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Grensoverschrijdend gedrag in 

de huiselijke kring (door 

familie, partners, ex-partners en 

huisvrienden).  

Grensoverschrijdend gedrag 

binnen professionele 

zorgrelatie (door betaalde en 

onbetaalde medewerkers). 

 

Grensoverschrijdend gedrag 

tussen cliënten onderling. 

 

 

Grensoverschrijdend gedrag 

door derden (bezoeker, 

taxichauffeur etc.).  

Vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag  

• Verplichting signaleren en  handelen 

volgens de Wet:  

Verbeterde meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling  

• (Inclusief situaties van mensenhandel 

en loverboys).  

•  

Melden of advies bij Veilig Thuis  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Strafrecht: informatief gesprek, melding 
of aangifte bij politie 

 

Verplichting signaleren en melden:  

Wet: Wkkgz 

• Meldplicht calamiteiten, seksueel 

misbruik en geweld aan de Inspectie 

(artikel 11, 1e lid, onder b.)  

• Intern Veilig incidenten melden 
 
Jeugdwet 
Leidraad meldingen Jeugd 
 

 

• Registratie in waarschuwingsregister 
 
 
Wet WMO  
Vraag in betreffende gemeente naar het 
calamiteitenprotocol.  
 
 
 
 
 
Strafrecht: informatief gesprek, melding 
of aangifte bij politie 
 
 
 
 
 

• Verplichting signaleren en melden: 

• Wet: Wkkgz 

• Meldplicht calamiteiten, seksueel 

misbruik en geweld aan de inspectie 

(artikel 11, 1e lid, onder b.)  

→ Voor geweld tussen cliënten 

 onderling gelden aanvullende 

 beleidsregels.  

• Intern Veilig incidenten melden  

 

Wanneer cliënten onderling een 
partnerrelatie hebben: zie Wet 
Verbeterde meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling 

•  
 
Jeugdwet 
Leidraad meldingen Jeugd 
 
Wet: WMO 
Vraag in betreffende gemeente naar 
het calamiteitenprotocol. 
 
 
Strafrecht: informatief gesprek, melding 
of aangifte bij politie 
 

Signaleren en melden 

• melden bij het betreffende bedrijf.  

• Evt. aansprakelijk stellen bedrijf  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet: WMO 
Vraag in betreffende gemeente naar 
het calamiteitenprotocol. 
 
 
Strafrecht: informatief gesprek, melding 
of aangifte bij politie 

 

 

Grensoverschrijdend gedrag 

naar medewerkers door cliënt, 

medewerker, bezoeker. 

Signaleren en melden: 

• Handreiking GGZ 

aangifte doen bij 

agressie of 

geweldproblemen 

 

• Opvang na schokkende 

gebeurtenissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliënt slachtoffer  Medewerker slachtoffer  
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