Protocol ifv vermissingen

Protocol bij vermissing van kind/jongere binnen vzw de korf

vaststelling van vermissing
analyse door vaststeller
Zicht op waar het kind/de jongere zich bevindt ?
Contact mogelijk met kind/jongere of context waar hij/zij zich bevindt?

JA

NEEN

Duidelijke afspraken
maken met tijdslimiet

Werden de afspraken opgevolgd?

JA

NEEN

Geen melding politie nodigincident wordt opgevolgd in
tandem begeleider-ZC

Zijn er afspraken binnen hulpverleningsdriehoek gemaakt rond dergelijke situatie bij deze
jongere/kind?

JA

NEEN

Is de vermissing onrustwekkend?
cliënt

JA

NEEN
Geen onmiddellijke
melding nodig
verwijzer

HV

Politie verwittigen
To do: verdwijningsformulier invullen + foto
ouders op de hoogte brengen (indien mogelijk)
ZC op de hoogte brengen via mail of overleg
Opgelet ! Bij vragen van de politie naar het mogen doorzoeken van de kamer moet toestemming
gevraagd worden aan directie of permanent (~procedure doorzoeken van een kamer)
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vermissing =
kind/jongere komt niet terug volgens afspraak of kind/jongere vertrek zonder toestemming

analyse door vaststeller
Zicht op waar het kind/de jongere zich bevindt ?
Contact mogelijk met kind/jongeren of context waar hij/zij zich bevindt?
Indien mogelijk wordt kind/jongere zelf opgebeld.
Indien wenselijk kunnen ouders, vrienden, school, … (context) gecontacteerd worden om te polsen
naar aanwezigheid kind/jongere.
Stel duidelijke en concrete verwachtingen naar het kind/de jongere (en indien nodig zijn ouders)
over wanneer hij/zij terug MOET zijn.
Werden de afspraken opgevolgd?

Bij twijfel of onzekerheid kan bij de volgende stappen altijd overleg gepleegd worden met een collega
of de permanent…
Zijn er afspraken binnen hulpverleningsdriehoek gemaakt rond dergelijke situatie bij deze
jongere/kind?
Zorg telkens voor schriftelijke neerslag van beslissing binnen hulpverleningsdriehoek, indien mogelijk
ondertekend door Jeugdrechter.
Indien nodig kan overleg met procureur (parket) en jeugdrechter zinvol zijn om gezamenlijke aanpak
af te spreken.
Vermissing = onrustwekkend als zij voldoet aan minstens één van de volgende criteria:







De vermiste is minder dan 13 jaar oud.
De vermiste persoon is lichamelijk of geestelijk gehandicapt, of mist de nodige zelfredzaamheid.
De vermiste persoon is afhankelijk van (onontbeerlijke) medicatie of medische behandeling.
Op basis van de beschikbare informatie kan vermoed worden dat de vermiste persoon zich in
een voor hem levensbedreigende situatie bevindt.
Op basis van de beschikbare informatie kan vermoed worden dat de vermiste persoon in het
gezelschap is van derden die zijn welzijn kunnen bedreigen, ofwel dat hij het slachtoffer is van
een misdrijf.
De afwezigheid van de persoon is in complete tegenstelling tot zijn normale gedrag.
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Enkele voorbeelden:
Situatie 1:
Kleuter komt niet terug na dagbezoek thuis

De ouders geven tijdens telefonisch contact aan dat
ze hun kind niet willen terugbrengen. De begeleider
geeft duidelijk aan dat dit moet, het kind wordt
binnen het uur in de leefgroep verwacht.
Na het afgesproken uur is het kind niet terug. Het
gaat om een jeugdrechtbankdossier waarbij geen
extra overnachtingen kunnen toegestaan worden.
De politie wordt verwittigd.

Situatie 2:
16 jarige jongen komt niet terug na een vrije namiddag…
Geen enkel criteria wijst op onrustwekkende
situatie.
Er hoeft niet onmiddellijk politie gebeld te worden.
De situatie wordt na enkele uren opnieuw
ingeschat.
De situatie wordt meegenomen in overleg met
driehoek. Daar worden de nodige bijsturingen,
afspraken gemaakt.

Situatie 3:
15 jarige loopt weg vanuit de voorziening…
De jongeren kan telefonisch bereikt worden en krijgt
duidelijke boodschap. Jongere komt niet terug
volgens afspraak. Begeleider twijfelt.
Na overleg met collega wordt ingeschat dat het om
een onrustwekkende vermissing gaat gezien de
jongere optrekt met misdadigers en er serieus
vermoeden is van druggebruik.
Politie wordt verwittigd, de situatie wordt verder
opgevolgd binnen de hulpverleningsdriehoek.
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