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Benieuwd?  

‘’Door de training heb ik geleerd  dat  een ‘dader’ 
ook slachtoffer kan zijn.’’  (Cindy, politieagent) 

In deze folder lees je  informatie over de training 
‘Huiselijk geweld (h)erkennen en bespreekbaar ma-
ken.’ 
 
Veilig Thuis biedt ook geaccrediteerde trainingen 
op maat. Voor professionals die verplicht zijn om te 
werken met de meldcode.  
Hoe (h)erken je huiselijk geweld? Hoe maak je zor-
gen bespreekbaar? Oefen gesprekstechnieken. Ver-
diep je kennis over de achtergronden van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Zo ben jij voldoen-
de toegerust om te werken met de meldcode.  
 
En tijdens de training speciaal voor aandachtsfunc-
tionarissen leer je hoe je het werken met de meld-
code implementeert in jouw organisatie.  
 
Vragen kun je stellen aan de trainers. Ze zijn bereik-
baar via Veilig Thuis IJsselland.  

Een basistraining voor professionals  



 Wet Verplichte Meldcode   

Praktische informatie  

• Een training van vier dagdelen  

• Registerplein en SKJ geaccrediteerd  

• 8-12 deelnemers  

• Kleurrijk programma met verschillende leerstijlen, 

ondersteund met film, muziek, eigen verhaal trai-

ners en (veel) praktijkvoorbeelden  

• Inclusief Reader Huiselijk Geweld  en Communice-

ren over Onveiligheid  

• Op maat ontwikkeld, aansluitend bij jouw  

werkpraktijk  

Thema’s van de training  

Wat bereik ik hiermee?  

“Ik  zag ertegenop om signalen bespreekbaar te ma-
ken, maar door de training weet ik dat ik  het niet 

alleen hoef te doen.’’ 
(‘Marco, opbouwwerker) 

Wat is huiselijk geweld?  

 
• Je weet hoe je als professional en mens hét ver-

schil kan maken voor een kind en/of volwassene  
. 

• Je weet precies wat de meldcode van jou als pro-
fessional verwacht en wat je van netwerkpart-
ners kunt verwachten 

. 
• Je signaleert huiselijk geweld en kindermishande-

ling en vraagt indien nodig advies  
. 

• Je bespreekt vermoedelijke signalen met de men-
sen over wie deze signalen gaan  

. 

• Je bent je bewust van je eigen referentiekader en 
perceptie tegenover huiselijk geweld en kinder-
mishandeling  

 

• Je gaat het werken met de meldcode vol  
vertrouwen tegemoet 

Door de bril van kinderen, volwassenen, ouderen 
 
• Soorten, vormen en gevolgen van geweld 
• Praktijkvoorbeelden en ervaringsdeskundigheid 
• (H)erkennen van signalen en vroegsignalering  
• Wat betekent de meldcode voor kinderen,       

volwassenen en ouderen?  

In de schoenen van de professional  
 
• Jouw taak en verantwoordelijkheid in de meldcode 
• Samenwerken met Veilig Thuis  
• Om advies vragen/ een collega consulteren  
• Het gestructureerd voeren van een gesprek om 

mogelijke signalen te bespreken  
(stap 3 van de meldcode)  

• Gesprekstechnieken en vaardigheden  
“Ik had deze training veel eerder moeten volgen.”  

(Yvonne, medewerker sociaal wijkteam) 

Huiselijk geweld, ook wel geweld in afhankelijk-
heidsrelaties, is geweld dat in de privésfeer plaats-
vindt, gepleegd door partners, ouders, kinderen, 
andere familieleden en huisvrienden.  
 
• Emotioneel geweld, zoals: getuige zijn van ge-

weld, vernederen, controleren, eigendommen 
vernielen, verwaarlozen 
, 

• Lichamelijk geweld, zoals: duwen, gericht gooi-
en met een voorwerp, trekken aan haren, de 
keel dichtknijpen 
. 

• Seksueel geweld, zoals: geen anticonceptie 
mogen gebruiken, verspreiden van naaktfoto’s 
. 

• Financieel geweld, zoals: pinpas afnemen, fi-
nanciële uitbuiting of schulden maken  

De wet Verplichte Meldcode ondersteunt profes-
sionals in het signaleren en handelen bij 
(vermoedens) van huiselijk geweld. Deze profes-
sionals zijn verplicht om te werken volgende de 
stappen van de meldcode.   
 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 
Stap 2: Overleggen met een collega of Veilig 
Thuis  
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n) 
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld  
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of mel-
den 
 
De Meldcode bevat een afwegingskader toege-
spitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee be-
roepskrachten kunnen afwegen of het noodzake-
lijk is een melding te doen bij Veilig Thuis.  


