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Weer slaande ruzie hiernaast, arme
kinderen...

Iemand maakt zich zorgen over uw
kind(eren) en heeft hiervan melding
gedaan bij Veilig Thuis Friesland.
Veilig Thuis geeft advies en hulp bij
huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij onderzoeken de melding
en regelen - als er inderdaad sprake
is van kindermishandeling - hulp voor
u en uw gezin. Hierbij willen we graag
met u overleggen en samenwerken.
Want met elkaar kunnen we het geweld
stoppen.

Wat is
kindermishandeling?
Een kind slaan, schoppen, uitschelden,
vernederen, onzedelijk betasten en
verkrachten. Dat is kindermishandeling.
Maar ook: een kind veel te weinig zorg,
aandacht en liefde geven en getuige
laten zijn van geweld.
Geweld kan grote gevolgen hebben
voor het kind; het remt namelijk de
ontwikkeling in de hersenen, waardoor
er leer- en gedragsproblemen kunnen
ontstaan. Ook op latere leeftijd hebben
veel slachtoffers van kindermishandeling
nog last van het geweld in hun jeugd.
Ze hebben een grotere kans op
lichamelijke en psychische problemen,
verslaving, werkloosheid en schulden.
Ook is de kans groter dat ze zelf
geweld gaan gebruiken. Daarom is
het belangrijk dat het geweld zo snel
mogelijk stopt.
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Veilig
Thuis doet
onderzoek
Iedereen die vermoedt dat een kind
wordt mishandeld, mag dit bij ons
melden. Na een melding over uw gezin
hebben wij besloten onderzoek te
doen. Dit doen we door te praten met
verschillende betrokkenen:
• u als ouder
• uw kind(eren)
• professionals die uw kind(eren)
kennen, zoals leerkrachten, de
schoolarts, huisarts en belangrijke
personen in uw omgeving.
Tijdens deze gesprekken vertellen we
over de zorgen van de melder en verzamelen we de reacties hierop. We
bespreken de resultaten van het
onderzoek met u als ouder. Afhankelijk
van de uitkomsten van het onderzoek,
nemen we - het liefst samen met u verdere stappen.

3 mogelijke
uitkomsten van
het onderzoek:
• Wel kindermishandeling:
Is er duidelijk sprake van kindermishandeling in uw gezin, dan zoeken wij
naar goede hulpverlening voor u en uw
kind(eren). In ernstige gevallen zijn we
genoodzaakt de Raad voor de Kinderbescherming op de hoogte te stellen
en/of een melding te doen bij de politie.
• Geen kindermishandeling:
Blijkt uit ons onderzoek dat er in uw
gezin geen sprake is van kindermishandeling, dan ondernemen we geen
verdere actie. We laten u (en de andere
personen die we tijdens het onderzoek
hebben gesproken) dit zo snel mogelijk
weten.
• Twijfel:
Soms wordt tijdens het onderzoek niet
goed duidelijk wat er aan de hand is.
Wij ondernemen in dat geval geen
verdere actie, maar bewaren wel uw
dossier voor het geval er in de toekomst
een nieuwe melding wordt gedaan.

Als hulp
nodig is…
Als ouder wilt u goed voor uw kind
zorgen, maar soms lukt dat even niet.
Misschien is de opvoeding van uw
kind u soms te veel of bent u zelf als
kind mishandeld en vindt u het lastig
om met bepaalde situaties om te gaan.
Hulp zoeken en aanvaarden kan ontzettend moeilijk zijn, bijvoorbeeld omdat
u zich schuldig voelt of zich enorm
schaamt voor de situatie. Toch is het belangrijk dat u en uw gezin de juiste
ondersteuning krijgen. Omdat geweld
in de meeste gevallen niet vanzelf stopt.
Onze medewerkers weten hoe geweld
kan ontstaan en hoe moeilijk het is om
het te stoppen als je er middenin zit.
Zij oordelen en veroordelen niet; uw
situatie is al lastig genoeg. Wel willen we
dat het geweld binnen uw gezin stopt.
Daarom kijken we samen met u hoe we
dit voor elkaar kunnen krijgen. Wij
kunnen u ondersteunen door de juiste
hulp voor u te regelen en u door te
verwijzen naar een hulpverleningsinstantie bij u in de buurt.

Ik wou dat ik mama weer vrolijk kon
maken!

Openheid
en samenwerking
Openheid en samenwerking vinden we
belangrijk. We laten u daarom weten
dat er een melding is binnengekomen,
dat we onderzoek doen en wat het
onderzoek heeft opgeleverd. En als dat
kan, geven we u inzage in uw dossier.
Als het gaat om het vinden van een oplossing voor u en uw gezin werken we
graag met u samen. U kent uw gezin
immers het allerbeste.
In sommige gevallen lukt het niet om
openheid te geven en om met u samen
te werken. Ook mogen we in bepaalde
situaties zonder uw toestemming informatie opvragen. Hoe dat precies zit,
leest u op:
www.veiligthuisfriesland.nl

Heeft u nog
vragen?
Bel ons gerust!
We zijn 7 dagen per week, 24 uur
per dag bereikbaar. Ondersteuning
van Veilig Thuis is gratis.
0800 – 2000 (gratis) 24/7
Noodgeval? Bel 112!
Meer informatie over
kindermishandeling vindt u op:
www.veiligthuisfriesland.nl
info@veiligthuisfriesland.nl
Veilig Thuis Friesland
Tesselschadestraat 2
Postbus 312
8901 BC
Leeuwarden
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