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Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

 

De kern van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2013 is dat organisaties 

die met kinderen en volwassenen werken verplicht worden gesteld een meldcode vast te stellen 

waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of 

kindermishandeling wordt omgegaan. Ook is opgenomen dat de directie de kennis en het 

gebruik van die Meldcode moet bevorderen. Verder is geregeld dat bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder geval 

bestaat. Verder regelt de wet dat het Steunpunt Huiselijk Geweld een formeel meldpunt wordt. 

Daarnaast regelt de wet de samenwerking tussen AMK en Steunpunten. Deze organisaties zijn 

inmiddels geïntegreerd in het advies- en meldpunt Veilig Thuis. 

 

De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te 

hanteren heeft tot doel professionals te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. 

 

Een meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de professional 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 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 tot een besluit komt over het 

doen van een melding. 

 

De uitgangspunten van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn:  

- De code omvat duidelijke richtlijnen voor het signaleren en melden van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en het opvolgend handelen na een melding.  

- De code legt fundamenten voor een sluitende ketenaanpak van (h)erkennen en signaleren 

tot aan melden, toeleiden en handelen. Hierdoor wordt een systeemgerichte aanpak 

mogelijk.  

- Per sector moet worden bekeken op welke wijze de huidige protocollen aansluiten op de 

meldcode of als geheel nieuw traject worden ingevoerd.  
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- Instellingen die de code invoeren, geven daarmee aan werk te willen maken van het 

terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling en verplichten zich tot invoering 

van de code. De meldcode is daarmee een plicht tot handelen.  

- Instellingen die de meldcode hebben ingevoerd, zijn zelf verantwoordelijk voor het 

implementatietraject en moeten hiervoor structureel middelen vrijmaken. Om effectief met 

de meldcode te kunnen werken, moet de code op beleidsniveau worden ingevoerd en 

hebben individuele werkers ondersteuning nodig in de vorm van trainingen, casuïstiek en 

consultatie. Tevens moet worden gekeken naar bestaande verwijs- en 

toeleidingsprotocollen.  

- Het werken met de meldcode vereist van organisaties zorgvuldig handelen. Al is er geen 

sprake van een meldplicht: men verbindt zich wel. 

 
 

 


