
Schriftelijke vragen van Francien Zeggelt (D66), Susannah Herman (D66), Emma van 

Bree (GL), Abdelhaq Jermoumi (PvdA), Martijn Otten (PvdA) aan het College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over de inzet van Veilig Thuis 

bij Leidse gezinnen 

 

Het Verwey-Jonker Instituut publiceerde op 12 november 2020 een meerjarig onderzoek waaruit blijkt 

dat bij ruim 50 procent van de gezinnen waarvan bij Veilig Thuis melding is gemaakt van 

kindermishandeling of partnergeweld, de thuissituatie na anderhalf jaar nog onveilig was. Opnieuw 

blijkt hoe ingewikkeld en lastig het is een duurzame oplossing te bieden in Veilig Thuis-situaties. 

‘Gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling spelen, hebben langdurige en specialistische 

hulp nodig. Pas als het geweld écht helemaal is gestopt, gaat het beter met ouders en kinderen,’ 

concludeert het Verwey-Jonker Instituut.1 

 

Het Verwey-Jonker Instituut voerde dit onderzoek anderhalf jaar lang uit bij gezinnen, waar 

partnergeweld of kindermishandeling speelt, in dertien regio’s. De Veilig Thuis-regio Hollands Midden, 

waar Leiden onderdeel van uitmaakt, was geen onderdeel van dit onderzoek. Het Verwey-Jonker 

Instituut noemt enkele aandachtpunten voor de Veilig Thuis-aanpak en doet aan de hand daarvan 

aanbevelingen: 

 

1. Veiligheid in het gezin is de verantwoordelijkheid van iedereen; 

2. Het bespreekbaar maken vraagt om een heldere probleemdefiniëring; 

3. Zorgvuldige screening van de problematiek zodat de juiste hulp geboden wordt; 

4. Meer aandacht voor de gevolgen voor de kinderen; 

5. Begeleiding is een kwestie van lange adem. 

 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen de leden Zeggelt (D66), Herman (D66), 

Van Bree (GL), Jermoumi (PvdA), Otten (PvdA) het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Leiden de volgende vragen: 

 

1. Hoe verhouden de resultaten uit het Verwey-Jonker onderzoek zich tot de situatie in Hollands 

Midden en eerder onderzoek van de Rebel Group (begin 2019) over die situatie? 
 

2. Gegeven het antwoord op vraag één; wat betekent dit voor de Veilig Thuis-situatie bij Leidse 

gezinnen? 

 

3. Is het college tot slot bereid om: 

 
a) De aandachtspunten en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker 

Instituut, voor zover dat nog niet gebeurt, te benutten voor de doorontwikkeling van de aanpak 

Veilig Thuis in regio Hollands Midden? 

b) Op basis van de vijf aandachtsgebieden en aanbevelingen uit het Verwey-Jonker Instituut aan 

de Gemeenteraad terug te koppelen hoe deze resultaten worden gebruikt bij de 

doorontwikkeling van aanpak Veilig Thuis in regio Hollands Midden bij de kadernota 2021? 

 

 

 
1 https://www.verwey-jonker.nl/artikel/onderzoek-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-
dertien-veilig-thuis-regios/  
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