
Een meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, dat u ondersteunt bij het omgaan met 
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling . De wet meldcode is per 1 juli 2013 
verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke 
ondersteuning, jeugdzorg en justitie. 

De vijf verplichte stappen van de meldcode:
Stap 1:   het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 2:   collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het SHG, AMK of een 

letselduidingdeskundige
Stap 3:  een gesprek met de cliënt
Stap 4:   het wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. 

Bij twijfel altijd het SHG of AMK raadplegen
Stap 5:  beslissen: hulp organiseren of melden

Minimumeisen gebruik meldcode
Naast de vijf verplichte stappen van de meldcode, moet elke meldcode:
•	 Expliciet	omschrijven	wie	de	verschillende	stappen	moeten	doorlopen	en	wie	er	

eindverantwoordelijk is voor het besluit om wel of niet te melden
•	 Aandacht	besteden	aan	specifieke	vormen	van	geweld	en	welke	kennis	en	vaardigheden	

hiervoor nodig zijn
•	 Aandacht	besteden	aan	de	wijze	waarop	professionals	moeten	omgaan	met	vertrouwelijke	

gegevens
•	 Bij	organisaties	die	werken	met	de	Verwijsindex	Risicojongeren	(VIR),	ingaan	op	de	

overweging	om	een	melding	aan	de	VIR	te	doen
•	 Bij	organisaties	die	werken	met	volwassenen,	instructies	bevatten	voor	het	uitvoeren	van	een	
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van kracht!
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Implementatie en gebruik meldcode 

De website www.meldcode.nl biedt niet alleen meer informatie, maar ook een toolkit met instrumenten  
die u kan helpen de meldcode binnen uw organisatie te implementeren en te gebruiken. 

Basismodel meldcode en voorbeelden - Gebruik het basismodel om een meldcode voor de 
eigen organisatie te maken. Op de website vindt u ook voorbeeld meldcodes van branche- en 
beroepsverenigingen. 

Checklist managers - Begint u met de invoering van de meldcode? Gebruik de checklist uit de 
toolkit.	Zo	weet	u	zeker	dat	u	alle	stappen	heeft	gezet.	

Standaardpresentatie en voorlichtingsmateriaal - Ook beschikbaar zijn een kant-en-klare 
presentatie	die	u	eenvoudig	aanvult	met	eigen	specifieke	gegevens,	een	factsheet	die	u	kunt	
printen en uitdelen en de 5-stappenkaart met de meldcode in het kort.

Video-interviews	-	In	deze	filmpjes	vertellen	directeuren	van	branche-	en	beroepsorganisaties	
wat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor hun sector betekent.

Meldcode app - Download de gratis Meldcode app voor iPhone, iPad of Android. 

Trainingen - Alle trainingen vindt u online in de databank bij- en nascholing Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 

Online cursussen	-	Er	zijn	online	cursussen	en	e-colleges	beschikbaar	via	The	Next	Page.	
Bijvoorbeeld een korte voorlichtingscursus over de meldcode en een cursus voor managers 
‘Implementeren	van	een	meldcode	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling’.	

www.meldcode.nl 


