
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning op het 

gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en 

voor het melden van huiselijk geweld en kindermishande-

ling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de 

veiligheid van iemand anders.

info@020veiligthuis.nl  

0800-2000 

Het is ook mogelijk om te chatten met een medewerker.

Blijf Groep Amsterdam
Blijf Groep Amsterdam biedt hulp aan iedereen die in een 

situatie van huiselijk geweld zit. Het doel is het geweld 

te stoppen en veiligheid te creëren. Als de situatie thuis 

niet meer veilig is, kan de Blijf Groep ook helpen met een 

opvangplek voor mannen en vrouwen en mensen uit de 

LHBTIQ+ gemeenschap.  

info@blijfgroep.nl  

088-2342450
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Wanneer spreken we van huiselijk geweld en 
kindermishandeling?
Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door 

iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. 

Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, 

familieleden en huisvrienden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
voor professionals
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld 

of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen 

bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij 

Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Hulp en ondersteunende organisaties bij huiselijk 
geweld voor LHBTIQ+ personen

Veilige Haven
Veilige Haven biedt stedelijke maatschappelijke dienst-

verlening aan LHBTI+ personen uit multicultureel Amster-

dam en omstreken en LHBTI+ vluchtelingen die met hun 

homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens 

worstelen.

veiligehaven@centram.nl 

020-5573329

COC-Veiligheid
De veiligheidsbuddy’s van het COC Amsterdam e.o. 

bieden ondersteuning aan LHBTIQ+ personen als zij te 

maken hebben met een onveilige situatie.

veiligheid@cocamsterdam.nl

020-6263087

Politie Roze in Blauw
Politie Roze in Blauw is het netwerk binnen de Neder-

landse nationale politie dat zich speciaal bezighoudt met 

de bestrijding van antihomoseksueel geweld en de onder-

steuning van slachtoffers.

rozeinblauw.amsterdam@politie.nl 

088-1691234

Trans United Europa
Trans United Europa is de Trans organisatie voor migran-

ten van kleur. Inloop, maatschappelijk werk, vertrouwens-

personen en kliniek.

contact@transunitedeurope.eu
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