Postadres:
Jacoba van Beierenweg 68
2215 KZ Voorhout
Bezoekadres:
Gasthuishof 57
2225 SZ Katwijk ZH
06 18 44 93 93
info@quko.pro
www.quko.pro

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 juli 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Deze
wet stelt het gebruik van een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht voor
alle professionals die met jeugdigen en opvoeders werken.
Per 1 januari 2019 is de Meldcode verbeterd en aangescherpt. Het is een stappenplan waarin
een afwegingskader is opgenomen, waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig
Thuis ondersteund wordt en er gekeken wordt of het zelf organiseren van hulp tot de
mogelijkheden behoort.
De Meldcode ondersteunt professionals bij het zetten van stappen bij vermoedens van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling en acute of structurele onveiligheid. De Meldcode
vraagt om specifiek handelen en een concrete taakomschrijving waarmee betrokken
professionals zicht hebben op hun verantwoordelijkheden.

Stappenplan
Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig
Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Het stappenplan ziet er als volgt uit:
Stap 1: Signalen in kaart brengen
Stap 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis
Stap 3: Gesprek met ouder(s)
Stap 4: Wegen van huiselijk geweld en kindermishandeling:
- Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld en
kindermishandeling?
- Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
Stap 5: Neem twee beslissingen
1. Is melden noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van:
o Acute onveiligheid
o Structurele onveiligheid
2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:
o De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of
organiseren
o De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp
o De hulp leidt tot duurzame veiligheid
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De twee beslissingen in stap 5 worden genomen op basis van onderstaande meldnormen:
Meldnorm 1: In alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
Meldnorm 2: De professional meent dat, gelet op de competenties, de
verantwoordelijkheden en de professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve
hulp geboden of georganiseerd kan worden.
Meldnorm 3: De professional die hulp biedt of organiseert constateert dat de
onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de wet Meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis? Deze kunt u
vinden door op onderstaande link te klikken:
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling | Huiselijk geweld | Rijksoverheid.nl.
Wilt u het Basismodel meldcode – geactualiseerde versie 2016 inzien? Dat kan door op deze
link te klikken: Basisdocument_Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling (nji.nl)

