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1. DE WET VERPLICHTE MELDCODE 

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en 
volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten 
stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is zowel vrijwilligers als 
professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een 
gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek 
weten we namelijk dat vrijwilligers en professionals die met een meldcode werken 
drie keer vaker ingrijpen dan professionals die geen meldcode hebben. 

1.1. Basismodel Meldcode 

De overheid heeft het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
opgesteld. Sectoren en branches hebben dit voorbeeld vertaald naar hun achterban. 
Instellingen en organisaties op hun beurt maken een vertaling naar hun werkpraktijk: zij 
beschrijven wie welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk 
geweld. Elke meldcode omvat dezelfde 5 stappen, zoals opgenomen in het basismodel. Dat 
vergemakkelijkt de samenwerking tussen professionals en organisaties. 

1.2. Meldrecht 

De meldcode is nadrukkelijk geen meldplicht. Organisaties zijn verplicht een meldcode te 
hebben, professionals zijn verplicht te handelen volgens de stappen van de meldcode, maar 
het doorlopen van de meldcode hoeft niet te leiden tot een melding. 

In de Wet meldcode is wel opgenomen dat professionals het récht hebben te melden bij 
Veilig Thuis. Ook als gezinsleden daar geen toestemming voor geven. Het meldrecht houdt in 
dat professionals persoonsgegevens van volwassenen en kinderen mogen doorgeven aan 
Veilig Thuis, zodat Veilig Thuis een onderzoek naar de gezinssituatie kan starten. Bovendien 
mogen professionals informatie geven als Veilig Thuis daar vanwege haar onderzoek om 
vraagt. 

 

2. 5-STAPPENPLAN 

1. Signalen in kaart brengen (eenieder die werkzaam is binnen de wijk); 

2. Overleg met collega’s, met professionals werkzaam in de wijk of met Veilig Thuis 
(Gemeente) (door wijkprofessionals); 

3. Gesprek met de cliënt (wijkprofessionals); 

4. Wegen van geweld (wijkprofessionals); 

5. Beslissen over melden en hulpverlening (wijkprofessionals met terugkoppeling naar de 
melder). 
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3. VRIJWILLIGERS 

Binnen Stichting Hilversumse Meent (SHM) werken we vooral met vrijwilligers. Bovenstaande 
geldt met name voor professionals. Wanneer je als vrijwilliger het vermoeden hebt van 
misstanden waarvoor de meldcode gebruikt zou kunnen worden, neem dan contact op met 
het Infopunt van SHM die je in contact kunnen brengen met 1 of meer professionals die dan 
verder kunnen handelen conform dit protocol. 

 


