ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging

Geweld en

mishandeling		

Wat hebben geweld en mishandeling te maken met
schoonheidsverzorging? Vanaf 1 januari 2017 meer dan je denkt. Op
die datum wordt de wet kwaliteit, klachten, geschillen in de zorg van
kracht (WKKGZ). Deze wet betekent o.a. dat je als
schoonheidsspecialist verplicht bent (vermoedelijk) huiselijk geweld
en mishandeling te melden.

Met geweld en mishandeling worden bedoeld: huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Helaas komt dat nog veel te veel voor. Zo zijn er in Nederland ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
die blootgesteld worden aan een vorm van kindermishandelingen en is huiselijk geweld een van de omvangrijkste
vormen van geweld in de Nederlandse samenleving. De
kans dat u daarmee in aanraking komt is dan ook groot.
Het ontbreken van bewijslast of van de juiste kennis om te
kunnen signaleren, niet weten waar hulp in te schakelen
of te melden, angst voor verstoring van de relatie met de
cliënt, angst voor het schenden van privacyregels, twijfels
of u zich er wel mee mag bemoeien en of dit wel bij uw
taken hoort, kunnen je weerhouden actie te ondernemen
bij een vermoeden van geweld.

Meldcode
In de WKKGZ is opgenomen dat ook schoonheidsverzorging moet voldoen aan de meldplicht. Beter gezegd: de
beroepsgroep moet beschikken over een meldcode waarin wordt vastgelegd hoe we met signalen van huiselijk
geweld en kindermishandeling moeten omgaan. De wetgever heeft dit bepaald omdat de beroepsgroepen in de
zorg veelvuldig consumenten zien en dus een belangrijke
rol kunnen spelen in het signaleren van geweld en mishandeling.Voor schoonheidsverzorging stelt ANBOS een
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meldcode samen. Een meldcode heeft het doel ondernemers te ondersteunen in de omgang met signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling, bevat onder andere een stappenplan waarmee de schoonheidsspecialist
stap voor stap door het proces wordt geleid, vanaf het
moment dat zij/hij signaleert tot aan het moment dat zij/hij
eventueel een beslissing neemt over het doen van een
melding.
De stappen maken de schoonheidsspecialist ook bewust
van wat er van haar wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe zij op een
verantwoorde wijze komt tot een besluit over het (al dan
niet) doen van een melding.

Consumentenbond
In het kader van de WKKGZ stelt ANBOS een meldcode
samen met als uitgangspunt het basismodel meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie
van VWS.
Het is van belang dat overleg plaatsvindt met een representatieve organisatie van consumenten, in dit geval is dat
de Consumentenbond. Naast de meldcode moeten er
een paar formele zaken worden afgehandeld in de onderneming in de schoonheidsverzorging zelf. Je ontvangt
hierover uiteraard zo snel mogelijk meer informatie. Wordt
vervolgd!

De vijf verplichte stappen van de meldcode zijn:
1. in kaart brengen van signalen;
2.	overleg met een collega en eventueel raadplegen van
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of
het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG);
3. gesprek met de cliënt;
4.	wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij
twijfel altijd het AMK of SHG reedplegen;
5. beslissen: hulp organiseren of melden.
Als je in de tussentijd denkt te maken te hebben met een
vorm van geweld of mishandeling, doorloop dan altijd de
vijf verplichte stappen van de meldcode. Het is belangrijk te
overleggen met de onderstaande steun- of meldpunten,
ook als je nog niet besloten hebt een melding te doen.

Telefoonnummers:
Steunpunt Huiselijk Geweld
0900 – 126 26 26
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling		
0900 – 123 12 30
Voor meer informatie kun je ook kijken op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/wat-huiselijk-geweld-is

