
moviera
a a n p a k  h u i s e l i j k  g e w e l d

Moviera 
Hulp bi j 
huisel i jk 
geweld

•	Heeft u te maken met huisel i jk geweld 
(fysiek, psychisch en/of seksueel)? 

•	Wilt u advies en/of hulp?

Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties 
duurzaam herstellen, kans op herhaling 
van geweld en misbruik verkleinen en werkt 
aan herstel om terugval te voorkomen.

Neem	contact	op	met	Moviera	•	088	3	744	744	(24	uur	per	dag)	•	www.moviera.nl



Hoe helpt Moviera bij huiselijk geweld?
Moviera is er voor mannen, vrouwen, kinderen en jong volwassenen, voor slachtoffers, voor plegers, 

getuigen, kortom voor alle betrokkenen. U kunt Moviera bellen voor advies en informatie. Wij bieden 

hulp en begeleiding en bieden veilig onderdak als dat nodig is vanwege uw veiligheid.

De verschillende trajecten
Wij kunnen u op verschillende manieren helpen: 

•	Veilig onderdak voor als u thuis en in uw netwerk niet meer veilig bent.

•	Toekomst Zonder Geweld is individuele ondersteuning om huiselijk geweld aan te pakken. Tijdens de 

begeleiding leert u inzicht te krijgen in uw eigen situatie. Door uw inzicht en kennis te vergroten kunt u 

het geweldspatroon doorbreken.

•	Samen Geweldloos Verder is een begeleidingstraject voor partners om het geweld binnen het gezin te 

stoppen en de relatie te herstellen.

•	Ouderschap Blijft zet kinderen en ouderschap centraal. Bij het eindigen van uw relatie bent u geen 

partners meer. U blijft wel allebei ouders. Het opnieuw vormgeven van dit ouderschap gaat niet altijd 

vanzelf. 

•	AWARE is een persoonlijk alarmsysteem voor mensen die te maken hebben met ernstige belaging of 

stalking in de relationele sfeer. AWARE staat voor Abused Women Active Response Emergency.

•	Bij Take a Break wordt uw gezin intensief begeleid om het geweld te stoppen en verhuizing naar  de 

opvang te voorkomen. Uw kinderen staan hierin centraal. Dit gebeurt zoveel mogelijk bij u thuis. 

Eerste contact
U kunt zelf contact opnemen met Moviera. Ook een zorgprofessional kan namens u contact met ons 

opnemen. Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U kunt anoniem bellen. Samen met een 

hulpverlener bespreekt u welke hulp het beste is en of veilig onderdak noodzakelijk is. De hulpverlener 

heeft een geheimhoudingsplicht tenzij u toestemming geeft uw gegevens te verstrekken.

Aanmelden bij Moviera
Voor meer informatie over een eventuele aanmelding belt u met 088 3 744 744. 

U bespreekt uw situatie met een van onze hulpverleners. Zij luisteren naar uw verhaal en geven advies. 

Afhankelijk van het traject wordt de aanmeldroute telefonisch uitgelegd.

In overleg wordt bepaald waar en wanneer gesprekken met de hulpverlener plaatsvinden. Er zijn geen 

kosten verbonden aan de begeleiding.

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijk kring wordt gepleegd. Het gaat om 

lichamelijk, psychisch (emotioneel) en seksueel geweld. Kindermishandeling, ouderenmishandeling en 

eergerelateerd geweld valt daar ook onder.
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