B.8

1. Samenvatting voorstel
Het beleid rond huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt vorm op het niveau van Hollands
1
Midden. Het Bestuurlijk overleg huiselijk geweld dat is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit
zorg en veiligheid ontwikkelt beleidsvoorstellen die aan Veiligheidsregio, RDOG of andere
besluitvormende gremia kunnen worden voorgelegd. Op verzoek van het Bestuurlijk overleg
huiselijke geweld en kindermishandeling wordt de evaluatie van Aware en het conceptverslag van het
Bestuurlijk overleg van 10 november ter kennis gebracht van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
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3. Toelichting
Het beleid rond huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt vorm op het niveau van Hollands
2
Midden. Het Bestuurlijk overleg huiselijk geweld dat is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit
zorg en veiligheid ontwikkelt beleidsvoorstellen die aan Veiligheidsregio, RDOG of andere
besluitvormende gremia kunnen worden voorgelegd. Op verzoek van het Bestuurlijk overleg
huiselijke geweld en kindermishandeling worden bijgaande stukken ter kennis gebracht van de
Veiligheidsregio en de RDOG:
- De evaluatie van het veiligheidssysteem Aware voor slachtoffers van bedreiging en stalking
- Het conceptverslag van het Bestuurlijk overleg van 10 november jl.
Evaluatie veiligheidssysteem Aware in Hollands Midden
1

De vaste bezetting bestaat uit twee portefeuillehouders van de centrumgemeenten voor
vrouwenopvang en huiselijk geweld Gouda en Leiden, de verantwoordelijk portefeuillehouder geweld
van de politie, een officier van Justitie van het Openbaar Ministerie en de directeur van de GGD
Hollands Midden. Daarnaast hebben twee bestuurders uit de regio Hollands Midden zitting in het
bestuur, één vanuit veiligheid (VRHM) en één bestuurder vanuit zorg (RDOG).
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De vaste bezetting bestaat uit twee portefeuillehouders van de centrumgemeenten voor
vrouwenopvang en huiselijk geweld Gouda en Leiden, de verantwoordelijk portefeuillehouder geweld
van de politie, een officier van Justitie van het Openbaar Ministerie en de directeur van de GGD
Hollands Midden. Daarnaast hebben twee bestuurders uit de regio Hollands Midden zitting in het
bestuur, één vanuit veiligheid (VRHM) en één bestuurder vanuit zorg (RDOG).

In Hollands Midden is in het voorjaar van 2012 gestart met het aanbieden van Aware-trajecten. Aware
staat voor Abused Women’s Active Response Emergency. Het is een alarmeringsprogramma waarbij
politie en hulpverlening nauw samenwerken bij situaties van stalking (belaging) en huiselijk geweld.
Doel van Aware is om mensen die slachtoffer zijn van belaging weerbaar te maken opdat zij weer grip
krijgen op hun leven. Het project is in eerste instantie gestart voor de duur van twee jaar en blijft in
principe na die periode beschikbaar tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen.
Deelnemende partijen zijn de poltie-eenheid Den Haag, vrouwenopvang Rosa Manus, Kwintus
Vrouwenopvang Midden-Holland en GGD/steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden. De
uitvoeringsuren door politie, vrouwenopvang en steunpunt huiselijk geweld zijn budgettair neutraal
ingevoerd. De projectkosten worden bekostigd uit de reguliere subsidie aan het steunpunt huiselijk
geweld Hollands Midden en een eigen bijdrage van de deelnemers.
In de afgelopen twee jaar zijn in totaal 17 aanmeldingen gedaan voor een Aware-traject. Vijftien
aanmeldingen hiervan, die afkomstig zijn uit tien verschillende gemeenten, zijn positief geïndiceerd
voor een Aware-traject. Bij de 15 trajecten waren 28 minderjarige, thuiswonende kinderen betrokken.
Met name politie en vrouwenopvang melden slachtoffers aan.
Uit de evaluatie blijkt dat Aware beantwoordt aan de behoefte van slachtoffers van belaging/stalking
en huiselijk geweld. Deelnemende partijen zijn zeer tevreden over de methodiek, opbrengsten en
onderlinge samenwerking. Uiteraard is ook een aantal aanbevelingen genoemd. Eén daarvan is te
onderzoeken of Aware ook ingezet kan worden voor een bredere groep slachtoffers zoals
bijvoorbeeld loverboyslachtoffers die los proberen te komen van hun pooiers). De aanbevelingen
worden verder uitgewerkt en opgepakt. De evaluatie is opgenomen in de bijlage.
Conceptverslag Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld regio Hollands Midden van 10 november 2014
Tijdens het overleg is onder andere mevrouw Van der Velde welkom geheten als nieuw lid van het
Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld namens de VRHM. Ook is ingegaan op de achtergrond en
actuele stand van zaken rond de vorming van Veilig Thuis, de nieuwe, landelijke naam voor het
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast was de evaluatie van Aware
onderwerp van gesprek. Het conceptverslag is opgenomen in de bijlage.

4. Implementatie en communicatie
De aanbevelingen uit het evaluatierapport over Aware worden opgepakt.

5. Bijlagen
-

Conceptverslag Bestuurlijk overleg huiselijk geweld regio Hollands Midden van 10 november
2014.
Twee jaar Aware in Hollands Midden; oplegnotitie en evaluatierapport.
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B.8 bijlage 1
Conceptverslag Bestuurlijk overleg huiselijk geweld regio Hollands Midden
van 10 november 2014
Aanwezig:
mw. R. van Gelderen (vz), wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn (centrum)gemeente Leiden
mw. L. Werger, wethouder Zorg en Welzijn, Jeugd en Sport, Gouda
mw. L. Bloemen, burgemeester Zoeterwoude
dhr. S. de Gouw, directeur GGD
mw. J. van Schoonderwoerd den Bezemer, officier van Justitie van Openbaar Ministerie
mw. A. Geerlings, regionaal beleidsmedewerker HG, Politie, (namens de districtchef)
mw. M. Suijker, directeur Rosa Manus
mw. M. Cornelissen vervangt directeur B. van Eijk, Vrouwenopvang Kwintes
dhr. R. Verkuylen, directeur Kwadraad
mw. A. Martens, manager Steunpunt Huiselijk Geweld HM, GGD Hollands Midden
mw. A. van Zeijl, (secretaris) beleidsmedewerker huiselijk geweld gemeente Leiden
Iets later: mw. M. van der Velde

1. Opening Welkom aan nieuwe leden van het overleg
De samenstelling van het overleg kent na de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar diverse
wijzigingen. De voorzitter heet iedereen welkom en er volgt een korte kennismakingsronde.
2. Verslag van 11 november 2013
De brainstorm heeft opgeleverd dat aan de leden van het BO HG het voorstel is gedaan en werd
onderschreven dat het BO een permanente uitbreiding krijgt met de belangrijkste kernpartners
vrouwenopvang en Kwadraad.
Mw. Bloemen vraagt of de besluiten bij agendapunt 7 Effectevaluatie Wet tijdelijk huisverbod nu al
iets specifieks vragen van de verschillende gemeenten. Dat is niet het geval. Er wordt gewerkt
aan een document waarin de rolverdeling en de kosten tussen centrumgemeente en
regiogemeenten nader wordt uitgewerkt.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Mededelingen
• Mw. Martens maakt melding van publicatie van ‘Niet Pluis’. Het is gericht op betere signalering
van misstanden, zoals dementie, eenzaamheid en geweld in huiselijke kring door lager
opgeleiden. Het aanbod bestaat uit twee boekjes; een trainingsprogramma met insturctie DVD
en een voor het management van organisaties. Benadrukt wordt dat het belangrijk is dit
aanbod ook landelijk onder de aandacht te brengen. Mw. Martens laat weten dat hier in
voorzien wordt.
• Mw. Suijker meldt de stichting Het Vergeten Kind (voormalige stg. Guusje Nederhorst) dat
opkomt voor kinderen in achterstandssituaties, zoals kinderen in opvangcentra, bij Rosa
Manus opnamen heeft gemaakt voor een televisie uitzending op 27 oktober jl.
• Dhr. De Gouw meldt dat voor de Politie Eenheid Den Haag een burgemeestersoverleg wordt
voorbereid over de decentralisaties in relatie tot veiligheid. De inzet is vooral vanuit het
Veiligheidshuis. In de presentatie zal ook aandacht zijn voor Veilig Thuis en het Meldpunt Zorg
en Overlast.
• Het OM organiseert in het kader van de Week van Kinderen Veilig op 20 november as. een
netwerkzitting op het Paleis van Justitie in Den Haag. Mw. Van Schoonderwoerd zegt toe de
uitnodiging aan dit overleg toe te sturen. Iedereen is welkom.
• Uitwerking regiovisie: Er wordt op aangedrongen om ketenpartners en wijkteams uitdrukkelijk
een plaats te geven in de uitwerking.
• Er is waardering voor de raadsledenbrief. Goed om de gemeenteraden en colleges periodiek
actief te informeren.
• De stagiaire die onderzoek zal doen naar het gebruik van de meldcode wordt aangesteld
onder verantwoordelijkheid van de manager SHG van de GGD.
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4. Vorming Veilig Thuis
Mw. Martens schetst de achtergrond en actuele stand van zaken rond de vorming van Veilig
Thuis, zoals nu de landelijke nieuwe naam is voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling. Een korte weergave van de zaken die werden aangestipt:
- Het logo is bekend en per 1 januari 2015 wordt er een landelijk telefoonnummer in gebruik
genomen
- Er is vertrouwen in dat Veilig Thuis in deze regio op 1 januari as. van start kan. Aan de
belangrijkste voorwaarden hiervoor is voldaan, maar er is nog veel te doen. heikele punten
zijn huisvesting, ICT en dossieroverdracht. Een aantal zaken zal niet voor 1 januari geregeld
zijn. Zo zal o.a. voorlopig nog gewerkt worden met twee gescheiden automatisering systemen
en is Corv voor het berichtenverkeer van justitie en politie, waarschijnlijk nog niet volledig
operationeel.
- In de uitwerking wordt aangesloten bij het landelijk handelingsprotocol dat recent definitief is
vastgesteld. Ook de handreikingen van het landelijk ondersteuningsprogramma Veilig Thuis
worden zoveel mogelijk benut.
- Belangrijke uitgangspunten zijn; belangen van kinderen gaan voor, privacy moet goed
geregeld zijn en Veilig Thuis richt zich primair op veiligheid in huiselijke kring.
- Veilig Thuis en het Meldpunt Zorg en Overlast gaan intensief samenwerken door de
werkprocessen op elkaar af te stemmen. De afzonderlijke telefoonnummers blijven daarbij in
gebruik.
- Kernboodschap van Veilig Thuis, zoals landelijk geformuleerd:
Veilig Thuis! Voor iedereen, kinderen, volwassenen en ouderen, slachtoffer en pleger die hulp
nodig heeft. Omdat ze niet in harmonie met elkaar leven. Omdat ze er niet op eigen kracht
uitkomen. Veilig Thuis biedt een helpende hand. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en
zet mensen in beweging. Veilig Thuis kan dit alleen in samenwerking met andere partijen. Dat
vraagt om zorgvuldig handelen, transparantie en samen patronen doorbreken. Veilig Thuis
biedt perspectief op een verbeterde situatie, verwijst door waar nodig en creëert openingen
waardoor mensen weer toekomst hebben.
- De samenwerking met lokale teams/ wijkteams is een belangrijk aandachtspunt, dat geldt
zowel voor de processen van wijkteam naar Veilig Thuis als omgekeerd.
De financiering van Veilig Thuis Hollands Midden kent twee geldstromen. Het gaat om een
budget uit de middelen Jeugd voor het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
en om de middelen van de centrumgemeenten Gouda en Leiden voor het voormalig Steunpunt
Huiselijk Geweld (SHG).
In de regio Midden Holland en de regio Holland Rijnland is door het PHO een notitie aangenomen
om in de aansturing van Veilig Thuis de centrumgemeenten een leidende rol te geven in het
maken van afspraken over te leveren diensten en prestatie indicatoren.
De huidige overleg structuur met een Regionaal Beleidsoverleg en een Bestuurlijk Overleg is
daarbij tot nu toe heel waardevol gebleken. Het Bestuurlijk Overleg HG is geen besluitvormend
orgaan, maar bereid voorstellen voor die aan Veiligheidsregio, RDOG of andere besluitvormende
gremia kunnen worden voorgelegd. Dat willen we graag behouden. Het is belangrijk dit aan de
colleges van B&W in de regio voor te leggen. Hiertoe zal een voorstel worden opgesteld.
Besluit:
Er wordt een voorstel opgesteld voor om de Colleges in Hollands Midden over het behoud van de
bestaande overlegstructuur Huiselijk Geweld voor Veilig Thuis.
JPT
Er zijn zorgen over de wijze waarop het JPT in de nieuwe structuur van Politie en Veilig Thuis
wordt ingevuld. Er zijn op ambtelijk niveau met alle betrokken partners in de regio gesprekken om
de meerwaarde van het JPT te borgen in de nieuwe structuur en tot goede werkafspraken te
komen. Een voorstel hiertoe is in de maak. De zorg wordt hierdoor niet weggenomen en de vraag
blijft wie en op welk niveau deze kwestie moet worden opgepakt.
Besluit
Mw. Van Gelderen zegt toe het buiten de vergadering op te pakken.
5. Aware stand van zaken na twee jaar
Mw. Werger vraagt of er bij de opzet en evaluatie van Aware gekeken is naar de ervaringen in
Rotterdam. Daar is het systeem ontwikkeld en is er ruime ervaring mee opgedaan. Mw. Martens
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meldt dat dit zeker het geval is en dat ook bovenregionaal onderzoek wordt meegenomen om te
beoordelen hoe Aware preventief kan worden ingezet.
Bij de uitbreiding van de doelgroep wordt vastgehouden aan een aantal belangrijke criteria:
- Het moet veilig genoeg zijn. (kogels zijn altijd sneller)
- De cliënt moet aangifte doen en ‘los’ zijn van de belager
- De cliënt moet hulpverlening accepteren.
De voorzitter acht de uitvoering heel goed in staat om zelf te bepalen voor welke groepen het
instrument interessant is.
Besluit
De werkgroep krijgt fiat om de actiepunten verder uit te werken met de opdracht om het
onderzoek meer concreet te maken en helder te maken wie wat moet doen.
6. Agendapunten RDOG en Veiligheidsregio
Rapport Aware ter kennisname.

Vergaderschema 2015
Donderdag 12 maart
Donderdag 25 juni
Donderdag 5 november

Leiden van 15.00 – 16.30 uur.
Leiden van 15.00 – 16.30 uur
Leiden van 15.00 – 16.30 uur
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B.8 bijlage 2
Twee jaar Aware in Hollands Midden
Ten behoeve van
D.d.
Van

Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld Hollands Midden
10 november 2014
Ellen Schot, Steunpunt Huiselijk Geweld, projectleider Aware

Aanleiding
In juli 2014 verscheen het Verslag ‘AWARE: 2 jaar uitvoering en ervaring in Hollands
Midden’. Hierin wordt verslag gedaan van de ervaringen en worden doelstellingen die bij de
introductie van Aware in deze regio zijn geformuleerd geëvalueerd. Het verslag wordt ter
kennisgeving aangeboden.
Conclusies
• Aware beantwoordt uitstekend en soms boven verwachting aan de behoefte van
slachtoffers van belaging en huiselijk geweld. Hun weerbaarheid, zelfredzaamheid en
veiligheidsbeleving neemt met Aware flink toe. Slachtoffers hebben hun
bewegingsvrijheid (grotendeels) terug en voelen zich de regisseur over hun eigen leven.
Ook thuiswonende kinderen ervaren deze positieve effecten;
• Deelnemende partijen zijn zeer tevreden over de methodiek, de opbrengsten ervan en de
onderlinge samenwerking;
• Aware draagt deels bij aan gedragsverandering bij stalkers. In sommige gevallen houdt
het stalkingsgedrag op of vermindert sterkt in frequentie en ernst. Waar dit niet het geval
is, betreft het veelal plegers met ernstig gestoord gedrag, mogelijk veroorzaakt door
psychiatrische of persoonlijkheidsproblematiek, al dan niet in combinatie met criminele
antecedenten.
Maar, ook als het gedrag van stalkers zelf niet verandert, heeft Aware in alle gevallen
toch positieve effecten op slachtoffers en de kinderen;
• Onduidelijk is of Aware ook leidt tot verbeterde vervolgbaarheid en of het de eventuele
strafmaat voor plegers beïnvloedt. Daarover ontbreken harde cijfers. Wel is gebleken dat
deelnemers aan het Aware-traject minder dan verwacht de alarmeringsknop gebruiken
waardoor er nauwelijks nieuwe aangiften gedaan worden en er dus ook geen sprake is
van dossieropbouw.
• Aanmeldingen van cliënten door professionals buiten de kernpartners politie en
vrouwenopvang zijn gering.
Aanbevelingen
• Het vergroten van het bewustzijn bij de huidige kernpartners vrouwenopvang en politie
dat Aware ook bruikbaar kan zijn bij een bredere groep slachtoffers, zoals bijvoorbeeld
bij loverboyslachtoffers die los proberen te komen van hun pooiers, zolang die binnen de
huidige geformuleerde criteria van Aware vallen.
• In het kader van systeemgericht werken onderzoeken of en op welke wijze ook plegers
toegeleid kunnen worden naar hulpverlening, zodat er nog meer gedragsverandering bij
plegers optreedt en stalking duurzaam wordt aangepakt;
• Aan het OM vragen mee te denken hoe de vervolgmogelijkheden voor plegers vergroot
kunnen worden, in samenspraak met de politie en hulpverlening.
• Gerichte pr en voorlichting aan professionals over het herkennen van de signalen van
stalking, de doelgroep en methodiek van Aware zodat eerder adequate hulp ingezet kan
worden bij situaties van belaging.
• Het nader onderzoeken van de redenen van de grote verschillen in tijdsinvestering van
de 2 deelnemende vrouwenopvangorganisaties.
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B.8 bijlage 3

AWARE
2 jaar uitvoering en ervaring
in Hollands Midden

Politie eenheid Den Haag
Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden
Kwintes Vrouwenopvang Midden-Holland
Vrouwenopvang Rosa Manus
AgenAaa

VOORWOORD
Hierbij wordt verslag gedaan van 2 jaar uitvoering en ervaring in Hollands
Midden van Aware, een alarmeringsprogramma waarbij politie en hulpverlening
nauw samenwerken bij situaties van stalking (belaging) en huiselijk geweld.
Aware staat voor Abused Women’s Active Response Emergency.
In Hollands Midden is in het voorjaar van 2012 gestart met het aanbieden van
Aware-trajecten. Deelnemende partijen zijn de Politie eenheid Den Haag,
Vrouwenopvang Rosa Manus, Kwintes Vrouwenopvang Midden-Holland en het
Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden. Zij vormen tevens de
indicatiecommissie.
De indicatiecommissie is zeer tevreden over de opgedane ervaringen en
resultaten van Aware.
Bij de implementatie van het traject zijn door de deelnemende partijen
indicatoren geformuleerd waaraan het resultaat van het programma zou kunnen
worden gemeten.
Deze indicatoren zijn in dit verslag leidend voor de evaluatie en treft u aan in
hoofdstuk 1.
In hoofdstuk 2 staat achtergrondinformatie over de trajecten met enkele
kengetallen.
In hoofdstuk 3 staat een kort profiel van de deelnemers beschreven.
In hoofdstuk 4 volgen de conclusies van de evaluatie en aanbevelingen voor de
toekomst.
In de bijlage treft u een globaal overzicht van de gemaakte kosten en
tijdsinvestering.

Ellen Schot
Projectleider Aware
Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden
Leiden/Gouda, juli 2014
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Inleiding
Organisaties als de vrouwenopvang, het Steunpunt Huiselijk Geweld, de politie
en het maatschappelijk werk signaleren regelmatig stalking. Maar het is niet
bekend om hoeveel gevallen van stalking, ofwel belaging, het jaarlijks in
Nederland gaat.
Huiselijk geweld is een begrip dat de laatste jaren steeds minder een taboe is in
onze samenleving. De media-aandacht voor gezinsdrama’s en partnerdoding
heeft daar onder andere mee te maken. De Nederlandse samenleving wil
huiselijk geweld niet langer afdoen als een privékwestie. Dat ook stalking onder
huiselijk geweld valt, is niet altijd bekend. Vooral de slachtoffers zelf weten vaak
niet dat stalking strafbaar is. Daardoor komen veel zaken niet aan het licht. In
theorie zijn er voldoende mogelijkheden om stalking aan te pakken. In de praktijk
blijkt het minder eenvoudig.
Wat is belaging/stalking?
Belaging heeft een complexe verschijningsvorm. Gebruikt de belager geweld,
dan is het voor de politie duidelijk dat ingrijpen gerechtvaardigd is. Hulpverlening
en politie erkennen dit als een vorm van huiselijk geweld. Daar is de laatste jaren
structureel aandacht voor en op diverse plekken in Nederland bestaat een
protocol voor de aanpak daarvan.
Maar er bestaat ook een type belager dat subtieler te werk gaat en daardoor net
uit handen van de politie weet te blijven. Het gaat hier om onzichtbare en moeilijk
te bewijzen terreur, een opeenstapeling van op zichzelf niet strafbare maar wel
zeer hinderlijke gedragingen. Dit type dader is goed in staat om politie en
hulpverleners om de tuin te leiden door zich als slachtoffer van de situatie voor te
doen. Het gaat ook in deze gevallen om langdurige patronen die de levens van
de slachtoffers ernstig verstoren. Het vergt kennis en ervaring om dit type dader
te herkennen.
De slachtoffers die voor AWARE in aanmerking komen, kunnen met beide typen
daders te maken hebben. De aanpak blijft hetzelfde.
Belaging/stalking uit zich in handelingen zoals:
• telefonisch lastig vallen
• bedreigen van slachtoffer of familie en vrienden
• valse informatie of geruchten verspreiden, bijv. via social media
• posten bij werk, woning of school van de kinderen
• achtervolgen
• ongevraagd op bezoek komen
• dreigen met geweld
• ongevraagde post toesturen; aankopen of bestellingen doen uit naam van
en op rekening van het slachtoffer
• vernielen
2
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•
•
•

valse aangifte doen
mishandeling
cyberstalking via e-mail, facebook e.d.

Wat is Aware?
In verschillende steden in Nederland wordt ’Abused Women's Active Response
Emergency’ (Aware) ingezet om stalking een halt toe te roepen. Het gaat om een
aanpak waarbij hulpverlening en politie nauw samen optrekken. Doel van Aware
is om mensen die slachtoffer zijn van belaging weerbaar te maken opdat zij weer
grip krijgen op hun leven. De hulpverlening begeleidt de slachtoffers hierin en
onderhoudt contact met eventuele andere partijen die betrokken zijn bij het
gezin.
De rol van de politie is dat zij gegarandeerd snel ter plekke is als het slachtoffer
via het Aware-mobiel alarm slaat in een situatie van bedreiging door zijn of haar
belager. De Aware-mobiel is een alarmapparaat met GPS. Met 1 druk op de
alarmknop komt de belaagde direct in contact met de alarmcentrale. Deze kan
via de GPS zien waar de belaagde zich bevindt en met hem of haar praten. De
politie komt dan zo snel mogelijk ter plaatse om hulp te bieden en indien mogelijk
ook de belager op te pakken. Aware biedt de politie handvatten om de belager
effectiever aan te pakken. De wijkagent onderhoudt gedurende het traject
contact met het slachtoffer en de eventuele kinderen.
Aware in Hollands Midden
Op basis van de positieve resultaten elders in het land is in het voorjaar van
2012 in Hollands Midden gestart met een twee jaar durend project. Er is toen al
besloten dat het Aware-aanbod in principe na die periode beschikbaar blijft, tenzij
er dwingende redenen zijn om dat niet te doen. Aanvankelijk waren er 6 Awaremobiels beschikbaar, dit aantal is begin 2014 uitgebreid naar 9 stuks omdat de
vraag het aanbod oversteeg.
De deelnemers aan dit programma zijn: Kwintus Vrouwenopvang MiddenHolland (voorheen Vrouwenopvang Midden-Holland), Vrouwenopvang Rosa
Manus, politie eenheid Den Haag (voorheen Hollands Midden) en
GGD/Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden. Deze vormen tevens de
indicatiecommissie voor aanmeldingen.
Criteria voor deelname
Om in aanmerking te komen voor het AWARE-programma worden de volgende
voorwaarden gesteld:
1. Het slachtoffer woont in de politieregio Hollands Midden.
2. De cliënt is slachtoffer van huiselijk geweld en er bestaat een reële angst
om opnieuw slachtoffer te worden van dezelfde dader of de cliënt is
slachtoffer van belaging zoals beschreven in het Wetboek van Stafrecht.
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3. De cliënt moet kunnen aantonen dat zij slachtoffer is van huiselijk geweld
en/of belaging doordat politie, OM of de reclassering met de situatie van
het slachtoffer bekend is.
4. De relatie met de dader is beëindigd. Dit betekent in de praktijk dat de
dader geen vrijwillige toegang meer heeft tot de woning. Een eventuele
omgangsregeling tussen dader en kinderen wordt niet vanuit de woning
georganiseerd.
5. Er moet aangifte gedaan zijn of worden, zodat men de dader kan
vervolgen. Bovendien moet het slachtoffer bereid zijn om tijdens het
AWARE-traject aangifte te doen als zij een melding maakt via het
AWARE-systeem.
Voor meer informatie over de precieze werkwijze van Aware en eerder opgedane
ervaringen wordt verwezen naar eerdere tussenrapportages over het Awareprogramma in Hollands Midden. 1

1. Doelstellingen en Resultaten
a. Een goed georganiseerd Aware-traject
Een van de eerste prioriteiten van het programma was dat er snel een vloeiend
lopend traject van aanmelding tot afsluiting gerealiseerd moest worden. Dit is
goed gelukt. De voorbereidingswerkzaamheden waren dusdanig dat in de
daadwerkelijke uitvoering de noodzakelijke stappen elkaar goed opvolgden en
dat geconstateerde knelpunten snel werden opgepakt. De deelnemende partijen
bleken goed voorbereid op hun taken. Er zijn korte lijnen voor afstemming.
b. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemers
Alle deelnemende vrouwen en hun begeleiders geven aan dat de
zelfredzaamheid van de vrouwen is vergroot. Soms met spectaculaire gevolgen:
één vrouw kon al vrij snel volledig haar medicijnen afbouwen. Waar voorheen de
vrouwen in hun bewegingsvrijheid werden beperkt en zij niet meer normaal
konden functioneren, geven zij aan dat zij zich weer vrij durven te bewegen,
letterlijk naar buiten durven te gaan en weer sociale contacten kunnen aangaan.
Dit heeft ook direct positieve impact op de, al dan niet thuiswonende, kinderen.
Dit wil niet zeggen dat iedereen na afsluiting van het Aware-traject meteen
zonder hulp kan. In een aantal gevallen volgen vrouwen nog een hulptraject om
hun trauma’s te verwerken of verder zelfinzicht te ontwikkelen. Maar zij hebben
1

e

e

1 Tussenrapportage Aware van september 2012 en 2 Tussenrapportage Aware van mei 2013.
Uitgebracht door het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden.
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geen hulp meer nodig voor onveiligheidsgevoelens. Ook hebben een aantal
gezinnen nog begeleiding van Bureau Jeugdzorg.
Een verrassende constatering voor de hulpverleners van de vrouwenopvang is
dat het profiel van de deelnemers afwijkt van die van vrouwen die wel
noodgedwongen naar de vrouwenopvang moesten vluchten. Meer hierover in
hoofdstuk 3.
c. Het vergroten van het veiligheidsgevoel en weerbaarheid van de
deelnemers
Het veiligheidsgevoel is eigenlijk in alle gevallen (enorm) vergroot, ook al blijven
sommige stalkers hetzelfde gedrag vertonen. Het daadwerkelijke gebruik van het
alarmeringssysteem is verbazingwekkend klein. Het alarmeringsapparaat geeft
de vrouwen een gevoel van controle. Mentaal vergroot dit het veiligheidsgevoel
zodanig dat het daadwerkelijk gebruik niet nodig wordt geacht. De vrouwen
krijgen door Aware zelf grip op hun situatie en kunnen grotendeels zelf de regie
voeren over hun leven.
d. Het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld en/of moeten
vluchten
Het alarmeringsprogramma is niet alleen gericht op het sterker maken van het
slachtoffer maar heeft ook tot doel dat het gedrag van de belager verandert: er
vindt minder daadwerkelijk stalkingsgedrag of huiselijk geweld plaats.
Voorkomen moet worden dat vrouwen moeten vluchten naar een opvanghuis of
zich genoodzaakt zien te verhuizen. Dat is ook in geen enkel geval in Hollands
Midden gebeurd. Aware heeft er in zeker 1 situatie aan bijgedragen dat een
vrouw niet hoefde te verhuizen.
Een groot deel van de vrouwen geeft aan dat het bedreigende en
stalkingsgedrag van de belager afneemt en zelfs min of meer ophoudt.
Dat is niet zo in alle gevallen. In een aantal gevallen veranderen de plegers niet:
dit betreft vooral mannen met een (vermoede) psychiatrische of
persoonlijkheidsstoornis, al dan niet in combinatie met criminele antecedenten. In
een enkel geval speelt eergerelateerde problematiek een rol. Maar in alle
gevallen veranderen de vrouwen. Ze trekken het gedrag zich minder aan, ze
bemerken dat hun eigen gedrag invloed heeft en hebben een gevoel van
controle.
In enkele gevallen bevinden vrouwen zich ook na afsluiting van het Aware-traject
nog in een onvoorspelbare en potentieel gevaarlijke situatie. Het gaat hierbij om
eerder genoemde plegers met ernstige psychiatrische en
persoonlijkheidsproblematiek. Soms wordt een man regelmatig kortdurend
vastgezet en herhaalt het gedrag zich bij iedere vrijlating. In een enkel ander
geval is nog onduidelijk hoe het verder gaat als de man vrij komt en wordt de
vrouw door “vrienden” van de man bedreigd.
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e. Dossieropbouw leidt tot betere vervolgbaarheid van plegers
Een van de aannames vooraf was dat door meer meldingsbereidheid van het
slachtoffer en dossieropbouw van alle incidenten de politie en OM beter tot
vervolging konden overgaan.
De politie is van mening dat door het Aware-programma stalking beter in kaart
kan worden gebracht maar uit het politieregistratiesysteem is niet direct af te
leiden of dat vaker tot strafrechtelijke vervolging leidt. Een aantal mannen is wel
kortdurend vastgezet, soms meerdere malen. Een enkeling zit een langdurige
straf uit, soms direct voorvloeiend uit huiselijk geweld of stalkingsfeiten, soms
vanwege andere feiten. In één zaak heeft vooral het OM de politie gewezen op
de mogelijkheden door te pakken en dit heeft geleid tot detentie.
De deelnemende vrouwen ervaren dat de politie serieuzer reageert op meldingen
en aangiften en hebben goed contact met de wijkagent. De vrouwen nemen door
deelname aan het programma het stalkingsgedrag serieuzer, in die zin dat ze
beseffen dat stalking niet iets is waarmee ze moeten leren leven maar dat zij zelf
moeten veranderen en dat de mannen aangepakt moeten worden
f. Consequenties budgettair neutraal invoeren van Aware voor
Vrouwenopvang en Politie
Er is voldoende capaciteit bij de vrouwenopvang en politie voor het uitvoeren van
het Aware-programma. Er heeft begin 2014 zelfs een uitbreiding van het aantal
trajecten plaatsgevonden (van 6 naar 9). Voor de politie geldt dat Awarewerkzaamheden onder het reguliere werk vallen, op wat extra administratie na.
Bij Vrouwenopvang Rosa Manus gaat Aware wel ten koste van andere
ambulante begeleiding. Voor beide vrouwenopvang geldt dat de resultaten dus
danig bevredigend zijn, dat het de inspanningen waard is. Ook past het in de
trend om meer ambulant dan residentieel aanbod te doen. De vrouwenopvang
ervaart wel een grotere werkdruk in de intakefase en een psychische druk
vanwege de bijzondere zwaarte van de problematiek.

2. Achtergrondinformatie met enkele kengetallen
a. Verwijzers
De groep verwijzers voor het Aware-programma is beperkt. Met name politie en
vrouwenopvang melden slachtoffers aan. Dat is begrijpelijk daar zij
gespecialiseerd zijn in veiligheid en relatiegeweld. In totaal zijn er 17
aanmeldingen voor een Aware-traject bij de indicatiecommissie terecht gekomen.
Hieronder ziet u een overzicht.
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Figuur 1:

Naar de inschatting van de indicatiecommissie zijn er wel meer potentiële
verwijzers die hun cliënten kunnen wijzen op of aanmelden voor Aware. Wellicht
worden signalen van belaging in het brede werkveld niet altijd goed herkend en
staat het aanbod van Aware onvoldoende op het netvlies. We denken daarbij
aan de (nieuwe) Sociale Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams, Centra voor Jeugd
en Gezin, mediators; advocaten die betrokken zijn bij problematische
echtscheidingen en straat- of contactverboden; de Raad voor de
kinderbescherming en hulpinstanties die begeleide omgang bieden aan een
ouder en kind(eren). Deze beroepskrachten en instanties zullen worden
benaderd door de projectleider.
b. Indicaties
Er zijn in totaal 17 aanmeldingen geweest. Op 2 na zijn deze allemaal positief
geïndiceerd voor een Aware-traject. Sommige aansluitingen lieten even op zich
wachten of werden onderbroken door kortdurende detentie van de belager of
pleger. Een traject duurt in principe 6 maanden. In 5 situaties zijn de trajecten na
6 maanden met 1 of meer maanden verlengd. De maximale duur van een Awaretraject is 1 jaar. Hier is eenmaal gebruik van gemaakt.
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c. Betrokken gemeenten
Er zijn in totaal 15 personen in 10 verschillende gemeenten aangesloten
(geweest) op een Aware-traject. De meeste trajecten, 3, vonden plaats in Gouda.
De begeleiding van de vrouwen vindt grotendeels bij de vrouwen thuis plaats. Dit
betekent dus een forse tijdsinvestering voor de hulpverleners die vanuit hun
centrale locaties Gouda en Leiden werken. Van de politie is de wijkagent nauw
betrokken bij het slachtoffer. Bij alarmering wordt de surveillancedienst ingezet.
Hieronder ziet u een overzicht van de betreffende gemeenten.
Figuur 2:

3. Profiel deelnemers
Gezien de criteria voor deelname aan het Aware-programma is het logisch dat
alle vrouwen slachtoffers waren van belaging en/of huiselijk geweld door hun expartner. Een verrassende ontdekking voor de hulpverleners van de
vrouwenopvang is dat het profiel van de deelnemers (slachtoffers) afwijkt van het
profiel van vrouwen die normaal gesproken in de vrouwenopvang veiligheid en
onderdak vinden. De deelnemers aan het Aware-programma waren gemiddeld
meer zelfredzaam op verschillende leefgebieden dan vrouwen die in de opvang
verblijven. Zij hebben ook vaker een betaalde baan (gehad). Er is ook veel steun
van het sociale netwerk, maar dat kan een gevolg zijn van het feit dat men in de
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eigen woning blijft wonen. Vrouwen in de opvang komen bijna altijd op (grote)
fysieke afstand van hun sociale netwerk te staan.
Met Aware worden niet alleen vrouwen geholpen. Bij de 15 Aware-trajecten
waren ook nog eens 28 minderjarige thuiswonende kinderen betrokken. Ook zij
gingen zich veiliger voelen en hun bewegingsvrijheid werd vergroot. Zij konden
weer bij andere kinderen spelen alsook bezoek thuis ontvangen. Dit effect is ook
benoemd door volwassen kinderen die niet meer thuis wonen. Hierover werd
eerder gerapporteerd in de Tweede tussenrapportage.

4. Conclusies
Zoals eerder werd vastgesteld in de tussenrapportages is de implementatie en
de uitvoering van het Aware-programma goed verlopen. Eventuele knelpunten
worden snel opgepakt; de samenwerking verloopt naar tevredenheid en de
vrouwen en hun eventuele kinderen ondervinden dankzij Aware een enorme
verbetering van de kwaliteit van hun dagelijks leven. Hun veiligheidsbeleving is
flink toegenomen.
Aware heeft ook positieve invloed op het gedrag van een deel van de plegers
van de belaging en/of het huiselijk geweld. Bij een kleiner deel heeft het geen
effect op de plegers maar voor alle vrouwen geldt dat zij zelf zich anders zijn
gaan voelen en gedragen. Zij hebben hun bewegingsvrijheid (grotendeels) terug
en voelen zich de regisseur over hun eigen leven.
Er zijn geen harde cijfers in deze regio dat Aware bijdraagt aan een betere
vervolgbaarheid van plegers. Wel worden regelmatig plegers opgepakt en soms
tijdelijk gedetineerd. Op de vraag of Aware meeweegt bij de bepaling van de
strafmaat door rechters schrijft Officier van Justitie Van Schoonderwoerd den
Bezemer-Wolters: “Mijn indruk is van niet. Misschien dat het wel de ernst van de
inbreuk op het leven van een slachtoffer benadrukt, maar ik heb daar geen
bewijzen voor.”
De slachtoffers in het Aware-traject voelen zich in ieder geval wel beter gehoord
en beschermd door de politie.
De belasting van de uitvoering van het Aware-programma wordt vooral gevoeld
door de vrouwenopvang: er zitten duidelijke pieken in de werkdruk en de zwaarte
van de problematiek geeft een psychische druk. Daarentegen zijn de
opbrengsten van het Aware-programma zo groot dat de vrouwenopvang het de
investering waard vindt.
Concluderend kan gesteld worden dat:
• Aware uitstekend en soms boven verwachting beantwoordt aan de behoefte
van slachtoffers van belaging/stalking en huiselijk geweld. Hun weerbaarheid,
zelfredzaamheid en veiligheidsbeleving is flink toegenomen. Slachtoffers
9
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•
•

•

•

hebben hun bewegingsvrijheid (grotendeels) terug en voelen zich de
regisseur over hun eigen leven. Ook thuiswonende kinderen ervaren deze
positieve effecten;
Deelnemende partijen zeer tevreden zijn over de methodiek, de opbrengsten
ervan en de onderlinge samenwerking;
Aware deels bijdraagt aan gedragsverandering bij stalkers. In sommige
gevallen houdt het stalkingsgedrag op of vermindert sterkt in frequentie en
ernst. Waar dit niet het geval is, betreft het veelal plegers met ernstig
gestoord gedrag, mogelijk veroorzaakt door pychiatrische of
persoonlijkheidsproblematiek, al dan niet in combinatie met criminele
antecedenten. Het veranderen van deze complexe factoren valt momenteel
nog buiten de directe invloedsfeer van het Aware-programma.
Maar, ook als het gedrag van stalkers zelf niet verandert, heeft Aware in alle
gevallen toch positieve effecten op het slachtoffer en de kinderen;
Onduidelijk is of Aware ook leidt tot verbeterde vervolgbaarheid en of het de
eventuele strafmaat voor plegers beïnvloedt. Daarover ontbreken harde
cijfers.
Aanmeldingen van cliënten door professionals buiten de kernpartners politie
en vrouwenopvang zijn gering.
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Bijlage: Kosten en tijdsinvestering
De uitvoeringsuren door Politie, Vrouwenopvang en Steunpunt Huiselijk Geweld
zijn budgettair neutraal ingevoerd. Er zijn wel kosten gemaakt voor het huren van
de apparatuur (het alarmeringsmobieltjes). Inclusief. btw en extra kosten zoals
abonnementskosten en verzekering. In totaal heeft Aware de afgelopen 2 jaar €
8.700 gekost. Deze worden bekostigd uit de reguliere subsidie aan het
Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden. Waar mogelijk betalen deelnemers
voor een traject van 6 maanden een eigen bijdrage van € 75. Op een enkele
uitzondering na wordt deze eigen bijdrage ook daadwerkelijk betaald.
Bij de start van Aware in Hollands Midden zijn er 6 Aware-alarmeringskastjes
met bijbehorend traject beschikbaar gesteld: 4 voor Zuid-Holland Noord en 2
voor Midden Holland. In februari 2014 is dat aantal met 3 uitgebreid naar totaal 9
omdat de vraag groter was geworden.

Tijdsinvestering
Politie
Kwintes VO
Midden-Holland
VO Rosa Manus

2012 uren
2013 uren
Totaal aantal uren
Niet apart geregistreerd: reguliere werkzaamheden
82
195
277
83

70

153
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