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Family Justice Center Antwerpen 
CO3 – ketenaanpak IFG 

 
“Taking the best of what you already have and bring it all together.” 

 
Casey Gwinn, San Diego 
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Het Family Justice Center Antwerpen en CO3 zijn een initiatief van 
de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen en is een 
samenwerkingsverband tussen partners uit drie sectoren:  
 • Lokale Politie Antwerpen 

• Politiezones buiten stad Antwerpen 
• Parket Antwerpen 
• CAW Antwerpen 
• Justitiehuis Antwerpen 
• OCMW Antwerpen 
• CGG Vagga 
• Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling 
• Centrum Integrale Gezinszorg De 

Stobbe 
• Agentschap Jongerenwelzijn 
• Gevangenis Antwerpen 
• Provincie Antwerpen 
• Stad Antwerpen 
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Onze doelstelling: 

Hulp bieden aan gezinnen die geconfronteerd worden met 
intrafamiliaal geweld in combinatie met andere problemen.  
 
• geweld stoppen 
• herhaling voorkomen 
• beschermende factoren vergroten 

 
We richten ons op het hele gezin: slachtoffers, plegers, 
kinderen. 
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Achterliggende problematiek 

o Agressiebeheersing 

o Traumatiserend verleden 

o Relationele problemen 

o Werk 

o Financiële problemen, schulden 

o Woonsituatie 

o Fysieke gezondheid 

o Geestelijke gezondheid 

o Mentale beperking 

o Isolatie, netwerk 

o Middelenmisbruik 
o   

  

o Persoonlijkheidsstoornissen 

o Psychische problemen 

o Opvoedingsverschillen 

o Gendergerelateerde problemen 

(rollenpatroon) 

o Culturele factoren 

o Migratieproblemen 

o Verblijfstatuut 

o Eergerelateerde problematiek 

o Opvoedingsproblemen 

o Dagbesteding 

o … 
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Waarom een Family Justice Center? 
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Eén- adres-principe = alle organisaties 
betrokken bij de aanpak van intrafamiliaal 
geweld in één gebouw:justitie en politie, 
hulpverlening en zorg, gemeentelijke diensten, 
ondersteuning bij huisvesting,…. Cliënten kunnen 
daar persoonlijk terecht. 
 
Slachtoffer-focused: vertrekken vanuit 

verhaal en noden slachtoffers (volwassenen en 
kinderen) 
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Family Justice Center (FJC) 
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Werkingsprincipes 

Alle nodige diensten onder één dak 
 
Wachten en heen en weer reizen beperken 

 
Herhaling van steeds verhaal opnieuw doen voorkomen 

 
Interdisciplinaire samenwerking om beste aanpak op maat 

van de cliënt aan te bieden 
 
Veiligheidsplanning bevorderen door samenwerking en 

infodelen 
 
Snel samen inspelen op nieuwe incidenten 

 
Verbetering van de interventies 
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On site diensten 
• Hulpverleningsteam van centrum algemeen welzijnswerk, 

ocmw en vertrouwenscentrum kindermishandeling 
 

• Consultatie met politie, justitie en justitiehuis 
 

• Vrijwilligerswerking en lotgenotengroep 
 

• Medisch-forensisch project met huisartsen 
 

• Weerbaarheidstrainingen 
 

• Op locatie mogelijkheid tot contacten met specifieke 
diensten: therapeutisch, ondersteuning bij uitbouw sociaal 
netwerk, werken aan de aanpak van kansarmoede… door 
“on site” vertegenwoordiging 
 

• … 
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FJC-CO3 
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FJC Antwerp  

NGO - victim 
care - general 

welfare- 
youth care - 

mental health 

High 
Risk 

Team: 
Co3 

OCMW/ 
Public-social 

welfare 

Police 

Prosecutor 

House 
justice volunteers 



HOOG 
RISICO 

LAAG 
RISICO 

SINGLE 
PROBLEM 

MULTI 
PROBLEM 

Hoogrisico & multi-problem = 
organisatie- en domein-
OVERSTIJGENDE ketenaanpak 
 

•Zware en complexe casuïstiek 
 

•Veel cliënten betrokken 
 

•Veel diensten betrokken 
 

•Behoefte aan overzicht 
 

•Interventiemogelijkheden BUITEN 
eigen dienst of domein (hulpverlening 
ÉN politie ÉN justitie) 
 

•Informatie delen zeer noodzakelijk 
(‘need-to-know’, niet ‘nice-to-know’) 
 

•‘Informed consent’ cliënt 
 

•Hoogdringendheid (458bis) en 
handelingsplicht zeer belangrijk voor 
succesvolle interventies 

Laag risico & single problem = 
organisatie- of domeinaanpak 
 

•Enkelvoudige casuïstiek 
 

•1 of weinig cliënten betrokken 
 

•1 of weinig diensten betrokken 
 

•Relatief overzichtelijk 
 

•Interventiemogelijkheden BINNEN 
eigen dienst of domein (hulpverlening 
ÓF politie ÓF justitie) 
 

•Informatie delen beperkt noodzakelijk 
 

•Toestemming cliënt 
 

•Beroepsgeheim zeer belangrijk voor 
succesvolle interventies 

Typen aanpak versus typen 
casuïstiek 



 
 

 
 Geen aanpak 
 (Spoor 0 = zelfredzaam) 
 Geen nood aan aanpak 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Organisatieaanpak 
 (Spoor 1 = reguliere hulpverlening) 
 

aanpak 1 organisatie,  
Consult andere organisaties mogelijk 
vrijwilligheid 
  
 
 
 
 Domeinaanpak  
 (Spoor 2 = gespecialiseerde hulpverlening)  
  

 aanpak meerdere organisaties, 
Consult politie/parket, 
vrijwilligheid 

 Ketenaanpak (CO3) 
 (Spoor 3 = ketenaanpak) 
  

aantal organisaties  uit alle domeinen  
afgestemd en actief participeren 

Dossier-
vorming 

(Ronde tafel) 

 

Weging 
(Weegploeg) 

Casusregie 
(Casusregisseur 
& Opvolgtafel) 

 

Afronden & 
Afmelden 

 

Aanmelding & Dossiervorming & Weging 
(Eigen intake/casusoverleg) 

 
Aanmelding 

 

Dossiervorming & Weging 
(Toolbox) 

Co-
begeleiding 

(Co-begeleider) 

 

Afronden & 
Afmelden 

 

Geen IFG 
cliënten 

  Gedeelde faciliteiten (o.a. besturing, regie, betrokken diensten, ICT, locatie, middelen, bemanning,  
   expertise, vormingsactiviteiten, communicatie, advies aan diensten) 

FJC Antwerpen 

 

Begeleiding 
(Begeleider) 

 

Afronden & 
Afmelden 

 

IFG 
cliënten 

 

FJC Antwerpen: versie 1.0 

 

Advies & 
Aanmelding 



Voor wie CO3 
 

Veel problemen 
 

 

 

Veel diensten 
 



Doelgroep 

 
Gezinnen gekenmerkt door: 
- Complexe situatie die vraagt om gecombineerde aanpak 
- Meervoudige problematiek (min. 3 leefdomeinen) 
- Onveilige situatie voor slachtoffer en/of kinderen 
- Moeizame opstart hulpverlening, strafrechtelijke en/of 

bestuurlijke maatregelen 



Dit gebeurt in zes processtappen: 

  
 

Aanmelding: 
•Intake 
•Risico- 
taxatie 
•Veiligheid 
•Crisis-
interventie 

 
Dossiervorming: 

•Ronde tafel 
•Veiligheid  
•Informatie 
verzamelen 
• Dossierhouder 
• Risicoscreening 
• Voorstel 
casusregisseur 

Activiteiten: 
•Multi- 
disciplinair 
overleg 
•Plan van 
Aanpak 
•Casus-
regisseur 
 
 
 
 

Activiteiten: 
•Plan van 
aanpak 
invullen 
met 
partners en 
cliënten 

Activiteiten: 
•Coördineren 
•Opvolgen 
•Bijsturen 
•Nazorg 
 

 

Activiteiten: 
• Opvolgronde 
tafel 
•Casusverloop  
•Beleid 
•Afronden 
•Afsluiten 

 

ketenregieteam 
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 CO3 brengt, met medeweten van de cliënt, alle informatie 
samen. 

 
 Veiligheid van slachtoffers is een prioriteit in alle stappen. 

 
 CO3 maakt een geïntegreerd plan van aanpak op.  

 
 Een gemandateerde casusregisseur coördineert de aanpak.  

 
 CO3 organiseert een begeleidingscontinuïteit. 

 
 Knelpunten worden doorgegeven als beleidssignaal.   

 

Samenvattend 



Cultuur 



Delen informatie 

Samenwerken is het uitgangspunt, maar voorwaarden: 
- Gezamenlijk doel 
- Samenwerkingsverklaring 
- Toestemming slachtoffer, informeren pleger 
- Art. 422bis: schuldig verzuim 
- Art. 458bis: spreekrecht geweld kwetsbare personen 
- Deontologische code 
- Moreel charter 

 



Samenwerken & vertrouwen 

 
 



Gedeelde faciliteiten FJC: fysieke ruimte 

  



Children’s room 
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Intakeroom 
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Medical room 

27 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorpagina website 
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Family Justice Center en CO3 
Telefoon: 03 237 34 43 (CO3) en 03 253 24 00 (FJC) 

Email: co3@stad.antwerpen.be    
Website: www.fjc-veiligthuis.be 

 

Meer info: 
Pascale Franck 

Pascale.franck@provincieantwerpen.be 
Davy Simons 

Davy.simons@stad.antwerpen.be 
 

mailto:Pascale.franck@provincieantwerpen.be
mailto:Davy.simons@stad.antwerpen.be
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