
 

Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Wat is huiselijk geweld? 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt 

gepleegd. Daarmee worden (ex-)partners, familieleden en huisvrienden bedoeld. Het woord huiselijk 

verwijst niet naar de plaats van het delict (het geweld kan zowel binnenshuis als buitenshuis 

plaatsvinden) maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Bij huiselijk geweld kan het gaan om 

lichamelijk geweld of om psychisch- of seksueel geweld. 

 

Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld, zoals partnergeweld, kindermishandeling, 

verwaarlozing van ouderen of geweld tegen ouders, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, en 

vrouwelijke genitale verminking.  

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, 

jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (welzijn) en justitie verplicht om een meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling te hebben. 

 

Een verplichte meldcode is echter geen meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn 

vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij de meldcode. 

Bij de meldcode kan de medewerker beslissen of hij/zij vermoedens wel of niet meldt bij instanties. 

Ook kan hij zelf hulp organiseren voor het slachtoffer. 

 

Waarom de meldcode? 

Huiselijk geweld is één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving met ernstige 

gevolgen voor de betrokkenen én voor de samenleving. 

● Huiselijk geweld is vaak onzichtbaar 

● Vindt plaats in alle bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving 

● Iedereen kan slachtoffer zijn: mannen, vrouwen, tieners, ouderen en kinderen.  

 

Het doel van de meldcode is professionals en vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met signalen 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
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Hoe te handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling 

Goed signaleren en vroegtijdig melden is essentieel voor een succesvolle aanpak van huiselijk 

geweld want: slachtoffers doen gemiddeld pas na 30 incidenten aangifte en vaak blijkt het al 

minstens 5 jaar aan de gang te zijn. 

 

In een meldcode moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan: 

 

Stap 1: Je brengt de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart. Bekijk welke 

signalen of vormen van gedrag je waarneemt (objectief) en bepaal hoe dit overkomt (subjectief). 

Stap 2: Je werft advies bij collega’s en/of het steunpunt huiselijk geweld, het advies- en meldpunt 

kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding. 

Stap 3: Je voert een gesprek met de cliënt over de situatie. 

Stap 4: Je weegt de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling af. Bij twijfel 

dien je altijd het SHG of het AMK te raadplegen. 

Stap 5: Je hakt de knoop door: je meldt de situatie bij een instantie of organiseert zelf hulp. 

 

 

Wat ben ik verplicht? 

Zoals al eerder genoemd, ben je niet verplicht vermoedens te melden bij instanties.  

 

Vrijwilligersorganisaties met betaalde krachten zijn verplicht om een meldcode op te stellen en te 

hanteren. Ook zijn zij verplicht een aandachtsfunctionaris te benoemen die de stappen doorloopt en 

eindverantwoordelijk is voor de beslissing om melding te doen of niet. Vaak wordt er daarnaast een 

contactpersoon aangewezen. De organisatie dient kennis te hebben over bepaalde vormen van 

geweld en heeft vastgelegd hoe medewerkers moeten omgaan met vertrouwelijke gegevens. Dit 

geldt overigens alleen voor organisaties werkzaam in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, 

kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (welzijn) en justitie.  
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Volledig vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht om een dergelijke meldcode op te stellen. Het is 

echter wel ten zeerste aan te raden om een meldcode te hanteren. Zo weten vrijwilligers en 

betaalde krachten wat zij kunnen doen als zij vermoedens hebben van huiselijk geweld. Ook wordt 

aanbevolen een contactpersoon Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aan te stellen waar 

vrijwilligers terecht kunnen met vragen. 

 

Tot slot dient een kleiner aantal organisaties een kindcheck uit te laten voeren en/of op de hoogte te 

zijn van de meldingsprocedure voor de Verwijsindex risicojongeren. Zie voor meer informatie 

www.kindcheck.nl en www.kindcheck-ggz.nl en www.rijksoverheid.nl  

 

Waar kan ik terecht? 

In sommige documenten staan nog verwijzingen naar SHG en AMK met de bijbehorende 

telefoonnummers. SHG en AMK zijn sinds 2015 opgegaan in Veilig Thuis  

 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling & Steunpunt Huiselijk Geweld-> Veilig Thuis 

0800-2000. 

www.vooreenveiligthuis.nl 

 

Meldcode 

www.meldcode.nl 

 

In Veilige Handen -project van het NOV 

www.inveiligehanden.nl  
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