
 

Meldcode Stappenplan Solidez, 6 november 2018 

 

STAP 1: Breng signalen in kaart 

 Breng signalen in kaart die je zorg bevestigen of ontkrachten. Klik verder voor een complete 

signalenkaart  

o Maak je je zorgen om een kind? 

o Maak je je zorgen om een volwassene? Gaat het om geweld in een 

afhankelijkheidsrelatie, zoals Partnergeweld, Vechtscheiding, Eer gerelateerd 

geweld, Seksueel geweld, enz.  

o Maak je je zorgen om een oudere?  

 Leg signalen en vervolgstappen objectief en feitelijk vast in het dossier. (wat zie je, wat hoor 

je, wat ruik je,…) 

 Voer indien nodig de kindcheck uit.  

 Overweeg of je gaat registreren in de Verwijsindex (Presentatie hierover op de Y-schijf: 

Y:\meldcode/20181004-presentatie Verwijsindex Wageningen.pptx, klik HIER om direct in te 

loggen) 

 

STAP 2: Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis 

 Overleg met een deskundige collega om signalen te duiden. Pieternel Geurts is onze 

aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Ook andere 

Buurtmaatschappelijk werkers zijn te raadplegen.  

 Overweeg of je gaat registreren in de Verwijsindex (Presentatie hierover op de Y-schijf: 

Y:\meldcode/20181004-presentatie Verwijsindex Wageningen.pptx, klik HIER om direct in te 

loggen) 

 Raadpleeg zo nodig Veilig Thuis of een forensisch arts.  

 Neem bij eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang of vrouwenbesnijdenis direct contact op 

met de politie en Veilig Thuis.  

 Leg verslag van je bevindingen vast in het dossier 

 

STAP 3: Praat met betrokkenen, ouders of verzorgers en betrek het kind of praat 

met jongeren 

 Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de betrokkenen of met de ouders/verzorgers van 

het kind. Alleen als jouw veiligheid of die van het kind in gevaar kan komen door een 

gesprek kan hiervan worden afgezien. Het is van belang dat je als professional het kind 

betrekt in wat je doet en beslist.  

 Maak een gespreksverslag en voeg dit toe aan het dossier 

 Als je dit nog niet hebt gedaan, overweeg of je gaat registreren in de Verwijsindex 

(Presentatie hierover op de Y-schijf: Y:\meldcode/20181004-presentatie Verwijsindex 

Wageningen.pptx, klik HIER om direct in te loggen) 

 

STAP 4: Weeg het geweld 

Maak een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen, het overleg 

met een collega en het oudergesprek 

https://signalenkaart.nl/
https://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Instrumenten
https://www.huiselijkgeweld.nl/doc/huwelijksdwang/signaleringslijst_toolkit_hd.pdf
https://www.huiselijkgeweld.nl/doc/huwelijksdwang/signaleringslijst_toolkit_hd.pdf
https://vooreenveiligthuis.nl/ik-maak-me-zorgen-om-iemand/ik-ben-ouder-dan-18-jaar/ik-maak-me-zorgen-over-een-oudere/financiele-uitbuiting/
https://www.movisie.nl/publicatie/meldcode-dossiervorming
https://www.augeo.nl/kindcheck
https://signaleren.multisignaal.nl/signaleren/login
https://signaleren.multisignaal.nl/signaleren/login
https://www.veiligthuisgm.nl/
https://www.huiselijkgeweld.nl/doc/Factsheet-De%20meldcode-bij-vermoedens-van-eergerelateerd-geweld%20MOV-3366665-1%201.pdf
http://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/
https://www.pharos.nl/documents/doc/factsheet_vgv.pdf
https://www.movisie.nl/publicatie/meldcode-dossiervorming
https://www.nji.nl/nl/Aanpak/In-gesprek-met-kind-en-ouders
https://www.augeo.nl/meldcode/afwegingskader/10-punten-checklist
https://www.augeo.nl/meldcode/afwegingskader/10-punten-checklist
https://www.movisie.nl/publicatie/meldcode-dossiervorming
https://signaleren.multisignaal.nl/signaleren/login


 

 Maak zo nodig gebruik van het Licht Instrument Risicotaxatie Kind 

veiligheid (LIRK) of kijk hiervoor op de Y schijf in de map Meldcode. 

 Heb je op basis van stap 1-3 een vermoeden van Huiselijk geweld of kindermishandeling? 

 Heb je een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?  Vraag bij twijfel advies aan 

Veilig Thuis. Bij een reële kans op schade: melden. 

 Leg je stappen vast in het dossier. 

 Als je dit nog niet hebt gedaan, overweeg of je gaat registreren in de Verwijsindex 

(Presentatie hierover op de Y-schijf: Y:\meldcode/20181004-presentatie Verwijsindex 

Wageningen.pptx, klik HIER om direct in te loggen) 

 

 

STAP 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig? 

Als je het kind voldoende kunt beschermen, bied of organiseer je de noodzakelijke hulp. Als de 

situatie acuut of structureel onveilig is, doe je een melding bij Veilig Thuis en beslis je samen 

welke hulp je zelf kunt organiseren. 

Voor het gehele Afwegingskader, klik HIER of kijk op de Y schijf: 

Y:\Meldcode_Afwegingskader_(okt_2018).pdf 

 

Afwegingskader:  

Je neemt 2 beslissingen:  

1. Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als sprake is van acute onveiligheid of van 

structurele onveiligheid 

2. Is hulpverlening (organiseren) ook mogelijk?  

 Als de professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te 

organiseren 

 Als de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp 

 Als de hulp leidt tot duurzame veiligheid 

Indien hulp verlenen op basis van een deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig 

Thuis noodzakelijk! 

 

 Jij bent verantwoordelijk voor de nazorg en het navragen of het gezin op de juiste plek is 

aangekomen en of de geboden hulpverlening voldoende is.  

 Je koppelt terug aan degene die de zorgen bij jou heeft gemeld. 

 Je legt alle stappen die genomen zijn met de bijbehorende afspraken zorgvuldig vast in het 

dossier. 

 

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Licht-Instrument-Risicotaxatie-Kindveiligheid-(LIRIK)
https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Licht-Instrument-Risicotaxatie-Kindveiligheid-(LIRIK)
https://www.movisie.nl/publicatie/meldcode-dossiervorming
https://signaleren.multisignaal.nl/signaleren/login
https://www.nvo.nl/nvo-in-t-kort/themadossiers/kindermishandeling/afwegingskader-meldcode.aspx
https://www.movisie.nl/publicatie/meldcode-dossiervorming

