
Stap 1  Breng de signalen in kaart

Stap 2  Overleg met een aandachtsfunctionaris 

en/of bel met Veilig Thuis voor advies 

& ondersteuning

Stap 3   Bespreek de zorgen met de  

betrokkene(n)

Stap 4  Weeg de aard, ernst en risico’s van de 

zorgen*

Stap 5  Organiseer wanneer mogelijk hulp en/

of doe een melding bij Veilig Thuis

*Gebruik hierbij het afwegingskader van je beroepsgroep.

De meldcode is verplicht voor professionals in de sectoren 

gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke 

ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Bel naar veilig Thuis voor advies 0800 2000 of 088 222 0500

Of meld via het meldformulier op www.veiligthuisflevoland.nl 

Meldcode 
Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling



De meldcode is voor 
professionals

Als professional heb je de verantwoordelijkheid om te zorgen 

dat hulp op gang komt. Daarbij gebruik je het stappenplan van 

de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Aan de 

hand van 5 stappen bepaal jij als professional of je melding moet 

doen bij Veilig Thuis en/of jij hulp kunt inzetten die bijdraagt aan 

het doorbreken van de onveiligheid.

 

Advies en ondersteuning
Naast het doen van een melding kun je ons ook benaderen voor 

advies. Dit kan zonder registratie van cliëntgegevens. Denk aan 

het samen voorbereiden van gesprekken, het meedenken in het 

opstellen van een veiligheidsplan, partijen met elkaar in contact 

brengen of aanwezig zijn bij gesprekken. 

Wat gebeurt er na een melding?
Als wij een melding binnen krijgen doen wij eerst een veiligheids-

beoordeling. Op basis hiervan bepalen wij of de casus direct 

overgedragen kan worden aan een hulpverlener of dat bemoeienis 

van Veilig Thuis noodzakelijk is. 

Wanneer bemoeienis van Veilig Thuis noodzakelijk is, stellen we 

samen met de betrokkenen veiligheidsvoorwaarden op. Soms is 

er eerst meer onderzoek nodig om een goed beeld te krijgen van 

de situatie. 

Na bemoeienis van Veilig Thuis zetten we passende hulpverlening 

in en monitoren we de situatie nog enkele malen. Zo kunnen we 

zien of het in het gezin ook op de lange termijn veilig blijft.  


