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Ouder(s) informeren over een melding van (een vermoeden van) 
kindermishandeling bij Veilig Thuis 
 
Een melding bij Veilig Thuis van een vermoeden van kindermishandeling is ingrijpend voor ouders. Ook 
al is er vaak al een heel proces aan vooraf gegaan. Ouders horen liever vooraf dat u een melding gaat 
doen dan achteraf van Veilig Thuis.  Zo hebben ze niet het gevoel dat u achter hun rug om  te werk gaat. 
De ouder(s) op de hoogte stellen van de melding kan lastig zijn. Daarom volgen hieronder enkele tips 
voor de voorbereiding en het gesprek zelf. 
 
Tips voor het voorbereiden van de melding: 

• Overleg met Veilig Thuis of de aandachtsfunctionaris of melding van uw vermoeden van 
kindermishandeling inderdaad op zijn plaats is. 

• Overleg met Veilig Thuis of de aandachtsfunctionaris of het in de situatie van dit gezin 
verstandig en veilig is de ouders zelf te informeren over de melding. 

• Overleg met Veilig Thuis of de aandachtsfunctionaris hoe u de ouder(s) kunt informeren over  de 
melding, wie dat gaat doen en wie daarvan bij uw instelling of organisatie op de hoogte moeten 
zijn. Maak eventueel een vervolgafspraak met Veilig Thuis. 

Het gesprek met de ouder(s) over een melding 
• Neem de tijd voor het gesprek, wees serieus en laat de ouder(s) merken dat u bezorgd bent over 

hun kind. 

• Vat uw zorgen zo concreet mogelijk samen voor de ouder(s). Vertel daarbij ook dat u vermoed 
dat er sprake is van kindermishandeling (dit in tegenstelling tot eerdere gesprekken waarin u het 
woord kindermishandeling juist niet moet noemen). 

• Noem ook kort de gesprekken en stappen die er al geweest zijn. 

• Deel de ouder(s) mee dat u uw vermoeden gaat melden bij Veilig Thuis, vraag  geen 
toestemming. 

• Leg, indien u merkt dat de ouder(s) niet dezelfde zorg of oplossing voorstaan als u, duidelijk uit 
waarom u meldt. Of leg uit dat u het nodig vindt  dat gespecialiseerde mensen de zorgwekkende 
situatie onderzoeken. 

• Vertel de ouder(s) dat het zowel uw verantwoordelijkheid als die van uw organisatie is om bij 
deze ernstige zorgen Veilig Thuis in te schakelen. 

• Omschrijf Veilig Thuis als een instelling waar  iedereen, ook  de ouder(s) zelf, terecht kan die zich 
zorgen maakt over  kinderen en iedereen die denkt dat er misschien sprake is van 
kindermishandeling. 

• Vertel kort wat Veilig Thuis gaat doen. 

• Voer het gesprek samen met een collega. 

Voorbeeldzinnen 
Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen die u kunt gebruiken in het gesprek met de ouder(s). Kies een 
zin die past bij u en de situatie. Zijn deze zinnen voor u niet van toepassing, of  is de situatie waarover u 
melding  doet heel specifiek, vraag  dan advies bij Veilig Thuis. 

• ‘Ik denk dat het goed is als u met  Veilig Thuis verder gaat praten over de zorgen die u en ik 
hebben over uw kind. Veilig Thuis is gespecialiseerd in kindermishandeling en kan onderzoeken 
of het juist is dat we kindermishandeling vermoeden.’ 

• ‘In mijn werk  als .... (vul uw beroep in) is het mijn taak te letten op het welzijn  van uw kinderen. 
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Ik (of wij) maak me zodanig zorgen om  uw kind, dat ik dit ga melden bij Veilig Thuis. Omdat ik 
me kan voorstellen dat dit geen prettige boodschap voor  u is, vertel ik het zelf aan u, in plaats 
van dat u het van Veilig Thuis hoort.’ 

• ‘Ik (of wij) maak me zorgen over  uw kind. Ik denk aan  (vul in: mishandeling, verwaarlozing, 
seksueel misbruik, …). Daarom ga ik mijn zorg melden aan Veilig Thuis. Zij zijn hierin  
gespecialiseerd en de medewerkers daar kunnen onderzoeken of mijn vermoeden klopt.’ 

• ‘Ik begrijp dat deze mededeling naar voor u is. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om deze 
(ernstige) zorgen met u te delen. En als (vul in: u er anders over  denkt; er geen goede hulp  
komt; er meer onderzoek nodig is), moet ik het inschakelen. Dat zijn de afspraken (of: regels) die 
hier (of bij … naam organisatie) gelden.’ 

• ‘We hebben met u gesproken over  de dingen die we bij uw kind zien en waar  we ons  zorgen 
over maken. Helaas zijn dit signalen die we ook vaak zien  bij kinderen die mishandeld worden. 
Omdat de signalen er nog steeds zijn, melden we dit bij Veilig Thuis  


