
Veilig Thuis: 

Multidisciplinaire aanpak 

intrafamiliaal geweld 



“Taking the best of what you already have

and bring it all together.”

Casey Gwinn (oprichter FJC San Diego, 2002)





FJC Veilig Thuis

Veilig Thuis is de co-locatie van een multidisciplinair
team van professionals die samenwerken, onder één
dak, om gecoördineerde diensten aan cliënten die 
betrokken zijn in intrafamiliaal geweld te bieden.



Type aanpak versus type casuïstiek
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hoog 

risico

laag 

risico

enkelvoudige 

problematiek

meervoudige 

problematiek

organisatie- of 

domeinaanpak

organisatie- en 

domeinoverstijgende

ketenaanpak

A B

C D

•Enkelvoudige casuïstiek

•1 of weinig cliënten 

betrokken

•1 of weinig diensten 

betrokken

•Relatief overzichtelijk

•Interventiemogelijkheden 

BINNEN eigen dienst of 

domein (hulpverlening ÓF

politie ÓF justitie)

•Informatie delen beperkt 

noodzakelijk

•Zeer zware en complexe 

casuïstiek

•Veel cliënten betrokken

•Veel diensten betrokken

•Behoefte aan overzicht

•Interventiemogelijkheden 

BUITEN eigen dienst of 

domein (hulpverlening ÉN

politie ÉN justitie)

•Informatie delen zeer 

noodzakelijk (‘need-to-know’, 

niet ‘nice-to-know’)

• Toestemming cliënt

• spreekrecht mogelijk (458bis) 

en handelingsplicht zeer 

belangrijk









Aanbod FJC Veilig Thuis - professionals

Spoor 1: vrijwilligheid

• Advies

• Co-begeleiding voor CAW en OCMW





Aanbod FJC Veilig Thuis - slachtoffers

• Gedeelde faciliteiten

– Medisch onderzoek

– Weerbaarheidstrainingen

– Lotgenotengroep





Een ketenaanpak voor intrafamiliaal geweld



Samenwerkingsverband tussen partners uit 

drie sectoren: 

• Bestuur (stad, OCMW & 

provincie)

• politie en justitie

• zorg en hulpverlening



Samenwerkingsverband tussen partners uit 

drie sectoren: 

• Provincie Antwerpen
• Stad Antwerpen
• Lokale Politie Antwerpen
• Politiezones buiten stad Antwerpen
• Parket Antwerpen
• CAW Antwerpen
• Justitiehuis Antwerpen
• OCMW Antwerpen
• CGG Vagga
• Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
• Centrum Integrale Gezinszorg De Stobbe
• Agentschap Jongerenwelzijn
• Gevangenis Antwerpen





Doel & doelgroep:

Gezinnen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal 
geweld in multiprobleemsituatie. 

• geweld stoppen

• herhaling voorkomen

• beschermende factoren vergroten

We richten ons op gans het cliëntsysteem: slachtoffers, 
plegers, kinderen.





Werkwijze : ketenaanpak





Bestuur Politie

Netwerkmodel

Zorg Justitie



Bestuur Politie

Zorg Justitie



Proces-keten

Bestuur Politie

Zorg Justitie

Informatie

> Dossier
Weging /

Plan Aanpak
casusregie UitvoeringOnthaal Evaluatie 



“Ketenplaat”

Aanmelding:

•Intake
•Risico-
taxatie
•Veiligheid
•Crisis-
interventie

Dossiervorming:

•Ronde tafel
•Veiligheid 
•Informatie 
verzamelen
• Dossierhouder
• Risicoscreening
• Voorstel 
casusregisseur

Activiteiten:

•Multi-
disciplinair 
overleg
•Plan van 
Aanpak
•Casus-
regisseur

Activiteiten:

•Plan van 
aanpak 
invullen 
met 
partners en 
cliënten

Activiteiten:

•Coördineren
•Opvolgen
•Bijsturen
•Nazorg

Activiteiten:

• Opvolg 
ronde tafel
•Casusverloop 

•Beleid
•Afronden
•Afsluiten

ketenregieteam



Signalerende 
diensten

CO3

EvaluatieUitvoeringCasusregieWeging Dossier 
vorming

Onthaal & 
Intake

Kwantitatieve resultaten CO3

Versie: 24-10-2016

Resultaat:
403
aanmeldingen
89 in 2012
75 in 2013
94 in 2014
61 in 2015
84 op 31/10/16

Ongeveer 2.000 
personen

Aanmelders 
31% parket (123)
20% politie (82)
16% CAW (63)
9% OCMW (36)
9% SDJRB (36)
5% justitiehuis 
(20)

Resultaat

397 besproken
53 actieve info 
verzameling

Dossierhouders
30 % politie (118)
23% parket (94)
18% CAW (73)
14% OCMW (51)
7% VKA (16)
4% SDJRB (14)
4% justitiehuis 
(14)

Resultaat

345 besproken

300
plan van 
aanpak

Resultaat

89 afgerond 
(doel behaald)

145 afgesloten
(6 maanden 
stabiel)

Doorlooptijd:
Gemiddeld 15,8 
maanden

Gewogen 
gemiddelde: 
21,13 maanden

Resultaat 

Casusregie

37% CAW (109)
15% VKA (45)
11% SDJRB (33)
10% justitiehuis 
(31) 
9 % OCMW (28)
9% politie (27)
4 % stad (11)
2 % parket (6)

Resultaat

Analyse 195 
dossiers
222 plegers
- 85% man
- 39 jaar oud
- 50% gehuwd
- 15% gescheiden
- 34% werkloos
- 12% invalide
- 67% Belg

349 slachtoffers
- 34% man
- 27 jaar oud
- 57% ongehuwd
- 32% student
- 19% werkloos
- 60% Belg
(kindermishandeling)



Onderzoek:

effecten van de CO3-ketensamenwerking bij 

intrafamiliaal geweld

Prof. dr. Ivo Aertsen & Elke Roevens



Doel:

Stoppen van geweld, voorkomen van herhaling en 

het vergroten van de beschermende factoren in cliëntsystemen 

• CO3 bereikt beoogde doelgroep

• CO3 werkt met het ruimere cliëntsysteem

• Er is verbeterde kwaliteit informatie

• Intakes zijn gerichter

• Doorverwijzingen zijn gerichter 

• Begeleidingscontinuïteit

• Aanwijzing lagere recidive

• Vermindering risicofactoren

• Verhoging beschermende factoren 

Conclusies





Creëer “wij”-cultuur



Attributen voor optimale werkrelaties

• Welwillendheid
• Mildheid
• Vergevingsgezindheid
• Nederigheid
• Onzelfzuchtigheid
• Luisterbereidheid
• Goed gevoel voor humor
• Bevestiging
• Aanmoediging
• Wederzijds respect
• Gedeelde bronnen
• Zéééér veel communicatie



De grootste problemen bij het ontwikkelen
van een echte samenwerking

• Macht en controle

• Botsen van persoonlijkheden

• Ego-gevechten

• Politiek/competitie/beperkte middelen

• Verschillende waardensystemen, prioriteiten, doelen

• Verschil in visie over dienstverlening

• Gebrek aan tolerantie, begrip, vergevinsgezindheid

• Tekort aan verantwoordelijkheidszin en wederzijds respect

• Arme, inconsistente communicatie

• Gebrek aan compromissen en onderhandelingen

• Niet luisteren naar de cliënten, de cliënten niet betrekken

• Zwakke gezamenlijk gedragen leiderschap



Delen van informatie CO3



Praktijk vs theorie

Leroy Ingrid
02.087.197
2

Mario 
Simons
09.01.1971

Joyce 
Simons
17.07.1997

Jurgen 
Simons 
5.03.1994

Felicia
Simons
13.08.2011

Ria Bouwens 
10.06.1965

Jan 
Vanspringel
09.07.1962

Johan
Vanspringel
20.07.1995

Walter
Vanspringel
08.10.1995

Sofie Soetaers
20.09.1957

Jessica 
Vanspringel
21.05.1990

Sean
Vanspringel
13.05.2011

Kevin Knoops
08.09.1986

Joris Elst
22.12.1981

An Guvens
20.08.1984

Amber Elst
15.06.2004

Kenji Elst
12.12.2005

Shakira Elst
22.08.2011

• Gezin woont samen in de Sociale woning van Ria
• Kinderen geplaatst



Praktijk vs. theorie

• Slachtoffers geen probleem met delen 

informatie.

• Hulpverleners te defensieve houding, 

kennen wettelijke mogelijkheden niet.

• Huidige interpretatie is extra risicofactor in 

situatie verontrusting.



Delen informatie

Samenwerken is het uitgangspunt, maar delen info

voorwaarden:

- Gezamenlijk doel

- Samenwerkingsverklaring

- Toestemming slachtoffer, informeren pleger

- Verklaring geheimhouding

- Art. 422bis: schuldig verzuim

- Art. 458bis: spreekrecht geweld kwetsbare personen

- Deontologische code

- Moreel charter



Waarom delen informatie

• Hetzelfde verhaal 

• Totaalbeeld 

• Betere reactie

• Geïntegreerde dienstverlening

• Betere toegang dienstverlening 

• Continuïteit hulpverlening 



Ervaringen CO3?

• Samenwerking mogelijk

• Effectief

• Ketenpartners tevreden

• Cliënten meer tevreden



Type aanpak versus type casuïstiek
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hoog 

risico

laag 

risico

enkelvoudige 

problematiek

meervoudige 

problematiek

organisatie- of 

domeinaanpak

organisatie- en 

domeinoverstijgende

ketenaanpak

A B

C D

•Enkelvoudige casuïstiek

•1 of weinig cliënten 

betrokken

•1 of weinig diensten 

betrokken

•Relatief overzichtelijk

•Interventiemogelijkheden 

BINNEN eigen dienst of 

domein (hulpverlening ÓF

politie ÓF justitie)

•Informatie delen beperkt 

noodzakelijk

•Zeer zware en complexe 

casuïstiek

•Veel cliënten betrokken

•Veel diensten betrokken

•Behoefte aan overzicht

•Interventiemogelijkheden 

BUITEN eigen dienst of 

domein (hulpverlening ÉN

politie ÉN justitie)

•Informatie delen zeer 

noodzakelijk (‘need-to-know’, 

niet ‘nice-to-know’)

• Toestemming cliënt

• spreekrecht mogelijk (458bis) 

en handelingsplicht zeer 

belangrijk



Onthaal
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Gesprekslokaal
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Gesprekslokalen



Multifunctioneel lokaal
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Medisch onderzoek
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Lange Lozanastraat 223 (3e verdieping),  2018  Antwerpen

Telefoon: 03 237 34 43   

Email: co3@stad.antwerpen.be   

Website: www.fjc-veiligthuis.be


