
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

Intiem terreur/verborgen vrouwen is een sterk controlerende vorm 
van partnergeweld, waarbij het geweld eenzijdig is. Macht en controle 
spelen hierbij een belangrijke rol. De pleger past ernstig en langdurig 
geweld toe en controleert het slachtoffer op allerlei manieren. Zo wil 
hij/zij het slachtoffer in zijn/haar macht houden. Het verschil tussen 
verborgen vrouwen en intiem terreur is dat verborgen vrouwen 
worden gedwongen om geïsoleerd te leven. Zij worden veelal tegen 
hun eigen wil thuis opgesloten en mogen geen of slechts zeer beperkt 
contact hebben met anderen. Als er buitenshuis contact is, gebeurt 
dit vaak onder begeleiding en controle van partner en/of familie.

Daarnaast ontzegt de pleger het slachtoffer ieder mogelijk contact 
met haar/zijn familie of sociale omgeving en komt hierdoor in een 
volledig isolement terecht. Meestal uit zich het geweld fysiek, maar 
er zijn ook andere vormen van mishandeling bij intiem terreur. Zo 
worden er dreigingen en intimidaties geuit. Of het slachtoffer wordt 
constant in de gaten gehouden, wat zij doet en waar zij naartoe gaat. 
Daardoor wordt het zelfvertrouwen aangetast en op die manier wordt 
de eigen wil van het slachtoffer volledig ondermijnd.

Intiem terreur/
verborgen vrouwen



De hulpverlening is gericht op het vergroten van 
de veiligheid, empowerment en zoveel mogelijk infor-
meren over de rechten van het slachtoffer. Bescherming 
bieden en veiligheid vergroten kan bij intiem terreur en 
verborgen vrouwen enkel middels inzet van opvang. Het traject 
is in nauwe samenwerking met Veilig Thuis en politie.

Bescherming bieden aan slachtoffers van levensbedreigend geweld 
in de familie sfeer;
Psycho-educatie met als doel probleemverheldering/inzicht en 
acceptatie van hulp;
Empowerment gericht op het vergroten van zelfbeschikking en 
zelfredzaamheid;
Keuzes en consequenties zijn inzichtelijk gemaakt;
Vergroten van veiligheid;
Verminderen van escalerend geweld.

Volwassenen (met of zonder kinderen) die in de relationele sfeer 
(of gezins-/thuissituatie) te maken hebben met langdurig fysiek en/of 
verbaal geweld waarbij sprake is van extreme controle en isolatie.

De duur van het traject is 6 tot 9 maanden.
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Doelgroep

Omvang van het traject
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