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1.  CIJFERS 2018

FJC IN 2018
Het FJC is een regionale netwerkorganisatie die de expertise van verschillende diensten rond 
intrafamiliaal geweld bundelt. 

Met het FJC willen we gezinnen die met IFG te maken hebben zo goed mogelijk helpen. 
Dit doen we door te luisteren naar de cliënten en een aanbod op maat van het gezin uit te 
werken. We stimuleren en coördineren de samenwerking tussen de verschillende partners 
op het terrein (politie, parket, hulp- en dienstverlening en bestuur). We spelen in op hiaten in 
het bestaande hulpverleningsaanbod, door nieuwe samenwerkingen op te zetten of door een 
eigen aanbod te ontwikkelen.

A. SPORENSYSTEEM
Het FJC zet in op IFG-dossiers met een uiteenlopende 
ernstgraad. We werken met een sporensysteem.

• Spoor 1 = Consult of doorverwijzing 
Elke professional kan bij verontrusting inzake IFG bij 
het FJC terecht voor advies.

• Spoor 2 = Casusopvolging door de FJC-
kernmedewerkers 
Het FJC kan in overleg met de aanmelder een traject 
opstarten. Het cliëntsysteem wordt vanaf de opstart 
actief betrokken in het traject. Op basis van de 
noden van het cliëntsysteem wordt beslist of (extra) 
hulpverlening nodig is en/of wordt bekeken of er 
een samenwerking nodig is tussen de betrokken 
hulp- en dienstverlening. De kernmedewerkers, 
Karen Casier en Leen Muylkens gaan met deze 
aanmeldingen aan de slag.

• Spoor 3 = Korte Keten Mechelen 
Multiprobleem- en hoogrisicosituaties die een 
intensieve ketenaanpak vereisen stromen door 
naar de Korte Keten. De Korte Keten biedt een 
aanklampende casusregie die door een van de 
ketenpartners wordt opgenomen. Gezinnen worden 
minimaal gedurende een jaar opgevolgd.

134 dossiers: B. WIE MELDT DOSSIERS AAN?
• In Spoor 1 is de politie verantwoordelijk 

voor 61% (11) van de aanmeldingen. Andere 
aanmelders zijn het Sociaal Huis (3), CAW (1), 
Vluchtelingendienst (1), Tarag (1).

• In Spoor 2 komt 73% van de aanmeldingen via 
de politie (69), 12% komt via het Sociaal Huis 
(11). Andere aanmelders zijn CLB, GGZ, Kind & 
Gezin, Wel en Wee, mutualiteit, 38 Volt, Stuw 
Heist, Begeleidingscentrum Autisme, parket,…

• In Spoor 3, de Korte Keten, meldt de politie 
64% (13) van de situaties aan. 36% van de 
dossiers wordt aangemeld door andere 
partners: VK (2), CO3 (2), Sociaal Huis (2), PSD 
gevangenis (1), CAW (1), vluchthuis Gent (1).
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C. OVERLEG OPERATIONEEL TEAM
• Sinds januari 2018 hebben we tweewekelijks 

Overleg Operationeel Team voor de 
politiezone MeWi (Mechelen-Willebroek).

• Sinds maart 2018 hebben we maandelijks 
Overleg Operationeel Team voor de politiezone 
Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Wa-
ver en Putte). Dit verklaart de hogere instroom 
van dossiers vanuit deze politiezones in het FJC.

• Tijdens het Overleg Operationeel Team brengt 
de politie een selectie van verontrustende 
situaties aan. Samen bekijken we of er reeds 
hulpverlening aanwezig is of hoe we deze zo 
snel mogelijk kunnen installeren. 

D. CASUSREGISSEURS IN DE KORTE KETEN
In de Korte Keten werden in 2018 22 dossiers 
aangemeld.

De casusregie werd in 50% van de dossiers 
opgenomen door de FJC-kernmedewerkers (11). 
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling nam 
14% (3) in casusregie op, het Sociaal Huis 9% (2) 
De Sociale Dienst Jeugdrechtbank, het OCJ en PZ 
Bodukap namen elk in 1 dossier casusregie op. 3 
dossiers zitten nog in aanmeldingsfase.

2.  FJC PAKT UIT
Op 18 januari 2018 organiseerde het Family 
Justice Center (FJC) van Mechelen een infolunch 
om haar werking en de eerste resultaten voor te 
stellen. Deze infolunch was een moment om terug 
te blikken op acht maanden FJC, maar vooral om 
samen met al haar partners vooruit te kijken. 

3.  FJC ONDERSTEUNT 
CLIËNTEN

LOTGENOTENGROEP MOEDIGE MOEDERS
14% van de aanmeldingen bij het FJC gaan over 
ouders die geweld ervaren van hun kinderen. 
Vaak gaat het om alleenstaande moeders en 
hun (bijna) volwassen zonen, die meestal nog 
thuis wonen en te kampen hebben met een 
drugsproblematiek. Daarom richtten we de 
lotgenotengroep Moedige Moeders op. Binnen 
de veilige ruimte van een groep krijgen deze 
vrouwen de kans om met andere moeders 
ervaringen te delen. 

Samen spreken we over hoe het is om naast 
moeder, ook slachtoffer te zijn van je eigen kind.

4.  FJC ONDERSTEUNT 
PROFESSIONALS

BEGELEIDE INTERVISIE
In 2018 zijn we gestart met een multidisciplinaire 
intervisiegroep. Politie, hulp- en dienstverleners 
zitten maandelijks samen onder de deskundige 
begeleiding van Kris Decraemer van de Interactie 
Academie. Naast het nadenken over een gepaste 
aanpak van IFG, willen we ook ruimte maken voor 
vragen als: 

“Wat brengen IFG-verhalen bij mij teweeg? Hoe 
ga ik hiermee om? Hebben mijn persoonlijke 
gevoeligheden een invloed op mijn werk? Hoe 
verhoud ik mij tot het dader/slachtofferthema? 
En hoe ga ik om met andere diensten die er 
andere manieren van werken en denken op 
nahouden?”

Iedereen neemt deel aan de intervisie vanuit 
zijn of haar eigen professionele achtergrond. Dit 
werkt verrijkend omdat we elkaars werkingen op 
die manier beter leren kennen, en zo beter op 
elkaar kunnen inspelen en afstemmen. 

Als FJC zien we deze intervisie ook als een kans 
om samenwerkingen te voeden en te versterken. 
De intervisiegroep wordt multidisciplinair 
samengesteld.

 

Regionale spreiding 
In totaal werden 134 dossiers aangemeld 

PZ MeWi: 75 (56%)

PZ Bodukap: 39 (30%)

PZ Heist: 12 (9%)

PZ Klein-Brabant: 3 (2%)

PZ Berlaar-Nijlen: 2 (1%)

PZ Lier: 3 (2%)



8.  FJC SPEELT MEE
Het FJC speelt mee in de nieuwe film van de 
Europese Family Justice Centers in Europa. 
https://www.efjca.eu/centers/video-about-fjc

Het concept van een Family Justice Center vindt 
meer en meer zijn weg in verschillende Europese 
landen. Ze vertrekken allemaal vanuit eenzelfde 
basisvisie: we kunnen gezinnen meer en beter 
helpen door intensief samen te werken op het 
terrein. Parket, politie en hulpverlening slaan de 
handen in elkaar om een aanbod op maat te bie-
den aan slachtoffers en plegers van intrafamiliaal 
geweld. Een FJC is een one-stop-shop, gezinnen 
vinden er alle hulp die ze nodig hebben.

9.  FJC ALS EXPERTISE-
CENTRUM

De stuurgroep van het FJC focuste dit najaar op 
het thema ‘conflictueuze scheidingen-vechtschei-
dingen’. Welke hulpverlening bestaat er in de 
regio? Is dit hulpaanbod voldoende? En voldoen-
de toegankelijk? Op welke visie is het aanbod ge-
stoeld? Zijn dit dossiers voor een ketenaanpak?

Er wordt gestart met een werkgroep die met dit 
thema verder aan de slag gaat. Enerzijds wordt 
het hulpverleningsaanbod in kaart gebracht en 
anderzijds wordt bekeken wanneer en hoe we 
ook in deze dossiers kunnen samenwerken.

5.  FJC VERWELKOMT
Op 29 juni kwamen onze Waalse collega’s van 
de stad Namen op bezoek in het FJC. Zij kwamen 
inspiratie opdoen om zelf een FJC uit te bouwen.

Op 20 september ontvingen we op het FJC een 
Marokkaanse delegatie rechters en magistraten. Het 
was een boeiende uitwisseling!

6.  FJC NODIGT UIT
Op 6 november nodigde het FJC haar partners uit 
voor de theatervoorstelling “Was man liebt, das neckt 
sich” van Theater Aardpaard. Een 60-tal partners wa-
ren aanwezig op de voorstelling. 

Regisseur Lenneke Maas, acteurs Inge Verhees en 
Tijmen T Hermans en scenograaf Rob ten Broek 
hebben het stuk gemaakt in overleg met verschillende 
diensten en organisaties die met de problematiek van 
partnergeweld te maken hebben: CAW Antwerpen, 
Educatieve Academie, Family Justice Center, Politie 
intrafamiliaal geweld Antwerpen, Politiezone Zenne-
vallei en vzw Zijn.

Na de voorstelling volgde een nabespreking met taart 
en koffie!

7.  FJC IN ACTIE
25 NOVEMBER: INTERNATIONALE DAG TEGEN 
GEWELD OP VROUWEN
Het FJC ondersteunde de actie “Orange the world” 
van de Soroptimist Mechelen. Het standbeeld van 
Margareta Van Oostenrijk werd van 24 november tot  
10 december met oranje schijnwerpers verlicht. 
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