
BESPREKING VAN HET 
VERZOEK TOT ONDERZOEK

in het KR8-Kollektief West-Brabant



Waarom?
Een hulpverlenende instantie maakt zich zorgen over de veiligheid 
van uw kind(eren) in uw gezin. Ingezette hulpverlening helpt niet 
voldoende. Daarom heeft een medewerker van deze hulpverlenende 
instantie een Verzoek tot Onderzoek (VTO) ingediend bij het 
KR8-Kollektief. Deze medewerker vindt het nodig dat de Raad 
voor de Kinderbescherming onderzoek doet naar het welzijn 
van uw kind(eren) en naar uw thuissituatie. Misschien is er een 
kinderbeschermingsmaatregel nodig, bijvoorbeeld een gezinsvoogd, 
die kan helpen om de situatie thuis prettiger en veiliger te maken.

Wie zijn er aanwezig?
•  U en uw (ex-)partner
•   Uw kind(eren) vanaf 12 jaar (wanneer mogelijk en slechts tijdens een 

deel van de bespreking)
•  Medewerker die het Verzoek heeft ingediend
•  Voorzitter en secretaris KR8-Kollektief (namens uw gemeente)
•  Medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming
•  Medewerker van Jeugdbescherming Brabant

Wat gebeurt er?
Samen met u en de aanwezigen bespreekt de medewerker die het 
Verzoek heeft ingediend, wat er goed gaat in uw gezin, maar ook welke 
zorgen er over uw kind(eren) zijn. Het is belangrijk dat u aanwezig bent. 
Uw mening vinden wij namelijk belangrijk. Samen met u bespreken 
we welke afspraken we kunnen maken met u, de kinderen, de 
hulpverlening en misschien uw vrienden en familie. Zodat uw kinderen 
in een veilige omgeving kunnen opgroeien. 
De bespreking duurt ongeveer één uur.



Wat wordt er besloten?
We nemen een besluit; een onderzoek door de Raad voor de 
Kinderbescherming is nodig óf er zijn nog mogelijkheden in het krijgen 
van vrijwillige (niet vrijblijvende) hulpverlening. U wordt betrokken 
bij het nemen van dit besluit. Wanneer u niet aanwezig bent, loopt 
u het risico dat we een besluit nemen zonder uw mening te hebben 
gehoord.

Afspraken over vrijwillige (niet vrijblijvende) hulpverlening
De afspraken die we maken over de in te zetten hulpverlening, zijn 
niet vrijblijvend. We spreken met elkaar af binnen welke periode u 
de gemaakte afspraken nakomt en wie u hierbij kan ondersteunen. 
Deze hulpverlening kunnen wij helaas niet meteen ter plekke voor u 
regelen, maar de medewerker die het Verzoek heeft ingediend kan 
u wel helpen dit zo snel mogelijk in gang te zetten. De gemaakte 
afspraken krijgt u na afloop toegestuurd.  

Het KR8-Kollektief blijft uw situatie volgen. Als het u binnen de 
afgesproken periode niet lukt om de afspraken na te komen, start de 
Raad voor de Kinderbescherming alsnog het onderzoek.

Onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming
De medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming kan u meer 
vertellen over het onderzoek. Wanneer we besluiten dat dit onderzoek 
gaat starten, maken we afspraken om in de tussentijd de veiligheid 
van uw kind(eren) te garanderen.

Gespreksregels aan tafel

•  Spreek vooral vanuit uzelf (Wat vindt u van de situatie en hoe 

kan u deze situatie veranderen?)

•  Spreek met respect over uw eventueel aanwezige (ex-)partner

•  Probeer te kijken naar oplossingen voor de toekomst in plaats 

van naar problemen uit het verleden



CONTACTGEGEVENS

KR8-KOLLEKTIEF WEST-BRABANT Oost
Veiligheidshuis Baronie Breda
Postbus 3924
4800 DX Breda
✉  KR8KollektiefVHBaronieBreda@om.nl

✆	076 - 529 8200
 

KR8-KOLLEKTIEF WEST-BRABANT West
Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten
Peter Vineloolaan 4
4611 AN Bergen op Zoom
✉  Kr8-kollektief@zvhdemarkiezaten.nl

✆	0164 - 272 000


