Geweld stopt niet vanzelf
Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf.
Iemand moet de eerste stap zetten. Bent u dat? Meld huiselijk geweld of
kindermishandeling bij VTRR. Samen zorgen we ervoor dat het stopt.

info@veiligthuisrr.nl
www.veiligthuisrr.nl

0800 2000 gratis, 24/7 bereikbaar
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond werkt voor vijftien gemeenten: Albrandswaard,
Barendrecht, Brielle, Capelle a/d IJssel, Goeree Overfakkee, Hellevoetsluis, Krimpen a/d
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Geweld stopt
niet vanzelf.

dat volwassenen of kinderen niet veilig zijn maar dat weet u niet zeker.
VTRR 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.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) is er voor iedereen in de regio:

Wat gebeurt er als u contact legt met VTRR?

voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als u getuige bent of

U kunt bellen via het nummer 0800-2000 of mailen via info@veiligthuisrr.nl

als u zelf betrokken bent bij (mogelijke) onveilige situaties thuis. Er kan

voor advies of hulp. Als u telefonisch contact zoekt, dan kunt u spreken

sprake zijn van kindermishandeling, ouderenmishandeling, gesepareerd

met een Veilig Thuis-professional die goed naar uw verhaal luistert. Deze

ouderschap, oudermishandeling, partnergeweld of schadelijke traditionele

professional zet uw verhaal op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u

praktijken (zoals vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken, huwelijksdwang,

advies. Ook kijkt de professional samen met u of er professionele hulp

gedwongen achterlating of eergerelateerd geweld). Al deze vormen van

nodig is en welke hulp dan het beste is. Als u dat wilt of als dat nodig is,

geweld kunnen voorkomen in allerlei culturen. Als u zelf betrokken bent,

kunt u anoniem blijven. Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn

bent u dus niet de enige.

en welke hulp dan nodig is. In dat geval gaat VTRR deze hulp samen met
ketenpartners organiseren. Ketenpartners zijn onder andere de politie, huisWat is VTRR?

artsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, scholen, Jeugdbeschermingsplein,

VTRR is een advies- en meld-

wijkteams (van alle gemeenten) en de Raad voor de Kinderbescherming.

punt voor iedereen die te
maken heeft met huiselijk
geweld of kindermishandeling.
VTRR zet zich in om de
onveiligheid te beëindigen

Bij een vermoeden van (acute) onveiligheid maakt VTRR eerst

en veiligheid te creëren.

snel een inschatting van de urgentie van de onveilige situatie,

U kunt bij VTRR terecht als u

daarna kijkt VTRR wat er nodig is om te zorgen voor directe

zelf hulp zoekt of als u zich

veiligheid (veiligheidsplan) en/of duurzame veiligheid (herstelplan).

zorgen maakt over anderen.

Vervolgens wordt bepaald wie de casusregisseur wordt en wie

Vaak gaat het om problemen

kan bijdragen aan een veilige thuissituatie en gaat VTRR na of

die al lang bestaan en die u

de doelen voor een veilig thuis worden behaald (monitoring).

niet zonder hulp van anderen
kunt oplossen. Maar het
kan ook gaan om vermoedens
van onveilige situaties: u denkt

www.veiligthuisrr.nl

