Sociale kaart bij de Meldcode Huiselijk Geweld
Het is belangrijk om de sociale kaart zo volledig mogelijk in te vullen met de
organisaties en instanties van de regio waar uw kinderopvangorganisatie
gevestigd is en dit op een zichtbare plaats voor alle beroepskrachten
beschikbaar te stellen.
Sociale kaart van CGOB de Flevopolder
Organisatie : Politie alarmnummer (bij noodsituaties)
Telefoonnummer: 112
Organisatie : Samen Veilig Flevoland
Samen Veilig komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind.
De medewerkers kijken samen met cliënt, gezin, netwerk en lokale hulpverlening
naar een oplossing.
Tel: 088-2220500
www.samen-veilig-flevoland.nl
Organisatie : Veilig Thuis
Vooreenveiligthuis.nl
Voor advies en nieuwe (aan)meldingen:
Centrale (Aan)melding: 0800-2000 (dit is een landelijk nummer)
Afdeling Flevoland:
Veilig Thuis Flevoland
Maerlant 16
8442 AC Lelystad
Tel: 088-2220500
Postadres:
Postbus 2938
1000 CX Amsterdam
www.veiligthuisflevoland.nl
info@veiligthuisflevoland.nl

Organisatie : GGD (in regio)
Algemeen postadres:
Postbus 1120
8200 BC LELYSTAD
Telefoon:
Algemeen: 0320 276211
Jeugdgezondheidszorg: 088 0029920
Algemene Gezondheidszorg: 088 0029910
Regionale Ambulancevoorziening: 0320 276 337
E-mail: post@ggdflevoland.nl
www.ggdflevoland.nl
Organisatie : Politie (ook sociale jeugd- zedenzaken) (in regio)
Telefoon 0900-8844
Postadres
Postbus 281
8200 AG Lelystad
Organisatie : Steunpunt Huiselijk Geweld (in regio)
Het Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland (Almere en Lelystad) is bereikbaar onder
het telefoonnummer 0900 - 202 06 34.
U kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur. Buiten
kantoortijden en in het weekend alléén voor acute situaties. Kijk voor meer informatie
over de aanpak van huiselijk geweld in Flevoland op:
www.huiselijkgeweldflevoland.nl
Organisatie : Zorgadviesteam (in regio)
Het Landelijk Steunpunt ZAT is voor vragen en advies als volgt te bereiken:
Nederlands Jeugdinstituut
Landelijk steunpunt ZAT
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
telefoon (030) 230 64 81
e-mail infozat@nji.nl
www.zat.nl
Organisatie : Centrum voor Jeugd en Gezin (gemeentelijk of regio)
Bereikbaarheid
Het Kanspunt Centrum Jeugd en Gezin is voor vragen en afspraken 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar via het vaste telefoonnummer 0320 23 11 11 en deze
website: http://www.cjglelystad.nl

Organisatie : Stichting IDO
Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) staat voor “helpen wie geen helper
heeft”, en gaat uit van inmiddels 9 samenwerkende kerken in Lelystad. Wij zijn een
organisatie die in onze stad kosteloos hulp biedt aan mensen die geen helper
hebben, eenzaam zijn, die tussen wal en schip dreigen te vallen, gebrek lijden of in
een schuld situatie terecht zijn gekomen.
Voor die hulp staan meer dan 300 vrijwilligers klaar, die worden begeleid en
ondersteund door enkele professionele krachten.
http://www.ido-lelystad.nl/

