
Helaas heeft het Landelijk Netwerk Veilig Thuis de kans nog niet gehad het rapport van deze 

belangenvereniging te lezen en is het daarmee ook niet in de gelegenheid geweest om de 

bevindingen van de BVIKZ nader te bestuderen. Vanzelfsprekend zijn wij bereid in gesprek te gaan 

over zaken waarover ouders, familie over andere betrokkenen aangeven niet blij te zijn over de wijze 

waarop Veilig Thuis haar werk doet. De BVIKZ heeft op eerdere momenten laten weten een grote 

hoeveelheid signalen te hebben gekregen van verontrusten ouders, familie en betrokkenen. 

Alhoewel wij dat signaal zeer serieus nemen hebben wij slechts in zeer beperkte mate inzicht kunnen 

krijgen in de door BVIKZ aangedragen dossiers. Een inhoudelijke reactie is in deze fase daarom niet 

mogelijk. Wel wil het Landelijk Netwerk Veilig Thuis graag een algemene reactie geven op je 

interview. Zie onderstaand 

*** 

Algemene reactie Landelijk Netwerk Veilig Thuis: 

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor 

bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis is er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig 

hebben. Veilig Thuis geeft niet alleen advies, maar zorgt er samen met ander professionals ook voor 

dat samen met het gezin veiligheid wordt hersteld.  

  

Veilig Thuis is wettelijk bevoegd om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling en opereert in het civiele domein. ‘Schuld bewijzen’ is voorbehouden aan 

het strafrechtelijke domein. Veilig Thuis is bevoegd om op basis van feiten te onderzoeken of er al dan 

niet sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

 

De Veilig Thuis organisaties vinden het het allerbelangrijkst dat kinderen veilig kunnen opgroeien. 

Veilig Thuis krijgt jaarlijks zo’n 85.000 meldingen binnen. Van die 85.000 meldingen leiden ongeveer 

15.000 tot onderzoek. Slechts in 6 procent van de zaken waarin Veilig Thuis onderzoek doet, gaat 

Veilig Thuis uiteindelijk door naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Dat betekent dat het in 

94 procent van de gevallen lukt om afspraken met de ouders te maken om de kindermishandeling te 

stoppen. Lukt dat niet dan vragen we de Raad om een onafhankelijk onderzoek waarbij zij kunnen 

besluiten de zaak voor te leggen aan een onafhankelijke kinderrechter. Er wordt zorgvuldig gehandeld 

en door verschillende partijen gekeken naar wat nodig is om een kind veilig op te laten groeien. Als er 

voor Veilig Thuis geen redenen zijn om zich zorgen te maken over een kind dan stopt Veilig Thuis het 

onderzoek.  

  

De Veilig Thuis organisaties realiseren zich dat de impact van een onderzoek groot is en willen 

benadrukken het ernstig en bedroevend te vinden als ouders of kinderen aangeven blijvend last te 

hebben van een interventie door Veilig Thuis. De werkwijze van Veilig Thuis is er juist op gericht dat te 

voorkomen: onder andere door kritisch te zijn bij welke meldingen Veilig Thuis een onderzoek start. 

Veilig Thuis is vanzelfsprekend zeer bereid om in gesprek te gaan met gezinnen als zij ervaren dat een 

procedure niet naar wens verloopt.  

  

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis wil benadrukken graag een evenwichtige dialoog te willen voeren 

over de aanpak van kindermishandeling en is daarover continu in gesprek met gemeenten, inspecties, 

ministeries, onderwijs, wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbescherming, politie, 



inspecties, belangenorganisaties en andere partijen betrokken bij de veiligheid en het welzijn van 

kinderen en ouders.  

  

Bij Veilig Thuis werken gedreven, competente en deskundige mensen. Als er twijfel bestaat over het 

handelen van Veilig Thuis zijn er diverse middelen die ouders, familie en andere betrokkenen kunnen 

gebruiken om het handelen van Veilig Thuis objectief te laten toetsen. Juridische-, klacht- en 

tuchtrechtprocedures zijn hier de voorbeelden van. Het werk van Veilig Thuis wordt stelselmatig 

getoetst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Mocht worden geconstateerd dat Veilig Thuis 

niet volledig of zorgvuldig genoeg heeft gewerkt, dan wordt daar vanzelfsprekend lering uit 

getrokken.  

 


