
 

 

Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Als professional kunt u helaas te maken krijgen met een vermoeden van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling. Daarbij geldt dat er een ruime uitleg wordt gegeven aan kindermishandeling. 
Welke stappen u in dat geval moet doorlopen, is vastgelegd in de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het doel van de meldcode is dat situaties van acute en/of structurele 
onveiligheid bekend worden bij Veilig Thuis, zodat Veilig Thuis de signalen over een langere periode 
en van verschillende bronnen bij elkaar kan brengen. 
De meldcode bestaat uit vijf stappen, waarvan de volgorde niet dwingend is. Per 1 januari 2019  is 
het verplicht om met een afwegingskader te werken in stap 5 van de Meldcode. Het is verstandig om 
in de tweede helft van 2018, indien een dergelijke situatie zich voordoet, praktijkervaring op te doen 
met het afwegingskader.  De vijf stappen worden hieronder beschreven, waarbij uiteraard ook op het 
afwegingskader wordt ingegaan. 
 
Stap 1 
Degene die de kindermishandeling of geweld vermoedt of vaststelt, verzamelt alle aanwijzingen die 
dit vermoeden kunnen onderbouwen of ontkrachten en legt dit vast in het dossier.  
 
Stap 2 
De aanwijzingen worden besproken met een met een collega en eventueel in geanonimiseerde vorm 
met Veilig Thuis. 
 
Stap 3 
De aanwijzingen en signalen van kindermishandeling  worden in een gesprek met de cliënt gedeeld, 
tenzij dit vanwege de veiligheid niet mogelijk is. 
 
Stap 4 
Er wordt een inschatting gemaakt van de ernst en de aard van het geweld of de kindermishandeling. 
Daarbij zijn verschillende factoren van belang zoals in hoeverre de veiligheid van het kind in het 
geding is.  
 
Stap 5 
In de oude situatie is stap 5 beslissen; hulp organiseren of melden. Met het afwegingskader is aan 
stap 5 toegevoegd dat er specifiek moet worden afgewogen of melden noodzakelijk is en daarnaast 
of hulpverlening ook mogelijk is. Het doen van een melding en het zelf organiseren van hulpverlening 
kunnen aldus naast elkaar bestaan.  
 
Mocht u vragen hebben over deze meldcode, bel ons dan gerust, wij helpen u graag. 
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