
Handelingskader 
kindermishandeling 
en huiselijk geweld

Smoelenboek



PO-Raad Sarah Abbou
Beleidsadviseur
06 - 83985089 
s.abbou@poraad.nl

Kennispagina met relevante informatie/tools over 
meldcode/handelingskader, links naar relevante partijen.

poraad.nl/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld

MBO Raad Peter Vermeijs
Beleidsadviseur privacy  
p.vermeijs@mboraad.nl 

Niet voor casussen, maar voor algemeen beleid en 
afstemming met en tussen de betrokken onderwijs 
sectoren en andere relevante partijen.

mboraad.nl/nieuws/onderwijs-presenteert-
afwegingskader-bij-meldcode-kindermishandeling

mboraad.nl/themas/integrale-veiligheid-vier-pijlers

Inspectie 
Gezondheidszorg en 
Jeugd

Frank van Leerdam 
Afdeling Netwerkzorg en 
Preventie, coördinator van het 
programma Beter vroeg dan laat  
f.v.leerdam@igj.nl

Je kunt bij ons terecht voor vragen over toezicht op 
instellingen en professionals die onder het toezicht van 
de IGJ vallen. Soms geef ik uitleg en adviezen over en/
of stimuleer mensen om het goede te doen tegen, de 
diverse vormen van geweld in afhankelijkheid.

igj.nl/onderwerpen/meldcode-geweld-en-mishandeling

Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten (VNG)

Petra Raaijen 
Beleidsadviseur Onderwijs 
petra.raaijen@vng.nl

Tijne Berg 
Beleidsadviseur Veilig Thuis  
tijne.berg@vng.nl 

De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie 
van de meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld. De gemeente zorgt voor toezicht op de 
meldcode vanuit de leerplicht en via toezicht en 
handhaving op de kinderopvang.

vng.nl/rubrieken/onderwerpen/kindermishandeling- 
en-huiselijk-geweld

LVAK Tea Hol 
Directeur 
directie@lvak.nl

•  Een aandachtsfunctionaris kan lid worden bij de 
LVAK om zodoende gecertificeerd AF te blijven. De 
AF moet voor registratie verplicht jaarlijks bijscholing 
volgen.

•  Implementatie van de meldcode.
•  Tools te gebruiken bij de implementatie en borging 

van de meldcode,
•  Basis Training aandachtsfunctionaris, Hobéon 

gecertificeerd.

lvak.nl
De informatie voor tools, digitale bibliotheek,  
helpdesk etc. is alleen toegankelijk voor de leden

Organisatie Contactpersoon Waarvoor kan je bij de organisatie terecht? Waar is de informatie te vinden?
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Organisatie Contactpersoon Waarvoor kan je bij de organisatie terecht? Waar is de informatie te vinden?

Landelijk Netwerk  
Veilig Thuis

Marie-Christine van Dongen 
Beleidsadviseur Veilig Thuis 
Gelderland-Zuid/Contactpersoon 
voor het Landelijk Netwerk Veilig 
Thuis 
mvanDongen@veiligthuisgz.nl 

•  Alle ins en outs van de Meldcode kindermishandeling 
en huiselijk geweld.

•  Alle ins en outs van de werkwijze van Veilig Thuis 
(intern en in de keten)

•  Heel veel concrete voorbeelden/ casuïstiek op het 
gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld

• veiligthuis.nl 
• veiligthuis.nl/landelijke-afspraken 
• augeo.nl/nl-nl/themas/meldcode
•  nji.nl/sites/default/files/2021-05/Het-

afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-
kindermishandeling.pdf 

•  veiligthuis.nl/wp-content/uploads/2018/12/Veiligthuis-
interactief-protocol_v3.pdf

Raad voor de 
Kinderbescherming

kinderbescherming.nl/contact-en-
adressen

kinderbescherming.nl/themas/kindermishandeling

Ouders & Onderwijs Marieke Boon-Mens 
marieke.boon@
oudersenonderwijs.nl

1.  Vragen over het handelingskader en de uitvoering 
daarvan op scholen.

2.  Advies wanneer zij te maken hebben met een 
(dreigende) melding.

3.  Advies bij onveilige situatie buitenshuis voor 
hun kind waaronder op school of bij (vermoeden 
van) mishandeling van hun kind door iemand 
buitenshuis.

4.  Melden van onjuiste inzet of uitvoering protocol. 
kindermishandeling op school.

5.  Ouders kunnen contact opnemen met de advieslijn 
van Balans voor informatie en steun. Dat kan via 
balansdigitaal.nl/balans-advies/ 

oudersenonderwijs.nl/kennisbank/pesten-veiligheid-
en-gezondheid/mentale-veiligheid/meldcode-huiselijk-
geweld-en-kindermishandeling

Balans Joli Luijckx  
joli@balansdigitaal.nl  

Karin van Ooijen 
karin.vanooijen@balansdigitaal.nl 

balansdigitaal.nl/kennisbank/zorg/jeugdbescherming-
veilig-thuis-en-dwang-en-drang/veilig-thuis-melding-wat-
is-het-en-hoe-ga-je-ermee-om

balansdigitaal.nl/opvoeding/ieder-kind-overal-veilig-
rapportage-analyse-onveilige-situaties-buitenshuis

Augeo Foundation Linda Odijk 
linda@augeo.nl 

Om professionals, maar ook studenten - de 
toekomstig professional - te ondersteunen bij 
de aanpak van kindermishandeling, bieden wij 
uitgebreide e-learningmodules over het signaleren 
van kindermishandeling en huiselijk geweld, maar ook 
aanverwante thema’s. Daarnaast is op onze site heel 
veel gratis content te vinden, die professionals helpen in 
de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

augeo.nl

AVS (Algemene 
Vereniging 
Schoolleiders)

helpdesk@avs.nl Informatie specifiek voor schoolleiders hoe te handelen 
als zij met kindermishandeling te maken krijgen.

avs.nl/kennisbank/onderwijs-en-leerlingzorg/
kindermishandeling
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