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Geweld stopt
niet vanzelf.



Wie zijn wij
Veilig Thuis West-Brabant is sinds januari 

2015 ontstaan uit het Steunpunt Huise-

lijk Geweld en het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling. Wij zijn het regi-

onale expertisecentrum op het gebied 

van huiselijk geweld, kindermishandeling 

en ouderenmishandeling. U kunt bij ons 

terecht met al uw vragen en zorgen.

Taken
Veilig Thuis werkt op basis van een lan-

delijk handelingsprotocol met daarin de 

vertaling van de wettelijke taken zoals 

die in de WMO zijn omschreven:

•  advies aan hulpvragers en omstanders 

(anoniem)

•  advies en ondersteuning aan professio-

nals (anoniem)

•  melding in ontvangst nemen (per-

soonsgegevens nodig)

•  triage (taxatie gevaar en risico)

• inzetten vervolgtrajecten

•  onderzoek, indien nodig

•  waar nodig inschakelen politie of  

Raad voor de Kinderbescherming

•  Informeren van de melder over de  

genomen stappen

• casusregie bij complexe casuïstiek

Wet meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling
Tegen geweld in afhankelijkheidsrela-

ties kunt u iets doen, hoe ingewikkeld 

dat soms ook lijkt. Hoe eerder signalen 

worden herkend, hoe eerder het geweld 

een halt toegeroepen kan worden. De 

algemene norm is: geen geweld. 

De Wet meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling en 

Veilig Thuis helpen u daarbij:

•  Beroepskrachten en organisaties die 

onder de reikwijdte van de Wet meld-

code vallen moeten de meldcodestap-

pen doorlopen.

•  U kunt Veilig Thuis raadplegen bij stap 

2 en 4 van de meldcode.

•  Kunt u zelf geen hulp bieden of toel-

eiden naar hulp of loopt de hulp vast, 

dan kan Veilig Thuis via een melding 

onderzoek doen, stap 5 van de meld-

code.

•  In samenspraak met Veilig Thuis wordt 

besloten welke rol u als melder kunt 

hebben of houden.

Wat kunnen wij voor u  
betekenen?
Het is soms moeilijk te beoordelen of er 

echt sprake is van een vorm van huiselijk 

geweld of kindermishandeling. Heeft 

u signalen aarzel dan niet om ons te 

bellen. Wij denken graag mee over de 

casus en uw vragen. Ons doel is om u zo 

goed mogelijk te ondersteunen zodat u 

na overleg met Veilig Thuis verder met 

een casus aan de slag kan. Hiervoor 

hoeft u geen persoonsgegevens met ons 

te delen.

We bieden extra ondersteuningsmogelijk-

heden aan professionele adviesvragers:

•  in de voorbereiding van gesprekken 

met betrokkenen

•  in het opstellen en/of bespreken van 

een veiligheidsplan

•  door het bijwonen van een casusover-

leg ter bespreking van de te nemen 

stappen

•  wij faciliteren netwerkberaden met 

een onafhankelijke voorzitter en zo 

nodig een inhoudsdeskundige om een 

veiligheidsplan op te stellen met het 

netwerk.

Wanneer melden?
U heeft de stappen van de meldcode 

doorlopen maar het is niet gelukt om 

zorg en veiligheid te bereiken in een ca-

sus, ook niet met ons advies. In dat geval 

kunt u een melding doen. Veilig Thuis 

doet dan een triage. Afhankelijk van de 

zwaarte van de casus neemt Veilig Thuis 

de procesregie op zich. Hiervoor hebben 

wij uiteraard wel persoonsgegevens 

nodig. We kijken met u naar welke rol 

u dan nog kunt hebben of houden. De 

uitkomst van de triage kan ook zijn dat 

u zelf de verantwoordelijkheid voor de 

casus houdt en Veilig Thuis u coacht. 

Risicotaxatie en spoedbepaling op basis 

van triage wordt door Veilig Thuis inge-

zet als:

•  de situatie te ernstig is/wordt;

•  de veiligheid is/komt in gevaar;

•  u of uw organisatie niet in staat is op 

korte termijn een traject te starten dan 

wel toe te leiden tot een traject dat 

daadwerkelijk kan leiden tot duurzame 

veiligheid en herstel van de gevolgen 

van het geweld;

•  betrokkenen niet open staan voor hulp 

en ondersteuning.

De stappen van de wet

U kunt eventueel stap 2 en 3 omdraaien. Soms moeten de stappen een paar keer 

worden herhaald.

1. Breng de signalen zo feitelijk mogelijk in kaart, denk aan de kindcheck

2. Bespreek de signalen met een deskundige collega en/of met Veilig Thuis

3. Bespreek de signalen met de cliënt

4. Maak een inschatting van de risico’s, raadpleeg eventueel Veilig Thuis

5. Beslis: organiseer zelf hulp of doe een melding bij Veilig Thuis

Onder geweld in afhankelijkheids-

relaties vallen alle vormen van geweld 

en aantasting van de persoonlijke 

integriteit van mensen die in huiselijke 

kring in een afhankelijkheidsrelatie tot 

elkaar staan. Het raakt kinderen, vol-

wassenen en ouderen. Het gaat hierbij 

zeker niet alleen om lichamelijk geweld 

maar bijvoorbeeld ook over geestelijk 

geweld, kleineren, pesten, verwaarlo-

zing, financiële uitbuiting en ontspoor-

de mantelzorg. Ook eergerelateerde 

vormen van geweld in afhankelijk-

heidsrelaties, zoals huwelijksdwang en 

meisjes-besnijdenis, vallen hieronder. 

Geweld in afhankelijkheidsrelaties



Geweld stopt
niet vanzelf.

Voorbeelden van complexe situaties waarin 

het wenselijk kan zijn specialistische hulp in 

te schakelen van Veilig Thuis:

•  vermoeden/dreiging van eergerelateerd 

geweld

•  uit de hand gelopen vechtscheiding

•  financiële uitbuiting van demente oudere

•  loverboyproblematiek

•  seksueel misbruik

•  geweld tegen ongeboren kind/ zwangere 

vrouw

•  meerdere slachtoffers

•  psychiatrische stoornis

• dreigend familiedrama

• letselduiding

• vrouwelijk genitale verminking

Geheimhoudingsplicht en  
meldrecht
De Wet meldcode regelt het meldrecht bij 

Veilig Thuis bij vermoedens van geweld in 

huiselijke kring (*). Het is echter zaak zorg-

vuldig met dit recht om te gaan. Anoniem 

overleg met Veilig Thuis over een zorge-

lijke situatie is altijd mogelijk. Indien u het 

noodzakelijk acht om persoonsgegevens 

met Veilig Thuis te delen om de situatie 

te doorbreken, wees hier dan transparant 

over naar uw cliënt of patiënt. Ervaart u een 

conflict van plichten, namelijk de geheim-

houdingsplicht botst met uw zorgplicht, 

dan kunt u een beroep doen op overmacht 

en gebruik maken van het meldrecht. Bear-

gumenteer en documenteer dit beroep op 

overmacht in uw dossier en richting cliënt 

of patiënt. Raadpleeg eventueel een juri-

disch deskundige in uw eigen organisatie, 

bij uw beroepsvereniging of Veilig Thuis.

(*) Er is een meldplicht voor zorgaanbieders bij de Inspectie Gezond-

heidszorg (IGZ) indien een professional geweld pleegt tegen een cliënt 

of patiënt.
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