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Doel presentatie

• Informeren over verbeterde Meldcode
• Informeren over werkwijze Veilig Thuis



Doel Meldcode

• Het doel van de Wet verplichte Meldcode is dat sneller en 
adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt.

• Met de Meldcode weet je welke stappen je moet zetten als je 
vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling.



Waarom een verbeterde Meldcode?

• Huiselijk geweld komt veel vaker voorkomt dan gedacht, 
veroorzaakt nog ernstigere gezondheidsschade en 
hulpverlening leidt tot minder gezinsveiligheid dan gehoopt.

• Professionals zien slechts een deel van de problemen en zijn 
vaak kortdurend betrokken

• Daardoor: onvoldoende zicht op eerder geweld en patronen

• Daarom: professionals en Veilig Thuis vaker, beter en minder 
vrijblijvend met elkaar gaan samenwerken.



De verbeterde Meldcode



Stap 4 & 5:  Wegen en vaststellen

Vragen vanuit het afwegingskader: 

1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de 
Meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling?

2. Heb ik een vermoeden van acute onveiligheid en/of 
structurele onveiligheid? 

3. Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden of te 
organiseren (bij acute of structurele onveiligheid doorloop je 
dit met VT)

4. Aanvaarden de directbetrokkenen hulp om dreiging van 
(toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te 
wenden en zijn zij in staat zich hiervoor in te zetten? 

5. Leidt de hulp binnen gewenste termijn tot stabiele veiligheid



VEILIG THUIS



Visie op ketenzorg bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Eerst samenwerken voor directe veiligheid, dan samenwerken voor risico 
gestuurde zorg!



Veilig Thuis

• Landelijk zijn er 26 regionale Veilig Thuis 
organisaties. 

• Vanaf 1 januari 2019 werken deze Veilig Thuis 
organisaties met dezelfde ‘diensten’.

>> Vanaf 2019 beoordelen alle Veilig Thuis 
organisaties de veiligheid bij alle 
binnengekomen meldingen op eenduidige 
wijze<< 



Hoe werkt Veilig Thuis?

Wettelijke taken

Volgens de wet heeft Veilig Thuis de volgende taken:

• Advies geven

• Meldingen in ontvangst nemen

• Onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk 
geweld of kindermishandeling

• Zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van 
overdragen naar vrijwillige hulp, de Raad voor de 
Kinderbescherming informeren en/of melding doen bij de 
politie

• Terugkoppelen aan de melder



Melding bij Veilig  
Thuis

Lokaal Team SAVE gebiedsteam Veilig Thuis

Werkwijze Veilig Thuis 

Crisisinterventie

Telefonisch advies vragen bij 
Veilig Thuis (stap 2)

Beoordeling veiligheid
• Informatie verzamelen
• Beoordeling
• Besluitvorming

Geen vervolg

Monitoring



Diensten bij Veilig Thuis

• Voorwaarden & Vervolg:
Kortdurend: zo nodig directe veiligheid creëren, 
veiligheidsvoorwaarden stellen, overdragen.

• Onderzoek:
Bevestigen of weerleggen van vermoedens, zo nodig 
veiligheidsvoorwaarden stellen en overdragen. 

• Boven regionaal (verschilt per Veilig Thuis)
• Crisisinterventie
• Begeleiding 18+
• AWARE
• Tijdelijk huisverbod



Veilig Thuis in Stichtse Vecht

Hoeveel meldingen 

Hoeveel VT diensten



Meer informatie?
http://www.veiligthuis.nl
https://www.veiligthuisutrecht.nl/ - voor schriftelijk meldformulier
http://afwegingskadermeldcode.nl
http://augeo.nl

Onderwijs en kinderopvang:
https://www.kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl/

Artsen:
www.knmg.nl/kindermishandeling.

Per leeftijdsgroep signalen:
https://signalenkaart.nl/

Download de meldcode app van de rijksoverheid op je mobiel!
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