
Verandering Meldcode Kindermishandeling.  

 

Zoals bekend vallen alle professionals die zijn aangesloten 
bij de NFG onder de Wet verplichte meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Per 1 januari 2019 wordt 
de meldcode aangepast. 
Deze verandering betreft stap 5 van de meldcode. 
 
Tot nu was het zo dat er in stap 5 een besluit genomen 
werd óf er gemeld zou worden óf dat de hulpverlener besloot zélf hulp te bieden of te organiseren.  
Per 1 januari 2019 zijn alle professionals verplicht te werken met een afwegingskader.  
 
Waarom een afwegingskader? 
 
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn over het algemeen niet incidenteel maar hebben vaak 
een langdurig karakter. Ze kunnen zelfs van generatie op generatie worden overgedragen. Geweld in 
het verleden is vaak een goede voorspeller voor geweld in de toekomst. 
Ook al heeft een hulpverlener met succes een traject afgesloten, toch geeft dit nog onvoldoende 
garantie dat geweld/ mishandeling/ verwaarlozing definitief gestopt is. De hulpverlener heeft 
meestal niet de mogelijkheden om dit op langere termijn te signaleren.   
Daarom is het van belang om situaties van acute en/ of structurele onveiligheid wél te melden bij 
Veilig Thuis. Veilig Thuis kan namelijk over een langere tijd en vanuit verschillende bronnen signalen 
bij elkaar brengen (denk hierbij b.v. aan gemelde signalen van scholen, buren, verenigingen). Dit wil 
niet zeggen dat de professional zelf geen hulp meer  kan/ mag verlenen. Integendeel, bij een melding 
zal Veilig Thuis de verantwoordelijkheid voor het bieden van hulp niet zomaar overnemen van de 
professional maar kijken wélke stappen er gezamenlijk genomen kunnen worden.      
 
Het afwegingskader    
 
Wat is een afwegingskader?                                               
 
Een afwegingskader ondersteunt een professional in stap 5 van de meldcode bij het beslissen of er 
gemeld zal worden en of zelf hulp bieden ook mogelijk is. Er wordt een afweging gemaakt van de 
ernst van de situatie en of er sprake is van acute en/ of structurele onveiligheid.  
 
Het doel hiervan is: 

Verbeteren van de kwaliteit van de door de professionals genomen beslissingen van wel of niet 

melden en het wel of niet zelf tot hulpverlening overgaan. Het melden bij Veilig Thuis wordt minder 

vrijblijvend. 

De verwachting is dat door deze afwegingskaders van beroepsgroepen de informatiepositie van 

Veilig Thuis zal verbeteren. Door het afstemmen van de informatie vanuit de diverse beroepsgroepen 

zal Veilig Thuis beter in staat zijn structurele patronen van geweld te herkennen en te doorbreken.   

 

 

 


