
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
Bij stalking en belaging wordt er herhaaldelijk inbreuk gedaan op 
de persoonlijke levenssfeer. Stalking komt neer op het stelselmatig 
lastigvallen van een persoon, bijvoorbeeld door te roddelen, te 
achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen, te 
posten bij de woning, te bedreigen of eigendommen te beschadigen. 
Het slachtoffer van stalking wordt in zijn of haar privacy aangetast, 
met de bedoeling om angst aan te jagen of het slachtoffer iets 
ergs aan te doen. 

Stalking en Aware



Hulpverlening van Aware en Stalking is gericht op 
het vergroten van de veiligheid, waar mogelijk systeem- 
en netwerkgericht, in combinatie met een alarmerings-
systeem. Het traject verloopt in nauwe samenwerking met 
de politie. De intake voor een stalkingstraject wordt gedaan 
door het Loket Huiselijk Geweld van Perspektief. 

Of een alarmeringssysteem (Aware) wordt toegekend, gaat in overleg 
met de Aware commisie van het Veiligheidshuis. Bij deze commissie 
zijn verschillende partijen zoals de politie, reclassering, GGZ-instellingen, 
Veilig Thuis en Perspektief betrokken. Zij beoordelen of het alarmerings-
systeem voldoende veiligheid biedt om met een ambulant traject van 
Perspektief aan de slag te gaan voor het stoppen van stalking en belaging.

Geweld tegen vrouwen en mannen door hun ex-partner of familielid 
wordt gestopt; 
Eventuele kinderen wordt veiligheid geboden;
Slachtoffers krijgen steun en bescherming bij het opbouwen van een nieuw 
en veilig bestaan; 
Vertrouwen in eigen mogelijkheden;  
Het slachtoffer krijgt weer regie over haar/zijn eigen leven;  
Systeem en/of netwerk wordt waar mogelijk betrokken om de veiligheid 
te vergroten.

Volwassen slachtoffers van huiselijk geweld en zij die na het beëindigen 
van de relatie belaagd of gestalkt worden door hun ex-partner of 
familielid.

De duur van het traject is 6 maanden. Binnen de eerste 3 maanden 
vindt een evaluatie plaats. Indien noodzakelijk kan het traject 
verlengd worden na goedkeuring van de Aware commissie. 
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Doelgroep

Omvang van het traject
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