
De verbeterde meldcode per 1/1/19 en het afwegingskader  

Door Tea Hol, LVAK 

Per 1 januari is de verbeterde meldcode van kracht. 

Wat verandert er?  

Stap 5 van de meldcode verandert. Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

wordt het nu melden én hulp bieden, het was melden of hulp bieden. 

Vaak zijn er per instantie maar een aantal gesprekken met een gezin. Nu staat een gezin 

geregistreerd na melden; een kind blijft daardoor in beeld. Melden betekent dat het gezin in het 

registratiesysteem van Veilig Thuis terecht komt. Dus als er een nieuwe melding komt, wordt 

gezien dat het gezin al bekend is. Ook als het probleem opgelost leek te zijn. 
 

Wanneer moet je melden?  

Bij acute of structurele onveiligheid of disclosure/onthulling (als mensen zelf om hulp vragen of zich 

uiten over het geweld, ook als ze vragen om het niet door te vertellen). 

 

Er is een protocol voor alle beroepsgroepen met een format van de stappen. 

Stap 1 en 2 blijven hetzelfde 

Stap 3 is extra: met kinderen in gesprek gaan 

Stap 4 is anders: hier wordt het geweld gewogen aan de hand van het afwegingskader  

Stap 5 is beslissen: Afweging 1: is melden noodzakelijk 

                                  Afweging 2:is hulpverlenen (ook) mogelijk 

 

 Bij SVMN  automatische melding naar Veilig Thuis zodat ze op de hoogte zijn. 

De verwijzer moet al melden aan Veilig Thuis. Andere instanties (zoals bv de Waag) 

moeten checken. Indien er bij de hulpverlening blijkt dat de hulp niet voldoende is 

om de onveiligheid weg te nemen, dan opnieuw naar stap 5, Veilig Thuis. 

 Ook zelf initiatief nemen als je niets terug hoort van Veilig Thuis. Beiden moeten 

pionieren vanaf januari, maar goed gaan samenwerken. 

 Bij een melding kan Veilig Thuis Veiligheidsvoorwaarden opstellen. Veilig Thuis gaat 

meer samenwerken met de professional en betrokkenen en meer samenwerken met 

andere beroepsgroepen en betrokkenen. 

 Nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en Save. Is  niet in heel 

Nederland hetzelfde; niet iedereen heeft save-teams. 

 Bij Veilig Thuis is er vanaf januari een Landelijk registratie systeem. Dus als de ex 

ergens anders woont, staat in het systeem dat er eerder een melding is geweest, 

waarover en welke hulp.  

 

 


