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1 INLEIDING 
  
All For Glory is een zelfstandig zorgaanbieder in het sociale domein, welke zich richt op integratieve 
therapie aan jeugdigen. Belangrijk uitgangspunt van de praktijk is dat in alle afwegingen de belangen  
van de jeugdige centraal staan. In het verlengde hiervan vormen de universele rechten van het kind 
(https://www.kinderrechten.nl/verdragstekst/), zoals ook ondertekent door Nederland in 1989, een 
belangrijke leidraad voor het professionele handelen. Binnen deze kaders zullen eventuele signalen 
van huiselijk geweld en/of kindermishandeling gewogen worden. 
Indien er signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zijn heeft behandelaar Ray Staring 
de verantwoordelijkheid hier adequaat op te reageren. Het handelingsbeleid hieromtrent staat 
beschreven in deze meldcode. 
De uitgangspunten van dit beleid kenmerken zich door zorgvuldig handelen en de 
verantwoordelijkheid nemen huiselijk geweld en/of kindermishandeling te stoppen door tijdig hulp 
in te schakelen en/of een melding te doen. Als uitganspunt is de landelijke meldcode zoals deze is 
opgesteld door de Rijksoverheid gebruikt. 
 
1.1 Meldrecht of meldplicht?  

Vanuit de Nederlandse wetgeving is er geen sprake van meldplicht maar van meldrecht. In 
landen waar er wel sprake is van een meldplicht, blijkt men vaak onnodig te melden uit angst 
voor aansprakelijkheid bij niet melden. Mede door het beroepsgeheim, voortvloeiend uit het 
beroepsgeheim van de behandelaar, brengt dit een spanningsveld en een grote 
verantwoordelijkheid wat betreft het wegingskader. 
All For Glory neemt in deze het standpunt in dat het kunnen signaleren van en juist handelen 
in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling een grondhouding en 
verantwoordelijkheid is waar de jeugdige op mag rekenen. Deze attitude gaat vooraf aan de 
hierna verder beschreven meldcode en wordt ook wel stap nul genoemd. 

 
 
2 ALGEMENE INFORMATIE 
  

 All For Glory is een zelfstandige praktijk voor integratieve jongerentherapie, welke gevoerd 
wordt door eigenaar en behandelaar Ray Staring. 

 
2.1 Gegevens zorgaanbieder 

Naam praktijk:    All For Glory 
Behandelaar:    Ray Staring 
AGB codes praktijk:   90-057536 / 94-061203 
AGB codes behandelaar:  90-049083 / 94-061199 
Telefoonnummer:  06-53897611 
E-mail:    ray@allforglory.nl 
Kamer van Koophandel: 09166144 
 
Praktijkadressen: 
All For Glory – Duiven 
Lijsterbeslaan 26 
6921 ED Duiven 
 
All For Glory – Arnhem 
Parkstraat 39 
6828 JD Arnhem 
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All For Glory – Groessen 
St. Isidorusplein 4 
6923 BD Groessen 

 
2.2 Werkzaam in 

De praktijk is gecontracteerd met de 12 gemeenten van Regio Centraal Gelderland, binnen de 
huidige contractering omschreven als Jeugd en Opvoedhulp niveau 2 met productcode 
45A49. 
De praktijk is tevens gecontracteerd met de 8 gemeentes van Sociaal Domein Achterhoek, 
binnen de huidige contractering omschreven als Behandeling Individueel Jeugd met 
productcode 45A66. 
Naast de contracteringen wordt behandeling (deels) vergoed door de diverse 
zorgverzekeraars onder de noemers aanvullende, complementaire of alternatieve zorg. 

 
2.3 Aandachtsgebieden 

Mogelijke aanleidingen voor behandeling bij All For Glory kunnen zijn: 
• Storende, beknellende, belemmerende gedachtes alsmede fobieën, angsten en 

dwanggedachten; 
• Moeilijkheden in de omgang met anderen. Bijvoorbeeld pesten, gepest worden, 

moeite met aansluiting, faalangstige gevoelen/gedachten, gebrek aan assertiviteit, 
gebrekkige wederkerigheid, problemen met seksualiteit en relaties; 

• Gedrag dat tot moeilijkheden leidt zoals driftbuien, druk of hyperactief, stelen, 
liegen, slecht slapen, tics, dwanghandelingen, zelfbeschadiging, 
concentratieproblemen, grensoverschrijdend en oppositioneel gedrag; 

• Moeilijkheden met stemming, gevoelens en zelfbeeld zoals onzekerheid, 
somberheid, laag of onrealistisch zelfbeeld, stemmingswisselingen, verdriet, angsten, 
suïcidaliteit, woede etc; 

• Lichamelijke klachten zonder medische verklaring zoals buikpijn, hoofdpijn, eczeem, 
hyperventilatie, motorische problemen (uitvalsverschijnselen); 

• Moeilijkheden aangaande levensvragen, zingevingsvragen, betekenis, verbintenis, 
spirituele richting en hooggevoeligheid; 

• Omgaan met gediagnosticeerde gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen zoals 
AD(H)D, Autistisch spectrum stoornissen, ODD, CD, Gilles de la Tourette, NLD, MCDD 
etc; 

• Verwerken van belastende (traumatische) gebeurtenissen; 
• Eetproblemen, gendertransitie, rouwverwerking. 

 
2.4 Samenstelling van de praktijk 

Ray Staring is eigenaar en enige behandelaar binnen praktijk All For Glory. In de meldcode 
verder omschreven als ‘de behandelaar’. 

 
2.5 Professioneel netwerk 

• Aangesloten bij samenwerkingsverband Arnhems Kinder- en Jeugd Team 
(http://www.akjt.nl) bestaande uit: 
o Grace Meurkes, Integratief kindertherapeut (www.gracemeurkes.nl) 
o Charlotte Bohncke, psychomotoor therapeut 

(https://ziemijnederland.nl/arnhem/ziemijarnhem/) 
o Esther Beldman, integratief kindertherapeut (https://kindertherapiearnhem.nl) 
o Nicky de Waal, GZ psycholoog (https://www.jij-ik.nl) 
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De samenwerking binnen het AKJT kenmerkt zich door Intercollegiale consultatie, 
complementaire zorglevering, wachtlijstcoördinatie en vervanging bij ziekte.  

• Aangesloten bij Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem (http://www.kjra.nl). 
Beleidsmatige, bestuurlijke en intercollegiale kwaliteitsborging alsmede afstemming met 
diverse gemeentes staan centraal binnen deze alliantie. De meer dan vijftig collega’s 
binnen dit samenwerkingsverband zijn laagdrempelig benaderbaar voor intercollegiaal 
overleg, doorverwijzing en op- of afschalen van zorg. 

• Aangesloten bij het therapeutenhuis in Arnhem, waar de praktijk deels gevestigd is 
(www.therapeutenhuis.nl). Binnen het therapeutenhuis directe samenwerking en 
intercollegiale consultatie met tien collega’s uit diverse disciplines. 

• Periodiek overleg met diverse verwijzende POH-GGZ ondersteuners van huisartsen 
alsmede overleg en afstemming naar behoefte met medewerkers binnen de sociale 
wijkteams en (zorg-) medewerkers van scholen in de regio. 

 
 
3 STAPPEN MELDCODE ALL FOR GLORY 
 
Stap 1  Signalen in kaart brengen 

• Behandelaar brengt de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en legt deze vast; 

• Feiten en signalen worden uit elkaar gehouden; 
• Bij het documenteren en bij informatie van derden wordt de bron vermeld. Indien er sprake 

is van een volwassen cliënt wordt de kind check gedaan (zie bijlage); 
• De (uitkomsten van) de contacten over de signalen worden vastgelegd, evenals de stappen 

die worden gezet en de besluiten die worden genomen; 
• Ook de gegevens die de signalen weerspreken worden vastgelegd; 
• Als hulpmiddel bij het in kaart brengen van signalen wordt gebruik gemaakt van de digitale 

signalenkaart: https://signalenkaart.nl. 
 

1.1 De behandelaar is zorgvuldig in het vastleggen van signalen: 
• Signalen worden zo feitelijk mogelijk beschreven; 
• Bij voorkeur worden signalen beschreven die zelf zijn waargenomen; 
• Indien het noodzakelijk is ook signalen van anderen te melden wordt daarbij de bron 

beschreven; 
• Behandelaar is volledig en beschrijft ook signalen die het vermoeden ontkrachten; 
• Indien behandelaar ook hypothesen en veronderstellingen vastlegt wordt dit 

uitdrukkelijk vermeld; 
• Er wordt een vervolgaantekening gemaakt als een hypothese of veronderstelling later 

wordt bevestigd of ontkracht; 
• Diagnoses worden alleen vastgelegd als ze zijn gesteld door een bevoegd persoon. 

 
Stap 2 Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis of een 

letseldeskundige 
• Behandelaar bespreekt de signalen met een deskundige collega. Primair zullen dit collega’s 

zijn van het Arnhems Kinder en Jeugd Team (http://www.akjt.nl); 
• Indien nodig vraagt behandelaar, op basis van anonieme clientgegevens, ook advies aan 

Veilig Thuis of aan een deskundige op het gebied van letselduiding; 
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• Indien nodig vraagt behandelaar advies bij specifieke vormen van geweld zoals vrouwelijk 
genitale verminking, huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en seksueel misbruik; 

• Indien van toepassing geeft behandelaar vanuit zijn aansluiting in de verwijsindex daar een 
signaal via: https://signaleren.multisignaal.nl/ 

 
 
Stap 3 Gesprek met de cliënt 

• Behandelaar gaat in gesprek met de cliënt en/of ouders of andere betrokkene. Hij bespreekt 
het doel van het gesprek, de waargenomen signalen en nodigt cliënt uit om daarop te 
reageren; 

• Indien de zorgen over de signalen door het gesprek niet worden weggenomen worden ook 
de volgende stappen gezet; 

• Behandelaar documenteert het gesprek; 
• Indien er concrete aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van 

een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan behandelaar afzien van 
een gesprek met de cliënt (en/of ouders of andere betrokkenen). 

 
3.1 Gesprek met de ouders van een jonge cliënt 

• Is de cliënt nog geen twaalf jaar, dan voert de behandelaar de gesprekken over de 
signalen en eventueel over de melding met de ouders van de jonge cliënt; 

• Is de cliënt al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan worden deze gesprekken 
met de ouders én de jeugdige (gezamenlijk of afzonderlijk) gevoerd. Met de ouders 
wordt bedoeld de personen die het gezag over het kind of de jongere uitoefenen. 

 
3.2 Gesprek over het doen van een melding 

• Behandelaar legt uit waarom hij van plan is een melding te doen; 
• Behandelaar vraagt de cliënt om een reactie; 
• In geval van vragen en bezwaren van de cliënt zal de behandelaar in gesprek gaan en 

bezien of het mogelijk is tegemoet te komen aan de bezwaren; 
• Indien het laatste niet mogelijk is, zal behandelaar de bezwaren van de cliënt afwegen 

tegen de noodzaak om de cliënt en zijn/haar gezin tegen het (risico op) geweld te 
beschermen. De aard en ernst van het geweld wordt daarin meegenomen; 

• Behandelaar doet een melding als naar zijn oordeel de bescherming van de cliënt en zijn 
gezinsleden de doorslag heeft gegeven. 

 
3.3  Van een gesprek over de melding met de cliënt en/of zijn ouders kan de behandelaar afzien 

• Als behandelaar concrete aanwijzingen heeft dat door het gesprek de veiligheid van een 
betrokkene kan worden bedreigd; 

• Als behandelaar aanwijzingen heeft om te veronderstellen dat de cliënt door het gesprek 
de contacten met behandelaar zal verbreken en daardoor uit het zicht raakt. 

 
Stap 4 Wegen 

• De aard en ernst van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling wordt door 
behandelaar gewogen door de afwegingsvragen te doorlopen: 

 
Afweging 1: Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 3 van deze meldcode een  

vermoeden van of is er sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling? 
Nee:  De meldcode wordt afgesloten en dit wordt vastgelegd in het dossier van de cliënt. 

Zo nodig organiseert de behandelaar hulp. 
Ja:  Ga verder met afweging 2. 
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Toelichting bij afweging 1: 
De behandelaar vraagt zich na het doorlopen van de stappen 1,2 en 3 af of het huiselijk 
geweld en/of de kindermishandeling nog steeds gaande is of dat er nog steeds sprake is van 
een vermoeden daarvan. In alle stappen van de meldcode is het mogelijk deze af te sluiten. 
Ook is het op ieder moment mogelijk de meldcode opnieuw te starten. De behandelaar legt  
 
 
de bevindingen vast in het dossier. Het model met de stappen van de meldcode en de daarin 
opgenomen afwegingsvragen impliceert een zekere volgordelijkheid. In de praktijk lopen 
deze stappen en de te maken afwegingen in hulpverleningsprocessen vaak door elkaar heen. 

 
Afweging 2:  Heb ik een vermoeden van of is er sprake van acute of structurele onveiligheid? 

Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afgewegingsvragen 3 tot en met 5 worden samen met 
Veilig Thuis doorgenomen. 

Nee: Melden bij Veilig Thuis is niet nodig. 
 
 
Stap 5: Beslissen 

• Is melden noodzakelijk? 
• Is hulp bieden/organiseren (ook) mogelijk? 

 
Afweging 3:  Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden of organiseren? 

Binnen de mogelijkheden van het beroep, de eigen kennis en/of deskundigheid, de organisatie 
waar hij werkt en persoonlijke omstandigheden weegt de behandelaar of hij zichzelf voldoende 
in staat acht op dat moment te handelen naar de onveilige situatie of de vermoedens daarvan. 
Het is belangrijk na de melding in gezamenlijk overleg met Veilig Thuis te kijken welke hulp nodig 
is en wie wat kan bieden. 

Vragen ter afweging: 
• Heeft de behandelaar de mogelijkheid indien nodig het slachtoffer in veiligheid te 

brengen? 
• Zijn er duidelijke afspraken over de veiligheid met het cliëntsysteem en de betrokken 

professionals te maken? 
• Is er voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden? 
• Voelt de professional zich voldoende deskundig en bekwaam om veiligheid te 

bewerkstelligen, al dan niet in samenwerking met anderen? 
• Kan de behandelaar de eventuele spanning die bij de situatie komt kijken hanteren? 

 
Afweging 4:  Werken de betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp? 

De behandelaar schat in en monitort of zijn inzet tot beweging bij de betrokkenen leidt. En of hij 
in afstemming met andere betrokken professionals aan de slag kan. 

Vragen ter afweging: 
• Zijn de betrokkenen, alle leden van het client systeem en het bredere netwerk van 

(informele) steunfiguren, bereid en in staat de voorgestelde hulp direct aan te gaan? 
• Hebben alle betrokkenen en de betrokken professionals de focus op het stoppen van 

geweld en een (duurzaam) herstel van de veiligheid? 
• Wordt er door alle betrokkenen gewerkt aan het herstel van direct veiligheid en het 

wegnemen van de oorzaken van het geweld? 
• Is de hulp gericht op het versterken van de veerkracht en het herstel van de schade die is 

veroorzaakt door (de dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling bij de 
betrokkene(n)? 
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• Is er sprake van een gezamenlijke analyse en een risicogestuurd zorg- en herstelplan met 
doelen en evaluatiemomenten? Is dit plan op maat gemaakt met alle betrokkenen van 
het gezin of huishouden, waarbij de doelen van begeleiding en/of hulpverlening helder 
zijn gesteld? 
 
 
 
 

• Indien meerdere professionals betrokken zijn: zijn er voor iedereen bekende afspraken 
over samenwerking en casusregie op de veiligheid en de (multidisciplinaire) 
hulpverlening? 

 
Afweging 5:  Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid? 
Wanneer een professional die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het 
risico op huiselijk geweld of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich 
herhaalt, ondanks de aanwezigheid van een veiligheidsplan en zorg/herstelplan. 

Vragen ter afweging: 
• Stopt het geweld niet binnen de verwachte termijn? 
• Is de problematiek (nog) ernstiger dan verwacht? 
• Worde de gestelde doelen niet behaald binnen de verwachte termijn? 
• Loopt de uitvoering van het veiligheids- en/of hulpverleningsplan vast? 
• Is er specifieke expertise nodig? 

 
 
Stap 6 Doen wat nodig is 
Conform bovenstaand stappenplan zal behandelaar alle betrokkenen, professionals en instanties 
gelegenheid bieden te doen wat nodig is om jeugdige te beschermen tegen het (risico op) huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling. Wanneer de situatie daarom vraagt en beschreven procedures 
niet leiden tot het beoogde doel van veiligheid voor de jeugdige, zal behandelaar alsnog de 
inspanningsverplichting op zich nemen om binnen de geldende wetgeving te realiseren dat de 
rechten van het kind nageleefd worden. Kort gezegd: doen wat nodig is zodat de jeugdige veilig kan 
ontwikkelen. 
 
 
4 AANSLUITING BIJ DE VERWIJSINDEX 
 
All For Glory is aangesloten bij de verwijsindex (https://www.multisignaal.nl) vanuit lidmaatschap 
van de vereniging Kinder- en Jeugdtherapeuten Regio Arnhem (KJRA). 
 
De verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin zorgsignalen over jeugdigen van 0 tot 23 jaar 
worden opgenomen. Hulpverleners en begeleiders die met kinderen en jongeren werken, kunnen in 
dit systeem aangeven wanneer zij zich zorgen maken over een jeugdige. Er kunnen allerlei redenen 
zijn voor ongerustheid. Dat kan als er bijvoorbeeld problemen zijn op school of met de gezondheid of 
persoonlijke ontwikkeling van een jeugdige. 
Wanneer meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn en ondersteuning bieden, 
krijgen zij hiervan per e-mail een bericht, dat heet een ‘match’. Soms ontstaat een match tussen 
professionals die bij verschillende kinderen uit hetzelfde gezin betrokken zijn. Als dit het geval is 
ontstaat een zogenaamde Gezinsmatch. 
In de Verwijsindex leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat 
geen inhoud in het systeem. Alleen naam, geslacht, geboortedatum en de gegevens van de 
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professional zijn bekend. In de Verwijsindex staat nooit waarom professionals betrokken zijn, alleen 
dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn. 
‘Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals die direct betrokken zijn bij 
het betreffende kind. Er kan dus niet gezocht worden naar kinderen of jongeren in het systeem door 
níet betrokken professionals. Een professional kan voor maximaal twee jaar zijn betrokkenheid 
aangeven. Daarna wordt het gegeven van betrokkenheid vijf jaar bewaard in het archief. De 
professional mag wel altijd afwegen om opnieuw zijn betrokkenheid aan te geven. 
 
4.1  Aansluiting verwijsindex om vijf redenen: 
 
Om de volgende redenen is All For Glory aangesloten bij de verwijsindex: 

1. Vroegtijdig in contact komen met andere betrokken professionals die de jeugdige kunnen 
ondersteunen voordat er grotere problemen ontstaan. 

2. In contact komen met professionals die bij het gezin van het kind of de jongere zijn 
betrokken vanuit de gedachte: één kind, één gezin, één plan. 

3. Om professionals uit verschillende werkgebieden te vinden: onderwijs, gezondheidszorg, 
welzijn, veiligheid. 

4. De regionale Verwijsindexen zijn gekoppeld. Hierdoor kunnen kinderen of jongeren in beeld 
blijven als ze verhuizen of naar school gaan in een andere stad of dorp. 

5. De Verwijsindex is veilig en voldoet aan alle regels rondom het uitwisselen van informatie. 
 
 
 


