Veilig Thuis
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is het meldpunt kindermishandeling.
Veilig Thuis is geen hulp instantie. Veilig Thuis is de

Melding

OUDERPOLITIE

Veilig Thuis moet:

> Onderzoek doen na een melding om
vast te stellen of kinderen mishandeld,
verwaarloosd op misbruikt worden.
> Als dat zo is moet men het gezin
toeleiden naar passende hulp.
> Zo nodig doet men een melding
bij de politie of de Raad voor de
Kinderbescherming.
School en hulpverleners mogen,
als zij zich zorgen maken,
informatie geven over gezinnen.

mijn dochter.
Ik zoek hulp voor
or de
Ze is verkracht do
buurjongen
Dat had u moeten voor
komen!
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Ze is bij u niet veilig!!
Ze moet uit huis.

Gesprek met ouders

n?

Hebt u nog meer kindere

Veilig Thuis probeert vaak de regie

Bij ons gaat alles goed.
jes.
Hooguit de gewone opvoedprobleemp

in de gezinnen over te nemen.
Dit hoeft u niet te accepteren.
Zij kunnen u niet tot dingen verplichten
of iets verbieden.
Lees ook de eigen regels van Veilig Thuis
in hun "Handelingsprotocol 2019."

U moet een opvoedcurs

us volgen!

Ik zie dat u rookt.
r tegenwoordig.
Dat kan niet mee
oppen.
U moet meteen st
Nou ja zeg,
waar bemoeit u zich mee!

Oh, u werkt niet mee?
r de
Dan stuur ik de melding door naa
!
Raad voor de Kinderbescherming
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Beroepsgeheim bestaat niet meer.
Iedereen mag melden bij Veilig Thuis.

Informanten horen

Toestemming is:

In een dictatuur worden kinderen op

school uitgehoord over hun ouders.
Laat de school weten dat u het NIET TOESTAAT!
Dit hoort niet thuis in Nederland.

Soms komt men
onverwacht op
huisbezoek.

Wat do
en je
ouders
als ze
boos op
je zijn

?

elke vrije, specifieke,
geïnformeerde en
ondubbelzinnige
wilsuiting waarmee de
betrokkene door middel
van een verklaring
ergens JA tegen zegt,
terwijl hij ook NEE kan
zeggen zonder negatieve
gevolgen.

Kijk voor meer
informatie en hulp op
www.stichtingkog.info

Tips:

• Zet niets over uw privé
problemen op facebook
e.d.
• Lees alle informatie
over Veilig Thuis op
www.stichtingkog.info
• Neem elk gesprek
op, ook de
telefoongesprekken.

• Vraag een
vertrouwenspersoon bij
elk gesprek, vooral als
u alleenstaande ouder
bent.
• Vraag meteen een kopie
van uw dossier op.
Bewaar alle brieven enz.
en maak aantekeningen
van alles wat gebeurt.
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Eindresultaat bespreken met ouders

DOSSIER
SLUITEN

HULP

NAAR
DE RAAD
VOOR DE KINDERBESCHERMING

