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Geachte Raad, 

Naar aanleiding van de brief d.d. 21 september 2022 met kenmerk GR 2022/090 van GGD en 
Veilig Thuis Haaglanden (hierna: GGD) aan alle gemeenteraden in regio Haaglanden inzake bezoek 

van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: Inspectie) bij Veilig Thuis Haaglanden (hierna: 
Veiligt Thuis) het volgende. 

Op verzoek van enkele bezorgde medewerkers van Veilig Thuis, die anoniem in een brief hun 
zorgen hebben geuit over de kwaliteit van de organisatie en de werkdruk, heeft de Inspectie aldaar 

een bezoek gebracht. Dat heeft geleid tot een brief van de Inspectie aan de GGD waarin zij vraagt 
om een verbeterplan. 

De Inspectie ervaart de zorgen van de Veilig Thuis-medewerkers als urgent. Veilig Thuis kan 
uiteraard alleen de kerntaken goed uitvoeren met het personeel dat er voor de kinderen en 
volwassenen in nood is. De afgelopen jaren hebben laten zien dat het lastig is om Veilig Thuis goed 

te laten functioneren. Het gevraagde verbeterplan moet daarin een positieve verandering brengen. 
Ook landelijk blijkt dat er een capaciteitsprobleem is bij Veilig Thuis. De druk om daar iets aan te 
doen ligt nu bij de GGD en centrumgemeente Den Haag. 

Vanuit de deelnemende gemeenten wordt er meegedacht aan oplossingen voor dit 

capaciteitsprobleem, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De hoge werkdruk kan opgelost worden als er 
meer tijd per casus komt. Het verbeterplan heeft een link met de wachtlijstproblematiek en 
daarom is het goed dat deze problematiek in het Algemeen Bestuur van oktober nader wordt 
besproken. Tevens zal dit najaar in de 2e bestuursrapportage van de GGD cijfers inzake Veilig Thuis 
worden gedeeld met de deelnemende gemeenten. 

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij 
een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Veilig Thuis kijkt samen met 
de beller wat er aan de hand is en wat de beller zelf kan doen en geeft daarover advies. Is dit niet 
mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen.  

Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roept ze de hulp in van 

een lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden. Bij een advies wordt samen met 
beller besproken wat het beste gedaan kan worden in de gegeven situatie.  

Over periode januari t/m augustus 2022 zijn ten aanzien van Wassenaar 95 meldingen van 

kindermishandeling of huiselijk geweld en 57 adviesvragen binnen gekomen bij Veilig Thuis. De 
wachtlijst bij Veilig Thuis staat op 3 casussen in Wassenaar. (De wachtlijst was er ook al voordat er 
een hoge werkdruk werd geconstateerd door de Inspectie.) In deze periode zijn 5 tijdelijke 
huisverboden in Wassenaar afgegeven. 
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Op de vraag of dat verbeterplan de gewenste verandering teweeg gaat brengen, kunnen wij als 

gemeente wel aangeven dat wij het volste vertrouwen hebben op een goede uitrol van dat plan, 
zodat medewerkers van VTH hun werk goed kunnen doen, zonder hoge werkdruk. Wel zal dat de 
komende tijd veel aandacht en inzet van alle betrokkenen vergen.  

Wij houden de vinger aan de pols. 

N.B.: Deze brief van de GGD is door het GR-bestuur van GGD en VT Haaglanden aan de 
gemeenteraden verzonden. Het GR-bestuur heeft een eigenstandige bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid om de raden te informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 

 
 
 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


