
Perspektief staat voor herstel en participatie 
van mensen die te maken hebben met 
huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn 
en mensen die (nog) niet zelfstandig 
kunnen wonen vanwege hun psychia-
trische of sociaal-maatschappelijke 
problemen. Perspektief helpt hen 
om in balans te komen en hun 
leven weer vorm te geven. 
Perspektief focust hierbij op 
veiligheid, kansen, mogelijk-
heden en persoonlijke groei.

Wij werken systeemgericht 
samen toe naar duurzame 
veiligheid. Zo normaal en 
zelfstandig mogelijk. Dit 
doen wij samen met cliënt 
en betrokkenen uit eigen net-
werk van cliënt. Wij kijken ook 
met een brede blik vanuit het 
professionele netwerk wie op welk 
moment het beste kan bijdragen 
aan de zorgbehoefte van de cliënt. 
Hierbij maken wij ook gebruik van de 
eigen expertise van Perspektief. 
Wij bieden preventie en zorg op maat; 
ambulant wanneer het kan en opvang 
wanneer het moet. Wij denken in haalbare 
oplossingen en mogelijkheden

Missie & Visie

Ouderenmishandeling is mishandeling van een persoon van 65 jaar 
en ouder. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichame-
lijke, seksuele en psychische mishandeling, verwaarlozing en 
financiële uitbuiting. Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of 
familierelaties. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel 
actief (plegen van handelingen) als passief gedrag (nalaten van 
handelingen). 

De oudere is afhankelijk van de pleger. Vaak is de pleger een naaste 
van het slachtoffer, bijvoorbeeld een dochter, zoon, echtgenoot of 
kleinkind. Soms hebben plegers zelf problemen, bijvoorbeeld met 
alcohol of drugs of op financieel gebied. Het kan ook zijn dat ie-
mand de langdurige verzorging van de oudere steeds meer ervaart 
als een last die te zwaar op zijn of haar schouders drukt. Dit wordt 
ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd. De mishandelingen zijn 
bij ontspoorde mantelzorg vaak niet moedwillig.

Ouderenmishandeling



Hulpverlening is gericht op het vergroten van de 
veiligheid (waar mogelijk systeem- en netwerkgericht). 
Bescherming bieden en veiligheid vergroten van cliënten 
kan ambulant in samenwerking met Veilig Thuis/justitie/
thuiszorg/GGZ/geriatrische zorgketen/welzijnsorganisaties 
(huis)artsen of:
plaatsing in netwerk;
inzet tijdelijk huisverbod*;
aandachtvestiging van Politie op Locatie (AOL);
waar nodig middels inzet van opvang of noodbed.

Bescherming bieden aan oudere slachtoffers van ernstig escalerend 
geweld in de relationele sfeer;
Voorkomen en/of bestrijden van ouderenmishandeling;
Veiligheid vergroten;
Maatregelen treffen die de dreiging weg kunnen nemen of af laten nemen;
Geweldsproblematiek en onderliggende problemen zijn in kaart gebracht;
Systeem en/of netwerk wordt waar mogelijk betrokken om de veiligheid 
te vergroten.

Mensen van 65 jaar en ouder (met of zonder thuiswonende kinderen) 
die in de relationele sfeer (gezins-/thuissituatie) te maken hebben met 
ernstig/langdurig geweld.

*Traject tijdelijk huisverbod is 10 tot 28 dagen.
Regulier ambulant traject 6 tot 9 maanden.
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Doelgroep

Omvang van het traject
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