
UITNODIGING
Regionale bijeenkomsten Meldcode

Of u nu werkt als huisarts, onderwijzer of hulpverlener: in uw werk kunt u te  
maken krijgen met (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.  
Weet u wat u dan moet doen? 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies en het doen van een melding. De Meldcode huiselijk geweld en  
kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand 
van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en  
of hulp kan worden ingezet. Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de Meldcode. 

Waarom en hoe verandert de Meldcode en wat betekent dit voor u als professional? Wat houdt de nieuwe  
radarfunctie in? En vooral: hoe werken we zo goed mogelijk samen in de aanpak van huiselijk geweld en  
kindermishandeling? Tijdens de bijeenkomst komen al deze zaken aan bod. Met uiteraard volop gelegenheid  
voor vragen en reacties van uw kant.

Voor wie?
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland organiseert de bijeenkomsten voor professionals uit verschillende werkvelden. 
Dat doet Veilig Thuis samen met de 22 gemeenten* waarin zij werken. We nodigen u van harte uit voor (één van) 
de bijeenkomst(en) in uw regio: Midden-IJssel.

   Bijeenkomst Zutphen   Bijeenkomst Apeldoorn
Datum   dinsdag 27 november       donderdag 29 november
Tijd   9:00 - 13:00 uur              16:00 - 20:00 uur
Locatie  Burgerzaal Oude Stadhuis Zutphen      CODA Apeldoorn
   Lange Hofstraat 4 in Zutphen          Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn

Programma 
• Ontvangst
• Opening door dagvoorzitter
• Interview wethouder
• Deel I: het belang van samenwerking en de verbeterde Meldcode
• Pauze (in Apeldoorn incl. maaltijd)
• Deel II: de nieuwe werkwijze in de praktijk 
• Afsluiting

Bent u erbij?
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, meld u dus snel aan! Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 21 november.

Aanmelden 
Zutphen
Stuur een e-mail naar b.devenijns@zutphen.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, de namen van de  
medewerkers met wie u komt, uw organisatie en uw e-mailadres en telefoonnummer.  
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.
Apeldoorn
Ga naar www.bijeenkomsteninapeldoorn.nl/meldcode en kies voor ‘aanmelden’. Na aanmelden ontvangt u een 
bevestiging. 

Om zoveel mogelijk geïnteresseerden te kunnen bereiken hebben we de uitnodiging breed uitgezet.  
Het kan voorkomen dat u deze uitnodigingen via meerdere kanalen ontvangt.  
U mag deze uitnodiging ook gerust doorsturen naar andere geïnteresseerden. 

Wij zien u graag op 27 november in Zutphen of op 29 november in Apeldoorn!

Hartelijke groet,
ook namens alle deelnemende gemeenten*
Azime Gülhan
Directeur Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
 

* Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is werkzaam in de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland,  
Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem,  
Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen


