Ambulante hulp bij
huiselijk geweld

Haarlem en omgeving
(Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer)

In Nederland zijn er ieder jaar 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld. Geen
enkele andere vorm van geweld komt zo vaak voor. Toch is ieder verhaal van
huiselijk geweld weer anders. Vertel ons uw verhaal! Vaak is dat de eerste stap
om huiselijk geweld te stoppen.

Bij Blijf Groep bieden we hulp bij het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld.
We bieden opvang en ambulante ondersteuning. In deze folder kunt u lezen
van welke ambulante ondersteuning u
gebruik kunt maken in Haarlem en omgeving.

Ambulant
Heeft u te maken met huiselijk geweld en
wilt u ondersteuning? In een ambulant
traject stelt de maatschappelijk werker samen met u een veiligheidsplan op en kijkt
zij welke hulp en begeleiding nodig is om
te komen tot een veilige situatie voor u en
uw gezinsleden. Blijf Groep biedt korte en
langere trajecten, afgestemd op wat in uw
situatie nodig is.

Oranje Huis Thuis
Voor stellen of gezinnen waar huiselijk
geweld langdurig en/of herhaaldelijk
speelt, maar waarbij de partners de intentie hebben om bij elkaar te blijven, is het
Oranje Huis Thuis traject ontwikkeld. De
begeleiding vindt plaats in de thuissituatie en richt zich op het doorbreken van
de patronen van geweld. Een Oranje Huis
Thuis traject duur 6 - 9 maanden.

AWARE noodknop

Ieder verhaal van
huiselijk geweld is
anders. Daarom biedt
Blijf Groep hulp op
maat

Heeft u te maken met ernstige bedreiging
of stalking, dan kunt u gebruik maken van
AWARE, een mobiel alarmsysteem waarmee u in één druk op de knop de politie
kunt alarmeren. Blijf Groep ondersteunt
u bij de veiligheid en het voorkomen van
onveilige situaties in de toekomst. Een
AWARE-traject duurt in principe 6 maanden en wordt altijd in samenwerking met
de politie ingezet.

CTI-traject (Critical Time
Intervention)
Voor veel vrouwen is het moeilijk om na
verblijf in de opvang een nieuw leven op
te bouwen. Daarom biedt Blijf Groep CTI.
Dit is een intensief nazorgtraject, waarin
vrouwen die uit de opvang komen, worden begeleid om hun leven weer vorm
te geven in een soms nieuwe omgeving.
Binnen CTI bieden we emotionele en praktische hulp en helpen we u om een nieuw
netwerk op te bouwen. Een CTI-traject
duurt 9 tot 12 maanden.

Van thuis
weer een
veilige plek
maken

Meer informatie en advies
Wilt u meer weten over ons aanbod? Of
wilt u zich aanmelden? Neem dan contact
op met de Bureaudienst van Blijf Groep.
T 088 234 24 50
E bureaudienst-amsterdam@blijfgroep.nl

Werkgebied Blijf Groep
Haarlem en omstreken
De volgende gemeenten behoren tot het
werkgebied van Blijf Groep Haarlem:
• Beverwijk: Wijk aan Zee, Beverwijk
• Heemskerk: Heemskerk
•	Velsen: IJmuiden, Santpoort Noord en
Santpoort Zuid, Velsen Noord en Velsen
Zuid, Spaarnwoude, Velserbroek
•	Bloemendaal: Bloemendaal,
Aerdenhout, Overveen, Vogelenzang
Bennebroek
• Haarlem: Haarlem, Spaarndam
• Heemstede: Heemstede
• Zandvoort: Zandvoort, Bentveld
•	Haarlemmermeer: Hoofddorp,
Badhoevedorp/ Nieuwe Meer, Nieuw
Vennep, Vijfhuizen/ Nieuwebrug,
Spaarndam, Halfweg, Haarlemmerliede,
Lisserbroek, Rijsenhout, Boesingelieden,
Cruquius, Abbenes, Zwaanshoek,
Lijnden, Schiphol, Schipholrijk,
Beinsdorp, Aalsmeerderbrug,
Buitenkaag, Rozenburg, Burgerveen,
Oude Meer, Leimuiderbrug.

Over Blijf Groep
Blijf Groep helpt om huiselijk geweld
te stoppen. Wij bieden hulp aan alle
betrokkenen: slachtoffers, kinderen,
getuigen en plegers. Blijf Groep biedt
zowel ambulante hulpverlening als
crisisopvang en begeleid wonen.
Ook heeft Blijf Groep een uitgebreid
groepsaanbod. Blijf Groep heeft vestigingen in Noord-Holland en Flevoland.

www.blijfgroep.nl
www.blijfgroep.nl
sept19
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