
Ik wil graag overleg vanwege: 

zorgen over iemand  /  huiselijk geweld  
 

 
 
 

U maakt zich zorgen over iemand die in een zorgwekkende situatie verkeert en hier zelfstandig geen 
verandering in kan brengen. Mogelijk wijst deze persoon hulp af. Dat kan een familielid, een buurman of 
buurvrouw, of iemand anders uit uw omgeving zijn. Iemand die een zwervend bestaan leidt, zichzelf 
verwaarloost, verkommert in zijn woning, woonoverlast veroorzaakt of vreemd of verward gedrag laat 
zien. 
Of u heeft te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, of heeft er een vermoeden van.  
 
U kunt via dit formulier hierover een overleg met ons aanvragen. U kunt dit formulier digitaal invullen en 
via de mail sturen naar zeist@zeist.nl, of printen (eventueel met de pen invullen) en per post sturen naar 
gemeente Zeist, postbus 513, 3700 AM Zeist. 
 
Buiten kantoortijden kunt u 7 dagen in de week, 24 uur per dag, bellen met Veilig Thuis: 0800 2000 
Veilig Thuis is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling 
(www.vooreenveiligthuis.nl). Wanneer er direct gevaar dreigt, belt u dan de politie: 112. 
 
Medewerkers van het Sociaal Team nemen contact met u op. Samen met u bekijken ze wat er nodig en 
mogelijk is voor de persoon of het gezin waarover u contact met ons zoekt. Ze gaan zorgvuldig met uw 
informatie en uw gegevens om.  
Bij twijfel: bel het Sociaal Team voor advies (14 030). Ook als u uw eigen naam liever niet bekend wilt 
maken, belt u dan. De medewerker bespreekt dan met u waarom u liever anoniem blijft en wat dat 
betekent voor de mogelijkheden die er zijn om de zorgen toch verder op te pakken. 
 
 
1. Datum:  ___________________________________________________   
 
 
2. Gegevens van uzelf  
 
We kunnen een formulier alleen in behandeling nemen als we uw gegevens hebben. We gaan zorgvuldig 
met uw gegevens om. 
 
Naam:    ___________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:  ___________________________________________________ 
 
E-mail adres:   ___________________________________________________ 
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