Wat is de meldcode?
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin
staat wat u als professional het beste kunt doen als u vermoedens hebt van huiselijk geweld of
kindermishandeling. De meldcode leidt u stap voor stap door het proces. Vanaf het moment dat u iets
vermoedt tot aan het moment dat u eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.
De vijf stappen van het basismodel meldcode in het kort:
1. In kaart brengen van signalen
2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
of Steunpunt Huiselijk geweld
3. Gesprek met de cliënt
4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling: inschatten risico, aard en ernst
van het geweld
5. Beslissen: hulp organiseren of melden
Verplichte meldcode
Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werkt! Professionals die werken
met een meldcode grijpen drie keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk geweld
en kindermishandeling. De meldcode wordt verplicht voor de volgende sectoren:
gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg,
justitie, politie. Zorg dat u hier op bent voorbereid! Met het basismodel in handen ontwikkelt
u gemakkelijk een meldcode op maat voor uw organisatie.

Implementatie en gebruik meldcode
Op de website www.meldcode.nl komen steeds meer instrumenten beschikbaar om u te helpen
de meldcode binnen uw organisatie te implementeren en te gebruiken, zoals:
• Basismodel Het basismodel is bedoeld als handreiking voor organisaties en zelfstandige
beroepsbeoefenaars om een code op te stellen voor de eigen organisatie of praktijk.
Het basismodel is zo geschreven dat het gemakkelijk kan worden aangepast voor een
organisatie of een praktijk van zelfstandige beroepsbeoefenaars.
• Checklist Managers kunnen deze checklist gebruiken bij de invoering van de verplichte
meldcode in hun eigen organisatie. Door gebruik van de checklist weten managers zeker
dat ze alle stappen hebben gezet voor een succesvol gebruik. De checklist is vanaf het
voorjaar 2011 op www.meldcode.nl te vinden.
• E-learning VWS en the Next Page ontwikkelen e-learning modules. In een digitale
leeromgeving op internet vinden managers voorlichtingsmodules over de implementatie
van de meldcode. Voor professionals zijn er voorlichtingsmodules met uitleg over de
nieuwe wet en het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Daarnaast worden trainingmodules ontwikkeld, deze gaan dieper in op het signaleren
en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze worden
ontwikkeld voor huisartsen, leerkrachten en kinderopvangwerkers. Het e-college
‘Communiceren over geweld’ ondersteunt professionals bij het praten met kinderen, ouders
en collega’s over geweldsituaties. Kijk op www.meldcode.nl voor meer informatie, de
verschijningsdatum en de kosten.
• Training Voor professionals is een korte trainingsmodule ‘Werken met een meldcode’ van
een dagdeel ontwikkeld. Ook is er een train-de-trainer voor ervaren trainers. Zij krijgen
na deze train-de-trainer een licentie om de training ‘Werken met een meldcode’ aan
professionals te geven. Op de databank staat al het trainingsaanbod over de meldcode én
een landelijk overzicht van het trainingsaanbod over geweld in afhankelijkheidsrelaties.

www.meldcode.nl

