
Het programma om 
belaging te stoppen

AWARE

Veiligheid en bescherming
bij geweld in relaties



Aware als instrument tegen stalking en belaging is een samenwer-
kingsverband van politie, justitie/OM en Arosa. Zij werken samen in 
het Veiligheidshuis en vormen de indicatiecommissie die besluit, na een 
risico- en antecedentenonderzoek, of een slachtoffer geholpen is met 
een aansluiting Aware.

Arosa begeleidt slachtoffers met een aansluiting in de thuissituatie, 
grijpt in bij calamiteiten en ondersteunt de cliënt bij het doen van 
aangifte. Hulpverleners van Arosa begeleiden de cliënt (systeem) bij het 
hervinden van de eigen weerbaarheid en kracht die door de stalking/
belaging teniet is gedaan.

Zowel op het persoonlijk functioneren als het sociaal functioneren 
hebben slachtoffers ondersteuning nodig om hun vaak ontwrichte leven 
weer te normaliseren door het dagelijks leven zoals werk, opleiding etc. 
weer zonder angst op te pakken. 

De hulpverlening is gericht op het herstellen van het zelfvertrouwen en 
het vertrouwen in anderen. Vaardigheden zoals voor zichzelf opkomen, 
grenzen stellen in relaties, besluiten nemen en het mobiliseren van 
personen die een positieve invloed hebben, zijn belangrijke onderdelen 
van de resultaten van de hulpverlening.

AWARE



Doelgroep
Slachtoffers van huiselijk geweld die hun partner hebben verlaten maar nog 
steeds bedreigd en gestalkt worden door hun ex-partner of familielid. Deze groep 
slachtoffers wordt zowel psychisch als fysiek ernstig geterroriseerd. Slachtoffers 
zijn zowel vrouwen als mannen.

De zorgvraag
Aware is een geïntegreerd aanbod, gericht op snelle interventie, dat bestaat uit 
twee delen: hulpverleningsgesprekken en de ondersteuning door een Aware-
mobiel. Met de mobiel staat men bij belaging direct in contact met de politie. 

Aware-mobiel
Door het Aware-mobiel wordt het gevoel van veiligheid versterkt waardoor men de 
kans krijgt om tot rust te komen en te werken aan het vergroten de weerbaarheid. 

Hulpverleningsgesprekken
De dreiging door de ex-partner blijft bestaan. De slachtoffers en eventuele 
kinderen moeten daarom leren om verdere ontwrichting van hun leven te 
voorkomen. Hiervoor biedt Arosa hulpverleningsgesprekken. 

Aware vergroot de veiligheid, stopt de belaging en bedreiging en maakt het 
slachtoffer weerbaar. Dankzij Aware kan het slachtoffer een nieuw en veilig leven 
opbouwen.

Arosa werkt met vrouwen, mannen en kinderen
die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

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. 



Resultaat
• Aware biedt veiligheid aan vrouwen/mannen (en hun kinderen) die 

ernstig worden belaagd door hun ex-partner.
• Aware draagt bij aan het stoppen en voorkomen van ernstig geweld 

tegen vrouwen/mannen door hun ex-partner of familielid.
• Aware biedt de mogelijkheid bewijsmateriaal te verzamelen ter 

ondersteuning van de strafvervolging van de pleger.

Indicaties
• Vrouwen en mannen die slachtoffer zijn van ernstige belaging en 

stalking. 
• Verschillende malen is aangifte gedaan of de situatie is door 

de politie als zeer dreigend ingeschat (door letselschade of ge-
weldsdelicten).

• Het slachtoffer moet bereid zijn na een alarmering aangifte te doen.



Uitvoering
· Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Hierin worden de ernst van 

de situatie en de draagkracht van het slachtoffer bekeken. 
• Vervolgens vinden er gesprekken plaats met het slachtoffer om een goede 

inschatting te maken van de ernst van de situatie en de draagkracht van 
het slachtoffer. Het verbonden zijn met een Aware-mobiel en zich hierdoor 
voortdurend bewust zijn van de dreiging is geen sinecure. 

· De casus wordt besproken in de indicatiecommissie (bestaande uit Arosa 
en politie/justitie).

• Arosa voert in samenwerking met de politie, en zonodig met ondersteuning 
van een psycholoog, een diepgaande screening uit op de pathologie van de 
stalker/belager. 

· Indien nodig voert Arosa ondertussen hulpverleningsgesprekken met het 
slachtoffer.  

· Bij een positief besluit door de indicatiecommissie volgt de aansluiting op 
Aware door Arosa.

· 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.
· Ieder half jaar vindt een evaluatie plaats. Hierbij worden de ervaring van de 

ketenpartners, het Veiligheidshuis, Veilig Thuis en de cliënt meegenomen. 

Voortgangsbewaking
De contracten duren gemiddeld 9 maanden tot 1 jaar. Na een half jaar 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. 
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