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Colofon 

De BPSW heeft er voor gekozen om de basis meldcode uit 2010 te bewerken voor sociaal werkers: 

Jeugdzorgwerkers, Jeugd- en Gezinsprofessionals, GGZ-agogen, sociaal agogisch werkers en 

maatschappelijk werkers, en waar nodig te verwijzen naar beroepsspecifieke standaarden en de diverse 

van toepassing zijnde beroepscodes. Verder zijn er inhoudelijk geen ingrepen gepleegd. De 

oorspronkelijke tekst van de basismeldcode is uitgegeven door het Ministerie van VWS in samenwerking 

met het ministerie van Veiligheid en justitie en is geschreven door Lydia Janssen.  
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Voorwoord  
 
Huiselijk geweld en kindermishandeling worden omgeven door gevoelens van schuld en schaamte. Voor 

betrokkenen is het vaak moeilijk om te vertellen dat er geweld plaats vindt. Problemen die in een gezin 

spelen, en daarmee het risico vergroten op geweld en escalaties, staan soms op de voorgrond, of zijn 

aanleiding voor het contact met organisaties en sociaal werkers.  

Maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogen hebben, 

vanuit de verschillende sectoren waarin zij werkzaam zijn, te maken met cliënten waarbij naast andere 

problematiek, ook sprake kan zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. In voorliggende meldcode 

van de BPSW is gekozen voor het gebruik van de term ‘sociaal werkers,’ vanwege de brede achterban die 

de BPSW vertegenwoordigt.  

 

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een stappenplan om het geheim van geweld te 

doorbreken. Het gaat uit van een beroepshouding waartoe signalering van huiselijk geweld en 

kindermishandeling behoort. Het herkennen van de signalen geeft aanleiding om het proces van de 

meldcode te doorlopen. De meldcode stimuleert professioneel handelen door onderscheid te maken 

tussen hypothesen en feiten, door collegiale consultatie en het zorgvuldig afwegen van de acties.  

Sociaal werkers handelen zorgvuldig bij het uitvoeren van de stappen van de meldcode en maken geweld, 

waar mogelijk en passend bij de werkrelatie, bespreekbaar.  

 

De werkers die werken met de meldcode zien zichzelf voor dilemma’s geplaatst waarbij de stappen in de 

meldcode houvast en structuur kunnen bieden. Het stafbureau van de BPSW is voor haar leden altijd 

beschikbaar voor persoonlijken juridisch advies bij de dilemma’s die zich in het werkveld voordoen.  

 

Deze BPSW-meldcode is een bewerking van de algemene meldcode die VWS in samenwerking met vele 

branche- en beroepsorganisaties heeft ontwikkeld en maakt een koppeling met de beroepsstandaarden 

die voor de BPSW achterban relevant zijn. Deze uitgave is bedoeld voor zelfstandige sociaal werkers en 

voor organisaties waar de meldcode (nog) niet is uitgewerkt en sluit aan bij de diverse Beroepscodes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  

Nieuwe ontwikkelingen 

Vanaf 1 januari 2019 is de professionele norm om situaties waar sprake is van ernstige of langdurige 

onveiligheid te melden bij Veilig Thuis. De meldcode is hiervoor aangepast met een zogenaamd 

afwegingskader. Op basis van dit afwegingskader (bij stap 4) beoordeelt een professional of er sprake is 

van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Het onderscheid tussen 

hulpverlenen óf melden in stap 5 vervalt. De professional moet in stap 5 twee besluiten nemen: 1) over 

het doen van een melding bij Veilig Thuis én 2) over het inzetten van hulp.  Dit afwegingskader bij stap 5  

is opgenomen in deze uitgave van de meldcode.  

 

Wij hopen dat deze meldcode u helpt om signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling, genitale 

verminking en ouderenmishandeling op een goede manier tegemoet te treden. 

 

 

Kristine Evertz, MSc 

Algemeen Bestuurslid BPSW 
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1.1 Aanleiding voor het basismodel meldcode 

 

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen op grond van de Wet verplichte meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode 

richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, 

vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerde geweldsuitingen, ouderenmishandeling en 

huwelijksdwang.  

De verplichting geldt voor de sectoren: 

- (jeugd)gezondheidszorg, waaronder geestelijke gezondheidszorg en Awbz-zorg; 

- jeugdzorg; 

- onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs, inclusief leerplicht; 

- kinderopvang; 

- maatschappelijke ondersteuning; 

- justitie waaronder het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers.  

 

Daarnaast geldt de wet voor vrij gevestigde sociaal werkers die onder (artikel 3 of artikel 34) 

van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg vallen, zoals: artsen, 

verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, 

psychotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, podotherapeuten, 

ergotherapeuten, optometristen en laboranten.  

Bij de Wet verplichte meldcode hoort een algemene maatregel van bestuur die de (minimale) inhoud van 

de instellingscode beschrijft. 

 

Lokale sociale teams  

Lokale sociale (wijk)teams vormen in veel gemeenten de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning 

en de jeugdhulp. Ook voor deze sociale (wijk) teams, met taken in verband met jeugdhulp en/of 

maatschappelijke ondersteuning, geldt de verplichting om een meldcode te hebben en te gebruiken. Als 

er sprake is van een zelfstandige stichting, dan stelt deze een eigen meldcode op voor alle teams. Is het 

een netwerkorganisatie dan kan een eigen meldcode voor het team worden opgesteld, maar er kan ook 

worden gekozen voor een constructie waarbij de leden van het team ieder de meldcode van hun 

moederorganisatie hanteren. 

 

Politie valt niet onder de Wet verplichte meldcode 

Ofschoon de politie een belangrijke partner is in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, 

geldt de Wet verplichte meldcode niet voor de politie. Dit heeft, zo wordt in de memorie van toelichting 

bij de wet gesteld, te maken met de specifieke positie van de politie ten opzichte van de betrokkenen bij 

huiselijk geweld of kindermishandeling. Het eigen wettelijk kader van de Politiewet biedt de politie, ook 

zonder meldcode, voldoende mogelijkheden om te signaleren en te melden.  
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Minimumeisen en handreiking Bij de Wet verplichte meldcode hoort een algemene maatregel van 

bestuur die de (minimale) inhoud van de instellingsmeldcode beschrijft1 . Dit basismodel meldcode bevat 

een handreiking voor het opstellen van een meldcode voor de eigen instelling of organisatie2 . 

 
De meldcode voor sociaal werkersociaal bestaat naast de Beroepscode van de maatschappelijk werker 

(2010), uit de Beroepscode van de jeugdzorgwerker (2012), de Beroepscode van de  

Sociaal agogisch werker (2013), De beroepscode van de Jeugd en Gezinsprofessional (2017) en het 

beroepsprofiel van de maatschappelijk werker (2006) en door de BPSW geautoriseerde richtlijnen. Bij 

tuchtzaken waarbij sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt de meldcode door de 

tuchtcolleges van de BPSW betrokken in de oordeelsvorming. Indien de sociaal werker werkt met een 

organisatiegebonden meldcode wordt deze in de afwegingen betrokken. 

Dit basismodel meldcode bevat een handreiking voor het opstellen van een code voor de eigen instelling 

of organisatie3.  

  

 

1.2 Functies van de meldcode 

 

De verplichting voor organisaties en zelfstandige sociaal werkers om een meldcode te hanteren, heeft 

tot doel sociaal werkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de sociaal werker 

stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel 

een beslissing neemt over het doen van een melding. De stappen maken de sociaal werker duidelijk wat 

er van hem wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij, rekening 

houdend met zijn beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het al dan niet 

doen van een melding. Verplichtingen van instellingen en sociaal werkers In het kader van de Wet 

verplichte meldcode hebben instellingen de plicht om:  

- te beschikken over een meldcode die aan de wettelijke eisen voldoet, én  

- om de kennis over en het gebruik van de meldcode binnen de eigen organisatie te bevorderen. 

Van individuele sociaal werker die werkzaam zijn voor een instelling waar een meldcode is vastgesteld, 

wordt verwacht dat zij het stappenplan van de meldcode volgen als zij huiselijk geweld of 

kindermishandeling signaleren, of als ze vermoeden dat hiervan sprake is. 

 

Verplichtingen van instellingen en sociaal werker  

In het kader van de Wet verplichte meldcode hebben instellingen de plicht om: 

- te beschikken over een meldcode die aan de wettelijke eisen voldoet, én  

                                  
1 Besluit van 16 juli 2013, houdende vaststelling van de minimumeisen voor de verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). 
2 De termen organisatie en instelling worden in dit Basismodel door elkaar gebruikt. Met deze begrippen wordt gedoeld op 
iedere instelling, organisatie of praktijk die onder de Wet verplichte meldcode valt 
3 De termen organisatie en instelling worden in het basismodel door elkaar gebruikt. Met deze begrippen wordt gedoeld op 
iedere instelling, organisatie of praktijk die onder de Wet verplichte meldcode valt.  
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- om de kennis en het gebruik van de meldcode binnen de eigen organisatie te bevorderen. 

 Van individuele sociaal werkeren die werkzaam zijn voor een instelling waar een meldcode is 

vastgesteld, wordt verwacht dat zij het stappenplan van de meldcode volgen als zij huiselijk geweld 

of kindermishandeling signaleren.  

Zo zal in een onderzoek naar aanleiding van een bepaalde casus op organisatieniveau worden bekeken of 

er een meldcode aanwezig is en of de organisatie zich voldoende heeft ingespannen om de kennis en het 

gebruik van de meldcode te bevorderen. Het handelen van de betreffende sociaal werkers zal worden 

getoetst aan het stappenplan van de meldcode.  

 

Toezicht op de naleving van de wet 

Toezicht op de naleving van de wet Het toezicht op de naleving van de wet is in de sectoren 

gezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs en veiligheid en justitie in handen van de landelijke inspecties. 

Gemeenten oefenen toezicht uit op de kinderopvang en de peuterspeelzalen, en instellingen die 

maatschappelijke ondersteuning bieden. De inspectie zal bij een onderzoek, bijvoorbeeld naar aanleiding 

van een casus met fatale afloop, onder meer nagaan of op organisatieniveau een meldcode aanwezig is 

en of de organisatie zich voldoende heeft ingespannen om de kennis over en het gebruik van de 

meldcode te bevorderen. Het handelen van de betreffende sociaal werkers zal worden getoetst aan het 

stappenplan van de meldcode. 

 

 

1.3 Doel van het basismodel meldcode  

 

Het basismodel meldcode is bedoeld als handreiking voor organisaties en zelfstandige 

beroepsbeoefenaren bij het opstellen van een code voor de eigen organisatie of praktijk. Het basismodel 

is zo geschreven dat het met een aantal lichte ingrepen op maat kan worden gemaakt voor een 

organisatie of voor een praktijk van zelfstandige beroepsbeoefenaren die onder de Wet verplichte 

meldcode vallen. Bij het ontwikkelen van het basismodel is inhoudelijk zoveel mogelijk aansluiting 

gezocht bij de meldcodes en protocollen die in de jaren voor inwerkingtreding van de wet al ontwikkeld 

waren in de verschillende beroepsgroepen en domeinen. Daarmee sluit het basismodel meldcode goed 

aan bij inmiddels vertrouwde werkwijzen in het veld5 . Algemene termen Vanwege het brede bereik van 

het basismodel meldcode zijn termen als: ‘organisatie’, ‘sociaal werker’ en ‘cliënt’ algemeen gehouden. 

De bedoeling is dat de meldcode voor de eigen organisatie of praktijk veel concreter is, door de sociaal 

werkers en de doelgroep specifieker te omschrijven en door nauwkeurig aan te geven welke sociaal 

werkers geacht worden welke stappen te zetten en wie er binnen de organisatie of praktijk 

eindverantwoordelijk is voor de beslissing om al dan niet een melding te doen. Zetten op een basisschool 

bijvoorbeeld alle leerkrachten de stappen van de meldcode en is de interne begeleider 

eindverantwoordelijk voor de beslissing om al dan niet een melding te doen? Welke rol speelt het zorg- 

en adviesteam hierin? Gaan in een ziekenhuis alleen artsen de stappen zetten, of ligt hier ook een taak 

voor verpleegkundigen, en wie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing om een melding te 

doen? Hoe zijn de taakverdeling en de verantwoordelijkheid geregeld bij de reclassering of in een 
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justitiële inrichting? Ook moet de meldcode voor de eigen organisatie of praktijk duidelijk maken: welke 

functionarissen kunnen worden geraadpleegd voor advies en ondersteuning bij het zetten van de 

stappen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en 

kindermishandeling die in veel organisaties werkzaam zijn.  

 

NB: Een aandachtsfunctionaris is op grond van de Wet meldcode niet verplicht. Een dergelijke 

functionaris kan echter wel een belangrijke rol vervullen in de ondersteuning van de medewerkers en 

van de leiding van de instelling in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en in het zetten 

van de stappen van de meldcode. 

 

Begripsomschrijving van huiselijk geweld en kindermishandeling 

In het basismodel is voor het begrip kindermishandeling en voor het begrip huiselijk geweld aansluiting 

gezocht bij de eenduidige begripsomschrijvingen in respectievelijk de Jeugdwet, artikel 1.1 en in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 1.1.1.  

Daarbij geldt dat het ook als een vorm van kindermishandeling wordt gezien als een kind getuige is van 

huiselijk geweld tussen zijn ouders of tussen andere huisgenoten. Onder de begripsomschrijving van 

huiselijk geweld vallen uitdrukkelijk ook: huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale 

verminking, ouderenmishandeling, geweld tegen ouders en seksueel geweld.  

 

Niet de locatie maar de relatie is bepalend  

Het gaat bij de definities van huiselijk geweld en kindermishandeling om de relatie tussen pleger en 

slachtoffer en niet om de locatie waar het geweld plaatsvindt. Zo valt het geweld tussen twee partners 

die een lat-relatie hebben onder huiselijk geweld en er is sprake van kindermishandeling als een kind 

getuige is van geweld tussen zijn ouders, ook als deze ouders op verschillende adressen wonen.  

 

Geweld in een zorg- of onderwijsrelatie  

Geweld gepleegd door een professional ten opzichte van een cliënt of een leerling valt buiten het bereik 

van de meldcode. In dat geval zijn andere wetgeving en andere stappen aan de orde, zoals het 

informeren van de leidinggevende en/of de directie en het inschakelen van de betreffende inspectie. In 

de jeugdzorg en de kinderopvang geldt een meldplicht in geval van signalen van seksueel misbruik en 

andere vormen van geweld. Het onderwijs kent een meldplicht in geval van een vermoeden van een 

zedenmisdrijf gericht tegen een minderjarige leerling dat is gepleegd door een medewerker van de 

school. Voor aanbieders van en professionals werkzaam in langdurige zorg en intramurale GGz-zorg, 

geldt een meldplicht als zij binnen hun organisatie geweld signaleren tussen een sociaal werker en een 

cliënt, of tussen cliënten onderling (op grond van artikel 9 en 11 Wet Kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg, de Wkkgz. Artikel 9 bepaalt dat de zorgaanbieder een interne procedure voor melding van 

incidenten dient op te stellen. De meldplicht inzake geweld in de zorgrelatie is bepaald in artikel 11 

Wkkgz. De zorgaanbieder moet dit melden bij de inspectie). NB: De signalen van mogelijk geweld vallen 

wél onder de meldcode als het geweld zich afspeelt tussen partners die beiden in een instelling 
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verblijven, bijvoorbeeld als echtgenoten samen in een verpleeghuis, een gezinshuis of een andere 

instelling wonen.  

 

Cliënt als slachtoffer, getuige of pleger  

De cliënt, dit wil zeggen de persoon met wie de sociaal werker professionele contacten onderhoudt, zal 

niet altijd het slachtoffer zijn van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. De cliënt kan ook als 

vermoedelijke pleger, of in geval van een jeugdige cliënt, als getuige, bij het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling betrokken zijn. Ook in dat geval zijn de stappen van de meldcode van toepassing. 

Geweld tussen een leerkracht en leerling; tussen leerlingen onderling (Mogelijk) geweld gepleegd tussen 

een leerkracht en een leerling of leerlingen onderling op een school valt niet onder het stappenplan van 

de meldcode. Deze signalen behoren te worden gemeld bij de leidinggevende of de directie en tevens bij 

de vertrouwensinspecteur voor het onderwijs (Zie Wet op het primair onderwijs, artikel 4a, en de Wet 

op het voortgezet onderwijs, artikel 3).  

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling in relatie tot dierenmishandeling  

Waar sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, is soms ook sprake van dierenmishandeling. 

In dat geval kan contact worden gezocht met een speciaal meldnummer4. In de meldcode voor 

dierenartsen, die hen ondersteunt in het signaleren van dierenmishandeling, wordt, indien bij hen ook 

vermoedens ontstaan van huiselijk geweld, verwezen naar Veilig Thuis. 

 

 

                                  
4 Het meldnummer 144 voor dieren in nood. Zie ook: ‘144 red een dier’ op de website: https://www.rijksoverheid.nl/ 
onderwerpen/politie/vraag-en-antwoord/behandeling-melding-144. 
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II. EEN BESCHRIJVING VAN DE STAPPEN 

 

2.1 Inleiding 

 

De wet stelt een aantal eisen aan de inhoud van de meldcode die een instelling maakt. Belangrijkste eis 

is dat de instellingscode een stappenplan bevat met minimaal vijf stappen.  

In dit tweede deel worden deze vijf stappen beschreven.  

 

Drie opmerkingen vooraf.  

 

Eenmalige contacten  

Het stappenplan gaat ervan uit dat de sociaal werker en de cliënt regelmatig contact met elkaar hebben. 

Dat ligt bijvoorbeeld bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis of bij een huisartsenpost (voor de 

avond- en weekenddiensten) anders. Daar is doorgaans sprake van een eenmalig contact tussen sociaal 

werker en cliënt, waardoor het niet mogelijk is alle stappen van het basismodel te zetten. In dat geval 

zou de instellingscode specifiek moeten ingaan op de te zetten stappen bij een eenmalig contact. Zo 

werken ambulancediensten en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen met specifieke protocollen 

waarbij het zetten van vervolgstappen zo nodig in handen wordt gegeven van de huis- of kinderarts of 

van Veilig Thuis.  

 

Strafrechtelijke aanpak  

Als door de signalen een vermoeden ontstaat van een ernstig misdrijf, is het verstandig om de te zetten 

stappen, via Veilig Thuis, af te stemmen op de interventies van de politie5. Gesprekken met slachtoffer 

en getuige kunnen het leveren van bewijs in de strafzaak namelijk belemmeren.  

 

Verhouding tot de verwijsindex risicojongeren  

In geval van een vermoeden van kindermishandeling zal de sociaal werker, voor zover zijn instelling is 

aangesloten bij de verwijsindex risicojongeren, doorgaans niet alleen de stappen van de meldcode 

zetten, maar daarnaast ook overwegen of een melding moet worden gedaan in de verwijsindex. Deze 

verwijsindex heeft tot doel om sociaal werkers die met dezelfde jongere te maken hebben met elkaar in 

contact te brengen. Een melding kan worden gedaan als een minderjarige mogelijkerwijs wordt bedreigd 

in zijn ontwikkeling naar volwassenheid. Doel van de melding in de verwijsindex is te komen tot een 

gezamenlijke aanpak van de problematiek van de jongere en zijn gezin. Voor het doen van een melding 

biedt de Jeugdwet in artikel 7.1.4.1 een wettelijk meldrecht aan sociaal werkers van instellingen die 

bevoegd zijn om een melding te doen in de verwijsindex risicojongeren. We wijzen er met nadruk op dat 

het niet gaat om een keuze tussen een melding in de verwijsindex of de stappen van de meldcode. Beide 

acties kunnen bij vermoedens van kindermishandeling aan de orde zijn omdat ze elkaar ondersteunen. 

Daarom staat in (de algemene maatregel van bestuur bij) de Wet verplichte meldcode dat instellingen 

                                  
5 Model voor de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, Politie en OM (Den Haag, VNG, 2015). 
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die zijn aangesloten op de verwijsindex, ook het al dan niet doen van een melding in de verwijsindex 

moeten opnemen in het stappenplan van hun meldcode. 

 

 

2.2 De stappen die sociaal werkers geacht worden te zetten  

 

De stappen gaan in op het proces vanaf het moment dat er signalen zijn. Het signaleren zelf heeft in het 

model een andere plaats gekregen. Signaleren wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de 

beroepshouding van de sociaal werkers die binnen de organisatie werkzaam zijn. Zo bezien is signalering 

geen stap in het stappenplan, maar een grondhouding die in ieder contact met cliënten, leerlingen en 

patiënten wordt verondersteld. De stappen wijzen de sociaal werker de weg als hij meent dat er signalen 

zijn van huiselijk geweld of van kindermishandeling.  

 

Volgorde van de stappen  

De stappen die hieronder worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze 

volgorde is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat de sociaal werker op enig moment in het proces alle 

stappen heeft doorlopen, voordat hij besluit om al dan niet een melding te doen. Zo zal het soms voor de 

hand liggen om meteen met de cliënt in gesprek te gaan over bepaalde signalen. In andere gevallen zal 

de sociaal werker eerst overleg willen plegen met een collega en met Veilig Thuis voordat hij het gesprek 

met de cliënt aangaat. Ook zullen stappen soms twee of drie keer worden gezet.  

 

Specifieke vormen van huiselijk geweld of kindermishandeling  

Het stappenplan schetst in algemene zin de stappen in geval van signalen van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Bij specifieke vormen van dit geweld, zoals bij vrouwelijke genitale verminking, 

huwelijksdwang, seksueel geweld en eergerelateerd geweld, moeten de stappen nader worden 

ingekleurd omdat dan een andere aanpak nodig kan zijn. Zo speelt bij vrouwelijke genitale verminking de 

onomkeerbaarheid van de besnijdenis een grote rol. In verband daarmee kan het noodzakelijk zijn om 

snel te handelen en eventueel stappen over te slaan. Bijvoorbeeld als bekend is dat een meisje 

binnenkort op familiebezoek gaat in het buitenland en dat er signalen zijn dat ze daar besneden zal 

worden. Bij eergerelateerd geweld kan een gesprek over de vermoedens in sommige gevallen extra 

risico’s met zich meebrengen omdat precies het bekend worden van (vermeend) wangedrag bij dit type 

geweld een belangrijke rol speelt.  

Voor meer informatie over de omgang met deze specifieke vormen van geweld wordt verwezen naar:  

- Het Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking door de Jeugdgezondheidszorg 

van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 

- Het Handelingsprotocol VGV bij Minderjarigen van Pharos  

- De publicatie De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld (Movisie) 

Vanzelfsprekend kan er in een meldcode ook bijzondere aandacht worden gevraagd voor andere 

specifieke vormen van geweld in huiselijke kring, zoals ouderenmishandeling, oudermishandeling of 

seksueel geweld, als de instelling meent dat het, gelet op de cliëntenpopulatie, zinvol is om de aandacht 

van de sociaal werkers hierop te vestigen. 

 
 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2010/november/Standpunt_Preventie_van_Vrouwelijke_Genitale_Verminking_VGV_door_de_Jeugdgezondheidszorg
http://www.pharos.nl/nl/%20kenniscentrum/algemeen/webshop/%20product/229/handelingsprotocol-vrouwelijkegenitale-verminking-bij-minderjarigen;
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/%20Factsheet-De%20meldcode-bij-vermoedensvan-eergerelateerd-geweld%20%20MOV-3366665-1%201.pdf.
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Stap 1: In kaart brengen van signalen 

 

Als een sociaal werker signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling, wordt van hem als 

eerste stap gevraagd deze signalen in kaart te brengen. Hij legt de signalen vast, evenals (de uitkomsten 

van) de gesprekken die hij over de signalen voert, de stappen die hij zet en de besluiten die hij neemt. 

Ook de gegevens die de signalen weerspreken worden vastgelegd.  

Bij het in kaart brengen van signalen volgt de sociaal werker de protocollen en aanwijzingen van zijn 

eigen organisatie of praktijk.  

In veel organisaties wordt van iedere cliënt een dossier aangelegd. In dat geval worden de gegevens over 

de signalen en over de stappen die worden gezet in dit cliëntdossier vastgelegd. Beschikt de organisatie 

niet over een cliëntdossier, dan moet in de code voor de eigen organisatie of praktijk worden 

aangegeven op welke wijze en waar de sociaal werker de gegevens over de signalen en over de stappen 

vastlegt en bewaart. NB: Na iedere stap in het basismodel volgt een korte instructie. Deze instructie 

bevat praktische aanwijzingen voor de sociaal werker die hem helpen de betreffende stap zorgvuldig te 

zetten. In de instructie bij de eerste stap staan aanwijzingen voor het zorgvuldig vastleggen van 

gegevens. Zo wordt o.a. van de sociaal werker gevraagd om feiten en signalen uit elkaar te houden, om 

de status te vermelden van hypothesen en veronderstellingen en om de bron te vermelden als er 

informatie wordt vastgelegd die afkomstig is van een ander. 

 

 

Veilig Thuis  

 

Advies  

Bij iedere stap van de meldcode geldt dat er altijd contact kan worden opgenomen met Veilig Thuis, het 

advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis is veel kennis aanwezig over 

mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerkers kunnen ook adviseren 

over de te zetten stappen en over het voeren van gesprekken met cliënten over de signalen. Als een 

sociaal werker advies vraagt aan Veilig Thuis, zet Veilig Thuis zelf geen stappen in de richting van de 

cliënt of die van anderen. Het advies is dus uitsluitend gericht tot de adviesvrager. NB: 

Adviesgesprekken vinden plaats op basis van anonieme cliëntgegevens, voor een adviesgesprek behoeft 

u uw beroepsgeheim dus niet te verbreken. Wel kunnen, met instemming van de adviesvrager, de 

contactgegevens van de adviesvrager worden vastgelegd, vooral ook met het oog op een eventueel 

vervolgadvies over dezelfde casus.  

 

Melden  

Als er bij het volgen van de stappen wordt besloten tot het doen van een melding, neemt Veilig Thuis de 

zaak over. Veilig Thuis is wettelijk bevoegd om onderzoek te doen naar het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling. Daarbij kan Veilig Thuis informatie opvragen bij andere instanties en organisaties. 
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Veilig Thuis houdt melders op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en van de acties die in 

gang worden gezet. NB: Bij een melding moet de melder cliëntgegevens verstrekken omdat Veilig Thuis 

anders geen acties in gang kan zetten naar aanleiding van de melding. Iedereen, professionals en 

burgers, kan bij Veilig Thuis terecht met vragen en meldingen of vermoedens van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Het landelijk nummer van Veilig Thuis is 0800-2000. Verspreid in Nederland 

bestaan 26 vestigingen van Veilig Thuis. Zie: www.vooreenveiligthuis.nl. De taken van Veilig Thuis zijn: 

advies geven, meldingen in ontvangst nemen, onderzoek van meldingen, beoordelen van de noodzaak 

van vervolgstappen en toeleiden naar passende hulp voor alle betrokkenen. 

 

 

Kindcheck  

Soms ontstaan er risico’s voor kinderen door de situatie waarin hun ouder(s) verkeren, bijvoorbeeld als 

ouders zwaar verslaafd, ernstig ziek of zeer depressief zijn. Deze ‘oudersignalen’ kunnen alleen worden 

opgepakt als de sociaal werker weet dat zijn volwassen cliënt kinderen heeft die van hem afhankelijk zijn. 

Daarom stelt de wet dat de meldcode een ‘kindcheck’ moet bevatten bij bepaalde volwassen cliënten. 

Het gaat om cliënten die in een lichamelijke of geestelijke conditie of in andere omstandigheden 

verkeren die een risico kunnen vormen voor de veiligheid of de ontwikkeling van de kinderen die van hen 

afhankelijk zijn. De kindcheck bij deze cliënten wil zeggen dat de sociaal werker vraagt of onderzoekt of 

de cliënt kinderen heeft die van hem afhankelijk zijn. Is dat het geval, dan legt de sociaal werker het 

aantal en de leeftijd van deze kinderen vast. Daarbij wordt ook beschreven of de cliënt alleen de zorg 

heeft voor zijn kinderen of dat zijn partner of anderen deze zorg delen.  

De kindcheck kan aan de orde zijn in de volwassen ggz, in de thuiszorg, in het algemeen maatschappelijk 

werk, bij de reclassering, bij de huisartsenpost en bij de spoedeisende hulp in een ziekenhuis.  

 

Stappen van de meldcode volgen bij ‘oudersignalen’  

Meent de sociaal werker dat de medische conditie of de omstandigheden waarin zijn cliënt verkeert, een 

risico vormt voor de veiligheid of de ontwikkeling van kinderen, of twijfelt hij daarover, dan zet hij de 

stappen van de meldcode. Bij stap 1 worden in dat geval de ‘oudersignalen’ vastgelegd die aanleiding 

geven tot twijfels over de veiligheid of de gezonde ontwikkeling van de kinderen. Bij stap 3 wordt een 

gesprek gevoerd met de cliënt over de signalen die mogelijkerwijs een risico vormen voor de 

ontwikkeling of de veiligheid van de kinderen van de cliënt.  

Indien de sociaal werker besluit om bij stap 5 een melding te doen in verband met de oudersignalen, dan 

is van belang dat hij geen uitspraak doet over de feitelijke situatie waarin de kinderen zich bevinden. Hij 

kent hen immers niet en hij heeft ze doorgaans nooit gezien. Wat de sociaal werker wel kan melden is 

dat de lichamelijke of geestelijke conditie en/of de situatie waarin zijn volwassen cliënt zich bevindt, een 

risico vormt voor de veiligheid of voor de ontwikkeling van diens kinderen en dat hij daarom meent dat 

nader onderzoek van Veilig Thuis noodzakelijk is naar de feitelijke situatie waarin de kinderen zich 

bevinden.  

 

 



14 
 

  

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis of een 
deskundige op het terrein van letselduiding  

 

De tweede stap is het overleg over de signalen. Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed te kunnen 

duiden, is overleg met een deskundige collega noodzakelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan de 

aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of kindermishandeling binnen de eigen organisatie, of aan de 

intern begeleider of het zorg- en adviesteam van de school. Zo nodig kan op basis van anonieme 

cliëntgegevens Veilig Thuis worden geraadpleegd. In die gevallen waarin er behoefte bestaat aan meer 

duidelijkheid over (aard en oorzaak van) letsel kan de vertrouwensarts van Veilig Thuis, of een forensisch 

geneeskundige om advies worden gevraagd. 

 

NB: In dit basismodel is ervoor gekozen om naast de collegiale consultatie zo nodig advies in te winnen 

bij Veilig Thuis, of een deskundige op het gebied van letselduiding. De KNMG-Meldcode 

Kindermishandeling en Huiselijk geweld vraagt van artsen, bij deze tweede stap, om naast collegiale 

consultatie, altijd advies te vragen aan Veilig Thuis.  

 

Bij specifieke vormen van geweld advies over (de risico’s van) vervolgstappen  

Zoals hierboven al is aangegeven, vragen specifieke vormen van geweld soms om een andere aanpak en 

om een andere (volgorde van) stappen. Vooral als er binnen de instelling onvoldoende expertise is op dit 

terrein, is het van belang om in de instellingscode op te nemen dat bij deze vormen van geweld altijd 

eerst advies wordt gevraagd over de aanpak en over de mogelijke risico’s van vervolgstappen voordat 

vervolgstappen worden gezet.  

 

 

Stap 3: Gesprek met de cliënt  

 

Na het collegiaal overleg en eventueel het adviesgesprek met Veilig Thuis, volgt een gesprek met de 

cliënt. Omdat openheid een belangrijke grondhouding is in de verschillende vormen van dienstverlening 

aan de cliënt, wordt in het stappenplan zo snel mogelijk contact gezocht met de cliënt (of met zijn 

ouders) om de signalen te bespreken. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen. 

Dan zijn de volgende stappen van het stappenplan niet nodig. Worden de zorgen over de signalen door 

het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de volgende stappen gezet. Heeft een sociaal werker 

behoefte aan ondersteuning bij het voeren van het gesprek met de cliënt, dan kan hij ook daarover 

advies vragen aan een collega of aan een aandachtsfunctionaris binnen de eigen organisatie of praktijk 

en/ of aan Veilig Thuis. 
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In het gesprek met de cliënt gaat het erom dat de sociaal werker: 

 uitleg geeft over het doel van het gesprek;  

 de signalen bespreekt, dit wil zeggen de feiten die hij heeft vastgesteld en de waarnemingen die 

hij heeft gedaan; 

 de cliënt uitnodigt om daarop te reageren;  

 en pas na deze reactie zo nodig komt met een interpretatie van wat hij heeft gezien en gehoord 

en wat hem in reactie daarop verteld is. 

 

Geen gesprek met de cliënt  

In de instructie bij deze stap wordt aangegeven in welke gevallen er kan worden afgezien van een 

gesprek met de cliënt. Het gaat om uitzonderlijke situaties waarin er concrete aanwijzingen zijn dat door 

het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen. 

Zo is het denkbaar dat een sociaal werker besluit om zijn vermoeden van seksueel misbruik of 

eergerelateerd geweld nog niet met de dader te bespreken omdat hij het risico aanwezig acht dat de 

dader zich, na dit gesprek, op het slachtoffer zal afreageren.  

Ook kan worden afgezien van een gesprek als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt 

daardoor het vertrouwen kwijt raakt in de sociaal werker en de contacten met de sociaal werker zal 

verbreken wat tot gevolg heeft dat de cliënt uit het zicht raakt. Bij een besluit om geen contact te leggen 

met de cliënt in verband met een mogelijke vertrouwensbreuk dient te worden bedacht dat precies door 

dit besluit ook weer een risico ontstaat op een vertrouwensbreuk, namelijk op het moment dat de cliënt 

ontdekt dat de sociaal werker zonder zijn medeweten een melding over hem heeft gedaan. 

 

Gesprek met kinderen  

Ook als een cliënt nog jong is, is het van belang dat de sociaal werker het gesprek met hem aangaat, 

tenzij dat vanwege zijn jeugdige leeftijd echt niet mogelijk of te belastend voor hem is. De sociaal werker 

beoordeelt zelf of een gesprek zinvol en mogelijk is, zo nodig in overleg met een collega of met Veilig 

Thuis.  

 

NB: Het kan van belang zijn om een kind even alleen te spreken, zonder dat zijn ouders daarbij aanwezig 

zijn zodat het kind zich vrij kan uiten. De sociaal werker hanteert hiervoor de regels die in zijn eigen 

sector van toepassing zijn. Zo zal een docent doorgaans zonder veel omhaal gewoon een gesprek met 

een van zijn leerlingen kunnen aanknopen. Maar dit ligt anders bij een uitnodiging voor een gesprek van 

een jeugdarts aan een kind van 10 jaar. Als uitgangspunt geldt dat de ouders hierover vooraf behoren te 

worden geïnformeerd. Maar in verband met de veiligheid van het kind, van de sociaal werker, of die van 

anderen, kan een sociaal werker ook in deze sector, bij wijze van uitzondering, besluiten om toch een 

eerste gesprek met het kind te voeren zonder dat de ouders hierover van te voren worden 

geïnformeerd. De redenen voor dit besluit dienen zorgvuldig vastgelegd te worden in het cliëntdossier.  

 

Gesprek met de ouder(s)  

Normaal gesproken zal er, als het om een minderjarige cliënt gaat, ook een gesprek over de signalen 

worden gevoerd met de ouder(s). Dit is niet alleen van belang als de ouders mogelijkerwijs betrokken 
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zijn bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling, maar ook als dit niet aan de orde is. Want de 

ouders behoren, zeker als zij het gezag uitoefenen, te worden geïnformeerd over wat er bij hun kind 

speelt. NB: Een gesprek met (een van) de ouders kan achterwege blijven in verband met de veiligheid 

van het kind of die van anderen. Bijvoorbeeld als de sociaal werker redenen heeft om aan te nemen dat 

hij het kind dan uit het oog zal verliezen omdat de ouders het kind van school zullen halen, of niet meer 

naar de kinderopvang zullen brengen.  

NB: Over het wel of niet voeren van een gesprek met de cliënt bij vermoedens van specifieke vormen 

van geweld zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking, wordt 

geadviseerd om altijd vooraf overleg te voeren met experts om te beoordelen of het voeren van een 

gesprek in dit stadium, in verband met de veiligheidsrisico’s, verantwoord is. 

 
 

Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling 

 

Na de eerste drie stappen beschikt de sociaal werker al over redelijk veel informatie: de beschrijving van 

de signalen die hij heeft vastgelegd, de uitkomsten van het gesprek met de cliënt en het advies van 

deskundigen. In stap 4 komt het erop aan dat de sociaal werker deze informatie weegt. Deze stap vraagt 

van de sociaal werker dat hij het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling inschat, evenals de 

aard en de ernst van dit geweld. Beschikt de organisatie of beroepsgroep over een risicotaxatie-

instrument, dan gebruikt de sociaal werker dit instrument bij zijn weging. Bij twijfel over de risico’s, de 

aard en de ernst van het geweld en bij twijfel over de vervolgstap moet altijd (opnieuw) advies worden 

gevraagd aan Veilig Thuis.  

 

De toepassing van het afwegingskader 

Het afwegingskader biedt een professional een vijftal afwegingen die hem ondersteunen om in een 

concrete situatie rond een cliënt/cliëntsysteem te bepalen of melden bij Veilig Thuis is aangewezen én of 

hij zelf hulp kan bieden of organiseren. Het afwegingskader geeft de professionele norm weer voor 

situaties van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling waarin melden bij Veilig Thuis 

volgens de beroepsgroepen als noodzakelijk wordt beschouwd. In dit afwegingskader zijn vragen  

opgenomen die de professional zichzelf in een concrete situatie kan stellen, bij de afweging die gemaakt 

moet worden. Het afwegingskader is geen checklist die tot ‘ja’ of ‘nee’ leidt. De voorbeelden dienen ter 

illustratie van situaties waarin melden bij Veilig Thuis aangewezen is.  

 

Uitgangspunten bij het hanteren van het afwegingskader 

 De professional werkt zorgvuldig en baseert de te maken afwegingen op feitelijke, zo concreet 

mogelijke en relevante informatie over de cliënt/het cliëntsysteem. Deze informatie heeft hij zoveel 

mogelijk zelf verzameld (uit de eerste hand), eventueel vult hij deze aan met informatie uit andere 

bronnen (uit de tweede hand).  
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 De professional gaat ook op zoek naar informatie of een andere interpretatie van de beschikbare 

informatie die, naast het vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, andere 

verklaringen voor de ontstane situatie kunnen bieden.  

 De professional realiseert zich dat hij mogelijk niet als eerste en waarschijnlijk ook niet als laatste 

betrokken is bij de betreffende cliënt/het betreffende cliëntsysteem. Dit betekent dat hij 

kennisneemt van en zich rekenschap geeft van dat wat aan het eigen handelen voorafging, en 

afstemt met mogelijke andere betrokken professionals.  

 De professional handelt vanuit de opgebouwde relatie met de cliënt/het cliëntsysteem. 

Vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling vragen van de professional tegelijkertijd de 

werkrelatie met de cliënt/het cliëntsysteem vast te houden én de signalen en zorgen zo concreet, 

feitelijk en expliciet mogelijk te benoemen.   

 De beroepsuitoefening van professionals in de zorg kent regelmatig dilemma’s. Dit is bijvoorbeeld 

het geval als de ernst van de geweldssituatie in een cliëntsysteem niet zo duidelijk is, er weinig 

feiten te achterhalen zijn of er een continue dreiging lijkt van geweld. Melden bij Veilig Thuis wordt 

soms ervaren als een dilemma. De afweging al dan niet te melden moet zorgvuldig gebeuren. De 

professional maakt bij dit soort afwegingen gebruik van collegiale consultatie, bijvoorbeeld door een 

aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld in de eigen organisatie te raadplegen 

en/of door advies te vragen bij Veilig Thuis.  

 Als de professional niet weer of er kinderen zijn in het cliëntsysteem voert deze de verplichte 

kindcheck uit. Als er opgroeiende kinderen zijn zorgt de professional ervoor dat naar hun visie 

gevraagd wordt, dat hun mening meeweegt en dat zij informatie krijgen.  

 

Afweging: Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van of is er 

sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?  

 

De professional vraagt zich na het doorlopen van de stappen 1, 2 en 3 af of het huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling nog steeds gaande is of dat er nog steeds sprake is van een vermoeden daarvan. In 

alle stappen van de meldcode is het mogelijk deze af te sluiten. Ook is het op ieder moment mogelijk de 

meldcode opnieuw te starten. De professional legt de bevindingen vast in het dossier. Het model met de 

stappen van de meldcode en de daarin opgenomen afwegingsvragen impliceert een zekere 

volgordelijkheid. In de praktijk lopen deze stappen en de te maken afwegingen in 

hulpverleningsprocessen vaak door elkaar heen.   

 

Afweging: Heb ik een vermoeden van of is er sprake van acute of structurele onveiligheid?  

 

Acute onveiligheid 

Van acute onveiligheid is sprake als een persoon in direct fysiek gevaar verkeert en diens veiligheid de 

komende dagen niet gegarandeerd is. Hij of zij heeft direct bescherming nodig. Bij het afwegen van 

signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling schat een professional allereerst en voortdurend in 

of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld 
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(met of zonder letsel) of, in het geval van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de 

áfwezigheid van de meest basale verzorging (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak). Het kan 

ook gaan om het onnodig toedienen van medicijnen of het verrichten van onnodige (medische) zorg. 

 

Vragen ter afweging: 

- Verkeert een van de betrokkenen in direct (levens)gevaar? 

- Is er ernstig letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging daartoe? 

- Is er sprake van mensenhandel (zoals uitbuiting of gedwongen prostitutie)? 

- Is er sprake van het in gevaar brengen van kinderen en kwetsbare volwassenen als gevolg van 

excessief middelenmisbruik en/of een acute psychische crisis van de verantwoordelijke 

ouder/partner/verzorger? 

- Is er een acute dreiging om zichzelf én een naaste (waaronder (ex-)partner, kinderen of een 

familielid) te doden, ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid te benemen (ontvoering, 

familiedrama, eerwraak, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking)? 

- Is er sprake van geweld of verwaarlozing leidend tot verminkingen, handicaps of de dood bij een lid 

van het cliëntsysteem?  

- Is er sprake van fysieke verwaarlozing die acuut de gezondheid bedreigt van zeer jonge kinderen, 

volwassenen met een beperking, ouderen of anderen in een zorgafhankelijke situatie? 

- Is er sprake van een (herhaalde) suïcidepoging van een ouder van een minderjarig kind dat 

zorgafhankelijk van hem of haar is en is er geen andere verzorger voor het kind?  

- Heeft de (mogelijke) pleger van het geweld direct toegang tot het slachtoffer, of is het slachtoffer in 

een zorgafhankelijke positie van de pleger?  

- Is er sprake van recent gewelddadig gedrag zoals verwondingen die medische behandeling of 

medisch sporenonderzoek behoeven (bijvoorbeeld: poging tot wurging, bedreiging met een wapen, 

seksueel geweld/misbruik)? 

 

Disclosure 

Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van ‘disclosure’ (ook wel 

onthulling genoemd) als slachtoffers, kinderen en/of volwassenen, uit zichzelf een professional om hulp 

vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of zich hierover uiten zonder hulp te vragen. Dit 

betekent veelal dat het slachtoffer een acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid en/of het welzijn 

van zichzelf of gezinsleden.  

 

Vragen ter afweging: 

- Is er sprake van een uitspraak die wijst op een vermoeden van huiselijk geweld of 

kindermishandeling?  

- Gaat het over een situatie in het verleden of over een actuele situatie? Is het kind of de 

zorgafhankelijke volwassene nu veilig?  

- Is er een sprake van een acute noodzaak voor medische zorg en/of sporenonderzoek?  

- Is er bij de minderjarige of een zorgafhankelijke volwassene sprake van bij het verhaal behorend 

gedrag dat wijst op een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?  
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Structurele onveiligheid  

Bij structurele onveiligheid is er sprake van herhaling of het voortduren vaneen onveilige situatie of 

geweld. Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller 

voor het voortduren van onveiligheid (plegerschap of slachtofferschap) in de toekomst. 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. Structurele onveiligheid heeft 

schadelijke gevolgen door de herhaling van de feiten, de voortdurende dreiging en (emotionele) 

onveiligheid.  

 

Vragen ter afweging: 

- Is er sprake van eerder (aangetoond) huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het 

cliëntsysteem? 

- Is er gedurende enkele weken of langer sprake van geweld of andere onveilige situaties tussen 

leden in een cliëntsysteem?  

- Is er sprake van structurele, inadequate of inconsequente basiszorg (onderdak, kleding, voeding, 

persoonlijke spullen en speelgoed) door een onvoldoende of onregelmatig inkomen om hierin te 

voorzien?  

- Ondergaan de kinderen of een kwetsbare volwassene structureel emotioneel en/of psychisch 

geweld, zoals: onvoldoende affectie, vernedering, voortdurend negatieve benadering, opsluiting, 

verbale intimidatie, ernstige strijd tussen ouders, kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld of 

bedreigingen?  

- Is er sprake van (een vermoeden van) seksueel misbruik van minderjarige kinderen? 

- Is er sprake van seksueel wervend gedrag door kinderen of ander niet-leeftijdsadequaat seksueel 

gedrag? 

- Zijn er seksuele of gewelddadige filmpjes van een kind in omloop die tegen zijn/haar wil zijn 

gemaakt en die leiden tot chantage en/of pesterijen? 

- Is er sprake van dwangmatig controlerend geweld waarbij een van de partners intimidatie en 

controle uitoefent over de ander? 

- Is er sprake van escalerend en zich herhalend geweld na een echtscheiding, bijvoorbeeld in de vorm 

van stalking door een van de ex-partners? 

- Zijn de ouders onvoldoende in staat hun kinderen te beschermen tegen geweld, (seksueel of 

financieel) misbruik of uitbuiting door derden, of initiëren ze dit? 

- Is er sprake van een patroon van geweld (geweldsspiraal), waarbij oplopende spanningen uitbarsten 

in geweld en de partners daarna proberen het weer goed te maken, tot de spanningen opnieuw 

oplopen?  

- Is er sprake van psychische problematiek, verslavingsproblematiek, agressieproblematiek of andere 

problemen bij volwassenen die kunnen leiden tot een gewelddadige reactie naar andere leden in 

het cliëntsysteem bij oplopende spanning? 

- Is er sprake van (zich herhalend) geweld in een cliëntsysteem dat zorg mijdt, veelvuldig verhuist of 

‘shopt’ langs allerlei instellingen?   



20 
 

  

- Is er sprake van een overbelaste mantelzorger die gedurende langere tijd (enkele weken of langer) 

verbaal of lichamelijk geweld gebruikt tegenover de volwassene die zorgafhankelijk van hem of haar 

is?  

- Is er sprake van financiële uitbuiting door een betrokkene/familielid van een zorgafhankelijke 

volwassene?  

 

 

 

Stap 5: Beslissen: is melden noodzakelijk en vervolgens is hulpverlening (ook) 
mogelijk? 

 

Na de weging van stap 4 komt de sociaal werker die binnen de instelling verantwoordelijk is voor de 

beslissing over het al dan niet doen van een melding, zo nodig ondersteund door deskundigen, tot een 

besluit: zelf hulp organiseren of (en) een melding doen. Waar het bij deze afweging om gaat is dat de 

sociaal werker beoordeelt of hij zelf, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn 

professionele grenzen, in voldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren. In alle gevallen 

waarin hij meent dat dit niet of maar gedeeltelijk het geval is, doet hij een melding. Ook in gevallen 

waarin de sociaal werker meent zelf hulp te kunnen blijven verlenen, maar een melding bij Veilig Thuis 

relevant is – zal er een melding worden gedaan. 

 

Afweging: Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden of organiseren?  

 

Binnen de mogelijkheden van het beroep, de eigen kennis en/of deskundigheid, de organisatie waar hij 

of zij werkt en persoonlijke omstandigheden weegt de professional of hij zichzelf voldoende in staat acht 

op dat moment te handelen naar de onveilige situatie of de vermoedens daarvan. Het is belangrijk na de 

melding in gezamenlijk overleg met Veilig Thuis te kijken welke hulp nodig is en wie wat kan bieden.  

 

Vragen ter afweging: 

 Heeft de professional de mogelijkheid indien nodig het slachtoffer in veiligheid te brengen?  

 Zijn er duidelijke afspraken over de veiligheid met het cliëntsysteem en de betrokken professionals 

te maken? 

 Is er voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden? 

 Voelt de professional zich voldoende deskundig en bekwaam om veiligheid te bewerkstelligen, al dan 

niet in samenwerking met anderen? 

 Kan de professional de eventuele spanning die bij de situatie komt kijken hanteren?   
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Afweging: Werken de betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp? 

De professionals schat in en monitort of zijn of haar inzet tot beweging bij de betrokkenen leidt. En of hij 

of zij in afstemming met andere betrokken professionals aan de slag kan.    

 

Vragen ter afweging:  

 Zijn de betrokkenen, alle leden van het cliëntsysteem en het bredere netwerk van (informele) 

steunfiguren, bereid en in staat de voorgestelde hulp direct aan te gaan? 

 Hebben alle betrokkenen en de betrokken professionals de focus op het stoppen van geweld en een 

(duurzaam) herstel van de veiligheid?  

 Wordt er door alle betrokkenen gewerkt aan het herstel van directe veiligheid en het wegnemen van 

de oorzaken van het geweld? 

 Is de hulp gericht op het versterken van de veerkracht en het herstel van de schade die is 

veroorzaakt door (de dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling bij de betrokkene(n)? 

 Er is sprake van een gezamenlijke analyse en een risicogestuurd zorg- en herstelplan met doelen en 

evaluatiemomenten? Is dit plan op maat gemaakt met alle betrokkenen van het gezin of huishouden, 

waarbij de doelen van begeleiding en/of hulpverlening helder zijn gesteld? 

 Indien meerdere professionals betrokken zijn: zijn er voor iedereen bekende afspraken over 

samenwerking en casusregie op de veiligheid en de (en multidisciplinaire) hulpverlening? 

 

Afweging: Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?  

 

Wanneer een professional die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico 

op huiselijk geweld of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt, 

ondanks de aanwezigheid van een veiligheidsplan en zorg/herstelplan. 

 

Vragen ter afweging: 

 Stopt het geweld niet binnen de verwachte termijn?  

 Is de problematiek (nog) ernstiger dan verwacht?  

 Worden de gestelde doelen niet behaald binnen de verwachte termijn?  

 Loopt de uitvoering van het veiligheids- en/of hulpverleningsplan vast?  

 Is er specifieke expertise nodig?  

 

Sluit in de melding aan bij de feiten 

Bij een melding dient de melder zoveel mogelijk feiten en gebeurtenissen te melden die hij zelf heeft 

waargenomen. Meldt de melder ook feiten en gebeurtenissen die anderen hebben gezien of gehoord, 

dan moet hij deze ‘andere bron’ in de melding noemen.  

 

Model en handreiking voor informatie – uitwisseling  

De beroepsorganisaties en koepels binnen de jeugdzorg en de (geestelijke) gezondheidszorg hebben 

afspraken gemaakt over de wijze van informatie uitwisselen tussen de (geestelijke) gezondheidszorg 
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enerzijds en Veilig Thuis, Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming anderzijds. Aan deze 

afspraken is een handreiking toegevoegd voor de uitvoeringspraktijk. De handreiking kan ook goed 

worden gebruikt door andere organisaties en sectoren die afspraken willen maken over een zorgvuldige 

informatie – uitwisseling over cliënten. Veilig Thuis werkt met een handelingsprotocol met aanwijzingen 

voor informatie uitwisseling6 .  

 

Contact met de cliënt of zijn ouder(s) over de melding en de inspanning om toestemming voor de melding 

te krijgen  

Als hoofdregel geldt dat de sociaal werker, voordat hij een melding doet, contact zoekt met de cliënt 

over de melding. Hij legt hem uit dat hij een melding wil doen, wat een melding voor de cliënt betekent 

en wat het doel van de melding is. Vervolgens vraagt de sociaal werker de cliënt om een reactie hierop. 

Laat de cliënt merken dat hij bezwaar heeft tegen de melding, dan gaat de sociaal werker over deze 

bezwaren met de cliënt in gesprek en bekijkt hij hoe hij aan deze bezwaren tegemoet kan komen. Blijven 

de bezwaren van de cliënt desondanks overeind, dan maakt de sociaal werker een afweging. Hij weegt 

de aangevoerde bezwaren af tegen de noodzaak om de cliënt of een ander tegen het geweld of de 

mishandeling te beschermen door een melding te doen. Daarbij betrekt hij in ieder geval de aard en de 

ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of een ander daartegen te beschermen. Voor meer 

informatie hierover wordt verwezen naar deel III van dit basismodel.  

 

Positie van de jeugdige cliënt en zijn ouder(s)  

Is de cliënt nog geen 12 jaar oud, dan voert de sociaal werker het gesprek zoals hierboven beschreven 

met de ouder(s) van de cliënt. Het is niet verplicht om met een zo jonge cliënt zelf in gesprek te gaan. De 

sociaal werker beoordeelt zelf of dit, gelet op de aard van zijn melding, de relatie met de jeugdige cliënt 

en de leeftijd van de cliënt, mogelijk en gewenst is. Is de cliënt al wel 12 maar nog geen 16 jaar dan 

wordt het gesprek gevoerd met de cliënt en of met de ouder. De sociaal werker beoordeelt zelf of hij hen 

afzonderlijk spreekt of met hen samen in gesprek gaat.  

 

Melding zonder gesprek met de cliënt of zijn ouders  

In de instructie bij de vijfde stap wordt aangegeven in welke gevallen er kan worden afgezien van 

contacten met de cliënt (en of zijn ouders) over de melding. Het gaat om situaties waarin er concrete 

aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het 

geding zou kunnen komen. 

Ook kan van een gesprek worden afgezien als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt de 

contacten met de sociaal werker zal verbreken waardoor de cliënt uit het zicht raakt.  

 

Wat Veilig Thuis met een melding doet  

                                  
6 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/10/23/handleiding-model-samenwerkingsafsprakeninformatie-
uitwisseling-in-verband-met-aanpak-kindermishandeling Voor het handelingsprotocol van Veilig Thuis, zie: 
https://vng.nl/files/vng/20141107_vng_model_handelingsprotocol_veilig_thuis.pdf 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/10/23/handleiding-model-samenwerkingsafsprakeninformatie-uitwisseling-in-verband-met-aanpak-kindermishandeling%20Voor%20het%20handelingsprotocol%20van%20Veilig%20Thuis,%20zie:%20https:/vng.nl/files/vng/20141107_vng_model_handelingsprotocol_veilig_thuis.pdf
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Veilig Thuis doet na een melding onderzoek naar de signalen. Dit wil zeggen dat de medewerkers in 

gesprek gaan met de ouders en met sociaal werkers die met het kind en/of het gezin te maken hebben. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek besluit men wat er moet gebeuren. Vaak zal vrijwillige hulp 

in gang worden gezet, in samenwerking met het lokale veld. Dit betekent dat Veilig Thuis in gesprek gaat 

met de betrokkenen en met en die het gezin kennen en zo nodig de verschillende gezinsleden toe leidt 

naar passende hulp. Veilig Thuis kan ook beslissen om een melding te doen bij de Raad voor de 

Kinderbescherming, om de zaak te bespreken bij een casusoverleg van het Veiligheidshuis (bijvoorbeeld 

om de mogelijkheden te bespreken van een hulptraject in het gedwongen kader) en/of om de politie te 

informeren (bijvoorbeeld om aangifte te doen of om te beoordelen of bij een volgend incident wellicht 

een tijdelijk huisverbod mogelijk is). Als de behandeling van de melding is afgerond informeert Veilig 

Thuis de melder over de stappen die naar aanleiding van de melding zijn gezet. Bekendmaken van de 

identiteit van de melder bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling Hoofdregel is dat de 

identiteit van de melder door Veilig Thuis aan het gezin bekend wordt gemaakt.  

Een melder kan echter ten opzichte van het gezin anoniem blijven als de melding:  

 een bedreiging vormt of kan vormen voor de gemelde personen, voor de sociaal werker of zijn 

medewerkers, of voor anderen; of  

 de vertrouwensrelatie zou kunnen verstoren tussen de sociaal werker en de cliënt of zijn gezin.  

 

Inspanningen na de melding 

Een melding is geen eindpunt. Als een sociaal werker een melding doet, geeft het stappenplan daarom 

aan dat de sociaal werker in zijn contact met Veilig Thuis ook bespreekt wat hij zelf, na zijn melding, 

binnen de grenzen van zijn gebruikelijke taak uitoefening, kan doen om de cliënt of zijn gezinsleden te 

beschermen en te ondersteunen. Dit is uitdrukkelijk in stap 5 bij de melding opgenomen om duidelijk te 

maken dat de betrokkenheid van de sociaal werker bij de cliënt na de melding niet ophoudt. Van hem 

wordt verwacht dat hij, naar de mate van zijn mogelijkheden, de cliënt blijft ondersteunen en 

beschermen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met Veilig Thuis om zo tot een gemeenschappelijke aanpak 

te komen. 

 

‘Al met al is de omgang met het beroepsgeheim een vorm van evenwichtskunst: 

geheimhouding waar mogelijk, zorgvuldige doorbreking van beroepsgeheim 

waar nodig’ 
 

 

 

2.3 Verantwoordelijkheden van de organisaties  

 

De Wet verplichte meldcode zegt niet alleen dat er in een organisatie een meldcode aanwezig moet zijn, 

maar ook dat de organisatie de kennis over en het gebruik van de meldcode binnen de organisatie moet 

bevorderen. De wet laat de invulling van deze verplichting over aan de organisaties zodat goed kan 

worden ingespeeld op de behoeften en vragen van de medewerkers. Deze ruimte om een eigen invulling 

te geven aan scholing en training, laat onverlet dat het om een wettelijke plicht gaat. Dit betekent dat de 
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organisatie, bijvoorbeeld op verzoek van de inspectie of de gemeente concreet moet kunnen beschrijven 

wat er is gedaan, bijvoorbeeld aan scholing en training van medewerkers, om de kennis en het gebruik 

van de meldcode te bevorderen en wat de plannen op dit punt zijn voor het komende jaar. Bij het 

bevorderen van de kennis over en het gebruik van de meldcode kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:  

 het informeren van sociaal werkers over de meldcode die wordt gehanteerd en het doel 

daarvan;  

 het aanbieden van voldoende en regelmatig terugkerende opleidingen en trainingen voor de 

sociaal werkers;  

 het opnemen van de meldcode in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers;  

 het regelmatig evalueren van het gebruik van de meldcode op basis van de casuïstiek. Dit draagt 

bij aan de verbetering van de kwaliteit van de meldcode en van de bewustwording van de 

handelwijze van de professionals bij signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling;  

 het zorgen voor de beschikbaarheid van deskundigen die kunnen worden geraadpleegd;  

 het zicht houden op de effecten van de meldcode. 
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III. Beroepsgeheim, meldcode en meldrecht  

 

3.1  Inleiding 

 

In dit derde deel van het basismodel meldcode wordt enige achtergrondinformatie gegeven, met name 

over het beroepsgeheim, het wettelijk meldrecht en de verhouding tussen het beroepsgeheim, het 

wettelijk meldrecht en de meldcode.  

 

3.2  Inhoud en doel van het beroepsgeheim  

 

Algemene zwijgplicht 

Iedere sociaal werker die individuele cliënten (jeugd)hulp, zorg, steun of een andere vorm van 

begeleiding biedt heeft een beroepsgeheim. Deze zwijgplicht, zoals het beroepsgeheim ook wel wordt 

genoemd, verplicht de sociaal werker om, kort gezegd, geen informatie over de cliënt aan derden te 

verstrekken, tenzij de cliënt hem daarvoor toestemming heeft gegeven. Doel van het beroepsgeheim is 

de drempel voor de toegang tot de hulpverlening zo laag mogelijk te maken en de cliënt het vertrouwen 

te geven dat hij vrijuit kan spreken. De zwijgplicht geldt bijvoorbeeld voor maatschappelijk werkers, 

intern begeleiders, ouderenwerkers, jeugdhulpverleners, medisch hulpverleners, medewerkers in de 

kinderopvang en in peuterspeelzalen. Het beroepsgeheim geldt ook voor begeleiders en hulpverleners 

van de reclassering en van justitiële (jeugd)inrichtingen, al maakt het gedwongen kader van het 

strafrecht in sommige gevallen een beperkte inbreuk op de zwijgplicht. De hierboven beschreven 

algemene zwijgplicht voor hulpverleners en begeleiders is niet specifiek opgenomen in een bepaalde 

wet, maar wordt afgeleid uit de privacybepalingen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens en de fundamentele vrijheden (artikel 8), uit de Grondwet (artikel 10) en de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp). Deze bepalingen worden nog eens ondersteund door artikel 272 Wetboek van 

Strafrecht dat een verbod bevat op het verbreken van geheimen die aan de sociaal werker zijn 

toevertrouwd.  

 

Specifieke zwijgplicht  

Een aantal beroepsgroepen kent een specifieke zwijgplicht die is geregeld in een ‘eigen’ wet. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor medisch hulpverleners, die individuele gezondheidszorg verlenen, zoals artsen en 

verpleegkundigen. Zij vinden hun zwijgplicht in artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg en in artikel 7:457 Burgerlijk Wetboek. Voor sociaal werkers in de jeugdzorg is de 

zwijgplicht specifiek geregeld in artikel 7.3.11 van de Jeugdwet. Ook de medewerkers van de lokale 

sociale (wijk) teams hebben een zwijgplicht, mede gelet op wetgeving en beroepscodes die op de leden 

van de teams van toepassing zijn. Omdat de meeste wijkteams en andere lokale teams de toegang 

vormen tot de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning gelden de privacybepalingen van de 

Jeugdwet en de Wmo 2015. De vertrouwensinspecteurs in het onderwijs kennen een eigen bepaling over 

de omgang met hun zwijgplicht in artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht.  

 



26 
 

  

Paradox van de geheimhoudingsplicht  

Er doet zich bij de omgang met de zwijgplicht een zekere paradox voor. De zwijgplicht is hét instrument 

bij uitstek om ervoor te zorgen dat mensen naar de sociaal werker toe komen en ook bereid zijn om 

open over hun zorgen te spreken. Ze mogen er immers op vertrouwen dat hun verhaal niet zomaar 

elders terecht komt. Maar een te rigide omgang met het beroepsgeheim kan tot gevolg hebben dat een 

cliënt die dringend hulp nodig heeft juist niet geholpen wordt omdat de sociaal werker meent dat hij 

vanwege zijn beroepsgeheim niet mag ingrijpen. Al met al is de omgang met het beroepsgeheim een 

vorm van evenwichtskunst: geheimhouding waar mogelijk, zorgvuldige doorbreking van de zwijgplicht 

waar nodig. Het basismodel meldcode wil daarin een handreiking bieden voor zover het gaat om 

signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.  

 

Vragen van toestemming  

Bij het verstrekken van gegevens van een cliënt aan een ander, dus ook bij het doen van een melding aan 

Veilig Thuis, geldt als hoofdregel dat de sociaal werker zich inspant om toestemming voor zijn melding te 

krijgen. Het basismodel schetst daarvoor de werkwijze. Geeft de cliënt zijn toestemming, dan kan een 

melding worden gedaan. Weigert de cliënt ondanks de inspanning van de sociaal werker zijn 

toestemming, dan houdt het niet op maar maakt de sociaal werker een nieuwe afweging, zie daarover 

paragraaf 3.3.  

 

NB 1: De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat een cliënt vanaf zijn 16e jaar zelf toestemming 

geeft aan een sociaal werker voor het verstrekken van zijn gegevens aan een ander (al dan niet in de 

vorm van het doen van een melding). De Jeugdwet en de Wet inzake de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (Wgbo) geven een cliënt dit recht, zelfs al vanaf zijn 12e jaar. Toch moet 

over een melding, als het gaat om een cliënt vanaf 12 of 16 jaar die nog thuis woont, ook gesproken 

worden met zijn ouders. Dit mede omdat bij de melding doorgaans niet alleen gegevens over de jongere 

worden verstrekt, maar ook over zijn ouder(s).  

 

NB 2: Van het vragen van toestemming kan worden afgezien als er concrete aanwijzingen of signalen zijn 

dat de veiligheid van de cliënt, en/ of van de sociaal werker of die van anderen wordt bedreigd. 

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | 27 3.3 Conflict van plichten Zo oud als de 

zwijgplicht is ook de notie dat een sociaal werker door zijn beroepsgeheim in de knel kan komen. Er 

kunnen zich situaties voordoen waarin de sociaal werker alleen door te spreken zijn cliënt kan helpen, 

terwijl hij voor dit spreken geen toestemming krijgt. Er kan in dat geval sprake zijn van een conflict van 

plichten. De plicht om te zwijgen vanwege het beroepsgeheim botst met de plicht om de cliënt te helpen 

juist door met een ander over hem te spreken. Het gaat dan altijd om een cliënt die zich in een ernstige 

situatie bevindt en die alleen kan worden geholpen door een ander bij de aanpak te betrekken. In de 

(tucht)rechtspraak wordt in geval van een conflict van plichten erkend dat een sociaal werker ook zonder 

toestemming van de cliënt over hem mag spreken. Uiteraard moet een dergelijk besluit om de 

zwijgplicht te doorbreken zorgvuldig worden genomen.  
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Beantwoording van de volgende vijf vragen leidt doorgaans tot een zorgvuldige besluitvorming:  

 Kan ik door te spreken zwaarwegende belangen van mijn cliënt of van zijn kinderen behartigen?  

 Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn beroepsgeheim 

hoef te verbreken?  

 Waarom is het niet mogelijk om toestemming van de cliënt te vragen of te krijgen voor het 

bespreken van zijn situatie met iemand die hem kan helpen?  

 Zijn de belangen van de cliënt die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat deze naar mijn 

oordeel opwegen tegen de belangen die de cliënt heeft bij mijn zwijgen?  

 Als ik besluit om te spreken, aan wie moet ik dan welke informatie verstrekken, zodat het geweld 

of de mishandeling effectief kan worden aangepakt?  

 

Positie van de cliënt  

Bij het besluit om de geheimhouding te doorbreken, speelt de positie van de cliënt een belangrijke rol. 

Bij cliënten die zich in een afhankelijke positie bevinden waardoor ze minder goed in staat zijn zelf op te 

treden tegen mishandeling of geweld, zal een sociaal werker eerder dan ‘gemiddeld’ kunnen besluiten 

dat hij zijn zwijgplicht verbreekt. Te denken valt op de eerste plaats aan kinderen en jongeren. Het kan 

dan gaan om kinderen die zelf cliënt zijn van de sociaal werker of om de kinderen van de cliënt. 

Meerderjarigen beslissen in beginsel zelf over de wijze waarop ze hun leven inrichten en of ze daarin 

hulp of andere inmenging wensen. Dit zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk uitgangspunt bij het bieden 

van hulp aan cliënten. Maar dit uitgangspunt is niet absoluut. Er zijn situaties waarin een inbreuk op de 

zelfbeschikking noodzakelijk kan zijn omdat de cliënt in een zeer ernstige situatie verkeert. In geval van 

huiselijk geweld kan dit zeker aan de orde zijn. Uit onderzoek is gebleken hoezeer slachtoffers gevangen 

kunnen zitten in hun situatie, zodanig dat ze daar op eigen kracht niet uit komen. De sociaal werker zal 

zich eerst tot het uiterste moeten inspannen om de toestemming van zijn cliënt te krijgen. Maar krijgt hij 

deze niet, dan kan hij zich daar niet zondermeer bij neerleggen. Hij dient de ernst van de situatie waarin 

de cliënt zich bevindt af te wegen tegen het gegeven dat de cliënt hem geen toestemming geeft voor het 

doen van een melding. Komt hij tot de slotsom dat de cliënt, vanwege de ernst van het huiselijk geweld, 

tegen dit geweld moet worden beschermd, dan doet hij een melding, ook al heeft hij daarvoor geen 

toestemming. Hij komt dan in feite tot de conclusie dat het zware belang van zijn geheimhoudingsplicht 

in deze specifieke situatie moet wijken voor het nog zwaardere belang van het beschermen van zijn 

cliënt tegen zwaar en/of structureel geweld. 

 

 

NB: Voor een zorgvuldige besluitvorming is het noodzakelijk dat de sociaal werker de situatie, voordat hij 

zijn besluit neemt, bespreekt met een deskundige collega en zo nodig ook (op basis van anonieme 

cliëntgegevens) advies vraagt aan Veilig Thuis.  

 

Beoordeling van een besluit over het doorbreken van het beroepsgeheim  

Zou achteraf een toetsende organisatie gevraagd worden om een oordeel te geven over het optreden 

van de sociaal werker, dan wordt vooral de zorgvuldigheid beoordeeld waarmee het besluit om de 

geheimhouding te verbreken tot stand is gekomen. Daarbij wordt onder andere gelet op:  
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 collegiale consultatie;  

 raadpleging van Veilig Thuis;  

 aanwezigheid van voldoende relevante feiten of signalen en zorgvuldige verzameling van deze 

feiten en signalen;  

 zorgvuldige en concrete afweging van belangen; 

 de contacten die er met de cliënt zijn geweest over de melding.  

Concreet gaat het er dan om of de sociaal werker zich, gelet op zijn mogelijkheden en op de 

omstandigheden waarin de cliënt verkeert, heeft ingespannen om de cliënt toestemming te vragen of 

om hem te informeren, indien het verkrijgen van toestemming niet mogelijk bleek. Het is, ook in verband 

met de toetsbaarheid van het besluit achteraf, belangrijk om een besluit over het doen van een melding 

over een cliënt zonder dat hij daarvoor zijn toestemming heeft gegeven zorgvuldig vast te leggen. Niet 

alleen de melding dient te worden vastgelegd, ook de belangen die zijn afgewogen en de personen die 

van te voren over het besluit zijn geraadpleegd.  

 

 

3.4 Wettelijk meldrecht kindermishandeling en huiselijk geweld  

 

Wettelijk meldrecht Iedere sociaal werker met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft het 

wettelijk recht om, zo nodig zonder toestemming van (de ouders van) hun cliënt, vermoedens van 

kindermishandeling of huiselijk geweld, bij Veilig Thuis te melden. Dit wettelijk meldrecht is opgenomen 

in artikel 5.2.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Daarnaast omvat het 

meldrecht het recht voor de sociaal werker om, zonder toestemming van de cliënt, op verzoek van Veilig 

Thuis informatie over betrokkene te verstrekken.  

 

‘Voor vermoedens van kindermishandeling en vermoedens van huiselijk geweld 

waarbij alleen meerderjarigen zijn betrokken, is in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 een meldrecht opgenomen’  
 

Betekenis ‘zonder toestemming’  

De wettekst over het meldrecht maakt door de woorden ‘zonder toestemming’ te gebruiken duidelijk 

dat het om een meldrecht van de sociaal werker gaat. Dit wil zeggen dat de sociaal werker ook zonder 

toestemming van de cliënt of de ouders van een cliënt kan besluiten om een melding te doen of 

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling | 29 om desgevraagd informatie te 

verstrekken. Gelet op de stappen van de meldcode betekent ‘zonder toestemming’ zeker niet zonder 

medeweten. Als regel behoort de sociaal werker vooraf in gesprek te gaan met de cliënt over de signalen 

en over zijn voornemen om een melding te doen. In dit gesprek behoort hij de cliënt ook uitdrukkelijk de 

ruimte te geven om te reageren op de signalen en op het voornemen van een melding. Pas daarna komt 

de sociaal werker tot een definitief besluit over het al dan niet doen van een melding10. Als het gaat om 

meldingen waarbij uitsluitend meerderjarigen zijn betrokken, mogen er extra inspanningen van de 

sociaal werker worden gevraagd om de betrokkenen mee te krijgen in zijn aanpak om het geweld te 

stoppen en passende hulp te bieden. Aan meerderjarigen komt immers als regel zelfbeschikkingsrecht 
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toe. Gebruik maken van het wettelijk meldrecht tegen de wens van de cliënt of zonder zijn medeweten 

moet dan ook worden gezien als een uiterste middel dat wordt ingezet omdat het stoppen van het 

geweld en het toeleiden naar passende hulp alleen op deze wijze kan worden gerealiseerd.  

 

Verhouding beroepsgeheim, meldrecht en meldcode  

De verhouding tussen het beroepsgeheim, het meldrecht en de meldcode laat zich als volgt 

samenvatten. Het wettelijk meldrecht maakt een inbreuk op het beroepsgeheim mogelijk. Dit meldrecht 

geeft sociaal werkers het recht om, ondanks hun beroepsgeheim, toch een melding te doen of 

informatie te verstrekken, ook al hebben zij daarvoor geen toestemming van hun cliënt. De stappen van 

de meldcode beschrijven hoe een sociaal werker met een geheimhoudingsplicht zorgvuldig omgaat met 

dit wettelijk meldrecht. 

 

Noodsituaties  

Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat uw cliënt of zijn gezinslid daartegen 

onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan Veilig Thuis. Komt men daar, 

op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan kunt u zo nodig in 

hetzelfde gesprek een melding doen zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in gang kunnen 

worden gezet. In noodsituaties kunt u overigens ook contact zoeken met de Raad voor de 

Kinderbescherming en/of de politie vragen om hulp te bieden. 

 

 

 

3.5  Handreiking Geheimhouding en privacy 

 

In 2010 bracht de BPSW een eerste versie van de Handreiking Geheimhouding en Privacy uit. In deze 

uitgave is de bestaande wet- en regelgeving over privacy en geheimhouding die voor sociaal werkers van 

toepassing kort uitgelegd. De Jeugdwet wordt bijvoorbeeld specifiek behandeld, evenals wetgeving in 

het domein van de gezondheidszorg. Relevante thema’s en wet- en regelgeving worden steeds ingeleid 

en toegelicht, afgewisseld door de letterlijke wetteksten. Het document wordt regelmatig herzien, zodat 

de actualiteit gewaarborgd blijft. Om een kort en overzichtelijk overzicht te geven 

van de wettelijke regels en privacyreglementen brengt deze handreiking het begrip geheimhouding 

terug tot twee handige schema’s. De schema’s leggen de afweging om te zwijgen, óf niet, langs de 

meetlatten van zwijgplicht en conflict van plichten. De uitgave is verkrijgbaar via 

https://www.bpsw.nl/publicaties/handreiking-geheimhouding-privacy/. 

 

 

3.6  Spreekuur 

In de dagelijkse praktijk kunnen dilemma’s opdoemen waar je zelf of met collega’s niet goed uitkomt. De 

BPSW heeft een telefonisch spreekuur: Elke maandag van 10.00 tot 13.00 uur kunnen door leden van de 

BPSW of professionals die geregistreerd zijn bij SKJ vragen over juridische aspecten, beroepsethiek en 

dilemma’s uit de praktijk worden voorgelegd aan Nicoline Jacobs (jurist) en Jurja Steenmeijer (ethicus). 

Beide hebben zich gespecialiseerd in beroepsethische kwesties. 

https://www.bpsw.nl/publicaties/handreiking-geheimhouding-privacy/
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E-mailen 

Buiten het telefonisch spreekuur is er de mogelijkheid om dilemma’s of vragen voor te leggen via het e-

mailadres spreekuur@bpsw.nl. Het voordeel van mailen is dat vragen snel worden beantwoord, en dat 

bij complexe vragen de kwestie goed kan worden doordacht door degene die de vraag zal 

beantwoorden. 

Voor leden van de BPSW zijn we ook buiten het spreekuur om beschikbaar om met je mee te denken. 

 

mailto:spreekuur@bpsw.nl


31 
 

  

Bijlage 1a Voorbeeld meldcode bij signalen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling  

Het bevoegd gezag van  

[naam van de organisatie waarvoor de meldcode wordt vastgesteld]  

Overwegende dat [naam organisatie of praktijk] 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 sociaal werkers die werkzaam zijn bij [naam organisatie] 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 [naam organisatie] een meldcode wenst vast te stellen zodat de sociaal werkers die binnen [naam 

organisatie] werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk 

geweld of kindermishandeling;  

dat [naam organisatie] in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de sociaal werkers 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; 
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dat onder sociaal werker7 in deze code wordt verstaan: de sociaal werker die voor [naam organisatie] 

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

andere wijze van ondersteuning biedt;  

dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de sociaal werker zijn 

professionele diensten verleent.  

In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; de Jeugdwet, en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, [naam van overige wetten die in verband met de omgang 

met persoonsgegevens op de betreffende organisatie van toepassing zijn]; en het privacyreglement van 

[naam organisatie]. Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.  

                                  
7 Zie voor de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende sociaal werkers binnen de instelling, 
onderdeel IVb van dit model. 
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Bijlage 1b  Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling  
 

 

Meldcode in relatie tot het beroepsgeheim en het meldrecht kindermishandeling en huiselijk geweld 

De meldcode van de instelling moet een tekst bevatten waarin de relatie duidelijk wordt gemaakt tussen 

het beroepsgeheim, het wettelijk meldrecht huiselijk geweld en kindermishandeling en het stappenplan 

van de meldcode. Daarvoor kan desgewenst gebruik worden gemaakt van (onderdelen uit) hoofdstuk III 

van dit Basismodel.  

 

Bijvoorbeeld als volgt:  

Het wettelijk meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling biedt alle sociaal werkers met een 

beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van kindermishandeling of 

huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun cliënt8. Dit wettelijk 

meldrecht maakt een inbreuk mogelijk op het beroepsgeheim van bijvoorbeeld artsen, psychiaters, 

verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, verloskundigen en werkers in de 

jeugdzorg of in de reclassering. 

 

De stappen van de meldcode beschrijven hoe een sociaal werker met een geheimhoudingsplicht op 

een zorgvuldige wijze omgaat met dit meldrecht.  

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 

 

Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of 

ontkrachten in kaart en leg deze vast.  

 

Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die 

worden genomen.  

 

Maak bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling gebruik van een 

signaleringsinstrument als uw organisatie daarover beschikt.  

 

Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, 

vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een 

vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht.  

 

                                  
8 Zie voor de wettekst: artikel 5.2.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. 
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Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd. 

 

Leg diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde sociaal werker.  

 

[Het tekstblok hieronder over de ‘kindcheck’ en over ‘oudersignalen’ dient in de meldcode te worden 

opgenomen als de organisatie volwassen cliënten heeft die in een lichamelijke of geestelijke conditie of 

in andere omstandigheden verkeren die een risico vormen voor de veiligheid of de ontwikkeling van de 

kinderen die van deze cliënten afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld bij de huisartsenpost, of de Spoedeisende 

Hulp in het ziekenhuis, in de verslavingszorg, de volwassen ggz, de thuiszorg, het algemeen 

maatschappelijk werk of de reclassering]  

 

Kindcheck  

Vraag uw cliënt of er minderjarige kinderen aan zijn zorg zijn toevertrouwd, in alle gevallen waarin zijn 

medische conditie of andere omstandigheden een risico vormen op een bedreiging in de ontwikkeling of 

de veiligheid van deze kinderen. Indien er kinderen zijn die van de cliënt afhankelijk zijn, leg dan in uw 

dossier vast: het aantal en de leeftijd van de kinderen; of de cliënt de zorg voor de kinderen deelt met 

een (ex-) partner of met een andere volwassene.  

Oudersignalen  

Hebt u zelf geen contact met de kinderen van uw cliënt, legt dan uw eventuele ‘oudersignalen’ vast als 

de lichamelijke of geestelijke conditie of andere omstandigheden, een bedreiging kunnen vormen voor 

de veiligheid of de ontwikkeling van de kinderen die van de cliënt afhankelijk zijn. De stappen van de 

meldcode zijn ook van toepassing op deze ‘oudersignalen’.  

Signalen van geweld door een sociaal werker in een zorg- of onderwijsrelatie  

Gaan de signalen over mogelijk geweld gepleegd door een sociaal werker ten opzichte van een cliënt of 

een leerling, meld de signalen dan bij de leidinggevende of de directie, conform de interne richtlijnen. In 

dat geval is dit stappenplan niet van toepassing. Basismodel meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling | 33  

Signalen van geweld tussen cliënten of tussen leerlingen 

Signalen over mogelijk geweld gepleegd tussen cliënten, zoals bijvoorbeeld geweld tussen bewoners van 

een instelling, tussen bewoners van een gezinshuis, of tussen leerlingen op school, vallen niet onder het 

stappenplan van de meldcode. Uw signalen meldt u bij de leidinggevende of de directie. De directie 

draagt zorg voor melding aan de Inspectie of de andere toezichthouder. Op deze regel geldt één 

uitzondering: de signalen van mogelijk geweld vallen wel onder de meldcode als het geweld zich afspeelt 

tussen partners die beiden cliënt zijn van de instelling, bijvoorbeeld als zij als echtgenoten of partners 

samen wonen in een verpleeghuis, een gezinshuis of in een andere instelling.  
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Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis of een 
deskundige op het gebied van letselduiding  

Bespreek de signalen met een deskundige collega. Vraag zo nodig ook advies aan Veilig Thuis of aan een 

deskundige op het gebied van letselduiding, als er behoefte is aan meer duidelijkheid over (aard en 

oorzaak) van letsel.  

Met name in de medische sector kan het van belang zijn een deskundige in te schakelen op het gebied 

van letselduiding9. In andere sectoren ligt het voor de hand dat zo nodig forensische expertise wordt 

ingeschakeld via Veilig Thuis.  

Advies bij specifieke vormen van geweld over mogelijke risico’s van vervolgstappen 

 Is er binnen uw instelling onvoldoende kennis aanwezig over de aanpak van specifieke vormen van 

geweld, zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, seksueel misbruik en vrouwelijke genitale 

verminking, of ouderenmishandeling, vraag dan altijd advies aan Veilig Thuis over uw vervolgstappen. Dit 

advies is ook van belang om mogelijke veiligheidsrisico’s van eventuele vervolgstappen zorgvuldig te 

kunnen afwegen. 

Leg de uitkomsten van de collegiale consultatie en/of het gegeven advies vast in het cliëntdossier.  

Stap 3: Gesprek met de cliënt  

Bespreek de signalen met de cliënt. Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van 

het gesprek met de cliënt, raadpleeg dan een deskundige collega en/of Veilig Thuis.  

 leg de cliënt het doel uit van het gesprek;  

 beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;  

 nodig de cliënt uit om een reactie hierop te geven;  

 kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord en 

waargenomen.  In geval van vrouwelijke genitale verminking kunt u daarbij de ‘Verklaring tegen 

meisjesbesnijdenis’ gebruiken. Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken 

met de cliënt, is alleen mogelijk als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, 

die van u zelf, of die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn;  

                                  
9 De KNMG-Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld vraagt van artsen om altijd ook advies van Veilig Thuis in te 
winnen. 
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 als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt door dit gesprek het contact met u 

zal verbreken en dat de cliënt daardoor niet voldoende meer kan worden beschermd tegen het 

mogelijk geweld.  

[tekstblok opnemen als de organisatie is aangesloten op de verwijsindex risicojongeren]  

Melding in de verwijsindex risicojongeren  

Overweeg bij het zetten van stap 3 of het noodzakelijk is om, gelet op de bedreiging van de ontwikkeling 

van de jeugdige(n), ook een melding te doen in de verwijsindex risicojongeren.  

NB: Een melding in de verwijsindex is bedoeld om sociaal werkers die betrokken zijn bij ‘risicojongeren’ 

bij elkaar te brengen zodat ze hun interventies op elkaar af kunnen stemmen en niet langs elkaar heen 

werken. Een melding in de verwijsindex is geen alternatief voor het doen van een melding van 

kindermishandeling bij Veilig Thuis. Ga daarom, ook als u besluit tot een melding in de verwijsindex, door 

met stap 4 en 5 van de meldcode als uw vermoeden van kindermishandeling door het gesprek met de 

ouders en/of de jeugdige niet zijn weggenomen10.  

 

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling 
en vraag in geval van twijfel altijd (opnieuw) advies aan Veilig Thuis.  

Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de cliënt het risico op 

huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of 

de kindermishandeling. Maak bij het inschatten van het risico op huiselijk geweld of op 

kindermishandeling gebruik van een risicotaxatie-instrument als een dergelijk instrument binnen uw 

organisatie of praktijk beschikbaar is. Raadpleeg in geval van twijfel altijd (opnieuw) Veilig Thuis. De 

medewerkers van Veilig Thuis bieden ondersteuning bij het wegen van het geweld en van de risico’s op 

schade en zij kunnen adviseren over vervolgstappen.  

Afweging: Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van of is er 
sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?  

Afweging: Heb ik een vermoeden van of is er sprake van acute of structurele onveiligheid?  

 
 
 

                                  
10 Voor meer informatie over de verwijsindex risicojongeren en het wettelijk meldrecht voor meldingen in de verwijsindex zie 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/verwijsindexrisicojongeren-melding-doen.html 
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Stap 5: Beslissen - is melden noodzakelijk en vervolgens is hulpverlening (ook) 
mogelijk? 

 

Afweging: Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden of organiseren? 

 

Afweging: Werken de betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp? 

 

Afweging: Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?  

 

 

Melden en bespreken met de cliënt  

Kunt u uw cliënt niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling 

beschermen of twijfelt u er aan of u voldoende bescherming hiertegen kunt bieden:  

 meld uw vermoeden bij Veilig Thuis; 

 sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan   indien 

de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is;  

 overleg bij uw melding met Veilig Thuis wat u na de melding, binnen de grenzen van uw 

gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om uw cliënt en zijn gezinsleden tegen het 

risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen. Bespreek uw melding vooraf met 

uw cliënt (vanaf 12 jaar) en of met de ouder (als de cliënt nog geen 16 jaar oud is).  

 leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;  

 vraag de cliënt uitdrukkelijk om een reactie;  

 in geval van bezwaren van de cliënt, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan deze 

bezwaren;  

 is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw cliënt of zijn gezinslid te 

beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard en de 

ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of zijn gezinslid door het doen van een 

melding daartegen te beschermen;  

 doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de cliënt of zijn gezinslid de 

doorslag moet geven. Van contacten met de cliënt over de melding kunt u afzien:  

 als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een 

ander in het geding is, of zou kunnen zijn;  

 als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt daardoor het contact met u zal 

verbreken. 

 

Bespreek uw melding vooraf met uw cliënt (vanaf 12 jaar) en of met de ouder (als de cliënt nog geen 16 

jaar oud is). 

 leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;  

 vraag de cliënt uitdrukkelijk om een reactie;  
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 in geval van bezwaren van de cliënt, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan deze 

bezwaren;  

 is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw cliënt of zijn gezinslid te 

beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard en de 

ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of zijn gezinslid door het doen van een 

melding daartegen te beschermen;  

 doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de cliënt of zijn gezinslid de 

doorslag moet geven.  

 

 

Van contacten met de cliënt over de melding kunt u afzien: 

 als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een 

ander in het geding is, of zou kunnen zijn;  

 als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt daardoor het contact met u zal 

verbreken. 
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Bijlage 1c  Verdeling van verantwoordelijkheden voor het zetten van de 

stappen en het beslissen over het al dan niet doen van een 

melding  
 

Het zetten van de stappen van de meldcode is een verantwoordelijkheid van:  

Functionarissen van wie, gelet op hun taken en verantwoordelijkheden, verwacht wordt dat zij de 

stappen van de meldcode zetten. Zo nodig kan hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen 

functionarissen die alleen stap 1 zetten en functionarissen die alle stappen zetten. Er kunnen ook 

functionarissen genoemd worden die niet in dienst zijn van de instelling. Zo kan er binnen een school 

bijvoorbeeld vastgelegd worden dat de eerste stap wordt gezet door alle leerkrachten en dat het 

schoolmaatschappelijk werk de vervolgstappen zet.  

 

Als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of kindermishandeling kan/kunnen worden geraadpleegd:  

Functionarissen op wie een beroep kan worden gedaan voor advies en ondersteuning bij het zetten 

van de stappen van de meldcode  

 

Verantwoordelijk voor het besluit in stap 5 voor het al dan niet doen van een melding is: 

[Functionaris die, gelet op zijn taken en verantwoordelijk heden, verantwoordelijk is voor de 

beslissing om al dan niet een melding te doen. NB: Deze functionaris moet ook in stap 5 worden 

genoemd als degene die binnen de organisatie beslist over zelf hulp bieden of een melding doen]. 

Indien er vrijwilligers werkzaam zijn innen de instelling, kan hier ook worden aangegeven wat er op 

het punt van signaleren van vrijwilligers wordt verwacht en bij wie zij binnen de organisatie hun 

signalen kunnen neerleggen voor eventuele vervolgstappen. 
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Bijlage 1d.  Verantwoordelijkheden van [naam organisatie]  

 
Gelet op de Wet verplichte meldcode draagt het bevoegd gezag van [naam organisatie] er zorg voor 

dat:  

- er binnen de organisatie een meldcode beschikbaar is die voldoet aan de eisen van de wet; 

-  er binnen de organisatie bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de   

meldcode;  

- regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering worden aangeboden, 

zodat sociaal werkers voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden 

voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de 

stappen van de code;  

- de meldcode wordt opgenomen in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers;  

- er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de sociaal werkers kunnen ondersteunen bij het 

signaleren en het zetten van de stappen van de code;  

- de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;  

- de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang 

worden gezet om de kennis over en het gebruik van de meldcode te bevorderen. 



41 
 

  

 

Bijlage 2 Afwegingskader 
 

Wat is een afwegingskader en wat is de bedoeling ervan?  

Vanaf 1 januari 2019 treedt er een wijziging in het Besluit verplichte meldcode in werking. Vanaf dat 

moment is een afwegingskader onderdeel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Iedere beroepsgroep beschikt over een specifiek op haar eigen beroepsuitoefening toegesneden 

afwegingskader ‘op basis waarvan de professionals het risico op en de aard en ernst van het huiselijk 

geweld of de kindermishandeling wegen en dat hen in staat stelt te beoordelen of sprake is van dusdanig 

ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel een vermoeden daarvan, dat een 

melding bij Veilig Thuis is aangewezen’. Het hanteren van een afwegingskader is verplicht in de stappen 

4 en 5 van de Meldcode. Een andere belangrijke verandering is dat in stap 5 de professional naast 

melden bij Veilig Thuis tegelijkertijd zelf hulp kan (blijven) bieden of organiseren, al dan niet in 

samenwerking met Veilig Thuis. Het eerdere onderscheid tussen óf hulpverlenen óf melden vervalt dus 

als na toepassing van het afwegingskader de conclusie is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen. Het 

afwegingskader wordt onderdeel van de professionele standaarden van de beroepsgroep, waaronder 

ook de beroepscode valt.  

 

Waarom een afwegingskader?  

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn te zien als complexe en taaie maatschappelijke vraagstukken 

waarvoor geen panklare oplossing bestaat. Vaak zijn er in een gezin of systeem waarin geweld speelt 

meerdere problemen en daarmee verschillende hulpinstanties betrokken. Recent onderzoek in de vier 

grote steden laat zien dat ondanks de inzet van allerlei hulp ernstig en langdurig geweld gericht tegen 

kinderen, volwassenen en ouderen vaak wel vermindert, maar niet stopt. Bijna tweederde van de 

kinderen in deze gezinnen krijgt geen enkele vorm van hulp terwijl ze kampen met de gevolgen van het 

geweld. De onderzoekers concluderen dat er meer nodig is om het geweldspatroon in cliëntsystemen 

met ernstig en structureel geweld te doorbreken. Veilig Thuis krijgt er daarom een taak bij: de 

zogenoemde ‘radarfunctie’. Cliëntsystemen waarbij structurele onveiligheid speelt komen op de radar bij 

Veilig Thuis. Dit houdt in dat er informatie-uitwisseling tussen de 26 Veilig Thuis-organisaties gaat 

plaatsvinden op eerdere meldingen bij cliëntsystemen. Indien er actieve bemoeienis vanuit Veilig thuis 

aangewezen is, kan dit variëren van veiligheidsvoorwaarden stellen, vervolghulp realiseren, overdragen 

tot eventueel een onderzoek uitvoeren. Daarnaast kan Veilig Thuis besluiten om het zicht op veiligheid te 

vergroten middels hun monitorfunctie. Dit houdt in dat Veilig Thuis de eerder gemaakte 

veiligheidsvoorwaarden evalueert. 

 

Het afwegingskader in de meldcode 

Voorgaande figuur toont de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

stappen 1, 2 en 3 in de meldcode wijzigen niet. In de stappen 4 en 5 is het afwegingskader ingevoegd. 

Stap 5 van de meldcode is uitgebreid met twee beslissingen die in deze volgorde genomen dienen te 

worden: is melden noodzakelijk en vervolgens is hulpverlening (ook) mogelijk? De meldcode richt zich op 

huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale 
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verminking, eergerelateerd geweld, oudermishandeling (ouder-kindgeweld), ouderenmishandeling en 

huwelijksdwang. In dit afwegingskader vatten we dit alles onder huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

De toepassing van dit afwegingskader 

Een afwegingskader biedt een professional een vijftal afwegingen die hem ondersteunen om in een 

concrete situatie rond een cliënt/cliëntsysteem te bepalen of melden bij Veilig Thuis is aangewezen en of 

hij zelf hulp kan bieden of organiseren. Het afwegingskader geeft de professionele norm weer voor 

situaties van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling waarin melden bij Veilig Thuis 

volgens de beroepsgroepen als noodzakelijk wordt beschouwd. Dit afwegingskader helpende vragen bij 

de betreffende afwegingsvraag die de professional zichzelf in een concrete situatie kan stellen. Het 

afwegingskader is geen checklist die tot ‘ja’ of ‘nee’ leidt. De voorbeelden dienen ter illustratie van 

situaties waarin melden bij Veilig Thuis aangewezen is.  

 

Uitgangspunten bij het hanteren van dit afwegingskader 

 De professional werkt zorgvuldig en baseert de te maken afwegingen op feitelijke, zo concreet 

mogelijke en relevante informatie over de cliënt/het cliëntsysteem. Deze informatie heeft hij zoveel 

mogelijk zelf verzameld (uit de eerste hand), eventueel vult hij deze aan met informatie uit andere 

bronnen (uit de tweede hand).  

 De professional gaat ook op zoek naar informatie of een andere interpretatie van de beschikbare 

informatie die, naast het vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, andere 

verklaringen voor de ontstane situatie kunnen bieden.  

 De professional realiseert zich dat hij mogelijk niet als eerste en waarschijnlijk ook niet als laatste 

betrokken is bij de betreffende cliënt/het betreffende cliëntsysteem. Dit betekent dat hij 

kennisneemt van en zich rekenschap geeft van dat wat aan het eigen handelen voorafging, en 

afstemt met mogelijke andere betrokken professionals.  

 De professional handelt vanuit de opgebouwde relatie met de cliënt/het cliëntsysteem. 

Vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling vragen van de professional tegelijkertijd de 

werkrelatie met de cliënt/het cliëntsysteem vast te houden én de signalen en zorgen zo concreet, 

feitelijk en expliciet mogelijk te benoemen.   

 De beroepsuitoefening van professionals in de zorg kent regelmatig dilemma’s. Dit is bijvoorbeeld 

het geval als de ernst van de geweldssituatie in een cliëntsysteem niet zo duidelijk is, er weinig 

feiten te achterhalen zijn of er een continue dreiging lijkt van geweld. Melden bij Veilig Thuis wordt 

soms ervaren als een dilemma. De afweging al dan niet te melden moet zorgvuldig gebeuren. De 

professional maakt bij dit soort afwegingen gebruik van collegiale consultatie, bijvoorbeeld door een 

aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld in de eigen organisatie te raadplegen 

en/of door advies te vragen bij Veilig Thuis.  

 Als de professional niet weer of er kinderen zijn in het cliëntsysteem voert deze de verplichte 

kindcheck uit. Als er opgroeiende kinderen zijn zorgt de professional ervoor dat naar hun visie 

gevraagd wordt, dat hun mening meeweegt en dat zij informatie krijgen.  
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Afweging: Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van of is er 

sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?  

 

De professional vraagt zich na het doorlopen van de stappen 1, 2 en 3 af of het huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling nog steeds gaande is of dat er nog steeds sprake is van een vermoeden daarvan. In 

alle stappen van de meldcode is het mogelijk deze af te sluiten. Ook is het op ieder moment mogelijk de 

meldcode opnieuw te starten. De professional legt de bevindingen vast in het dossier. Het model met de 

stappen van de meldcode en de daarin opgenomen afwegingsvragen impliceert een zekere 

volgordelijkheid. In de praktijk lopen deze stappen en de te maken afwegingen in 

hulpverleningsprocessen vaak door elkaar heen.   
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Afweging: Heb ik een vermoeden van of is er sprake van acute of structurele onveiligheid?  

 

Acute onveiligheid 

Van acute onveiligheid is sprake als een persoon in direct fysiek gevaar verkeert en diens veiligheid de 

komende dagen niet gegarandeerd is. Hij of zij heeft direct bescherming nodig. Bij het afwegen van 

signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling schat een professional allereerst en voortdurend in 

of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld 

(met of zonder letsel) of, in het geval van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de 

áfwezigheid van de meest basale verzorging (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak). Het kan 

ook gaan om het onnodig toedienen van medicijnen of het verrichten van onnodige (medische) zorg. 

 

Vragen ter afweging: 

- Verkeert een van de betrokkenen in direct (levens)gevaar? 

- Is er ernstig letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging daartoe? 

- Is er sprake van mensenhandel (zoals uitbuiting of gedwongen prostitutie)? 

- Is er sprake van het in gevaar brengen van kinderen en kwetsbare volwassenen als gevolg van 

excessief middelenmisbruik en/of een acute psychische crisis van de verantwoordelijke 

ouder/partner/verzorger? 

- Is er een acute dreiging om zichzelf én een naaste (waaronder (ex-)partner, kinderen of een 

familielid) te doden, ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid te benemen (ontvoering, 

familiedrama, eerwraak, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking)? 

- Is er sprake van geweld of verwaarlozing leidend tot verminkingen, handicaps of de dood bij een lid 

van het cliëntsysteem?  

- Is er sprake van fysieke verwaarlozing die acuut de gezondheid bedreigt van zeer jonge kinderen, 

volwassenen met een beperking, ouderen of anderen in een zorgafhankelijke situatie? 

- Is er sprake van een (herhaalde) suïcidepoging van een ouder van een minderjarig kind dat 

zorgafhankelijk van hem of haar is en is er geen andere verzorger voor het kind?  

- Heeft de (mogelijke) pleger van het geweld direct toegang tot het slachtoffer, of is het slachtoffer in 

een zorgafhankelijke positie van de pleger?  

- Is er sprake van recent gewelddadig gedrag zoals verwondingen die medische behandeling of 

medisch sporenonderzoek behoeven (bijvoorbeeld: poging tot wurging, bedreiging met een wapen, 

seksueel geweld/misbruik)? 

 

Een jongetje van 3 jaar wil niet meer naar de kinderopvang. Het kind is samen met zijn moeder in 

behandeling bij een psycholoog/specialist infant mental health. In gesprek hierover met deze psycholoog 

vertelt de moeder van het jongetje dat hij zich niet meer wil laten verschonen. Hij heeft gezegd heeft dat 

een leidster in de kinderopvang hem ‘au’ aan zijn piemel heeft gedaan. Terwijl hij dit zegt huilt hij hard 

en is hij overstuur. Moeder krijgt bij doorvragen geen duidelijkheid behalve dat hij deze uitspraak steeds 

herhaalt en naar zijn piemel wijst. Zij heeft dit aanhangig gemaakt bij de kinderopvang. Daar is gezegd 

dat hij mogelijk wat ruw is verschoond. 
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Een vrouw van 35 met een verstandelijke beperking gaat in het weekend bij haar vriend op bezoek die 

samen met zijn vader in een huis woont. De week erop vertelt ze dat ze in het weekeind seks heeft 

gehad met de vader van haar vriend. Dat moest van hem. Ze wist het niet zo goed en durfde geen nee te 

zeggen. Het was toch de vader van haar vriend.  

 

Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van ‘disclosure’ (ook wel 

onthulling genoemd) als slachtoffers, kinderen en/of volwassenen, uit zichzelf een professional om hulp 

vragen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, of zich hierover uiten zonder hulp te vragen. Dit 

betekent veelal dat het slachtoffer een acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid en/of het welzijn 

van zichzelf of gezinsleden.  

 

Vragen ter afweging: 

- Is er sprake van een uitspraak die wijst op een vermoeden van huiselijk geweld of 

kindermishandeling?  

- Gaat het over een situatie in het verleden of over een actuele situatie? Is het kind of de 

zorgafhankelijke volwassene nu veilig?  

- Is er een sprake van een acute noodzaak voor medische zorg en/of sporenonderzoek?  

- Is er bij de minderjarige of een zorgafhankelijke volwassene sprake van bij het verhaal behorend 

gedrag dat wijst op een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?  

 

Een jongen van 9 jaar woont tijdelijk in een pleeggezin. Het doel van de plaatsing was een terugplaatsing 

naar huis. De jongen staat onder toezicht van een Gecertificeerde Instelling voor jeugdbescherming. De 

jongen vertelt aan zijn pleegmoeder dat zijn moeder hem slaat en schopt als hij thuis is. De pleegmoeder 

belt de pleegzorgbegeleider hierover.  

 

Twee meisjes van 5 en 7 jaar verloren hun moeder een half jaar eerder plotseling aan een hartaanval. De 

zus van moeder en haar man vangen de kinderen op als hun vader aan het werk is. Het oudste meisje 

heeft hoofd- en buikpijnklachten. Op een gegeven moment vertelt ze aan haar tante dat ze met papa in 

bad moest en zijn pipi moest wassen. Haar tante vertelt dit de volgende dag aan een professional van het 

wijkteam als ze haar nichtjes naar school brengt.  

 

Structurele onveiligheid  

Bij structurele onveiligheid is er sprake van herhaling of het voortduren vaneen onveilige situatie of 

geweld. Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller 

voor het voortduren van onveiligheid (plegerschap of slachtofferschap) in de toekomst. 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. Structurele onveiligheid heeft 
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schadelijke gevolgen door de herhaling van de feiten, de voortdurende dreiging en (emotionele) 

onveiligheid.  

 

Vragen ter afweging: 

- Is er sprake van eerder (aangetoond) huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het 

cliëntsysteem? 

- Is er gedurende enkele weken of langer sprake van geweld of andere onveilige situaties tussen 

leden in een cliëntsysteem?  

- Is er sprake van structurele, inadequate of inconsequente basiszorg (onderdak, kleding, voeding, 

persoonlijke spullen en speelgoed) door een onvoldoende of onregelmatig inkomen om hierin te 

voorzien?  

- Ondergaan de kinderen of een kwetsbare volwassene structureel emotioneel en/of psychisch 

geweld, zoals: onvoldoende affectie, vernedering, voortdurend negatieve benadering, opsluiting, 

verbale intimidatie, ernstige strijd tussen ouders, kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld of 

bedreigingen?  

- Is er sprake van (een vermoeden van) seksueel misbruik van minderjarige kinderen? 

- Is er sprake van seksueel wervend gedrag door kinderen of ander niet-leeftijdsadequaat seksueel 

gedrag? 

- Zijn er seksuele of gewelddadige filmpjes van een kind in omloop die tegen zijn/haar wil zijn 

gemaakt en die leiden tot chantage en/of pesterijen? 

- Is er sprake van dwangmatig controlerend geweld waarbij een van de partners intimidatie en 

controle uitoefent over de ander? 

- Is er sprake van escalerend en zich herhalend geweld na een echtscheiding, bijvoorbeeld in de vorm 

van stalking door een van de ex-partners? 

- Zijn de ouders onvoldoende in staat hun kinderen te beschermen tegen geweld, (seksueel of 

financieel) misbruik of uitbuiting door derden, of initiëren ze dit? 

- Is er sprake van een patroon van geweld (geweldsspiraal), waarbij oplopende spanningen uitbarsten 

in geweld en de partners daarna proberen het weer goed te maken, tot de spanningen opnieuw 

oplopen?  

- Is er sprake van psychische problematiek, verslavingsproblematiek, agressieproblematiek of andere 

problemen bij volwassenen die kunnen leiden tot een gewelddadige reactie naar andere leden in 

het cliëntsysteem bij oplopende spanning? 

- Is er sprake van (zich herhalend) geweld in een cliëntsysteem dat zorg mijdt, veelvuldig verhuist of 

‘shopt’ langs allerlei instellingen?   

- Is er sprake van een overbelaste mantelzorger die gedurende langere tijd (enkele weken of langer) 

verbaal of lichamelijk geweld gebruikt tegenover de volwassene die zorgafhankelijk van hem of haar 

is?  

- Is er sprake van financiële uitbuiting door een betrokkene/familielid van een zorgafhankelijke 

volwassene?  
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Een vrouw van 19 jaar is in behandeling bij de GGZ voor angst- en suïcidale klachten. Haar moeder 

ondersteunt de behandeling niet: ze wil haar dochter niet brengen naar de sessies en spreekt erg negatief 

over hulpverleners. De dochter durft niet zelf op de fiets te komen en er is geen geld om met de bus te 

gaan. De behandeling kent daardoor te weinig continuïteit en voortgang. De moeder is verbaal 

ondermijnend naar haar dochter die zeer afhankelijk van haar is.  

 

Een jongen van 16 jaar woont bij zijn ouders. In het weekend gaat hij naar een pleeggezin. Zijn moeder 

heeft angsten, pleinvrees en is recent behandeld voor kanker. Zijn vader heeft MS en verplaatst zich in 

een rolstoel. De jongen is gediagnosticeerd met ADHD, heeft dyslexie en hij is sociaal jonger dan zijn 

kalenderleeftijd. Het gezin heeft al vele behandelingen en hulp gehad. De jongen lijkt af te glijden: hij 

blowt, doet wat hij wil, heeft de verkeerde vrienden en spijbelt. Zijn ouders verliezen de grip op hem. Hij 

wordt steeds vaker agressief naar hen (schelden, dreigen met slaan, duwen en schoppen van zijn vader).   

 

Een weduwe van 68 woont intramuraal. Haar dochter regelt haar financiën. Zij komt regelmatig op 

bezoek en neemt dan de bankpas van haar moeder mee die ze aan haar zoon geeft voor wiet en cocaïne. 

De weduwe signaleert dat er regelmatig geld door een ander wordt opgenomen met haar bankpas. Ze is 

bang om de confrontatie aan te gaan met haar dochter en kleinzoon, zij zijn nog haar enige familieleden. 

Haar spaargeld is op en ze loopt achter met de maandelijkse eigen bijdrage voor het CAK. In het verleden 

hebben de financiële problemen geleid tot een huisuitzetting. De weduwe is nu dementerend en staat op 

de wachtlijst voor een longstay psychogeriatrische afdeling. De eigen bijdrage wordt echter nog steeds 

niet betaald. De betrokken maatschappelijk werker stelt aan de weduwe voor haar financiën te laten 

overgaan naar een bewindvoerder. Haar dochter uit nu dreigementen naar haar moeder, komt dagelijks 

langs en dwingt haar haar zakgeld af te staan.   
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Afweging: Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden of organiseren?  

 

Binnen de mogelijkheden van het beroep, de eigen kennis en/of deskundigheid, de organisatie waar hij 

of zij werkt en persoonlijke omstandigheden weegt de professional of hij zichzelf voldoende in staat acht 

op dat moment te handelen naar de onveilige situatie of de vermoedens daarvan. Het is belangrijk na de 

melding in gezamenlijk overleg met Veilig Thuis te kijken welke hulp nodig is en wie wat kan bieden.  

 

Vragen ter afweging: 

 Heeft de professional de mogelijkheid indien nodig het slachtoffer in veiligheid te brengen?  

 Zijn er duidelijke afspraken over de veiligheid met het cliëntsysteem en de betrokken professionals 

te maken? 

 Is er voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden? 

 Voelt de professional zich voldoende deskundig en bekwaam om veiligheid te bewerkstelligen, al dan 

niet in samenwerking met anderen? 

 Kan de professional de eventuele spanning die bij de situatie komt kijken hanteren?   
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Afweging: Werken de betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp? 

 

De professionals schat in en monitort of zijn of haar inzet tot beweging bij de betrokkenen leidt. En of hij 

of zij in afstemming met andere betrokken professionals aan de slag kan.    

 

Vragen ter afweging:  

 Zijn de betrokkenen, alle leden van het cliëntsysteem en het bredere netwerk van (informele) 

steunfiguren, bereid en in staat de voorgestelde hulp direct aan te gaan? 

 Hebben alle betrokkenen en de betrokken professionals de focus op het stoppen van geweld en een 

(duurzaam) herstel van de veiligheid?  

 Wordt er door alle betrokkenen gewerkt aan het herstel van directe veiligheid en het wegnemen van 

de oorzaken van het geweld? 

 Is de hulp gericht op het versterken van de veerkracht en het herstel van de schade die is 

veroorzaakt door (de dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling bij de betrokkene(n)? 

 Er is sprake van een gezamenlijke analyse en een risicogestuurd zorg- en herstelplan met doelen en 

evaluatiemomenten? Is dit plan op maat gemaakt met alle betrokkenen van het gezin of huishouden, 

waarbij de doelen van begeleiding en/of hulpverlening helder zijn gesteld? 

 Indien meerdere professionals betrokken zijn: zijn er voor iedereen bekende afspraken over 

samenwerking en casusregie op de veiligheid en de (en multidisciplinaire) hulpverlening? 
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Afweging: Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?  

 

Wanneer een professional die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico 

op huiselijk geweld of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt, 

ondanks de aanwezigheid van een veiligheidsplan en zorg/herstelplan. 

 

Vragen ter afweging: 

 Stopt het geweld niet binnen de verwachte termijn?  

 Is de problematiek (nog) ernstiger dan verwacht?  

 Worden de gestelde doelen niet behaald binnen de verwachte termijn?  

 Loopt de uitvoering van het veiligheids- en/of hulpverleningsplan vast?  

 Is er specifieke expertise nodig?  

 

Een jongen van 17,5 jaar woont met zijn moeder en broer in een noodvoorziening. Zijn ouders zijn 

gescheiden nadat zijn moeder door een gokverslaving al haar geld en ook haar woning is kwijtgeraakt. 

Zijn vader woont elders. De jongen heeft suïcidale klachten en vertelt aan de hulpverlener dat hij seksueel 

misbruikt wordt door zijn broer. Hij wordt met spoed elders geplaatst. Daar gaat het echter alleen maar 

slechter met hem, hij wil terug naar zijn moeder. Dit gebeurt ook na enkele weken. Enkele weken later 

vertelt de jongen aan de hulpverlener opnieuw over een seksueel incident met zijn broer.  

 
 
 



51 
 

  

 
 

Afwegingskaders zijn opgesteld door de verschillende beroepsgroepen. Dit afwegingskader is bedoeld 

voor psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten en sociaal werkers (inclusief jeugd- en 

gezinsprofessionals) die in verschillende sectoren werken voor kinderen, gezinnen, volwassenen en 

ouderen. Dit afwegingskader is opgesteld door de volgende beroepsverenigingen/ beroepsorganisaties: 

- NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen); 

- NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen); 

- BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk); 

- NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie); 

- LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten); 

- NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen); 

- VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën); 

- VKJP (Vereniging voor Kinder- en JeugdPsychotherapie); 

- VPeP (Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie); 

- NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie); 

- VEN (Vereniging EMDR Nederland); 

- NVVS (Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor seksuologie); 

- BVjong (Kinder- en jongerenwerk); 

- Present 24x7 (Landelijke Beroepsvereniging Present 24x7, voor gezinshuisouders en andere 

professionele opvoeders);  

- BCMB (Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners).  

 

Dit afwegingskader is opgesteld door bovengenoemde beroepsgroepen/beroepsorganisaties in 

afstemming met zes andere clusters van beroepsgroepen (artsen, paramedici, verpleegkundigen en 

verzorgenden, onderwijs, kinderopvang en verschillende onderdelen binnen justitie), Veilig Thuis, 

inspecties en relevante brancheorganisaties.  
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Over de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk/BPSW 
 
BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal 
agogisch werkers. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse 
werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, 
gezondheidszorg en sociaal psychiatrische ondersteuning. 
 
Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem 
aan professionals in sociaal werk.  
 
Beroepscode 
Als u lid wordt van de BPSW zet u uw handtekening onder de beroepscode die geldt voor uw 
beroepsgroep. Wanneer u de beroepscode onderschrijft, stelt u zich middels het tuchtrecht 
aanspreekbaar op ten opzichte van uw professionele handelen. Dat maakt uw werk voor cliënten, 
werkgevers en samenwerkingspartners transparant en controleerbaar.  
 
Het lidmaatschap van de BPSW biedt: 
• U kunt advies inwinnen bij de medewerkers van het BPSW stafbureau over morele en ethische 
dilemma’s in casuïstiek en bij ontwikkelingen in uw werkveld. 
• U heeft toegang tot een groot netwerk van collega's: De BPSW heeft een landelijk netwerk van 
ruim 3500 professionals in verschillende werksectoren en expertisegebieden in het sociaal werk. 
• U ontvangt 6 keer per jaar een e-mailnieuwsbrief. 
• U ontvangt 6 keer per jaar gratis het Vakblad Sociaal Werk. 
• U krijgt ledenkorting op na- en bijscholing die georganiseerd wordt door de BPSW school. 
• U heeft directe invloed op de inhoud van uw professionele standaarden: beroepscode, beroeps 
profiel en richtlijnen - die door en met de leden van de beroepsvereniging worden gemaakt. 
• U kunt bij de BPSW voor €7,50 per jaar een rechtsbijstandverzekering afsluiten die bijstand bij 
tuchtrechtszaken dekt. Deze verzekering heeft ook een klokkenluidersmodule. 
 
Word lid 
Profiteer van onze kennis, ervaring, uitgaven, trainingen en producten en ga naar www.bpsw.nl om 
lid te worden. 
 
Contact 
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) 
Leidseweg 80 
3531 BE Utrecht 
T (030) 294 86 03 
E info@bpsw.nl 
I www.bpsw.nl 
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Bijlage 1  STAPPENPLAN BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 
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Bijlage 2  De meldcode in 2018  

 

MELDCODE	2018	
(inclusief	afwegingskader)	

	

	

Stap	1:	Signalen	in	kaart	brengen	

Stap	2:	Overleggen	met	collega		

en	evt.	Veilig	Thuis	

Stap	3:	Gesprek	met	cliënt	

Stap	4:	Wegen	van	huiselijk	geweld	/	

kindermishandeling	

	

Stap	5:	Beslissen:	
1. Is	melden	noodzakelijk?	

2. Is	hulp	bieden	/	organiseren	(ook)	mogelijk?	

	

- Heb	ik	op	basis	van	de	stappen	1	tot	en	met	4	van	de	meldcode	een	vermoeden	van	of	

is	er	sprake	van	(een	dreiging	van)	huiselijk	geweld	en/of	kindermishandeling?	

- Heb	ik	een	vermoeden	van	of	is	er	sprake	van	acute	of	structurele	onveiligheid?	

- Ben	ik	in	staat	effectieve	(passende)	hulp	te	bieden	of	organiseren?	

- Werken	de	betrokkenen	mee	aan	de	geboden	of	georganiseerde	hulp?	

- Leidt	deze	hulp	tot	duurzame	veiligheid?	
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Bijlage 3a VOORBEELD MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN 

KINDERMISHANDELING 

 

 

Het bevoegd gezag van  

 

 

[naam van de organisatie waarvoor de meldcode wordt vastgesteld] 

 

 

Overwegende  

 

dat [naam organisatie of praktijk] ] 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 sociaal werkers die werkzaam zijn bij [naam organisatie] 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 [naam organisatie] een meldcode wenst vast te stellen zodat de sociaal werkers die binnen [naam 

organisatie] werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk 

geweld of kindermishandeling; 

 

dat [naam organisatie] in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de sociaal werkers 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 of 

psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen 

ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Tot de 

huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex-) partners gezinsleden, familieleden en huisvrienden;  

 

dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere 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 
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opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de 

minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder 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 sociaal werker11 in deze code wordt verstaan: de sociaal werker die voor {naam organisatie] 

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

andere wijze van ondersteuning biedt; 

 

dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de sociaal werker zijn professionele diensten verleent. 

 

In aanmerking nemende 

 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

de Jeugdwet 

de Wet maatschappelijke ondersteuning 

[naam van overige wetten die in verband met de omgang met persoonsgegevens op de betreffende 

organisatie van toepassing zijn]; 

het privacyreglement van [naam organisatie]. 

 

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast. 

 

 

                                  
11 Zie voor de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende sociaal werkers 
binnen de instelling, onderdeel IVb van dit model. 
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Bijlage 3b STAPPENPLAN BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN 

KINDERMISHANDELING 

 

Meldcode in relatie tot het beroepsgeheim en de meldrechten kindermishandeling en huiselijk 

geweld 

De meldcode van de instelling moet een tekst bevatten waarin de relatie duidelijk wordt gemaakt tussen 

het beroepsgeheim, de wettelijke meldrechten huiselijk geweld en kindermishandeling en het stappenplan 

van de meldcode. Daarvoor kan desgewenst gebruik worden gemaakt van (onderdelen uit) hoofdstuk III 

van dit Basismodel. Bijvoorbeeld als volgt: 

 

De twee wettelijke meldrechten voor huiselijk geweld en voor kindermishandeling bieden alle sociaal 

werkers met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van 

kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun 

cliënt. Zie voor de wetteksten artikel 53 lid 3 Wet op de jeugdzorg en artikel 21d lid 3 Wet 

maatschappelijke ondersteuning. Deze beide wettelijke meldrechten maken een inbreuk mogelijk op het 

beroepsgeheim van bijvoorbeeld artsen, psychiaters, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, 

psychologen, pedagogen, verloskundigen en werkers in de jeugdzorg of in de reclassering.  

De stappen van de meldcode beschrijven hoe een sociaal werker met een geheimhoudingsplicht 

op een zorgvuldige wijze om gaat met deze meldrechten.
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Bijlage 3c VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR HET ZETTEN VAN  

DE STAPPEN EN HET BESLISSEN OVER HET AL DAN NIET DOEN VAN EEN 

MELDING 

 

Het zetten van de stappen van de meldcode is een verantwoordelijkheid van:: 

Functionarissen van wie, gelet op hun taken en verantwoordelijkheden, verwacht wordt dat zij de stappen 

van de meldcode zetten.  

Zo nodig kan hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen functionarissen die alleen stap 1 zetten en 

functionarissen die alle stappen zetten. 

Er kunnen ook functionarissen genoemd worden die niet in dienst zijn van de instelling. Zo kan er binnen 

een school bijvoorbeeld vastgelegd worden dat de eerste stap wordt gezet door alle leerkrachten en dat 

het schoolmaatschappelijk werk de vervolgstappen zet. 

  

Indien er vrijwilligers werkzaam zijn binnen de instelling, kan hier ook worden aangegeven wat er op het 

punt van signaleren van vrijwilligers wordt verwacht en bij wie zij binnen de organisatie hun signalen neer 

kunnen leggen voor eventuele vervolgstappen..  

 

Als aandachtsfunctionaris12 huiselijk geweld of kindermishandeling kan/kunnen worden 

geraadpleegd: 

Functionarissen op wie een beroep kan worden gedaan voor advies en ondersteuning bij het zetten van 

de stappen van de meldcode 

 

Verantwoordelijk voor het besluit in stap 5 voor het al dan niet doen van een melding is: 

[Functionaris die, gelet op zijn taken en verantwoordelijkheden,verantwoordelijk is voor de beslissing om 

al dan niet een melding te doen.  

NB: Deze functionaris moet ook in stap 5 worden genoemd als degene die binnen de organisatie beslist 

over zelf hulp bieden of een melding doen].  

 

  

                                  
12 Een aandachtsfunctionaris is op grond van de Wet meldcode niet verplicht. Een dergelijke functionaris 
kan echter wel een belangrijke rol vervullen in de ondersteuning van de medewerkers en van de leiding 
van de instelling in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en bij het volgen van de 
stappen van de meldcode.  
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Bijlage 3d VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN [NAAM ORGANISATIE]  

 

Gelet op de Wet verplichte meldcode draagt het bevoegd gezag van [naam organisatie] er zorg voor dat:  

 

- er binnen de organisatie een meldcode beschikbaar is die voldoet aan de eisen van de wet; 

 

- er binnen de organisatie bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de meldcode; 

 

- regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van 

deskundigheidsbevordering zodat sociaal werkers voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen 

en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het 

zetten van de stappen van de code; 

 

- de meldcode wordt opgenomen in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers; 

 

- er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de sociaal werkers kunnen ondersteunen bij het 

signaleren en het zetten van de stappen van de code; 

 

- de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie; 

 

- de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zonodig acties in gang worden 

gezet om de kennis en het gebruik van de meldcode te bevorderen.  
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