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1. Handleiding Meldcode huiselijk geweld en mishandeling 
 

Vanaf 1 januari 2019 is de hernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd. 

Met de invoering van deze nieuwe meldcode is het de professionele norm om melding te doen bij 

Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.  

Stichting Welzijne25 heeft zich geconformeerd aan deze meldcode en is vastgesteld zodat 

beroepskrachten die binnen de organisatie werkzaam zijn weten welke stappen er van hen worden 

verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Een professional binnen zijn of haar 

beroepsgroep doorloopt de stappen van de meldcode indien hij os zij vermoedens heeft van huiselijk 

geweld of kindermishandeling. Belangrijk is om aan te geven dat het hier niet alleen gaat om 

vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld of 

verwaarlozing. 

Uitgebreidere informatie over wat er verstaan dient worden onder huiselijk geweld en 

kindermishandeling: 

Onder huiselijk geweld wordt verstaan: Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging 

daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, 

seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. 

Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijk genitale 

verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld.   

Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: Familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of 

voormalig echtgenoot, of (ex-) partner en mantelzorgers.  

Onder kindermishandeling wordt verstaan:  Elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of 

gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen 

ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief 

of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan 

de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.  Daaronder is ook begrepen eergerelateerd 

geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van 

huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten. 

Onder beroepskracht in deze code wordt verstaan:  De beroepskracht die voor Welzijn E25 

werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding, onderwijs, of een 

andere wijze van ondersteuning biedt.  

 Onder cliënt in deze code wordt verstaan: Iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn 

professionele diensten verleent.    
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2. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling 
 

2.1 Signalen in kaart brengen. 

2.2 Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis. 

Voor medewerkers van WelzijnE25 geldt dat zij hiervoor contact op kunnen nemen met de 

aandachtsfunctionarissen Meldcode. WelzijnE25 heeft 2 aandachtsfunctionarissen, een voor het 

onderdeel Coach25 en een voor de andere onderdelen. Indien nodig kunnen deze overleggen met de 

gedragsdeskundige, alvorens contact op te nemen met Veilig Thuis. Ook dient er contact opgenomen 

te worden met de verwijzer in het geval van Coach25, om de zorgen te bespreken en samen af te 

spreken welke koers verder genomen zal worden.  

Indien een collega contact opneemt met VT, wordt deze casus in eerste instantie altijd eerst anoniem 

besproken. VT kan adviezen geven omtrent de stappen die hierna genomen kunnen worden. Hierbij 

wordt gedacht aan tips voor het vervolggesprek met de cliënt en ouders, de vragen die belangrijk zijn 

om beantwoord te hebben, welke scenario’s er plaats kunnen vinden en hoe te handelen aan de hand 

van welk scenario. 

Binnen WelzijnE25 houdt de gedragsdeskundige een excelbestand bij om het aantal meldingen te 

monitoren, maar ook om deze te kunnen evalueren. Deze zal per kwartaal besproken worden met de 

aandachtsfunctionarissen.  

2.3 Gesprek met de cliënt. 

Binnen Welzijne25 worden deze gesprekken met de cliënt niet alleen door de medewerker gevoerd. 

Deze wordt hierin gesteund door de leidinggevende, de aandachtsfunctionaris of de 

gedragsdeskundige. Er wordt nauwkeurig bekeken waar het gesprek plaats dient te vinden en welke 

partijen hierbij aanwezig dienen te zijn. Bij voorkeur wordt de verwijzer ook betrokken in het gesprek. 

2.4 Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling. 

- Heb ik op basis van stap 1 t/m 3  een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? 

- Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? 

De weging hiervan vindt altijd plaats door de medewerker van Welzijne25, ondersteund door de 

aandachtsfunctionaris, dan wel de gedragsdeskundige. 

2.5 Neem twee beslissingen 

- Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute onveiligheid of 

structurele onveiligheid. 

- Is hulpverlenen of organiseren (ook) mogelijk?  

Hulpverlenen is mogelijk als: a) de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden, 

dan wel organiseren. B) de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp en 

c) De hulp leidt tot duurzame veiligheid. 

Indien hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis 

noodzakelijk.  

Het is belangrijk dat dit laatste punt in het geval van de afdeling Coach25 altijd in overleg met de 

verwijzer gaat. Daar zij zelf niet in staat zijn om hulp in te zetten. 
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Voor de andere bedrijfsonderdelen geldt dat deze contact op dienen te nemen met het wijkteam van 

de betreffende gemeente, daar zij ook niet in staat zijn om zelf de hulp in te zetten. 

 


