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Wet Meldcode
Wat is het?
De Wet Meldcode is bedoeld als ondersteuning voor professionals. Vanaf voorjaar
2012 ben je als zelfstandige beroepsbeoefenaar of professional binnen een
organisatie verplicht om een meldcode te hebben voor situaties van geweld in
afhankelijkheidsrelaties.
Wanneer doe je een melding?
Een melding is eigenlijk het sluitstuk van een aanpak die je zelf als professional hebt
doorlopen. Die aanpak bestaat uit zes stappen (zie hieronder). Je doet pas een
melding bij Veilig Thuis als je eigen aanpak niet tot resultaat leidt en je zorgen over
een kind niet verminderen.
Wat gebeurt er met de melding?
Veilig Thuis start een onderzoek. Als melder word je op de hoogte gehouden van de
uitkomsten van het onderzoek en van de acties die in gang worden gezet.
Stap 1: signalen
Als beroepskracht in het onderwijs zie je soms opvallende zaken aan het gedrag van
een kind (snel agressief, een gelaten indruk, regelmatig verwondingen, enz.).
Het gaat hier om signalen die jou zorgen baren. Bespreek deze zorgen met het kind.
Heb geen oordeel, stel vooral vragen.
Leg de signalen vast, evenals de uitkomsten van de gesprekken.
Blijf je je zorgen maken, meld het kind aan in het zorgteam via het
zorgmeldingsformulier.
Stap 2: aanmelden zorgteam en consult vragen
Het zorgteam (zorgcoördinator, psycholoog en maatschappelijk werk) bespreekt
welke stappen er genomen moeten worden.
Een lid van het zorgteam kan een gesprek voeren met het kind.
Er kan een consult gevraagd worden bij Veilig Thuis (0800-2000).
Bij advies en consult blijft de verantwoordelijkheid bij jou als professional, je hoeft niet
de naam van het kind te noemen en er wordt niets geregistreerd.
Wel deze acties intern registeren!
Stap 3: gesprek ouders
De situatie is besproken in het zorgteam en Veilig Thuis is eventueel geraadpleegd.
Het is belangrijk om nu de signalen bij de ouders neer te leggen.
Ouders worden uitgenodigd door een lid van het zorgteam en/of de directeur. Het
gesprek wordt altijd door twee personen gevoerd.
Het doel van het gesprek met ouders moet duidelijk worden uitgelegd. Je bespreekt
de signalen op basis van feiten die je hebt waargenomen.
Je vraagt hen daarop te reageren. Pas na deze reactie kun je een interpretatie
maken van wat je hebt gehoord en gezien. Indien noodzakelijk en gewenst
hulpverlening op gang zetten.
Ook de inhoud en het verloop van dit gesprek registreren!

Stap 4: risico-taxatie
Het zorgteam bespreekt samen met de directeur en eventueel het gehele team de
genomen stappen en het verloop hiervan. Er wordt een risicotaxatie gemaakt.
Hoe groot is het risico van huiselijk geweld of kindermishandeling? Wat zijn de
gevolgen van verdere acties? Waarmee is een kind geholpen?
Er kan consult gevraagd worden bij Veilig Thuis.
De situatie wordt tevens anoniem ingebracht in het ZAT (zorg advies team bij
zorgpartners).
Acties worden wederom goed beargumenteerd geregistreerd.
Stap 5: hulp organiseren of melding doen
Blijven de signalen en de zorgen bestaan en is het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling groot, dan doet de directeur of een lid van het zorgteam een
melding in naam van de school.
Deze melding gebeurt open. Melding wordt gedaan bij Veilig Thuis.
Veilig Thuis onderzoekt de melding en doet navraag bij anderen uit de omgeving van
het kind. Gesprekken met betrokkenen zijn bedoeld om de situatie in kaart te
brengen en de begeleiding in gang te zetten.
Stap 6: Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot (herstel) van veiligheid bij
alle betrokkenen?
Indien dit niet het geval is dan opnieuw melden bij Veilig Thuis.

Contact:
Veilig Thuis Zeeland: tel. 0800-2000.
info@veiligthuiszeeland.nl
www.veiligthuis.nl

Bijlage: Meldcode met afwegingskader.

