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intersectoraal casusoverleg

FJC KempenHoe kan je het FJC contacteren?
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partnergeweld 
kindermishandeling
eergerelateerd geweld
oudermishandeling
ouderenmis(be)handeling
siblinggeweld
verwaarlozing
….

 

Iedere dag zijn er gezinnen die te maken hebben met intrafamiliaal
geweld (IFG) en de hulp- en dienstverlening is vaak erg versnipperd. 
Het Family Justice Center (FJC) Kempen wil hier een antwoord op
bieden. Als multidisciplinair expertisecentrum zorgt het FJC voor
verbinding tussen de verschillende partners (politie, parket, hulp- en
dienstverlening en bestuur) en het cliëntsysteem. 

Het FJC wil sterk inzetten op het tijdig inspelen op signalen van
verontrusting. 

Het doel is om het geweld in de gezinnen te stoppen, de veiligheid te
(her)-installeren en de draagkracht van alle gezinsleden te
versterken. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan het welzijn
van de kinderen. 

We richten ons op alle vormen van IFG:

Advies
Vormingsmomenten 

Je kan als professional bij het FJC terecht voor:

Het FJC organiseert jaarlijks een netwerkmoment rond diverse
thema’s. 

Hou zeker onze website in het oog. 

Wat biedt het FJC nog?

Wat is FJC Kempen?



Tijdens de expertentafel leggen de partners informatie samen. 
Op basis van de informatie die gedeeld wordt, wordt een eerste
inschatting gemaakt van het spoor dat gevolgd wordt. Deze
sporen zijn: 

Spoor 1 = intersectoraal advies:

Informatie wordt samengelegd en uit de triage blijkt dat de
aanmelder mits enkele adviezen verder kan met zijn traject. De
aanmelder volgt het gezin verder op. In principe is dit advies
éénmalig en wordt er geen verdere feedback verwacht. 

• Je maakt je zorgen over spanningen, strubbelingen, agressie,
geweld in het gezin. Je vindt het belangrijk dat het gezin hulp zoekt
om te vermijden dat de situatie in de toekomst escaleert. In eerste
instantie probeer je het gezin toe te leiden naar de reguliere
hulpverlening. Als het gezin hiertoe bereid is, volg je de situatie
verder op.  

• Als je merkt dat het gezin hier niet voor open staat of je het gezin
niet toegeleid krijgt naar hulpverlening, leg je jouw bezorgdheid
terug op tafel. Je geeft aan de cliënten aan dat je hun situatie wil
bespreken op een overleg georganiseerd door FJC of Family Justice
Center Kempen. Je kan hiervoor gebruik maken van de cliëntfolder. 

• Je geeft onderstaande zaken al mondeling mee: 
- Het FJC organiseert overleg met politie, parket, CAW, CGG,
justitiehuis, vertrouwenscentrum kindermishandeling, OCJ, SDJ, CLB,
Kind en Gezin en het lokale bestuur van de woonplaats. 
- Het doel van het overleg is om samen met alle partners na te
denken wat het gezin nodig heeft om geweld te doen stoppen en
veiligheid te installeren.
- Het gezin staat centraal en zal na het overleg een terugkoppeling
krijgen ofwel door de aanmelder ofwel door een FJC regisseur (zie
verder uitleg over de sporen). 
- Politie en het parket zitten altijd mee rond de tafel. Ze kijken in
eerste instantie na in welke mate het gezin bij hen gekend is en
denken mee na rond vervolgstappen die nog gezet kunnen worden.
Ze willen ook dat het gezin verder kan zonder dat er geweld is en
ageren ook vanuit het subsidiariteitsprincipe nl. minst ingrijpende
maatregel eerst om veiligheid te installeren, systemisch en afgestemd
te werken en het welzijn van het cliëntsysteem te vergroten.

Wat geef je zeker mee als aanmelder als je
cliënten informeert:

Wat kan je als aanmelder verwachten?



De FJC medewerkers verwachten dat de aanmelder de
cliënten inlicht. Bij voorkeur zijn dit alle volwassen cliënten in
het gezin.

Minstens 1 cliënt is ingelicht vooraleer de casus besproken wordt op
de expertentafel. Er zal op de eerste bespreking info gedeeld
worden. Hiervoor vallen we terug op artikel 458ter van het
strafwetboek dat infodeling mogelijk maakt en waarbij informeren en
instemming van cliënten geen voorwaarde is. Tijdens de bespreking
wordt gekeken hoe de andere partij(en) ingelicht kan worden. 

Als je o.w.v. veiligheidsredenen overweegt om de aanmelding bij het
FJC nog niet met alle gezinsleden te bespreken, kan dit. Je geeft dit
aan op het aanmeldingsformulier.

Wat verwachten we van jou als aanmelder?
Spoor 2 = trajectopvolging:

Als er onduidelijkheid is over het geweld/verontrusting, vanuit de
organisatie het moeilijk is om hulp geïnstalleerd te krijgen, wordt er
beslist om het dossier verder op te volgen binnen het FJC.  De
cliënten worden vanaf de opstart actief betrokken. Een FJC
medewerker neemt contact op met het gezin om de situatie verder te
verkennen, het geweld beter in kaart te brengen en samen met hen te
zoeken welke hulpverlening kan geïnstalleerd worden. Als er
hulpverlening betrokken is, zal de FJC regisseur ook met de cliënten
bekijken of deze gecontacteerd mogen worden. Deze dossiers
worden ter opvolging verder op het casusoverleg besproken. De
aanmelder wordt als deze nog actief betrokken is, op de hoogte
gehouden van het verloop van het traject.

Spoor 3 = ketenaanpak

Als er op basis van de informatie geoordeeld wordt dat de situatie
zeer complex is, sprake is van chronisch geweld, dreiging van of
risico op escalatie, onveiligheid, veel diensten betrokken zijn (zowel
politioneel, hulpverlenend als justitieel) en een gecombineerde
aanpak van deze diensten nodig is om het geweld te doen stoppen,
wordt er verwezen naar spoor 3. De FJC regisseur gaat met het gezin
aan de slag, maakt een risicotaxatie en plan van aanpak op. Dit plan
wordt door de FJC regisseur met het gezin en betrokken partners
uitgevoerd. Een opvolging van het FJC in spoor 3 duurt minimum een
jaar.


