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Heeft Veilig Thuis een melding gekregen over uw gezin? Of maakt  

Veilig Thuis zich zorgen over de situatie in uw gezin? En heeft u  

kinderen? Dan gaan we niet alleen met u praten, maar ook met uw  

kinderen. Dit mogen we volgens de wet. Door met uw kinderen te  

praten hopen we uw situatie en die van uw kinderen beter te begrijpen. 

In deze folder leest u hoe we met uw kinderen praten. En waarom we  

het belangrijk vinden om dat te doen.

Waarom praten we met uw kind?

Door met uw kind te praten horen we hoe uw kind vindt dat het in zijn 

of haar gezin gaat. En we kunnen uw kind vragen welke wensen het 

heeft. Waarom vinden we dat belangrijk? Omdat we weten dat kinderen 

zich vaak zorgen maken. Maar ze weten vaak niet met wie ze over deze 

zorgen kunnen praten. Bij Veilig Thuis luisteren we naar hun zorgen. En 

denken we mee over oplossingen. Bovendien kunnen we door met uw 

kind te praten ook met u meedenken. Bijvoorbeeld over hoe u uw kind 

verder kunt helpen.

Hoe praten we met uw kind?

Tijdens het gesprek leggen we uw kind een aantal dingen uit.

• We leggen uit wie we zijn en wat we doen. 

• We leggen uit waarom we met hem of haar komen praten.

•  We leggen uit dat we ouders laten weten wat er in het gesprek is  

besproken. En dat we samen met zijn of haar ouders op zoek gaan  

naar een oplossing als er wat is. 

We praten het liefst met uw kind bij hem of haar op school. Het gesprek 

kan ook bij ons op kantoor plaatsvinden of bij u thuis. In ieder geval  

op een plek waar uw kind zich op zijn/ haar gemak voelt. U mag ook 

meedenken over hoe en waar we met uw kind praten. 

Wat vragen we van u?

We vragen u om uw kind voor het gesprek gerust te stellen. Leg uw  

kind uit dat hij of zij met ons mag praten. Wij vragen u ook om uw kind te 

vertellen dat er geen goede of foute antwoorden zijn. En dat we hem of 

haar samen met u willen helpen als er wat is.

Laten wij u vooraf weten dat we met uw kind gaan praten?

Gaan we met uw kind praten? Dan moeten we dit vooraf aan u laten 

weten. Maar in sommige situaties vertellen we alleen achteraf dat we met 

uw kind hebben gepraat. Dat doen we als dat nodig is voor de veiligheid 

van uw kind. U hoort dan achteraf ook hoe het gesprek is gegaan.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over hoe wij met uw kind praten? Of snapt u iets uit deze 

folder niet? Vraag het de medewerker die bij u op bezoek is geweest. 

Ook kunt u uw vraag mailen naar info@veiligthuisrr.nl. Onze medewerkers 

helpen u graag. 
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Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond werkt voor vijftien gemeenten: Albrandswaard, 

Barendrecht, Brielle, Capelle a/d IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, 

Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, 

Rotterdam inclusief Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
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