
en kindermishandeling

De gemeente Rotterdam werkt sinds eind 2007 met een 

Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

In 2009 is de implementatie van deze meldcode geëvalueerd. 

Dit rapport betreft een evaluatie van de invoering van de 

Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het 

daadwerkelijke gebruik van de meldcode. Specifi ek is gekeken of 

bekendheid met de meldcode ook van invloed is op signalering, 

adviesvragen en meldgedrag. De resultaten zijn uitgesplitst voor 

de sectoren welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GGD Rotterdam-

Rijnmond.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond van de Rotterdamse Meldcode

De gemeente Rotterdam heeft voor instellingen op het terrein van onderwijs, 
zorg en welzijn, overheid, bedrijven en vrije tijd en cultuur een Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Deze meldcode werd op 
10 december 2007 officieel gelanceerd tijdens de conferentie ‘Meldcode 
huiselijk geweld en Kindermishandeling, een nationaal voorbeeld?’ In 2008 
begonnen vier welzijnsinstellingen, drie jeugd(gezondheids)zorginstellingen, 
vier gezondheidszorginstellingen en diverse scholen met de proefimplemen-
tatie van de meldcode. De Rotterdamse Meldcode heeft als doel het stimu-
leren en ondersteunen van de systeemaanpak. De achterliggende reden voor 
het invoeren van een meldcode is dat een dergelijke code bijdraagt aan een 
zorgvuldige besluitvorming. In 2009 is de implementatie van de Rotterdamse 
Meldcode geëvalueerd (Lünnemann, 2009). Inmiddels is een landelijk model 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. In 2012 zal de 
Wet Meldcode ingaan. Naar aanleiding van de wettelijke meldcode heeft 
Rotterdam zijn stappen enigszins aangepast. Collegiale consultatie vooraf-
gaand aan het gesprek met de cliënt is nu de eerste stap, in plaats van direct 
het gesprek met de cliënt aan te gaan.
 Dit rapport betreft een evaluatie van de invoering van de Rotterdamse 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij wordt ingegaan op 
het daadwerkelijke gebruik van de meldcode. Het onderzoek is uitgevoerd in 
de periode eind 2010 - juli 2011 in opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond.
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1.2 Rotterdamse Meldcode 

Het doel van de Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishande-
ling is het vergroten van de signalering en de bereidheid tot melden onder 
(semi-)professionals bij een Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of 
Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). De meldcode biedt juridische 
duidelijkheid in het conflict tussen de plicht tot geheimhouding en de plicht 
tot zorg voor kinderen en volwassenen die in gevaar verkeren. De meldcode is 
universeel (geldend voor alle werkterreinen) en van toepassing in de sectoren 
welzijn, zorg en jeugd (onderwijs). Hoewel de meldcode universeel is, moet 
deze per sector en instelling op maat worden gemaakt, aangevuld met 
ondersteunende activiteiten zoals het bieden van een trainingsaanbod en een 
ondersteuningsstructuur binnen de instelling (Lünnemann, 2009). 
 De Rotterdamse Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld staat 
niet op zichzelf, maar is onderdeel van een beleid huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Huiselijk geweld omvat kindermishandeling, geweld tegen de 
partner en geweld tegen de ouder of familieleden. Kortom: geweld dat binnen 
het gezin of de familie plaatsvindt. Van oudsher was de aanpak van kindermis-
handeling - de bescherming van kinderen - een op zichzelf staande wereld van 
hulpverlening, rechtsbescherming en wetenschappelijke expertise. Daarnaast 
ontstond opvang, hulpverlening en een wetenschappelijke praktijk rond 
vrouwenmishandeling. Tegenwoordig spreken we van huiselijk geweld 
(Ministerie van Justitie, 2002). De verkokering tussen de wereld van kindermis-
handeling en de wereld van relationeel geweld is aan het afbrokkelen; we zien 
dat de werelden dichter bij elkaar staan en meer samenhang hebben. Het als 
kind getuige zijn van geweld tegen of tussen de ouders wordt als vorm van 
kindermishandeling beschouwd, omdat het even ernstige traumatische 
gevolgen kan hebben als geweld van de ouder tegen het kind (Dijkstra, 2007). 
Ook is er een samenhang tussen geweld tegen de partner en geweld tegen 
kinderen (Redford & Hester, 2006). Tegelijkertijd blijven er verschillen tussen 
geweld tegen kinderen en geweld tussen volwassenen; kinderen zijn per 
definitie kwetsbaarder dan hun ouders. Ook hebben ouders een zorgverant-
woordelijkheid voor hun kinderen; er is sprake van een machtsverschil. De 
machtsverschillen tussen volwassenen zijn veel diffuser (Lünnemann et al., 
2005; Lünnemann, 2009).
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1.3 Implementatie van de Rotterdamse Meldcode

De gemeente Rotterdam heeft zich in 2008 tot doel gesteld de meldcode voor 
2010 in te voeren in de stadsregio Rotterdam. De invoering is gerealiseerd met 
een implementatietraject, vastgelegd in het Implementatietraject 
Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (GGD 
Rotterdam-Rijnmond, 2008). Het doel van dit implementatietraject was de 
meldcode onderdeel van de primaire instellingsprocessen te maken. Het 
traject bestond uit drie delen:

1. Een sectorbrede vaststelling van de meldcode.
2. Intersectorale inbedding en pilottraject.
3. Borging en onderzoek. 

De implementatie heeft stapsgewijs plaatsgevonden. Eerst zijn enkele pilots 
gekozen en na evaluatie en lering over best practices is het aantal instellingen 
uitgebreid. De GGD Rotterdam-Rijnmond formuleerde drie effecten van de 
invoering van de meldcode:

1. Er wordt vaker gemeld door professionals bij een ASHG en AMK.
2. De professionals in de instelling zijn zich meer bewust van signalen van 

geweld tussen partners en tegen kinderen. Er vindt intern overleg en 
overleg met ketenpartners plaats om te zoeken naar oplossingen. Kortom: 
het stappenplan wordt gebruikt. 

3. Door de meldcode en de aanpak na vermoedens van geweld zal de veilig-
heid in het gezin beter worden gewaarborgd (GGD Rotterdam-Rijmond, 
2008).

Daarnaast kunnen andere mogelijke effecten optreden als gevolg van invoe-
ring van de meldcode. Bij mensen met opvoedproblemen of relatieproblemen 
kan - uit angst voor een uithuisplaatsing van kinderen - een drempel ontstaan 
voor het zoeken van hulp. Ook kunnen er te snelle beschuldigingen van geweld 
worden gemaakt, zowel door professionals als door bijvoorbeeld buren die 
melden (Lünnemann, 2009).

Per sector wordt gekeken wat is vereist voor een succesvolle implementatie. 
Instellingen in de gezondheidszorg en jeugdhulpverlening passen de meldcode 
aan voor de specifieke wetgeving die van toepassing is rond geheimhouding. In 
de gezondheidszorg hangt deze aanpassing samen met het medisch beroeps-
geheim. Dit houdt in dat medici geen informatie aan derden mogen 
verschaffen, tenzij er toestemming is van de cliënt, als het 
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informatie-uitwisseling het betreft met degenen die direct bij de behandeling 
zijn betrokken, wegens een wettelijk voorschrift, een conflict van plichten of 
wetenschappelijk onderzoek (art. 7:457 BW). Ook op grond van de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst vinden aanvullingen plaats. 
 Ziekenhuizen in de Stadsregio hebben in 2008 een convenant gesloten met 
de GGD Rotterdam-Rijnmond. Ze zijn verenigd in het samenwerkingsverband 
Samenwerkende Rijmond Ziekenhuizen. Ook is de ketensamenwerking van 
huisartsenposten uitgebreid. In de jeugdzorg wordt de meldcode aangepast 
aan de Wet op de Jeugdzorg, waar een meldrecht is geformuleerd: je hebt het 
recht alle gegevens over te dragen aan het AMK, ook wanneer de cliënt daar 
geen toestemming voor geeft.
 Wat betreft het onderwijs maken SchoolAdviesTeams deel uit van de 
zorgroute.

Instellingen lopen zoals gezegd sterk uiteen naar aard, omvang en ook hun 
positie binnen de ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Een 
instelling kan zich bevinden aan de voorzijde (vooral gericht op preventie/
signalering), een schakelpositie vervullen (analyse en selectie zijn belangrijk) 
of zich aan de achterzijde van de keten bevinden (curatief).
 Uit evaluatie van de implementatie van de meldcode door het Verwey-
Jonker Instituut kwam ook deze diversiteit onder instellingen naar voren. 
Instellingen verschilden niet alleen in schaalgrootte, maar ook in gevarieerd-
heid van functies binnen de instellingen. Daarnaast werden grote verschillen 
aangetroffen ten aanzien van bekendheid met de problematiek van huiselijk 
geweld en kindermishandeling (of aanwezigheid van protocollering kindermis-
handeling) (Lünnemann, 2009).

1.4 De Rotterdamse keten 

De stadsregio Rotterdam kent een procesmatige ketenaanpak voor huiselijk 
geweld, bestaande uit het ASHG op gemeentelijk niveau en Lokale Teams 
Huiselijk Geweld (LTHG) op lokaal niveau. Het ASHG is verantwoordelijk voor 
de weging, kwalificatie en toeleiding, terwijl het LTHG de hulpverlening 
coördineert. Verschillende instellingen zijn bij het LTHG betrokken 
(Lünnemann, 2009). Daarnaast wordt in de stadsregio gewerkt met het 
Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA); een sluitend netwerk voor 
instellingen die met (risico-)jeugd te maken hebben. Zo kunnen zij vroegtijdig 
signaleren en een passend hulpaanbod bieden.
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Daarnaast wordt er wat betreft kindermishandeling gewerkt vanuit de RAAK-
aanpak. De RAAK-aanpak is een van de actiepunten uit het actieplan 
‘Kinderen Veilig Thuis’ van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. In 
april 2008 spraken de wethouders van de regiogemeenten af om deze slui-
tende aanpak voor eind 2010 te realiseren. Kern van deze aanpak is dat 
instellingen en professionals op lokaal en regionaal niveau gezamenlijk een 
samenhangende en effectieve aanpak van kindermishandeling realiseren voor 
de stadregio Rotterdam (GGD Rotterdam-Rijnmond, 2010). De RAAK-aanpak is 
nauw verbonden met de aanpak van huiselijk geweld (ASHG) en lokaal jeugd-
beleid (Centrum voor Jeugd en Gezin). De invoering van de landelijke meld-
code wordt gezien als een extra impuls binnen de sluitende aanpak (GGD 
Rotterdam-Rijnmond, 2010).

1.5 Probleemstelling en onderzoeksvragen

De probleemstelling van het onderzoek luidt: 
Wat zijn de effecten van de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling?
De drie onderzoeksvragen die hier uit voortvloeien zijn:
1. Wordt er sinds de instelling van de meldcode in Rotterdam vaker door 

professionals gemeld bij het ASHG en het AMK?
2. In hoeverre en op wat voor manier wordt het stappenplan gebruikt door 

de professionals?
3. In hoeverre leidt de meldcode en de aanpak tot een betere waarborging 

van de veiligheid in gezinnen?

Ad 1. Wordt er sinds de instelling van de meldcode in Rotterdam vaker door 
professionals gemeld bij het ASHG en het AMK?
Het doel van de meldcode is een verbetering van de hulp aan slachtoffers en 
plegers van intrafamiliaal geweld. Instellingen kunnen verschillende posities 
vervullen binnen de ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit 
kan invloed hebben op het meldgedrag. Inzicht in het aantal meldingen toont 
het meldgedrag van de professionals. Deze gegevens zijn ontleend aan de 
registratie van het ASHG en het AMK. Aangezien de melder altijd wordt 
vastgelegd, is nagegaan in hoeverre betrokken instellingen meer melden bij 
het ASHG/AMK dan voorheen.
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Ad 2. In hoeverre en op wat voor manier wordt het stappenplan gebruikt door 
de professionals?
Onderzocht is of de stappen van de meldcode bij een vermoeden van intrafa-
miliaal geweld worden genomen. Is de meldcode een bruikbaar instrument? 
Zijn professionals meer alert geworden op signalen van geweld tussen partners 
of kindermishandeling? Welke voorwaarden zijn nodig om tot een goed gebruik 
van de meldcode te komen? Zijn professionals getraind in het signaleren van 
intrafamiliaal geweld en het gebruik van de meldcode? 
Deze onderzoeksvraag is beantwoord middels een verkennende digitale 
internetenquête onder professionals van instellingen die eerder deelnamen 
aan de pilot Meldcode. Daarnaast zijn twaalf verdiepende interviews 
gehouden met professionals die ook deelnamen aan de enquête.

Ad 3. In hoeverre leidt de meldcode en de aanpak tot een betere waarborging 
van de veiligheid in gezinnen?
Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de hulp aan slachtoffers en 
plegers van intrafamiliaal geweld en het beter waarborgen van veiligheid in 
gezinnen en relaties. Is er vaker sprake van een systeemaanpak? Is er meer 
zicht gekomen op de veiligheid en hoe deze kan worden vergroot? 
 Aan de hand van diepte-interviews met een aantal inhoudelijk deskundigen 
en een theoretische onderbouwing is de plausibiliteit van een dergelijke 
redenering aangetoond.
 In het bijzonder wordt ingegaan op de discussie rondom meldplicht versus 
meldcode, voorbeelden uit het buitenland en relevante beleidsstukken, 
wetenschappelijke literatuur en protocollen.

Voor een uitgebreide verantwoording van het onderzoek en de gebruikte 
methoden, zij verwezen naar Bijlage I.

1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de analyse van de meldingen en meldingsbereidheid 
besproken. In hoofdstuk 3 worden de resultaten uit de enquête en aanvul-
lende interviews met professionals besproken; de ervaringen met de 
Meldcode. Hoofdstuk 4 gaat in op de vraag in hoeverre de Meldcode en 
aanpak leidt tot een betere waarborging van de veiligheid in gezinnen. In 
hoofdstuk 5 komen we tot een conclusie.
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2 Meldingsbereidheid na instelling Meldcode

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meldingen huiselijk 
geweld en kindermishandeling in de afgelopen jaren in de regio Rotterdam. De 
informatie is verzameld via het SHG, het AMK en de politie.
 De verwachting was dat het aantal meldingen door professionals bij het 
ASHG en het AMK zou stijgen vanaf de invoering van de Meldcode in 2008. In 
dit hoofdstuk wordt in beeld gebracht hoe het verloop is geweest onder 
meldingen in de periode vanaf 2004 (politie), vanaf 2005 (AMK) en vanaf 2006 
(ASHG). 
 De politie registreert alleen onder de noemer ‘Huiselijk geweld’ en niet 
apart onder de noemer ‘Kindermishandeling’ (de politie is momenteel wel 
bezig om hiervoor een aparte incidentcode te introduceren). 

Er wordt gekeken naar het totaal aantal meldingen (incidenten) en waar 
mogelijk naar de achtergrond van de melders. Bij de AMK-meldingen in de 
regio Rotterdam is de achtergrond van de melders helaas niet bekend, 
vandaar dat we ter vergelijking de landelijke gegevens hebben gebruikt. 

2.2 Meldingen AMK en ASHG 

Eerst bekijken we het aantal meldingen bij het AMK en het SHG in Rotterdam. 
Dit wordt getoond in de onderstaande figuur.
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Figuur 1 Aantal meldingen AMK en ASHG 2005-2010
























We zien bij het AMK een stijging tot en met 2007, daarna een daling tot en 
met 2009 en vervolgens weer een lichte stijging. Bij het ASHG is de trend 
volkomen anders. Daar zien we een enorme stijging na 2007, een piek in 2009 
en daarna een scherpe daling in 2010.

2.3 Incidenten en meldingen politie

Om meer inzicht in deze trend te krijgen is het van belang om de politie-inci-
denten ‘huiselijk geweld’ in beeld te brengen. De politie is zowel bij het ASHG 
als het AMK de belangrijkste professionele melder. Het aantal incidenten dat 
jaarlijks wordt vastgelegd bij de politie is dus een belangrijke voorspeller voor 
het aantal meldingen. De onderstaande figuur laat het aantal incidenten en 
het aantal misdrijven ‘huiselijk geweld’ zien bij de politie regio Rotterdam-
Rijnmond. Er is gekozen voor zowel incidenten als misdrijven, omdat is 
gebleken dat bij de incidenten redelijk veel dubbelingen voorkomen. Wanneer 
bijvoorbeeld meerdere verdachten bij een zaak worden aangehouden, worden 
deze allemaal apart als incident geregistreerd. Het betreft weliswaar dezelfde 
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zaak, maar deze komt dan meerdere keren voor in de registratie. De 
misdrijven worden wel enkelvoudig geregistreerd in het systeem van de 
politie. Vandaar dat deze een zuiverder telling geven van het aantal daadwer-
kelijke incidenten (waar meerdere verdachten bij kunnen zijn betrokken). 
Maar niet elke zaak betreft een misdrijf. Dus bij het enkel weergeven van de 
misdrijven mis je een deel van de incidenten namelijk de incidenten die geen 
misdrijf betreffen. 

Figuur 2 Aantal incidenten en misdrijven huiselijk geweld bij de politie
































Hier zien we weer een andere trend: een zeer sterke stijging tot en met 2006, 
daarna een stabilisatie tot en met 2009 en een daling in 2010. Volgens de 
politie duidt de geconstateerde stijging op de toegenomen aandacht bij de 
politie voor huiselijk geweld. De geconstateerde daling na 2009 zou volgens de 
politie kunnen duiden op een daadwerkelijke daling van huiselijk geweld in de 
regio Rotterdam. 

In principe worden alle incidenten huiselijk geweld die worden vastgelegd bij 
de politie, gemeld bij het ASHG. Van het ASHG weten we welk deel van de 
meldingen afkomstig is van de politie. De trend hierin wordt getoond in de 
onderstaande figuur.
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Uit de figuur wordt direct duidelijk dat de politie met afstand de belangrijkste 
melder is voor het ASHG. 

Figuur 3 Politiemeldingen bij ASHG
























In 2006 is ongeveer 50% van de meldingen bij het ASHG afkomstig van de 
politie, daarna stijgt dit percentage snel tot 87% in 2009, waarna het weer 
daalt naar 71% in 2010. 

2.4  Meldingen professionals 

Uit de gegevens blijkt dat de politie al jarenlang gezinnen aanmeldt. De vraag 
is in hoeverre andere professionals dit ook doen. Vandaar dat we hieronder 
verder kijken naar de andere professionele melders bij het ASHG.

In de figuur zien we dat het aantal meldingen van professionele melders na 
een lichte daling in 2007 behoorlijk stijgend is. 
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Figuur 4 Aantal meldingen professionals bij ASHG





















We kunnen de professionele melders onderverdelen in een aantal sectoren, zo 
krijgen we een meer gedifferentieerd beeld van de ontwikkelingen van de 
meldcode binnen verschillende sectoren. Dit wordt getoond in de onder-
staande figuur 5.

Meest opvallend is dat de categorie ‘overig’ met afstand het grootst is. Dit 
heeft te maken met de registratie binnen het SHG, waarin niet alle organisa-
ties op basis van hun achtergrond worden benoemd. Deze categorie is ook het 
meest gegroeid. Verder lijkt het erop dat alleen vanuit jeugdzorg in de loop 
der tijd iets meer meldingen binnenkomen. 
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Figuur 5 Meldingen professionals per sector bij ASHG



























Hierover zijn vanuit het AMK geen cijfers bekend van de regio Rotterdam. Wel 
kunnen we iets zeggen over alle meldingen in heel Nederland.
 Eerst laten we in figuur 6 de ontwikkeling zien in het totaal aantal 
meldingen bij het AMK landelijk. 
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Figuur 6 Meldingen AMK landelijk



























Deze figuur laat globaal dezelfde trend zien als het aantal AMK-meldingen in 
de regio Rotterdam (zie figuur 1) waarbij het aantal AMK-meldingen in de 
regio Rotterdam ongeveer 10% van het landelijk aantal meldingen betreft. 

Van de landelijke AMK-meldingen weten we welk gedeelte is gedaan door 
welke professionals. Dit zien we in figuur 7. Het percentage politiemeldingen 
bij het AMK is weliswaar het grootst, maar lang niet zo hoog als bij het ASHG. 
Verder zien we een stijgend percentage meldingen vanuit de gezondheidszorg 
en de jeugdzorg en een relatief constant percentage meldingen vanuit de 
sector welzijn en het onderwijs. 
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Figuur 7 Professionele melders AMK landelijk




























2.5 Meldgedrag professionals 

In dit hoofdstuk zijn cijfers gepresenteerd over het totaal aantal meldingen 
(incidenten) en waar mogelijk onderverdeeld naar de achtergrond van de 
melders. Rotterdamse AMK-meldingen zijn vergeleken met landelijke gegevens 
om inzicht te krijgen in de achtergrond van de melders.
 We zien de meldingen bij het AMK stijgen tot en met 2007, en – na een 
aanvankelijke daling tot en met 2009 – opnieuw dalen in 2010. Het aantal 
meldingen bij het ASHG laat een andere ontwikkeling zien: na 2007 neemt het 
aantal sterk toe tot een piek in 2009, waarna het aantal in 2010 weer scherp 
daalt. Dit hangt samen met de incidenten/misdrijven huiselijk geweld die de 
politie bereiken. De politie is immers de belangrijkste melder bij zowel het 
AMK als het ASHG, zo blijkt uit de cijfers. We zien bij de politie een zeer 
sterke stijging tot en met 2006, daarna een stabilisatie tot en met 2009 en 
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een daling in 2010. De stijging hangt mogelijk samen met een toegenomen 
politieaandacht voor huiselijk geweld.
 Landelijke AMK-gegevens laten zien dat het aandeel politiemeldingen bij 
het AMK kleiner is dan bij het ASHG. Verder stijgen landelijk gezien de 
meldingen bij het AMK door professionals uit de gezondheidszorg en 
jeugdzorg. 
 



20



21

Verwey-

Jonker 

Instituut

3 Ervaringen met de meldcode

3.1 Inleiding

Om na te gaan in hoeverre en op welke wijze de meldcode wordt gebruikt 
door Rotterdamse professionals is in de periode januari tot medio maart 2011 
een digitale enquête gehouden. Deze enquête werd gehouden onder veertien 
organisaties en instellingen die eerder deelnamen aan de pilot Rotterdamse 
Meldcode en die beroepsmatig te maken kunnen krijgen met (mogelijke) 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zijn twaalf 
aanvullende diepte-interviews gehouden met professionals die ook deelnamen 
aan de enquête. Hierin is dieper ingegaan op de ervaringen bij het gebruik 
van de meldcode.

In totaal hebben 295 respondenten deelgenomen aan de enquête, afkom-
stig van zestien verschillende instellingen die eerder deelnamen aan de pilot 
Rotterdamse Meldcode. Aan de hand van de organisaties en instellingen is een 
vierdeling in sectoren gemaakt: welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg en 
onderwijs. Bij de bespreking van de resultaten zal, waar relevant, onderscheid 
worden gemaakt naar de verschillende sectoren.1 Resultaten uit de enquête 
kunnen niet zonder meer gegeneraliseerd worden naar alle Rotterdamse 
professionals die te maken kunnen krijgen met signalen van huiselijk geweld, 
omdat de respons voor sommige instellingen of sectoren relatief laag is. 
Daarnaast betreft het alleen die organisaties die deelnamen aan de 
Rotterdamse pilot. Wel bieden de resultaten inzicht in ervaringen en even-
tuele knelpunten met het werken met de meldcode, met signaleren en 
melden en de mate waarin men zich toegerust voelt. Bovendien kunnen de 
bevindingen worden vergeleken tussen sectoren en tussen het wel of juist niet 
bekend zijn met de meldcode. Een uitgebreide methodologische verantwoor-

1 Het aantal respondenten dat heeft deelgenomen vanuit de sector onderwijs is relatief laag (n=14). 
Aangezien het responspercentage binnen de sector 31 procent is, doen wij ook uitspraken over 
onderwijs als aparte sector. Wel dienen deze met enige voorzichtigheid te worden betracht. Zie ook 
Bijlage I voor de Methodologische verantwoording.
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ding, waarin wij ingaan op de wijze van werving, respons en representativiteit 
(naar sector), is opgenomen in Bijlage I.
 Van de 295 deelnemers aan de enquête heeft bijna negen op de tien een 
uitvoerende functie en 11 procent een leidinggevende. De meeste respon-
denten werken meer dan vijf jaar in hun huidige functie (44%) of twee tot drie 
jaar (30%). De functies die de professionals bekleden zijn divers. 
Maatschappelijk werker wordt verhoudingsgewijs het meest genoemd (17%), in 
de varianten algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk en 
ouderenmaatschappelijk werk. Ook zien we relatief veel verpleegkundigen 
(8%), in de varianten jeugd-, interventie-, sociaal-, wijkverpleegkundigen en 
verpleegkundigen op de spoedeisende hulp, en functies als consulent (8%), 
behandelaar/hulpverlener (8%) en teamleider, programmaleider of teamma-
nager (8%). In mindere mate worden functies genoemd als adviseur, ambulant 
hulpverlener, woonbegeleider, gezinsvoogd/jeugdbeschermer, jeugdreclas-
seerder, intern begeleider, (GZ-) psycholoog, casemanager, preventiemede-
werker, pleegzorgbegeleider, opvoedingsondersteuner, traject- of praktijkbe-
geleider en voorpostfunctionaris.
 In de volgende paragrafen worden per thema de bevindingen uit zowel de 
enquête als uit de aanvullende interviews besproken.

3.2 Kennis van en ervaring met de Rotterdamse Meldcode

De overgrote meerderheid, namelijk 88 procent van de deelnemende profes-
sionals, is op de hoogte van de Rotterdamse Meldcode. De bekendheid is het 
grootst in de sectoren welzijn en onderwijs.
 Bijna de helft van de professionals die bekend is met de meldcode heeft 
een training gevolgd. Vooral professionals in de sectoren welzijn en onderwijs 
hebben trainingen gevolgd. Vrijwel alle deelnemers zijn van mening dat zij 
door de training meer inzicht hebben gekregen in de werking van de meld-
code. Daarnaast vinden ruim acht op de tien professionals dat zij meer inzicht 
hebben gekregen in signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Voor een kleine groep geldt dit niet; 8 procent heeft weinig inzicht gekregen 
in de werking van de meldcode; 7 procent heeft weinig tot geen inzicht 
gekregen in signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling door de 
training.
 Voor ongeveer de helft van de respondenten die op de hoogte is van de 
meldcode geldt dat hun organisatie andere activiteiten heeft ondernomen om 
de meldcode onder de aandacht te brengen. De meeste professionals geven 
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aan dat hun organisatie voorlichtingsbijeenkomsten organiseert (55%) en 
teamgesprekken houdt (46%). Ook zegt ongeveer een derde van de respon-
denten dat er handelingsprotocollen zijn opgesteld (35%) en casuïstiekoverleg 
wordt gehouden (32%). Daarnaast noemt 28 procent dat er een aandachtsfunc-
tionaris is aangesteld. Een digitaal kwaliteitssysteem wordt door een minder-
heid genoemd. In de categorie ‘anders’ noemt men vrijwel uitsluitend infor-
matie en/of nieuwsbrieven via email. 
 Wanneer we op het niveau van de verschillende sectoren kijken, zien we 
enkele verschillen met het algemene beeld. Voorlichtingsbijeenkomsten, 
teamgesprekken en het aanstellen van een aandachtsfunctionaris worden 
verhoudingsgewijs vaker genoemd in de sector welzijn. Het opstellen van een 
handelingsprotocol wordt vaker genoemd in de sector onderwijs. Verder wordt 
casuïstiekoverleg vaker genoemd door professionals in de jeugdzorg.

De functie, taak en doelgroep waarmee wordt gewerkt is van invloed op het 
meldgedrag van de professional. De ene professional heeft een meer kwets-
bare cliëntenpopulatie dan de ander. Ook het aantal en de duur van cliënten-
contacten verschillen per professional. 
 Uit de interviews komt naar voren dat men meestal kan terugvallen op 
organisatiebreed afgestemde protocollen en definities over wat onder huiselijk 
geweld en kindermishandeling wordt verstaan. Protocollen, definities en 
signaleringslijsten zijn bij een groot aantal organisaties verwerkt in een 
kwaliteitshandboek dat via intranet voor alle professionals toegankelijk is. 

3.3 Vermoedens van mishandeling

Ongeveer driekwart van alle professionals heeft wel eens vermoedens gehad 
van mishandeling bij een van zijn of haar cliënten. Professionals die bekend 
zijn met de meldcode hebben verhoudingsgewijs vaker vermoedens gehad dan 
professionals die niet bekend zijn met de meldcode. Wanneer we kijken naar 
de verschillende sectoren, blijkt dat professionals uit de gezondheidszorg 
verhoudingsgewijs vaker vermoedens hebben van mishandeling dan professio-
nals uit de andere sectoren.
 Vermoedens worden vrijwel altijd vastgelegd in het dossier van de cliënt 
en worden meestal met meerdere personen besproken. Ook wordt er gebruik 
gemaakt van interne digitale registratiesystemen of registratieformulieren. 
 Vermoedens die men heeft bij een of meerdere cliënten worden op diverse 
manieren besproken. In Figuur 1 is voor alle respondenten weergegeven met 
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wie vermoedens worden besproken. Omdat er sprake kan zijn van vermoedens 
bij verschillende cliënten, kon voor meer dan één antwoord worden gekozen. 

Figuur 1 Bespreken van vermoedens van mishandeling, door alle professionals (meerdere   

       antwoorden mogelijk) (n= 224)
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Uit de figuur blijkt dat de meerderheid van de professionals vermoedens van 
mishandeling bespreekt met de cliënt zelf. Daarnaast doet ruim driekwart dit 
(ook) met deskundige collega’s. Bijna zes op de tien professionals bespreken 
vermoedens (ook) in intercollegiaal overleg. Ook worden vermoedens tijdens 
teamvergaderingen of met andere instellingen en organisaties besproken. Een 
minderheid (15%) bespreekt vermoedens niet met de cliënt. De belangrijkste 
reden hiervoor is de vrees dat dit zal leiden tot het terugtrekken van de 
cliënt, waardoor het contact verloren kan gaan. 
 Bijna veertig procent heeft (ook) gekozen voor de categorie ‘anders’. Dit 
betreft vrijwel altijd het raadplegen van externe organisaties en instellingen 
om vermoedens te bespreken. Het maatschappelijk werk wordt hierbij het 
meest genoemd, gevolgd door onder meer huisartsen, wijkagenten, Centrum 
voor Jeugd en Gezin, LTHG en gedragsdeskundigen.
 Uit de interviews blijkt dat professionals bij vermoedens van mishandeling 
meestal eerst zoveel mogelijk contextinformatie proberen te verzamelen en 
hun vermoedens bespreken met hun leidinggevende of andere collega’s. Voor 
ongeveer de helft van de geïnterviewde professionals is de meldcode hierbij 
tot steun. Zo vertelt een consulent: ‘We hebben natuurlijk ons eigen protocol, 
maar daarbij is de meldcode wel een steun. Het ondersteunt je bij de afwe-
ging: hoe kan ik handelen? Welke taxatie moet ik maken? Wat moet ik wel 
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doen, wat kan wachten? Het is een leidraad die je helpt om in een moeilijke 
situatie goed en snel te kunnen handelen.’
 Een andere professional ziet het werken volgens de stappen van meldcode 
vooral terug in het kunnen melden, ook als de cliënt dit niet wil: ‘Vroeger 
gebeurde het wel eens dat een cliënt zei: ‘ik wil niet dat u er werk van 
maakt’. Daar legde je je dan helaas bij neer. Nu is er een convenant afge-
sloten voor de meldcode, en is het: of men het wil of niet, ik meld het.’ 
(Ouderenmaatschappelijk werker.) Uit de interviews blijkt dat professionals 
zich meer bewust zijn van mogelijke signalen van huiselijk en kindermishande-
ling. Ook worden vermoedens sneller bespreekbaar gemaakt met de cliënt 
door de invoering van de meldcode. 
 Als er vermoedens zijn, worden deze in alle sectoren door meer dan acht 
op de tien professionals besproken met de cliënt. Vooral in het onderwijs 
bespreken professionals vermoedens (ook) met een deskundige collega. Het 
bespreken van vermoedens tijdens teamvergaderingen wordt vooral genoemd 
door professionals uit de gezondheidszorg, terwijl professionals uit de jeugd-
zorg vaker intercollegiaal overleg hiervoor gebruiken.
 Zoals uit figuur 1 blijkt, bespreken professionals hun vermoedens van 
mishandeling niet altijd met de cliënt (15% doet dit niet). Aan alle professio-
nals is gevraagd om de reden(en) aan te geven waarom zij (in bepaalde 
gevallen) hun vermoedens niet met de cliënt bespreken. Figuur 2 laat zien wat 
de belangrijkste redenen hiervoor zijn; angst dat dit zal leiden tot terug-
trekken van de cliënt waardoor het contact verloren kan gaan (37%) en dat het 
niet verantwoord is in verband met de veiligheid van cliënt of andere betrok-
kenen (32%). In minder mate noemen de professionals hun eigen veiligheid, de 
moeilijkheid van het bespreken en/of dat het geen onderdeel uitmaakt van de 
hulpvraag. Bijna veertig procent gaf aan dat deze vraag voor hen niet van 
toepassing was (niet opgenomen in de grafiek).
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Figuur 2 Reden voor niet bespreken vermoedens met cliënt, door alle professionals   

        (meerdere antwoorden mogelijk) (n=224)
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In de categorie ‘anders’ geven professionals als redenen dat hun vermoedens 
te onduidelijk en te weinig onderbouwd bleven, dat de cliënt niet bereikbaar 
was of zich terugtrok, of dat andere professionals dit reeds hadden opgepakt.  
 Er zijn op dit punt nauwelijks verschillen tussen professionals die wel of 
juist niet bekend zijn met de Rotterdamse Meldcode. Wel zijn er enkele 
verschillen tussen professionals uit verschillende sectoren. Het niet bespreken 
van vermoedens omdat dit niet verantwoord zou zijn voor de eigen veiligheid 
komt het meeste voor in de gezondheidszorg en het onderwijs, terwijl de 
veiligheid van de cliënt of anderen vooral een reden is bij jeugdzorg professio-
nals. Angst voor het terugtrekken van de cliënt scoort als reden het hoogst bij 
professionals in de jeugdzorg, en lager in het onderwijs.

3.4 Advies vragen en melden 

Advies vragen
Ruim acht op de tien professionals hebben naar aanleiding van een vermoeden 
zelf minimaal eenmaal advies gevraagd bij het AMK of ASHG/LTHG. De meeste 
professionals hebben maximaal vijfmaal om advies gevraagd. Professionals uit 
de gezondheidszorg vragen het minst vaak om advies; professionals uit de 
jeugdzorg vragen het vaakst om advies. Opvallend is dat professionals die 
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bekend zijn met de meldcode vaker advies inwinnen dan professionals die dit 
niet zijn. Onbekendheid met de meldcode gaat hier dus samen met minder 
vaak advies inwinnen naar aanleiding van vermoedens. Enige voorzichtigheid 
is hier echter op zijn plaats; het aantal professionals dat wel minstens 
eenmaal een vermoeden had van mishandeling, maar niet bekend is met de 
meldcode, is betrekkelijk laag (n=20). Ook de interviews wijzen uit naar een 
bevestiging van dit vermoeden: ‘Positief is dat je nu een klankbord hebt met 
wie je keuzes en consequenties kunt bespreken.’ (Consulent/schoolmaatschap-
pelijk werker.)

Melden 
Tweederde van de professionals heeft zelf minstens eenmaal gemeld bij het 
AMK of ASHG/LTHG. Uit de interviews komt naar voren dat het afhankelijk is 
van functie, organisatie of specifieke interne afspraken of professionals zelf 
melden. Zo kan een organisatie er bijvoorbeeld bewust voor kiezen om het 
melden neer te leggen bij één persoon (zoals een leidinggevende). 
 Professionals uit het onderwijs melden, naar eigen zeggen, verhoudingsge-
wijs het minst vaak; terwijl professionals uit de welzijnssector juist het meest 
- een of meer keer - hebben gemeld. De frequentie van melden is het hoogst 
bij de professionals in de gezondheidszorg. Wat betreft het zelf melden naar 
aanleiding van een vermoeden zijn er nauwelijks verschillen tussen professio-
nals die wel en niet bekend zijn met de meldcode. 
 Uit de interviews blijkt dat vooral de intern afgestemde wijze waarop het 
melden moet plaatsvinden doorslaggevend was. In meerdere gevallen was 
bijvoorbeeld intern afgesproken dat alle meldingen door één persoon worden 
gedaan, zoals een leidinggevende. Wel zien sommige geïnterviewde professio-
nals daar een knelpunt in: ‘Professionals merken tijdens trainingen vaak op 
dat melden bij hun leidinggevende ‘toch geen zin heeft’ omdat de leidingge-
vende nooit zal melden.’ (Trainer Meldcode.)

Tevredenheid met advisering en terugkoppeling
De tevredenheid met de advisering en terugkoppeling na een gedane melding 
is voldoende tot redelijk goed te noemen; gemiddelde rapportcijfers liggen 
tussen 6,1 en 7,1 (zie tabel 2). 
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Tabel 2 Rapportcijfers voor contact en afhandeling van een melding door AMK en  

       ASHG/LTHG

Aspect
Rapportcijfer 
(gemiddeld)

Contact met AMK m.b.t. advies (n=172) 7,1

Contact met AMK m.b.t. afhandeling van de melding (n=142) 6,1

Contact met ASHG/LTHG m.b.t. advies (n=104) 6,8

Contact met ASHG/LTHG m.b.t. afhandeling van de melding (n=83) 6,4

Advisering door het AMK wordt gemiddeld het hoogst gewaardeerd met een 
7,1. Advisering door het ASHG/LTHG wordt gemiddeld iets lager gewaardeerd 
met een 6,8. 
 Het oordeel over de afhandeling van meldingen is wat minder positief. Het 
afhandelen van melding door het AMK wordt gemiddeld met een 6,1 gewaar-
deerd. Afhandeling door het ASHG/LTHG wordt met een gemiddeld rapport-
cijfer van een 6,4 gewaardeerd.
 Professionals werkzaam in de gezondheidssector oordelen over het alge-
meen iets positiever over de verschillende onderdelen dan professionals uit de 
overige sectoren.
 De meeste geïnterviewde professionals spreken zich positief uit over het 
AMK en SHG. Vooral de advisering wordt op prijs gesteld: ‘Ik ben heel 
tevreden over het AMK. Sowieso het gemak van even overleggen, dat is heel 
prettig.’ (Arts/behandelcoördinator.) Tegelijkertijd worden er wat knelpunten 
gesignaleerd: ‘Soms is het wel lastig als er een heleboel vragen komen die je 
dan zelf moet oplossen voor het AMK. Dat is een behoorlijke belasting voor de 
behandelaar.’ (Arts/behandelcoördinator.) Een consulent/schoolmaatschappe-
lijk werker zegt hierover:
‘Met het AMK heb ik alleen maar positieve ervaringen; met het advies, met de 
melding. Na het vragen van advies wordt een telefonische afspraak gemaakt 
en ze laten ons na vier weken weten hoe het gaat. Het huiselijk geweld 
steunpunt, dat is wisselend. Ik vind het vaak zwakke adviezen. (…) Ze houden 
zich niet aan afspraken en bellen onvoldoende.’ (Consulent/schoolmaatschap-
pelijk werker.)

Ongeveer zes op de tien professionals hebben terugkoppeling gekregen na een 
melding bij het AMK of ASHG/LTHG. 
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Hoewel uit de interviews naar voren kwam dat vooral terugkoppeling door het 
AMK voor verbetering vatbaar is, voegden diverse professionals eraan toe dat 
het ook hun eigen verantwoordelijkheid is om actie te ondernemen voor 
terugkoppeling: ‘Professionals die klagen over slechte terugkoppeling nemen 
misschien zelf te weinig initiatief’ (interventieverpleegkundige), en: ‘Ik bel 
zelf al, ik wacht niet af’ (ouderenmaatschappelijk werker). Professionals 
werkzaam in de sector onderwijs geven verhoudingsgewijs vaker aan geen 
terugkoppeling te hebben ontvangen. Daarentegen krijgen medewerkers in de 
gezondheidszorg het vaakst terugkoppeling na een melding.

Informeren cliënt na melding
Een minderheid van de professionals (13%) brengt cliënten (soms) niet op de 
hoogte van een gedane melding. De belangrijkste redenen hiervoor zijn angst 
dat de cliënt zich zal terugtrekken of het niet verantwoord vinden voor de 
veiligheid van betrokken kinderen of de cliënt (genoemd door meer dan de 
helft). Indien een cliënt bezwaar maakt tegen de melding, zetten zes op de 
tien professionals de melding alsnog door. Voor een deel is het afhankelijk van 
de situatie; in de meeste gevallen overlegt men met deskundige collega’s om 
zo tot een beslissing te komen.
 In de interviews is doorgevraagd naar de afwegingen voor het wel of niet 
melden. Redenen om ondanks vermoedens niet te melden, zijn dat er onvol-
doende informatie kon worden verzameld (bijvoorbeeld omdat de professional 
te weinig zicht heeft op de thuissituatie), dat onvoldoende duidelijk was of 
betrokken kinderen in gevaar waren, dat tegenstrijdige informatie werd 
gegeven door een mogelijk slachtoffer of dat betrokkenen de problemen 
erkenden en in een vrijwillig kader aan een constructieve oplossing wilden 
werken. Tot slot wordt ook het schaden van de vertrouwensband door melding 
genoemd als reden om niet (direct) te melden: ‘Wij werken met zorgwekkende 
zorgmijders. Als je dan enigszins een kleine vertrouwensrelatie hebt opge-
bouwd, dan kun je dat daarmee direct weer kapot maken.’ (Verpleegkundige.)

3.5 Zicht op stoppen van geweld

Het kan voorkomen dat professionals bij een vermoeden van mishandeling het 
gevoel hebben dat de mishandeling na zes maanden nog steeds doorgaat. Aan 
de professionals die bij minimaal één cliënt een vermoeden hebben gehad, is 
gevraagd in te schatten hoe vaak het geweld is gestopt. Het kan hier gaan om 
vermoedens bij verschillende cliënten. 
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Volgens een tiende van de professionals is het geweld gestopt na zes 
maanden. Bijna vier op de tien professionals denken dat het geweld in de 
meerderheid van de gevallen (minimaal 75%) is gestopt. Daarentegen hebben 
bijna drie op de tien professionals het vermoeden dat het geweld doorgaat in 
meer dan de helft van de gevallen. In de interviews wordt dit onder andere 
verklaard door het feit dat de plegeraanpak soms te kort zou schieten: ‘Wat 
er met de dader gebeurt is onduidelijk en schiet tekort. De kinderen worden 
goed opgevangen en de moeder krijgt steun, maar de dader blijft in zijn oude 
spoor hangen.’ (Voorpostfunctionaris.) Voor sommige professionals zijn de 
cliëntcontacten te kortdurend om dit in te kunnen schatten.
 Professionals die bekend zijn met de meldcode zijn vaker van mening dat 
het geweld niet is gestopt na zes maanden, dan professionals die niet op de 
hoogte zijn van de meldcode. Binnen de sectoren zien we dat professionals uit 
de jeugdzorg vaak menen dat de mishandeling in de meeste gevallen na zes 
maanden is gestopt. Professionals in de gezondheidszorg hebben vaker het 
vermoeden dat het geweld niet is gestopt na zes maanden.
 Indien de professional het vermoeden heeft dat de mishandeling na zes 
maanden niet of niet volledig is gestopt, onderneemt deze in de meeste 
gevallen meerdere acties: opnieuw de vermoedens bespreken met de cliënt 
(53%) en/of met collega’s (52%) en/of opnieuw een melding doen.

3.6 Bescherming en ondersteuning van werknemers

Wanneer werknemers in hun beroep worden geconfronteerd met gevallen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling, kan dit emotioneel belastend zijn en 
ook op hun persoonlijke leven van invloed zijn. Dit wordt ook wel aangeduid 
als secundaire traumatisering. 

Mate van ondersteuning 
Circa tweederde van alle bevraagde professionals is van mening dat binnen 
hun eigen organisatie voldoende aandacht is voor deze problematiek, vooral in 
de vorm van gesprekken met de leidinggevende en intervisie. In mindere mate 
noemt men ook gesprekken met een vertrouwenspersoon of met de bedrijfs-
arts. In de categorie ‘anders’ noemen de professionals daarnaast intercolle-
giaal overleg. Binnen de sectoren zien we dat professionals werkzaam in de 
gezondheidszorg en de jeugdzorg verhoudingsgewijs vaker aangeven dat er 
binnen hun organisatie onvoldoende aandacht is voor secundaire 
traumatisering. 
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Bijna vier op de tien professionals missen op bepaalde aspecten ondersteuning 
binnen de eigen organisatie met betrekking tot de Rotterdamse Meldcode. In 
Figuur 3 is aangegeven in welke mate bepaalde aspecten van ondersteuning 
worden gemist door professionals. Ondersteuning en toerusting om signalen op 
te vangen en bespreekbaar te maken (55%), alsmede training (54%) worden 
het meest genoemd. Daarnaast heeft ook 45 procent behoefte aan een 
handelingsprotocol. Ongeveer een derde van de professionals heeft behoefte 
aan (meer) ondersteuning door het management en/of juridische 
ondersteuning. 

Figuur 3 Aspecten van ondersteuning die ontbreken in de eigen organisatie m.b.t. de   

        meldcode (n=115) (meerdere antwoorden mogelijk)

24%

32%

33%

43%

54%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

anders

juridische ondersteuning

ondersteuning van management

handelingsprotocol

training

ondersteuning en toerusting t.a.v. 
signalering

In de categorie ‘anders’ worden uiteenlopende behoeften uitgesproken. Er 
lijkt onder de professionals nog veel onduidelijkheid te zijn over het werken 
met de meldcode. Daarnaast noemen enkele professionals ook de behoefte 
aan (meer) (emotionele) ondersteuning bij de zwaarte van het werk. Tot slot 
wordt door enkelen het belang van training en intervisie benadrukt.
 In tegenstelling tot het beeld dat de enquête schetst, geven vrijwel alle 
geïnterviewde professionals aan dat zij zelf geen behoefte hebben aan extra 
ondersteuning. ‘Ik weet mijn weg te vinden’, aldus een ouderenmaatschappe-
lijk werker. Wel noemen enkele professionals dat er intern nog onvoldoende 
aandacht is besteed aan de meldcode. Verder wordt het ontbreken van 
ondersteuning van nieuwe/onervaren werknemers genoemd. Het nut van 
regelmatige trainingen wordt organisatiebreed als belangrijk gezien: ‘Een 
training over het bespreken van de problematiek met de cliënt is erg belang-
rijk. Daar ligt de basis. Met die informatie ga je verder. Als de daar beschik-
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bare informatie niet goed is, kun je hiaten krijgen.’ (Consulent/schoolmaat-
schappelijk werker.)

Toerusting van professionals
Van alle professionals uit de digitale enquête voelt de overgrote meerderheid 
zich voldoende toegerust om binnen de eigen instelling vermoedens te 
bespreken. Voor professionals die bekend zijn met de meldcode geldt dit iets 
meer dan voor professionals die niet bekend zijn met de meldcode. 
 Een geïnterviewde professional geeft aan dat nieuwe medewerkers binnen 
de eigen organisatie zich nog onvoldoende prettig voelen bij het bespreken 
van dilemma’s en vermoedens waar hun leidinggevende bij is. Om die reden 
vindt casusbespreking nu zonder leidinggevende plaats: ‘Er zijn intervisiege-
sprekken en werkoverleggen. Nieuw is dat er binnenkort casussen zonder de 
leidinggevende erbij worden gehouden, zodat iedereen vrijuit kan spreken 
over waar hij of zij mee worstelt.’ 
 Bijna acht op de tien professionals voelen zich daarnaast voldoende 
toegerust om vermoedens van mishandeling gevraagd en ongevraagd te 
bespreken met de cliënt. Professionals die bekend zijn met de meldcode 
voelen zich op dit punt beter toegerust dan professionals die dit niet zijn. 

3.7 Gebruik van de Rotterdamse Meldcode

Ruim de helft van de professionals die op de hoogte zijn van de meldcode 
vindt het een bruikbaar instrument. Opvallend is dat bijna vier op de tien 
aangeeft niet te weten of het bruikbaar is (38% ‘weet niet’). Een minderheid 
vindt de meldcode niet bruikbaar.  
 Professionals werkzaam in de jeugdzorg vinden het instrument relatief 
gezien het minst bruikbaar (ongeveer vier op tien vindt het bruikbaar), 
professionals uit de welzijnssector het meest (ongeveer driekwart vindt het 
bruikbaar). In de jeugdzorg lijkt bovendien ook de meeste onduidelijkheid 
over de bruikbaarheid van de meldcode te bestaan: ongeveer de helft weet 
niet of de meldcode een bruikbaar instrument is. 
 Deelnemers aan de enquête konden hun antwoord eventueel toelichten. In 
Tabel 3 is de beantwoording geclusterd weergegeven, uitgesplitst naar 
antwoordcategorie. Aangezien slechts een beperkt aantal respondenten hun 
antwoord heeft toegelicht, dient de tabel als indicatief te worden 
geïnterpreteerd.
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Tabel 3 Argumentatie bruikbaarheid meldcode (niet-verplichte vraag) (n=57)

Meldcode bruikbaar? Argumentatie (geclusterd)

Ja (n=21) Biedt houvast, geeft richtlijn. 
Heldere stappen en signalen.  
Brengt situaties in kaart, schept duidelijkheid. 
Zeer nuttig mits als hulpmiddel gebruikt (geen doel op zich). 
Huiselijk geweld wordt sneller gesignaleerd en aangepakt. 
Zeer nuttig, maar moet nog verder worden uitgebouwd. 
Nuttig, maar vragen soms te beperkt / instrument nog te 
weinig concreet. 
Nuttig, maar lastig i.v.m. medisch beroepsgeheim.

Weet niet (n=28) Onvoldoende op de hoogte / onvoldoende mee gewerkt. 
Te dwingend, te bureaucratisch. 
Juridische aspecten voor artsen nog onvoldoende duidelijk. 
Het voegt niets toe.

Nee (n=6) Niet concreet, vaag, niet duidelijk. 
Geen concreet resultaat, papieren instrument, zorgt voor extra 
registratie.

Niet van toepassing 
(n=2)

Te weinig ervaring mee. 
Zelf werkzaam bij AMK.

Er is ook gevraagd in hoeverre de Rotterdamse Meldcode voor de professional 
zelf heeft bijgedragen aan betere signalering en beter melden van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling. De meningen zijn, zo blijkt uit Figuur 4, 
verdeeld. Voor ongeveer een derde van de professionals heeft de meldcode 
bijgedragen aan beter signaleren en/of beter melden. Tegelijkertijd 
vermelden bijna drie op de tien professionals dat zij op deze aspecten weinig 
hebben gehad aan de Rotterdamse Meldcode. Ook hier zien we weer een 
relatief hoog aandeel professionals dat kiest voor de categorie ‘weet niet’.
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Figuur 4 Mate waarin de Rotterdamse Meldcode heeft bijgedragen aan het beter signaleren   
        en melden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling voor de professional   
        (n=295)
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Uit de interviews blijkt dat ongeveer de helft van de personen een duidelijke 
verandering heeft gemerkt na invoering van de meldcode. Zij ervaren dat er 
meer en sneller wordt gemeld (ook bij twijfel, ook wanneer de cliënt het niet 
wil). Daarnaast weten professionals elkaar sneller te vinden; de keten huiselijk 
geweld lijkt beter te functioneren. Ook zijn enkele professionals zich meer 
bewust geworden van hun verantwoordelijkheid om te melden.
 Als negatieve aspecten van de invoering van de meldcode worden 
genoemd dat de nadruk soms te veel is komen te liggen op dossiervorming 
(met als doel dat professionals hun acties kunnen verantwoorden als er iets 
mis gaat), en dat het AMK nu soms te snel wordt ingezet. Tot slot merkt een 
professional op dat zij vermoedt dat de meldcode soms verkeerd wordt 
gebruikt. Melden betekent niet dat er geen verantwoordelijkheid meer ligt bij 
de melder: ‘Je hebt een eigen verantwoordelijkheid als professional: met de 
meldcode gooi je deze niet over de schutting.’ (LTHG-coördinator.) 

3.8 Ervaringen na implementatie Rotterdamse Meldcode

Een overgrote meerderheid van de respondenten vermeldt bekend te zijn met 
de Rotterdamse Meldcode. In het algemeen kan worden gesteld dat bekend-
heid met de meldcode samengaat met het vaker vragen van advies bij ASHG’s/
LTHG en/of AMK en met het vaker hebben van vermoedens van mishandeling 
bij één of meer cliënten. Of professionals zelf melden bij het ASHG of AMK is 
vooral afhankelijk van interne afspraken. Ook voelen professionals die bekend 
zijn met de meldcode zich beter toegerust om binnen de eigen instelling en 
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met de cliënt vermoedens te bespreken. Bekendheid met de meldcode gaat 
ook samen met de inschatting dat het geweld niet na zes maanden is gestopt.
 Zoals gezegd geeft de overgrote meerderheid van de professionals aan 
bekend te zijn met de meldcode. Tegelijkertijd kunnen we naar aanleiding van 
de enquête en de interviews met professionals constateren dat er nog veel 
onbekendheid bestaat over wat het werken met de meldcode concreet 
betekent. Bovendien wordt de bruikbaarheid van de meldcode niet door 
iedereen als positief beoordeeld. Zo is er bijvoorbeeld onduidelijkheid over de 
juridische implicaties rondom beroepsgeheim in de medische sector of ziet 
men geen meerwaarde in het werken met het instrument. Dit zou pleiten voor 
een betere interne communicatie en implementatie van de meldcode in de 
instellingen. 
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4 Implicaties van invoering Meldcode

4.1 Inleiding

Aan de hand van een literatuurstudie en diepte-interviews met enkele inhou-
delijk deskundigen is nagegaan in hoeverre aannemelijk kan worden gemaakt 
dat de invoering van de meldcode leidt tot betere waarborging van veiligheid 
in gezinnen. In dit hoofdstuk gaan we in op het doel en de implicaties van de 
meldcode en wordt gekeken of een meldcode bijdraagt aan veiligheid in 
gezinnen. De geïnterviewde deskundigen zijn opgenomen in het responden-
tenoverzicht in Bijlage II.

4.2 Doel van de Meldcode

Het uiteindelijke doel van de meldcode is het verbeteren van de hulp aan 
slachtoffers en plegers van intrafamiliaal geweld en betere waarborging van 
veiligheid in gezinnen en relaties. De meldcode is daarbij een hulpmiddel: het 
biedt een route die gelopen kan worden als er een vermoeden is van huiselijk 
geweld of kindermishandeling.  Melden bij het AMK of ASHG kan noodzakelijk 
zijn om de onveiligheid te doorbreken, maar het melden is de laatste stap. 
Het gevaar bestaat dat mensen de meldcode zien als een instrument om het 
aantal meldingen omhoog te krijgen bij ASHG of AMK, maar het gaat niet om 
het vaker melden, maar om het eerder signaleren en handelen om in een zo 
vroeg mogelijk stadium de veiligheid te vergroten. 
 Bij signaleren gaat het om oordeelsvorming (wat is er aan de hand, is er 
sprake van partnergeweld of kindermishandeling, is er sprake van een relatie-
conflict of moeite met opvoeden). Bij melden gaat het om besluitvorming. De 
meldcode levert een stappenplan, een procedure hoe tot een melding over te 
gaan. Nu er een landelijke meldcode komt, neemt iedereen in potentie 
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dezelfde stappen en wordt volgens eenzelfde visie gewerkt, zo brengt een 
deskundige naar voren. 
 Deskundigen benadrukken dat het doel van de meldcode niet is om vaker 
te melden: ‘Het doel is niet zoveel mogelijk melden. De bedoeling is zo vroeg 
mogelijk attent zijn op signalen en actie ondernemen om erger te voorkomen. 
Dat kan zijn: een moeder wijzen op kinderopvang, omdat het haar boven het 
hoofd groeit. Dan ben je er op tijd bij. Andere uiterste: een AMK-melding 
doen, omdat het uit de hand loopt. Alles daar tussenin is goed, als het 
adequate bescherming biedt.’ Volgens de deskundigen is het aan de profes-
sional om aan de hand van de meldcode in te schatten wanneer interveniëren 
wel gewenst is, maar niet noodzakelijk: ‘De stappen van de meldcode laten 
dat open. Stap 1 is signalen in kaart brengen. Dat je de signalen ziet, oké, 
maar daarna moet je er als beroepskracht nuchter naar kijken; wat heb ik 
echt gezien en in welke mate is het een bedreiging voor de ontwikkeling? En 
dan is de volgende vraag: wat is een effectieve interventie? Gewoon nog eens 
oproepen, erover praten? Dit zijn allemaal afwegingen.’ Een meldcode op 
zichzelf is niet voldoende om een professional toe te rusten: ‘De vraag is hoe 
doe je dat dan, aan welke regels heb je je te houden, wat mag er nou wel en 
niet? Dat is vaak onduidelijk, waardoor de stappen niet goed kunnen worden 
genomen.’ 
 De meldcode is een procedure, maar voor goede signalering en het maken 
van inhoudelijke afwegingen moeten professionals zo goed mogelijk worden 
toegerust, aldus de deskundigen. Goede coaching en training in het herkennen 
van signalen en vooral ook in het omgaan met dilemma’s en onzekerheden is 
hierbij belangrijk. Een slechte training versterkt twijfels en remmingen om 
iets met signalen te doen (Baartman & Hoefnagels, 2009). De complexiteit van 
de problematiek vergt ook continue coaching, intervisie en training (Doeven, 
2008).
 Melden is een laatste stap. Voorafgaand aan dat stadium zijn er tal van 
momenten voor de professional om zelf actie te ondernemen binnen de 
mogelijkheden die hij of zij heeft. 

4.3 Implicaties van de meldcode

De meldcode wordt positief ontvangen omdat het bijdraagt aan het serieus 
nemen van onveiligheid in gezinnen. Het maakt professionals meer bewust van 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, en zorgt ervoor dat zij 
vaker voor advies naar het AMK of ASHG bellen. Onderzoek naar de Meldcode 



39

Kindermishandeling door Doeven (2008) laat zien dat professionals die een 
meldcode gebruiken in het afgelopen jaar gemiddeld vaker signalen schrifte-
lijk vastleggen, vaker een gesprek met het kind en de ouders voeren, vaker 
advies inwinnen bij AMK en vaker bij AMK melden dan professionals die geen 
meldcode gebruiken. De handelingsverlegenheid is verminderd door de 
Rotterdamse Meldcode, aldus een deskundige. 
 Verschillende beroepsgroepen hanteren al langere tijd een meldcodes voor 
kindermishandeling. Deskundigen wijzen erop dat zij de combinatie van 
huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een meldcode een groot 
voordeel vinden, omdat dit aansluit bij het systeemgericht werken; aandacht 
voor alle leden van het gezin: ‘Ik vind het mooi dat het een meldcode is voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling, want dat nodigt uit tot systeem-
werken.’ Het is belangrijk om verbindingen te leggen tussen de verschillende 
leden van het gezin: ‘Als jij op de ene plek iets hoort, moet je onmiddellijk 
bedenken: wat weet ik van de andere gezinsleden, wat is daar aan de hand? 
De meldcode kan aanzetten tot meer aandacht voor het hele systeem.’ Dit wil 
niet zeggen dat er in de praktijk ook daadwerkelijk systeemgericht wordt 
gewerkt. 
 Deskundigen zien als gevaar dat er overspannen verwachtingen kunnen 
ontstaan; men verwacht door de invoering van de landelijke meldcode dat de 
overheid in staat is veiligheid te waarborgen in alle gezinnen. ‘Alles maar 
melden, niet meer kunnen accepteren dat het ondanks de meldcode toch nog 
een keer fout gaat.’ Een ander punt is dat als er wordt gemeld maar er vindt 
geen goede terugkoppeling plaats, professionals de volgende keer minder snel 
zullen melden. ‘Je hebt het vertrouwen nodig dat je melding tot iets leidt. 
Dat vertrouwen is nog niet aanwezig bij alle professionals. Zij hebben nu vaak 
het gevoel dat hun melding in een black box gaat en dat zij niet meer weten 
wat ermee gebeurt.’
 Ook wordt afgevraagd of de meldcode wel kan gelden voor alle vormen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Eergerelateerd geweld en vrouwelijke 
genitale verminking zijn vormen die specifieke acties en voorzichtigheid 
vereisen, daar kan de meldcode niet in voorzien. Hier dient een aanvullend 
specifiek protocol voor te gelden.
 Een belangrijk punt is dat, naast een heldere procedure, voldoende tijd en 
ruimte nodig is om de meldcode goed te kunnen uitvoeren. De professional 
moet vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld serieus kunnen 
nemen en kunnen zoeken naar oplossingen. Dit kost (veel) tijd. Bij vermoe-
dens van mishandeling is overleg met collega’s nodig. Vervolgens moeten de 
vermoedens worden geconcretiseerd en vastgelegd in een dossier. Er zijn 
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gesprekken met de cliënt. Dit zijn vaak lastige gesprekken; het communiceren 
over geweld is moeilijk, ook voor professionals. Ook kan er overleg met 
collega’s van buiten de instelling nodig zijn. Het moet wel mogelijk zijn voor 
de professional om tijd en aandacht te besteden aan complexe problemen. Als 
die ruimte er niet is, kan het voor de professional makkelijker zijn om geen 
vermoedens te hebben, zeker als de implicaties onduidelijk zijn.  Daarnaast 
speelt er nog een dilemma rond de geheimhoudingsplicht. Duidelijk is dat 
naast de geheimhoudingsplicht ook de zorgplicht bestaat. Bij gevaar voor de 
cliënt of omgeving mag de geheimhoudingsplicht worden doorbroken. In de 
praktijk kan het een heel moeilijke afweging zijn om tot het doorbreken van 
de geheimhoudingsplicht of het beroepsgeheim over te gaan. Een deskundige: 
‘De stappen de we rond huiselijk geweld en kindermishandeling zetten, zijn 
ingegeven door wat tuchtrechters en wetgeving over het beroepsgeheim 
zeggen. Je mag het verbreken, maar moet eerst signaleren, bespreken met de 
cliënt, een afweging maken, advies vragen aan AMK/steunpunt en dan pas 
melden. Het is echt ongelooflijk dat mensen nu nog denken ‘het kan niet, 
want ik heb een beroepsgeheim.’ De meldcode borgt juist een zorgvuldige 
omgang met het beroepsgeheim.’ Het is duidelijk dat het beroepsgeheim mag 
worden doorbroken, maar in complexe situaties blijft de afweging lastig en 
vergt tijd (Verhagen, 2008; Hendriks, 2008). Voorkomen moet worden dat 
mensen hulpverleners of leerkrachten niet meer in vertrouwen nemen omdat 
ze bang zijn om uit huis geplaatst te worden of dat kinderen onder toezicht 
worden gesteld (Pels, Lünnemann & Steketee, 2011). 

4.4 Waarborging veiligheid in gezinnen 

De deskundigen zijn gematigd positief over de verwachting dat de meldcode 
bijdraagt aan het beter waarborgen van veiligheid in gezinnen of zij kunnen er 
geen uitspraak over doen. Een deskundige vertelt: ‘Er is geen enkel middel 
dat die garantie volledig kan bieden en dat zullen we ook nooit uitvinden. 
Maar je hoopt dat ook dit weer een klein stapje bijdraagt aan effectief 
signaleren. Goed signaleren, maar dan met name ook de goede stappen 
zetten, die er toe leiden dat het kind en de gezinsleden worden beschermd en 
geholpen. Maar het is ook weer een bescheiden middel. Het is een hardnekkig 
probleem en eeuwenoud, we kunnen er tegenwoordig alleen minder goed 
tegen. De professionals staan enorm onder druk. Ze mogen niks missen en 
daar ligt ook een risico. (…) Maar of dat nou leidt tot effectiever optreden, 
dat weet ik niet zeker.’ 
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De meldcode heeft vooral betrekking op het nemen van verantwoordelijkheid 
en daar vervolgens naar handelen. Daarbij is het van belang dat men zich 
bewust wordt van het feit dat kindermishandeling en huiselijk geweld bestaan, 
aldus een deskundige: ‘weten waar het over gaat, waar moet je op letten?’ 
Aangetekend wordt dat om daadwerkelijke veiligheid te waarborgen, profes-
sionals daar de tijd en ruimte voor moeten krijgen. Ze moeten met de 
gezinnen kunnen zoeken naar oplossingen die bij hen passen; die aansluiten 
bij de eigen kracht van het gezin en de sociale omgeving. ‘Ik vind dat het nu 
toch een beetje neigt naar: het zijn vijf stappen naar het AMK. Het is belang-
rijk dat de professionals zelf de regie blijven voeren.’ Waarborging van de 
veiligheid wordt onvoldoende op de voorgrond geplaatst: ‘In de praktijk zie je 
dat de meldcode vooral gaat over melden, dus gericht op het proces. De focus 
ligt niet op het verbeteren van de veiligheid. De vraag is of de meldcode echt 
leidt tot een betere veiligheid. Ik weet het werkelijk niet.’
 Om een betere waarborging van de veiligheid te garanderen is op instel-
lingsniveau niet alleen aandacht nodig voor het implementeren van de meld-
code in de werkprocessen, maar ook ruimte voor de professional. Ruimte om 
zijn verantwoordelijkheid te kunnen nemen en ruimte voor voldoende scho-
ling, gespreksvaardigheden en terugkerende intervisie. En daarnaast: 
‘Misschien is wel de belangrijkste voorwaarde dat de politiek de verwach-
tingen afstemt op de bescheiden mogelijkheden die de meldcode biedt.’ 
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5 Conclusie: effecten van de Rotterdamse Meldcode

Een overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan bekend te zijn met 
de Rotterdamse Meldcode. Professionals die bekend zijn met de meldcode 
hebben verhoudingsgewijs vaker vermoedens gehad van kindermishandeling 
en/of huiselijk geweld dan professionals die niet bekend zijn met de meld-
code. Als we kijken naar de verschillende sectoren (welzijn, gezondheidszorg, 
jeugdzorg en onderwijs), blijkt dat professionals uit de gezondheidszorg 
verhoudingsgewijs vaker vermoedens hebben van mishandeling dan professio-
nals uit de andere sectoren.
 Ook als het gaat om het inwinnen van advies zien we dat professionals die 
bekend zijn met de Rotterdamse Meldcode vaker advies vragen bij het AMK of 
ASHG dan professionals die niet op de hoogte zijn van de Rotterdamse 
Meldcode. Wat het meldgedrag betreft, zijn er nauwelijks verschillen tussen 
professionals die wel of niet bekend zijn met de meldcode. Dit kan ook te 
maken hebben met het meldgedrag binnen de instellingen. Het melden wordt 
vaak door de leidinggevende gedaan. Uit de interviews komt naar voren dat 
professionals niet naar hun leidinggevende gaan omdat deze, in hun ogen, de 
melding naar het AMK of ASHG niet zal doorzetten. Uit het onderzoek van 
Doeven (2008) blijkt dat professionals die bekend zijn met de meldcode 
kindermishandeling op alle drie de aspecten (vermoeden, advies en melden) 
beter scoren. Op de vraag of de Rotterdamse Meldcode heeft bijgedragen aan 
vaker signaleren, antwoordt ongeveer een derde van de professionals bevesti-
gend. Bijna drie op de tien menen dat zij op deze aspecten weinig hebben 
gehad aan de Rotterdamse Meldcode. Relatief veel professionals zeggen het 
niet te weten. 
 In de oorspronkelijk Rotterdamse Meldcode moet de professional bij een 
vermoeden eerst in gesprek met de cliënt (nu is dit conform de landelijke 
meldcode nadat er collegiale consultatie heeft plaatsgevonden). Indien een 
cliënt bezwaar maakt tegen de melding, zetten zes op de tien professionals 
de melding alsnog door. Voor een deel is het afhankelijk van de situatie; in de 
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meeste gevallen overlegt men met deskundige collega’s om zo tot een beslis-
sing te komen.
 Het doel van de interventies of het melden is zorg dragen voor meer 
veiligheid. Volgens een tiende van de professionals is het geweld gestopt na 
zes maanden in alle bij hun bekende gevallen. Bijna vier op de tien professio-
nals denken dat het geweld in de meerderheid van de gevallen (minimaal 75% 
van de gevallen) is gestopt. Daarentegen hebben bijna drie op de tien profes-
sionals het vermoeden dat het geweld doorgaat in meer dan de helft van de 
gevallen. Professionals die bekend zijn met de meldcode zijn vaker van 
mening dat het geweld niet is gestopt na zes maanden, dan professionals die 
niet op de hoogte zijn van de meldcode. Binnen de sectoren zien we dat 
professionals uit de jeugdzorg vaak van mening zijn dat mishandeling in de 
meeste gevallen na zes maanden is gestopt. Professionals in de gezondheids-
zorg hebben vaker het vermoeden dat het geweld niet is gestopt na zes 
maanden. 
 Vinden professionals dat zij voldoende zijn geschoold en worden onder-
steund? Bijna vier op de tien missen op bepaalde aspecten ondersteuning 
binnen de eigen organisatie met betrekking tot de Rotterdamse Meldcode. Er 
lijkt onder de professionals nog veel onduidelijkheid te zijn over het werken 
met de meldcode. Daarnaast noemen enkelen ook de behoefte aan (meer) 
(emotionele) ondersteuning bij de zwaarte van het werk. Binnen de sectoren 
zien we dat vooral professionals werkzaam in de gezondheidszorg en de 
jeugdzorg verhoudingsgewijs vaker aangeven dat er in hun organisatie onvol-
doende aandacht is voor secundaire traumatisering. Het belang van training 
en intervisie wordt benadrukt, net als extra aandacht voor nieuwe/onervaren 
werknemers. 
 Ruim de helft van de professionals die op de hoogte zijn van de meldcode 
vindt het een bruikbaar instrument. Een grote groep van bijna vier op de tien 
zegt niet te weten of het bruikbaar is. En een minderheid vindt de meldcode 
niet bruikbaar. Professionals werkzaam in de jeugdzorg vinden het instrument 
relatief gezien het minst bruikbaar (ongeveer vier op tien vindt het bruik-
baar), professionals uit de welzijnssector het meest (ongeveer driekwart vindt 
het bruikbaar). Dit kan ermee samenhangen dat er in de welzijnssector nog 
een hele slag moet worden gemaakt wat betreft bewustwording en vaardig-
heden in het omgaan met deze problematiek. In de jeugdzorg is al veel langer 
ervaring met de meldcode kindermishandeling. Voor hen is het onduidelijk 
wat de Rotterdamse Meldcode toevoegt aan wat er al is. 
 Ondanks het feit dat de ruime meerderheid van de respondenten op de 
hoogte is van de Rotterdamse Meldcode constateren we dat er nog veel 
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onbekendheid bestaat over wat het werken met de Meldcode concreet 
betekent. Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn complexe situaties waar 
lastige beslissingen genomen moeten worden. De afweging tussen privacy van 
de cliënt en zorg voor veiligheid is niet altijd opgelost met het adagium dat er 
een zorgplicht is als mensen in gevaar verkeren. Een meldcode is een instru-
ment om de procedurele stappen te verhelderen, maar uiteindelijk komt het 
aan op de professionals en het bestuur van hun instelling. De professionals 
moeten hun verantwoordelijkheid nemen door vermoedens serieus te nemen. 
Het bestuur moet voorwaarden scheppen om de professionals tijd en ruimte 
te geven om de interventies die nodig zijn tot een succes te maken. De grote 
uitdaging is om te leren omgaan met onzekerheden en vanuit betrokkenheid 
verantwoorde beslissingen te nemen. 
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Bijlage 1 Methodologische verantwoording

Doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de effecten van de invoering 
van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De probleemstelling 
van het onderzoek luidde:
Wat zijn de effecten van de invoering van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling? 

De vraagstelling van het onderzoek is geconcentreerd rond drie 
onderzoeksvragen: 

1. Wordt er sinds de instelling van de meldcode in Rotterdam vaker door 
professionals gemeld bij het ASHG en het AMK? 

2. In hoeverre en op wat voor manier wordt het stappenplan gebruikt door de 
professionals? 

3. In hoeverre leidt de meldcode en de aanpak tot een betere waarborging 
van de veiligheid in gezinnen?

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is een onderzoeksdesign 
opgesteld. Voor het benantwoorden van de onderzoeksvragen hebben wij 
respectievelijk de registratiegegevens van het AMK en ASHG en de politie in 
Rotterdam geanalyseerd. Daarnaast hebben wij een internetenquête uitgezet 
onder een representatieve groep instellingen binnen Rotterdam en professio-
nals geïnterviewd. En tot slot hebben wij voor de beantwoording van de 
laatste onderzoeksvraag een documentstudie uitgevoerd en deskundigen 
geïnterviewd. 

Hieronder worden de onderzoeksonderdelen afzonderlijk toegelicht.

Ad 1. Wordt er sinds de instelling van de meldcode in Rotterdam vaker 
door professionals gemeld bij het ASHG en het AMK?
Het doel van de meldcode is een verbetering van de besluitvorming in geval 
van vermoedens of constatering van intrafamiliaal geweld. De meldcode is 
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daarbij een hulpmiddel. Het aantal meldingen van instellingen die zelf geen 
mogelijkheden tot ondersteuning en hulpverlening hebben zal erdoor 
toenemen, omdat melding de schakel kan zijn tot hulp, maar het uitblijven 
van meer meldingen door schakelinstellingen of curatieve instellingen hoeft 
niet te betekenen dat de signalering en hulp niet is verbeterd. Juist door 
eerder en beter te signaleren en de juiste hulp te bieden is melden niet meer 
noodzakelijk. Inzicht in het aantal meldingen toont aan wat het meldgedrag is 
van de professionals. 
 Deze gegevens moeten in principe uit de registratie van het ASHG en het 
AMK zichtbaar worden. Aangezien de melder altijd wordt vastgelegd, kan er 
op basis van de partijen die zich verbonden hebben aan de meldcode gekeken 
worden in hoeverre zij meer melden bij het ASHG/AMK dan voorheen.
 Wij hebben over de periode voor de meldcode reeds gegevens van het 
ASHG. De gegevens van 2006 en 2007 zijn gebruikt als nulmeting en de 
gegevens van 2008, 2009 en 2010 als vervolgmeting. Van het AMK hebben wij 
geen aanvullende gegevens ontvangen, dit betekent dat wij alleen gebruik 
hebben kunnen maken van de gegevens die wij reeds zelf hadden verzameld 
van het AMK; hierin ontbreken echter de gegevens van de melders. 
Vandaar dat voor dit onderdeel gebruik is gemaakt van de landelijke gegevens 
van het AMK, waarbij we kunnen zeggen dat de regio Rotterdam ongeveer 10% 
van de landelijke meldingen bij het AMK behelst. 

Ad 2. In hoeverre en op wat voor manier wordt het stappenplan gebruikt 
door de professionals?

Digitale enquête onder professionals
Om inzicht te krijgen in hoeverre en op wat voor manier het stappenplan 
wordt gebruikt door de professionals hebben wij onder werknemers van 
vijftien organisaties die hebben deelgenomen aan een pilot meldcode een 
internetenquête uitgezet in de periode januari tot medio maart 2011. In de 
internetenquête zijn professionals bevraagd op kennis over het bestaan van de 
Rotterdamse Meldcode, vermoedens van mishandeling, advies- en of melding 
bij het AMK en het ASHG, voortzetting van de hulp en eventuele ondersteu-
ningsbehoeften bij het gebruiken van de meldcode. 
 In november 2010 heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond de verschillende 
organisaties een brief gestuurd waarin het onderzoek werd toegelicht en wat 
er van de organisaties werd verwacht. Naar aanleiding van deze brief hebben 
wij in december telefonisch contact opgenomen met alle organisaties om 
nadere afspraken te maken omtrent het uitzetten van de enquête. Begin 
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januari 2011 hebben wij de link naar de enquête doorgestuurd naar onze 
contactpersonen bij de verschillende organisaties en zij hebben de link 
vervolgens zelf doorgestuurd naar door hen geselecteerde professionals. 
 Niet iedere organisatie heeft de enquête organisatiebreed uitgezet. 
Hiervoor werden verschillende redenen aangevoerd, zoals hoge werkdruk 
professionals, lage respons, relevantie en betrokkenheid bij andere onder-
zoeken. De bevindingen uit de enquête hebben daarmee betrekking op een 
deel van de professionals afkomstig van instellingen die eerder deelnamen aan 
de pilot. Dit brengt met zich mee dat antwoorden van de professionals die 
deelnamen niet zonder meer gegeneraliseerd kunnen worden naar alle 
Rotterdamse professionals die te maken kunnen krijgen met signalen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Wel geeft het goed inzicht in wat 
ervaringen zijn van professionals onder de pilot-deelnemers, en waar moge-
lijke knelpunten liggen. Ook bieden de bevindingen de mogelijkheden om 
bekendheid met de Meldcode af te zetten tegen onbekendheid met de 
Meldcode en sectoren onderling te vergelijken. 
 In totaal hebben 295 respondenten (respons van 25%) deelgenomen aan de 
enquête afkomstig van 16 verschillende instellingen die eerder deelnamen aan 
de pilot Rotterdamse Meldcode. In Tabel 1 is de respons per sector 
aangegeven.

Tabel 1 Overzicht respons enquête per sector

Sector Aantal uitgezette 
vragenlijsten

Aantal respondenten 
(netto respons)

Respons 
(%)

welzijn 271 84 31%

Gezondheidszorg 250 57 23%

Jeugdzorg 620 140 23%

Onderwijs 45 14 31%

Totaal aantal resondenten 1.186 295 25%

Aan de hand van de organisaties en instellingen, is een vierdeling in sectoren 
gemaakt: welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs. Deze indeling is 
als volgt opgebouwd:

 ● Sector Gezondheidszorg (Bavo-Europoort, Lucertis, Zorgservice, Bouman 
GGZ, Erasmus MC, GGD).

 ● Welzijn (CVD, MEE, SWF, Thermiek).
 ● Onderwijs (CED, Basisonderwijs, voortgezet onderwijs).
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 ● Jeugdzorg (BJZ, CJG, Flexus).
Het aantal respondenten dat heeft deelgenomen vanuit de sector onderwijs is 
relatief laag (n=14). Aangezien het responspercentage binnen de sector 31 
procent is, doen wij ook uitspraken onderwijs als aparte sector. Wel dienen 
deze met enige voorzichtigheid te worden betracht.

Diepte-interviews professionals
Om meer zicht te krijgen op het bewustwordingsproces rond de meldcode en 
verdieping te kunnen krijgen op de ervaringen die in de enquête zijn aange-
geven, hebben wij daarnaast ook interviews met professionals gehouden. In 
totaal zijn twaalf professionals bevraagd tijdens diepte-interviews aan de 
hand van een semigestructureerde vragenlijst. De professionals zijn geworven 
via de eerder genoemde digitale enquête. Aan het einde van de vragenlijst 
was een vraag opgenomen of men wilde meewerken aan een verdiepend 
interview. In totaal hebben 40 personen van de in totaal 295 personen (dit is 
14%) aangegeven te willen meewerken aan een diepte-interview. Bij de start 
van het onderzoek beoogden wij circa 7 diepte-interviews; vanwege de grote 
diversiteit aan functies en instellingen hebben wij gekozen dit uit te breiden 
naar 12 diepte-interviews. Bij de selectie van de professionals voor de diepte-
interviews, hebben wij gepoogd een zo divers mogelijke groep te interviewen, 
waarbij gelet op instelling, functie, aantal jaren werkervaring, aantal keer dat 
men heeft gemeld. In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de geïnter-
viewde professionals, naar functie en instelling. 

Ad 3. In hoeverre leidt de meldcode en de aanpak tot een betere waarbor-
ging van de veiligheid in gezinnen?

Het uiteindelijke doel van de Meldcode is het verbeteren van de hulp aan 
slachtoffers en plegers van intrafamiliaal geweld en betere waarborging van 
veiligheid in gezinnen en relaties. Het is relevant om na te gaan in hoeverre 
de invoering van de Meldcode leidt tot een betere waarborging van de 
veiligheid in gezinnen. Wordt er meer systeemgericht gewerkt, is er meer 
zicht gekomen op de veiligheid en hoe kan de veiligheid worden vergroot?
Een effectmeting (bijvoorbeeld een onderzoeksdesign waarin gezinnen 
langdurig kunnen worden gevolgd) valt buiten de grenzen van het onderzoek. 
Wij zien voorgaande als een theoretisch uitgangspunt, dat wij hebben 
getoetst aan de hand van een beknopte document- en literatuurstudie waarin 
ook buitenlandse ervaringen worden meegenomen, aangevuld met interviews 
met een viertal inhoudelijk deskundigen/betrokkenen uit het veld. 
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Dit betekent dat wij bij de beantwoording van deze onderzoeksvraag uit zijn 
gegaan van plausibiliteit: is het aannemelijk dat de uitgangspunten en de 
invulling van de Meldcode leiden tot een verbetering van de veiligheid in 
gezinnen?

In Bijlage II zijn de geïnterviewde inhoudelijk deskundigen en betrokkenen 
opgenomen.
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Bijlage 2 Respondentenoverzicht 

Respondenten diepte-interviews professionals

 ● Ouderenmaatschappelijk werker, Stichting Welzijn Feijenoord.
 ● Interventieverpleegkundige, Centrum voor Jeugd en Gezin.
 ● Ambulant hulpverlener, FlexusJeugdplein.
 ● Opvoedingsondersteuner / trainer Meldcode, Thermiek.
 ● Arts/behandelcoördinator, Bouman GGZ.
 ● Schoolmaatschappelijk werker/consulent, Stichting MEE.
 ● Consulent/schoolmaatschappelijk werker, Stichting MEE.
 ● Voorpostfunctionaris/medewerker meldpunt zorgformulieren, Jeugdzorg 

Rotterdam.
 ● Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Bavo Europoort.
 ● Intern begeleider, basisonderwijs.
 ● Coördinator LTHG, IJsselmonde.
 ● Beleidsmedewerker, Centrum voor Dienstverlening. 

Diepte-interviews deskundigen / betrokkenen 

 ● Lydia Janssen – Juridisch adviseur en opleider (in 2009 betrokken bij het 
opstellen van het Landelijk Basismodel Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling en in 2007 bij het ontwikkelen van de Rotterdamse 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).

 ● Marjolijn van de Merwe – Vertrouwensarts / coördinator Maasstad 
Ziekenhuis en Lid RAAK-Commissie.

 ● Patrica Ohlsen, ontwikkelaar e-learning modules over meldcode en kinder-
mishandeling, The Next Page, eerder betrokken als RAAK-coördinator GGD 
Rotterdam-Rijnmond. 

 ● Marga Haagmans, consultant en trainer Roodz, inhoudsdeskundige The 
Next Page.
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en kindermishandeling

De gemeente Rotterdam werkt sinds eind 2007 met een 

Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

In 2009 is de implementatie van deze meldcode geëvalueerd. 

Dit rapport betreft een evaluatie van de invoering van de 

Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het 

daadwerkelijke gebruik van de meldcode. Specifi ek is gekeken of 

bekendheid met de meldcode ook van invloed is op signalering, 

adviesvragen en meldgedrag. De resultaten zijn uitgesplitst voor 

de sectoren welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GGD Rotterdam-

Rijnmond.
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