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Korte schets Programma ‘Geweld hoort nergens 
Thuis’ Drie Actielijnen: 

1. Eerder en beter in beeld
o.a. versterken professionals d.m.v. meldcode, Veilig Thuis en 
lokale teams, samenwerking zorg en veiligheidsdomein.

2. Stoppen en duurzaam oplossen
Multi en systeemgericht. Passende ondersteuning, 
Traumascreening, plegeraanpak, opvang. 

3. Aandacht voor specifieke groepen
o.a. Ouderenmishandeling, loverboys & mensenhandel, 
seksueel geweld, eergerelateerd geweld
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Regio-aanpak als fundament

Leren als 
vliegwiel

Basis op orde 
als voorwaarde

Verbinden 
regionaal-

landelijk als 
hefboom

Pilots als 
versneller

Monitoring en 
evaluatie als 

kompas
Communicatie 
als motivator



Aanleiding verbeterde meldcode

Systematische aanpak van kindermishandeling en huiselijk 
geweld is niet voldoende geborgd

• Complexe en langdurige problematiek
• Eerder geweld belangrijkste voorspeller toekomstig geweld
• Aard problematiek vraagt systematische aanpak 
• Combineren van signalen tussen sectoren en organisaties
• Monitoren van ontwikkeling problematiek
• Samenwerken tussen hulpverlening en veiligheid
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Analyse
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Film over de bedoeling
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-
geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-
huiselijk-geweld-en-kindermishandeling



Stand van zaken afwegingskaders in de 
meldcode
-De afwegingskaders zijn in de eerste helft van 2018 opgesteld door 8 
clusters van de verschillende beroepsgroepen. 

-Alle afwegingskaders zijn sinds 1 juli jl. gereed en te vinden op de 
website van de Rijksoverheid en via de websites van de 8 clusters van de 
beroepsgroepen. 

- In de tweede helft van 2018 moeten ook de organisaties aan de slag 
met het toevoegen van de afwegingskaders aan de meldcode. En het 
gebruik en kennis bij hun medewerkers met de verbeterde meldcode 
bevorderen! 

- Ook gaan professionals en Veilig Thuis met elkaar oefenen. In heel het 
land worden leertafels georganiseerd.  
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Wat is beschikbaar/ wat organiseren we vanuit 
het programma in 2018?
• Toolkit website Rijksoverheid; allerlei materialen ontwikkeld voor de 
implementatie. Hier ook de afwegingskaders te vinden. 
• Helpdesk ingericht voor vragen.
• Brief Rijksoverheid naar alle organisaties die vallen onder de Wet 
verplichte meldcode; wat wordt van ze verwacht. 
• Projectleiders beroepsgroepen ondersteunen met implementatie.  
• E-learning voor professionals: “Werken met een meldcode wordt 
aangepast en beschikbaar gesteld”. 
• App meldcode voor professionals wordt aangepast. 
• Faciliteren van leertafels met Veilig Thuis en professionals
Etc etc. 
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Toekomst 2019
Exacte uitwerking volgt nog maar in ieder geval aandacht voor:

• Samenwerking beroepsgroepen meldcode en nieuwe werkwijze 
Veilig Thuis

• In de regio in samenwerking met regionale projectleiders met 
professionals aan de slag

• Huiselijk geweld en kindermishandeling meer bespreekbaar maken. 
Niet alleen voor professionals, maar ook voor omstanders, ‘daders’ 
en slachtoffers zelf. 
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