
Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling

Samen werken we aan een veilige toekomst

veiligthuisgroningen.nl0800-2000 (gratis)



We zijn er voor iedereen!
Veilig Thuis is er voor kinderen, gezin-
nen, alleenstaanden en ouderen. Als 
je slachtoffer bent of als je zelf geweld 
gebruikt óf als je je zorgen maakt om 
een ander. We zijn er ook voor 
professionals. Een veilig thuis, dat doe 
je namelijk niet alleen. Zo werken we 
samen aan een veilige toekomst voor 
iedereen. 

Wat kun je verwachten van ons?
Veilig Thuis Groningen is er om met 
je mee te denken en je te voorzien 
van deskundig advies. We nemen de 
verantwoordelijkheid niet van je over, 
maar sparren met je daar waar nodig. 
We bieden ondersteuning bij zorgen 
of denken bijvoorbeeld mee over een 
moeilijk gesprek. Dat doen we het liefst 
zo vroeg mogelijk, zodat jij verder kunt 
en niet blijft zitten met je zorgen. Neem 
dus vooral contact met ons op. 

Meldcode 
Huiselijk geweld & Kindermishandeling
Ben jij een professional die volgens de meldcode 
werkt? Dan is er voor jouw beroepsgroep een 
speciaal afwegingskader. Volg de stappen van de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishande-
ling. Wij kunnen je ondersteunen bij elke stap. 

Melden kan het begin van een oplossing zijn 
We weten dat contact opnemen met Veilig Thuis niet niks is. Maar dat doe je ook niet 
zomaar. Je maakt je zorgen. Soms zijn die zorgen zo ernstig dat er meer moet gebeuren. 
Vind je  dat met het volgen van het afwegingskader van jouw beroepsgroep er sprake is 
van acute of structurele onveiligheid? Of twijfel je nog steeds? Neem dan contact op met 
onze medewerkers. Zij zullen dan samen met je bespreken wat er nodig is om een 
melding te doen. En wat de vervolgstappen zijn. Voor degene om wie je je zorgen 
maakt, voor jouzelf én voor ons als Veilig Thuis.  Het kunnen stappen naar een oplossing 
zijn. Dus aarzel niet en bel ons, ook bij twijfel: 0800-2000 (gratis)

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Signaleren

Bespreken

Overleggen

Afwegen

Beslissen

Signalen in kaart brengen

Overleg met een collega en 
raadpleeg eventueel Veilig 
Thuis

In gesprek gaan met 
betrokkenen

- Heb ik (zie stap 1-3) een ver-
moeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling?
- Heb ik een vermoeden van 
acute of structurele onveilig-
heid?

Neem twee beslissingen

1. is melden noodzakelijk?

2. Is hulp verlenen of organiseren 
(ook) mogelijk?

- Bij acute onveiligheid

- Bij structurele onveiligheid

Hulpverlenen is mogelijk als:
  - De professional e�ectief/ passend        
    hulp kan bieden of organiseren
  - De betrokkenen meewerken aan      
de geboden of georganiseerde         
hulp
  - De hulp leidt tot duurzame 
    veiligheid
Als hulp verlenen op basis van een van 
deze punten niet mogelijk is, is melden 
bij Veilig Thuis noodzakelijk.


