
#weer een veilig thuis

 Hoe gaat 
 het met je? 

 En hoe 
 gaat het 
 bij jou thuis? 



Samen zorgen 
we voor een 
veilig thuis

De meeste ouders willen hun kinderen 
helemaal geen pijn doen, maar door hun 
eigen problemen gebeurt dat soms toch. 
Dan kan het zijn dat ze hun kinderen slaan 
of schoppen. Of tegen ze schreeuwen en 
schelden. Of helemaal niet meer goed 
voor ze zorgen en ze geen liefde geven. 
Er zijn ook ouders die hun kinderen aan-
raken op plekken die niet prettig zijn. Of 
ouders die de hele tijd ruzie maken en 
elkaar schoppen en slaan als de kinderen 
erbij zijn. Al die dingen noemen we  
kinder mishandeling. 

Het kan zijn dat één van deze dingen ook 
bij jou thuis gebeurt. Of misschien wel 
meerdere dingen. Het is belangrijk om te 
weten dat deze nare dingen nooit jouw 
schuld zijn en dat je baas bent over je 
eigen lichaam! Maar dat het gebeurt is 
natuurlijk niet fijn. Daarom willen 
wij jou en je ouders helpen.

Wat kan er 
gebeuren bij 
jou thuis?

Hallo, ik ben 

………………………………  
en ik werk bij Veilig Thuis Friesland. 
Iemand maakt zich zorgen over 
jou en heeft ons gebeld. Daarom 
wil ik graag met je praten. Ik wil 
weten of er pro blemen zijn bij jou 
thuis. Want als dat zo is, dan wil ik 
er, samen met mijn collega’s, voor 
zorgen dat het weer fijn en veilig 
wordt.



Hoe is het 
bij jou thuis?

Jij mag je verhaal aan ons vertellen. 
Maar praten over wat er thuis allemaal 
gebeurt, kan best wel spannend zijn. 
Daarom zorgen we ervoor dat je met 
iemand mag praten die dat veel vaker 
heeft gedaan. En we maken de afspraak 
dat jij zelf mag beslissen wat je wel en 
niet vertelt. Als er een vraag is die je niet 
wilt beantwoorden, dan hoeft dat niet.

Jij mag je 
verhaal 
vertellen

Papa en mama zijn boos op elkaar, ik 
word daar verdrietig van...

We willen weten hoe het bij jou thuis is. 
Daarom gaan we met een paar mensen 
praten: 
• met jou
• met je ouders
• met mensen die jou en je ouders 
 goed kennen, bijvoorbeeld iemand 
 van jouw school of je huisarts. 



We vinden het belangrijk om jouw 
verhaal goed op te schrijven. En dat 
doen we dus ook. Daarna bekijken we 
jouw verhaal en die van je ouders en de 
andere mensen. Op die manier weten 
we of het bij jou thuis veilig is of niet. 
Fijn om te weten is dat niet iedereen 
zomaar mag lezen wat jij hebt verteld, 
ook je ouders niet. 

Wat gebeurt 
er met wat jij 
vertelt? 

Is mama me weer vergeten op te 
halen? Wachten duurt altijd zo lang...



Als er geen problemen zijn bij jou thuis, 
dan hebben jij en je ouders onze hulp 
niet nodig. Maar als er wel nare dingen 
bij jullie gebeuren, dan gaan we jullie 
daarbij helpen. We vertellen jou en je 
ouders welke hulp het beste is. Er zijn 
speciale mensen die kunnen helpen 
om de problemen bij jullie thuis op te 
lossen. Samen willen we ervoor zorgen 
dat het weer fijn en veilig wordt.

Wat gebeurt 
er na het 
gesprek? 

Jij hebt een aantal rechten die in de 
wet zijn vastgelegd. Als je 12 jaar of 
ouder bent, heb je er bijvoorbeeld 
bijna altijd recht op om alle informatie 
te bekijken die wij over jouw situatie 
hebben verzameld. Tijdens ons gesprek 
kunnen we je meer vertellen over de 
rechten en plichten die je hebt. 

Meer informatie hierover vind je ook op: 
www.veiligthuisfriesland.nl

Wat zijn 
jouw 
rechten?



Weer een
veilig thuisHeb je nog vragen of wil je gewoon 

met iemand praten over de situatie bij 
jou thuis? Dan mag je ons altijd bellen, 
het maakt niet uit hoe laat. Ons telefoon-
nummer is: 0800 – 2000 (gratis). 

Ben je heel erg in gevaar? Bel dan 112!

Je mag ons 
altijd bellen

Je kunt ook gratis bellen of chatten met 
iemand van de Kindertelefoon. Je hoeft je 
naam dan niet te zeggen. Bel 0800 - 0432 
of kijk op: www.kindertelefoon.nl 

Wil je meer weten over kindermishandeling? 
Kijk dan op: www.kindermishandeling.nl
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