
Waarom samenwerken met CO3?

CO3 – Cliënt Centrale Organisatie
Een ketenaanpak bij intrafamiliaal geweld in Antwerpen.

●  Een casusregisseur coördineert de aanpak in samenwerking   
 met gezin/organisaties.

●  En ‘regisseert’ de verschillende acties die nodig zijn om het   
 geweld te stoppen.

●   Als er geen beschikbare casusregisseur is, geven we advies.

Voor wie?
●  Gezinnen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal   
 geweld.

●  Vooral voor gezinnen met een groot risico op herhaling of   
 escalatie van geweld.

●  Bijzondere aandacht voor stressfactoren in het gezin of in de  
 relatie, die mogelijk een rol spelen in het geweld.

Streefdoel
●  Het geweld stoppen.

●  Voorkomen dat het geweld zich herhaalt.

●  De beschermende factoren in een gezin vergroten    
 en risicofactoren verminderen.

Ketenpartners
●  Hulpverlening, overheid, politie en justitie werken samen in de   
 ketenaanpak van intrafamiliaal geweld. Casusregie wordt dus   
 altijd gekoppeld aan interdisciplinair casusoverleg. Ketenpartners   
 kijken mee naar het dossier vanuit verschillende expertises en   
 zoeken samen naar oplossingen.

●  Het is een gezinsgerichte aanpak, met aandacht voor de    
 volwassenen én de kinderen in het gezin.

● CO3 brengt alle informatie samen. Op de overlegtafels van    
 de ketenaanpak CO3 kunnen partners relevante info delen    
 zonder zich strafbaar te maken aan enige schending van het   
 beroepsgeheim. Dit is geregeld in een protocol (gebaseerd op 
 art 458-ter SW).
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CO3 is een samenwerking van:
● Politie 
● Parket
● Overheid: de federale, Vlaamse en stedelijke diensten die zich  
 inzetten voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de Vlaamse  
 overheid en de stad Antwerpen 
● Centrum Algemeen Welzijnswerk 
● Geestelijke Gezondheidszorg
● Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
● Agentschap Opgroeien 
● Het Justitiehuis 

CO3 maakt deel uit van het: Family Justice Centrum ‘Veilig Thuis’ 
Antwerpen.



Een ketenaanpak in 6 stappen
Stap 1: Aanmelding
Alle professionele organisaties die in contact komen met 
intrafamiliaal geweld kunnen aanmelden bij CO3.

● Wil je een situatie aanmelden? 
 Raadpleeg het aanmeldingformulier op onze site 
 https://fjc-veiligthuis.be/antwerpen/voor-professionelen. 
 Of vraag een aanmeldingsformulier via CO3@antwerpen.be. 

● Wil je advies over al dan niet aanmelden? Contacteer onze   
advieslijn op 03 435 98 10 (op weekdagen tussen 9 en 16 uur)  

 of per mail op fjc@antwerpen.be.

● Al aangemeld, maar toch nog vragen? Bel naar de CO3-lijn   
 op dinsdag- en donderdagvoormiddag op 03 435 98 21.

Stap 2: Verkennen van de aanmelding
● De ketenpartners delen relevante info in het kader van het   
 verkennend casusoverleg.

● De aanmelder neemt deel aan dit casusoverleg om de   
 aanmelding toe te lichten.

● De ketenpartners schatten gezamenlijk risico’s in en komen   
 tot een gedragen beslissing over de nood aan instroom in de  
 ketenaanpak.

Stap 5: Opvolgen van het plan
De casusregisseur:

● Houdt het overzicht over alle lopende trajecten vanuit een   
 helikopterperspectief;

● Stuurt het plan van aanpak bij wanneer nodig;

● Volgt de ontwikkelingen binnen het gezin op;

● Bespreekt regelmatig de acties van het plan van aanpak met  
 het gezin.

Stap 6: Veilig loslaten van de casusregie
Vooraleer af te ronden, toetsen we af of dat kan: is het geweld 
gestopt? Zijn er voldoende acties ondernomen om te voorkomen dat 
er opnieuw geweld is? Zijn er minder risicofactoren in het gezin dan 
bij aanvang? 

De casusregisseur voert een afrondend gesprek met het gezin en 
met alle betrokken diensten. Hij of zij leidt toe naar vervolghulp of 
bespreekt waar cliënten met een toekomstige hulpvraag terecht 
kunnen.

Stap 3: Start casusregie: bevragen van het gezin 
en partners
De casusregie start zo snel mogelijk na het verkennend 
casusoverleg. Die regie kan zowel worden opgenomen door een 
partner die reeds betrokken is in het gezin, als door een nog aan te 
stellen regisseur. 

De casusregisseur bevraagt elk gezinslid naar wat volgens 
hen nodig is om het geweld te stoppen. Verder contacteert de 
casusregisseur ook alle organisaties die bezig zijn met acties in het 
gezin (hulpverlening/ politie/ justitie).

Stap 4: Opmaken van een plan van aanpak op maat
De casusregisseur maakt een plan van aanpak samen met het gezin 
en de betrokken partners. 

De casusregisseur zorgt voor een duidelijke rolverdeling tussen 
de partners en gaat op zoek naar bijkomende ondersteuning waar 
nodig.


