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CO3 GIDS 
Als we in contact komen met gezinnen waarin zich geweld voordoet, willen we niets liever dan dat 

het geweld stopt. Om dat te realiseren, is samenwerking vaak het sleutelwoord. De ketenaanpak CO3 

zet in op samenwerking tussen hulpverlening, politie en parket om het geweld te stoppen. In deze 

gids kan u lezen wat CO3 is en hoe we werken.  

I. Wat is CO3? 

A. De ketenaanpak CO3 

CO3 staat voor cliëntcentrale organisatie. CO3 is een samenwerkingsverband tussen partners uit drie 

sectoren: bestuur, politie en parket, zorg en hulpverlening. Stad Antwerpen en de Vlaamse overheid 

zijn de initiatiefnemers. De ketenpartners van CO3 hebben een samenwerkingsverklaring 

ondertekend waarbij elke partner zich engageert deel te nemen aan CO3. Informatie-uitwisseling is 

hierbij van cruciaal belang. 

B. Doelstellingen 

De doelstellingen van de ketenaanpak zijn:  

• Het stoppen van geweld  
• Het voorkomen van herhaling  
• Het vergroten van  beschermende factoren en het verminderen van risicofactoren  

Om dit te realiseren kiezen we voor een gezinsgerichte aanpak, met aandacht voor de volwassenen 

én de kinderen in het gezin.  

C. Voor welke gezinnen? 

Onze aanpak richt zich naar gezinnen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld. De 

ketenaanpak is natuurlijk niet de eerste overweging. Soms is het mogelijk om situaties van 

intrafamiliaal geweld aan te pakken in een hulpverlenend proces. Wanneer dit moeilijker loopt (de 

hulpverlening heeft geen blijvend effect op het gezin, het gezin haakt af, …), kan een ketenaanpak 

mogelijk een volgende stap zijn. Dit is vooral het geval in deze situaties waarin afstemming tussen 

politie, justitie en hulpverlening de sleutel kan zijn tot een succesvolle strijd tegen het geweld. 

De ketenaanpak is er vooral voor gezinnen waarin er een groot risico is op herhaling of op escalatie 

van het geweld. Een aantal factoren spelen hierin een rol. Denken we bijvoorbeeld aan een grote 

mate van afhankelijkheid in de relatie, bedreigingen die worden geuit, … Bijzondere aandacht is er 
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ook voor middelenmisbruik en stressfactoren in het gezin of in de relatie, die mogelijk een rol spelen 

in het geweld. Stress kan te maken hebben met financiële problemen, verblijfsrecht, een dreigende 

relatiebreuk… Meer informatie over deze risicofactoren is terug te vinden via www.risicotaxatie.be  

D. De partners bij de ketenaanpak 

De hierna genoemde partners zijn partners bij de ketenaanpak en nemen deel aan overlegtafels: 

● Politie 
● Parket  
● Bestuur, bij monde van de Federale, Vlaamse en stedelijke diensten die zich inzetten voor 

het maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen 
● Centrum Algemeen Welzijnswerk 
● Geestelijke Gezondheidszorg 
● Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
● Agentschap Opgroeien 
● Het Justitiehuis 

E. Wettelijk kader voor informatie- en expertisedeling: Protocol 458ter 

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 (zie 

ook website FJC Veilig thuis) .  

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek mag je geen vertrouwelijke informatie bekend maken die je 

beroepshalve over een ander persoon te weten komt. Op basis van artikel 458ter is er de 

mogelijkheid tot een gestructureerd casusoverleg tussen hulpverlening, politie, parket. Tijdens dit 

overleg kan een situatie van intrafamiliaal geweld worden ingeschat en is het mogelijk om afspraken 

te maken over een afgestemde aanpak. De partners die deelnemen aan het overleg verbinden zich 

tot ‘geheimhouding’ van de informatie die gedeeld wordt tijdens het overleg. Aanmelders verklaren 

zich ook akkoord met deze plicht tot geheimhouding in het aanmeldingsformulier (zie ook website 

FJC Veilig Thuis). 

F. Verkennend casusoverleg en casusoverleg 

In de ketenaanpak zijn er twee soorten overleg. Het verkennend casusoverleg heeft tot doel te 

beslissen of een dossier instroomt in de ketenaanpak. Partners leggen informatie samen, schatten de 

risico’s in en wegen af of een ketenaanpak aangewezen is. Indien het dossier niet instroomt in de 

ketenaanpak, wordt advies verstrekt aan de aanmelder, waaronder advies gericht op het verhogen 

van veiligheid. 

http://www.risicotaxatie.be/
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Het casusoverleg kan worden georganiseerd voor situaties die instromen in de ketenaanpak. In het 

kader van de ketenaanpak blijven politie, parket en hulpverlening informatie en expertise 

uitwisselen. Ze stemmen hun acties op elkaar af in een gezamenlijk plan van aanpak.  

G. Instemming van cliënten 

Het verkennend overleg gaat vooral om informatiedeling. Om informatie te delen is het niet 

noodzakelijk toestemming te hebben van cliënten. Uiteraard is het wel een belangrijk streven. 

In de ketenaanpak zelf streven we wel naar maximale instemming van cliënten. Dit vanuit het 

principe van informed consent: bij instemming moet men duidelijk op de hoogte zijn gebracht van 

wat de ketenaanpak inhoudt. De ketenaanpak combineert hulpverlening met een justitiële aanpak. 

Het is dus belangrijk dat er medewerking is. Indien geen van de gezinsleden instemt met de 

ketenaanpak, is het opstarten van casusregie niet mogelijk. Casusregie kan starten van zodra één 

(volwassen) gezinslid instemt.  

Indien de situatie in aanmerking komt voor de ketenaanpak, maar geen van de gezinsleden stemt in 

met de ketenaanpak, is het mogelijk dat de aanmelder nog een beperkt aantal keer deelneemt aan 

een verkennend casusoverleg om aanvullend informatie of expertise te bekomen. Zo bekijken we 

samen verder op welke manier de veiligheid kan worden verhoogd en of een opstart in de 

ketenaanpak eventueel later nog aan de orde kan zijn.  

H. Aan de slag met casusregie 

De afstemming in de ketenaanpak gebeurt door een ‘casusregisseur’. Deze persoon doet zelf niet aan 

hulpverlening, maar ‘regisseert’ de verschillende acties die nodig zijn om het geweld te stoppen. Een 

casusregisseur gaat actief aan de slag met een gezin. Hij maakt daarvoor een plan op maat met oog 

voor noden, wensen en verwachtingen en met de focus op veiligheid. De casusregisseur doet dit niet 

alleen. Hij maakt gebruik van multidisciplinaire overlegmomenten (minstens voor de bespreking van 

het plan van aanpak, opvolging van de afgesproken acties, en afronding van de casusregie), om tot 

een gedragen afstemming te komen van het plan van aanpak, met inspraak van hulpverlening, politie 

en justitie. 

Deze casusregie kan worden opgenomen door één van de organisaties die reeds aan de slag zijn in 

het gezin. Indien dit niet mogelijk of niet wenselijk is, kan ook beroep worden gedaan op een 

casusregisseur van CO3. Dit is enkel mogelijk als er hiertoe ‘beschikbaarheid’ is. Meer informatie 

hierover kan verkregen worden via de CO3 lijn (Zie ‘Aanmelden voor de ketenaanpak’) 
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I. Aan de slag zonder casusregie 

Indien er geen beschikbare casusregisseur is, bekijken we samen met de aanmelder wat wel mogelijk 

is. De aanmelder (indien politie, parket of gezinsgerichte hulpverlening) krijgt de mogelijkheid om in 

te stromen in de ketenaanpak. Dat betekent dat de aanmelder zelf aan de slag gaat in een dossier 

binnen de grenzen van zijn eigen mogelijkheden en gebruik kan maken van de overlegtafels van CO3.  

Deze zijn het forum voor de  herbespreking en het bekomen van feedback met betrekking tot acties 

opgenomen door de partners. 
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II. Aanmelden voor de ketenaanpak 

A. Schematisch 

 

B. Hoe aanmelden?  

Alle professionele organisaties die in contact komen met intrafamiliaal geweld kunnen aanmelden bij 

CO3. Een dossier kan op elk moment aangemeld worden door het aanmeldingsformulier van het FJC 

volledig in te vullen en te mailen aan CO3@antwerpen.be. Bij extra vragen over de aanmelding is het 

mogelijk op dinsdag- en donderdagvoormiddag te bellen naar de CO3-lijn: 03 435 98 21 (Heeft u 

daarentegen een vraag tot advies of consult, gelieve dan onze Advieslijn te contacteren: 03 435 98 

10).  Het aanmeldingsformulier staat op de website van het Family Justice Center Veilig Thuis. (Zie: 

https://fjc-veiligthuis.be/antwerpen/voor-professionelen) 

De aanmelder blijft verantwoordelijk voor het inschatten van een gevaarsituatie, en het opstarten 

van crisisinterventies indien nodig. 

C. ‘Verkennen’ van de aanmelding  

De ketenpartners van CO3 bereiden het dossier voor. Zij zoeken op welke relevante informatie ze 

hebben over het dossier en delen deze informatie met elkaar in het kader van het verkennend 

casusoverleg (zie 1.G). Ze schatten gezamenlijk risico’s in. 

Aan de aanmelder vragen we om deel te nemen aan dit overleg en de aanmelding toe te lichten. Zo 

zijn we zeker dat we over alle juiste informatie beschikken.  

  

 

AANMELDEN 

 

 Aanmeldingsfor
mulier 

 Bezorgen via 
co3@antwerpe
n.be 

 Eventueel 
telefonisch 
bespreken via 
de CO3-lijn: 03 
435 98 21 

 
 

 

VERKENNEN 
AANMELDING 

 

 Toelichting 
door aanmelder 

 Infodeling door 
ketenpartners 

 Risicotaxatie 

 
 

 

CONCLUSIE 
KETENAANPAK & 
CASUSREGIE 

 

Geen 
ketenaanpak + 
advies aan 
aanmelder 

Geen 
casusregisseur 
+ verbinding 
aanmelder en 
parket 

 KETENAANPAK 
+ CASUSREGIE 

mailto:CO3@antwerpen.be
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● Waarom meldt u het dossier nu aan?  

● Over welk geweld gaat het? Wat was de situatie bij aanvang en wat is de 

huidige situatie? Wat zijn volgens u de voornaamste risico’s? 

● Wie zijn de cliënten en hoe verhouden ze zich tot elkaar?  

● Wat zijn de wensen/noden/vragen van de cliënten (vraagverheldering bij 

cliëntsysteem: pleger – slachtoffer – kind +12)? 

● Welke diensten, partners zijn betrokken en hoe? 

● Is er al één of ander vorm van veiligheidsplan? (voor opmaak zie website FJC 

Veilig thuis) 

● Welke vragen en verwachtingen hebt u? 

 

D. Nood aan ketenaanpak of niet? 

De deelnemende ketenpartners overwegen een instroom in de ketenaanpak. Ze komen tot een 

gedragen beslissing over de nood aan instroom in de ketenaanpak.  

Indien het dossier niet instroomt, voorzien ze de aanmelder alleszins van een multidisciplinair advies, 

met bijzondere aandacht voor veiligheid. De aanmelder ontvangt steeds advies voor het opmaken 

van een ‘veiligheidsplan’. Indien er sprake is van een acute gevaarsituatie, kan een advies 

bijvoorbeeld zijn dat een parketmelding aangewezen is. Indien gewenst, ondersteunen we de 

aanmelder hierbij (bijvoorbeeld door het verstrekken van een sjabloon voor parketmelding, het 

helpen informeren van betrokken hulpverleners en parket over de verontrusting…). 

Soms is het niet mogelijk om al te beslissen of een dossier kan instromen in de keten omdat er te 

veel informatie ontbreekt. In dat geval worden afspraken gemaakt om ontbrekende informatie te 

bekomen en is een herbespreking noodzakelijk. Ketenpartners kunnen intussen te rade gaan bij hun 

eigen achterban (bijvoorbeeld: het IFG team van het CAW informeert bij een andere CAW dienst, 

stadsmedewerker informeren bij andere ketenaanpakken, verbindingspersonen van politie en parket 

informeren bij andere teams of zones) of de aanmelder kan bijkomende acties ondernemen. 

Eventueel kunnen ketenpartners de aanmelder ondersteunen bij het verkrijgen van aanvullende 

informatie (bijvoorbeeld: door contact te leggen met verbindingsfiguren bij OCJ, SDJ of het 

justitiehuis). Deze informatie wordt vervolgens gedeeld in een aanvullend verkennend casusoverleg. 

E. Wie doet de casusregie? 

Als een dossier instroomt in de ketenaanpak is het belangrijk dat er zo snel mogelijk casusregie start. 

Casusregie kan zowel worden opgenomen door een partner die reeds betrokken is in het gezin, als 

door een nog aan te stellen regisseur. Het voordeel van regie door een reeds betrokken partner is 
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dat er al een vertrouwdheid is met het gezin. De aanpak van het geweld kan dan worden versterkt, 

door de interdisciplinaire aanpak.   

Als de aanmelder zelf de casusregie zal voeren, wordt de eerste start gemaakt tijdens het 

verkennend casusoverleg (ICO). De aanmelder krijgt een stand van zaken, neemt kennis van 

betrokken organisaties en contactpersonen. Er kan ook onmiddellijk een datum voor vervolgoverleg 

worden vastgelegd. 

Indien er nood is aan casusregie door één van de ketenpartners (vanuit het VK, het CAW, stad 

Antwerpen, OCJ/ SDJ of het justitiehuis), streven we er naar dat deze casusregisseur ook aanwezig 

kan zijn bij het verkennend casusoverleg. Zo neemt de casusregisseur deel aan de informatie- en 

expertisedeling en kan hij, in afstemming met de aanmelder, aan de slag. Als de casusregisseur niet 

aanwezig kan zijn bij deze bespreking, wordt hiertoe een bijkomend (verkennend) casusoverleg 

gepland. 

F. Casusregie door de ketenpartners: instroom volgens capaciteit 

Casusregie kan enkel worden opgenomen door de ketenpartners indien er een casusregisseur 

beschikbaar is.  

Indien niet, is het aangewezen dat de casusregie – tijdelijk – wordt opgenomen door één van de 

organisaties die reeds aan de slag is in het gezin. Dit maakt het mogelijk dat afstemming gebeurt op 

het vlak van acties gericht op het stoppen van geweld of verhogen van beschermende factoren. 

Als dat ook niet kan, wordt de aanmelder uitdrukkelijk geïnformeerd over het oordeel vanuit het 

verkennend casusoverleg dat er nood is aan een ketenaanpak, omwille van de hoog risico situatie. 

Samen met de aanmelder bekijken we welke acties wel tot de mogelijkheden behoren. Alleszins 

brengen we de aanmelder in contact met de CO3 criminologen die zorgen voor verbinding met het 

parket, en die in het kader van de ketenaanpak verder kunnen afstemmen met de aanmelder. Ook 

het leggen van verbinding met andere ketenpartners behoort tot de mogelijkheden. 

 

G. Het verkennend casusoverleg in een notendop 
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Voorzitter en coördinator 
Voorbereiding en verslag 

Marjan Wellens (Maatschappelijke Veiligheid, stad Antwerpen) 
Nadia Hajou (Maatschappelijke Veiligheid, stad Antwerpen) 

Timing elke vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur 
Het bespreken van een aanmelding duurt ongeveer een half uur 
Aanmeldingen kunnen worden bezorgd van maandag tot 

donderdag in de week voorafgaand op het overleg. Op vrijdag 

gaat de voorbereiding van het infodelen van start. Ten laatste 
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de dag voor het overleg zelf wordt de agenda van ICO definitief 

gemaakt (donderdag om 13u). 

Finaliteit Beslissen over instroom in de ketenaanpak 
Aanstellen casusregisseur 
Advies aan de aanmelder 

Deelnemers Aanmelders 
CAW 
Sociale Dienstverlening, stad Antwerpen  
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen 
Politie Antwerpen 
Parket Antwerpen 

Met medewerking van  Opgroeien Antwerpen (OCJ/SDJ) 
Justitiehuis Antwerpen 
Centraal MeldPunt voor Risicojongeren 
KADANS, KOMPAS+, casemanagement  
Extra en bemiddeling 

Ondersteund door  Sharepoint  
Verantwoordelijk aanspreekpunt: Cathy Janssens 

Vragen over 
aanmeldingen 

De CO3 lijn:  03 435 98 21 
Bereikbaar op dinsdag- en donderdagvoormiddag 
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III. Casusregie 

Het doel van de casusregie is te werken aan duurzame veiligheid van het gehele gezinssysteem: het 

stoppen van geweld en voorkomen van herhaling.  

De casusregisseur werkt aan een plan van aanpak op maat van het gezin: dit is de rode draad in alle 

stappen van de casusregie. De informatie van de aanmelding en de input van gezin en partners zijn 

de eerste stappen om te komen tot een plan van aanpak op maat. De casusregisseur maakt een plan 

van aanpak ‘op maat’ samen met het gezin en de betrokken partners. Hij waakt over een duidelijke 

rolverdeling en coördineert de acties van alle partners. Gedurende de hele casusregie staat het plan 

van aanpak centraal, net als de interdisciplinaire opvolging er van. 

A. Schematisch 

 

B. Horen van het gezin en betrokken organisaties 

1. Wat wenst het gezin? 

De casusregisseur neemt contact met het gezin en plant een gesprek met alle gezinsleden ouder dan 

12 jaar. Hij bevraagt elk gezinslid naar hun verhaal, naar hun noden, en naar hetgeen volgens hen 

nodig is om het geweld te doen stoppen.   

De casusregisseur bevraagt standaard alle kinderen van het gezin, die ouder zijn dan 12 jaar. Het is 

niet de bedoeling om de kinderen volledig in te lichten over het volledige CO3 dossier, of over wat de 

ouders vertellen tegen de casusregisseur. Wel om de kinderen te informeren en hun noden te 

bevragen, of hen te betrekken bij oplossingen.  We gaan na hoe het plan van aanpak kan inspelen op 

hun noden , dit door de visie van de kinderen op gepaste wijze mee te nemen in het plan van 

aanpak. (Zie bijlage A Leidraad gesprek met minderjarigen) 

 

 

  

 HOREN VAN HET GEZIN EN PARTNERS 

 OPMAKEN VAN EEN PLAN VAN AANPAK OP MAAT 

 OPVOLGEN VAN HET PLAN 

 VEILIG LOSLATEN 
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We gaan uit van een gezinsgerichte aanpak van het geweld, en betrekken ook de gezinsleden die het 

geweld plegen. Dit tenzij het betrekken van de pleger(s) zou leiden tot onveiligheid of escalatie van 

geweld. Dan kiezen we er, tijdelijk, voor om enkel aan de slag te gaan met de slachtoffers.  

2. Welke organisaties begeleiden het gezin? 

De casusregisseur neemt contact met alle organisaties die al bezig zijn met begeleidingen of acties in 

het gezin. Dit kan gaan om organisaties die bezig zijn met een hulpverlenend traject, of politionele of 

justitiële acties. Wie aan de slag is in het gezin, werd duidelijk tijdens het infodelen in het kader van 

het verkennend overleg. Het is terug te vinden in het verslag.  
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● Stel jezelf voor als casusregisseur en leg uit wat casusregie inhoudt 
● Stel CO3, en de doelstellingen van CO3, voor (aan de hand van de cliëntfolder 

van CO3, zie website) 
● Verifieer of minstens één gezinslid heeft ingestemd met de ketenaanpak 
● Spreek met de verschillende gezinsleden om hun verhaal, zorgen en wensen te 

leren kennen 
● Spreek met kinderen die ouder zijn dan 12 jaar (zie bijlage A: leidraad gesprek 

met minderjarigen) 
● Stel, samen met het gezin, een veiligheidsplan op (zie website FJC Veilig Thuis) 
● Informeer naar de rol van de diensten die betrokken zijn.  
● Licht toe dat informatie kan worden gedeeld op basis van het Protocol 458ter. 
● Maak heldere afspraken over communicatie en infodeling. Deel alleen 

relevante informatie. 
● Maak duidelijke afspraken over de regierol, als er een consulent van OCJ of 

SDJ betrokken is (zie bijlage B: afspraken tussen CO3 en OCJ/SDJ) 
● Stem zoveel mogelijk af met de justitie assistent als die betrokken is, of vraag 

voorrang aan het justitiehuis indien aangewezen . (zie bijlage C: afspraken 
tussen CO3 en Justitiehuis) 

● Leg ook contact met JWA en PSD indien één van de gezinsleden in de 
gevangenis verblijft (zie bijlage D: afspraken tussen CO3 en PSD/JWW) 

 

C. Het opmaken van een plan van aanpak 

1. De krachten en risico’s in het gezin  

Bij de beslissing over de instroom in de ketenaanpak werden de grootste risicofactoren 

geïnventariseerd. De casusregisseur gaat na welke risicofactoren aanwezig zijn in het gezin en zorgt 

voor een update waar nodig (eventueel gebruik makend van de digitale versie via 

www.risicotaxatie.be – Veilig Thuis Antwerpen). 

Naast de risicofactoren tracht de casusregisseur om de beschermende factoren zo goed mogelijk in 

beeld te krijgen, aan de hand van de gesprekken met het gezin en betrokken organisaties.  

http://www.risicotaxatie.be/
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2. Een plan op maat voor het gezin 

De casusregisseur stelt een plan van aanpak op dat tracht om de risicofactoren te verminderen 

(bijvoorbeeld oorzaken voor stress helpen wegwerken, tegengaan van afhankelijkheid in de relatie…). 

Hij maakt hierbij gebruik van het CO3 Plan Van Aanpak en de bijhorende handleiding (zie bijlage).  

Bovendien probeert hij om zoveel mogelijk beschermende factoren te installeren. 

De casusregisseur zorgt ervoor dat het plan van aanpak aandacht heeft voor alle gezinsleden: dader, 

slachtoffer, kind(eren). 

De casusregisseur heeft bijzondere aandacht voor het welzijn van de kinderen en  beschermende 

factoren voor de kinderen in kwestie (o.a. het hebben van een vertrouwenspersoon, het versterken 

van veerkracht en het verwerken van trauma). 

3. Zorg voor versterking van het netwerk waar nodig 

Het kan zijn dat er heel wat noden zijn in het gezin, waar nog geen actie rond werd ondernomen. De 

casusregisseur gaat dan op zoek naar bijkomende ondersteuning, ofwel in het eigen netwerk van het 

gezin ofwel door verbinding te maken met een relevante professionele organisatie.  

Indien in afwachting hiervan hulpverlenende of uitvoerende taken nodig zijn door de casusregisseur, 

kunnen deze uitzonderlijk en tijdelijk gecombineerd worden met de rol van casusregisseur. 
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● Zorg dat je de risicofactoren van het gezin kent en vul ze aan waar nodig 
● Breng beschermende factoren duidelijk in beeld 
● Zorg voor veiligheidsafspraken (voor opmaak zie website FJC Veilig Thuis) 
● Stel een plan van aanpak op met alle te ondernemen acties om het geweld te 

stoppen. Zie ook in bijlage E: handleiding plan van aanpak 
● Gebruik de Wegwijzer IFG. Er staan ook tips en tools in. (de wegwijzer staat op 

de website van het FJC Veilig Thuis) 
● Organiseer netwerkoverlegmomenten met het gezin en betrokken organisaties      

om het plan van aanpak te maken  
● Betrek de aanmelder      
● Zorg ervoor dat gewerkt wordt vanuit duidelijke doelstellingen  
● Spreek een duidelijke taak- en rolverdeling af 
● Probeer ervoor te zorgen dat minstens één van de betrokken organisaties het 

eigen netwerk van het gezin betrekt      
● Bespreek het plan van aanpak op de ‘Weegploeg’      

 

D. Opvolgen van het plan 

De eerste taak van de casusregisseur is het afstemmen van acties en het uitwisselen van relevante 

informatie. De casusregisseur informeert het gezin regelmatig over de acties van het plan van 

aanpak. Hij organiseert overleg met het gezin en de betrokken organisaties.  
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● Zorg dat je op de hoogte blijft van alle lopende acties en de stand van zaken.   Blijf 
in verbinding met de andere betrokken organisaties. 

● Stem de acties opgenomen in het actieplan op elkaar af en laat ze op elkaar 
aansluiten. Denk proactief na over mogelijke vervolgstappen, zodat acties naadloos 
op elkaar aan kunnen sluiten. 

● Zorg voor terugkoppeling naar het gezin, en bevraag regelmatig of zich nog geweld 
voordoet. 

● Zorg voor terugkoppeling naar de aanmelder  
● Organiseer regelmatig netwerkoverlegmomenten met het gezin en betrokken 

organisaties om acties af te stemmen       
● Opgelet bij crisissituaties: zorg voor coördinatie en betrek organisaties die je 

kunnen helpen bij deze crisis (Crisisteam +18, politie…) 
● Agendeer op de Ronde Tafel wanneer nodig 

 

E. Veilig loslaten van de casusregie 

1. Toetsen van het plan aan de doelstellingen 

 
Wanneer de casusregisseur overweegt om af te ronden, toetst hij het plan van aanpak aan de 

doelstelling om het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen (ook op langere termijn). Hij gaat 

na of de risicofactoren die aanleiding gaven tot instroom in de ketenaanpak in minder mate aanwezig 

zijn en beschermende factoren vergroot. Dit kan door vergelijking met de risicotaxatie van bij 

aanvang (eventueel via www.risicotaxatie.be) 

2. Toewerken naar afronding 

Vooraleer de casusregie wordt afgerond, overlegt de casusregisseur een laatste keer met alle 

betrokken diensten. Vervolgens bekijkt de casusregisseur met het gezin en betrokken organisaties of 

het gezin voldoende mogelijkheden kent om terug hulp te zoeken indien het geweld zich opnieuw 

zou voordoen.  

De casusregisseur vraagt aan alle gezinsleden een evaluatie van de ketenaanpak.  

3. Loslaten van de regie 

Indien de doelstellingen bereikt zijn, en overlegd werd met gezin en partners over de afronding, kan 

veilig worden losgelaten. Indien de doelstellingen niet konden worden bereikt of het gezin 

onbereikbaar werd, kan de regie enkel worden losgelaten als de afronding gepaard gaat met 

bijkomende acties en afstemming over veiligheid. 

 

http://www.risicotaxatie.be/
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● Doe de afrondingstoets: 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? 

● Voer een afrondend gesprek met het gezin. Leid toe naar vervolghulp of 
bespreek op welke manier een nieuwe hulpvraag kan worden gesteld indien 
nodig 

● Stem af over afronding met betrokken partners 
● Vraag aan alle gezinsleden hoe ze de ketenaanpak evalueren (Gebruik 

eventueel het evaluatieformulier – zie ‘cliëntbevraging’ op de website) 
● Bespreek de afronding op het casusoverleg ‘Weegploeg’ ( Zie ook in bijlage 

G: Leidraad bij agendering WP) 
● Indien van toepassing: ga zes maanden na afronding na of eventuele 

vervolghulpverlening goed werd opgestart en laat dit weten aan de 
operationeel coördinator CO3 (via co3@antwerpen.be of via de CO3 lijn: 03 
435 98 21).  

● De Ronde tafel sluit een dossier af nadat het 6 maanden afgerond is, na een 
laatste check op nieuwe feiten door de info delende partners en na een 
laatste check of er een goede start werd gemaakt bij andere diensten (indien 
van toepassing) 

● Indien aangewezen kan sneller na afronding nog een Ronde Tafel worden 
gepland om na te gaan of er nieuwe feiten zijn (bijvoorbeeld na drie 
maanden). 

  

mailto:co3@antwerpen.be
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IV. Casusoverleg 

In de ketenaanpak werken hulpverlening, politie en justitie samen in de aanpak van intrafamiliaal 

geweld. Casusregie wordt dus altijd gekoppeld aan interdisciplinair casusoverleg. De casusregisseur 

laat zich bij het opmaken of bijstellen van het plan van aanpak ondersteunen door hulpverleners, 

politie, justitie of andere disciplines, wanneer nodig. Ondersteuning wordt in de eerste fase van de 

casusregie geboden door de ronde tafel, waar nodig. Het plan van aanpak in zijn geheel ligt voor op 

de weegploeg. Vervolgens kan tussentijds ondersteuning worden geboden door de Ronde Tafel. Bij 

het beëindigen van de casusregie spelen beide tafels opnieuw een rol: afronding wordt ondersteund 

door de Weegploeg; de definitieve afsluit van een dossier gebeurt op de Ronde Tafel. 

A. Schematisch 

 

B. De Weegploeg 

1. Casusregie en de weegploeg 

De casusregisseur neemt de tijd om een gezin en de geweldsituatie goed te leren kennen. Na 

ongeveer twee maanden brengt hij een eerste ontwerp van Plan van Aanpak op de Weegploeg. 

Tijdens de Weegploeg kijken ketenpartners mee naar het opgestelde Plan van Aanpak. Ze kijken naar 

alle acties voor zowel de pleger, het slachtoffer en ook de kinderen. 

De casusregisseur nodigt eventueel de aanmelder of andere betrokken organisaties uit.  

Indien een consulent betrokken is in het dossier, nodigt de casusregisseur deze bij voorkeur ook uit.  

  

 HOREN VAN HET GEZIN EN PARTNERS 

 

(Ronde Tafel) 
 OPMAKEN VAN EEN PLAN VAN AANPAK OP MAAT 

 

Weegploeg 
 OPVOLGEN VAN HET PLAN 

 

Ronde Tafel 
 VEILIG LOSLATEN 

 

Weegploeg 
(afronden) 

Ronde Tafel 
(afsluiten) 
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Op de Weegploeg wordt een zinvolle terugkomdatum afgesproken voor de Ronde Tafel. Minstens 

wordt op de Ronde Tafel nog één tussentijdse evaluatie (na ongeveer tien maanden) gepland van het 

plan van aanpak, met inbegrip van het opnieuw bekijken van risicotaxatie. 

Mocht een plan van aanpak fundamenteel worden bijgestuurd tijdens de begeleiding, agendeert de 

casusregisseur de bespreking ervan opnieuw op de weegploeg.  

 

2. Wat doet de weegploeg? 

De Weegploeg zet in op expertisedeling in het kader van de ketenaanpak. Samen met ketenpartners 

bespreken we het plan van aanpak. De weegploeg bewaakt ook het gezinsgericht en risico gestuurd 

karakter van de ketenaanpak (= doelbewaking). Samen zorgen we ervoor dat elk plan van aanpak een 

gezinsgerichte invalshoek heeft, met aandacht voor elk gezinslid. Bovendien bewaken we dat acties 

worden gekoppeld aan de risicofactoren die aanwezig zijn in het gezin. Bij afronding blikt de 

weegploeg terug op het plan van aanpak en gaat na of de doelstellingen van de ketenaanpak 

(stoppen van geweld, voorkomen van herhaling, verminderen van risicofactoren) voldoende bereikt 

zijn. 

 

3. De weegploeg in een notendop 

IN
 E

EN
 N

O
TE

N
D

O
P

 

Voorzitter en coördinator 
Voorbereiding  
Verslag 

Eveline De Wree (stad Antwerpen) of Pascale Franck 
(Vlaamse overheid) 
Cathy Janssens (stad Antwerpen) 
Sabiha Ben Ahmed (stad Antwerpen) 

Timing Tweewekelijks op dinsdag tussen 13u en 16.00 uur 
Het bespreken van een plan van aanpak duurt ongeveer een 
half uur; het bespreken van een afronding een kwartier. 

Agendering Agenderen op de Weegploeg kan tot maandag (12u) in de 
week voorafgaand aan het overleg, via aan 
CO3@antwerpen.be. Agendering gebeurt aan de hand van 
een (voorzet tot) plan van aanpak, een fundamenteel 
gewijzigd plan van aanpak of motivering tot afronding. 
Beiden kunnen begeleid worden door duidelijke vragen die 
men wil voorleggen aan de weegploeg.  De agenda wordt 
verstuurd op maandag (12u). 

Finaliteit Bespreken plan van aanpak en toetsing aan: 
- Gezinsgerichte aanpak 
- Verminderen van risicofactoren en verhogen van 

beschermende factoren 

Deelnemers CAW Antwerpen 
Sociale Dienstverlening, stad Antwerpen  
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen 
PZ Antwerpen 

mailto:CO3@antwerpen.be


 

16 
 

Parket Antwerpen 
Opgroeien Antwerpen (OCJ/SDJ) 
CGG Vagga 

Mogelijke partners op 
afroep  

Justitiehuis Antwerpen 
Adviespunt verslaving 
Solentra of OTA 
VAPH      
Kinderpsycholoog (VK/ Vagga) 
SARA Netwerk (Advies en Wegwijzer) 
… 

Ondersteund door  Digitt (verslaggeving) 

Vragen over agendering Cathy Janssens 
Zie ook in bijlage G: Leidraad bij agendering  

 

C. De Ronde Tafel 

1. Casusregie en de Ronde Tafel 

De casusregisseur stelt een Plan van Aanpak op samen met het gezin en de betrokken partners. Soms 

heeft hij niet genoeg informatie of expertise om dit goed te doen. Soms verandert een crisis de 

situatie en is het nodig nieuwe afspraken te maken. Hij kan dan een beroep doen op de Ronde Tafel. 

De ketenpartners zitten daar wekelijks samen en zoeken samen een antwoord op de vragen die zich 

stellen. Ketenpartners kijken mee naar het dossier met de bril van de eigen moederorganisatie en 

zoeken samen naar oplossingen. Dit kan zowel voor als na de weegploeg. Als casusregisseur kan je 

steeds gebruik maken van de Ronde Tafel als je er nood aan hebt. Na de Weegploeg komt een 

dossier minimum één keer op de Ronde Tafel. De casusregisseur kan betrokken partners uitnodigen 

(zoals de aanmelder of een consulent).  

2. Wat doet de Ronde Tafel? 

De Ronde Tafel deelt informatie en expertise in een dossier indien hier nood aan is. Op de 

Weegploeg wordt een zinvolle terugkomdatum afgesproken voor de Ronde Tafel. Minstens wordt op 

de Ronde Tafel nog één tussentijdse evaluatie (na ongeveer tien maanden) gepland van het plan van 

aanpak, met inbegrip van het opnieuw bekijken van risicotaxatie. De Ronde Tafel gebruikt het plan 

van aanpak als leidraad  bij de bespreking. De Ronde Tafel zorgt ook voor een laatste check in elk 

dossier: op basis van infodeling wordt nagegaan of het geweld nog steeds gestopt is. Ze gaat ook na 

of er gezorgd werd voor een naadloze overdracht naar andere diensten. Indien dit het geval is, wordt 

het dossier definitief afgesloten in de ketenaanpak. 
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3. De Ronde Tafel in een notendop 
IN

 E
EN

 N
O

TE
N

D
O

P
 

Voorzitter en coördinator 
Voorbereiding en verslag 

Sofie Colpaert (stad Antwerpen)  
Sabiha Ben Ahmed (stad Antwerpen) 

Timing Wekelijks op donderdag tussen 9u15 en 12.00 uur 
 

Agendering Agenderen op de Ronde Tafel kan tot vrijdag (12u) in de 
week voorafgaand aan het overleg (aan de hand van 
(aangevuld) Plan van aanpak en een duidelijke vraag aan 
CO3@antwerpen.be. Indien nodig bezorgt de casusregisseur 
de laatste versie van het plan van aanpak. De agenda wordt 
verstuurd op maandag (12u) 

Finaliteit Opvolging plan van aanpak door informatie en 
expertisedeling 
Afsluiten van dossiers in de ketenaanpak 

Deelnemers CAW Antwerpen 
Sociale Dienstverlening, stad Antwerpen  
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen 
PZ Antwerpen 
Parket Antwerpen 
Opgroeien Antwerpen (OCJ/SDJ) 
Justitiehuis Antwerpen 

Ondersteund door  Digitt (verslaggeving) 

Vragen over agendering Sabiha Ben Ahmed 
Zie ook in bijlage F: Leidraad bij agendering RT 

V. Ondersteuning voor casusregisseurs 

A. Opleiding  

Nieuwe casusregisseurs krijgen een opleiding over casusregie, aangeboden door het Family Justice 

Centrum. Volgende onderwerpen komen aan bod in de vorming: de dynamieken van intrafamiliaal 

geweld, de ketenaanpak CO3, valkuilen van casusregie, risicotaxatie, samenwerking tussen 

hulpverlening, politie en parket, het aanbod van het FJC ‘Veilig thuis’. 

Deze opleiding wordt meermaals per jaar gegeven (twee tot vier keer, afhankelijk van het aantal 

nieuwe casusregisseurs). Meer info?  Bel de CO3 lijn: 03 435 98 21 

B. Coaching 

Casusregisseurs kunnen beroep doen op coaching door een operationeel coördinator. Medewerkers 

van CAW, Sociale Dienstverlening en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling krijgen 

mailto:CO3@antwerpen.be
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ondersteuning van operationeel coördinator Marjan Wellens. Medewerkers van OCJ, SDJ, Justitiehuis 

of andere kunnen zich richten naar operationeel coördinator Sofie Colpaert. 

Coaching kan zich richten op volgende thema’s: 

- De ketenaanpak CO3: doel, afbakening, voorstelling aan cliënten 
- Plan van aanpak: rode draad in de ketenaanpak, evolutiebespreking, voorbereiding 

(tussentijdse) evaluatie 
- Processtappen van CO3: oplossingsgerichte ondersteuning van te zetten stappen 

C. Intervisie  

Wie casusregie opneemt kan ook deelnemen aan onze intervisies. Momenteel bieden we twee types 

intervisie aan: 

- De rol van casusregisseur (aangeboden door het CAW) 

- Het kindperspectief in de ketenaanpak (aangeboden door het VK en Vagga) 

- Leren van successen en delen van good practices (ad hoc) 

 

D. Kwaliteitscheck 

We dragen kwaliteit samen hoog in het vaandel. Afgesloten dossiers worden daarom nog een laatste 

keer nagekeken door de strategisch coördinatoren van het FJC. Casusregisseurs moeten daar zelf 

niets in ondernemen. Als er toch onduidelijkheden zouden zijn, neemt de strategisch coördinator 

met hen contact op. 
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VI. Bijlagen: 

A. Leidraad gesprek met minderjarigen 

Voorbereiding  
 Vragen aan kinderen of ze het gesprek alleen willen doen, samen met hun ouders, samen 

met een broer of zus, een (andere) hulpverlener betrekken, communiceren via sms of chat.   

 Opties bespreken: op het FJC, tijdens een huisbezoek, … Rustige omgeving kunnen creëren, 
mogelijk even apart kunnen zitten.  

 Je introduceert jezelf eerst in het bijzijn van de ouders: dit kan stress verlagend werken voor 
kinderen, ze kunnen op deze manier ook horen dat de ouders toestemming geven om met 
jou in gesprek te gaan. “Je mag over ons gezin vertellen, ook over de moeilijke dingen”. Zo 
kunnen kinderen vrijer spreken.   

 Opgelet bij Hoog Conflictueus Ouderschap: hier is het des te belangrijker om de eigen rol 
goed uit te leggen en te duiden. Erover waken dat kind niet gekneld komt te zitten, ingezet 
wordt om bepaalde boodschappen voor of tegen een bepaalde ouder te doen. Erkenning en 
ruimte geven aan het gevoel gekneld te zetten, en het gesprek daarover niet uit de weg te 
gaan. Daarnaast ook inzetten op het afgrenzen van verantwoordelijkheid: de 
verantwoordelijkheid voor beslissingen blijft liggen bij de volwassenen.   

  
 Voorstellen  

  
 Indien ouder aanwezig is bij het gesprek: eventueel vragen om uit te leggen waarom het 

gesprek plaatsvindt (vanuit voorbereiding met de ouder).  

 Omschrijf goed het doel van je gesprek: je wil jezelf voorstellen en ook luisteren naar het 
kind.   

 Jezelf voorstellen   

 Je legt uit hoe je betrokken bent geraakt.  

  
Voorspelbaarheid  

  
- Vragen wat het kind/ de jongere in kwestie al weet over de situatie en de aanpak  
- CO3 voorstellen  

o Uitleg CO3 op kindermaat = Je bent er omwille van de spanningen en het geweld in 
het gezin. Je weet dat dit impact heeft op kinderen. Je werkt vooral met ouders. Je zoekt 
met ouders en de mensen rondom een gezin uit wat er voor zoveel ruzie, spanning en 
geweld zorgt, hoe dit kan veranderen, wie/wat hierbij kan helpen.  

- Grenzen aangeven over wat wel en niet de bedoeling is van het gesprek. Zeker ook duidelijk 
zijn in afbakening: het is vooral de bedoeling om een aantal gesprekken te hebben samen, 
niet zozeer een langdurig proces te installeren.   

o Uitleg op kindermaat: Je vindt het belangrijk dat de kinderen minstens op de hoogte 
zijn dat jij er bent en waarom. Je wil ook bekijken met het kind of actief wil betrokken 
worden in het CO3-traject.  

- Uitleggen wat er met de info gebeurt die het kind meedeelt, en wat beroepsgeheim is … (op 
kindermaat).   

o Uitleg op kindermaat: We willen graag jou mening horen. Jouw stem is niet bepalend 
voor het verdere verloop, verantwoordelijkheid ligt niet bij jou. Verloop bekijken de 
volwassenen en hulpverleners op basis van alle gemaakte info.  

  
Vertellen  
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- Je wil luisteren naar wat het kind zelf wil vertellen/vragen over zijn/haar situatie.   
- Zelf benoemen dat dit moeilijk is. Door zelf de moeilijke thuissituatie te benoemen, help je 

eenzaamheid in de beleving hiervan te doorbreken.   
- Zelf benoemen dat het ‘taboe’ kan zijn. Misschien sprak het kind er nog met niemand over 

(uit schaamte, loyaliteit, ontbreken van woorden, te pijnlijk, …).  
- Uitleggen dat het belangrijk is om te praten over het geweld.   
- Je legt uit dat je weet dat zo’n stressvolle situaties lastig kunnen zijn voor kinderen. 

Sommigen voelen vooral verdriet, kwaadheid, angst,… wat herkent kind? Hoe groot is dat 
probleem voor het kind? Effect? Wordt er ooit thuis over gesproken? Wie weet daarvan? 
Wat helpt er dan? Wat nodig?  

- Goed opvangen wat het kind vertelt: normaliseren (= gewone reactie op abnormale 
situatie) van (schuld)gevoelens, erkenning tonen voor het feit dat ze er over durven praten  

- Woorden geven aan het eventuele loyaliteitsconflict, dingen benoemen: kinderen voelen dit 
elke dag, wij kunnen helpen dit te verwoorden.  

  
  

Steunfiguur  
  

- Nagaan of er een spreekverbod is: Vinden je ouders het ok als je er met anderen over praat?  
- Samen bespreken of er al iemand is bij wie het kind terecht kan (bv aan de hand van cirkels, 

met duplo’s …). Indien het kind nog niemand heeft bij wie het terecht kan, overloop je samen 
met het kind de mogelijkheden.  

- Uitleg op kindermaat: “Je wil bekijken wie er op de hoogte is of kan gebracht worden van de 
thuissituatie. Bij wie voelt het kind zich goed? Wie kan er zijn voor het kind?   

- Je leidt het kind toe naar een geschikte vertrouwenspersoon en checkt later of het goed 
terecht is gekomen (bij professional of persoon uit het netwerk).   
 

Veiligheid  
  

- Je informeert het kind over het recht om op te groeien zonder geweld.  
- Kinderen willen graag ook ‘iets doen’ aan de situatie: met hen bekijken wat ze wel/ niet 

kunnen doen? Op die manier omgaan met realiteit dat kinderen toch geneigd zijn om op hun 
manier ‘veiligheid te installeren’.  

  
Vervolg  

  
- Vragen hoe het gesprek was voor het kind (Hoe voelt hij/ zij zich? Hoe gaat hij/ zij naar 

huis…).  
- Je vraagt hoe het kind verder betrokken wil worden. Laten participeren volgens noden en 

kunnen: de ene vorm van participatie is niet beter dan de andere.   
- Je legt uit op welke manier het kind je kan bereiken, indien het hier nood aan heeft.  
- Afhankelijk van het dossier: een kind op een later moment al of niet nog rechtstreeks 

zien/ informeren.  
- Wat kind aanbrengt vertalen naar het PvA en het perspectief van kinderen vertalen naar het 

hulpverleningsproces.    
- Terugkoppeling geven over wat kan en wat niet.  
- Stel dat een gezin afhaakt bij CO3, bekijken hoe het kind toch verder kan opgevolgd worden 

en eventueel nog een boodschap kan krijgen over de afronding/ beëindiging van CO3.  
- Zorgen dat het gesprek goed kan worden afgesloten: afronden met een meer ‘dagdagelijks 

thema’ en zo koppeling maken (bv wat ga je straks nog doen?)  
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B. Afspraken over regie tussen CO3 en OCJ/SDJ: samenwerking consulent 

en casusregisseur 

1. Afstemming over doelen: complementair aan de slag. 

a. Gemeenschappelijk doel  =  

Samen werken aan veiligheid. Hieraan werken vanuit complementariteit door:   

● Vanuit SDJ/OCJ te richten op ‘wat willen we zien’ ten aanzien van het kind met focus op 

de rol van de opvoeders  

● Vanuit CO3: ‘wat willen we zien’ ten aanzien van heel het cliëntsysteem, met focus op de 

volwassenen  

b. Best mogelijke samenwerking = 

● Zo snel mogelijk afstemmen over complementariteit van de doelen rolverwarring 
minimaliseren 

● Afstemmen over de ‘ondergrenzen’ op vlak van veiligheid 

● Zo snel mogelijk afstemmen over de onderlinge communicatie (hoe, wat, wanneer …) 

● Afstemmen over communicatie naar het cliëntsysteem en de rolverdeling hierin  

● Casusregisseur en consulent nodigen elkaar uit op overleg waarbij IFG-doelstellingen aan 

bod komen.   

● Samenwerking opzoeken op belangrijke ijkmomenten (zie schema: witte kaders), maar 
minstens driemaandelijks. Bij ijkmomenten stemmen zowel consulent als casusregisseur 
met elkaar af op gewenste wijze (samen deelnemen aan overleg, samen voorbereiden,  
op de hoogte stellen via mail of telefonisch) 
 

2. Doelen ten aanzien van de veiligheid nauwkeurig en expliciet formuleren  

c. Uitgangspunt  

Benoemen van onveiligheid start vanuit feitelijke impact op kind en is gebaseerd op 

vastgestelde en objectieve gegevens. 

Doelen naar het gezin toe worden duidelijk en concreet geformuleerd op het vlak van ‘wat’ 

OCJ/SDJ en CO3 gezamenlijk verwachten. Bijvoorbeeld: “Het kind mag nooit getuige zijn van 

IFG”. Hoe het doel bereikt wordt, kan flexibel worden ingevuld door gezin en netwerk.  

d. Best mogelijke samenwerking =  

● We staan samen in voor het samenbrengen van feitelijkheden die te maken hebben met 

onveiligheid, met inbegrip van politionele en justitiële informatie 

 

o De casusregisseur deelt de nodige informatie die voor handen is over de 

verschillende levensdomeinen met de consulent in functie van het opstellen van 

een goed onderbouwd framework. 

AFRONDING NA POSITIEF 

TRAJECT OF 

DOORVERWIJZING PARKET 
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o Consulent en casusregisseur lichten elkaar in bij nieuwe incidenten.  

o Indien een pv werd opgesteld t.a.v. volwassenen gaat de casusregisseur na wat 

de politionele en justitiële aanpak zal zijn.  

o De casusregisseur licht de consulent in over elk IFG pv (meldingen familiale twist 

en pv’s slagen en verwondingen). De casusregisseur kan eventueel geconsulteerd 

worden voor de inhoud van andere pv’s en de stand van het justitiële traject. 

o Er wordt samen bekeken wie het best geplaatst is om bij nieuwe incidenten wie 

van het cliëntsysteem aan te spreken op de zaken die voor onveiligheid zorgen. 

● Bij samenwerking worden vooral de doelen rond veiligheid nauwkeurig gespecifieerd, en 

is er flexibiliteit rond formulering van doelen op andere levensdomeinen  (bv. financiële 

problemen, …) De casusregisseur bewaakt dat het geheel van levensdomeinen aan bod 

komt in het plan van aanpak, en stemt hierover af met de consulent. Levensdomeinen 

die van toepassing zijn op de kinderen worden zoveel mogelijk opgenomen door de 

consulent; levensdomeinen die van toepassing zijn op de volwassenen door de 

casusregisseur. De casusregisseur neemt de doelen in functie van de kinderen 

opgemaakt door de consulent (derde kolom framework) mee op in het plan van aanpak. 

Dit om tot één overkoepelend plan te komen dat helder en transparant is voor alle 

betrokkenen, zowel cliënten als het formele en informele netwerk. 

● Indien nodig kan de consulent Multidisciplinaire Ondersteuning betrekken bij het 

formuleren en afstemmen van doelen. 

3. Rekening houden met het perspectief van het kind 

e. Uitgangspunt  

Gezamenlijk uitgangspunt is het kind het recht helpen te realiseren om op te groeien zonder geweld 

en het kind inspraak geven in de wijze waarop.  

f. Best mogelijke samenwerking = 

Maximaal inzetten op het combineren van expertise: 

● Consulent richt zich op het perspectief van het kind helder krijgen in gesprekken met het 

kind zelf.   

● Casusregisseur zorgt voor het verhelderen van de impact van IFG op het cliëntsysteem; op de 

volwassenen en op de kinderen 

● Gezamenlijk aanwezig zijn op netwerkberaden en overlegmomenten is helpend om expertise 

combineren. 

● Indien op casusniveau aangewezen, kunnen consulent en casusregisseur een gezamenlijk 

gesprek voeren met de kinderen om de expertise in het praten met de kinderen en de 

expertise rond IFG te kunnen combineren en zo kinderen zo goed mogelijk te kunnen 

betrekken en informeren. 

● Indien nodig kan de casusregisseur beroep doen op de expertise en coaching van de 

kinderpsycholoog. 
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4. Het professioneel en eigen netwerk als actieve partners 

g. Uitgangspunt  

Het netwerk is belangrijk in het werken aan intrafamiliaal geweld. Het eigen netwerk neemt 

hierin de belangrijkste plaats in, zeker op langere termijn. Het professionele netwerk heeft een 

belangrijke rol in het werken aan veiligheid op korte termijn. 

o Bij SDJ/OCJ richt de consulent zich vooral op het blijvend netwerk rondom een kind 

opsporen, activeren en waar nodig verstevigen. Het eigen netwerk wordt zo veel als mogelijk 

mee ingeschakeld om veiligheid te creëren. De consulent stemt ook af met het betrokken 

professioneel netwerk.  

o Bij CO3  richt de casusregisseur zich op afstemming van het professioneel netwerk en, indien 

mogelijk, het eigen netwerk een plaats geven in de veiligheidsafspraken met betrekking tot 

IFG 

h. Best mogelijke samenwerking = 

● Consulent onderzoekt bij aanvang van het traject of er een netwerk betrokken kan worden in 

het realiseren van veiligheid en licht de casusregisseur daarover in. 

● Consulent gaat na of er een belangrijke volwassene/ veilig hechtingsfiguur is voor elk kind, en 

licht de casusregisseur hierover in.  

● Als er extra ondersteuning nodig is naast het eigen netwerk, wegen consulent en 

casusregisseur samen af wat de noodzaak is om meer in te zetten op professioneel netwerk, 

buddywerking, vrijwilligers … 

● Casusregisseur licht, in afstemming met de consulent, het netwerk in over CO3.  

● Casusregisseur en consulent wegen samen af hoe het netwerk te betrekken in de 

veiligheidsafspraken rond de volwassenen. 

● Consulent gaat na hoe het netwerk veiligheid inschat en geeft dit door aan de  

casusregisseur. Beiden toetsen af in functie van wederzijds afgesproken ondergrenzen. 

● Consulent en casusregisseur spreken samen af vanaf wanneer de verantwoordelijkheid 

gaandeweg meer en meer te leggen bij het netwerk. 

● Indien de casusregisseur van CO3 op de hoogte is van bezwarende info over iemand uit het 

netwerk, bespreekt hij dit met de consulent. Samen beslissen ze wat er met deze informatie 

dient te gebeuren. De consulent SDJ kan over iemand uit het netwerk een moraliteitsverslag 

vragen, indien dit nodig is (indien de feiten gekend en het nodig is om ze “op tafel” krijgen). 

● De consulent richt zich op het professioneel netwerk rond de kinderen en de casusregisseur 

richt zich op het professionele netwerk rond de volwassenen. 

 

5. Veiligheid en vooruitgang meten 

i. Uitgangspunt  

Beide werkingen zien structureel intrafamiliaal geweld als schadelijk voor kinderen, en zolang 

het IFG verder duurt loopt het kind verdere schade op.  
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j. Best mogelijke samenwerking = 

● Consulent toetst vooruitgang vooral af aan de hand van veiligheidsschalen, het bereiken van 

doelen en samen met het netwerk. 

● Casusregisseur gaat na wat actuele politionele, justitiële informatie is en zet in op 

risicotaxatie (het geheel aan risico- én beschermende factoren gerelateerd aan IFG). 

● Veiligheid wordt nagegaan aan de hand van beide invalshoeken. Casusregisseur en consulent  

leggen informatie samen om veiligheid in te schatten. Ze spreken af wie rond welke 

risicofactoren aan de slag gaat. 

● Als er geen consensus over de inschatting van veiligheid is, kiezen consulent en 

casusregisseur voor een uitbreiding van het overleg  

● Bij incidenten:  

o Bij elk incident wordt impact op de kinderen ingeschat, door consulent en 

casusregisseur samen. 

o Consulent gaat na of het veiligheidsplan heeft gewerkt en stuurt bij, indien niet. 

o Consulent en casusregisseur spreken af wie gesprek aangaat over incident met de 

volwassenen en kinderen van het cliëntsysteem. 

o Consulent en casusregisseur spreken af wie de communicatie opneemt met het 

informeel en professioneel netwerk.  

● De consulent en casusregisseur stemmen met elkaar af, vooraleer ze overgaan tot afronding.  

 

 

C. Afspraken met het Justitiehuis 

 
Als een overlegtafel (ICO, RT, WP) beslist dat een justitiële maatregel hoogdringend is, dan vraagt de 

casusregisseur dit zelf per mail aan het Justitiehuis.  

De casusregisseur stuurt zelf een mail aan de teamverantwoordelijke van het Justitiehuis met de 

vraag naar een versnelde opstart. De contactgegevens van de teamverantwoordelijken kan je op het 

intranet van het FJC vinden. Zet de operationeel coördinator Sofie Colpaert en het algemeen 

mailadres van het Justitiehuis in cc. 

D. Afspraken met PSD en JWW 

Indien een CO3-cliënt in de gevangenis verblijft, zij het in voorhechtenis of een effectieve 

gevangenisstraf, is het i.k.v. de verdere geïntegreerde aanpak aangewezen om de verbinding met de 

gedetineerde te behouden of – indien nodig – nog actief op te zoeken. In dit kader zien we een 

belangrijke partner in de trajectbegeleiders van Justitieel Welzijnswerk en de medewerkers bij de 

Psychosociale Dienst in de gevangenissen.  

Hieronder omschrijven we de aangewezen werkwijze zoals uitgewerkt in onderling overleg met JWA 

en PSD Antwerpen. Deze werkwijze wordt voorgelegd als uniforme werkwijze voor de 

casusregisseurs in hun contacten met deze diensten binnen alle gevangenissen.  
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1. casusregisseur legt eerste contact 

Zowel justitieel welzijnswerk als PSD zijn vragende partij om actief geïnformeerd te worden over de 

betrokkenheid van CO3. Indien er een actieve casusregie lopende is bij CO3, wordt er van de 

casusregisseur verwacht dat hij/zij de medewerkers van JWW en PSD informeert m.o.o.: 

 de verdere samenwerking en afstemming tussen CO3 en betrokken diensten in de 
gevangenis; 

 het behoudt of activeren van contact met de gedetineerde in het CO3-traject. 
 

Indien er geen actieve casusregie lopende is maar het cliëntsysteem is wel gekend bij CO3 

(aanmeldingsfase), dan kan de CO3-criminoloog hier als verbindingsfiguur optreden.  

Met éénzelfde mail kunnen beide diensten tegelijkertijd worden gecontacteerd. De relevante 

mailadressen van de onderscheiden gevangenissen zijn terug te vinden in bijlage aan de CO3 Gids.  

2. deontologische principes  

Er werd afgesproken om je in dit eerste contact per mail te beperken tot de “need to know” 

informatie, m.n.: 

 kennisgeving CO3-betrokkenheid; 

 vermelding van de contactgegevens van de casusregisseur; 

 aanbod (kennismakings)gesprek door casusregisseur in de gevangenis. 
 

In dit eerste contact vragen de PSD-medewerkers en JWW om hen nog geen uitgebreide 

dossierinformatie te bezorgen. Zij zien zich immers gehouden aan de eigen deontologische principes 

en/of interne registratieplicht. Alle gearresteerden / gedetineerden krijgen in principe een 

onthaalgesprek aangeboden vanuit PSD, van waaruit de maatschappelijk assistent toewerkt naar de 

ondertekening van een informed consent. Dit stelt de PSD in staat om tot de noodzakelijke 

informatie-uitwisseling te komen en is voornamelijk bedoeld om met de gedetineerde naar een 

veilige reclassering toe te werken / adviezen te verlenen aan de gevangenisdirectie en/of 

Strafuitvoeringsrechtbank. Informatie die wordt ontvangen, zoals mailverkeer, wordt geregistreerd 

en maakt deel uit van het dossier en de voorbereiding van een reclasseringsplan(PSD). Een 

gedetineerde en/of diens advocaat hebben recht op inzage in dit dossier. 

Het blijft in elke fase van de strafuitvoering bijgevolg van belang dat een casusregisseur bewust en 

discreet omgaat met het schriftelijk uitwisselen van (gevoelige / persoonsgebonden) 

dossierinformatie en wel om volgende reden:  

 Mails worden door zowel JWA als PSD geregistreerd; 
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 PSD voegt de mails doorgaans toe aan het dossier zodoende deze informatie niet verloren 
gaat bij transfer van een gedetineerde; 

 PSD kan de mails gebruiken in functie van het opmaken van een verslag / advies aan de 
gevangenisdirectie en/of SURB.  

 

3. uitzonderingsregel: Justitieel Welzijnswerk Turnhout (JWT) 

De bovenvermelde aanpak zoals uitgewerkt in overleg met JWA en PSD van de gevangenis van 

Antwerpen wordt beschouwd als een goede praktijk, die door de casusregisseurs op uniforme wijze 

kan worden gehanteerd in hun contacten met deze diensten in de gevangenis van Antwerpen en 

elders. Voorlopig kennen we hierop één uitzondering, op vraag van Justitieel Welzijnswerk Turnhout. 

De trajectbegeleiders van de dienst Justitieel Welzijnswerk Turnhout kregen intern de instructie om 

de informatiestroom deontologisch zo zuiver mogelijk te houden en vragen de casusregisseurs om 

zich rechtstreeks tot de gedetineerde te wenden. Indien een CO3-cliënt in een Kempische gevangenis 

verblijft, dient de casusregisseur bijgevolg via briefwisseling rechtstreeks contact te zoeken met de 

gedetineerde man of vrouw. Via deze brief kan de casusregisseur het bestaande contact met de 

cliënt behouden of - bij een recent opgestart traject - zichzelf als casusregisseur voorstellen en 

toelichting verschaffen over CO3. De casusregisseur kan via deze brief bijgevolg de gedetineerde 

concreet verzoeken om: 

 contact op te nemen met de casusregisseur; 

 JWT te informeren over CO3, o.m. om verdere gesprekken en afstemming mogelijk te 
maken.   

 

Op die manier legt men de keuze bij de cliënt om: 

 het traject bij CO3 aan te vatten - respectievelijk verder te zetten;  

 JWT hierin al dan niet te betrekken en hen niet ongewild in kennis te stellen van bepaalde 
informatie.   

 

De uitzondering geldt enkel voor JWT, de PSD van de Kempische Gevangenissen kunnen wel 

rechtstreeks via hun algemeen mailadres worden geïnformeerd.  
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F. Leidraad agendering RT 

1. Voorbereiding agenda 

De casusregisseur agendeert zelf het dossier op de Ronde Tafel en bezorgt het betreffende 

voorbereidend document (plan van aanpak en bijhorende vraag of informatie met betrekking tot 

opgestarte vervolghulp).  

Is het interessant om een bepaalde methodiek te gebruiken voor de bespreking (bv. OASE, …) 

tijdens de dossierbespreking, vermeld dit dan zeker in je voorbereiding.  

2. Bespreking voor de Weegploeg 

 

STAP 1: JE BRENGT KORT HET DOSSIER, TER INLEIDING (5 MIN) 

Je brengt kort het dossier ter inleiding: wat zijn de verwachtingen van gezinsleden en kinderen die 

ouder zijn dan 12 jaar (max 5 min). Kon je alle kinderen ouder dan 12 jaar spreken? Indien niet, hoe 

zal je dit realiseren? 

Leden van de Ronde tafel kunnen vragen stellen als er onduidelijkheden zijn en aanvullingen doen.  

STAP 2: LICHT JE VRAAG TOE 

Benoem je vragen voor infodelen of expertisedeling.  

● Afbakening: Over welk gezinslid gaat het? Is de vraag voor een specifieke deelnemer aan de 

Ronde Tafel? Waarom stel je ze nu? Over welk leefdomein gaat het? Gaat de vraag over 

veiligheidsafspraken? 

● Hoe staat de vraag in verhouding tot het Plan van Aanpak dat je gaat opmaken?  

 

3. Bespreking na de Weegploeg 

 

STAP 1: JE BRENGT KORT HET DOSSIER, TER INLEIDING (5 MIN) 

Je geeft kort aan hoe je aan de slag ging met het plan van aanpak, inclusief de aanvullingen van de 

Weegploeg. Wat is de huidige stand van zaken?  

Leden van de Ronde tafel kunnen vragen stellen als er onduidelijkheden zijn en aanvullingen doen.  

STAP 2: BESPREKING VRAAG OF TUSSENTIJDSE EVALUATIE 

Benoem eventueel je vragen voor infodelen of expertisedeling.  
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● Afbakening: Over welk gezinslid gaat het? Is de vraag voor een specifieke deelnemer aan de 

Ronde Tafel? Waarom stel je ze nu? Over welk leefdomein gaat het? Gaat de vraag over 

veiligheidsafspraken? 

 

Breng je tussentijdse evaluatie. 

● Duid aan in het plan van aanpak welke beschermende factoren werden gerealiseerd of welke 
risicofactoren werden verminderd. 

 

STAP 3: KOPPEL TERUG NAAR HET PLAN VAN AANPAK 

Vertel de groep welke acties je zult ondernemen en welke afspraken er gemaakt werden. Vertel ook 

welke input of suggesties je meest helpend vond.  

● Wat neem je mee van de bespreking? 
● Hoe staat de vraag en de antwoorden die je kreeg in verhouding tot het Plan van Aanpak? 

 

4. Bespreking ter afsluiting  

De infodelende partners checkten nog een laatste maal op nieuwe feiten. Alleen als er nieuwe feiten 

zijn, wordt het dossier mondeling besproken.  
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G. Leidraad agendering WP 

1. Voorbereiding agenda 

De casusregisseur agendeert zelf het dossier op de weegploeg en bezorgt het betreffende 

voorbereidend document (plan van aanpak of motivering afronding).  

Is het interessant om te beschikken over de expertise van een externe dienst (bv. adviespunt 

Verslaving, …) tijdens de dossierbespreking, vermeld dit dan zeker in het sjabloon Plan van Aanpak. 

Wij nodigen deze dienst vervolgens uit. 

De voorbereiding van het overleg gebeurt volgens deze timing (Het uitgangspunt is dat de weegploeg 

plaatsvindt in week 10) 

 

2. Bespreking plan van aanpak 

De bespreking gebeurt als volgt:  

STAP 1: JE BRENGT KORT HET DOSSIER, TER INLEIDING, EN PROJECTEERT HET GENOGRAM (5 MIN) 

● Over welk geweld gaat het? Wat was de situatie bij aanvang en wat is de huidige situatie? 

● Wie zijn de cliënten en hoe verhouden ze zich tot elkaar? (via genogram geprojecteerd) 

● Wat waren de noden van de cliënten (vraagverheldering bij cliëntsysteem: pleger – 

slachtoffer – kind +12)? 

● Welke diensten, partners zijn betrokken en hoe? 

● Welk veiligheidsplan is er? Nood aan bespreking op de weegploeg? 

● Leg uit waarom het dossier nu klaar is voor de weegploeg. 

● Indien er een specifieke vraag is naar aanvullend infodelen: zorg dat die helder benoemd is. 

STAP 2: LICHT JE PLAN VAN AANPAK TOE 

● Maak gebruik van een heldere structuur: zorg ervoor dat je plan van aanpak geen 

herhalingen bevat. 

● Licht je plan van aanpak stap per stap toe, per domein. 

● Zorg dat het duidelijk is wat de meerwaarde is/kan zijn van de bespreking op de weegploeg. 

Bijvoorbeeld: het helder krijgen van de doelstellingen, het concretiseren van een aantal acties, 
het samen bedenken van een ‘plan B’, het samen bedenken van een eerstvolgende stap, 
gerichte input voor acties in een bepaald domein, het mee afwegen van keuzes …. 

   

Dinsdagnamiddag in week 8   
Start voorbereiding: opvraging 
voorbereidende documenten 

ten laatste maandag in week 9 
 

Deadline voorbereiding 

donderdag in week 9 
 

Versturen agenda weegploeg  

dinsdagnamiddag in week 10 
 

Weegploeg 



 

31 
 

● Leden van de weegploeg kunnen vragen stellen als er onduidelijkheden zijn en aanvullingen 

doen. Tijdens de weegploeg vullen zij het plan van aanpak aan vanuit de expertise van hun 

dienst. 

● Laat ruimte voor input van anderen. Het plan van aanpak is gericht op de aanpak op ‘langere 

termijn’ en streeft naar duurzame verandering voor alle betrokken cliënten. Maak gebruik 

van de gelegenheid om samen met anderen na te denken over een plan A, B, C. 

● De deelnemers krijgen de ruimte om algemene feedback/appreciatie te geven bij het plan 

van aanpak 

STAP 3: WAT NEEM JE MEE VAN DE BESPREKING? 

● Vertel de groep welke acties je zult ondernemen. Vertel ook welke input of suggesties je 

meest helpend vond. 

● Op de weegploeg wordt afgesproken wanneer het aangewezen is het dossier opnieuw te 

bespreken op de RT. Denk alvast na welke termijn zinvol is.  Minstens wordt op de Ronde 

Tafel nog één tussentijdse evaluatie (na ongeveer tien maanden) gepland van het plan van 

aanpak, met inbegrip van het opnieuw bekijken van risicotaxatie. 

3. Bespreking afronding 

STAP 1: JE BRENGT KORT HET DOSSIER, TER INLEIDING, EN PROJECTEERT HET GENOGRAM (5 MIN) 

● Over welk geweld ging het? Wat was de situatie bij aanvang en wat is de huidige situatie? 

● Wat waren de noden ? 

● Welke acties werden ondernomen? 

● Leg uit waarom het dossier nu klaar is voor de weegploeg. 

● Indien er een specifieke vraag is naar aanvullend infodelen: zorg dat die helder benoemd is. 

STAP 2: BLIK TERUG OP HET PLAN VAN AANPAK EN LICHT HET BEHALEN VAN DE DOELSTELLINGEN 

VAN CO3 TOE 

● Motiveer kort dat de doelstellingen van het Plan Van Aanpak werden bereikt 

● Motiveer dat de algemene doelstellingen van CO3 werden bereikt 

o Het geweld is gestopt (bv geen pv’s meer, geen meldingen, …). 

o Er werd voorkomen dat zich in de toekomst opnieuw geweld voordoet (bv  gewerkt 

aan agressieproblematiek, weerbaarheid…) 

o Risicofactoren zijn verminderd  (bij aanvang aanwezig en nu niet meer of in mindere 

mate) of beschermende factoren toegenomen. Gebruik het kijkschema en de 

risicotaxatie om aan te geven welke risicofactoren weg zijn gewerkt of welke 

beschermende factoren vergroot zijn. 

 

STAP 3: CONSENSUS OVER AFRONDING? 

● De groep experts bevraagt en verkent of alle noodzakelijke acties werden ondernomen.  
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E. Handleiding Plan van Aanpak 

1. Algemeen 

Het plan van aanpak van CO3 heeft een dynamisch karakter. De bedoeling is het stelselmatig in te 

vullen gedurende het traject. 

Het kan dus zijn dat je niet alles bij aanvang in kan vullen. In dat geval laat je bepaalde velden blanco 

of vermeld je dat je er nog geen zicht op hebt. 

Het is zeker niet vereist dat alle velden zijn ingevuld, vooraleer je het kan agenderen voor bespreking 

op de weegploeg. Blanco velden kunnen bijzonder waardevol zijn om samen verder uit te diepen of 

te zoeken naar antwoorden. 

2. IFG-profiel 

Het Nederlandse Verwey-Jonker Instituut onderscheidt 5 IFG-profielen. Hoewel er binnen een gezin 

kenmerken van verschillende IFG-profielen kunnen aanwezig zijn, zijn ze richtinggevend in de 

uitwerking van een gerichte aanpak.  Deze profielen sluiten elkaar niet uit en kunnen in de praktijk in 

elkaar overlopen. Ze geven een herkenbaar beeld. Dit helpt bij het begrijpen wat er speelt. In elk 

profiel staat andere problematiek op de voorgrond. 

Daarom is het belangrijk om bij elk plan van aanpak even stil te staan bij het aanwezige IFG-

profiel/de combinatie van IFG profielen.   

IFG-profiel  Kenmerkend 

INTIEM 
TERRORISME 

● ontstaat vanuit een éénzijdige dynamiek waarbij de focus ligt op    
macht en controle over de andere partner – uni-directioneel en 
intrapersoonlijke dynamiek: ontstaat voornamelijk vanuit een 
interne problematiek 

● motivatie van geweld is macht en controle: beperking 
bewegingsvrijheid slachtoffer, verregaande controle en angst 

● vaak extreme machtsongelijkheid of afhankelijkheid in de relatie.  
Maar soms ook sterke partner!!!   

● pleger heeft geen probleembesef en vaak geen verlangen om het 
gedrag te veranderen. Slachtoffer voelt zich continu bedreigd. 

● bij 2/3 ernstig fysiek geweld 
● aanleiding van geweldsescalatie vaak onduidelijk/geweld ontstaat 

niet vanuit escalerende conflicten 
● kinderen vaak getuige en medeslachtoffer 
● Opgelet bij plan van aanpak:  

● apart werken met dader en slachtoffer. Opstart van 
hulpverlening voor dader en slachtoffer apart. 

● koppeltherapie en bemiddeling worden afgeraden omwille van 
ongelijke machtsverhoudingen.  Risico om pleger nog sterker te 
maken. 
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● slachtoffer en kinderen beveiligen. Veiligheidsplan opstellen 
met slachtoffer(s). Politieoptreden, maatregelen vanuit  een 
justitieel kader (externe motivatie/stok achter de deur) 
aangeraden. Te vermijden: elektronisch toezicht 

SITUATIONEEL 
GEWELD 

● Escalerende conflicten tussen het koppel vanuit interpersoonlijke  
dynamiek: het geweld ontstaat vnl. door de relationele dynamiek 
tussen het koppel 

● Onderscheid tussen aandeel tijdens de opbouw van conflicten en 
verantwoordelijk zijn voor het gebruikte geweld 

● bi-directioneel geweld: beiden triggeren het geweld. Soms 
onduidelijkheid : wie is dader, wie is slachtoffer? 

● Min of meer gelijke machtsverhouding in de relatie 
● Stress leidt tot conflicten. Geweld is eerder vanuit  

frustratieagressie (komt niet uit het niets). Geweld bouwt zich op 
volgens een patroon. Slachtoffer kan meestal inschatten wanneer 
het gaat ontstaan. Slachtoffers voelen zich niet continu bedreigd. 

● kinderen meestal alleen getuige 
● Belangrijk bij plan van aanpak 

● Partners in de escalatie betekent partners bij de oplossing: 
opties zijn bv relatietherapie of bemiddeling  

● Stressbronnen aanpakken: belangrijk om de risicofactoren te 
analyseren en op basis hiervan hulpverlening of begeleiding in 
te zetten  die zich richt op het wegnemen van de stressfactoren 
(bijvoorbeeld werkloosheid, schulden,  opvoedingsproblemen…) 

● Faseren en prioriteren: wat dient eerst aangepakt te worden? 
Een veelheid van problemen betekent immers vaak een 
veelheid van hulpverlening 

●  traumahulpverlening voor het kind. 
● Emotieregulatie als hulp voor een eventueel aangeleerd 

gedragspatroon of een mogelijk trauma uit het verleden. 

OPVOEDSTRESS 

● verschil in opvoedstijl is vaak basis van conflicten 
● (ernstige) gedragsproblemen van kinderen kunnen een reactie zijn 

op het geweld in huis of komen voort uit aangeboren problematiek 
● Het gedrag kan ook conflicten en geweld veroorzaken tussen beide 

ouders onderling, of tussen ouder en kind.  
● Er is veel opvoedstress en onveiligheid voor de gezinsleden. 
● Belangrijk bij plan van aanpak: 

● Breng in kaart welke risico’s de problematiek van het kind met 
zich mee brengt voor de veiligheid voor het kind zelf, maar ook 
voor de omgeving. (bv het kind is zelf extra kwetsbaar voor 
mishandeling, doordat ouders onmacht of frustratie ervaren, of 
de ouders kunnen overbelast raken) 

● Breng in kaart wat de factoren zijn die het gedrag veroorzaken/ 
in stand houden. Ga na welke factoren kunnen veranderen, 
bijvoorbeeld door therapie of (praktische) ondersteuning. 

● Heb aandacht voor de balans draagkracht-draaglast van de 
opvoeders en kijk hoe je hen zo nodig kan ontlasten. 

● Kijk bij gedragsproblemen van kinderen waar het gedrag 
vandaan komt. Vraag naar het verleden. Kijk goed of de 
problematiek van het kind oorzaak of gevolg is? 

LANGDURIGE ZORG ● één (of beide) partners heeft vanwege individuele problematiek 
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(een beperking of psychische problemen) langdurige zorg nodig  
● veel verbaal geweld 
● vaak een onveilige opvoedsituatie voor de kinderen of 

verwaarlozing. 
● Belangrijk bij plan van aanpak: 

● Zet in op langdurige en laagdrempelige zorg 
● Stel bodemeisen aan de veiligheid van de opvoedsituatie 
● Breng goed in kaart wat de beperking of problematiek van de 

ouder betekent voor de veiligheid van het kind.  
● Neem ook de beschermende factoren mee, zoals bijvoorbeeld 

een betrokken stabiel netwerk. 
● Ga altijd met het kind in gesprek over welbevinden en 

veiligheid. Liefst alleen, zonder aanwezigheid van de ouders.  
● Investeer in een netwerk dat steun biedt om een veilige 

ontwikkeling van kinderen te borgen 
● Stel realistische doelen waarbij vooruitgang geboekt kan 

worden en de ouders hun motivatie voor en vertrouwen in de 
hulpverlening kunnen behouden. 

VECHTSCHEIDING 

● complexe conflictscheiding  
● problemen vooral rond de omgangregeling  
● psychisch geweld en een juridisch gevecht om de kinderen. 
●  Kinderen hebben last van conflicten van ouders. 
● loyaliteitsproblemen kinderen 
● Belangrijk bij plan van aanpak 

● Spreek ouders en kinderen individueel. Bespreek hoe de relatie 
tussen de partners en met de kinderen was voor de scheiding 
en hoe de onderlinge relaties het laatste half jaar zijn. 

● Zoek mee naar manieren om zo min mogelijk contact te hebben 
op een manier die toch zorgt voor gezamenlijk ouderschap. 

● Voer bij onveiligheid de gesprekken nooit met beide ouders 
samen en focus op parallel solo ouderschap. Help er zo mee 
voor zorgen dat ze het opvoedgedrag van de ander los kunnen 
laten.   

● Focus op het weerbaarder maken van het kind zodat het zich 
durft uit te spreken naar ouders over waar hij/zij behoefte aan 
heeft.   

● Werk ernaar toe dat de ouders na de scheiding verder kunnen 
bouwen aan de relatie met hun kind: ieder gaat een eigen 
relatie aan met het kind, (opvoed)hulp moet daarop gericht zijn. 

 

 

3. risico- en beschermende factoren 

Werk op basis van het kijkschema ‘risico- en beschermende factoren IFG’. Zie onderaan. 

Er gebeurde een risicotaxatie bij instroom in de keten. Het is de bedoeling om deze risicofactoren 

over te nemen in het plan van aanpak en te zorgen voor een update. Vragen de risicofactoren om 

verduidelijking? Gebruik dan de handleiding van UCLL of risicotaxatie.be. 
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Vervolgens komen de beschermende factoren aan bod. Belangrijk is om deze als casusregisseur, 

samen met het gezin, goed te verkennen. Zo verleg je de klemtoon naar wat wel goed loopt.  

Sta stil bij de risico- en beschermende factoren voor elk lid van het gezinssysteem. Bijvoorbeeld: 

herhaald slachtofferschap kan zich zowel bij pleger als slachtoffer voordoen.  

Wat duidelijk geen risico- of beschermende factor is bij het gezin, schrap je en neem je niet op je plan 

van aanpak. Voor de duidelijk aanwezige risicofactoren ga je op zoek naar een gepaste aanpak. Wat 

nog onduidelijk is of waar je beperkte aanwijzingen of signalen over hebt, neem je ook op je plan van 

aanpak om verder te onderzoeken.  

Zorg ook regelmatig voor een update van risico- en beschermende factoren.  

 

4. bij wie? 

Vermeld per risico- en beschermende factor op wie deze van toepassing is. Eén factor kan ook op 

meerdere personen betrekken hebben (bijvoorbeeld middelenmisbruik: gebruik dan twee rijen). Je 

kan eventueel ook werken met een afzonderlijke kleur per betrokkene. 

 

5. ‘noden’  

In deze kolom staan de noden van de cliënt centraal. Het gaat hier om enerzijds om noden die 

achterliggend zijn bij een bepaalde risicofactor. De bedoeling is dus om duidelijk te krijgen wat aan 

de basis ligt van een bepaalde risicofactor. Als we weten wat de achterliggende nood is, kunnen we 

de risicofactor verminderen en bijgevolg inzetten op het stoppen van geweld. 

We sluiten hier ook zoveel mogelijk aan bij de intrinsieke motivatie van de betrokkene of bij de 

doelen die de cliënt zichzelf stelt.  

6.  ‘aanpak op maat’ 

Hier staat de ‘manier waarop’ centraal. We zoeken naar een manier om in te zetten op de noden die 

we benoemden, maar maken hiervoor een vertaalslag zodat het ‘aanslaat’ bij de cliënt. Identificeer 

dus alles wat ‘werkt’ of heeft gewerkt in het verleden.  

7. Actie 

Deze kolom bevat alle acties die worden afgesproken, rekening houdend met de ‘noden’ en de 

‘aanpak op maat’.  
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Als er gaandeweg acties wegvallen, kun je deze schrappen, een andere kleur geven of afvinken.   

Je kan deze kolom verder aanvullen op de weegploeg of de Ronde Tafel. Het is nuttig om ook al na te 

denken over een plan B als A niet lukt. Als een bepaalde actie niet lukt, wat doen we dan?  

 

8. Begeleiding 

Vermeld hier de dienst die de actie daadwerkelijk begeleidt. Het is dus niet de bedoeling dat in deze 

kolom telkens ‘casusregisseur’ komt te staan, want de regisseur bewaakt het overzicht/volledige 

plan. 

  

9. Stand van zaken 

De laatste kolom dient om af te vinken en maakt het een echt werkdocument: waar zitten we? 
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10. Kijkschema 

 

RISICOFACTOREN  
(SCHRAP WAT NIET VAN TOEPASSING IS LAAT 
STAAN WAT WEL VAN TOEPASSING IS OF WAT 

NIET GEWETEN IS) 

DOMEIN BESCHERMENDE FACTOREN (SCHRAP 
WAT NIET VAN TOEPASSING IS) 

MOTIVERING 

● Bedreigingen met een wapen of dreiging 
iemand fysiek schade toe te brengen (o.a. 
doodsbedreiging en suïcidedreiging) 

● Eerder fysiek of seksueel geweld binnen de 
huidige relatie 

● Escalatie van het geweld (geweld nam toe in 
aard/verscheidenheid/frequentie/ernst of 
er was een eerder ernstig feit van geweld 

● Angst om de veiligheid: slachtoffer vreest 
voor eigen leven of dat van andere 
gezinsleden 

GEWELD ● Er is een effectief veiligheidsplan 
(het werkt in de praktijk) 

● Er is verhoogde zelfcontrole 
● Betrokkenen komen tot betere 

conflicthantering 

 

● Geweldpleging buiten de relatie (eerder 
veroordeeld zijn voor geweldsfeiten of 
geweld in eerdere relaties of andere 
contexten) 

● Slachtofferschap buiten de relatie: herhaald 
slachtoffer van geweld (zowel 
partnergeweld als slachtofferschap als kind 
als geweldpleging door (onbekenden) 

● Middelenmisbruik: er is sprake van geweld 
onder invloed of van een verstoord 
functioneren 

● Stressfactoren bij het individu op het vlak 
van jaargezinsinkomen, werkloosheid, 
verblijf, psychische gezondheid … die 
draagkracht overschrijden en/ of in relatie 

INDIVIDU ● Verbetering in het omgaan met 
stress 

● Werken aan persoonlijke 
doelstellingen 

● Er is aangepaste medicatie 
● Motivatie tot het werken aan 

mentale gezondheid of het doen aan 
zelfzorg 
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staan tot het geweld. Daarnaast is er een 
gebrekkig inzicht in het eigen psychisch 
functioneren en de relatie tot het gepleegde 
geweld.  

● Afhankelijkheid : controle en dominantie of 
(emotionele, financiële…) afhankelijkheid 

● Stressfactoren binnen het gezin die zich 
uiten in agressief gedrag ten aanzien van 
partner/kinderen of andere inwonenden 
(bv stressoren gerelateerd aan de kinderen 
of inwonende familieleden) 

● Stressfactoren binnen de relatie: dreigende 
relatiebreuk die zorgt voor toenemende 
stress of een negatieve relatiedynamiek uit 
zich in agressief gedrag 

INTERACTIE ● Verbeterde communicatie en inzicht 
in geweldsdynamiek 

● Betrokkene houdt zich aan 
opgelegde maatregelen en justitiële 
richtlijnen  

● Verbeterde vaardigheden of 
verbetering m.b.t. financiën, werk/ 
vrije tijd of huisvesting 

● Verhoogde regie over het eigen leven  

 

● Er is geen professionele steun of er zijn 
obstakels in de toegang ertoe (bv geen 
kennis, schaamte, taal) 

● Eerdere trajecten hadden een negatieve 
uitkomst (afwijzen hulp, drop out, geen 
blijvend effect) of er is sprake van negatieve 
ervaringen met 
politie/justitie/hulpverlening 

PROFESSIONELE 
ONDERSTEUNING 

● Personen zijn bereid (terug) 
opvolging toe te laten 

● Er is professionele zorg die effect 
heeft op het geweld 

● Er zijn lopende justitiële procedures 
die effect hebben op het geweld 

 

● Er is momenteel geen enkele versterkende 
sociale ondersteuning vanuit het eigen 
netwerk 

● De steun van het eigen netwerk is 
inadequaat 

SOCIALE 
ONDERSTEUNING 

● Er is een versterkt sociaal netwerk 
● Er is meer steun uit het netwerk 
● Er is meer sociale controle 
● Betrokkene kan terecht bij 

semiprofessionele steunfiguur 
(Burgers Aan Zet) 

 

● De toegang tot het kind wordt geweigerd 
door opvoeder(s) en/of onderzoek wordt 
belemmerd 

● Er zijn zorgen over bescherming (tegen 
gevaarlijke personen) en veiligheid 

KIND ● Betrokkenheid en steun in de 
omgeving van het kind (bv affectieve 
band met zorgende volwassene(n)) 

● Veerkracht bij de ouders (bv inzicht 
in de gevoels- en denkwereld van het 
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(leefomgeving en toezicht) 
● Het kind is slachtoffer en/of getuige van IFG 

en/of er zijn gedragssignalen aanwezig bij 
het kind 

● Er is sprake van fysiek geweld tijdens de 
zwangerschap 

kind, durven spreken over wat er 
moeilijk gaat en luisteren)  

● Vaardigheden van het kind (kan 
gevoelens uiten, hulp vragen) 
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11. Voorbeeld Plan van Aanpak  

GEZIN: De Palmeneire - Vercammen   

 

IFG-PROFIEL (duid aan wat van toepassing is): ☐Intiem terrorisme ☐Situationeel geweld ☐Opvoedstress ☐Langdurige zorg ☐Vechtscheiding  
 

 
RISICO- EN 
BESCHERMENDE 
FACTOREN  
 
Zie kijkschema onderaan.  
Zet de risicofactoren in 
het rood en de 
beschermende in het 
groen. 

 
BIJ 
WIE? 

 
NODEN VAN DE 
CLIËNT  
 
Wat is een 
achterliggende nood bij 
de risicofactor? Waar wil 
hij/ zij naartoe? 

 

 
AANPAK OP MAAT 
 
Wat werkt/kan werken bij 
deze persoon? Wat past 
bij hem/haar? Waar moet 
je rekening mee houden 
(dat onveranderbaar is)? 

 

 
ACTIE 
 
Wat te doen? Welke acties 
ondernemen? Welke zijn al 
afgerond? 

 
 
 

 
BEGELEIDING 
 
Wie kan/zal dit 
ondersteunen/ begeleiden? 

 
 

 
STAVAZA 
 
Welke 
actie is al 
afgerond? 

GEWELD 
Eerder geweld binnen de 
huidige relatie 

 

man Verschil in visie over  
opvoedingsnormen leidt 
tot ruzies 

Laagdrempelige aanpak 
met nadruk op de rol van 
vader in opvoeding 

Opvoedingsondersteuning 
 
 

Kwadraat 
 
 

 
 
 

Escalatie van het geweld: 

geweld nam toe in 
ernst 

man Gebrekkige 
beheersingsvaardig- 
heden 

Justitieel opgelegd traject 
om toeleiding van vader 
te helpen realiseren 
 
Tijdelijk rust brengen 

Aanpak 
agressieproblematiek 
 
 
Tijdelijk huisverbod  
 

Vagga Time Out 
 
 
 
Parket en Justitiehuis  
 

Aangemel
d 
 
Gestart 

Veiligheidsplan dat werkt vrouw Vrouw kan zichzelf in 
veiligheid brengen in 
geval van incident 

Vrouw vertrekt naar haar 
zus bij vrees voor escalatie 

Opvolgen of plan blijft 
‘werken’ 

Slachtofferhulp Lopend 

INDIVIDU 
Middelenmisbruik: 
verstoord functioneren 
door cannabisgebruik 

man Man komt niet tot actie 
door overmatig gebruik 

Justitiële voorwaarden 
voor aanpak druggebruik 
en activering 

Bij nieuwe pv’s justitiële 
voorwaarden op maat 
adviseren 

CO3-criminoloog  

Middelenmisbruik: 
geweld onder invloed 
alcohol 

vrouw Verhoogd 
alcoholgebruik na 
overlijden moeder 

Gebruik bespreekbaar 
stellen en transparant 
maken invloed op geweld  

Laagdrempelige 
hulpverlening met oog op 
bespreken link alcohol en 

Project Vagga via OCMW? PRIOR 
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 geweld 

Stressfactoren bij het 
individu: problemen op 

het vlak van psychische 
gezondheid … die 
draagkracht 
overschrijden 

 

vrouw Moeilijkheden in het 
verwerken van het 
overlijden van moeder 

Ondersteuning bij 
rouwverwerking of 
verbeteren van zelfzorg 

Bespreken van 
moeilijkheden bij 
verwerking 
OF 
 
Ondersteuning bij 
rouwverwerking 
  

Huisarts 
 
 
 
 
Project Vagga 

 

Stressfactoren bij het 
individu op het vlak 
van werkloosheid die 
in relatie staan tot het 
geweld. 

man Man heeft geen werk/ 
inkomen wat leidt tot 
frustratie en agressie 

Ondersteuning bij 
toeleiding naar werk 
 
Kennis Nederlands 
vergroten met oog op 
jobkansen 

Toeleiden naar VDAB 
 
 
Toeleiden naar 
Nederlandse les 

Maatschappelijk werker 
Sociaal Centrum 
 
Idem 

PRIOR 
OK 
 
PRIOR 
OK 

INTERACTIE 
Verbeterde 
communicatie en inzicht 
in geweldsdynamiek 
 

man 
vrouw 

Hebben geleerd om te 
praten over verschillen 
op visie op opvoeding: 
vrouw wil meer 
opvoeden volgens 
normen in België; man 
wil tussenweg 

Dialoog tussen het koppel: 
geven aan dit zelf te willen 
doen en geen nood meer 
te hebben aan externe 
ondersteuning 
 
 

Toeleiden naar 
opvoedingswinkel 
 
Eerst bij koppel zelf laten 
 
Indien opnieuw 
communicatie problemen 
in: bespreken met vader/ 
Vagga om uit te breiden 
naar koppeltherapie 

CAW 
 
 
/ 
 
Vagga Time Out 

 

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING 
Er zijn obstakels in de 
toegang naar hv  

man 
vrouw 

geen kennis van gepast 
aanbod en gebrekkige 
taalkennis man 

Door aanklampende 
aanpak laten aanhaken bij 
hulpverlening 

Trajectbegeleiding bij 
tijdelijk huisverbod 

Team THV PRIOR 

SOCIALE ONDERSTEUNING 
De steun van het eigen 
netwerk is inadequaat:  

man Zussen zijn 
ondersteunend voor 
moeder, hebben een rol 
in veiligheidsplan, maar 
zijn ook een trigger in 

Verstandhouding tussen 
zussen en vader 
verbeteren 
 
Werken naar ‘aparte’ 

Familietherapie of 
bemiddeling? 
 
OF 
Bespreekbaar stellen met 

CAW of Moderator? 
 
 
 
Project Vagga 
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ruzies door moeilijke 
relatie met vader 

relatie tussen moeder en 
zussen 

vrouw 

KIND 
Het kind is herhaaldelijk 
getuige van IFG  

kind Kind is vaak getuige van 
geweld en kampt met 
schuldgevoel omdat de 
ruzies starten met 
discussie over opvoeding 

‘Ontschuldigen’ door 
steunfiguur van het kind: 
goede band met 
zorgleerkracht op school 
 
Verwerking van geweld 
 
 
Psycho-educatie over 
gevolgen van geweld voor 
de ouders 

Regelmatige gesprekken 
over thuissituatie en 
gevoelens hierrond bij het 
kind 
 
Laagdrempelige hulp 
 
 
Oudergroep momenteel 
geen optie (NL vader nog 
onvoldoende). Mogelijk 
alternatief: gesprek samen 
met kinderpsy en tolk 

Zorgleerkracht 
 
 
 
 
Eerstelijnspsycholoog 1 
gezin 1 plan? 
 
Kinderpsycholoog FJC 

 

 

 

 

 

 

 

 


