Problemen van
ouders zijn
signalen van
risico’s voor
kinderen

Midden in de nacht
komt de politie een
man tegen. Hij blijkt
stomdronken te zijn.
De politieagent
vraagt meteen aan
de man: ‘Zijn er
nu kinderen alleen
thuis? ‘

Signalen
Kinderen moeten opgroeien in een
veilige omgeving. Een onveilige
gezinssituatie is bedreigend en heeft
gevolgen voor de ontwikkeling van het
kind. Hulpverleners die contact hebben
met ouders met problemen, moeten
heel alert zijn op bedreigingen voor
kinderen.

Wat doe je bij een oudersignaal?
Signalen zijn aanleiding om in actie te komen, ook als
de kinderen zelf geen signalen van mishandeling of
verwaarlozing laten zien. Eén signaal is genoeg om het
gezin een risicoprofiel te geven. Ga met de ouders in
gesprek, vraag je collega mee te denken en gebruik de
meldcode kindermishandeling.
De oudersignalen zijn een toevoeging aan de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een
hulpmiddel bij de vraag: dreigt er gevaar voor de
kinderen? Meer weten over de meldcode? Ga naar
www.020veiligthuis.nl/professionals/meldcode/

Kinderen geven niet altijd zelf signalen af als ze opgroeien in een onveilige omgeving of
mishandeld worden. Wel zijn er signalen van ouders die duiden op mogelijk gevaar of
kindermishandeling. Het blijkt dat al in een vroeg stadium, zoals bij de eerste aanmelding,
signalen van ouders betrouwbare voorspellers zijn van een risico voor de veiligheid van
kinderen. Door deze signalen te benoemen kan hulp voor het kind worden ingezet.
Deze signalen zijn:
 Minderjarigheid
 Licht verstandelijke beperking
 Verslaving - alcohol, drugs, gokken
 Verwardheid - door financiële problemen, psychiatrische problemen, agressie, angst
 Huisvestingsproblemen - dakloosheid, thuisloosheid, onveilige woning
 Geschiedenis van huiselijk geweld bij ouder(s)
 Criminaliteit

Op het spreekuur van
de huisarts komt een
16-jarig meisje. Ze is
zwanger en wil heel
graag haar kindje zelf
opvoeden. De huisarts schat in dat dit
meisje daarbij wel
wat hulp en ondersteuning kan gebruiken gezien haar jonge
leeftijd en bespreekt
dit met haar.

Ondersteuning van gezinnen in Amsterdam
Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor ondersteuning
aan gezinnen. Een veilige gezinssituatie voor kinderen is daarbij
uitgangspunt. Daarbij horen tijdig signaleren en effectief hulp
bieden. Deze plaat biedt professionals overzicht.
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Ouder- en kindteam

Is er voor alle vragen en zorgen over gezondheid van
kinderen en jeugdigen, opgroeien en opvoeden.

Samen DOEN

Biedt hulp aan niet-zelfredzame huishoudens bij
problemen op meerdere domeinen.

Veilig Thuis
24/7

Expertisecentrum Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling dat advies geeft of onderzoek doet
na een melding bij (vermoedens van) HG/KM. Ook
crisisinterventie 18- min.

Gecertificeerde
Instelling

Jeugdbescherming Regio Amsterdam, WSG, Leger des
Heils: voeren gezinsmanagement als bescherming van
kinderen nodig is (met of zonder maatregel).

Blijf

Biedt advies, hulp en opvang bij huiselijk geweld.
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020 5555 961





0800-2000

inzetbaar via lokale
teams, VT, RvdK en
rechter



VT

020 251 8678

088 2342450

GI

Blijf






WAT
Advies en ondersteuning
Jeugdgezondheidszorg
Eigen kracht/netwerk
Advies en melding bij VT vragen
Samenw. huisarts+onderwijs




Advisering/triageren/onderzoek

PIT

Voorlichting
Veiligheidsplan en monitoren





Jeugdbescherming en –reclasssering
Preventieve jeugdbescherming





Expert hulp bij HG








Coördinatie Tijdelijk Huisverbod
Oppakken eergerelateerd geweld
WIE
Inzet jeugdhulp/spoedhulp
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Inzet volwassen hulp
Inzet GI
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WAAR
Directe toegang v. ouders
Huisbezoek
22 wijken Amsterdam
Regio Amsterdam-Amstelland

Dit schema geeft inzicht in het jeugdstelsel in Amsterdam en in de gezinsondersteuning. Het biedt informatie en helpt om het gesprek aan te gaan over onderlinge verbanden, rollen en verantwoordelijkheden.

