Intensief
casemanagement
huiselijk geweld

In de gemeenten Venlo, Venray, Gennep,
Bergen, Peel en Maas, Horst aan de Maas
en Beesel verzorgt de Rooyse Wissel het
intensief casemanagement huiselijk geweld.
Onze casemanagers zijn 24 uur per dag, 7
dagen per week bereikbaar om hulpvragen
te coördineren.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld (geestelijk en/
of lichamelijk) dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, dus bijvoorbeeld door (ex-)partners,
gezinsleden, familieleden en huisvrienden.
Huiselijk geweld is onacceptabel, grensoverschrijdend en strafbaar gedrag. Het gaat
zelden of nooit vanzelf over. Daarom is het
belangrijk om het geweld te stoppen en de
veiligheid van alle gezinsleden (opnieuw) te
waarborgen.
De problemen die aan geweld ten grondslag
liggen, zijn vaak complex. Vaak is er sprake
van veel verschillende problemen, zoals
schulden, verslaving, problemen met huisvesting, een justitieel traject of psychische
problemen. Onze casemanagers hebben
jarenlange ervaring met de behandeling van
mensen met complexe (psychische) problemen en bijbehorend risicomanagement.
Ze zijn daardoor als geen ander in staat
om passende hulpverleningstrajecten te
coördineren.

Wat kenmerkt onze aanpak?

Als er een melding over een (dreigend) tijdelijk huisverbod vanwege huiselijk geweld
bij ons binnenkomt, is het eerste doel om
het geweld onmiddellijk te stoppen. Binnen
24 uur bezoeken we het betreffende gezin.
Daarna bepalen we welke hulp nodig is en
zien we toe op een adequate uitvoering.
De casemanagers zijn geen behandelaren,
maar hebben een coördinerende rol.

De uitgangspunten van onze aanpak
• De totale regie is in handen van één casemanager die een centrale, coördinerende
rol heeft;
• Ons doel op korte termijn is het waarborgen van veiligheid, voor de langere
termijn richten we ons op het doorbreken
van de geweldscyclus en het voorkomen
van terugval;
• We werken volgens een systeemgerichte
benadering: geweld wordt gezien als een
gevolg van interactiepatronen binnen
het gezin. Vaak is systeemgerichte hulp
nodig om het probleem aan te pakken
en worden er individuele en gezamenlijke hulpverleningstrajecten ingezet voor
pleger(s), slachtoffer(s) en eventuele andere
gezinsleden;
• Er is sprake van meervoudige partijdigheid. We werken onafhankelijk en
neutraal en hebben aandacht voor alle
betrokken gezinsleden;

• We werken samen met ketenpartners om
te zorgen voor een integrale en sluitende
aanpak van huiselijk geweld, ondersteund
door een gemeenschappelijke visie en
goede samenwerkingsafspraken. Belangrijke ketenpartners zijn politie, gemeenten,
Openbaar Ministerie en hulpverleningsinstanties.
• In crisissituaties handelen we snel. We
scheppen rust, zorgen voor een snelle
intake en stellen een gedegen plan van
aanpak op;
• Gezinnen worden gedurende een jaar
gemonitord. We schalen de hulpverlening
op als dat nodig is en schalen af zodra dat
kan.

We zijn 24/7 bereikbaar

De casemanagers van de Rooyse Wissel zijn
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het algemene telefoonnummer van
de Rooyse Wissel: 0478 635 200. Als je
belt, word je doorverbonden met de dienstdoende casemanager.
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