
 

 

 

 

 

 

 

Vrouwenopvang  helpt slachtoffers van ernstig huiselijk geweld om de maatschappelijke en 

persoonlijke gevolgen te verminderen. Vrouwenopvang biedt veiligheid, opvang en (ambulante) 

begeleiding aan vrouwen en hun gezinnen bij het voorkomen en/of stoppen van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties. Omdat de meeste slachtoffers van huiselijk geweld in 

afhankelijkheidsrelaties vrouwen betreft, heet de voorziening vrouwenopvang en is de doelgroep 

vooral gericht op vrouwen. 

Doelgroep vrouwen 
De Vrouwenopvang richt zich primair op vrouwen en kinderen in situaties van geweld en betrekt 

daar waar mogelijk het hele gezin erbij. Hiermee draagt de Vrouwenopvang bij aan de versterking 

van de eigen kracht, het herstel en de maatschappelijke participatie van alle leden van het gezin. De 

Vrouwenopvang vormt een landelijk netwerk. De Vrouwenopvang biedt lichte en zware vormen van 

opvang en (ambulante) hulp, afhankelijk van de veiligheidssituatie en zorgbehoefte van vrouwen en 

kinderen. 

Doelgroep mannen 
Soms zijn ook mannen slachtoffer van geweld in een afhankelijkheidsrelatie. In Flevoland is er geen 

Mannenopvang maar mannen kunnen wel gebruik maken van de Mannenopvang elders in het land. 

Toegang 

Veilig Thuis Flevoland en/of  de Blijfgroep beoordelen of inwoners gebruik kunnen maken van de 

Vrouwenopvang. Vrouwenopvang (en Mannenopvang) is landelijk toegankelijk. Slachtoffers uit heel 

Nederland die door huiselijk geweld niet thuis kunnen blijven, kunnen terecht in de (crisis)opvang. 

Ook kinderen zijn daar welkom. Als voorliggende voorzieningen voor vrouwenopvang kan tijdelijke 

huisverbod of ambulante hulpverlening overwogen worden. Bij crisis kan een noodbed oplossing 

bieden of opvang elders bijvoorbeeld in het Oranjehuis of in een safe house bij zeer ernstige 

bedreiging. 

Aanbod Blijfgroep -Oranje Huis 

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. De Blijf groep biedt hulp aan alle betrokkenen: 

slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen. Het Oranje Huis Flevoland Gooi en Vechtstreek is een 

blijf-van-m’n-lijf-huis nieuwe stijl. Nieuw is dat het probleem van huiselijk geweld niet langer wordt 

verstopt op een geheime locatie. Een Oranje Huis is zichtbaar en herkenbaar. Er is hulp voor alle 

gezinsleden. Het doel is niet per se het beëindigen van relaties, maar juist het stoppen van geweld. 

In het Oranjehuis is plek voor twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor 
begeleid wonen. Daarnaast zijn er vijf externe plaatsen voor begeleid wonen beschikbaar. Dit zijn 
woningen bedoeld voor cliënten waarbij de veiligheid gewaarborgd is en die al wat zelfstandiger zijn.  
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Er is ook ambulante hulpverlening beschikbaar als opvang nog niet nodig of mogelijk is. Voor 
inwoners van Noordoostpolder en Urk is Zorggroep Oude en Nieuwe land verantwoordelijke voor de 
ambulante hulpverlening. Voor Almere, Lelystad, Dronten en Zeewolde biedt Blijf Groep ambulante 
hulp vanuit het Oranje Huis Almere. 
 
 
 
Contactgegevens Blijf Groep Flevoland - Gooi en Vechtstreek - Oranje Huis 
Zwedenstraat 229 
1363 DN Almere 
T 088 234 24 50 (Hulp, advies en aanmeldingen) 
T 088 234 25 30 (Receptie) 
 
 

Aanbod Veilig Thuis 

Als de situatie dusdanig onveilig is in de thuissituatie kan veilig Thuis in samenwerking met de politie  

besluiten om een Tijdelijk Huisverbod op te leggen. Dit is een bestuurlijke maatregel en kan worden 

opgelegd door de burgemeester. Het tijdelijk huisverbod is meestal voor 10 dagen. In die 10 dagen 

zal er ook hulp geboden worden aan het gezin. 

Contactgegevens Veilig Thuis 

Veilig Thuis T 088 222 05 00. Ook buiten kantoortijden bereikbaar.  

www.veiligthuisflevoland.nl 

 
 
 
 
 
 

 

Overzicht van gecontracteerde vrouwenopvang 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aanbieder Voorziening Plaats Aantallen Doelgroep 

Blijfgroep Oranjehuis 
noodbedden 

Zwedenstraat 229 
 1363 DN Almere 

2 Vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld (waar mogelijk wordt systeem 
betrokken) 

Blijfgroep Oranjehuis 
crisisopvang 

Zwedenstraat 229 
 1363 DN Almere 

10 Vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld (waar mogelijk wordt systeem 
betrokken) 

Blijfgroep Oranjehuis 
Begeleid wonen 

Zwedenstraat 229 
 1363 DN Almere 

15 en 5 op 
andere locatie 

Vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld (waar mogelijk wordt systeem 
betrokken) 

Blijfgroep Ambulante hulpverlening   Inwoners van Almere, Lelystad, Dronten en 
Zeewolde 

ZONL Ambulante hulpverlening   Inwoners van Noordoostpolder en Urk 


