AANMELDEN VOOR OPVANG EN BEGELEIDING BIJ HUISELIJK GEWELD
DOELSTELLINGEN VROUWENOPVANG
• duurzaam stoppen van geweld
• voorkomen van uitbuiting en geweld in
afhankelijkheidsrelaties
• hulp bieden bij gevolgen van geweld
• hulp bieden gericht op herstel en toekomst
Niet direct opvang nodig, maar wel vragen,
vermoedens, twijfels?
Veilig Thuis: 088 – 243 94 00
Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

OPVANG EN BEGELEIDING
• Bij structurele onveiligheid plaatsing binnen de
vrouwenopvang (Blijf van m’n Lijfhuis).
• Ambulant aanbod als de veiligheid gewaarborgd is.
• Mocht er een wachttijd zijn, dan is de verwijzer
verantwoordelijk voor het zoeken naar een
tussentijdse oplossing (familie, kennissen,
hotel, etc.)
• Begeleidingstraject start met een intake en een
krachteninventarisatie. Vandaaruit worden concrete
doelen en een actieplan opgesteld. Begeleiding
werkt samen met het hele systeem, waaronder de
kinderen.

24/7: 040 – 295 04 56 EN 0800 – 0117
Bureaudienst Huiselijk Geweld: bureaudienstHG@neos.nl
Buiten kantooruren enkel bereikbaar voor acute crisissituaties
24/7

WAT GEBEURT ER BIJ AANMELDING?
1. Wij doen een korte telefonische screening: wat is er aan de hand,
welke hulpverleners en instanties zijn betrokken?
2. Risicoscreening met de vrouw: veiligheidssituatie in beeld brengen
en kijken wat beste traject is. De screening mondt uit in een veiligheidscode (groen, oranje, rood). De veiligheidscode is een momentopname, wij blijven de veiligheidssituatie doorlopend monitoren.

INFORMEREN, ADVISEREN,
EVENTUEEL DOORVERWIJZEN

BETEKENIS CODES
De veiligheidscode geeft de mate van onveiligheid aan.
GROEN: lage mate van onveiligheid. Er wordt
gekeken of er nadere stappen nodig zijn om de
veiligheid te waarborgen.
ORANJE: er zijn risico’s op onveiligheid aanwezig.
Er zijn stappen nodig om de veiligheid te waarborgen.
ROOD: hoge mate van onveiligheid. Er zijn directe
stappen nodig om de veiligheid te waarborgen.
Neos maakt gebruik van het landelijk netwerk
vrouwenopvang voor doorplaatsing.

OPVANG IN ACUTE CRISISSITUATIES
• Bij acute dreiging of ernstig gevaar.
• Ter overbrugging van de tijd tussen
aanmelden en risicoscreening.
• Risicoscreening met code rood en beschikbaarheid
bed elders in het land.
• 24/7 beschikbaar.
• Een noodbed is bedoeld voor 1, 2, 3 nachten.
WAT DOET NEOS?
•N
 eos biedt kortdurende, veilige noodopvang,
waarbij we alleen voorzien in basisbehoeften.

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

WAT VERWACHT NEOS?
•D
 irect contact met de verwijzer om snel een
oplossing te vinden.
•D
 e regie over ‘hoe verder’ ligt bij de verwijzer
en/of andere betrokken hulpverleners.
•D
 e verwijzer is verantwoodelijk voor begeleiding/
behandeling tijdens noodbedsituatie.

