AWARE
het programma
om belaging
en stalking
te stoppen

Wat is AWARE
AWARE (Abused Women’s Active Response Emergency) is een instrument
tegen stalking en belaging. Een mobiel alarmsysteem in combinatie met een
hulptraject dat bestaat uit specifieke begeleiding bij stalking. Arosa werkt
hierin samen met verschillende ketenpartners. Veilig Thuis, politie en Arosa
vormen gezamenlijk de indicatiecommissie die, na een risico- en
antecedentenonderzoek, besluit of een slachtoffer geholpen is met een
AWARE-aansluiting.
Het AWARE-traject draait om een systeemgerichte aanpak, waarbij de
hulpverlening alle betrokkenen meeneemt. Arosa begeleidt cliënten met een
AWARE-aansluiting in de thuissituatie, grijpt in bij calamiteiten en
ondersteunt de cliënt bij het doen van aangifte en het opbouwen van een
stalkingsdossier. Hulpverleners van Arosa begeleiden de cliënt bij het
hervinden van de eigen weerbaarheid en kracht die door de stalking/belaging
teniet is gedaan.
Zowel in het persoonlijk als het sociaal functioneren hebben slachtoffers
ondersteuning nodig om hun vaak ontwrichte leven weer te normaliseren. Het
hulpverleningstraject AWARE helpt cliënten om zonder angst hun dagelijks
leven zoals werk, opleiding en sociale contacten etc. weer op te pakken.
De hulpverlening is gericht op het herstellen van het zelfvertrouwen en het
vertrouwen in anderen. Vaardigheden zoals voor zichzelf opkomen, het
inzicht krijgen in patronen van huiselijk geweld en stalking, grenzen stellen in
relaties, besluiten nemen en het mobiliseren van personen die een positieve
invloed hebben, zijn belangrijke onderdelen van de hulpverlening.

Visie en uitgangspunten
Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties.
Arosa levert een bijdrage aan een optimale (h)erkenning en
aanpak van huiselijk geweld en (andere) seksegerelateerde
problematiek. Arosa werkt systeemgericht, met
andere woorden de hulpverlening vindt
zoveel mogelijk plaats aan het
gehele gezinssysteem.

Doelgroep
AWARE is er voor slachtoffers van stalking die systematisch te maken
hebben met fysieke of mentale bedreigingen. In de praktijk gaat het vaak
om slachtoffers van huiselijk geweld die hun partner hebben verlaten maar
nog steeds bedreigd en gestalkt worden door hun ex-partner of een
familielid. Slachtoffers kunnen zowel vrouwen als mannen zijn.
De doelen van AWARE
Het hoofddoel van AWARE is veiligheid bieden aan slachtoffers van stalking
(vrouwen en kinderen) die blootstaan aan systematische fysieke of mentale
bedreigingen.

Aanvullende doelen van AWARE zijn:
De feitelijk uitgeoefende stalking is gestopt.
De veiligheidsbeleving van de slachtoffers is zodanig versterkt dat zij in
staat zijn om persoonlijk en sociaal voldoende te functioneren.
Het zelfvertrouwen van de slachtoffers is zodanig versterkt dat zij in
staat zijn om voor zichzelf op te komen, grenzen te stellen in relaties en
besluiten te nemen.
Het sociale netwerk is versterkt door het mobiliseren van personen met
een positieve invloed.
Indien nodig is bewijsmateriaal ter ondersteuning van de strafvervolging
van de pleger verzameld.
Indien nodig is hulpverlening aan de vrouw en kinderen op gang
gekomen.

Het AWARE aanbod
AWARE is een geïntegreerd aanbod, gericht op snelle interventie,
dat bestaat uit twee delen:
1. hulpverleningsgesprekken gericht op empowerment
2. de ondersteuning door een AWARE-noodknop (mobiel persoonsalarm)

AWARE-noodknop
Door de AWARE-noodknop wordt het gevoel van veiligheid versterkt
waardoor men de kans krijgt om tot rust te komen en te werken aan het
vergroten de weerbaarheid. Met de AWARE-knop staat men bij belaging
direct in contact met de meldkamer van de politie. Na een AWARE-melding
worden verschillende instanties ingeschakeld: politie, justitie, reclassering
en hulpverlening. Een AWARE melding heeft bij de politie prioriteit 1 wat
betekent dat de politie direct op pad gaat.

Hulpverleningsgesprekken
Als de dreiging door de ex-partner blijft bestaan, moeten het slachtoffer en
eventuele kinderen leren om verdere ontwrichting van hun leven te voorkomen. In de hulpverlening van Arosa ligt de focus op empowerment. Het
slachtoffer worden handvatten en tools aangereikt wat wel en niet te doen
zodat de stalking/bedreiging vermindert.

AWARE vergroot de veiligheid,
stopt de belaging en bedreiging, geeft het
slachtoffer meer regie over de situatie en maakt
het slachtoffer weerbaar.
Dankzij AWARE kan het slachtoffer een nieuw en veilig leven opbouwen.

Resultaat
AWARE biedt veiligheid aan vrouwen/mannen (en hun kinderen) die
ernstig worden belaagd door hun ex-partner. De slachtoffers voelen zich
veiliger met een aansluiting op AWARE. Zowel de angst om zelf
slachtoffer te worden als de angst dat anderen slachtoffer zullen worden
(kinderen en andere familie) nemen af. Ook ontwijkende
voorzorgsmaatregelen zoals niet naar buiten gaan en bepaalde plekken
mijden, verminderen.
Isolement wordt doorbroken, slachtoffers hebben een toenemend
vertrouwen in de omgeving en zoeken daar steun, bijvoorbeeld door
afspraken met de buren en de school te maken.
Stalking is strafbaar maar moeilijk aantoonbaar. AWARE biedt de
mogelijkheid bewijsmateriaal te verzamelen ter ondersteuning van de
strafvervolging van de pleger. De politie behandelt een AWARE-melding
met prioriteit 1 en mag de dader aanhouden als op heterdaad betrapt.
AWARE zorgt voor de erkenning van slachtoffers in hun recht op
speciale bescherming.

Indicaties
Vrouwen en mannen die slachtoffer zijn van ernstige belaging en
stalking.
Verschillende malen heeft het slachtoffer aangifte gedaan of de situatie
is door de politie als zeer dreigend ingeschat (door letselschade of
geweldsdelicten).
Deelnemers moeten bereid zijn om aangifte te doen na een alarmering.

Uitvoering
Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Hierin worden de ernst
van de situatie en de draagkracht van het slachtoffer bekeken.
De casus wordt besproken in de indicatiecommissie (bestaande uit
Arosa en politie/justitie).
Bij een positief besluit door de indicatiecommissie volgt de aansluiting
op AWARE door Arosa.
Bij een negatief besluit wordt het slachtoffer een hulpverleningstraject
via de WMO aangeboden.
Gedurende de periode van aansluiting begeleidt en ondersteunt Arosa
het slachtoffer door middel van coaching om de stalking te stoppen en
de weerbaarheid en veiligheid te vergroten.
Arosa vervult ook een signalerende en bemiddelende rol tussen het
slachtoffer en politie/justitie.
Arosa biedt crisisinterventie na alarmering en/of emotionele
ontreddering.
Iedere drie maanden vindt een evaluatie plaats. Hierbij worden de
ervaring van de ketenpartners, het Veiligheidshuis, Veilig Thuis en de
cliënt meegenomen.

Voortgangsbewaking
De contracten duren gemiddeld 6 tot 9 maanden. Per kwartaal vindt er een
evaluatie plaats. Naar aanleiding van deze evaluatie maken Arosa en de
politie een screening van de dreiging en nemen op basis daarvan het
besluit om te stoppen of door te gaan met AWARE.

De sluitende aanpak in de ketensamenwerking
en de directe communicatie tussen de hulpverlening
en politie bevorderen een effectieve aanpak en de strafvervolging van de dader.

Arosa is onderdeel van Stichting Perspektief
kantoor: Aelbrechtskade 195
3023 JM Rotterdam
telefoonnummer algemeen 010 - 476 90 44
voor hulp, informatie en advies: 010 - 820 08 40
info@arosa-zhz.nl
www.arosa-zhz.nl

