
Onderzoek meldingen
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CONCLUSIES

- Er wordt veel te snel gemeld i.p.v. zorg te bieden
- Veilig Thuis wordt onterecht ingezet door scholen en leerplichtambtenaren
- Veilig Thuis wordt ten onrechte ingezet bij echtscheidingen 
- Er wordt onvoldoende gewerkt conform de meldcode
- Onderzoekers en vertrouwensartsen werken niet transparant 
- Onderzoekers en vertrouwensartsen zetten veel te snel “drang” en “dwang” in 
- Zet het kind centraal en niet de ouders
- Werk samen met de ouders
- Vertrouwensartsen stellen zich boven specialisten 
- Er wordt onvoldoende aan waarheidsvinding gedaan 
- Kwaliteit van onderzoek en rapportages in onvoldoende 
- Er is sprake van tunnelvisie in de gehele keten 
- Kinderrechters doen te weinig met rapporten (zorgprofessionals) van ouders
- Er wordt niets gedaan aan nazorg door Veilig Thuis 



AANBEVELINGEN

- Doe aan goede scholing bij partijen die (vaak ten onrechte) melden. 
- Draag zorg voor kwalitatief goed opgeleide medewerkers met de juiste 

competenties binnen de jeugdketen. 
- Zorg dat bij een melding goed wordt doorgevraagd wat de werkelijke zorgen zijn 

en of de meldende partij zelf nog mogelijkheden heeft om de zorgen op te lossen.
- Geef uitvoering en waarborgen zoals beschreven in de brief van de minister van 
- V&J, 31 839 nr. 510 van 13 april 2016
- Draag zorg voor proportionaliteit binnen de onderzoeken 
- Werk samen met ouders tijdens het onderzoek
- Bewaak drang en dwang tijdens onderzoeken 
- Geef ouders nazorg als zorgen zijn weerlegd en of niet bewezen. Geef de ruimte 

voor slachtofferhulp 
- Onderzoek mogelijkheden voor juridische bijstand vanaf de start van een 

onderzoek


