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Leren en Leven 
 

5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode. Daarin 
moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan: 

 Stap 1: In kaart brengen van signalen. 

 Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en 
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van 
letselduiding. 

 Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n). 

 Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig 
thuis raadplegen. (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019). 

 Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 
januari 2019): 

o Is melden noodzakelijk? 
o Is hulpverlening (ook) mogelijk? 

Veilig thuis is ten alle tijden en bij elke stap uit het stappenplan te raadplegen. 

Als hulpmiddel heeft de overheid een basismodel huiselijk geweld en 
kindermishandelingopgesteld. Dit model kunt u gebruiken bij het ontwikkelen van een 
meldcode.   

Wijziging stap 4 en 5 meldcode: afwegingskader voor melden 
De overheid heeft de minimumeisen waaraan de meldcode moet voldoen, aangepast. Vanaf 
1 januari 2019 geldt ook de eis dat er een afwegingskader in stap 4 van de meldcode moet 
zijn. Hiermee kunnen professionals beoordelen of er sprake is van (een vermoeden van) 
ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Tot 1 januari 2019 geldt voor 
professionals gewoon de bestaande meldcode. 

In stap 5 wordt een beslissing genomen. Blijkt uit de afweging aan de hand van het 
afwegingskader in stap 4 dat sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of 
ernstige kindermishandeling? Dan wordt van de professional verwacht dat hij dit in stap 5 
meldt bij Veilig Thuis. Het doel hiervan is dat (vermoedens van) ernstig huiselijk geweld en 
ernstige kindermishandeling bij Veilig Thuis bekend zijn. En dat Veilig Thuis een 
veiligheidstoets kan uitvoeren. 

https://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis.php
https://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis.php
https://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis.php
https://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis.php
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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Door deze wijziging veranderen stappen 4 en 5 van de meldcode. Vanaf 1 januari 2019 stelt 
de hulpverlener zich dan 2 vragen: 

 Moet ik (het vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling melden? 

 Is het (ook) mogelijk hulp te bieden of te organiseren? 

 Let op : contact met externen gaat altijd via IB-er/directie. Met instemming IB/directie kan en 
mag groepsleerkracht zelf contact met externe hebben 

 Let op: Indien een externe telefonisch contact legt met groepsleerkracht  vraag naam en 
vast telefoonnummer van de organisatie en bel zelf terug. 

 

 


