
Organisaties die kunnen ondersteunen bij het onderwerp ‘sociale weerbaarheid’ 

 

Thema Organisatie Website/telefoonnummer/mailadres 

Social media  
(ge- en misbruik) 

Stichting School en 
Veiligheid 
 
 
Politie Limburg  
 
project SHAME ikv 
seksting (coproductie 
diverse organisaties: 
info Stichting Halt) 

www.schoolenveiligheid.nl    
tel: 030-2856531 
info@schoolenveiligheid.nl  
 
politie: 0900-8844 
 
Halt team Limburg 
www.halt.nl  
tel: 088-1153500 
info@halt.nl  
 

Alcohol, roken, 
drugs, gamen 

Mondriaan www.dgsg.nl (de gezonde school en 
genotmiddelen) 
tel: 088-5067200/088 5066261 
 
www.mondriaan.eu 
 

Relaties en 
seksualiteit 
(seksuele diversiteit) 

GGD-ZL 
 

www.ggdzl.nl/professionals/scholen/adviseri
ng-gezonde-school/    
tel: 088 880 50 11 
gezondeschool@ggdzl.nl  
 

Loverboys Stichting 
Manna/Stichting 
Helse Liefde 
Meldpunt aanpak 
Loverboys Limburg 

www.stichtingmanna.nl  
tel:  046-4741622 
administratie@stichtingmanna.nl 
 
 
 

Eer gerelateerd 
geweld 

Landelijk Expertise 
Centrum Eer- 
gerelateerd Geweld 
 
Veilig Thuis ZL 

website:  
www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/ 
landelijk-expertise-centrum-eergerelateerd-
geweld  
tel: 088-9648550;  
lec@haaglanden.politie.nl 
 
www.veiligthuiszl.nl  
tel: 088- 8805014/0800-2000 (deze laatste 
bij twijfel of zorgen) 
contact@veiligthuiszl.nl  
 
 

Radicalisering/ 
polarisering/ Dialoog 
onder druk 

Stichting School en 
Veiligheid 

www.schoolenveiligheid.nl    
tel: 030 - 2856531 
Info@schoolenveiligheid.nl  
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Huiselijk 
geweld/kinder-
mishandeling 

Veilig Thuis ZL; Politie 
Limburg 

www.veiligthuiszl.nl  
tel: 088- 8805014/0800-2000 (deze laatste 
bij twijfel of zorgen) 
contact@veiligthuiszl.nl  
 

Pesten GGD-ZL 
 
 
 
 
Stichting School en 
veiligheid 
 
 
Stichting Halt 
 
 
 
Maatschappelijk 
Werk:  
Impuls (Kerkrade) 
 
 
Alcander (Heerlen) 
 
 
 
 
Welsun (Landgraaf) 
 
 
 
CMWW (Brunssum 
en Onderbanken) 
 
 
Wetenschappelijk 
onderzochte 
programma’s die 
pesten daadwerkelijk 
terugdringen: PRIMA, 
KiVA, Taakspel, Alles 
Kidzzz 
 

www.ggdzl.nl/professionals/scholen/adviseri
ng-gezonde-school/    
tel: 088 880 50 11 
gezondeschool@ggdzl.nl  
 
www.schoolenveiligheid.nl    
tel: 030 - 2856531 
Info@schoolenveiligheid.nl 
 
www.halt.nl/contact/limburg  
tel: 088-1153500 
info@halt.nl 
 
www.impulskerkrade.nl 
tel: 045 – 545 63 51 
Mailen kan via formulier op website 
 
 
www.alcander.nl  
tel: 045 – 560 25 25 
Mailen kan via formulier op website 
 
 
www.welsun.nl 
tel.045-5323636  
info@welsun.nl 
 
www.cmww.nl 
tel.088-4552500   
info@cmww.nl   
 

Depressiviteit/ 
zelfdoding 

113 Landelijk 
Meldpunt voor 

www.113.nl 
tel: 020 – 3113888 (10 – 16. 00 uur) 
Mailcontact via website 
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zelfmoordpreventie 
(Academy 113) 

 
 
 

Echtscheiding 
 
 
 
 
Kinderen In 
Echtscheiding 
Situaties (KIES) 
 

Echtscheidingsloket 
(onderdeel van het 
juridisch loket 
Heerlen) 
 
Echtscheidingsloket 
Heerlen 
 

www.juridischloket.nl/contact/heerlen  
tel: 0900 8020 
Mailcontact via website  
 
 
Alcander  
www.alcander.nl  
tel: 045-5602525 of gemeente Heerlen tel: 
5605040 gemeente@heerlen.nl 

 

Contactpersonen werkgroep weerbaarheid :  

 

HALT  A. Daniels  

a.daniels@halt.nl  

tel.  088-1153500/0621504327  

 

GGD Zuid Limburg  M. Eggen 

marlou.eggen@ggdzl.nl 

tel.  088 8805238/06 46135381   
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