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Heeft u te maken met huiselijk geweld?
Neem contact op met Veilig Thuis Haaglanden. Doe ook aangifte van geweld bij de politie.
Wilt u er met iemand over praten? Neem contact op met Slachtofferhulp, het Sociaal
Wijkteam of anoniem via De Luisterlijn.
U kunt ook altijd terecht bij uw huisarts.
Politiebureau
Elke dag open van 09.00 - 18.00 uur, op donderdag van 09.00 - 21.00 uur.
Bezoekadres
Sir Winston Churchilllaan 271
2288 EA Rijswijk
Postadres
Postbus 264
2501 CG Rijswijk
0900 8844
www.politie.nl/bureau-rijswijk
Sociaal Wijkteam

Biedt onafhankelijke hulp en kortdurende begeleiding. U kunt hier terecht met vragen of
problemen over werk, financiën, relaties, wonen, zorg, gezondheid, daginvulling,
vrijwilligerswerk of voorzieningen. Binnen het team werken diverse organisaties samen.
Hierdoor krijgt u snel laagdrempelige en gerichte hulp.
Het Sociaal Wijkteam heeft 2 locaties:
Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, Rijswijk.
Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4, Rijswijk.
070 205 48 43
sociaalwijkteam@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl/inwoners/sociaal-wijkteam
Veilig Thuis Haaglanden
Veilig Thuis Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
(0800) 2000
info@veiligthuishaaglanden.nl
www.veiligthuishaaglanden.nl
De Luisterlijn
Dag en nacht een luisterend oor
088 076 70 00
www.deluisterlijn.nl

Wilt u met iemand praten over huiselijk geweld?
Neem contact op met het Sociaal Wijkteam.
Bel of chat anoniem met iemand van De Luisterlijn. Of neem contact op met Veilig Thuis.
Wilt u praten met anderen die te maken hebben met huiselijk geweld? Meld u (anoniem) aan
op het lotgenotenforum van Slachtofferhulp Nederland. U kunt hier uw verhaal delen met
lotgenoten of reageren op verhalen van anderen.
Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer hulporganisaties.
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Slachtofferhulp - forum huiselijk geweld
www.slachtofferhulp.nl/forum-huiselijk-geweld
Slachtofferwijzer - huiselijk geweld
www.slachtofferwijzer.nl/huiselijk-geweld
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem
blijven is mogelijk.
0800 20 00 (gratis)
www.veiligthuis.nl

Kunt u door huiselijk geweld niet meer thuis wonen?
Neem contact op met Veilig Thuis Haaglanden. Zij kunnen u adviseren over crisisopvang en
Blijf-van-mijn-Lijf-huizen. Ook het Leger des Heils heeft opvang. Kijk op de website voor meer
informatie. U kunt ook het Sociaal Wijkteam bellen of een e-mail sturen.
Leger des Heils
St. Barbaraweg 4
2516 BT Den Haag
070 311 55 40

info@legerdesheilsdenhaag.nl
www.legerdesheils.nl
Sociaal Wijkteam
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Veilig Thuis Haaglanden
Veilig Thuis Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
(0800) 2000
info@veiligthuishaaglanden.nl
www.veiligthuishaaglanden.nl

Kunt u zich slecht beheersen en slaat of bedreigt u
anderen?
Bel voor hulp met Veilig Thuis Haaglanden. U vindt bij hen advies en hulp voor u en uw gezin.
Veilig Thuis Haaglanden
Veilig Thuis Haaglanden
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
(0800) 2000
info@veiligthuishaaglanden.nl
www.veiligthuishaaglanden.nl

Kent u iemand die te maken heeft met geweld?
Denkt u dat iemand in uw omgeving thuis te maken heeft met geweld? Bel met Veilig Thuis
Haaglanden. Zij geven u advies. Kijk ook op de website Voor een Veilig Thuis.
Veilig Thuis Haaglanden
Veilig Thuis Haaglanden
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2512 HE Den Haag
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Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem
blijven is mogelijk.
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Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Rijswijk in samenwerking met vele
organisaties en instellingen.
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