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Stappenplan(vermoeden van)kindermishandeling 
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Definitie kindermishandeling 
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige 
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische 
of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte 
van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of 

van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor 
ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend 
aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. 
 

Algemene verantwoordelijkheid  
De gastouder  is alert op risicofactoren voor en signalen van 
kindermishandeling. 
Bij een vermoeden van kindermishandeling neemt  PGOB 
stappen die nodig zijn om duidelijk te krijgen of van kindermishandeling 
sprake is, wat daarvan de oorzaak is en hoe deze kan 

worden gestopt. Is sprake van kindermishandeling dan onderneemt 
PGOB alle stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze 

daadwerkelijk wordt gestopt. 
. 

Dossiervoering  
PGOB houdt in het dossier  zorgvuldig 
en objectief aantekening van (aanwijzingen voor) kindermishandeling, 
van de onderzoeken die met het oog daarop zijn 
gedaan, van de uitkomsten daarvan, van de inhoud van het 
overleg met collega’s, andere beroepskrachten en/of instanties 

zoals  Veilig Thuis, van het gegeven of voor het verstrekken van 
gegevens aan derden toestemming werd gevraagd en/of 
verkregen en van alle andere stappen die het PGOB  in het 
kader van (het vermoeden van) kindermishandeling heeft 
ondernomen. Blijkt een vermoeden uiteindelijk onterecht, dan 
vermeldt het PGOB ook dat uitdrukkelijk in het dossier. 
 

Melden  
Het PGOB  doet een melding in beginsel op naam, maar kan 
desgewenst anoniem blijven ten opzichte van het gezin waarover 
hij (zonder toestemming) informatie aan  Veilig Thuis verstrekt, als 

dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van de cliënt of 
anderen, met de vertrouwensrelatie met het gezin waartoe het 
kind behoort of in verband met zijn eigen veiligheid. Het PGOB 
gaat terughoudend om met de mogelijkheid van anonimiteit en 
vermeldt uitdrukkelijk waarom hij daarvan gebruik wil maken. 
 

Informatie aan Bureau Jeugdzorg  
Naast Veilig Thuis verstrekt het PGOB ook aan andere personen 
werkzaam bij het Bureau Jeugdzorg gegevens over (een vermoeden 
van) kindermishandeling als dat noodzakelijk is om de kindermishandeling 

te stoppen of een vermoeden daarvan te laten onderzoeken. 

 

Informatie aan andere betrokken professionals  
Veilig Thuis kan aan een andere bij het gezin betrokken hulpverlener 
of beroepskracht  zo nodig ook zonder toestemming informatie 

over (een vermoeden van) kindermishandeling verstrekken, 
indien en voor zover dat noodzakelijk is om een vermoeden verder 
te (laten) onderzoeken of om noodzakelijke hulp in verband 
met de veiligheid van het kind, op elkaar af te stemmen. 
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