Vrouwenopvang Rosa Manus is een
instelling die gespecialiseerd is in
preventie en begeleiding op het gebied
van huiselijk geweld.
Rosa Manus beschikt over verschillende
afdelingen waar vrouwen met en zonder
kinderen die geestelijk, lichamelijk of
seksueel worden bedreigd, kunnen worden opgevangen en begeleid.
Daarnaast biedt Rosa Manus ambulante
hulpverlening. Begeleide terugkeer is
daar onderdeel van.

begeleide terugkeer
Hulp en ondersteuning bij het stoppen van geweld in de relatie.

tel 071-5730870

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

BEGELEIDE TERUGKEER

HOE KUNT U
ONS BEREIKEN?

Begeleide terugkeer biedt hulp bij het stoppen van lichamelijk geweld in de
relatie en het leren omgaan met ruzies en conflicten.
De hulpverleenster zoekt samen met u en uw partner naar andere manieren
om conflicten op te lossen.
Het doel van begeleide terugkeer is om herhaling van het geweld te voorkomen, daarmee de relatie te herstellen of te verbeteren en de leefsituatie
voor u en uw kinderen veilig te maken.

GEWELD STOPT NIET ZOMAAR!

Op werkdagen kunt u bellen
tussen 09.00 en 17.00 uur naar

071-5730870

In deze gesprekken wordt onderzocht in hoeverre u en uw partner gemotiveerd zijn om de relatie voort te zetten en het geweld te stoppen.
Vervolgens wordt een aantal gezamenlijke gesprekken gevoerd met u
beiden. Afhankelijk van uw situatie kunnen dit 5 tot 8 gesprekken zijn.
Kinderen, familie of anderen in de directe omgeving kunnen hierbij
ook betrokken worden.

Voor informatie kunt u vragen naar
het team ambulante hulpverlening;
voor aanmelding naar het
bureau intake en advies.

De hulpverleenster ondersteunt beide partners. Het is daarom belangrijk dat u beiden bereid bent om open en eerlijk met elkaar over het
geweld en de mogelijke oplossingen te praten.

Geweld in relaties komt veel meer voor dan mensen denken en iedereen kan
ermee te maken krijgen: vrouw of man, jong of oud, arm of rijk, zwart of wit.
Mensen die met geweld te maken hebben, vinden het vaak moeilijk om erover
te praten. Slachtoffers krijgen soms te horen dat het hun eigen schuld is. Soms
schamen ze zich om erover te praten of willen ze de familie er niet mee belasten.
Ook komt het voor dat ze hopen dat het geweld voorbij gaat als de omstandigheden
maar verbeteren.
Maar in de praktijk houdt het geweld bijna nooit vanzelf op. Het is daarom belangrijk dat u
er met anderen over gaat praten en hulp zoekt.

VERTROUWELIJK

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

Het gesprek is uiteraard vertrouwelijk en blijft tussen u, uw partner en de hulpverlening.
De gesprekken vinden plaats op de hoofdlocatie van Vrouwenopvang Rosa Manus.

U heeft aangegeven dat u wilt dat het geweld stopt en dat u de relatie wilt voortzetten.
De hulpverleenster van begeleide terugkeer gaat met u en uw partner afzonderlijk in gesprek.

VOOR WIE?

Begeleide terugkeer is geschikt voor vrouwen die tijdens of na hun verblijf
in de vrouwenopvang besluiten om terug te keren naar de partner.
Ook mannen en vrouwen die in de thuissituatie te maken hebben met geweld
en hulp zoeken bij het stoppen van dit geweld kunnen gebruik maken van begeleide
terugkeer.

