Kom in actie!
Je maakt je zorgen om de veiligheid bij je thuis
of bij iemand anders. Het is goed dat je belt of
contact met ons opneemt. De experts van Veilig
Thuis weten alles van veiligheid en geweld én
het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld
en kindermishandeling. We helpen je graag. We
komen naar je toe, luisteren en horen jou en je
gezinsleden. Samen kijken we wat nodig is om
het geweld te stoppen. Daarbij zijn we duidelijk
in wat wij doen en wat we van jou verwachten.
Eventueel geven we je ook advies waar je extra
hulp kunt halen. We werken namelijk -als het nodig
is- samen met andere professionals. Zo stopt het
geweld en de mishandeling. Een veilig thuis, dat
doen we samen!

Hoe kan ik
Veilig Thuis bereiken?

IN ONS GEZIN
GING HET EERST
HEEL ANDERS...

Bel het landelijk telefoonnummer 0800 2000
(gratis). Na het inspreken van gemeente/woonplaats is er directe verbinding met Veilig Thuis
Midden-Brabant.
Veilig Thuis is 7 dagen per week,
24 uur per dag bereikbaar.

EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!
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Kijk ook op de website:
www.veiligthuismiddenbrabant.nl

STOP HUISELIJK GEWELD OF KINDERMISHANDELING

BEL 0800 2000 (GRATIS)
EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!
WWW.VEILIGTHUISMIDDENBRABANT.NL

Een veilig thuis, dat doen we samen!
Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen. Als je slachtoffer bent, als iemand anders (misschien)
slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van
geweld. Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling komen
vaak voor. Veiligheid staat bij Veilig Thuis voorop. Iedereen heeft namelijk recht
op een veilige thuissituatie. Het is onze verantwoordelijkheid om acute of
structurele onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties te stoppen.

Wat is Veilig Thuis?
Veilig Thuis is er voor advies, hulp of
ondersteuning rond huiselijk geweld
en kindermishandeling. Bij ons kun je
terecht als je hulp zoekt of je zorgen
maakt over anderen. Wellicht bestaan
de problemen al langer of heb je slechts
vermoedens. Je denkt dat mensen of
kinderen niet veilig zijn, maar je weet
het niet zeker. Wij zijn ervan overtuigd
dat iedereen goed voor zijn kinderen en
geliefden wil zorgen, maar soms lukt dat
niet. Wij willen er samen voor zorgen dat
het beter gaat. Een veilig thuis, dat doen
we samen!

Wat doet Veilig Thuis?
De eerste stap naar een oplossing is
er over praten. Als je belt, neemt een medewerker van Veilig Thuis de tijd om naar
je verhaal te luisteren en samen met jou
te zoeken naar een oplossing. Vaak is
advies genoeg, soms is het verstandig

om hulpverlening in te schakelen. Een
enkele keer is een onderzoek nodig om
meer informatie te krijgen. Ook in een
onderzoek werkt Veilig Thuis zoveel
mogelijk samen met de mensen om wie
het gaat. Lukt dat niet en is het voor de
veiligheid van kinderen of volwassenen
nodig, dan doen we ook onderzoek
zonder dat de betrokkenen het daarmee
eens zijn.
De medewerkers van Veilig Thuis hebben veel ervaring met huiselijk geweld
en kindermishandeling. Als het nodig
is, zijn ze slagvaardig en snel. Ze gaan
naar de mensen toe, luisteren en horen
alle gezinsleden, maar oordelen niet.
Samen met de betrokkenen bekijken ze
wat nodig is om het geweld te stoppen.
Het is altijd goed om te bellen. Ook als
je je afvraagt of wat je thuis meemaakt
normaal is. Twijfel je, bel dan anoniem
voor advies.

De experts van Veilig Thuis weten alles van
veiligheid en geweld én het voorkomen en stoppen
van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een veilig thuis, dat doen we samen!
Vormen van geweld
• Kindermishandeling;
• Huiselijk geweld;
• Ouderenmishandeling.

Voorbeelden huiselijk geweld en kindermishandeling:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichamelijke en psychische mishandeling;
(ex)Partner geweld;
Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld;
Seksueel misbruik;
Verwaarlozing;
Financiële uitbuiting en ontspoorde mantelzorg;
Geweld van kind naar ouder;
Eergerelaterd geweld.

Kijk voor meer voorbeelden op www.veiligthuismiddenbrabant.nl

