
 

 

 

Afwegingskader  

Verbeterde Meldcode  
 “Gewoon DOEN” 

 

Het protocol van de meldcode is verbeterd door het toevoegen van het 

afwegingskader. Het afwegingskader neemt jouw beroepsnorm als 

uitgangspunt. Het afwegingskader beschrijft wanneer professionals een 

melding bij Veilig Thuis MOETEN maken én welke hulp de 

professional/organisatie (ook) kan bieden. De volgende afwegingen zal de 

professional moeten gaan maken aan de hand van de vijf onderstaande 

vragen: 

 

Stap 4: Wegen van geweld bij twijfel raadpleeg Veilig Thuis 

Vraag 1: Heb ik het vermoeden dat hier sprake is van huiselijk geweld of 

kindermishandeling? 

Vraag 2: Heb ik een vermoeden dat er sprake is van acute en/of structurele 

onveiligheid? 

 

Stap 5: Melden en/of hulp organiseren 

Vraag 3: Ben ik in staat effectieve passende hulp te organiseren? 

Vraag 4: Werken de betrokkenen mee aan de hulp? 

Vraag 5: Leidt die hulp tot duurzame veiligheid? 

De afwegingen in stap vier gaan, zoals je leest, over acute/structurele 

onveiligheid en de afwegingen in stap vijf gaan over het mogelijk bieden van 

passende hulp. Deze afwegingen zorgen ervoor dat de professional zeker 

weet wanneer er een melding gemaakt MOET worden ook al is het bieden 

van passende hulp van toepassing. Het afwegingkader geeft de 

professionals duidelijkheid!  

Dit ziet er in de meldcode als volgt uit: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Omdat het per beroepsgroep nogal verschillende kan zijn wat de 

mogelijkheden van de professionals zijn, hebben zeven clusters van de 

beroepsgroepen elk een eigen afwegingskader opgesteld. Hierin staan 

vermeld welke situaties acuut en/of structureel onveilig zijn en wanneer er 

sprake is van disclosure (spontane onthulling). In die situaties MOETEN 

professionals een melding doen bij Veilig Thuis. Daarnaast staan de 

afwegingen beschreven die betrekking hebben op het wel of niet kunnen 

bieden van passende hulp door de professional en organisatie.   

Op de volgende site staan o.a. de afwegingskaders van de verschillende 

beroepsgroepen: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-

geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-

geweld-en-kindermishandeling  

Binnen de afwegingskaders wordt er gesproken over drie meldnormen: 

1. De vragen bij stap vier (Heb ik het vermoeden dat hier sprake is van 

huiselijk geweld of kindermishandeling? Heb ik een vermoeden dat er 

sprake is van acute en/of structurele onveiligheid?) Antwoord op 

beide vragen met ja = MELDEN 

2. Niet de passende hulp kunnen bieden of organiseren = MELDEN 

3. Lukt het organiseren van de passende hulp niet of niet binnen het 

termijn van het veiligheidsplan = MELDEN 

 

Wat betekent dit voor jou(w)/organisatie? 

Aanpassingen van het protocol én het beleid van de meldcode!  

Nu de afwegingskaders klaar zijn, zal de organisatie deze moeten gaan 

implementeren en de professionals moeten de verbeterde meldcode gaan 

gebruiken. De extra vragen onder stap vier en vijf kan aangepast worden in 

de bestaande meldcode van je organisatie. Daarnaast zullen de 

afwegingskaders bij de meldcode moeten worden toegevoegd. Naast het 

papierwerk is het natuurlijk van belang dat de professionals op een juiste 

manier de meldcode met daarbij het afwegingskader in de praktijk gaan 

gebruiken. 

De meldcodetraining: ‘Gewoon DOEN!’ kan je bij deze implementatie helpen 

doordat we daadwerkelijk de kaders van- en de melcode gaan ERVAREN. De 

training kan je helpen door datgene wat nu op papier staat om te buigen in 

je eigen praktijk. Dus wij zouden zeggen geef je op, Gewoon DOEN!  
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FABRIEK69 kan je ondersteunen bij het aanpassen én implementeren van 

de verbeterde meldcode. Kijk verder op onze website en/of neem contact op 

voor de openinschrijvingen en de mogelijkheden voor in company 

trainingen.  

Meer informatie: 

www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2017/07/28/afwegingskader-
in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling 

 

 
 

“Gewoon DOEN” 
 

 
www.fabriek69.nl 

fabriek69@gmail.com 
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