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1. Inleiding
Intrafamiliaal geweld is een omvangrijk maatschappelijk probleem. De complexiteit ervan en de 
verwevenheid met problemen op verschillende levensdomeinen, maakt het voor individuele 
diensten vaak onmogelijk om het geweld enkel vanuit hun eigen werkingskader en expertise te 
stoppen. Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om de veiligheid van alle gezinsleden te 
kunnen garanderen en het geweld duurzaam te stoppen.
Verschillende samenwerkingspartners in Turnhout ontwikkelden sinds 2015 een methodiek om 
samen intrafamiliaal geweld aan te pakken, de ketenaanpak (KAT).

De noodzaak om sneller te kunnen samenwerken in complexe dossiers samen met de vaststelling 
dat het aanbod aan hulpverlening nog steeds versnipperd is, zorgde voor een doorontwikkeling 
naar een Veilig Thuis. 

In november 2017 werd het charter voor de start van Veilig Thuis Turnhout ondertekend. 

Veilig Thuis Turnhout richt zich tot iedereen die met intrafamiliaal geweld in aanraking komt en wil 
in eerste instantie verwezenlijken dat gezinnen en diensten weten waar ze voor hulp- en 
dienstverlening terecht kunnen. Dit doet Veilig Thuis concreet door de samenwerking met andere 
diensten verder uit te bouwen.

Veilig Thuis werkt daarnaast aan sensibilisering rond diverse vormen van intrafamiliaal geweld en 
treedt op als expertisecentrum voor iedereen die hieromtrent vragen heeft.

Veilig Thuis Turnhout is in ontwikkeling en biedt op dit moment  :  
 een weerbaarheidstraining voor vrouwen + 18 jaar
 netwerkmomenten, nieuwsbrieven en sensibiliseringsactie n.a.v. 25/11
 KAT voor complexe dossiers (zie verder in de brochure) 

Deze brochure is bedoeld voor alle professionele diensten die een aanmelding bij KAT overwegen.
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2. Ketenaanpak Turnhout – KAT

2.1. Doelstellingen

De ketenaanpak is gericht op:
 Het stoppen van intrafamiliaal geweld.
 Voorkomen van herhaling van geweld.
 Het vergroten van de beschermende factoren in het gezin. 

Dit doen we concreet door: 
 Samenwerking te organiseren ingaande dossiers van intrafamiliaal geweld, zodat interventies 

van diensten met elk een eigen finaliteit op elkaar worden afgestemd en gezinnen een 
integraal en effectief aanbod krijgen.

 Het organiseren van informatiedeling tussen betrokken partners en het beschrijven van de 
randvoorwaarden en procedures waarbinnen dit kan gebeuren met respect voor de eigen 
deontologische richtlijnen (bv bescherming persoonlijke levenssfeer minderjarigen).

 Cliënten van bij aanvang te betrekken in het proces.

Overleg en informatiedeling gebeuren in functie van bovenstaande doelstellingen.
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2.2. Doelgroep

De doelgroep van KAT zijn gezinnen die leven in een complexe situatie, waarbinnen zich feiten 
van intrafamiliaal geweld afspelen. Hierdoor is een gecombineerde aanpak van politie, parket en 
hulpverlening noodzakelijk.

Niet elk gezin waarbinnen zich intrafamiliaal geweld voordoet, komt in aanmerking voor de 
ketenaanpak. Het gaat hier namelijk om gezinnen waarbij men kan spreken over een ‘multi-
problem’ situatie en waarbij volgende zaken zich voordoen:

1. Er is gevaar/onveiligheid voor één of meerdere gezinsleden.
 Een organisatie maakt zich ernstige zorgen over de fysieke en/of emotionele veiligheid 

van één of meerdere gezinsleden.
 Een organisatie heeft de ondersteuning en samenwerking met andere diensten nodig 

om veiligheid te kunnen garanderen en bieden. 

2. Er zijn problemen op verschillende levensdomeinen.
In het gezin is er naast intrafamiliaal geweld sprake van problemen op verschillende domeinen 
zoals:

 Huisvesting (dreigende uithuiszetting, niet aangepaste woonst (te klein, onhygiënisch, 
vocht en schimmel, ...), dakloos, moeilijkheden met de betaling van de huishuur,...)

 Dagbesteding (werk, hobby)
 Financiën (inkomen, vervangingsinkomen, schulden)
 Psychisch functioneren (verslaving, psychische of psychiatrische stoornis)
 Sociaal functioneren (netwerk, contacten buitenwereld)
 Lichamelijk functioneren (gezondheid)
 Verblijfsstatuut (illegaal, precaire verblijfssituatie, dreiging verlies verblijfspapieren, ...)
 …

3. Er is een moeizame opstart van de hulpverlening of andere maatregelen.
Voorbeelden hiervan zijn:

 Er is in het verleden al veel hulpverlening in het gezin geweest, maar met weinig 
evolutie.

 Er raakt geen hulpverlening in het gezin opgestart. Cliënten geven aan wel hulp te 
willen, maar het lukt hen niet om zich te houden aan gemaakte afspraken.

 Een cliënt heeft justitiële maatregelen (bv. probatie, ET, ...) maar deze geraken o.w.v. 
diverse redenen niet opgestart.  

Belangrijk is dat we ons binnen KAT richten op alle gezinsleden. Hieronder verstaan we partners, 
kinderen, andere betrokken derden… Deze kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn 
bij het geweld. 

Naast het feit dat er sprake moet zijn van een ‘multi-problem’ gezinssituatie is het ook zo dat één 
of meerdere personen van het gezin moet verblijven of wonen in het gerechtelijke arrondissement 
Antwerpen – afdeling Turnhout.

De toeleiding van gezinnen naar KAT gebeurt altijd via een professionele dienst. 
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2.3. Samenwerkings- en ketenpartners

De samenwerkingspartners engageerden zich in een samenwerkingsovereenkomst om actief 
mee te werken aan de uittekening van de processen van KAT en onderschreven mee het charter 
voor de oprichting van Veilig Thuis Turnhout.

Dit zijn: 
 Provincie Antwerpen en directie afdeling Justitiehuizen van Vlaanderen
 Procureur des Konings en afdelingsprocureur van Antwerpen en Turnhout
 Directie van het Justitiehuis van Turnhout 
 Alle korpschefs van arrondissement Turnhout
 Administrateur-generaal van het Agentschap Jongerenwelzijn
 Directeur Welzijnszorg Kempen
 Directeur en directeur Onthaal van het Centrum Algemeen Welzijnswerk
 Directeur en adjunct directeur van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
 Directeur van het Vertrouwenscentrum kindermishandeling
 Moderator – Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling
 Burgemeester en secretaris van stad Turnhout 
 Voorzitter van het OCMW van Turnhout

De ketenpartners zijn de organisaties die iedere maand een medewerker detacheren naar het 
KAT-overleg. 

Dit zijn:
 Parket Turnhout
 Vertegenwoordiger lokale politie
 Justitiehuis
 CAW de Kempen
 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
 Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
 Sociale dienst Jeugdrechtbank
 CGG Kempen
 OCMW Turnhout
 Bestuur Vlaanderen vanuit afdeling Justitiehuizen

KAT blijft een proces dat samen met alle partners gemaakt wordt. Zo wordt KAT op regelmatige 
basis met alle partners geëvalueerd en bijgestuurd.  
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2.4. De Ketenplaat

De ketenaanpak is een manier van behandelen van dossiers volgens een vast stramien 
(aanmelding, voortraject, dossiervorming, plan van aanpak, actieve casusregie, passieve 
casusregie en afsluiting). Elke fase wordt later in deze handleiding toegelicht. 

Binnen de ketenplaat en zijn processen worden een aantal specifieke termen gebruikt. Deze zijn: 
 KAT-medewerkers: de medewerkers die de processen van KAT verder uittekenen, 

coördineren en bewaken. 
 KAT-team: de KAT-medewerkers en de personen die van hun eigen organisatie het 

mandaat hebben gekregen om deel te nemen aan het KAT-overleg.
 KAT-overleg: het maandelijks overleg waar complexe dossiers van intrafamiliaal geweld 

besproken worden.
 KAT-stuurgroep: vertegenwoordigers (directieleden) van elke organisatie die het charter 

Veilig Thuis Turnhout ondertekenden en Veilig Thuis verder vorm geven.
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2.4.1. Aanmelding 

Wie kan aanmelden? 
Iedere professional kan een dossier bij KAT aanmelden. Cliënten kunnen niet rechtstreeks 
aanmelden. 

Voorwaarden om aan te melden.
 De dienst die het gezin wil aanmelden, heeft contact met 1 of meerdere leden van het gezin. 

Concreet betekent dit dat ze inhoudelijke informatie heeft om een goede inschatting van de 
situatie te maken (vanuit begeleiding, politietussenkomt, PV’s…)

 Iedere aanmelder vraagt voor zover mogelijk de schriftelijke toestemming van alle betrokken 
meerderjarige gezinsleden.

Het al dan niet verkrijgen van de schriftelijke toestemming mag geen belemmering vormen om 
aan te melden. Indien het verkrijgen van de schriftelijke toestemming een probleem oplevert, 
kan er contact worden opgenomen met een KAT-medewerker.

Verwachtingen t.a.v. de aanmelder.
De aanmelder: 

 Geeft aan het gezin informatie over KAT, dit kan aan de hand van de cliëntfolder of- film.
 Vraagt aan het gezin welke oplossingen zij zien om het geweld te doen stoppen.
 Omschrijft in het aanmeldingsformulier duidelijk met welke verwachting hij/zij het dossier op

KAT aanmeldt.
 Vult het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in. Geboortedata en correcte schrijfwijze

van de namen van de gezinsleden zijn essentieel bij iedere aanmelding.
 Bezorgt de schriftelijke toestemmingen aan de KAT-medewerkers alvorens het dossier op 

het KAT-overleg geagendeerd wordt.
 Komt indien mogelijk het dossier op het KAT-overleg toelichten.

De aanmelder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen traject, als ook de acties die hierin 
ondernomen moeten worden (bv. crisissituaties). KAT neemt de verantwoordelijkheden van de 
aanmelder in zijn of haar functie niet over.

Hoe aanmelden?
Neem telefonisch contact op met het team onthaal Zuiderkempen van CAW de Kempen 
(014/21.08.08). Tijdens dit gesprek worden de voorwaarden getoetst. Na telefonisch contact kan 
men aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Het aanmeldingsformulier staat op de website: https://fjc-veiligthuis.be/turnhout. Het ingevulde 
aanmeldingsformulier wordt vervolgens gemaild naar kat@cawdekempen.be.

Wat kan de aanmelder verwachten?
 Iedere aanmelder krijgt telefoon van een KAT-medewerker. Dit om de aanmelding te 

bespreken en indien nodig extra of ontbrekende informatie op te vragen.
 Iedere aanmelder verneemt wanneer het dossier in het voortraject als ook op het KAT-

overleg besproken zal worden.
 Iedere aanmelder krijgt de mogelijkheid om zijn dossier te komen toelichten op het KAT-

overleg.

Meerwaarde van een aanmelding KAT voor de aanmelder
 De aanmelder kan de focus blijven leggen op zijn eigen traject.
 De aanmelder krijgt een beter overzicht van de gezinssituatie door informatie die gedeeld 

wordt.
 De aanmelder staat niet meer alleen in een dossier en kan bij een multidisciplinair team 

advies inwinnen als ook de moeilijkheden die men ervaart in een dossier bespreken.
 Als aanmelder leer je andere partnerorganisaties beter kennen.
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 Er wordt voor het ganse gezin 1 plan opgemaakt dat gecoördineerd wordt door een 
casusregisseur die het aanspreekpunt is voor de aanmelder, als ook het gezin en andere 
partners.

2.4.2. Voortraject 

Tijdens het voortraject:
 Wordt nagegaan of de toestemming van alle cliënten aanwezig is. Indien dit niet is, wordt

bekeken op welke manier de toestemming kan verkregen worden.
 Wordt  bekeken  welke  kinderen  in  het  verdere  proces  betrokken  zullen  worden,  cfr.

rechtspositie van de minderjarige.
 Wordt contact opgenomen met de betrokken politiezone.
 Wordt de datum van bespreking op het KAT-overleg vastgelegd.

2.4.3. Dossiervorming 

De dossiervorming doorloopt 2 fasen binnen een KAT-overleg. Deze  fasen vinden plaats op  twee
verschillende overlegmomenten. 

FASE 1: DOSSIEROPBOUW
 De aanmelder licht zijn dossier toe.
 De betrokken politiezone vult verder aan.
 Alle ketenpartners leggen hun informatie op tafel.
 Welke informatie ontbreekt nog? 
 Aanstelling van een dossierhouder die verantwoordelijk  is  om

deze informatie te verzamelen.

FASE 2: RISICOSCREENING 
Doel van de bespreking is een overzicht te krijgen van de belangrijkste risico- en beschermende 
factoren. Deze worden overlopen op basis van het risicoscreeningsdocument. Binnen dit document
wordt de huidige situatie en vormen van geweld beschreven. Op vlak van risicofactoren worden 
enkele individuele factoren (vb.: middelengebruik, andere feiten van geweld…) bekeken. Men 
bekijkt daarnaast de aard van het geweld, de lopende procedures, hoe de kinderen in deze situatie
staan, relationele kenmerken en problematische leefdomeinen. Naast de risicofactoren worden ook
de beschermende factoren in kaart gebracht om als doel deze zoveel mogelijk te gaan versterken. 

2.4.4. Plan van aanpak

 Tijdens het KAT-overleg wordt een plan van aanpak voorgesteld en verder uitgewerkt.
 Per gezinslid wordt bepaald rond welke probleemdomeinen stappen gezet moeten worden 

en welke organisatie dit op zich zal nemen.
 Er wordt een casusregisseur aangesteld.

2.4.5. Casusregie 

De casusregisseur is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het plan van aanpak. 

ACTIEVE OPVOLGING 
 De casusregisseur koppelt het plan van aanpak terug aan cliënten, betrokken diensten en 

aanmelder. De rol en verwachtingen van de casusregisseur worden verduidelijkt.
 De casusregisseur zorgt ervoor dat het plan van aanpak uitgevoerd wordt. Dit doet ze door 

regelmatig overleg te houden met betrokken diensten als ook cliënten. Het aantal 
overlegmomenten is casus gebonden.

 Buiten de overlegmomenten is de casusregisseur zowel voor cliënten, als voor de 
betrokken partners een aanspreekpunt.

 De casusregisseur kan ook bemiddelend optreden indien dit nodig is.
 De casusregisseur houdt alle partners op de hoogte van de laatste stand van zaken in het 

dossier. 
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 De casusregisseur heeft op regelmatige basis contact met het openbaar ministerie dit i.f.v. 
een lopend justitieel traject.

 De casusregisseur geeft ook op regelmatige basis een terugkoppeling van de laatste stand 
van zaken op het KAT-overleg.

 De casusregisseur waakt erover dat de hulpverlening die betrokken is verantwoordelijk blijft
voor zijn begeleiding.

PASSIEVE OPVOLGING 
 Indien het geweld gestopt is, de nodige hulp geïnstalleerd is en het justitieel traject duidelijk is, 

… brengt de casusregisseur het dossier op het KAT-overleg met de vraag voor passieve 
opvolging. 

 De casusregisseur brengt de cliënten als ook de betrokken partners telefonisch of per mail op 
de hoogte dat ze nog 6 maanden betrokken blijft.

 Als er nieuwe feiten zijn, hulpverlening toch vast dreigt te lopen, … kan men terug contact 
opnemen met de casusregisseur. De casusregisseur bekijkt op het KAT-overleg of het 
aangewezen is het dossier terug actief op te volgen.

2.4.6. Afsluiten 

 6 maanden na datum passieve opvolging neemt de casusregisseur contact op met de cliënten 
en betrokken diensten.

 De casusregisseur brengt een laatste stand van zaken op het KAT-overleg met de vraag om 
het dossier af te sluiten.

 De casusregisseur laat dit per brief of mail aan de cliënten, de aanmelder en de betrokken 
diensten weten.
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