Gaat het bij jou thuis niet goed?
Maken jouw ouders veel ruzie, wordt er thuis
geslagen, ben je bang voor iemand of is er
iets anders aan de hand? Dan mag jij ons
altijd bellen om hierover te praten. Samen
kijken we dan wat we kunnen doen om ervoor
te zorgen dat het weer beter gaat bij jou
thuis.
Het kan ook zijn dat iemand zich zorgen maakt
over jou of jouw gezin Dat kan bijvoorbeeld
een buurvrouw zijn, maar ook je juffrouw of
meester, iemand van het wijkteam of de politie.
Iedereen die zich zorgen maakt over de veiligheid van iemand, mag ons hierover bellen.
Samen met de persoon die ons belt praten wij
over wat er bij jou thuis gebeurt.
Samen denken we na over wat er nodig is om
het veiliger te maken.
We praten samen met jouw ouders over hoe zij
vinden dat het bij jullie thuis gaat en wat zij
vinden dat er nodig is.
We praten ook met jou en luisteren naar jou.
We vinden het belangrijk om te weten hoe het
met jou gaat en hoe jij vindt dat het thuis gaat.
Je mag alles vertellen wat jij belangrijk vindt.
We vragen ook mensen uit jouw omgeving hoe
zij vinden dat het met jou gaat en hoe het bij
jou thuis gaat. Dat kan je opa of oma, tante of
oom zijn. Ook kan dat de juffrouw of meester,
je huisarts of een hulpverlener zijn. Iedereen
waarvan jij of wij denken dat ze goed snappen hoe het bij jou thuis gaat. We praten met
iedereen die het bij jou thuis weer veiliger kan
maken.
Als we iedereen hebben gesproken, praten
we opnieuw met jou en jouw ouders over de

veiligheid bij jou thuis. In dit gesprek maken
we afspraken met jullie over wat er nodig is
om het thuis veiliger te maken. Als je niet bij
dit gesprek wilt zijn, spreken we af wie aan jou
vertelt wat de afspraken zijn.
Wij vragen aan de hulpverlening om jou en je
ouders verder te helpen bij de afspraken.
We houden ook nog een tijd contact met jouw
ouders en de hulpverlening. Hiermee kijken we
of de afspraken worden nagekomen en of het
thuis veiliger wordt. Jij mag ons altijd vertellen
hoe het thuis gaat.
Wanneer de afspraken werken en het thuis
weer veilig is, blijft de hulpverlener die jij kent
langskomen. Voor ons stopt het contact met
jou. Je mag ons wel altijd weer bellen als je je
onveilig voelt.

Soms lukt het niet in een keer om het thuis
veiliger te maken
+ Wij gaan dan opnieuw praten met jou, je
ouders en de mensen in je omgeving.
+ Daarna maken we nieuwe afspraken.
+ Ook vragen we aan de hulpverlening om
jou en je ouders verder te helpen met die
afspraken.
Wij blijven contact houden met jouw ouders en
de hulpverlening. Net zolang tot de afspraken
worden nagekomen en het thuis veiliger wordt.
Belangrijk:
Jij mag ons altijd vertellen hoe het thuis gaat
Wat er ook gebeurt, jij mag ons altijd
bellen of met ons chatten!
Bel 0800 - 2000 (gratis, 24 uur per dag)
Chat op www.veiligthuisrr.nl

Iemand maakt
zich zorgen

Wij praten met
jouw ouders.

en praat hierover
met Veilig Thuis.

Wij vragen ook aan anderen
hoe het bij jou thuis gaat.

Ook luisteren wij naar jou
jij mag jouw verhaal doen.

Daarna praten we
opnieuw met je ouders.
Als de afspraken niet
worden nagekomen.

Tijdens dit gesprek maken we
afspraken over de veiligheid thuis.
Als de afspraken
worden nagekomen.

Er zijn (nog
steeds) grote
zorgen over de
situatie bij jou
thuis.

