
 

 

 
Verbeterde meldcode Huiselijk geweld 
en kindermishandeling  

De meldcode Huiselijk geweld Kindermishandeling is 
per 1-1-2019 aangescherpt. 

Organisaties die werken met de meldcode zoals 
kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, 

welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd 
en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en 
vrijwilligersorganisaties, dienen een protocol Meldcode 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling voorhanden te 

hebben waarin is vastgelegd wie, wat, waar, wanneer 
en hoe doet met betrekking tot (vermoedens van) 
Huiselijk geweld en/of Kindermishandeling.  
 
Binnen deze aanpak is een van de (verplichte) stappen 
van de Wet Meldcode, stap 2, een deskundige collega 
of Aandachtfunctionaris te consulteren. Dat impliceert 

dat die specifieke deskundigheid ook in huis (binnen 
de organisatie) aanwezig moet zijn. Organisaties waar 
de meldcode op van toepassing is wordt daarom ook 
geadviseerd om een Aandachtsfunctionaris aan te 
stellen.  

 
Het houdt wel op, maar niet vanzelf! 

Het belang van bewustwording en in actie komen 
wordt bevestigd door de uitkomsten van het 
onderzoek van het WODC naar huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het WODC maakte in (februari 
2019) bekend dat in een periode van vijf jaar, 
tenminste 90.000 tot 127.000 kinderen van 0 tot 17 

jaar jaarlijks slachtoffer zijn geweest van tenminste 
één vorm van kindermishandeling, oftewel 26 tot 37 
per 1000 kinderen in Nederland. Uit het onderzoek 
blijkt verder dat 97.000 vrouwen en 27.000 mannen 
structureel te maken hebben met fysiek of seksueel 
geweld. De conclusie van het onderzoek is, dat er nog 
geen daling te zien is in de schatting van het aantal 

slachtoffers van kindermishandeling. De komende tijd 

zal dus geïnvesteerd moeten worden in goede 
signalering, preventie en interventie. Helder is dat 
blijvend moet worden ingezet op het verminderen van 
het aantal slachtoffers. 
“Het is zo belangrijk om in een vroegtijdig 
stadium lichte zorgelijk signalen bespreekbaar 

te maken. Ieder individu die we kunnen helpen 
is er één!” 
 
Info: 
Bel voor een vrijblijvende afspraak: 
Lisette Verploegen 06-22220874 

Meer info over mogelijke data, tijdsduur en tarieven: 
www.2maalv.nl of info@2maalv.nl  
2maalV is aangesloten bij 
www.trainershuiselijkgeweld.nl/ 

 

Begeleidingsmogelijkheden van 2maalV: 
 
1. Adviesgesprek:  
Is uw organisatie meldcode-proof? 

In een vrijblijvend adviesgesprek bespreken wij  
met u de wettelijke verplichtingen en adviseren wij u 
over de mogelijkheden om de veiligheid te waarborgen 
van de kinderen die uw organisatie bezoeken. 

2.Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling 
Deze training van in totaal 3 dagen is geschikt voor 
organisaties en hun medewerkers, werkzaam in de 
volgende sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, 

kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, 
jeugdzorg/jeugdhulp en justitie.  
Zij zijn allen verplicht om de ‘verbeterde’ meldcode als 
leidraad te hanteren. Na het volgen van de training 
kunnen deelnemers zichzelf binnen de organisatie als 
aandachtsfunctionaris positioneren, de meldcode op de 
juiste wijze implementeren en collega’s begeleiden in 

het nemen van de juiste stappen. Zij zijn in staat om 
het protocol van de organisatie inhoudelijk af te 
stemmen op de eisen van de wetgeving. 

De training sluit aan op relevante, actuele 
ontwikkelingen, zoals de verbeterde Meldcode Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling, Veilig thuis, het 
Centrum voor Jeugd en Gezin en de Verwijsindex 

Risicojongeren. Tijdsduur: 6 dagdelen. Kosten open 
inschrijving € 695,- per persoon.  
Actuele data en programma: zie www.2maalv.nl. 
De training is SKJ geaccrediteerd (28.15 punten) en op 
te voeren voor 25 uur in het Lerarenregister. 
De training is door Hobéon SKO gecertificeerd. 

Incompany: kosten in overleg 
 
3. Opfristraining Aandachtsfunctionaris  
Deze training brengt bestaande 
aandachtsfunctionarissen op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen in relatie tot veranderende wetgeving en 

hun taak als aandachtsfunctionaris.  

Tijdsduur 2 dagdelen. Kosten open inschrijving  € 195,- 
per persoon. Actuele data en programma: zie 
www.2maalv.nl.  
Incompany: kosten in overleg 

4. Training Aanpak Kindermishandeling 
Uw medewerkers krijgen in deze training kennis en 
vaardigheden aangereikt om te werken en te handelen 
volgens de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling. De training is modulair opgebouwd 
uit de stappen van de meldcode. Afhankelijk van uw 
leerwensen kunnen er één of meer modules gevolgd 

worden.  
Tijdsduur en kosten: in overleg 
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