Veilig Thuis
Omschrijving
Veilig thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig
Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Vaak
gaat het om problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt
oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet
veilig zijn maar je weet het niet zeker. Veilig Thuis werkt samen met de mensen om wie het
gaat en oefent druk uit als het nodig is. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld
stopt niet vanzelf.

Voor wie is Veilig Thuis bedoeld?
Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als iemand
anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei
vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle
leeftijden en in alle culturen. Als je zelf slachtoffer bent, ben je dus niet de enige.

Indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig om in aanmerking te komen voor Veilig Thuis.

Aanvraagprocedure
Je kunt bellen voor advies of hulp. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je
verhaal luistert. Deze medewerker zet je verhaal op een rij, beantwoordt vragen en geeft
advies. Ook kijkt de medewerker samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke
hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.
Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval gaat
Veilig Thuis deze hulp meteen organiseren, samen met ketenpartners. Niet altijd is het
meteen duidelijk wat er aan de hand is. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling vindt onderzoek plaats door Veilig Thuis.

Eigen bijdrage
Aan Veilig Thuis zijn geen kosten aan verbonden.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
Veilig Thuis West-Brabant
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
Email:
Website:
Folder beschikbaar:
Sensoor
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:

St. Ignatiusstraat 253
4817 KK Breda
Postbus 2080
4800 CB Breda
0800-2000
info@veiligthuiswb.nl
www.veiligthuiswb.nl
ja

Grote Spui 35
3813 EZ Amersfoort
0900-0767
info@sensoor.nl
www.sensoor.nl

Folder beschikbaar:
ja
Safegroup (onderdeel van Juzt)
Adres:
locatie Valkenhorst
Assumbrugstraat 1
4834 KP Breda
Telefoon:
076-5650550
Email:
info@safegroup.nl
Website:
www.safegroup.nl

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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