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Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld als 
er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke 
sfeer. SAVE en Veilig Thuis Utrecht zijn onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland.
SAVE biedt (preventieve) jeugdbescherming en voert maatregelen van jeugdbescherming 
en jeugdreclassering uit. Samen met ouders, kinderen, hun netwerk en lokale hulpverlening 
zoekt de medewerker SAVE naar een oplossing.

Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling en 
ouderenmishandeling en het regionale meldpunt binnenlandse mensenhandel. Iedereen 
kan bellen of mailen met Veilig Thuis. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als zij 
zichzelf onveilig voelen of als zij zich zorgen maken over iemand anders. Ook professionals 
kunnen bij Veilig Thuis terecht voor advies of het melden van zorgen.
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SAVE
Opvoeden van kinderen is niet altijd makkelijk. Misschien heeft 

u ook wel eens een vraag of twijfels. Dan kunt u altijd terecht bij 

het lokale team in uw gemeente. In iedere gemeente wordt dit 

team anders genoemd: buurtteam, (sociaal) wijkteam of Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG).

Maken u, uw hulpverlener of uw omgeving zich zorgen over de veiligheid van uw kind? 
Heeft uw kind een strafbaar feit gepleegd of is het in aanraking gekomen met justitie? 
Dan is SAVE er voor u. De medewerker SAVE werkt samen met u, uw gezin, netwerk en 
lokale hulpverlening aan het herstel van een veilige thuissituatie.

De medewerker SAVE doet daarvoor onderzoek en gaat met u op zoek naar oplossingen 
die de zorgen verminderen. U maakt samen met uw gezin en de medewerker een plan. 
U kunt dit ook samen doen met mensen die voor u belangrijk zijn, zoals familie, 
vrienden of andere mensen uit uw omgeving. In het plan staat wat u wilt bereiken en 
hoe u dat gaat doen. Het plan is pas klaar als iedereen het een goed plan vindt. 
Als de situatie voor uw kind voldoende is verbeterd, dan trekt de medewerker SAVE zich 
terug. U kunt dan zelf verder met hulp van mensen die belangrijk voor u zijn en/of de 
hulpverlener van het lokale team of een andere organisatie.

De medewerker SAVE werkt bij u in de buurt en kent uw omgeving goed. Hij werkt 
nauw samen met de hulpverleners van het lokale team. U hoeft uw verhaal dus niet 
steeds opnieuw te vertellen. De medewerker heeft bovendien een brede kennis en 
ervaring. Hij is bekend met onderzoek naar de bedreigde ontwikkeling van kinderen en 
met jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.

SAVE is werkzaam in de provincies Flevoland en Utrecht.
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Veilig Thuis
Als u te maken heeft met of getuige bent van geweld of verwaar-

lozing in huiselijke kring, kunt u daar altijd wat aan doen. Of het 

nu om uzelf gaat of iemand anders. Of u nu vermoedens heeft of 

het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. 

Hoe groot of klein deze zorgen ook zijn. Bel Veilig Thuis.

Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt voor al uw vragen en zorgen over geweld 
in de huiselijke sfeer, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Ook het regionale 
meldpunt binnenlandse mensenhandel maakt onderdeel uit van Veilig Thuis Utrecht. 

Iedereen kan bellen of mailen met Veilig Thuis. Kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen. Als zij zichzelf onveilig voelen of als zij zich zorgen maken over iemand anders. 
U kunt vragen stellen en uw zorgen delen. De medewerker luistert aandachtig, zet alles 
met u op een rij en geeft advies. Als u wilt, kunt u ook anoniem blijven. Ook professio-
nals kunnen bij Veilig Thuis terecht voor advies of het melden van zorgen. 
Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning, neemt meldingen aan, verwijst door of doet 
zelf onderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Is er crisis dan komt 
Veilig Thuis direct in actie.

Landelijk zijn er 26 Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis Utrecht is werkzaam in de 
provincie Utrecht.

0800 2000 (gratis)
Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar


