
  

 

 

Huiselijk geweld en 
kindermishandeling 
 

Stappenplan  
 
Sinds 2012 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. 

Deze wet verplicht zorg- en welzijnsorganisaties ertoe een stappenplan te hebben 

voor het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Het is dus van belang dat u goed 

in kaart brengt of uw organisatie voldoet aan de criteria voor vrijwilligersorganisaties. 

Uiteraard doet u er altijd goed aan om sociale veiligheid de nodige aandacht te 

schenken. Deze folder biedt houvast bij het opzetten van een stappenplan voor het 

signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is van toepassing op 

organisaties in de volgende sectoren: 

 

 gezondheidszorg  

 onderwijs  

 kinderopvang  

 maatschappelijke ondersteuning  

 jeugdhulp  

 justitie  

 

Stappenplan  

De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe om te gaan met het signaleren en 

melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is aan organisaties om zelf een 

meldcode te ontwikkelen voor intern gebruik. De meldcode moet minimaal de 

volgende stappen bevatten:  

 

 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 voeren met de betrokkene(n).  
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 Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling, en bij twijfel 

altijd het advies- en meldpunt Veilig Thuis raadplegen.  

 Stap 5: beslissen over zelf hulp organiseren of melden.  

 

Verantwoordelijkheid  

Naast de ontwikkeling van een meldcode moet u nog een aantal zaken regelen:  

 Verantwoordelijkheid 

Een organisatie moet benoemen wie de verschillende stappen moet doorlopen. 

Daarnaast moet de organisatie vastleggen wie eindverantwoordelijk is voor de 

beslissing om wel of geen melding te doen. 

 Kennis over bepaalde vormen van geweld 

Een organisatie moet aandacht besteden aan bijzondere vormen van geweld. Dit 

vergt van medewerkers extra kennis en vaardigheden.  

 Kindcheck-instructies  

Bij een kindcheck controleren professionals of er kinderen in een gezin zijn en of ze 

veilig zijn. Bijvoorbeeld als een ouder een psychische stoornis heeft of verslaafd is. 

Om een kindcheck te kunnen uitvoeren hebben organisaties instructies nodig. De 

overheid is bezig met een basishandleiding voor de kindcheck.  

 Omgang met vertrouwelijke gegevens  

Een organisatie moet vastleggen hoe medewerkers dienen om te gaan met 

vertrouwelijke gegevens.  

 Verwijsindex risicojongeren 

De organisatie moet haar medewerkers op de hoogte stellen van de 

meldingsprocedure voor de verwijsindex risicojongeren. Dit geldt alleen voor 

organisaties die bevoegd zijn een melding te doen in dit systeem. 

 

In de toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staan verschillende 

hulpmiddelen. Een organisatie kan deze gebruiken om een meldcode in te voeren. Tot 

de hulpmiddelen behoren bijvoorbeeld een checklist voor managers en een 

standaardpresentatie, maar ook achtergrondinformatie voor bepaalde doelgroepen en 

informatiemateriaal voor gemeenten. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/vraag-en-antwoord/verwijsindex-risicojongeren-melding-doen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2015/07/16/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

