
Nadere regel meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling

Sinds juli 2013 is de regionale meldcode Rotterdam-Rijnmond een wettelijke 
verplichting geworden voor organisaties die werkenin de medische sector,
onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang, justitie en gemeenten. De gemeente 
Rotterdam vindt het heel belangrijk dat slachtoffers van huiselijk geweld en 
kindermishandeling zo vroeg mogelijk in beeld komen. Hierin ligt een grote 
verantwoordelijkheid bij organisaties en professionals die dagelijks in contact zijn 
met mensen. Omdat niet alle organisaties vallen onder de wettelijke verplichting 
is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling als subsidievoorwaarde 
opgenomen door de gemeente Rotterdam voor gesubsidieerde activiteiten op het 
terrein van welzijn, zorg, onderwijs en veiligheid. Deze voorwaarde wordt toegelicht 
in de nadere regel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat is de meldcode 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling?

De meldcode is een stappenplan (handelingsplan) voor professionals wanneer ze 
signalen opvangen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Huiselijk geweld en 
kindermishandeling komt heel veel voor en het duurt lang voordat een slachtoffer 
een duidelijk signaal af durft te geven. Daarnaast vinden professionals het moeilijk 
om de signalen die zij opvangen bespreekbaar te maken met hun cliënten of met 
de ouders/verzorgers van hun cliënten. Het gebruik van de meldcode en het zorgen 
voor bekwame professionals zorgt er voor dat slachtoffers eerder worden geholpen. 
Aangetoond is dat professionals die de meldcode gebruiken, 3 keer vaker ingrijpen!

Rotterdam in cijfers:

 ● 17.500 slachtoffers huiselijk geweld
 ● 7.300 slachtoffers van kindermishandeling

Op dit moment1 bestaat de meldcode uit de volgende stappen: 

Stap 1:   In kaart brengen van signalen (kindcheck bij volwassen cliënten, 
signaal in SISA2<23jaar).

Stap 2:   Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig 
Thuis Rotterdam Rijnmond3: het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied 
van letselduiding.

Stap 3:  Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4:   Wegen van het huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij twijfel 

altijd Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond raadplegen.
Stap 5:   Beslissen over zelf hulp organiseren of melden (bij < 23 jaar, alsnog 

een signaal in SISA).

1  April 2016
2  SISA: www.sisa.rotterdam.nl
3  Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: 0800-2000



Contactgegevens 
Servicepunt Meldcode: 

Halvemaanpassage 90, 
3011 DL Rotterdam  

Postbus 70032 
3000 LP Rotterdam
  
T:  (010) 433 9889
E: trainingenhuiselijkgeweld@rotterdam.nl  
W: www.ggdrotterdamrijnmond.nl 

Wat houdt de 
nadere regel 
meldcode huiselijk 
geweld en 
kindermishandeling 
in?

In de nadere regel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd 
dat de subsidie ontvanger verplicht is om de meldcode effectief te implementeren 
binnen de zorgstructuur van zijn of haar organisatie of werkpraktijk. De subsidiënt is 
gebonden aan de volgende eisen zoals geformuleerd in de meldcode:

 ● het voldoende deskundig houden van personeel (meldcode artikel 8);
 ● het registreren van huiselijk geweld en kindermishandeling (meldcode artikel 10);
 ● het juridisch ondersteunen van personeel (meldcode artikel 9);
 ● het integreren van de meldcode in het regulier organisatie of instellingsbeleid 

(meldcode artikel 9).

Organisaties worden sinds februari 2016 bij het aanvragen van subsidie op de sub-
sidie portal4 op de hoogte gebracht van deze verplichting en datgene wat zij moeten 
kunnen aantonen. 

4   www.rotterdam.nl/subsidies

Wat is de rol 
van subsidie 
accounthouders?

Subsidie accounthouders dienen bij verlening van subsidie te controleren via de 
volgende vragen of organisaties voldoen aan de verplichting:
1. Valt de organisatie onder de Wet meldcode of onder de Nadere regel meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling? Zo ja, is de meldcode geïmplementeerd 
in uw organisatie?

2. Wordt er geregistreerd hoe vaak de meldcode is gebruikt?
3. Hoe vaak is er huiselijk geweld of kindermishandeling gemeld dit jaar?
4. Is er inzicht gegeven in de wijze waarop kennis en gebruik van de meldcode is 

bevorderd? 

Indien de organisatie niet voldoet aan de verplichting (en ook niet van plan is dat te 
gaan doen) dient subsidie te worden geweigerd. Bovenstaande vragen dienen ook 
aan bod te komen tijdens tussentijdse voortgangsoverleggen en bij de vaststelling 
van de subsidie.  
Indien organisaties die niet voldoen aan de eisen, dit wel willen gaan doen, dan kan 
de gemeente daarin ondersteunen door bijvoorbeeld het bieden van trainingen.  
De subsidieaccounthouder dient dit signaal door te geven aan het Servicepunt 
Meldcode.


