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

Veilig Thuis geeft advies bij huiselijk
geweld en kinder- of ouderen
mishandeling. Iedereen kan advies
vragen of een melding doen bij
Veilig Thuis. Of je nu zelf hulp zoekt
of je zorgen maakt om een ander, of
je nu professional bent of niet, of je nu
jong bent, of oud, slachtoffer of zelf
geweld gebruikt. Veilig Thuis wil graag
samen met jou het geweld stoppen.

Veilig Thuis...

• geeft informatie en advies bij (een
vermoeden van) huiselijk geweld en
kinder- of ouderenmishandeling;
• onderzoekt wat er aan de hand is;
• organiseert de juiste hulp;
• doorbreekt onveilige situaties en
zet mensen in beweging.
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Bij Veilig Thuis Friesland werken
professionals die gespecialiseerd zijn in
de aanpak van huiselijk geweld en
kinder- of ouderenmishandeling. Zij zijn
dus bekend met deze thema’s en
begrijpen hoe geweldsituaties ontstaan.
Heb je hulp of advies nodig? Bel dan
gerust (anoniem), ook als je twijfelt.
Onze medewerkers luisteren naar jouw
verhaal, zetten samen met jou de zaken
op een rij, beantwoorden je vragen en
geven advies.

Veilig Thuis
onderzoekt
Soms is het snel duidelijk welke
problemen er zijn en welke hulp nodig
is, soms moet er eerst worden
uitgezocht of er echt sprake is van
huiselijk geweld en kinder- of
ouderenmishandeling. Wij doen dan
onderzoek en verwijzen, in geval van
mishandeling, naar de juiste hulp.

Veilig Thuis
organiseert
Samen met een van onze medewerkers
bekijk je of er professionele hulp
nodig is en wat je eventueel zelf
kunt doen om het geweld te stoppen.
We bieden zelf geen hulp, maar kunnen
die wel voor je organiseren. We werken
samen met diverse hulpverleningsinstanties, ook bij jou in de buurt.

Veilig
Thuis
doorbreekt
Geweld stopt niet vanzelf. Daarom is
het belangrijk om hulp in te schakelen.
Soms is het geweld pas begonnen of
zijn er ‘slechts’ vermoedens, in andere
gevallen duurt het geweld al jaren en
wordt het van de ene op de andere
generatie doorgegeven. Wat er ook
aan de hand is, wij kunnen helpen
om het geweld te stoppen en
onveilige situaties te doorbreken.
Daarbij werken we het liefst samen
met alle betrokken partijen.

Voorbeelden
van
geweld
• Lichamelijk geweld:
slaan, schoppen en andere vormen van
lijfelijk geweld.
• Geestelijk geweld:
uitschelden, treiteren, vernederen,
spullen vernielen, bedreigen, bang
maken, getuige laten zijn van geweld.

Ik zie er tegenop om naar huis te
gaan, vannacht is de politie geweest.

• Seksueel geweld:
aanranding of verkrachting, chantage
met naaktbeelden, mensenhandel/
loverboyproblematiek.
• Verwaarlozing:
onthouden van basisbehoeften, liefde
en verzorging.
• Huwelijksdwang en achterlating:
tegen je wil trouwen, niet mogen
scheiden, achter worden gelaten in het
land van herkomst.
• Eergerelateerd geweld:
geestelijk of lichamelijk geweld
om de eer van de familie te bewaken
of te herstellen.

Hulp of advies
nodig?
Bel Veilig Thuis
Friesland
We zijn 7 dagen per week, 24 uur
per dag bereikbaar. Ondersteuning
van Veilig Thuis is gratis.
Ben je professional? Gebruik dan ook
de meldcode!
0800 – 2000 (gratis) 24/7
Noodgeval? Bel 112!
Meer informatie vind je op:
www.veiligthuisfriesland.nl
info@veiligthuisfriesland.nl
Veilig Thuis Friesland
Tesselschadestraat 2
Postbus 312
8901 BC
Leeuwarden
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