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Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 
signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van 
jeugdhulpinstellingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij 
vermoedens van geweld in huiselijke kring. 
 

Met ingang van 1 januari 2019 moet er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een 
afwegingskader zijn opgenomen. Een kader dat professionals helpt het risico op en de aard en ernst 
van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen. En dat hen in staat stelt te beoordelen of een 
situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen. Raadpleeg hiervoor 
het document: “basisdocument het afwegingskader” onder downloads bij www.syszorg.nl of 
raadpleeg de website www.rijksoverheid.nl of website van veiligthuis kennemerland: 
www.veiligthuis-ken.nl.  

Meldcode in de wet 

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De meldcode geldt voor de sectoren: 

• gezondheidszorg; 
• onderwijs; 
• kinderopvang; 
• maatschappelijke ondersteuning; 
• jeugdhulp; 
• justitie. 

 
De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties mogen natuurlijk wel zelf 
een stappenplan opstellen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
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Het bevoegd gezag van 
 
SYS Zorg 
 
 Overwegende  
 
dat SYS Zorg verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn 
cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van 
dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of 
kindermishandeling;  
 
dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij SYS Zorg op basis van deze 
verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op 
signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief 
reageren op deze signalen;  
 
dat SYS Zorg een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten die binnen SYS 
Zorg werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk 
geweld of kindermishandeling;  
 
dat SYS Zorg in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze 
stappen ondersteunt;  
 
dat 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, vrouwelijke 
genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van 
het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, 
of (ex-) partner, mantelzorgers;  
 
dat 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;  
 
dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor SYS Zorg 
werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding, 
onderwijs, of een andere wijze van ondersteuning biedt;  
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dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn 
professionele diensten verleent. In aanmerking nemende de Wet bescherming 
persoonsgegevens; de Jeugdwet, en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015,  
Zorg Verzekeringswet (ZVW), Wet Langdurige Zorg (WLZ); en het privacyreglement van SYS 
Zorg. 
 
 Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast. 
 
SYS Zorg hanteert de 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Per jaar 
komen de medewerkers en directie (Selma Yilmaz) 4 keer bijeen om de 5 stappen de herhalen en 
onder aandacht te brengen bij alle medewerkers. Dit gebeurt tijdens een vergadering (na de 
vergadering worden de 5 stappen dan herhaalt) of tijdens een scholingsmiddag/workshop wordt 
voor de aanvang of na de workshop ook de 5 stappen herhaalt.  

5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

• 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 
thuisraadplegen. 

• Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Stap 1: In kaart brengen van signalen  
• Breng de signalen die een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bevestigen of 

ontkrachten in kaart en leg deze vast in het zorgdossier.  
• Beschrijf de stappen die je hebt gezet en de besluiten die worden genomen.  
• Leg ook vast wie je hebt geraadpleegd en wat je in dit overleg hebt afgesproken.  

 
Stap 2: Collegiaal advies en advies van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van 
letselduiding.  

• Bespreek de signalen met een deskundige college Selma Yilmaz (directie: privé nummer: 
0614204169) of Saliha Yilmaz (privé nummer: 0614748438).  

• Vraag zo nodig advies aan Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000.  
• Raadpleeg daarnaast zo nodig een deskundige op het gebied van letselduiding, zoals een kinderarts 

of een forensisch geneeskundige.  
 
Stap 3: Gesprek met de zorgvrager 

• Bespreek de signalen met de zorgvrager.  

• Heb je ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de zorgvrager. 
Vraag Selma Yilmaz (directie) om advies, zij is tevens ambulanthulpverlener voor een ander 
organisatie en is bekend met het aanpakken van dit soort gesprekken of raadpleeg Veilig Thuis 
kennemerland www.veiligthuis-ken.nl.  
 
Stap 4: Weging van de informatie die is verzameld en bij twijfel altijd (opnieuw) raadplegen van 
Veilig Thuis kennemerland.   

• Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de zorgvrager het 
risico op kindermishandeling (ouderenmishandeling) of huiselijk geweld.  

• Weeg eveneens de aard en de ernst van het de kindermishandeling (ouderenmishandeling) of het 
huiselijk geweld.  

• Raapleeg in alle gevallen waarin je twijfelt over je vervolgstap (opnieuw) Veilig Thuis.  
 
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden  
5A Hulp organiseren en effecten volgen  
Kom je, op basis van je afweging in stap 4, tot de conclusie dat je de zorgvrager en/of zijn gezinsleden 
redelijkerwijs voldoende tegen het risico op kindermishandeling of huiselijk geweld kunt 
beschermen:  

• organiseer dan de noodzakelijke hulp;  
• volg de effecten van deze hulp; en  
• doe samen met je leidinggevende alsnog een melding als er signalen zijn dat de kindermishandeling 

of het huiselijk geweld niet stopt, of opnieuw begint.  
 
5B Melden en bespreken van de melding met de zorgvrager  
Kom je, op basis van je afweging in stap 4, tot de conclusie dat je de zorgvrager en/of zijn 
gezinsleden niet voldoende tegen het risico op kindermishandeling of huiselijk geweld kunt 
beschermen, of twijfel je er aan of je voldoende bescherming hiertegen kunt bieden:  

• meld je vermoeden bij Veilig Thuis;  
• beschrijf zoveel mogelijk feiten en gebeurtenissen die je hebt vastgesteld;  
• geef duidelijk aan als de informatie bij je melding (ook) van anderen afkomstig is; én  
• overleg met Veilig Thuis wat je na de melding, binnen de grenzen van je gebruikelijke  

werkzaamheden, zelf kan doen om de zorgvrager en/of zijn gezinsleden tegen het risico op 
kindermishandeling of huiselijk geweld te beschermen.  
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