
 

Meldcode  

Als professionele zorgaanbieder in de jeugdzorg is De GezinsManager verplicht te werken 

volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  Hieronder worden de 5 stappen 

van de meldcode uiteengezet, alsook aanvullende belangrijke uitgangspunten. Tot slot is een  

stroomdiagram  toegevoegd, bedoeld om tijdens het proces te kijken waar je in het proces 

bent. Voor meer informatie kijk op www.meldcode.nl. 

 

Belangrijke uitgangspunten bij de stappen van de meldcode: 

• De stappen van de meldcode kunnen door elkaar heen lopen en elkaar overlappen. 

• Beslissingen worden genomen in het overleg met de gedragsdeskundige. 

• Wanneer er geen overeenstemming is bereikt in dit overleg, wordt de collega 
gedragsdeskundige of Roel geraadpleegd over hoe te handelen. 

• Je kunt de meldcode na elke stap afsluiten. Leg dit vast in het dossier (Mijn Kracht).  

• De betrokken gedragsdeskundige maakt een aantekening van het overleg in haar eigen 
werkmap. Als er sprake is van een geweldsincident wordt dit op de incidentenlijst 
geplaatst door de gedrasdeskundige. 

• De betrokken GezinsManager maakt een aantekening in Mijn Kracht onder vermelding 
van “overleg in verband met de meldcode”. 

 
 De 5 stappen van de meldcode  

1. Zorgsignalen in kaart brengen 
De betrokken GezinsManager brengt alle zorgsignalen in kaart met betrekking tot 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling: zie ook www.signalenkaart.nl; Lirik, 
vlaggensysteem en handreiking voor signalen van huiselijk geweld. Alle concrete 
observaties en informatie (bron noteren!) wordt gedocumenteerd in Mijn Kracht. 
Wanneer je hypotheses of interpretaties documenteert moet je dit er nadrukkelijk bij 
zetten 

 
2. De zorgsignalen bespreken  

De zorgsignalen worden intern besproken met de gedragsdeskundige. In dit overleg 
wordt de beslissing genomen of de verwijzer en / of Veilig thuis geraadpleegd worden 
of niet. Wanneer hier geen overeenstemming in is, wordt de collega gedrags- 
deskundige of Roel geraadpleegd over hoe te handelen.  

Bij acuut letsel kan het goed zijn om in deze fase contact te hebben met een 

letseldeskundige.   Dit kan de vertrouwensarts zijn van Veilig Thuis of de huisarts.  
 

3. Gesprek met de betrokkene(n), en indien van toepassing met het kind/kinderen 
Het is belangrijk om met zo veel mogelijk betrokkene(n) te spreken over de situatie. In 
stap 1 is dit om signalen in kaart te brengen. In deze stap worden betrokkenen 
geïnformeerd over jouw vermoedens en bevindingen, wanneer dit veilig wordt geacht 
(overleg WB). Het is de bedoeling dat na jouw signalen de betrokkene de gelegenheid 
krijgt om te reageren. Dit kan een ingewikkeld gesprek zijn. 

http://www.meldcode.nl/
http://www.signalenkaart.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis


 

 
 
 

4. Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling aan 
de hand van het afwegingskader.  
In deze fase worden de afwegingsvragen gebruikt om de professionele norm te 
waarborgen. Na het in kaart brengen van de signalen stel je jezelf de volgende 5 
vragen, volg de pijlen in het stroomdiagram om te zien welke handeling volgt op het 
betreffende antwoord. Deze afweging wordt samen met je gedragsdeskundige 
gemaakt. Bij twijfel kan besloten worden de verwijzer en Veilig thuis te raadplegen.  
Gebruik hierbij de Lirik. 

1. Heb ik op basis van de stappen 1 t/m 3 een vermoeden van / is er sprake van 
huiselijk geweld en/of kindermishandeling? 

2. Heb ik een vermoeden van/ is er sprake van acute of structurele onveiligheid? 
 
Acute onveiligheid = een persoon verkeert in direct fysiek gevaar en diens veiligheid is de 
komende dagen niet gegarandeerd. Hij of zij heeft direct bescherming nodig. 
Structurele onveiligheid = herhaling of het voortduren van een onveilige situatie of geweld. Er 
kan sprake zijn van een patroon van herhaald geweld, maar ook van permanente 
tekortkomingen in de geestelijke en/of lichamelijke verzorging van zorgafhankelijke kinderen 
en/of volwassenen. 
Disclosure, ofwel onthulling, ofwel als een betrokkene benoemt dat er sprake is van huiselijk 
geweld of de kindermishandeling dan wordt dit gezien als acute onveiligheid. Meestal wordt 
dit uitgesproken omdat de betrokkene de situatie als crisis ervaart. Overleg direct met je 
gedragsdeskundige, dan wel Janneke of Roel.  
Voor een uitgebreidere toelichting van acute of structurele onveiligheid zie:  
(https://www.nvo.nl/nvo-in-t-kort/themadossiers/kindermishandeling/afwegingskader-
meldcode.aspx).  

 
3. Ben ik in staat om effectieve (passende) hulp te bieden of te organiseren? 
4. Werken betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp? 
5. Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid? (met het veiligheidsplan, zorg-

/herstelplan) 
 

5. Beslissen  
In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht 
neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten: 

1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?  
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk? 

 
Wanneer je op vraag twee in het afwegingskader JA zegt moét je Veilig Thuis bellen 
om dit gezin te laten ‘registreren’. Alle gezinnen waar op dit moment acute of 
structurele onveiligheid speelt moet Veilig Thuis weten en deze worden geregistreerd. 
Dit vanwege de landelijke radarfunctie. Samen met Veilig Thuis worden de volgende 
afwegings-vragen doorlopen om te zien of De GezinsManager zelf voldoende hulp kan 
bieden of organiseren, of dat Veilig Thuis een onderzoek moet starten om te zien wat 
er wél nodig is om het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling te stoppen.  

http://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis
https://www.nvo.nl/nvo-in-t-kort/themadossiers/kindermishandeling/afwegingskader-meldcode.aspx
https://www.nvo.nl/nvo-in-t-kort/themadossiers/kindermishandeling/afwegingskader-meldcode.aspx


 

Stoomdiagram  

 


