
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 Partnergeweld is een geheel van gedragingen, handelingen en 
houdingen van één van de partners of ex-partners die erop gericht 
zijn de ander te controleren en te domineren. Het omvat fysieke, 
psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of 
geweldplegingen die zich herhalen of kunnen herhalen en die 
de integriteit van de ander aantasten. Dit geweld treft niet alleen 
het slachtoffer, maar ook de andere familieleden, waaronder de 
kinderen.

Partnergeweld



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/OM/
Reclassering/Slachtofferhulp Nederland/Veiligheidshuis. 
Dit wordt gedaan middels een Z.S.M. aanpak met betrekking 
tot een strafrechtelijk traject waaronder:
contact- en/of straatverbod;
plaatsing in netwerk;
inzet tijdelijk huisverbod*;
aandachtvestiging van Politie op Locatie (AOL);
waar nodig middels inzet van opvang of noodbed.

Bescherming bieden aan slachtoffers van ernstig escalerend geweld 
in de relationele sfeer;
Voorkomen en/of bestrijden van kindermishandeling;
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 veiligheid te 
vergroten.

Volwassenen (met of zonder kinderen) die in de relationele sfeer 
(of gezins-/thuissituatie) te maken hebben met ernstig escalerend 
partnergeweld.

*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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