Veiligheid en bescherming
bij geweld in relaties

Ambulant
Arrangement
Hulpverlening
na een huisverbod

Over het Ambulant
Arrangement
Hulpverlening na een
huisverbod
Het huisverbod geeft onmiddellijke veiligheid aan de bedreigde personen
door het stoppen van het huiselijk geweld en het voorkomen van verdere
escalatie. De hulpverlening is erop gericht te komen tot interventies om de
dreiging van het geweld op de langere termijn weg te nemen.
De ambulante hulpverlening richt zich op het hele gezin. Er wordt gewerkt
met een veiligheidsplan waarin afgesproken wordt op welke wijze de
veiligheid van het gezin gecreëerd kan worden en met behulp van wie
(sociaal en professioneel netwerk).

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.

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

Doelgroep
Vrouwen, mannen en gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt en
waar een huisverbod voor één van de partners is uitgesproken door de
burgemeester van de gemeente waar het gezin woonachtig is.

De zorgvraag
• Bescherming voor potentiële slachtoffers, ook voordat er een strafbaar
feit begaan is.
• Voortdurende spanningen en de eventueel daaraan ten grondslag
liggende geweldsspiraal wegnemen door middel van hulpverlening.
• Adempauze creëren om maatregelen te treffen die (de dreiging
van) huiselijk geweld kunnen wegnemen (bijvoorbeeld straat- en
contactverbod aanvragen of echtscheidingsprocedure starten).
• Een signaal aan de uithuisgeplaatste afgeven dat de samenleving het
geweld niet accepteert.
• Nieuwe kansen bieden in de preventie en de bestrijding van kindermishandeling.

Resultaat
• (Potentiële) slachtoffers van huiselijk geweld wordt bescherming
geboden.
• Kindermishandeling wordt bestreden en voorkomen.
• De uithuisgeplaatste heeft het signaal gekregen dat de samenleving
het geweld niet accepteert.
• Voortdurende spanningen en een eventueel daarmee samenhangende
spiraal van geweld zijn weggenomen.
• Een adempauze is gecreëerd waarin maatregelen getroffen worden die
de dreiging van huiselijk geweld kunnen wegnemen.
• Er zijn voorwaarden geschapen die de opbouw van een veilig bestaan
mogelijk maken en waarin zowel slachtoffer als geweldpleger aan een
nieuw toekomstperspectief kan werken.
• Veiligheid, rust en zorg in gezinnen waarin huiselijk geweld speelt of
heeft gespeeld.
• Vrouwen, mannen en hun gezinnen krijgen opnieuw de regie over hun
eigen bestaan en zijn in staat om te werken aan een perspectief voor
de toekomst.
• In geval van echtscheiding worden escalaties voorkomen.

Uitvoering
• Een begeleider van Arosa is de centrale contactpersoon voor het gezin.
Op het moment van crisis is de begeleider beschikbaar. Een crisissituatie
kan ontstaan doordat een familielid geweld gebruikt, maar een gezin kan
ook uit zijn evenwicht worden gehaald doordat bijvoorbeeld de wasmachine
kapot gaat. De vaste begeleider kan snel ingrijpen en voorkomt dat de
gezinssituatie opnieuw escaleert.
• De begeleider en het gezin werken volgens het leveringsplan (plan
van aanpak) om de doelen en wensen van het gezin door middel van
beschreven acties te verwezenlijken.
• De begeleider overlegt met zowel het gezin zelf als met het sociaal netwerk
van het gezin en/of de bij het gezin betrokken hulpverleners. Op deze
manier zorgt de begeleider voor afstemming: "wie doet wat".
• De begeleider monitort de afspraken en acties die gemaakt zijn in het plan
van aanpak.
• Er vindt voortdurend een evaluatie plaats n.a.v. de beschreven acties,
doelen en wensen van het gezin.

Voortgangsbewaking
De doelen en activiteiten zijn zodanig beschreven dat ieder gesprek
geëvalueerd kan worden aan de hand van de behaalde resultaten.
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