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Samen 
Geweldloos 
Ve rder

Hulp voor partners 
bi j  de aanpak van huisel i jk geweld

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



Wat is Samen Geweldloos Verder?
‘Samen Geweldloos Verder’ is een begeleiding voor beide partners om het ontstane geweld 
te stoppen en de relatie te herstellen. Het traject bestaat uit zo’n twaalf gesprekken waarin 
u samen werkt aan het stoppen en voorkomen van geweld en aan herstel van de relatie.

Hoe werkt Samen Geweldloos Verder?
De begeleiding start met een individueel gesprek van iedere partner afzonderlijk met 
een hulpverlener. Wanneer u beiden gemotiveerd bent om hulp te accepteren en bereid 
bent tot verandering starten de gezamenlijke gesprekken. Tijdens de begeleiding wordt 
gewerkt aan veiligheid en bewustwording van andere manieren om strijd op te lossen. 
Kinderen, familieleden en/of anderen in uw directe omgeving kunnen worden betrokken 
bij de hulpverlening. 

Veiligheid
Wanneer u en uw partner na het individuele gesprek besluiten de relatie niet meer 
voort te zetten, wordt met u en uw partner afzonderlijk een gesprek gevoerd over ieders 
veiligheid, ook die van de eventuele kinderen. 

Aanmelden bij Moviera
Voor meer informatie over een eventuele aanmelding voor deze begeleiding belt u met 
088 3 744 744. U bespreekt uw situatie met een van onze hulpverleners. Zij luisteren 
naar uw verhaal, en geven advies. Met dit advies gaat u naar het Sociaal Wijkteam 
binnen uw gemeente. Zij zorgen ervoor dat de juiste documenten in orde worden 
gemaakt zodat het traject van start kan gaan. Binnen 2 weken vindt een eerste contact 
plaats met de persoon die u gaat begeleiden.
Vervolgens start het traject. In overleg wordt bepaald waar en wanneer er gesprekken 
met uw hulpverlener plaatsvinden. Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding.

Samen Geweldloos Verder
In elke relatie komt wel eens ruzie voor. Wanneer ruzie over gaat in geweld, is de 
situatie uit de hand gelopen. Dit heeft invloed op het welzijn van alle gezinsleden. Om 
het geweld tussen u en uw partner te stoppen en te leren voorkomen, biedt Moviera u  
‘Samen Geweldloos Verder’ aan. 
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