
Wat zijn uw rechten?
Het is belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn. 

• Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy 

• U heeft het recht op een vertrouwenspersoon

• U heeft het recht om een klacht in te dienen

• U heeft rechten over uw dossier

U mag altijd iemand meenemen naar de gesprekken met Veilig Thuis. Dit kan 

iemand zijn uit uw eigen omgeving of een professional. U mag gesprekken 

met Veilig Thuis opnemen voor eigen gebruik als u dit tevoren heeft 

aangeven. Deze opnames mag u niet openbaar maken, bv. op social media.

Meer informatie over uw privacy en en rechten bij Veilig Thuis kunt u 

vinden op www.veiligthuisgv.nl/over-ons/privacy-en-rechten 

Als u hulp wilt van een professioneel vertrouwenspersoon, kunt u contact 

opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Daar kan 

u ook terecht als u hulp wilt bij het indienen van een klacht bij Veilig Thuis: 

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

www.akj.nl/contact 

 

In gesprek met Veilig Thuis

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum 
Postbus 251, 1400 AG Bussum 
T 0800 - 2000 of 035-6991199 
E contact@veiligthuisgv.nl 
I www.veiligthuisgv.nl 



Als het nodig is, stelt Veilig Thuis duidelijke voorwaarden om een veilige 

leefomgeving te organiseren. Soms is een onderzoek nodig om meer 

informatie te krijgen. Ook dan werkt Veilig Thuis zoveel mogelijk samen 

met de mensen om wie het gaat. 

Als er een veiligheidsplan is gemaakt, draagt Veilig Thuis de 

verantwoordelijkheid voor dit plan over aan u en aan een eventueel 

betrokken professional zoals gemeente, hulpverlener of huisarts.

Om er zeker van te zijn dat 

de betrokkenheid van 

Veilig Thuis ook leidt tot 

stabiele veiligheid in uw 

situatie blijft Veilig Thuis u 

en/of uw gezin na de 

overdracht monitoren door 

contact met u en de 

eventueel betrokken 

professional te houden. 

Hierover maken we samen 

met u afspraken. 

Verwijsindex 
Ben je jonger dan 23 jaar dan gaat Veilig Thuis in de Verwijsindex 

na of je al bekend bent bij een ander Veilig Thuis, de politie of 

hulpverleners. 

De verwijsindex is een landelijk systeem voor mensen die werken met 

jeugdigen, bijvoorbeeld leerkrachten, huisartsen en hulpverleners, 

waarin zij aangeven dat zij hulp bieden aan een jeugdige of zich 

zorgen maken. In de verwijsindex staat niet waarover de zorgen of 

meldingen gaan. Het bevat alleen de naam, geboortedatum, adres en 

burgerservicenummer van de jeugdige. Het zorgt ervoor dat 

hulpverleners elkaar snel kunnen vinden.

Wij zullen je altijd laten weten wanneer wij contact met een andere 

professional willen opnemen. 

Waarom krijgt u 
deze folder?
Iemand maakt zich 

zorgen over uw 

veiligheid of de 

veiligheid van uw 

gezinsleden. Hij of zij 

vraagt zich af of dat 

komt doordat er 

problemen zijn bij u 

thuis. Daarom heeft 

die persoon contact opgenomen met Veilig Thuis en een melding gedaan. 

Veilig Thuis heeft besloten betrokken te blijven bij u en/of uw gezin. 

Wat is Veilig Thuis?
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft 

met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. 

Mensen uit uw omgeving zoals familie, buren, de huisarts, politie of leraar 

kunnen zich zorgen maken en een melding doen bij Veilig Thuis. Veilig 

Thuis zet zich dan in om, samen met u, thuis veiligheid te creëren en wil 

met u op zoek naar een passende oplossing.

Welke vormen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling zijn er?
Scan de QR code om hier meer over te weten te 

komen of ga naar www.veiligthuisgv.nl/hulp-nodig

Wat gebeurt er na een melding?
Als Veilig Thuis na een melding heeft besloten betrokken te blijven bij u 

en/of uw gezin, zal een medewerker met u en anderen die bij uw situatie 

betrokken zijn in gesprek gaan. Als u kinderen heeft zal de medewerker 

ook met hen praten. Samen met u en alle betrokkenen kijken we naar de 

veiligheid en zoeken we naar een oplossing.


