CO3 is een initiatief van de stad Antwerpen en
provincie Antwerpen. Het pakt intrafamiliaal
geweld in het arrondissement Antwerpen aan
volgens een specifieke methodiek: de
ketenaanpak.

CO3 is een samenwerkingsverband
van de volgende diensten:
Provincie Antwerpen
Stad Antwerpen
Lokale Politie Antwerpen
Politiezones buiten stad Antwerpen

Waarom zou je bij CO3
aanmelden?

Parket Antwerpen

Wat is CO3?

CAW Antwerpen

CO3 is een samenwerkingsverband tussen partners uit
drie sectoren: bestuur, politie en parket, zorg en hulpverlening.

Justitiehuis Antwerpen
• CO3 brengt, met medeweten van de cliënt, alle
informatie samen.

OCMW Antwerpen

Voor wie werkt CO3?

CGG Vagga
• Veiligheid van slachtoffers is een prioriteit in alle
stappen.

We richten ons op gezinnen die geconfronteerd worden
met intrafamiliaal geweld in combinatie met andere
problemen. Enkele richtlijnen die we hierbij hanteren:

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

• Het gaat om een complexe situatie die een gecombineerde aanpak van hulp en strafrecht nodig heeft.

Centrum Integrale Gezinszorg De Stobbe
• CO3 maakt een geïntegreerd plan van aanpak op.
• Een gemandateerde casusregisseur coördineert de
aanpak.

• Er is sprake van een meervoudige problematiek:
naast het geweld doen zich problemen voor op minimum
3 leefdomeinen.

Agentschap Jongerenwelzijn
Gevangenis Antwerpen

• CO3 organiseert een begeleidingscontinuïteit.
• Knelpunten worden doorgegeven als beleidssignaal.

Een ketenaanpak
voor intrafamiliaal geweld

• Er is onveiligheid voor directe en indirecte (bv.
kinderen die getuigen zijn) slachtoffers.
We richten ons op gans het cliëntsysteem: slachtoffer(s),
pleger(s), kind(eren).

Welke doelen hebben we voor ogen?

Het geweld stoppen, voorkomen dat het zich herhaalt en
de beschermende factoren in een cliëntsysteem
vergroten. Dit doen we door middel van ketensamenwerking.

CO3 - Lange Lozanastraat 223 (3e verdieping), 2018 Antwerpen
Telefoon: 03 237 34 43
Email: co3@stad.antwerpen.be
Website: www.fjc-veiligthuis.be

Onze werkwijze
Stap 2: Dossiervorming
De ketenaanpak helpt ons om gezinnen te ondersteunen bij hun strijd tegen het geweld. Dit verloopt
in zes processtappen:

Stap 1: Aanmelding
Als betrokken professionele dienst kun je een situatie
van intrafamiliaal geweld bij CO3 aanmelden. Automatisch maak je dan deel uit van de multidisciplinaire
werking van CO3. Je wordt dus betrokken bij de
ketenaanpak, maar kan daarnaast de rol vanuit je
eigen dienst verder opnemen. Wij vragen je om de
aangemelde situatie zelf te komen toelichten op een
rondetafeloverleg. Zo zijn we zeker dat we over alle
juiste informatie beschikken.
Wat doe je als aanmelder?
• Breng het gezin op de hoogte van de aanmelding en
bevraag hen over hun wensen en noden.
• Informeer de pleger of ga na welke dienst dit kan
opnemen. We streven naar instemming van het hele
cliëntsysteem. Is dit niet haalbaar (bijvoorbeeld om
veiligheidsredenen), dan is het voldoende om de
toestemming van het slachtoffer te vragen. We
bekijken dan samen hoe en wanneer de pleger kan
ingelicht worden over CO3.
• Je blijft verantwoordelijk voor een gevaarsituatie in
te schatten. Als er gevaar dreigt voor gezinsleden,
start je de nodige crisisinterventies op en zorg je voor
een veiligheidsplanning.

Wil je een situatie aanmelden? Vraag dan
een aanmeldingsformulier via:
co3@stad.antwerpen.be of 03 237 34 43

Om een volledig zicht te krijgen op
de situatie waarbinnen het intrafamiliaal geweld zich afspeelt, leggen
alle partners hun (need-to-know)
informatie bij elkaar tijdens de
informatierondetafel. Er wordt een
dossierhouder
aangeduid
die
ontbrekende informatie opzoekt. Ondertussen kan er
al hulpverlening opgestart worden.
Welke opdracht heeft een dossierhouder?
• Een dossierhouder zorgt er in de eerste plaats voor
dat alle informatie voorhanden is om nadien een goede
inschatting te kunnen maken van de situatie. Hij of zij
contacteert hiervoor elke relevante partnerorganisatie
en peilt naar de achtergronden van de aangemelde
problematieken.
• De dossierhouder zorgt er ook voor dat de noden,
wensen en eigen voorstellen van de gezinsleden
bevraagd worden. Op basis van deze informatie vult
de dossierhouder een risicoscreeninginstrument in.
Hierin wordt een objectieve inschatting gemaakt van
de ernst van de situatie op verschillende leefdomeinen
en de mogelijkheid van escalatie. Ook de beschermende factoren in het cliëntsysteem worden in kaart
gebracht.
• Tot slot kan de dossierhouder aangeven welke de
meest aangewezen dienst is om de casusregie op te
nemen.

Stap 3: Weging en kwalificatie
Als alle informatie over de situatie voorhanden is, volgt
er een bespreking op de weegploeg waar experts uit
het werkveld aanwezig zijn. De toekomstige casusregisseur is hier eveneens aanwezig.

Het risicoscreeninginstrument
dient als basis om het dossier te
wegen (Wat is de ernst van de
problematiek?) en te kwalificeren
(Welke problemen doen zich voor?
Welke beschermende factoren zijn
aanwezig?).

Vervolgens stellen we gezamenlijk de doelstellingen
voor het plan van aanpak op en bekijken we welke
diensten de daaruit vloeiende acties kunnen opvolgen.
Ook wordt er een gemandateerde casusregisseur
aangeduid.

Stap 4 en 5: Casusregie
en uitvoering
Welke rol heeft een casusregisseur precies?
De casusregisseur coördineert
alle acties in een CO3-dossier.
Hij of zij gaat normaal niet zelf
als hulpverlener aan de slag
maar houdt het overzicht over
alle lopende trajecten en
ontwikkelingen binnen het
gezin.
De casusregisseur
werkt bijgevolg vanuit een
helikopterperspectief.
Voor
betrokken diensten heeft deze
manier van werken als
voordeel dat er een goede doorstroming van relevante
informatie is en dat de samenwerking met andere
diensten gefaciliteerd wordt. Voor de cliënten is de
casusregisseur een neutrale aanspreekpersoon die,
indien nodig, kan bemiddelen als een traject met een
bepaalde dienst moeilijk loopt.

De casusregisseur bouwt een netwerk uit en brengt de
cliënten op de hoogte van het plan van aanpak.
Afstemming over de aanpak kan verlopen via een
casusoverleg: een overleg met de betrokken diensten
zonder de gezinsleden of via een cliëntoverleg, waarbij
naast diensten één of meer gezinsleden aanwezig zijn.
Het overleg verduidelijkt de rol van de casusregisseur
en de opdrachten van elke dienst. Het heeft als doel
om het plan van aanpak verder uit te werken en
concrete afspraken te maken over de acties, de timing,
de communicatie, wat te
doen bij problemen,
enzovoort. Tijdens het
overleg wordt duidelijk of
een plan van aanpak nog
verdere bijsturing nodig
heeft. Nadien houdt de
casusregisseur
vinger
aan de pols bij de betrokken diensten en bij het cliëntsysteem. Op regelmatige tijdstippen brengt de casusregisseur verslag uit op het opvolgrondetafeloverleg bij
CO3 over de voortgang in de situatie. Bij het realiseren
van het plan van aanpak geldt er een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo kun je als casusregisseur bij problemen in de uitvoering altijd terecht bij het multidisciplinaire team van CO3 om tot een gedragen beslissing
te komen.

Stap 6: Evaluatie
Als het geweld gestopt is en de doelstellingen van CO3
behaald zijn, dan kan een dossier worden afgerond. Dit
betekent dat een situatie 6 maanden van op afstand
wordt gevolgd. Na deze periode neemt de casusregisseur opnieuw contact met de betrokken diensten en
het gezin. Als de situatie nog steeds onder controle is,
kan het dossier afgesloten worden bij CO3. Dit betekent geenszins dat er geen hulpverlening of justitieel
traject meer kan lopen.

