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Een centrale digitale tool 
voorziet in een behoefte. Focus 
op praktische en concrete 
ondersteuning om stappen in de 
praktijk te brengen. Vooral om 
te signaleren en handelen. 

Bestuur/Leidinggevende(n) 
spelen op dit thema een heel 
belangrijke rol in de informatie-
voorziening aan vrijwilligers.

Ouderenmishandeling en 
ontspoorde mantelzorg verdient 
extra aandacht.

Stappen 3, 4 en 5 in de meldcode 
worden beduidend minder 
doorlopen door vrijwilligers.

Investeer in
ö Website en digitale 

hulpmiddelen
ö Bekendheid website en 

digitale hulpmiddelen
ö Structureel onder de 

aandacht brengen van 
thema

ö Scholing en training

Uitkomsten onderzoek

Aanbevelingen aan gemeente Almere

Meer weten? Lees de volledige rapportage op  almere.nl/meldcode - Gemeente Almere beraadt zich op vervolgstappen.

Aantal slachtoffers in 
Nederland per jaar

Afgelopen 5 jaar een vermoeden van 
mishandeling gehad

Jeugd (0-23) Volwassenen Senioren

 
 

Wordt er met de meldcode o.i.d. gewerkt 
binnen uw organisatie?

Ja 38%
Nee 9%

Weet ik niet 53%

Bent u op de hoogte van de signalen van 
geweld bij uw doelgroep?

Ja 49%
Beetje 35%

Nee 16%

Verwachtings  - 
management

Maak duidelijk wat de 
gemeente op dit thema 
verwacht van de vereni-
gingen en stichtingen in 
Almere.

Aanspreekpunt
Breng het belang van een 
aanspreekpunt of 
aandachtsfunctionaris 
onder de aandacht. 
Ondersteun om deze te 
organiseren.

Stimuleer
Stimuleer bewustwording 
bij verenigingen en 
stichtingen. Ondersteun 
hen om actiever bij te 
dragen aan signaleren en 
melden van zorgen.

1 2 3 4

11%
34%59%

Kent u de verschillende 
vormen van mishandeling?

Ja 35%
Beetje 52%

Nee 13%

 Behoefte (digitale) informatievoorziening meldcode



VORMEN VAN GEWELD
We onderscheiden drie hoofdvormen, 1) huiselijk 
geweld 2) ouderenmishandeling 3) kindermishan-
deling. Deze komen in alle maatschappelijke milieus 
en binnen alle culturen voor. 

 almere.nl/meldcode

STAP 1 - 
SIGNALEREN
 Heb je zorgen of een ‘niet 
pluis’ gevoel? Beschrijf 
deze dan zo concreet en 
feitelijk mogelijk. Een 

signalenlijst kan je hierbij helpen. 

 Kadera.nl of Zorgoog.nl

STAP 3 - IN GESPREK
Het is belangrijk dat iemand ook het 
gesprek aangaat met de betrok-
kene(n) over de ontvangen signalen 
of zorgen. Beslis wie dat doet. Jijzelf 

of een hulpverlener. Voor hulp bij deze stap kan je 
contact opnemen met Veilig Thuis.

STAP 2 - ZORGEN BESPREKEN
Bespreek je zorgen met jouw aanspreekpunt binnen je 
organisatie. Is er geen aanspreekpunt dan kun je voor hulp 
contact opnemen met de VMCA. Contact met Veilig Thuis 
Flevoland voor advies is ook mogelijk. Dit kan zonder 
bekend te maken om wie het gaat of wie jij bent (anoniem) 

 almere.nl/meldcode of  Toolkit Meldcode

STAP 4 - HULP ORGANISEREN
Het organiseren van hulp en vervolgacties voor 
de betrokkene(n) bij het geweld is een taak voor 
hierop getrainde en geschoolde professionals. 
Laat je aanspreekpunt binnen je vereniging of 
stichting dit organiseren of neem hiervoor 

contact op met Veilig Thuis.   

WAT IS DE MELDCODE?
De meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling is een 
stappenplan dat jou helpt om de juiste acties te ondernemen als 
je een vermoeden hebt van geweld. Hij is niet verplicht, maar wel 
handig.

 almere.nl/meldcode of  Toolkit Meldcode

 Rol vrijwilligersorganisaties
Uw vereniging of stichting 
kan een belangrijke rol 
spelen in het terugdringen 
van geweld. Wat kunt u doen?

ö Zorg voor draagvlak voor 
actie op dit thema

ö Maak de meldcode 
(bovenstaande stappen) 
onderdeel van het beleid

ö Help je mensen door een 
(geschoold)contact-
persoon of aandachtsfunc-
tionaris aan te wijzen

ö Zorg voor bekendheid van 
de afspraken en 
mogelijkheden bij signalen 
en zorgen

ö Een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) draagt bij 
aan de veiligheid in uw 
organisatie

 NOV.nl

 www.vmca.nl 
  036-5341404 
 info@vmca.nl 

Veilig Thuis Flevoland
 Veilig Thuis (Advies en Meldpunt 
Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling)  geeft 
advies, ondersteunt, doet 
onderzoek en brengt hulpver-
lening op gang om de situatie 
voor alle betrokkenen veiliger te 
maken. Er kan advies  gevraagd 
worden en/of een melding 
gedaan worden. Kinderen en 
ouders kunnen zelf ook bellen 
als ze behoefte hebben aan 
ondersteuning of advies.

Veilig Thuis is 24 uur zeven 
dagen in de week bereikbaar, 
buiten kantoortijd alleen voor 
spoed/crisis situaties. Voor 
advies kunt u ook anoniem 
contact opnemen. Bij acuut 
gevaar bel altijd 112.

 088 222 05 00 of 
www.veiligthuisflevoland.nl

 Toolkit Meldcode
De Rijksoverheid heeft allerlei 
informatie, video’s, brochures 
etc gemaakt. Die helpen jou om 
te begrijpen wat de meldcode 
is, hoe je daar gebruik van 
maakt, deze implementeert in 
je organisatie en geeft 
antwoorden op vragen. De 
meldcode is niet verplicht maar 
wel heel handig. 

 Rijksoverheid.nl

Hulplijnen voor jou
Advies nodig of melding 
maken? Veilig Thuis Flevoland 
via 088 222 05 00

Extra hulp nodig? Blijf Groep via 
088 234 24 50

Zoekt iemand zelf hulp? 
vooreenveiligthuis.nl

 Hulp van VMCA
 Als er geen aandachtsfunctionaris 
of aanspreekpunt is binnen jouw 
organisatie, neem dan contact op 
met het expertisecentrum 
vrijwillige inzet bij de VMCA. Die 
kan je verder helpen en indien 
nodig in contact brengen met de 
juiste professional(s).

 036-5341404 
 info@vmca.nl

Scholing
  Neem voor scholings- en 
trainingsmogelijkheden 
contact op met je belangenor-
ganisatie. Of kijk voor concrete 
opties op de websites:

www.inveiligehanden.nl
www.vrijwilligersacademie 
-almere.nl.

TIPS VOOR 
VRIJWILLIGERSHELPEN BIJ GEWELD

Zorg voor hulp, want geweld stopt niet vanzelf!
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