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1.  CIJFERS 2021 T.E.M. 25/12/2021

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. 
We vergroten de expertise rond IFG bij de partners.

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. Een aantal aangemelde 
dossiers worden, na advies van het casusoverleg, 
verder opgenomen door een van de FJC-partners.

• Spoor 2 = Casusopvolging door de FJC-regisseurs 
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 FJC-regisseurs 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 FJC-regisseur wordt 
opgenomen. Gezinnen worden minimaal gedurende 
een jaar opgevolgd.

B. WIE MELDT DOSSIERS AAN?
• In Spoor 1 meldt politie 74% (92) van de dossiers aan.  

26% (32) zijn adviesvragen van hulpverleningspartners: 
OCMW (11), CAW (6), cliënten zelf (3) SD JRB (2), 
huisarts, Jeugdzorg Emmaüs, Asiel & Migratie, CKG, 
K&G ,Rode Kruis, Ferm,…

• In Spoor 2 is de politie verantwoordelijk voor 97% (510) 
van de aanmeldingen.  3% (14) stroomt in via andere 
aanmelders (parket, OCMW, CAW, K&G, CKG, …).

• In Spoor 3, de Korte Keten, meldt de politie 47% (35) 
van de situaties aan.  23% (17) van de dossiers werd 
aangemeld door parket, waarvan 15 in het kader van 
tijdelijk huisverbod.  30% (23) wordt aangemeld door 
hulpverleningspartners: Sociaal Huis/OCMW (5), CAW 
(3), Sociale Dienst Jeugdrechtbank (3), 1Gezin1Plan (2), 
CGG De Pont (2), Justitiehuis (2), stad Mechelen (2), 
FJC (2), K&G (1), CLB (1).
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C. OVERLEG OPERATIONEEL TEAM
• Tijdens het Overleg Operationeel Team brengt de 

politie een selectie van verontrustende situaties aan. 
Samen met parket, politie, OCMW en FJC bekijken we 
of er al hulpverlening aanwezig is of hoe we deze zo 
snel mogelijk kunnen installeren. 

• Door de medefinanciering van de lokale besturen 
organiseren we het Overleg Operationeel Team in de 6 
politiezones.

• Via dit triageoverleg spelen we kort op de bal bij veront-
rustingen inzake IFG.

D. HET FCJ-ELFTAL
De pool FJC-regisseurs werd in de loop van 2021 verder 
uitgebreid.  Via middelen van de Vlaamse overheid, 
het CAW en de lokale besturen zijn er nu 9 regisseurs 
aan de slag (7,7 vte): Katrien Monsecour, Sophie van de 
Wouw, David Slootmaekers, Cindy Pollé, Jessica Claes, 
Ellen Segers, Sofie D’Hooghe, Eva De Waele en Kim 
Rosier. Karen Casier is operationeel verantwoordelijke. 
Karolien Boonen is de netwerkcoördinator.

2.  FJC-AANSPREEKPUNTEN IN DE 
REGIO

In 2020 hebben de 12 lokale besturen uit de regio zich 
akkoord verklaard om hun schouders te zetten onder 
de FJC-werking. Dankzij dit gezamenlijk engagement 
kunnen we in iedere politiezone een FJC-aanspreekpunt 
voorzien. De FJC-regisseurs hebben wekelijkse zitdagen 
in de regio, bij OCMW of politie.  Hierdoor sluiten we 
dicht aan bij de lokale professionals en maken we de 
FJC-werking nog laagdrempeliger voor cliënten.

Het aanbod van lotgenotengroepen, vorming en intervisie 
wordt eveneens uitgerold over de regio.

 

3. FJC BIEDT SCHAKELAANBOD
Waar mogelijk en aangewezen schakelen we 
het reguliere hulpverleningsaanbod van de FJC-
netwerkpartners in om een integraal aanbod aan 
onze gezinnen te bieden.  Daarnaast zetten we in op 
rechtstreeks, snel inzetbaar ‘schakelaanbod’.

In 2021 werd het “Versterkend traject voor slachtoffers 
IFG” verdergezet.  Dit project is een samenwerking 
tussen stad Mechelen, FJC en CGG De Pont.  Met 
dit project kunnen we cliënten uit een FJC-traject 
naadloos laten doorstromen naar een individuele 
psychologische begeleiding.  Dankzij financiering van 
de stad Mechelen kan CGG De Pont een halve dag per 
week een medewerker ter beschikking stellen voor deze 
begeleidingen.

In maart 2021 zijn we gestart met het project ‘Koppel-
theken’, een eigen aanbod ‘pre-therapeutische 
koppelgesprekken’.  Via privésponsoring volgde een van 
de FJC-regisseurs een bijkomende opleiding.  Hierdoor 
kunnen we een aantal koppels rechtstreeks toeleiden 
naar een koppeltraject.

4. FJC ONDERSTEUNT CLIËNTEN
LOTGENOTENWERKING - IS HET BINNEN NIET  
VEILIG? KOM ERMEE NAAR BUITEN!
We bereiken steeds meer lotgenoten en hebben in 2021 
het aantal groepen uitgebreid.  Naast de groepen in 
Mechelen is er een groep in Lier opgestart.  We richten 
ons zowel naar vrouwen als mannen, slachtoffer van 
partnergeweld. 

De deelnemers krijgen handvaten aangereikt waarmee 
ze sterker in het leven staan na partnergeweld.  Lotge-
noten geven elkaar ook advies en boodschappen op 
een wijze die door hen geaccepteerd en geapprecieerd 
wordt.  Het is die combinatie van professionele bege-
leiding en ervaringsuitwisseling die de lotgenotengroe-
pen zo waardevol maakt.  Anderzijds is de input van de 
groepen uitgegroeid tot een belangrijke instrument om 
de casusregisseurs beter te laten begrijpen wat er ge-
beurt en speelt tussen een koppel als er sprake is van 
geweld.  Het helpt hen om een aantal hardnekkige voor-
oordelen beter te plaatsen en te doorprikken.  Die input 
wordt meegenomen in de contacten met onze partners, 
in onze vormingen, naar andere cliënten toe,… 

GROEP MOEDIGE MOEDERS
Heel wat aanmeldingen bij het FJC gaan over ouders 
die geweld ervaren van hun kinderen.  Vaak gaat het 
om alleenstaande moeders en hun (bijna) volwassen 
kinderen, die meestal nog thuis wonen. Daarom richtten 
we de Groep 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.  Inmiddels bereikten we met deze 
groep al een 25-tal Moedige Moeders.



WEERBAARHEIDSWORKSHOP
Twee FJC-regisseurs met ervaring in 
weerbaarheidstrainingen, bieden op vraag een korte 
weerbaarheidsworkshop voor cliënten aan.  Deelnemers 
leren zich bewust te zijn van hun eigen krachten en zowel 
mentaal als fysiek weerbaarder te zijn.  Onze lotgenoten 
waren alvast enthousiast.

5. FJC REFLECTEERT
BEGELEIDE INTERVISIE
Sinds dit jaar bieden we vier multidisciplinaire 
intervisiegroepen aan, verspreid over de regio (Duffel, 
Heist-op-den-Berg, Willebroek en Mechelen).  Politie, 
hulp- en dienstverleners zitten maandelijks samen onder 
begeleiding van de Interactie Academie of van Katrien 
Monsecour, FJC-regisseur.

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.  
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6. FJC WERKT SAMEN BIJ TIJDELIJK 
HUISVERBOD
Parket, politie, justitiehuis en FJC-team spraken een 
werkflow af om bij Tijdelijk Huisverbod een efficiënte 
samenwerking op te zetten.  Hierdoor kunnen we, ieder 
vanuit zijn eigen rol en mandaat, snel ageren, de nodige 
informatie uitwisselen en continuïteit in de opvolging 
van deze gezinnen garanderen.  In 2021 heeft het parket 
15 dossiers Tijdelijk Huisverbod aangemeld.  Deze 
samenwerkingsflow wordt door alle betrokkenen positief 
geëvalueerd.

7. FJC EXPERIMENTEERT
In 2021 konden we in samenwerking met de stad 
Mechelen en het CAW experimenteren met een nieuw 
en uniek aanbod: de “Rotonde”.  De Rotonde is een 
aanbod voor betrokkenen van IFG die op een fysieke, 
verbale en/of psychische manier schade hebben 
veroorzaakt binnen het gezin.  Het CAW staat in voor de 
begeleiding van deze groep.  Vanuit de FJC-trajecten 
kunnen we deelnemers toeleiden naar dit aanbod.

8. FJC SENSIBILISEERT
Op 25/11, internationale dag tegen geweld op vrouwen, 
organiseerden stad Mechelen, Soroptimisten Mechelen 
en het FJC een lezing in de stadsschouwburg over 
de impact van intrafamiliaal geweld op kinderen en 
het belang van een traumasensitieve aanpak.  De 
lezing werd gegeven door dr Inge Vanderstraete 
en Kelly De Saeger van het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling.  Het was een zeer boeiende avond!  
Meer dan 125 burgers, lotgenoten en professionals 
namen deel.

Deze avond was tevens 
het startsein van de 
actie ‘Orange the World’.  
De actie waarmee de 
Soroptimisten wereldwijd 
aandacht vragen voor 
de problematiek van 
geweld op vrouwen.  
De stadsschouwburg 
kleurde oranje van 
25/11 tem 10/12.  De 
Soroptimisten schonken 
het FJC een cheque van 
2000 euro die ingezet 
zal worden voor onze 
lotgenotenwerking. 


