Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld
Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Deze factsheet gaat over hoe je als gemeente kunt
bevorderen dat professionals in staat zijn tijdig signalen
van kindermishandeling en huiselijk geweld op te
vangen en adequaat te handelen. Het gebruik van de
(wettelijk verplichte) meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling is hierbij een belangrijk instrument.
Gemeenten rapporteren in de Monitor Aanpak
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld over de wijze
waarop ze deskundigheidsbevordering en het gebruik van
de meldcode faciliteren.
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van kracht. Met ingang van 1 januari 2019 geldt een
aanscherping van de meldcode: van professionals
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gemeenten stimuleren dat instellingen en professionals
deze drie stappen goed kunnen uitvoeren.

> EEN GOED VOORBEELD: TILBURG
De gemeente Tilburg investeert sinds 2010 in scholing gericht op het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis biedt de scholing aan en maakt deze elke keer op maat voor de betreffende groep
professionals (bijvoorbeeld hulpverleners, onderwijs). Door aan te sluiten bij het kennisniveau van de beroepsgroep in kwestie en voor hen herkenbare casuïstiek te gebruiken, spreekt de scholing de deelnemers beter aan.
Belangrijke thema’s zijn onder andere: wat is kindermishandeling en huiselijk geweld precies, wat kun je doen,
wat kun je verwachten van het contact met Veilig Thuis?
Een tip van Tilburg voor andere gemeenten: maak de scholing op maat!
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gemeenten hebben er 155 deze doel

afwegingskader: Is melden noodzakelijk?

stellingen ingevuld: 34 gemeenten hebben

Is hulpverlening (ook) mogelijk?

beide doelstellingen ingevuld, 117 alleen de

De wijziging in wet verplichte meldcode

doelstelling gericht op kindermishandeling

maakt dat in deze stappen een afwegings

en 4 gemeenten alleen de doelstelling

kader gebruikt moet worden. Meer informatie

gericht op huiselijk geweld.

over de verbeterde meldcode staat op
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Figuur 1. Sturen op deskundigheidsbevordering
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Aan de gemeenten die beleidsmaatregelen

echter vrij weinig in beeld bij de gemeenten.

Gemeentelijk beleid heeft pas effect als

dat minder dan de helft van de gemeenten
aangeeft hier zicht op te hebben. Hier is

dus nog verbetering mogelijk, bijvoorbeeld
door afspraken te maken met betrokken
organisaties.
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Contactpersonen: Klaas Kooijman en Erik Jan de Wilde
Fotografie: Bettina Neumann
Vormgeving: Punt Grafisch Ontwerp
Gemeenten kunnen zich gratis aanmelden voor de
monitor via: www.nji.nl en https://makhg.nl.
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1 De ‘n’ in figuur 1 en 2 wisselt per categorie omdat items door verschillende aantallen respondenten zijn ingevuld.

