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Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling 
Wij voelen ons verantwoordelijk voor de mensen om ons heen; deelnemers, vrijwilligers en 
stagiaire(s). Daarom verwachten wij van iedereen die hier werkt dat ze die verantwoordelijkheid 
delen en dat we samen goed opletten of er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling 
 
Het is natuurlijk niet leuk voor de deelnemers als er over ze gepraat wordt. Daarom houden we ons 
aan de wet op de privacy en praten hierover buiten de zorgboerderij alleen met de mensen die het 
aan gaat 
 

Huiselijk geweld 
Geweld (psychisch, fysiek of seksueel) of het dreigen ermee, door partners, gezinsleden, familieleden 
of huisgenoten van het slachtoffer 
 

Kindermishandeling  
Geweld (psychisch, fysiek of seksueel) of het dreigen ermee, tegen een minderjarige, door een 

persoon die macht heeft over de minderjarige 

Meldpunten 
Advies-en Meldpunt Kindermishandeling ( 0900 - 123 123 0) 
Steunpunt Huiselijk Geweld (0900 - 1 26 26 26) 
 

Noodsituatie 
De meldcode stap voor stap volgen kost tijd. Als je vermoedt dat de situatie zo erg is dat die tijd er 
niet is, dan kun je (samen met de zorgboer(in)), meteen advies vragen aan een meldpunt.  
Zij vertellen je wat er verder moet gebeuren. Natuurlijk kun je in nood situaties ook gewoon de 
politie bellen (112) 
 

Meldcode 
Wij verwachten van onze medewerkers, stagiaire(s) en vrijwilligers dat ze: 

1. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling de signalen in kaart brengen 
en rapporteren aan de zorgboer(in), die zal zorgdragen voor vastlegging van de signalen en 
alle verdere acties. 

Samen met jou wordt opgeschreven wat er gebeurt, wat er vermoedt wordt en wat er gedaan is, 
Vermoedt je dat de zorgboer of zorgboerin de dader is, dan kun je dit bespreken met de 
vertrouwenspersoon. 

2. De zorgboer(in) gaat vervolgens (met jou samen als je dat wilt en kunt) de signalen 
bespreken met een deskundige collega en zo nodig ook advies vragen aan een 
meldpunt. Vervolgens bespreekt de zorgboer(in) (met jou samen als je dat wilt en 
kunt) de situatie met het slachtoffer zelf (of zijn ouders/verzorgers).  

3. Daarbij komt aan de orde:  

http://www.zorgboerderijdethuishaven.nl/


 

 

 

 

  
 

 

 a. Uitleggen waarom we dit gesprek voeren  
 b. Vertellen welke signalen we hebben gezien 
 c. Vragen om daar een reactie op te geven  
 d. En pas dan, als het nodig is, vertellen dat en waarom wij denken dat er 
      sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld.  

4. De zorgboer(in) schat vervolgens (als dat kan samen met jou) in of er een risico is op   
huiselijk geweld of kindermishandeling.  

5.  Als dat risico er is, dan: 
  a. Als De Thuishaven de deelnemer en/of diens gezin genoeg kunnen  
      beschermen, dan gaan we dat doen en houden in de gaten of het huiselijk 
      geweld of de kindermishandeling  inderdaad stopt. 

 b. Als De Thuishaven dat niet kan dan vertellen we het slachtoffer en/of de 
     ouders/verzorgers dat we een melding gaan doen bij een meldpunt.  
     Tenzij zij ons in dat gesprek kunnen overtuigen dat het niet nodig is, doen we 
     die melding daarna ook. Daarbij gebruiken we alle signalen en acties die we   
     hebben vastgelegd, zodat er een compleet verhaal ligt. Als er verder nog iets 
     is wat De Thuishaven kan doen, dan horen we dat van het Meldpunt. 

 

 De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:  
1. In kaart brengen van signalen  
2. Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk geweld of letsel duiding deskundige  
3. Gesprek met cliënt  
4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMK of SHG raadplegen  
5. Beslissen: hulp organiseren of melden 

 


