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veiligheid maak je samen

Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden





Missie
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 
psychiatrische 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, 
mogelijkheden en persoonlijke groei.

Visie
Wij werken systeemgericht samen toe naar duurzame veiligheid. 
Zo normaal en zelfstandig mogelijk. Dit doen wij samen met cliënt 
en betrokkenen uit eigen netwerk 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



Perspektief Aanpak Huiselijk Geweld biedt hulp en opvang aan iedereen die betrokken 

is bij huiselijk geweld en hierdoor in de problemen is geraakt. Iedere vorm van geweld 

binnen een relatie valt onder de noemer huiselijk geweld. Dit kan lichamelijk geweld 

zijn, maar ook geestelijk of seksueel geweld. Denk hierbij onder andere aan: slaan, 

vernederen, bedreigen, uitschelden of iemand dwingen tot seks.

Perspektief biedt ambulante begeleiding aan cliënten met als doel de veiligheid in de 

thuissituatie te vergroten en zo onnodige opvang te voorkomen. Tijdens een ambulant 

traject kunnen systeemgesprekken gevoerd worden en worden veiligheidsafspraken 

gemaakt. Voor slachtoffers van stalking biedt Perspektief het ambulante traject AWARE, 

waarbij nauw wordt samengewerkt met politie. Is ambulante hulpverlening niet 

toereikend? Dan kunnen mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld 

opgevangen worden in één van onze opvanglocaties. Voor cliënten die niet veilig zijn 

in de regio Haaglanden, zoekt Perspektief opvang elders in het land.

Doelgroep & hulpaanbod



Doelgroep & hulpaanbod



Wij zijn expert in complexe zaken:
Huiselijk geweld in combinatie met multi-problematiek (pleger-slachtoffer,

 verslaving, GGZ);

Vele vormen van huiselijk geweld; intiem terreur, stalking, kind-ouder/ouder-kind, 

Eergerelateerd geweld, mensenhandel, gedwongen prostitutie, mannenmishandeling, 

ouderenmishandeling, langdurig en intensief geweld en seksueel geweld.

Crisisinterventie: in de eerste zes weken wordt er deskundig een analyse op de veilig-

heid van het gehele systeem gemaakt, waarbij er als eerste aan de directe veiligheid 

gewerkt wordt;

Systeemgericht werken: duurzame veiligheid, stabiliteit en herstel samen met 

eigen netwerk is het uitgangspunt;

Wij werken met Signs of Safety en Veerkracht als systeemgerichte benaderingswijzen; 

Doorbreken van transgenerationele patronen.

Onderscheidende kenmerken
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De hulp van Perspektief is ambulant, tenzij het niet anders kan. Na 
een screening bij het Loket Huiselijk Geweld wordt volgens het landelijk 
taxatie instrument hulp geboden aan cliënten met ernstig, langdurig 
en/of acuut huiselijk geweld aangeduid met code oranje en code rood. 
Er wordt ingezet op de ambulantisering van deze zorg door een uitgebreid 
en zorgvuldig onderzoek in de eerste fase van de hulpverlening, waarin 
de focus ligt op door middel van crisisinterventie de veiligheid in de 
thuissituatie te vergroten en zo onnodige opvang te voorkomen. 
Daarnaast wordt met behulp van specialistische kennis de kwaliteit 
van de dienstverlening verder verhoogd.

Aanbod Perspektief
Het Loket Huiselijk Geweld is de eerste stap van het hulpverleningsproces 

en tevens de eerste stap naar veiligheid. Alle binnenkomende telefoontjes 

en mail worden hier opgepakt, beoordeeld en uitgezet. Daar waar advies 

niet voldoende is, wordt een casus doorgezet om een intake aan te bieden 

ter beoordeling, om vervolgens de stappen richting gepaste hulpverlening 

te zetten. De toeleiding, plaatsing, begeleiding en ondersteuning van deze 

cliënten wordt hier integraal opgepakt, zodat met de kortst mogelijke

lijnen complexe casussen goed worden begeleid.

Loket Huiselijk Geweld



Wanneer acute situaties en complexe casussen, waarbij er op verschillende 
leefgebieden sprake is van onveiligheid, niet kunnen wachten op een regulier 
ambulant traject, wordt in de eerste zes weken van de hulpverlening het 
interventieteam ingezet. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van specifieke 
interventies om de thuissituatie veiliger te maken in acute complexe casussen, 
waarmee kan worden voorkomen dat cliënten onnodig in de opvang terecht 
komen. Pas wanneer het vergroten van de veiligheid in de thuissituatie niet meer 
mogelijk is, wordt de cliënt naar de Crisisopvang doorverwezen.
De begeleiding van het interventieteam en de Crisisopvang duren in totaal zes 
weken. Het proces in de eerste zes weken bestaat uit het bieden van hulp en 
het vaststellen van de behoefte en het is daarmee tevens de onderzoeksfase. 
De concrete taken zijn: 

Veiligheid herstellen;
Netwerk in kaart brengen;
Veiligheidsplan opstellen;
Begeleidingsdoelen in kaart brengen;
Kinderhulp;
Vervolgtraject vormgeven. 

Perspektief biedt iedere cliënt die een traject volgt een persoonlijk begeleider, 
die middels een persoonlijk en individueel plan methodische hulpverlening biedt 
volgens de Signs of Safety werkwijze. Deze begeleiding vindt bij voorkeur ambulant 
plaats en als niet anders kan op een opvanglocatie. In de begeleiding is naast 
aandacht voor het doorbreken van het huiselijk geweld ook ruimte voor andere 
leefgebieden, om duurzaam de zelfredzaamheid te vergroten. Perspektief heeft 
specialisten op het gebied van Geestelijke Gezondheidzorg, Signs of Safety, Eer-
gerelateerd geweld en Veerkracht. Dit zijn interne medewerkers die zich op deze 
gebieden extra gespecialiseerd hebben op inhoud en de keten. Op deze manier 
borgen wij inhoudelijke kennis op deze vier gebieden; het optimaliseren 
van de zorgverlening en korte lijnen met samenwerkingspartners.

Crisisinterventie
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Begeleiding





Perspektief biedt verschillende opvanglocaties. Meerdere cliënten verblijven 
hier gelijktijdig, die vaak allen uit een onveilige en traumatiserende omgeving 
komen. Hierom biedt Perspektief locaties aan die zich specifiek richten op verschillende 
doelgroepen. Daarnaast is er binnen de opvang veel aandacht voor de kinderen, maar 
bijvoorbeeld ook voor het vergroten van het zelfvertrouwen en het omgaan met geld. 
Cliënten worden voorbereid op zelfstandig leven en worden geholpen in het doorbreken 
van oude patronen.

Crisisopvang
In deze opvang wordt kortdurende opvang geboden in acuut onveilige situaties waar sprake 
is van huiselijk geweld. Gedurende zes weken wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijk-
heid tot terugkeer en herstel van de relatie. Wanneer dit niet mogelijk is worden cliënten 
landelijk doorgeplaatst. De gemiddelde beoogde verblijfsduur in de opvang is zes weken.

Jonge Moeders
De opvang is voor jonge moeders van 18 tot en met 26 jaar (zwanger of met kinderen) 
die in moeilijkheden zijn geraakt door bijvoorbeeld relationeel geweld, financiën, zelfstandig 
wonen of opvoeding. De beoogde gemiddelde verblijfsduur in de opvang is zes maanden.

Reguliere vrouwenopvang
Perspektief biedt reguliere opvang aan voor cliënten met accuut en/of structureel huiselijk 
geweld (code rood). Daarnaast beschikt Perspektief over een aantal code rood plekken. De 
gemiddelde beoogde verblijfsduur in de opvang is zes maanden.

Mannenopvang
Perspektief biedt een veilig opvangadres voor mannen vanaf 21 jaar, die ernstig bedreigd 
worden en zich niet meer veilig voelen in hun (woon)omgeving. De gemiddelde beoogde 
verblijfsduur in de opvang is zes maanden.

Ouderenopvang
Ouderen vanaf 65 jaar die te maken hebben met acute en/of ernstig structureel huiselijk 
geweld (ook ontspoorde mantelzorg) worden opgevangen in de Ouderenopvang. 
De gemiddelde beoogde verblijfsduur in de opvang is zes maanden.

Opvanglocaties
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