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Bijlage 5 Wmo-arrangementen / Slachtoffers huiselijk 
geweld 
 

Huidig afwegingskader voor een tweedelijns Wmo-arrangement 

Dit is aan de orde bij geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. 

Geweld in huiselijke kring is ‘geweld dat door iemand uit de privékring van het 

slachtoffer wordt gepleegd’. Met ‘de huiselijke kring’ wordt bedoeld (ex-)partners, 

ouders of verzorgers, vriend(in), gezins- en familieleden en (huis)vrienden. Het woord 

‘huiselijk’ verwijst dus niet naar de plaats van het geweld (het kan zowel binnenshuis als 

buitenshuis plaatsvinden), maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Geweld in 

huiselijke kring bestaat niet alleen uit lichamelijk geweld, maar kan ook bestaan uit 

psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. Kenmerken van de doelgroep 

slachtoffers huiselijk geweld waar de Wmo zich op richt:  

 

- Er is sprake van structurele onveiligheid en een onstabiele thuissituatie door een 

(dreiging) van fysiek, psychisch en/of seksueel geweld in huiselijke kring;  

- Zowel slachtoffer als pleger zijn niet in staat om zelfstandig (de dreiging van) het 

geweld te stoppen, onderliggend aan huiselijk geweld kunnen andere problemen op 

meerdere leefgebieden spelen (dit hoeft echter niet).  

 

Soms is het mogelijk dat deze doelgroep zelfstandig wonend is en ambulant 

ondersteund kan worden. In andere gevallen is een intramurale setting noodzakelijk. Er 

is altijd sprake van een veiligheidsaspect. 

Indien er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt dit prioriteit in het 

ondersteuningsverslag. Het aanpakken van de oorzaak van het huiselijk geweld zoals 

bijvoorbeeld schulden, is wel onderdeel van het plan, maar kan nooit als de oplossing 

van het huiselijk geweld worden gezien.  

 

Wijkteams werken in principe vanuit vrijwilligheid. In geval van huiselijk geweld 

waaronder kindermishandeling geldt echter de Meldcode. De Meldcode geeft 

ondersteuning aan hulpverleners om in geval van huiselijk geweld en 

kindermishandeling, actie te kunnen en moeten nemen. Je bent dan als hulpverlener 

verplicht om de meldcode te volgen. De meldcode is toegespitst op de verschillende 

beroepsgroepen. De wettelijke meldrechten bieden professionals met een 

beroepsgeheim het wettelijk recht om, ondanks hun beroepsgeheim, toch een melding 

te doen of informatie te verstrekken, ook al hebben zij daarvoor geen toestemming van 

de cliënt (opgenomen in Artikel 5.2.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning). 
 

 


