Alles oké?

En hoe
gaat het
thuis?
#weer een
veilig thuis

Samen zorgen
we voor een
veilig 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 problemen zijn bij jou
thuis. Want als dat zo is, dan wil ik
er, samen met mijn collega’s, voor
zorgen dat jij en je ouders hulp
krijgen.

Problemen
thuis
De meeste ouders willen hun kinderen
helemaal geen pijn doen, maar door
hun eigen problemen gebeurt dat soms
toch. Er zijn bijvoorbeeld ouders die de
hele tijd ruzie maken en elkaar mishandelen waar de kinderen bij zijn. En
er zijn ouders die niet meer goed voor
hun kinderen kunnen zorgen en ze
geen liefde geven. Of ouders die hun
kinderen slaan en schoppen en tegen
ze schreeuwen en schelden of ze tegen
hun zin op een seksuele manier aanraken. Al deze dingen noemen we
kindermishandeling.
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 dit nooit jouw schuld
is en dat je baas bent over je eigen
lichaam.

Hoe is het
bij jou thuis?
Iedereen die zich zorgen maakt over
een kind of jongere kan ons bellen.
Als wij een melding krijgen, gaan we
de zorgen onderzoeken. Zijn er
problemen? En wat kunnen we daaraan
doen? Omdat we een melding hebben
gekregen over jouw thuissituatie, 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 de huisarts.

Aan het chillen bij mn bro. t Is vet hier
Zo weer naar huis...

Jouw verhaal
is belangrijk
We willen weten of de situatie bij jullie
thuis oké is. Jouw verhaal helpt ons
daarbij. Tijdens het gesprek dat we met
je hebben, stellen we je een aantal
vragen. Jij bepaalt zelf wat je wel en
niet vertelt. Als er een vraag is die je
niet wilt beantwoorden, dan hoeft dat
niet.

Ik ben soms echt radeloos. Er moet
snel iets gebeuren. Dit gaat zo niet
langer.

Wat gebeurt
er met wat jij
vertelt?
De informatie die jij ons geeft, zetten
we op papier. Dat gebeurt met alle
informatie die we hebben verzameld.
Goed om te weten: niet iedereen mag
dit zomaar lezen, ook je ouders niet.
Alle informatie bij elkaar geeft ons een
goed beeld van jullie thuissituatie en
of daar iets aan moet veranderen.

Wat gebeurt
er na het
gesprek?
Zijn er geen problemen bij jullie thuis,
dan hebben jij en je ouders onze hulp
niet nodig. Zijn die problemen er wel,
dan gaan we jullie helpen. We vertellen
jou en je ouders welke hulp het beste
is en waar jullie die kunnen krijgen.
We willen ervoor zorgen dat het bij
jullie thuis weer wordt zoals het hoort
te zijn: fijn en veilig.

Wat zijn jouw
rechten?
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 je dossier in te zien: alle
informatie die te maken heeft met jouw
situatie. 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

Je mag ons
altijd bellen
Heb je nog vragen of wil je gewoon
met iemand praten over de situatie bij
jou thuis? Dan mag je ons altijd bellen.
Wij zijn dag en nacht bereikbaar via:
0800 – 2000 (gratis).
Ben je in nood? Bel dan 112!

Kindertelefoon
Je kunt ook gratis bellen of chatten
met iemand van de Kindertelefoon.
Dit kan anoniem. Bel 0800 - 0432 of
kijk op: www.kindertelefoon.nl
Meer weten over kindermishandeling?
Kijk dan op: www.kindermishandeling.nl
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