
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
Veerkracht is een methodiek die zich richt op de begeleiding van 
kinderen die met hun ouder(s) meekomen naar de vrouwenopvang 
of maatschappelijke opvang. Vanuit een systeemgerichte blik richt 
Veerkracht de aandacht expliciet op het kind en op de ouders in 
hun ouder- en opvoederrol, waarbij de veiligheid en ontwikkeling 
van het kind centraal staat. Met de toepassing van Veerkracht 
wordt elk kind als cliënt gezien en wordt het kind de aandacht en 
zorg geboden die nodig is.

Veerkracht



 
In Veerkracht wordt aan de hand van vijf kerntaken 
gewerkt aan veiligheid en ontwikkeling: 
Kind in beeld: onder andere kinderintake, veiligheidstaxatie, 
kind-gesprekken en screening;
Ouders en opvoeding: contact met de niet-verzorgende ouder 
en oudergesprekken; 
Positief leef- en opvoedklimaat: onder andere kindvriendelijke 
inrichting en activiteiten voor kinderen; 
Netwerk: in kaart brengen van belangrijke personen voor het kind 
en leggen van contacten; 
Samenwerken met en inschakelen van externe hulp en begeleiding: 
toeleiden naar en afstemmen met externe hulp. De kerntaken hangen 
nauw met elkaar samen en veiligheid loopt als een rode draad door alle 
kerntaken heen. In drie fasen (aanmelding, opname en verkenning, 
begeleiding en afronding) wordt invulling gegeven aan de kerntaken.

Rode draad in Veerkracht is veiligheid. Veiligheid wordt in Veerkracht opgevat 
in een brede betekenis. In de eerste plaats als het afwezig zijn van acute, 
fysieke bedreiging van de veiligheid. Maar daarnaast gaat het om veiligheid 
in het licht van de ontwikkelingsperspectieven van het kind: de emotionele 
veiligheid van het kind: zorgen dat het kind zich veilig en geborgen voelt en 
kansen voor ontwikkeling in de opvang en na de periode van de opvang.

Kinderen en ouders in de vrouwen- en mannenopvang.

De duur van het traject is 3 tot 6 maanden.

Werkwijze
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Beoogde resultaat  

Doelgroep

Omvang van het traject
Loket Huiselijk Geweld
Postbus 3229

2601 DE  Delft 

070 392 57 74 

info@perspektief.nl 

www.perspektief.nl


