Meldcode huiselijk geweld
Aanleiding en kader
Huiselijk geweld (en mishandeling van kinderen of ouderen) zijn complexe en taaie maatschappelijke
vraagstukken waarvoor geen panklare oplossing bestaat. Bij het Dienstencentrum Landsmeer komen
wekelijks honderden oudere bezoekers. De chauffeurs en bijrijders komen viermaal per week bij
ouderen met dementie thuis, om hen op te halen voor de dagbesteding van de Zorgcirkel. Het is
denkbaar dat er signalen zijn die wijzen op huiselijk geweld.
Het Dienstencentrum vindt het belangrijk dat de vrijwilligers en beroepskrachten binnen de
organisatie zich bewust zijn van het feit dat zij te maken kunnen krijgen met signalen die wijzen op
huiselijk geweld, en dat zij weten hoe in dat geval te handelen. Onderstaande Meldcode is in
overeenstemming met de bepalingen die de gemeente Landsmeer verbindt aan de subsidie aan de
Stichting Dienstencentrum Landsmeer. De verplichtingen uit de Meldcode zijn in de eerste plaats
geschreven op beroepskrachten, en het is dan ook de bedoeling dat vrijwilligers de signalen die ze
krijgen bespreken met een van de beroepskrachten op kantoor.

Meldcode huiselijk geweld, samenvatting
Stap 1 Signalen in kaart brengen
Stap 2 Overleggen met een beroepskracht op kantoor. Samen wordt vastgesteld of er aanleiding is
om contact op te nemen met Veilig Thuis en met het Middelpunt van de gemeente Landsmeer. Als
een vrijwilliger en de beroepskracht het niet eens zijn over de ernst van de situatie wordt de
voorzitter van het bestuur ingelicht, die zo nodig de knoop doorhakt.
Stap 3 Gesprek met de cliënt
Stap 4 Het maken van een afweging of sprake is van huiselijk geweld:
4.1 Heb ik op basis van de stappen 1 t/m 4 een vermoeden van / is er sprake van huiselijk
geweld?
4.2 Heb ik een vermoeden van / is er sprake van acute of structurele onveiligheid?
Stap 5 Beslissen:
5.1 is melden noodzakelijk?
5.2 Is hulp bieden/organiseren (ook) mogelijk?
(ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden of organiseren?)
(werken betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp?)
(leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?)
Op kantoor van het Dienstencentrum is een uitgebreidere versie van deze Meldcode met
afwegingskader ter inzage beschikbaar.
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