KETENAANPAK INTRAFAMILIAAL GEWELD LAAT
VERSCHILLENDE DIENSTEN
SAMENWERKEN OM HET
GEWELD TE STOPPEN
>>
>>
>>
>>
>>

Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)
Agentschap Jongerenwelzijn
Centrum geestelijke gezondheidszorg
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Justitiehuis Gent, Dendermonde,
Oudenaarde
>> Parket Oost-Vlaanderen
>> Politiezones Gent, Dendermonde,
Vlaamse Ardennen, Sint-Niklaas,
Meetjesland-Centrum, GeraardsbergenLierde
>> Stad en OCMW

WAAROM AANMELDEN
BIJ DE KETENAANPAK
INTRAFAMILIAAL GEWELD?
>> De Ketenaanpak IFG brengt met
medeweten van de cliënt alle relevante
informatie samen.
>> De verschillende partners brengen elk
expertise in vanuit hun sector.
>> Veiligheid van slachtoffers is een
prioriteit in alle stappen.
>> De Ketenaanpak IFG maakt een
geïntegreerd plan van aanpak op met
concrete acties.
>> Een gemandateerde casusregisseur
coördineert de aanpak van dat plan.
>> De Ketenaanpak IFG organiseert een
continuïteit in de begeleiding.
>> Knelpunten worden doorgegeven als
beleidssignaal op het interprovinciaal
overleg.

VRAGEN?
Meer informatie krijg je bij de
coördinatoren Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld
Anne Kesteloot - Chantal Van de Kerckhove
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
afdeling Justitiehuizen
Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld
Oost-Vlaanderen
Tel. 09 269 61 98 - 09 269 62 46
ketenaanpakifg.ovl@wvg.vlaanderen.be

KETENAANPAK INTRAFAMILIAAL
GEWELD OOST-VLAANDEREN
De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld
is een samenwerkingsverband tussen
partners uit de zorg- en hulpverlening,
politie en parket en bestuur.
Foto: Freepik.com

DOEL
Het geweld stoppen, voorkomen dat het zich herhaalt en de beschermende factoren
in een cliëntsysteem vergroten.

VOOR WIE?
De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld richt zich op gezinnen die geconfronteerd
worden met intrafamiliaal geweld in combinatie met andere problemen.
>> Het gaat om een complexe situatie die vraagt om een gecombineerde en
afgestemde aanpak van hulp en strafrecht.
>> Er is sprake van een meervoudige problematiek: naast het geweld zijn er op
verschillende leefdomeinen problemen.
>> Er is onveiligheid voor directe en indirecte slachtoffers (bv. kinderen die getuige
zijn van partnergeweld).
>> Er is een moeizame start van hulpverlenende, strafrechtelijke en/of bestuurlijke
maatregelen.
De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld richt zich op het hele cliëntsysteem:
slachtoffer(s), pleger(s), kind(eren).
In de toetsingsfase worden alleen dossiers aanvaard uit Dendermonde, Eeklo, Gent,
Geraardsbergen, Oudenaarde en Sint-Niklaas..

De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld (IFG) helpt om gezinnen te ondersteunen
in hun strijd tegen geweld.

STAP 1 - AANMELDING

STAP 2 - DOSSIERVORMING

Alle organisaties die op de achterzijde
van de folder vermeld worden, kunnen
een situatie van intrafamiliaal geweld
aanmelden bij de Ketenaanpak IFG.
Dat gebeurt via het vast lid van de
dossierbehandelingstafel.

Om een goed beeld te krijgen op de
gezinssituatie, leggen alle partners
hun informatie samen. De procureur
des Konings gaf toestemming om
tweewekelijks informatie te delen om zo
partnergeweld en kindermishandeling te
stoppen.

Je wordt vanaf dan betrokken bij de
ketenaanpak, maar kunt daarnaast
vanuit je eigen dienst je rol verder
opnemen. Indien nodig vragen wij je om
de aangemelde situatie toe te lichten op
de provinciale dossierbehandelingstafel.
Zo zijn we zeker dat we over de correcte
informatie beschikken.

Als blijkt dat er op de dossierbehandelingstafel informatie ontbreekt, dan wordt
afgesproken wie die opzoekt.

Wat doe je als aanmelder?
>> Je informeert het cliëntsysteem over
de Ketenaanpak IFG en vraagt hun
toestemming om hieraan deel te nemen.
Je bevraagt ook hun wensen en noden.
>> Voor de aanmelding streven we naar de
instemming van het hele cliëntsysteem.
>> Als er volgens jouw inschatting gevaar
dreigt voor gezinsleden, dan kun je
ervoor kiezen slechts één gezinslid om
toestemming te vragen.

Hoe aanmelden?
Een situatie aanmelden kan via het
intakeformulier. Dat kun je aanvragen bij
de coördinatoren Ketenaanpak IFG of bij
de afgevaardigde van je organisatie.

STAP 4 - CASUSREGIE EN
UITVOERING
>> De casusregisseur komt uit de hulp-,
zorg- of dienstverlening.
>> Hij/zij houdt het overzicht over alle
lopende trajecten en ontwikkelingen
binnen het gezin. De acties worden
uitgevoerd door de betrokken diensten
terwijl de casusregisseur het overzicht
bewaakt.
Voor de betrokken diensten heeft
dit als voordeel dat er een goede
informatiedoorstroming is.
Voor de cliënten is de casusregisseur
een neutrale aanspreekpersoon die kan
bemiddelen als een traject moeilijk
loopt.

STAP 5 - EVALUATIE
Als het geweld gestopt is en de
doelstellingen van het plan van aanpak
behaald zijn, dan kan een dossier
afgerond worden.
De situatie wordt nog zes maanden
vanop een afstand gevolgd, waarna de
casusregisseur het gezin contacteert.
Is de situatie onder controle, dan kan
het dossier afgesloten worden bij de
Ketenaanpak IFG.
Dat betekent echter niet dat er geen
hulpverlening of justitieel traject meer kan
lopen, alleen is een intensieve opvolging
door de Ketenaanpak IFG niet meer nodig.

>> De casusregisseur kan steun vragen
aan het multidisciplinair team van de
provinciale dossierbehandelingstafel.

STAP 3 - WEGING EN
RISICOTAXATIE

>> De casusregisseur sluit aan bij de
dossierbehandelingstafel om over de
voortgang te rapporteren of als een
bijsturing van het plan van aanpak
nodig is.

Er wordt een risicotaxatie-instrument
ingevuld om de ernst van de problematiek
en de beschermende factoren in kaart te
brengen.
Vervolgens worden er doelstellingen
opgesteld voor een plan van aanpak.
Een casusregisseur die onder de partners
wordt aangesteld, ziet toe op de uitvoering
van het plan.
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