
Meldpunt 
Eergerelateerd Geweld

Wacht niet tot het misgaat



Wat is eergerelateerd geweld?
Eergerelateerd geweld wordt gepleegd 

omdat de familie-eer is aangetast. Om de 

eer weer te zuiveren, worden mannen of 

vrouwen uitgestoten, bedreigd of mishan-

deld. En in het ergste geval zelfs vermoord. 

Dit laatste noemen we eerwraak.

Wacht niet tot het erger 
wordt. 
Heb je te maken met eergerelateerd ge-

weld? Of ken je iemand die in de knel zit 

en hulp zoekt? Bij het Meldpunt Eergere-

lateerd Geweld kun je terecht voor advies 

en hulp bij problemen rond de familie-eer. 

Wacht niet tot het erger wordt of misgaat, 

zoek hulp! Wij kunnen je helpen!

Met welke problemen kan je 
bij het Meldpunt terecht?
Als je familie je bedreigt of mishandelt, 

omdat je de familie-eer hebt aangetast. 

Maar ook als je familie alles voor je beslist. 

Met wie je moet trouwen bijvoorbeeld. 

voorbeelden van situaties waarvoor je bij 

het Meldpunt terecht kan:

•  Je weigert tegen je zin met iemand te 

trouwen.

•  Je mag van je familie niet scheiden.

•  Je hebt een relatie met iemand uit een 

andere cultuur.

•  Je bent bang voor ontvoering door je 

familie.

•  Je hebt een homoseksuele relatie.

•  Je voelt je om welke andere reden dan 

ook bedreigd door je familie. 

“Je kunt niet alleen zeggen: 
‘Hier in Nederland doen we dat zo’. Je moet 

samenwerken om familie en slachtoffer weer bij 
elkaar te brengen.”  

Zorgcoördinator Meldpunt

 
volledige geheimhouding
Wij begrijpen zeer goed dat geheim-

houding van het grootste belang is. Alle 

medewerkers van het Meldpunt gaan 

zeer vertrouwelijk om met alle informa-

tie die aan hen gegeven wordt. 



Wat kan het Meldpunt voor 
je doen?
De medewerkers van het Meldpunt zijn 

gespecialiseerd in het herkennen van 

signalen van eergerelateerd geweld. Zij 

kennen de problemen en gevoeligheden 

waarmee je te maken kunt hebben. Ze 

denken met je mee over oplossingen, die 

jou helpen en houden daarbij rekening 

met de band die je voelt met je familie.

Concreet kunnen de medewerkers van 

het Meldpunt het volgende doen:

•  Zorgen voor opvang

•  Samen met jou kijken hoe je de pro-

blemen kunt oplossen

•  Bemiddelen tussen jou en je familie. 

Dit doen we niet alleen. Het Meldpunt 

werkt nauw samen met o.a. de politie, 

opvangsinstellingen, hulpverleners en 

cultuurdeskundigen. Zodat we je zo goed 

mogelijk kunnen helpen. 

“Ik had nooit gedacht dat het meldpunt mij zo goed 
zou helpen. Het is zo fijn dat er iemand naar mij 

luistert en ook echt iets doet. Mij adviezen geeft die 
niemand eerder heeft gegeven. Maar vooral iemand 

die ervaring heeft met dit soort dingen.”  
Cliënte Meldpunt

 Informatie en advies voor 
professionals
Het Meldpunt is er ook voor mensen 

en instanties die in hun werk te maken 

hebben of kunnen krijgen met eerge-

relateerd geweld. Zoals hulpverleners, 

scholen, huisartsen. Zij kunnen bij het 

Meldpunt terecht voor informatie en 

advies. Het Meldpunt geeft ook cursus-

sen en trainingen over eergerelateerd 

geweld. Hoe je het kunt herkennen en 

wat je kunt doen.



 Over Blijf Groep
Blijf Groep helpt huiselijk geweld te 

stoppen. We bieden hulp aan alle 

betrokkenen: slachtoffers, kinderen 

en plegers. Ons uitgangspunt is het 

geweld te stoppen en veiligheid te 

creëren door hulp op maat. We bieden 

zowel ambulante hulpverlening als 

opvang. Een van de specialisaties van 

Blijf Groep is eergerelateerd geweld. 

Blijf Groep heeft een speciaal meld-

punt waar slachtoffers van eergerela-

teerd geweld terecht kunnen. 

www.blijfgroep.nl

www.blijfgroep.nl
Bezoek ons ook op bezoek ons 

ook op social media.
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Wacht niet tot het misgaat
Heb je te maken met eergerelateerd 

geweld? Of ken je iemand die in de knel 

zit en hulp zoekt? neem contact op met 

het Meldpunt Eergerelateerd geweld. 

De medewerkers van het Meldpunt zijn 

gespecialiseerd in het herkennen van de 

signalen en de risico’s van eergeweld. Zij 

geven informatie en advies en zorgen voor 

passende opvang en begeleiding. Ook 

geven zij voorlichting en trainingen aan 

hulpverleners, scholen, huisartsen etc. 

Contact
Je kunt contact opnemen met de 

zorgcoördinatoren van het Meldpunt

Cecilia Pérez en Farangis Dawoody. 

Zij zijn te bereiken op 088 234 24 50

Heb je direct hulp nodig? Bel dan met

088 234 26 50 (7 dagen per week, 

24 uur per dag).

Bij direct gevaar, neem geen risico, 

bel altijd 112.


