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Family Justice Center
FJC Kempen

Overleg tussen diensten over
gezinnen waar sprake is van

conflicten, ruzies, …  die
kunnen leiden tot geweld.

Hoe kan je het FJC contacteren? Expertentafel

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffjc-veiligthuis.be%2Fkempen%2F&data=04%7C01%7Cvicky.geerts%40vlaanderen.be%7C165aef6d8fd74daf10e408d9eae67d42%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637799097922793620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6VBpZBXth1Xkx9XvJBwLxeVaRpTll6v%2BdWIn%2Bt40yIs%3D&reserved=0


Jullie staan voor de medewerkers van het
FJC centraal. Alle stappen die we zetten,
zullen we met jullie bespreken.
 
Wij volgen je gezin verder op en 
• gaan met jullie in gesprek rond de
conflicten, ruzies of het geweld dat er is;
• brengen in kaart welke diensten al met
jullie aan de slag zijn;  
• nemen, in samenspraak met jullie, contact
op met deze diensten en organiseren indien
nodig een overleg; 
• brengen in kaart welke extra hulp jullie
nodig hebben;
• verwijzen jullie door wanneer dat nodig is; 
• blijven je dossier opvolgen zolang dat
nodig is.

Het doel van ons traject is dat jullie op
het einde van de rit terug opnieuw de
touwtjes in eigen handen kunnen nemen. 

Lokale politie (dienst jeugd- en gezin)
Parket
Lokaal bestuur
CAW De Kempen
CGG Kempen
Justitiehuis
Vertrouwenscentrum kindermishandeling
Ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ)
Sociale dienst jeugdrechtbank
Kind en Gezin
Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Naast de medewerkers van het FJC zijn
volgende diensten op het overleg aanwezig:

Politie en parket zitten in eerste instantie niet
rond de tafel om jullie te straffen, maar
denken mee na over wat jullie gezin kan
helpen en hoe jullie zonder geweld verder
kunnen. 

Wie zijn de partners van het FJC?

Het Family Justice Center is er voor gezinnen
waar sprake is van ruzies, conflicten, ... die
kunnen leiden tot geweld.
 
Ruzies/conflicten/geweld, … 
• kan plaatsvinden tussen partners en ex-
partners. Maar ook van ouders naar kinderen
of van kinderen naar ouders. 
• kan verschillende vormen aannemen: fysiek
of psychisch geweld, verwaarlozing,
bedreiging, ... 

In elke relatie en binnen elk gezin zijn er wel
eens problemen maar soms nemen deze
problemen de bovenhand en wordt het
allemaal teveel.

Belangrijk!
Als FJC richten we ons op iedereen
binnen het gezin. Het welzijn van de
kinderen staat voorop.

Voor wie is het FJC? Wat biedt het FJC? 


