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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en doelstelling 

Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: RvdK) voeren vanuit verschillende wettelijke grondslagen 

onderzoek uit in gezinssystemen. De onderzoeken van Veilig Thuis en de RvdK kunnen volgtijdelijk of gelijktijdig 

plaatsvinden. Hierdoor zijn de organisaties gedurende eenzelfde of opvolgende periode betrokken bij hetzelfde 

gezinssysteem. In de beeldvorming en in de praktijk kan dit ertoe leiden dat de organisaties activiteiten in hun onderzoek 

uitvoeren die als ‘onnodig’ dubbel aangemerkt worden. 

Tegelijkertijd kan ook niet te snel worden geconcludeerd dat er sprake is van een dubbeling, omdat de onderzoeken van 

Veilig Thuis en van de RvdK vanuit een andere bevoegdheid en met een ander doel worden uitgevoerd. Zowel vanuit het 

perspectief van het gezinssysteem als vanuit het perspectief van Veilig Thuis en de RvdK is het belangrijk dat het 

onderzoeksproces van beide organisaties goed op elkaar is afgestemd en onnodige dubbelingen worden voorkomen. 

De RvdK en Landelijk Netwerk Veilig Thuis (hierna: LNVT) hebben de behoefte om in beeld te krijgen of er mogelijk 

sprake is van onnodige dubbelingen in het onderzoek van de organisaties en zo ja, welke dit zijn en op welke manier 

deze voorkomen kunnen worden. De RvdK en het LNVT hebben Significant Public gevraagd om hier een onderzoek naar 

uit te voeren.  

De volgende vragen staan centraal in het onderzoek:  

a. Is er sprake van dubbele onderzoeken en zo ja; wat zijn de aantallen? 

b. In hoeverre komen de activiteiten in de onderzoeken overeen en leiden zij tot dezelfde resultaten? 

c. Wat zijn mogelijkheden om de werkprocessen van Veilig Thuis en de RvdK te versnellen of te verbeteren en beter 

op elkaar aan te laten sluiten?  

 

De scope van dit onderzoek is gericht op: 

a. Veilig Thuis: inzet van de dienst ‘onderzoeken’ en de dienst ‘veiligheidsvoorwaarden en vervolg’. De dienst 

veiligheidsvoorwaarden en vervolg kent op hoofdlijnen dezelfde stappen als binnen een onderzoek en wordt 

ingezet wanneer er met grote mate van zekerheid gesteld kan worden dat er sprake is van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. In het vervolg van deze rapportage worden dienst onderzoeken en veiligheidsvoorwaarden 

en vervolg samengepakt onder de noemer ‘onderzoeken’. 

b. RvdK: onderzoeken in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. 

1.2 Aanpak 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen zijn verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksactiviteiten 

uitgevoerd:  

a. Een analyse van de aantallen. Op basis van aangereikte data van Veilig Thuis (CBS-data) en de RvdK over het 

aantal onderzoeken dat is uitgevoerd is een analyse gemaakt van het aantal onderzoeken waarin beide partijen 

betrokken zijn (geweest); 

b. Dossieranalyse. Op basis van een willekeurige steekproef zijn 14 dossiers geselecteerd waarin Veilig Thuis en 

de RvdK in 2019 onderzoek hebben uitgevoerd. In deze dossiers is aan de hand van een analysekader (zie bijlage 

B) informatie verzameld over de wijze waarop beide organisaties hun onderzoek hebben uitgevoerd; 

c. Groepsinterviews. Er zijn zes (dubbel)interviews georganiseerd met medewerkers van Veilig Thuis en de RvdK. 

Voor deze interviews zijn medewerkers uitgenodigd die betrokken waren bij één van de 14 dossiers uit de 
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dossieranalyse. Het doel van deze (dubbel)interviews was om de bevindingen uit de dossieranalyse te valideren 

en te verdiepen. In bijlage D is een overzicht van de betrokken respondenten opgenomen; 

d. Twee groepsbijeenkomsten. Met een brede vertegenwoordiging van medewerkers van Veilig Thuis en de RvdK 

die werkzaam zijn in diverse regio’s in het land zijn groepsbijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten 

hadden als doel om de informatie uit de dossieranalyse te valideren en te verdiepen én om acties en 

oplossingsrichtingen te formuleren om onnodige dubbelingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. In 

bijlage D is een overzicht van de betrokken respondenten opgenomen. 

1.3 Leeswijzer 

Deze rapportage beschrijft de bevindingen van het onderzoek. De rapportage is als volgt opgebouwd: 

a. Hoofdstuk 2 biedt een weergave van de bevindingen uit de analyse van de aantallen;  

b. Hoofdstuk 3 beschrijft de bevindingen uit de dossieranalyse;  

c. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de conclusies van het onderzoek;  

d. Hoofdstuk 5 beschrijft een aantal aanbevelingen dubbelingen in de onderzoeken van Veilig Thuis en de RvdK 

waar mogelijk te voorkomen.   
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2 Een analyse van de aantallen 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de beschikbare data ten aanzien van het aantal onderzoeken waarbij zowel  

Veilig Thuis en de RvdK betrokken zijn geweest.  

2.1 Het aantal onderzoeken van Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van het totaal aantal onderzoeken dat Veilig Thuis en de RvdK in 2019 hebben uitgevoerd én 

het aantal onderzoeken waarin beide organisaties betrokken zijn. De aantallen van Veilig Thuis hebben betrekking op het 

aantal afgeronde diensten ‘onderzoek’ en ‘veiligheidsvoorwaarden en vervolg’ (hierna: onderzoeken). De aantallen van 

de RvdK hebben betrekking op het aantal afgeronde onderzoeken in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. 

Daarnaast hebben de cijfers van Veilig Thuis betrekking op het aantal onderzoeken dat zij hebben uitgevoerd en 

overgedragen aan de RvdK. De aantallen van de RvdK hebben betrekking op het aantal onderzoeken waarbij Veilig Thuis 

de melder was.  

 

 Veilig Thuis1 
Raad voor de 

Kinderbescherming2 

Totaal aantal afgeronde 

onderzoeken in 2019 
15.720 14.361 

Aantal onderzoeken dat is 

overgedragen aan de RvdK 
355 (2,3%) Niet van toepassing 

Aantal onderzoeken waarin  

Veilig Thuis de melder was 
Niet van toepassing 2.190 (15%) 

Tabel 1. Totaal aantal onderzoeken 

2.2 Duiding van de aantallen 

 

In theorie zou het totaal aantal onderzoeken dat Veilig Thuis instuurt naar de RvdK (op basis van cijfers van Veilig Thuis) 

en die de RvdK ontvangt van Veilig Thuis (op basis van cijfers van de RvdK) identiek aan elkaar moeten zijn. Uit de 

informatie uit tabel 1 blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen deze aantallen. Een belangrijke reden hiervoor is dat 

de informatie van Veilig Thuis met betrekking tot het aantal overdrachten niet compleet is. Het aantal van 355 is gebaseerd 

op de beschikbare informatie van 15 Veilig Thuis organisaties. Van 11 Veilig Thuis organisaties mist informatie met 

betrekking tot het aantal overdrachten aan de RvdK.  

 

Op basis van de informatie uit tabel 1 constateren wij het volgende: 

1. In 15% van het totaal aantal onderzoeken dat de RvdK in 2019 heeft uitgevoerd was Veilig Thuis de melder. 

2. Wanneer we het aantal onderzoeken van de RvdK waarin Veilig Thuis de melder was (2.190) relateren aan het 

totaal aantal onderzoeken dat Veilig Thuis in 2019 heeft uitgevoerd (15.720), blijkt dat in ongeveer 14% van het 

totaal aantal onderzoeken dat Veilig Thuis uitvoert, ook de RvdK een onderzoek uitvoert.  

 

Bovengenoemde constateringen kent een aantal beperkingen waardoor zowel een ‘plus-effect’ als ‘min-effect’ kan 

optreden:  

a. Er bestaan regionale verschillen in de wijze waarop organisaties een melding doen bij de RvdK. In sommige regio’s 

is de mogelijkheid tot het doen van een melding belegd bij één specifieke organisatie (bijvoorbeeld de gemeente). 

Hierdoor kan het aantal onderzoeken van de RvdK waarin Veilig Thuis ook betrokken was in de praktijk hoger 

liggen dan dat in de cijfers zichtbaar is. Er zijn ook regio’s waarin de mogelijkheid tot het doen van een melding 

juist bij Veilig Thuis is belegd. Dat betekent dat Veilig Thuis ook namens andere organisaties een melding kan 

 

1 De data van Veilig Thuis is gebaseerd op de CBS-data (Statine - Datasets via thema (cbs.nl)). 

2 Op basis van managementinformatie van de Raad voor de Kinderbescherming. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=84862
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doen bij de RvdK. Dit betekent dat het aantal onderzoeken van de RvdK waarin Veilig Thuis zelf ook onderzoek 

heeft gedaan in de praktijk lager is dan in de cijfers zichtbaar is. 

De RvdK heeft een inventarisatie gemaakt van de regionale afspraken met betrekking tot het doen van een melding 

bij de RvdK (zie bijlage B). Hieruit blijkt dat een bijstelling van het percentage van 15% naar boven (een ‘plus-

effect’) aannemelijker is dan een bijstelling naar beneden (een ‘min-effect’). Er zijn meer regio’s waarin Veilig Thuis 

niet zelf kan melden (in totaal vijf) dan regio’s waarin Veilig Thuis namens andere organisaties meldt (in totaal 

twee); 

b. Bij de vergelijking van het totaal aantal onderzoeken van Veilig Thuis en het totaal aantal onderzoeken dat  

Veilig Thuis heeft overgedragen aan de RvdK moet rekening gehouden worden met verschil in registratie van de 

overdracht tussen Veilig Thuis organisaties. Sommige Veilig Thuis organisaties registreren een overdracht op 

casusniveau (een onderzoek met meerdere kinderen wordt als één overdracht geregistreerd). Andere Veilig Thuis 

organisaties registreren een overdracht op het niveau van individuele kinderen. De RvdK registreert op het niveau 

van individuele kinderen; 

c. Het is niet met zekerheid vast te stellen dat wanneer Veilig Thuis de melder is van een onderzoek van de RvdK, 

Veilig Thuis ook een onderzoek heeft uitgevoerd. 

2.3 Conclusie 

Vanwege de beperkingen in de data van Veilig Thuis is het meest betrouwbaar om conclusies te trekken op basis van de 

informatie van de RvdK. Uit deze informatie blijkt dat in circa 15% van het totaal aantal onderzoeken dat zij uitvoeren, de 

kans groot is dat ook Veilig Thuis onderzoek heeft uitgevoerd. Hierdoor is er in circa 15% van de onderzoeken van de 

RvdK kans op ‘onnodige’ dubbelingen.   
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3 Dossieranalyse 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de bevindingen uit de dossieranalyse. Allereerst geven we een overzicht van 

een aantal algemene kenmerken van de bestudeerde dossiers. Daarna volgen de inhoudelijke bevindingen. Deze 

bevindingen zijn gecategoriseerd conform de opbouw van het analysekader (zie bijlage B).  

3.1 Algemene kenmerken van de dossiers 

3.1.1 Overzicht van de kenmerken 

In totaal zijn 14 dossiers van Veilig Thuis en de RvdK bestudeerd. Dit betreffen dossiers waarin Veilig Thuis onderzoek 

heeft uitgevoerd (of de dienstverlening ‘veiligheidsvoorwaarden en vervolg’ heeft ingezet) en de RvdK onderzoek heeft 

gedaan in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. Tabel 4 op pagina 8 geeft een overzicht van de kenmerken 

van de bestudeerde dossiers.  

Op basis van de informatie in tabel 4 zijn de volgende punten af te leiden: 

a. In circa een derde van de dossiers was sprake van een spoedmelding bij de RvdK;  

b. In de meerderheid van de dossiers voeren Veilig Thuis en de RvdK volgtijdelijk onderzoek uit. In twee dossiers 

voeren Veilig Thuis en de RvdK (deels) gelijktijdig onderzoek uit. In deze twee dossiers is sprake van een 

spoedmelding bij de RvdK; 

c. In alle dossiers spreken Veilig Thuis en de RvdK met de ouder(s). Veilig Thuis spreekt in de helft van de dossiers 

met kinderen. De RvdK spreekt in negen dossiers met kinderen. In drie dossiers is sprake van een ongeboren 

kind of een jong kind (jonger dan twee jaar), dit is een verklaring waarom Veilig Thuis en de RvdK niet met deze 

kinderen spreken. In twee dossiers is het niet duidelijk waarom de RvdK de kinderen niet gesproken heeft. In zes 

dossiers spreken zowel Veilig Thuis als de RvdK met de kinderen.  
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3 In de dossiers waar sprake was van een jeugdbeschermingstafel (JBT) en de einddatum van het onderzoek van Veilig Thuis niet bekend was, is de datum van het JBT genoteerd als einddatum 

voor het onderzoek van Veilig Thuis. 

4 In dit dossier is geen informatie opgenomen over de betreffende melding van Veilig Thuis, die aanleiding vormde tot onderzoek door de RvdK.  

5 In dit dossier is geen informatie opgenomen over de betreffende melding van Veilig Thuis, die aanleiding vormde tot onderzoek door de RvdK.  

Nr
. 

Type dienst-
verlening 

Veilig Thuis 

Start- en einddatum onderzoek of V&V 
(inclusief doorlooptijd in weken)3 

Overdracht 
naar 

Ouders 
gesproken 

Kinderen 
gesproken 

Type melding 
RvdK 

Start- en einddatum onderzoek 
(inclusief doorlooptijd in weken) 

Ouders 
gesproken 

Kinderen 
gesproken 

1 Onderzoek 22 februari 2019 - 13 maart 2019 (3) RvdK Ja Nee Spoed 1 maart 2019 - 22 maart 2019 (3) Ja Nee 

2 Onderzoek 16 augustus 2019 - 4 september 2019 (3) RvdK Ja Nee Regulier 
10 september 2019 - 15 oktober 2019 

(5) 
Ja Nee 

3 Onderzoek 19 augustus 2019 - 7 november 2019 (12) Hulpverlening Ja Ja Regulier 7 november 2018 - 3 januari 2019 (8) Ja Ja 

44 Onderzoek Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend Regulier 28 juni 2019 - 24 juli 2019 (4) Ja Ja 

5 Onderzoek 29 juli 2019 - 7 augustus 2019 (1,5) RvdK en GI Ja Ja Regulier 
15 augustus 2019 - 20 november 2019 

(14) 
Ja Ja 

6 Onderzoek 21 mei 2019 - 30 juli 2019 (10) RvdK en GI Ja Ja Regulier 
5 september 2019 - 22 oktober 2019 

(7) 
Ja Ja 

7 Onderzoek 27 maart 2018 - 4 september 2018 (23) RvdK Ja Ja Regulier 25 oktober 2018 - 11 januari 2019 (11) Ja Ja 

8 Onderzoek 18 september 2018 - 16 oktober 2018 (4) RvdK Ja Nee Regulier 
19 december 2018 - 8 februari 2019 

(7) 
Ja Ja 

9 Onderzoek 29 augustus 2018 - 21 maart 2019 (30) 
RvdK en 

wijkteam 
Ja Ja Regulier 31 maart 2019 - 14 juni 2019 (11) Ja Nee 

11 V&V 23 augustus 2019 - 16 september 2019 (3,5) Wijkteam Ja Ja Regulier 
7 november 2019 - 30 december 2019 

(7,5) 
Ja Ja 

12 V&V 4 september 2019 - 5 september 2019 (0,5) Wijkteam Ja Nee Spoed 
15 oktober 2019 - 8 november 2019 

(3,5) 
Ja Nee 

13 Onderzoek 8 juli 2019 - 18 juli 2019 (1,5) GI Ja Ja Spoed 31 juli 2019 - 18 september 2019 (7) Ja Ja 

14 Onderzoek 11 maart 2019 - 21 mei 2019 (10) RvdK Ja Nee Spoed 2 mei 2019 - 30 oktober 2019 (26) Ja Ja 

15
5 

Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend Niet bekend Spoed 
15 augustus 2019 - 2 september 2019 

(2,5) 
Ja Nee 
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3.2 Bevindingen uit de dossieranalyse 

3.2.1 Opstart van het onderzoek 

 

Veilig Thuis heeft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo) de taak om naar aanleiding van 

een melding van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling onderzoek te doen of er daadwerkelijk sprake 

is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van dit onderzoek is drieledig6: 

a. Het bevestigen of weerleggen van de gemelde vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling; 

b. Het zo nodig vaststellen van veiligheidsvoorwaarden;  

c. Het inzetten van vervolghulp gericht op directe en stabiele veiligheid en herstel van door directbetrokkenen 

opgelopen schade. 

Het onderzoek van Veilig Thuis wordt uitgevoerd conform algemene richtlijnen zoals: Veilig Thuis spreekt als eerste met 

de directbetrokkenen en Veilig Thuis informeert en hoort alle directbetrokkenen.  

De RvdK is op grond van wet- en regelgeving gelegitimeerd om onderzoek te doen naar een verzorgings- of 

opvoedingssituatie wanneer er sprake is van een (vermoedelijke) schending van het fundamentele recht van een 

minderjarige op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Indien de situatie van de 

minderjarige daartoe aanleiding geeft, zal de RvdK de rechter verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel uit te 

spreken. In het beschermingsonderzoek komen de volgende onderdelen aan de orde7:  

a. De ernst van de bedreiging van de minderjarige(n);  

b. Zorgpunten en sterke punten in de ontwikkeling van de minderjarige(n) en aandacht voor de ontwikkelingsfase;  

c. Zorgpunten en sterke punten van het persoonlijk functioneren van de ouder(s) en/of verzorger(s) en van de 

minderjarige(n), opvoedingsomgeving, aandacht voor basale zorg en veiligheid, het handelen van de opvoeder en 

zijn perspectieven: wat is nodig om te zorgen dat het kind veilig op kan groeien;  

d. Ten aanzien van de hulpverlening: de mogelijkheden van ouder(s)/verzorger(s)/minderjarige(n) om de nodige hulp 

te accepteren en te benutten met daarbij aandacht voor de eventuele hulpverleningsgeschiedenis (inclusief de 

eventueel behaalde resultaten) en de toekomstverwachtingen;  

e. De mogelijkheden van het sociale netwerk om het gezin te ondersteunen;  

f. Of het kind gesproken is of alleen geobserveerd (afhankelijk van onder andere de leeftijd);  

g. Opvragen van justitiële documentatie, als het kind al in een netwerkgezin verblijft. 

Veilig Thuis en de RvdK voeren vanuit verschillende wettelijke grondslagen en met verschillende doelen onderzoek uit in 

gezinssystemen. In de dossieranalyse zien we de verschillende insteek van het onderzoek van Veilig Thuis en de RvdK 

terug. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het type vragen dat Veilig Thuis en de RvdK stellen. De onderzoeksvragen van Veilig Thuis 

zijn gebaseerd op het in kaart brengen van de acute en structurele onveiligheid en het opstellen van 

veiligheidsvoorwaarden. De onderzoeksvragen van de RvdK zijn voornamelijk gericht op de situatie waarin een kind 

opgroeit:  

a. Wat betekenen de zorgen en krachten voor het veilig opgroeien van het kind? 

b. Wat moet er voor het kind gebeuren om de zorgen over het veilig opgroeien weg te nemen? 

c. Welke mogelijkheden of belemmeringen hebben de ouders om de zorgen zelf weg te nemen, welke ondersteuning 

is mogelijk vanuit het netwerk en wat moet de rol van de hulpverlening zijn? 

Een belangrijk uitgangspunt van het onderzoek van Veilig Thuis en de RvdK is de betrokkenheid van ouders (en kinderen). 

Uit de dossieranalyse blijkt dat in alle dossiers de ouders voorafgaand aan het onderzoek van Veilig Thuis en de RvdK 

door Veilig Thuis en de RvdK op de hoogte gebracht worden van het onderzoek. Dit gebeurt schriftelijk, telefonisch en/of 

in een fysiek gesprek.  

 

6 Handelingsprotocol Veilig Thuis, 2019. 

7 Protocol Beschermingstaken, 2016. 
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In 12 van de 148 dossiers heeft Veilig Thuis eerst onderzoek gedaan en daarna de RvdK. De RvdK beschikt bij aanvang 

van haar onderzoek in deze 12 dossiers over uitgebreide informatie van Veilig Thuis. Dit betreft bijvoorbeeld informatie 

over de achtergrond en de aard van de casus, de meldingsgeschiedenis, hulpverleningsgeschiedenis, het gezinssysteem 

en netwerk, het onderzoeksrapport. In enkele dossiers is ook informatie beschikbaar in het kader van de monitoring door 

Veilig Thuis. De RvdK bouwt in haar onderzoek voort op bovengenoemde informatie; deze is veelal direct terug te vinden 

in het onderzoeksrapport van de RvdK. Deze informatie biedt input voor het gesprek dat de RvdK met ouders en eventueel 

andere betrokkenen heeft. In één van de interviews geeft een medewerker van de RvdK aan dat het overnemen van 

informatie uit de documentatie van Veilig Thuis administratief relatief veel tijd kost. Het is volgens deze medewerker 

technisch niet goed mogelijk om informatie direct uit de documenten van Veilig Thuis te kopiëren.  

3.2.2 Uitvoeren van onderzoeksactiviteiten 

Veilig Thuis en de RvdK kunnen gelijktijdig of volgtijdelijk aan elkaar in dezelfde gezinssystemen onderzoek uitvoeren. In 

bijlage A is een versimpelde weergave van het werkproces rond onderzoeken van Veilig Thuis en de RvdK opgenomen. 

Uit de werkprocessen van Veilig Thuis en de RvdK blijkt dat, ondanks dat het doel en de insteek van beide onderzoeken 

verschilt (zie 3.2.1.), zij op hoofdlijnen dezelfde onderzoeksactiviteiten uitvoeren. Veilig Thuis en de RvdK spreken in hun 

onderzoek beiden met directbetrokkenen en halen bij informanten relevante informatie op. Dit zien wij terug in de 

dossieranalyse. Veilig Thuis en de RvdK spreken in alle dossiers met ouders (zowel met vader en moeder samen, als 

afzonderlijk van elkaar). In het contact met ouders halen Veilig Thuis en de RvdK informatie op over de situatie in het 

gezin (bijvoorbeeld wat de hulpverleningsgeschiedenis is, hoe de onderlinge verhoudingen binnen het gezinssysteem 

zijn, welke zorgen er spelen, et cetera). Ook is in het contact tussen ouders en Veilig Thuis en de RvdK aandacht voor 

het proces. Zij leggen bijvoorbeeld aan ouders uit met welk doel zij onderzoek doen, hoe dat onderzoek eruit ziet en wat 

het vervolg van een onderzoek is. In de dossiers zien we dat de RvdK in het gesprek met ouders voortbouwt op de 

informatie die zij over de gezinssituatie van Veilig Thuis hebben ontvangen. Dit doen zij bijvoorbeeld door aan ouders te 

vragen of de informatie die zij van Veilig Thuis hebben ontvangen (nog steeds) klopt.  

Veilig Thuis heeft in vrijwel alle 14 dossiers een melding gedaan bij de RvdK. In circa een kwart van de dossiers voeren 

Veilig Thuis en de RvdK gezamenlijk onderzoeksactiviteiten uit, zoals een gezamenlijk huisbezoek. Dit zijn over het 

algemeen dossiers waarin sprake is van een acute melding bij de RvdK. Veilig Thuis heeft in zeven van de 14 dossiers 

kinderen gesproken. In twee dossiers is het niet bekend of Veilig Thuis kinderen heeft gesproken. De RvdK heeft in negen 

van de 14 dossiers kinderen gesproken. In zes dossiers hebben zowel Veilig Thuis als de RvdK met kinderen gesproken. 

De gesprekken tussen kinderen en Veilig Thuis en de RvdK gaan in beide onderzoeken voornamelijk over de thuissituatie 

en de situatie op school. Er worden door Veilig Thuis en de RvdK bijvoorbeeld vragen gesteld over de band die kinderen 

hebben met ouders en/of broertjes en zusjes en hoe zij het op school vinden.    

 

In de onderzoeken van Veilig Thuis en de RvdK wordt op verschillende momenten door beide organisaties informatie 

opgevraagd bij informanten. De informatie die wordt opgevraagd betreft zowel feitelijke informatie als informatie die meer 

subjectief van aard is. Bijvoorbeeld informatie over het type hulpverlening dat betrokken is in het gezin én hoe deze 

hulpverlening verloopt, informatie over inhoudelijke meldingen bij Veilig Thuis én informatie over het contact tussen  

Veilig Thuis en betrokkenen, informatie over verzuim op school én informatie over de wijze waarop kinderen zich op 

school ontwikkelen, meldingen en aangiftes bij politie én informatie over het contact tussen politie en betrokkenen, et 

cetera.  

 

In de meerderheid van de dossiers betrekken Veilig Thuis en de RvdK grotendeels dezelfde type informanten. De 

volgende informanten worden het vaakst betrokken door beide organisaties:  

a. Politie; 

b. Pedagogische instelling kind (bijvoorbeeld de basisschool); 

 

8 In twee dossiers is geen informatie opgenomen over de betreffende melding van Veilig Thuis, die aanleiding vormde 

tot onderzoek door de RvdK. Het is in deze dossiers niet duidelijk wanneer Veilig Thuis onderzoek heeft uitgevoerd. 
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c. Medische beroepsgroepen (bijvoorbeeld huisartsen); 

d. Gemeente/wijkteam; 

e. Hulpverlening/ondersteuning (anders dan gemeente); 

f. Woonverblijf/opvang. 

In vrijwel geen enkel dossier hebben wij informatie gevonden waaruit blijkt dat Veilig Thuis en de RvdK met elkaar 

afstemmen of afspraken maken over de noodzaak tot het (opnieuw) spreken of (opnieuw) informatie verzamelen bij 

informanten. Een uitzondering hierop betreffen enkele dossiers waarin sprake was van een spoedmelding. In dit type 

situaties maken Veilig Thuis en de RvdK afspraken over de onderlinge rolverdeling. Ook is in deze situaties de afstemming 

tussen Veilig Thuis en de RvdK frequenter. Dit beeld uit de dossieranalyse wordt bevestigd in de groepsgesprekken en 

interviews met medewerkers van Veilig Thuis en de RvdK.   

3.2.3 Besluitvorming en uitkomst van het onderzoek 

Het onderzoek van Veilig Thuis en de RvdK worden afgesloten met een rapport. In dit rapport geven beide organisaties 

antwoord op de onderzoeksvragen.  

De uitkomst van een onderzoek van Veilig Thuis betreft een beoordeling of er sprake is van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling en welke stappen of maatregelen nodig zijn voor alle directbetrokkenen om te komen tot directe en 

stabiele veiligheid én tot herstel van de schade als gevolg van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Veilig Thuis 

kan naar aanleiding van haar onderzoek de volgende drie stappen ondernemen: 

a. Het dossier sluiten (bij een weerlegd vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling); 

b. De dienst ‘monitoren’ inzetten (bij een weerlegd noch bevestigd vermoeden van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling); 

c. Een besluit nemen welke instelling of professional het meest geschikt is om de verantwoordelijkheid te nemen 

voor de uitvoering van de stappen of maatregelen die nodig zijn voor alle betrokkenen om te komen tot duurzame 

veiligheid en tot herstel van de gevolgen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling voor betrokkenen (bij 

een bevestigd vermoeden).  

Naast bovengenoemde stappen kan Veilig Thuis te allen tijde een verzoek tot onderzoek bij de RvdK indienen (zie 3.2.5) 

9.  

 

Uit het onderzoek van de RvdK kan blijken dat er gedwongen hulp voor het kind moet komen. De RvdK verzoekt in dat 

geval de kinderrechter om een maatregel van kinderbescherming op te leggen, bijvoorbeeld om een minderjarige onder 

toezicht te stellen van een Gecertificeerde Instelling10. In ruim de helft van de bestudeerde dossiers heeft het onderzoek 

van de RvdK geleid tot een kinderbeschermingsmaatregel. In de dossiers waarbij het onderzoek van de RvdK niet heeft 

geleid tot een kinderbeschermingsmaatregel bleken ouders bijvoorbeeld (alsnog) bereid te zijn tot hulpverlening.  

Het onderzoeksprotocol van Veilig Thuis en de RvdK schrijft voor dat ouders en kinderen schriftelijk op de hoogte gesteld 

worden van de uitkomst van het onderzoek. Ook krijgen ouders de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het 

onderzoeksrapport van de RvdK. In alle dossiers hebben Veilig Thuis en de RvdK conform bovenstaande uitgangspunten 

gehandeld. Het verschilt per dossier of er naast de mogelijkheid voor ouders om schriftelijk te reageren ook een fysieke 

afspraak plaatsvindt met ouders om de resultaten van het onderzoek toe te lichten.  

3.2.4 Samenwerking tussen Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming  

 

Een onderdeel van het werkproces van Veilig Thuis en de RvdK rond onderzoek is het spreken met/ informatie opvragen 

bij informanten en professionals. In de meerderheid van de dossiers betrekt Veilig Thuis de RvdK in haar onderzoek. Op 

 

9 Handelingsprotocol Veilig Thuis, 2019. 

10 Protocol beschermingstaken, 2016.  
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basis van de bestudeerde dossiers zien wij drie verschillende momenten gedurende het onderzoek van Veilig Thuis, 

waarop zij contact opnemen met de RvdK: 

a. Bij de start van het onderzoek van Veilig Thuis. In het handelingsprotocol van Veilig Thuis staat opgenomen 

dat zij bij de start van het onderzoek relevante informatie kan opvragen bij professionals of instellingen die contact 

hebben met de directbetrokkenen, bijvoorbeeld de RvdK. In de dossieranalyse zien we dat Veilig Thuis in enkele  

dossiers bij aanvang van het onderzoek contact opneemt met de RvdK. De reden hiervoor is bijvoorbeeld dat er 

sprake is van een spoedsituatie én medewerkers van Veilig Thuis inschatten dat betrokkenheid van de RvdK op 

korte termijn verwacht wordt. Tijdens dit contactmoment worden er afspraken gemaakt over wat er moet gebeuren 

in het betreffende gezinssysteem en wat hiervoor nodig is. In interviews met de betrokken medewerkers geven 

respondenten aan dat deze vroegtijdige afstemming eraan bijdraagt dat het duidelijk is welke organisatie, wanneer 

aan zet is.  

b. Gedurende het onderzoek van Veilig Thuis. In de meerderheid van de dossiers neemt Veilig Thuis gedurende 

het onderzoek contact op met de RvdK. Bijvoorbeeld om informatie op te vragen bij de RvdK of om hen te 

consulteren voor sparring en advies. Medewerkers van Veilig Thuis geven in interviews aan dat deze sparring en 

advies met name van meerwaarde is in onderzoeken waarin zij verwachten dat er op korte termijn (binnen enkele 

dagen tot enkele weken) een acute situatie ontstaat waardoor inzet van de RvdK benodigd is. Hierdoor is het 

bijvoorbeeld voor medewerkers van Veilig Thuis duidelijker wanneer zij een melding bij de RvdK kunnen doen en 

welke informatie de RvdK nodig heeft voor een snelle start van hun betrokkenheid. Medewerkers van Veilig Thuis 

benoemen tegelijkertijd het knelpunt dat de RvdK in dit type situaties niet altijd mee kan of mee wil denken (ten 

behoeve van sparring en advies) omdat er op dat moment nog geen sprake is van een acute situatie. 

c. Bij afronding en overdracht van het onderzoek van Veilig Thuis. Wanneer Veilig Thuis haar onderzoek afrondt 

en overdraagt/een melding doet bij de RvdK vindt er altijd afstemming tussen beide organisaties plaats. Informatie, 

zoals de meldingsgeschiedenis en het onderzoeksrapport, wordt schriftelijk overgedragen en besproken (zie 

3.2.4).  

In vrijwel alle dossiers betrekt ook de RvdK Veilig Thuis in haar onderzoek. Dit is vrijwel altijd bij aanvang van het 

onderzoek van de RvdK. Tijdens dit contactmoment stelt de RvdK bijvoorbeeld vragen over de melding die Veilig Thuis 

bij de RvdK heeft gedan of heeft de RvdK behoefte aan aanvullende informatie over de situatie in het gezinssysteem. 

Enkele medewerkers van Veilig Thuis geven in de groepsgesprekken aan dat zij vanuit hun monitoringsrol of vanwege 

‘zicht op veiligheid11’ vaak een goed beeld hebben van de actuele situatie in een gezin. Zij zijn van mening dat deze 

informatie van meerwaarde kan zijn voor de RvdK omdat informatie uit het onderzoeksrapport van Veilig Thuis 

bijvoorbeeld verouderd kan zijn. Dit kan voorkomen dat bepaalde informanten of betrokkenen hierover (opnieuw) 

bevraagd worden. In enkele dossiers is Veilig Thuis niet actief betrokken door de RvdK, maar vond voorafgaand aan het 

onderzoek van de RvdK een overleg op de jeugdbeschermingstafel plaats waar ook Veilig Thuis aanwezig is.  

3.2.5 Overdracht tussen Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming 

 

Veilig Thuis kan gedurende, of na afronding van haar onderzoek een melding doen bij de RvdK in het geval: 

a. Een kind zodanig opgroeit dat het in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd; 

b. Ouders de zorg die nodig is om die bedreiging op te heffen niet voldoende accepteren;  

c. Verwacht wordt dat ouders binnen een voor het kind aanvaardbare termijn hun opvoedingsverantwoordelijkheid 

niet zullen waarmaken12. 

 

In de meerderheid van de dossiers vond er na afronding van het onderzoek van Veilig Thuis overdracht naar de RvdK 

plaats. Dit overdrachtsmoment vond vaak plaats tijdens een overleg waarin verschillende organisaties (onder andere 

gemeente, hulpverlening, Veilig Thuis, RvdK) samen met ouders bespreken of een onderzoek door de RvdK noodzakelijk 

is. In veel (samenwerkende) gemeenten wordt dit een jeugdbeschermingstafel (hierna: JBT) genoemd. Om een casus te 

 

11 Handelingsprotocol Veilig Thuis, 2019. 

12 Handelingsprotocol Veilig Thuis, 2019. 
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bespreken op de JBT kan Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek (hierna: VTO) indienen. In het VTO staat informatie 

over de meldingsgeschiedenis van Veilig Thuis, de eventuele hulpverleningsgeschiedenis en wordt beargumenteerd 

waarom Veilig Thuis een onderzoek van de RvdK noodzakelijk acht. In alle dossiers waarin Veilig Thuis een VTO heeft 

ingediend, is deze zaak in onderzoek genomen door de RvdK.  
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4 Dubbelingen in het onderzoek van 
Veilig Thuis en de Raad voor de 
Kinderbescherming 

De uitkomsten van de dossieranalyse zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn besproken met verschillende medewerkers 

van Veilig Thuis en de RvdK in (groeps)interviews en twee groepsbijeenkomsten. Met de betrokken medewerkers is 

gereflecteerd op de uitkomsten uit de dossieranalyse. Hieruit blijkt dat medewerkers van Veilig Thuis en de RvdK de 

uitkomsten uit de dossieranalyse (hoofdstuk 3) unaniem herkennen. Op basis van de uitkomsten uit de 

dossieranalyse is met medewerkers besproken of, en zo ja op welke manier er sprake is van dubbelingen in het onderzoek 

van Veilig Thuis en de RvdK. Wij concluderen dat er op drie verschillende aspecten in het onderzoek van Veilig Thuis 

en de RvdK sprake is van dubbelingen: 

a. Dubbelingen bij het betrekken van informanten; 

b. Dubbelingen bij het betrekken van ouders en kinderen; 

c. Dubbelingen bij het overdrachtsmoment tussen Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.  

Wij vinden het belangrijk om op te merken dat de dubbelingen zoals opgesomd vanwege de verschillende doelstellingen 

van het onderzoek van Veilig Thuis en de RvdK niet altijd ‘vermijdbaar’ of onnodig zijn. Een voorbeeld is het spreken van 

ouders (en kinderen) in het kader van hoor en wederhoor. Wel biedt dit aanleiding om te kijken hoe op een andere manier 

met een dubbeling kan worden omgegaan. In dit hoofdstuk lichten wij dit nader toe.  

4.1 Dubbelingen bij het betrekken van informanten  

Uit de werkprocessen van Veilig Thuis en de RvdK, de dossieranalyse en de (groeps)gesprekken met medewerkers van 

Veilig Thuis en de RvdK blijkt dat de grootste kans op dubbelingen zit in het betrekken van informanten. Veilig Thuis en 

de RvdK betrekken in hun onderzoek vaak dezelfde type informanten en vragen (deels) dezelfde type informatie op bij 

informanten. Verschillende medewerkers van Veilig Thuis en de RvdK geven aan dat zij de indruk hebben dat sommige 

informanten soms ook ‘informant-moe’ zijn.  

Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek constateren wij een aantal factoren die de kans op het ‘onnodig’ dubbel 

bevragen van informanten kleiner maken:  

a. De belangrijkste oorzaak van het dubbel bevragen van informanten heeft te maken met de factor ‘tijd’. Naarmate 

de tijd tussen het moment van onderzoek door Veilig Thuis en de RvdK groter wordt is de noodzaak voor  

Veilig Thuis of de RvdK om informatie opnieuw uit te vragen bij informanten ook groter. De situatie in het gezin 

kan immers veranderd zijn. 

b. Informatie die afkomstig is van informanten, is niet altijd door informanten geaccordeerd. Dit zorgt er bijvoorbeeld 

voor dat de RvdK niet altijd direct voort kan bouwen op deze informatie en zij deze informatie opnieuw uitvragen 

bij informanten. Verschillende medewerkers van Veilig Thuis geven aan dat het de bedoeling is dat informatie van 

informanten die zij verzamelen altijd geaccordeerd wordt, dit staat ook opgenomen in het handelingsprotocol van 

Veilig Thuis, maar dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt. De belangrijkste reden hiervoor is volgens deze 

medewerkers de drukte bij Veilig Thuis. 

c. Wanneer ouders zich kunnen vinden in de uitkomst van het onderzoek van Veilig Thuis en het eens zijn met 

het voornemen van de RvdK om onderzoek uit te voeren. Wanneer ouders zich hier niet in kunnen vinden, is de 

noodzaak voor de RvdK - mede vanwege hun onafhankelijke onderzoekspositie - om informatie van informanten 

te checken of opnieuw uit te vragen groter.  
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4.2 Dubbelingen bij het betrekken van ouders en kinderen 

Het handelingsprotocol van Veilig Thuis en het protocol Bescherming van de RvdK schrijft voor dat Veilig Thuis en de 

RvdK altijd de ouders betrekken in het onderzoek. Dit uitgangspunt zien we terug in de bevindingen van de 

dossieranalyse. Daaruit blijkt dat Veilig Thuis en de RvdK in alle dossiers de ouders spreken.  

Vrijwel alle medewerkers van Veilig Thuis en de RvdK die betrokken zijn in dit onderzoek onderstrepen het belang van 

het betrekken van ouders en kinderen in hun onderzoek. Tegelijkertijd zijn zij het er ook vrijwel unaniem over eens dat 

‘dubbelingen’ in het betrekken van ouders zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Verschillende medewerkers van 

Veilig Thuis en de RvdK geven aan dat zij in het belang van ouders, beter met elkaar zouden kunnen afwegen of het altijd 

noodzakelijk is dat Veilig Thuis én de RvdK de ouders en/of kinderen (opnieuw) spreken. Een medewerker van  

Veilig Thuis zegt bijvoorbeeld dat wanneer zij een onderzoek start en de kans op betrokkenheid van de RvdK op korte 

termijn groot is, zij meer met de RvdK zou kunnen afstemmen over het moment-, de wijze waarop-, en de mate waarin 

Veilig Thuis en de RvdK met ouders en kinderen spreken, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘warme overdracht’. Zie 

hiervoor ook paragraaf 5.3.  

4.3 Dubbelingen bij het overdrachtsmoment tussen Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming 

Uit de dossieranalyse en de groepsbijeenkomsten met medewerkers blijkt dat in het proces van overdracht tussen  

Veilig Thuis en de RvdK sprake is van dubbelingen. Dubbelingen die hier spelen zijn bijvoorbeeld dat Veilig Thuis 

schriftelijk (in een VTO) én mondeling (tijdens een JBT) toelicht waarom zij van mening is dat de RvdK een melding in 

onderzoek zou moeten nemen. Een medewerker van Veilig Thuis zegt hierover het volgende: “Voorafgaand aan de JBT 

dienen wij een VTO in. In het VTO staat veel informatie, bijvoorbeeld over de meldingsgeschiedenis, de situatie in het 

gezin en de zorgen die wij hebben. Het voelt dan dubbel om tijdens de JBT weer opnieuw alles toe te moeten lichten.” Dit 

gevoel wordt versterkt door de ervaring van Veilig Thuis dat het merendeel van de casussen die zij inbrengen in een JBT 

uiteindelijk uitmondt in een onderzoek van de RvdK. Het merendeel van de medewerkers van Veilig Thuis en de RvdK, 

die in dit onderzoek betrokken zijn, geven tegelijkertijd aan dat een JBT ook een belangrijke interventiewaarde kan 

hebben. Door een JBT zien ouders soms eerder hun aandeel in de thuissituatie en zijn zij alsnog bereid om hulpverlening 

te aanvaarden.  

Daarnaast geven enkele medewerkers van Veilig Thuis en de RvdK aan dat er in sommige regio’s een verschil bestaat 

in het type functionaris van de RvdK dat aansluit bij de JBT en dat uiteindelijk het onderzoek uitvoert. De consequentie 

hiervan is dat de informatie die wordt besproken op een JBT ook intern binnen de RvdK overgedragen moet worden. 

Deze interne overdracht vindt vaak schriftelijk plaats (de onderzoeker van de RvdK ontvangt de notulen van het JBT en 

het VTO) hierdoor mist de onderzoeker soms context/sfeer-informatie die wel belangrijk kan zijn voor het onderzoek. 

Bovendien zorgt dit er ook voor dat ouders (die ook aanwezig zijn bij een JBT) bij de uitvoering van het onderzoek van 

de RvdK met een nieuwe persoon van de RvdK te maken krijgen.  
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5 Voorkomen van onnodige 
dubbelingen 

In hoofdstuk 4 concluderen wij dat er op drie verschillende aspecten in het onderzoek van Veilig Thuis en de RvdK sprake 

is of kan zijn van dubbelingen: bij het betrekken van informanten, bij het betrekken van ouders en kinderen en in het 

overdrachtsmoment tussen Veilig Thuis en de RvdK. In dit laatste hoofdstuk beschrijven wij een aantal aanbevelingen 

voor Veilig Thuis en de RvdK om deze dubbelingen zoveel mogelijk te voorkomen.  

5.1 Werk samen met elkaar en parallel aan elkaar in plaats van los van elkaar en na elkaar  

Vanuit het perspectief van betrokkenen (ouders en kinderen), vanuit het perspectief van informanten én vanuit efficiency 

is het belangrijk om de onderzoeksactiviteiten van Veilig Thuis en de RvdK nog beter op elkaar af te stemmen. Een 

gezamenlijk triagemoment (‘aan de voorkant’) kan hier invulling aangeven. Het doel van dit triagemoment is om met 

elkaar (Veilig Thuis en de RvdK) te bespreken wat er nodig is om veiligheid te borgen in het gezinssysteem en te werken 

aan risicofactoren. Veilig Thuis en de RvdK kunnen vanuit hun eigen wettelijke taak en bevoegdheid én expertise 

afspraken maken op welke manier zij hier een bijdrage aan kunnen leveren. Vanuit deze integrale en systeemgerichte 

benadering kunnen Veilig Thuis en de RvdK ook concreet afspraken maken over wie, wat, wanneer doet in het kader van 

het onderzoek. 

Hierin kan bijvoorbeeld overwogen worden of het noodzakelijk is dat beide organisaties spreken met betrokkenen. Ook 

biedt dit bijvoorbeeld aan de RvdK de mogelijkheid om aan Veilig Thuis aan te geven welke (type) informatie zij nodig 

hebben voor het onderzoek dat zij (waarschijnlijk op korte termijn) gaan uitvoeren. Indien mogelijk kan Veilig Thuis deze 

informatie in haar onderzoek tegelijkertijd verzamelen waardoor de belasting voor ouders en informanten kleiner wordt. 

Dit triagemoment vindt idealiter zo vroeg mogelijk in het proces plaats. Bijvoorbeeld wanneer Veilig Thuis een melding 

ontvangt of bezig is met (de opstart van) het onderzoek en inschat dat de kans groot is dat de RvdK op korte termijn 

betrokken raakt. Ook is het belangrijk dat Veilig Thuis en de RvdK de informatie die besproken wordt tijdens een dergelijke 

triagemoment vastleggen, ook wanneer een triagemoment nog niet direct tot acute betrokkenheid van Veilig Thuis of de 

RvdK leidt (en er dus nog geen dossier geopend is).  

5.2 Zet in op verdieping in plaats van herhaling 

Om herhaling in het uitvragen van informatie bij informanten en betrokkenen waar mogelijk te voorkomen is het belangrijk 

dat beide organisaties zoveel en zo snel mogelijk kunnen voortbouwen op elkaars informatie.  

Wij adviseren Veilig Thuis om conform het handelingsprotocol bij het uitvragen van informatie beter onderscheid te 

maken tussen feitelijke informatie en interpretaties én ervoor te zorgen dat de informatie die zij verzamelen 

geaccordeerd is door informanten. Op deze wijze kan de RvdK op een snelle en eenvoudige manier voortbouwen op de 

informatie van Veilig Thuis en een onafhankelijke toetsing uitvoeren.  

 

Wij adviseren de RvdK om meer differentiatie in de uitvoering van het onderzoek mogelijk te maken. Vanuit het 

huidige protocol Bescherming is er één type beschermingsonderzoek voor alle zaken die zij in onderzoek nemen. 

Tegelijkertijd kan de uitgangspositie van een onderzoek vanuit de RvdK sterk verschillen. Wanneer Veilig Thuis 

bijvoorbeeld kort voor het onderzoek van de RvdK een onderzoek heeft uitgevoerd, is er waarschijnlijk meer bruikbare 

informatie voor de RvdK beschikbaar dan wanneer Veilig Thuis (nog) geen onderzoek heeft uitgevoerd. Wij adviseren de 

RvdK om de mogelijkheid te onderzoeken om in een van deze situaties een ‘verkort’ onderzoek uit te voeren (met daarbij 

inachtneming van een aantal principes zoals hoor en wederhoor bij ouders en het uitvoeren van de onafhankelijke 
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toetsing). Er zijn ook al voorbeelden in de praktijk voorhanden waar wordt geëxperimenteerd met een ‘onderzoek in één 

dag’ of het uitbrengen van een briefrapport (met verwijzing naar het rapport van Veilig Thuis). 

5.3 Verkort de tijd tussen het onderzoek van Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming 

In hoofdstuk 4 concluderen wij dat de factor ‘tijd’ een belangrijke oorzaak is voor het dubbel bevragen van informanten 

en betrokkenen in het onderzoek van Veilig Thuis en de RvdK. Om deze reden adviseren wij Veilig Thuis en de RvdK om 

de tijd tussen beide onderzoeken zo kort mogelijk te houden. Veilig Thuis en de RvdK kunnen hier op een aantal manieren 

invulling aangeven: 

a. Benut de JBT voor meldingen van Veilig Thuis als start van een beschermingsonderzoek. Verschillende 

medewerkers van Veilig Thuis en de RvdK geven aan dat het merendeel van de meldingen die Veilig Thuis tijdens 

een JBT inbrengt door de RvdK in onderzoek worden genomen. Met deze wetenschap bevelen wij aan om de 

bespreking van meldingen van Veilig Thuis tijdens een JBT direct te beschouwen als opstart van het onderzoek 

van de RvdK. Tijdens de JBT zijn onder andere ouders, hulpverlening en Veilig Thuis aanwezig. De RvdK zou dit 

moment nog meer kunnen benutten om relevante informatie op te halen voor de start van hun onderzoek. Op deze 

manier hoeft een deel van de informatie niet nogmaals na afloop van een JBT opgehaald te worden bij ouders 

en/of informanten. Een belangrijke randvoorwaarde is dat vanuit de RvdK een functionaris bij de JBT aansluit die 

ook daadwerkelijk het onderzoek uitvoert én dat dit onderzoek ook direct kan starten. In enkele regio’s wordt 

momenteel geëxperimenteerd met deze vorm van een JBT. In deze regio’s is ook de afspraak gemaakt dat deze 

onderzoeken voorrang krijgen op de wachtlijst. De aanname die hieronder ligt is dat de doorlooptijd van  

onderzoeken van de RvdK die op deze manier starten korter is (bijvoorbeeld omdat er minder informatie opgehaald 

hoeft te worden) en daarmee ook een positief effect hebben op de totale wachtlijst van de RvdK 

b. Een gezamenlijke en warme overdracht tussen ouders, Veilig Thuis en de RvdK bij afsluiting en start van 

onderzoek. Het is ook denkbaar om in plaats van een JBT, bij afronding van het onderzoek van Veilig Thuis, een 

gezamenlijk gesprek tussen ouders, Veilig Thuis en de RvdK te organiseren. Het voordeel van een gesprek in 

plaats van een JBT is dat ouders alleen te maken hebben met mensen die ook daadwerkelijk onderzoek uitvoeren 

in het gezinssysteem (bij een JBT zijn vaak ook andere organisaties aanwezig zoals een gemeente of 

hulpverlening die niet altijd betrokken raken bij het betreffende gezin). Daarnaast hoeven meldingen niet te 

‘wachten’ totdat zij besproken kunnen worden op een JBT. In sommige regio’s zit hier een tijd van circa vier weken 

tussen. Een gezamenlijk gesprek tussen ouders, Veilig Thuis en de RvdK kan waarschijnlijk sneller georganiseerd 

worden. Dit gesprek kan op verschillende manieren ingestoken worden: 

i. Veilig Thuis en de RvdK kunnen dit gesprek gebruiken om aan ouders uit te leggen waarom zij het 

noodzakelijk achten dat de RvdK een onderzoek gaat starten en wat de mogelijke consequenties van een 

onderzoek van de RvdK zijn. Naast het informerende karakter van dit gesprek heeft dit gesprek ook een 

interventiewaarde. Het is net zoals bij een JBT mogelijk dat ouders hierdoor bereid zijn om alsnog vrijwillige 

hulpverlening te aanvaarden. 

ii. Veilig Thuis en de RvdK kunnen dit gesprek gebruiken om in bijzijn van ouders op een efficiënte en 

transparante wijze informatie over te dragen. Dit betreft informatie uit het onderzoek van Veilig Thuis die 

de RvdK kan gebruiken in haar onderzoek.  
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Bijlage A: Werkproces onderzoek 
Veilig Thuis en Raad voor de 
Kinderbescherming 

Werkproces onderzoek Veilig Thuis 

  

 

Werkproces onderzoek Raad voor de Kinderbescherming 
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Bijlage B: Analysekader 
 

 Werkproces algemeen (wat 
onderzoekt VT/ RvdK?) 

1) Analyse werkprocessen 
informatiebronnen 

2) Dossieranalyse 

Specifieke vragen casus 
 
1) Dossieranalyse 

 

 

Analyse dubbelingen 
 
1) Vervolganalyse op basis van 
bevindingen uit informatiebronnen en 
dossieranalyse  
2) Interviews en groepsbijeenkomsten 

A Opstart van onderzoek (aard onderzoek) en aanvrager van het onderzoek 

• Wat is de aanleiding tot het opstarten 

van het onderzoek? 

• Wat zijn de wettelijke taken op basis 

waarvan het onderzoek wordt 

opgestart?  

• Wie is de aanvrager? 

 

 

• Is de aanleiding van het onderzoek 

duidelijk? 

• Zijn er vooraf onderzoeksvragen 

geformuleerd?  

• Welke onderzoeksvragen zijn 

geformuleerd? (wat is het doel van 

het onderzoek) 

• Zijn de onderzoeksvragen concreet?  

• Zijn de onderzoeksvragen opgesteld 

vanuit de wettelijke taak?  

• Is er een onderzoeksplan opgesteld?  

• Zijn ouders en kinderen op de 

hoogte van het plan en stemmen zij 

ermee in?  

• Zijn er dubbelingen in de aard van 

het onderzoek?  

• Welke dubbelingen zijn er terug te 

zien?  

 

B Uitgevoerde (onderzoeks)activiteiten en type informatie 

• Welke activiteiten voeren VT en de 

RvdK uit? Op welk moment? Met 

welk doel? 

• Welke actoren (waaronder het 

gezinssysteem) worden betrokken in 

het onderzoek? Op welke manier? 

Op welk moment? Met welk doel? 

• Welke informatie verzamelen, 

verstrekken en registreren VT en de 

RvdK? Op welk moment? Met welk 

doel? 

• Worden ouders betrokken bij het 

onderzoek? Hoe? 

• Wordt het kind gesproken en met 

welk doel? 

• Worden (relevante) informanten 

benaderd en met welk doel? 

• Op welke wijze wordt beschikbare 

informatie meegenomen in het 

onderzoek? 

 

 

• Zijn er onderdelen die door beide 

organisaties worden onderzocht? 

• Welke onderdelen van het 

onderzoek worden door beiden 

gedaan?  

• Met welke reden worden 

onderdelen ‘dubbel’ gedaan? 

• Welke overeenkomsten zijn er in 

type informatie dat benodigd is en 

verzameld wordt voor onderzoek 

VT en onderzoek RvdK? 

C De overdracht van informatie en samenwerking tussen VT en de RvdK 

• Hoe ziet het proces rond de 

overdracht tussen VT en RvdK eruit?  

• Hoe ziet de overdracht en 

besluitvorming in andere routes eruit 

(bv. waarbij wijkteam betrokken is)?  

• Welke besluitvorming is nodig voor 

indiening VTO én ‘accepteren’ van 

VTO (dus RvdK besluit te 

onderzoeken)? 

• Hoe verloopt samenwerking tussen 

VT en RvdK? Wanneer zijn VT en 

RvdK betrokken? 

• Hoe vindt overdracht tussen VT en 

RvdK plaats? 

• Nav overdracht: welk 

overleg/samenwerking heeft er 

plaatsgevonden?  

 

• In hoeverre is er sprake van 

dubbelingen in 

overlegmomenten? 

 

D Besluitvorming in en uitkomst van het onderzoek  

• Welke besluitvorming vindt plaats?  

• Wat zijn mogelijke uitkomsten voor het 

onderzoek bij VT? 

• Wat zijn de mogelijke uitkomsten bij 

het beschermingsonderzoek van RvdK?  

• Op welke wijze worden 

kinderen/ouders betrokken bij de 

besluitvorming? 

• Wat is het vervolg als RvdK o.b.v. 

onderzoek geen advies doet aan 

rechter over beschermingsmaatregel? 

• Is het besluit onderbouwd? Welke 

onderbouwing?  

• Hoe is de eindrapportage 

opgebouwd?  

• Wat is de rol van VT als RvdK 

besluit n.a.v. onderzoek geen 

beschermingsmaatregel te 

adviseren? 

• Wordt een casus bij geen 

beschermingsmaatregel teruggelegd 

bij VT? 

• Wat doet VT gedurende onderzoek 

RvdK? 
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Bijlage C: Overzicht regionale 
afspraken melding aan de RvdK 

 
Jeugdzorgregio Veilig Thuis meldt 

zelf 
Veilig Thuis meldt 
namens andere 
organisaties 

Andere organisaties melden namens 
Veilig Thuis 

Haaglanden  Ja Mogelijk 

Wijkteam meldt eerst terug naar Veilig 

Thuis 

Midden-Holland  Ja Mogelijk 

Wijkteam meldt eerst terug naar Veilig 

Thuis 

Rijnland  Ja Mogelijk 

Wijkteam meldt eerst terug naar Veilig 

Thuis 

Den Bosch Ja Nee   

Drenthe  Ja Nee 

Veilig Thuis lijkt soms advies te geven 

om te melden 

Groningen  Ja Nee 

Veilig Thuis lijkt soms advies te geven 

om te melden 

Rotterdam  Nee Nee Gemeente  

Eindhoven-Helmond Ja Nee Soms samen met gemeente  

Limburg-oost-west-

midden  Ja Nee Soms samen met gemeente  

Noord-Limburg Ja Nee   

Alkmaar Ja Nee   

IJsselland  Ja Nee   

Twente  Nee Nee Gemeente meldt  

Gelderland Ja Nee   

Rivierenland  Zelden Nee 

Als Veilig Thuis meldt is gemeente altijd 

betrokken  

Food valley Ja Nee   

Amsterdam Nee Nee JBRA 

Utrecht  Nee Nee Samen veilig 

Friesland  Ja Nee 

Het kan zo overkomen dat Veilig Thuis 

namens anderen meldt omdat ze altijd 

betrokken zijn bij JBT als organisator 

Haarlem  Ja Nee 

Het kan zijn dat Veilig Thuis naar 

wijkteam terugzet, als huisverbod niet 

aanslaat meldt wijkteam terug aan Veilig 

Thuis en Veilig Thuis meldt 

West-Brabant Ja Ja Meldt namens CJG  

Midden-Brabant  Ja ja Meldt namens CJG 

Tabel 2. Overzicht van regionale afspraken ten aanzien van het doen van een melding bij de RvdK 
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Bijlage D: Overzicht respondenten 

Respondenten interviews 

 

Organisatie Functie 

Veilig Thuis Vertrouwensarts 

 Onderzoeker 

 Gedragswetenschapper 

 Gedragswetenschapper 

 Gedragswetenschapper 

RvdK Raadsonderzoeker 

 Raadsonderzoeker 

 Raadsonderzoeker 

Deelnemers groepsbijeenkomsten 

 

Organisatie Functie 

Veilig Thuis Beleidsadviseur  

 Frontoffice medewerker 

 Gedragswetenschapper 

 Gedragswetenschapper 

 Gedragswetenschapper 

 Gedragswetenschapper 

 Gedragswetenschapper 

 Medewerker crisisinterventie-team  

 Onderzoeker/voorzitter beschermingstafel 

 Teammanager 

 Teammanager 

 Werkbegeleider 

 Werkbegeleider 

RvdK Juridisch adviseur 

 Raadsonderzoeker 

 Medewerker adviesteam 

 Onbekend 

 Gedragsdeskundige 

 Gedragsdeskundige 

 Gebiedsmanager 

 Onbekend 

 Raadsonderzoeker 

 Onbekend 

 Onbekend 

 Beleidsadviseur 

 Onbekend 

 


