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Theoretisch kader



Familiaal geweld: wat?

“Elk dwingend en intimiderend gedrag tegenover een gezins- of familielid of intieme
(ex-)partner dat gepaard gaat met geweld of dreiging”

▪ Overkoepelende term 

▪ Diverse geweldsvormen en -types

▪ Partnergeweld als grootste groep

▪ Actuele tendens: oudermishandeling

▪ Bijzondere categorie: eergerelateerd geweld (EGG)



Visie CAW Oost-Brabant

▪ Focus op stoppen van geweld ➔ basisveiligheid creëren

▪ Integraal & krachtgericht (afbeelding 1)

▪ Open communicatie

▪ Systeem- en contextgerichte aanpak

▪ Empowerment & herstel van het individu

▪ Bijzondere aandacht voor het kind (cf. kindreflex)

▪ Driehoeksvisie (afbeelding 2)



Integrale benadering

Betrokkene 1 Betrokkene 2

Geweldsituaties vaak bi-directioneel

Focus op:

▪ Het systeem als geheel
▪ Wederzijdse beïnvloeding en 

circulariteit

!Belangrijke nuancering!

(1) Intiem terrorisme
(2) EGG



Driehoeksvisie



Aanpak FG



Aanpak familiaal geweld (1)

Geweld (h)erkennen

▪ Vaak latent aanwezig

▪ Veelvoorkomende signalen: lichamelijke letsels, sociaal 

isolement, schaamte, stress, angst, afhankelijkheid, 

moeilijk oogcontact maken, afspraken uitstellen, …

▪ Alertheid voor geweld op zwangere vrouwen, ouderen & 

mensen met migratieachtergrond



Aanpak familiaal geweld (2)

Geweld benoemen & bevragen

▪ Spreken vanuit de ‘ik’ vorm 

▪ Spreken vanuit observaties, geen interpretaties

▪ Niet zoeken naar de waarheid maar naar noden

▪ Het geweld bespreekbaar durven maken

▪ Opvangen van reacties (verbaal & non-verbaal)

▪ Betrekken van de partner

▪ Aandacht voor afronding en het vervolggesprek 



Aanpak familiaal geweld (3)

Geweldsituatie concretiseren

▪Chronologie van de feiten, gedrag, reacties, …

▪Aard van het geweld?

▪Wat reeds geprobeerd om het geweld te stoppen?

➔ Bv.: via methodiek 5G’s  



Aanpak familiaal geweld (4)

Aandacht voor emoties, schuld & schaamte

▪ Schuld & schaamte

▪ Boosheid exploreren

▪ Hoe beleeft cliënt zijn/haar eigen boosheid?

▪ Hoe interpreteert cliënt het gedrag van zijn/haar 

partner?

▪ …

➔ Bespreken, erkennen & normaliseren



Geweldspiraal (vb. 1)



Geweldspiraal (vb. 2)



Veiligheidsplan

Opmaak veiligheidsplan

▪Wat moet er gebeuren om opnieuw een veilige situatie te realiseren (in het 

bijzonder voor de betrokken kinderen)?

▪ Vastleggen veiligheidsdoelen

▪ Cliëntsysteem als belangrijkste partner

▪ Maximale betrokkenheid van het persoonlijk netwerk (genogram)

▪ Betrekken van het professionele netwerk

▪ Het aanleren van de-escalerende technieken via bv. Time-outmethode

▪ Diverse methodieken



Bijzondere aandacht voor het kind

▪ Kwetsbare groep in FG situaties

▪ Als individu 

▪ Als schakel binnen het gezin en ruimere context

▪ Kindreflex (https://kindreflex.be/) 

▪ Peilen naar kinderen & ouderschap

▪ Impact van geweldsituatie op kinderen bespreken

▪ Kinderen actief betrekken en ondersteunen (kinderwerking)

https://kindreflex.be/


Valkuilen voor hulpverleners

▪ De redder willen zijn

▪ Machteloosheid

▪ De professionele façade aanhouden

▪ Blaming the victim



Aanbod FG
Een continuüm



Hulplijn 1712

▪ Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik & 
kindermishandeling

▪ Taken:

▪ Luisterend oor aanbieden

▪ Informatie geven rond geweld en misbruik

▪ Informatie geven rond de werking van hulpverlening en justitie 

▪ Informatie geven rond de rechten en plichten van de hulpvrager

▪ Hulpverleners geven advies over hoe op geweldsituaties te reageren

▪ Inschatten van alle risico’s verbonden aan de situatie van de hulpvrager

▪ Doorverwijzing naar CAW, VK of andere organisatie

▪ Empowerment en anonimiteit als basis 



Ambulante hulpverlening

Volwassenen
▪ Individuele gesprekken 
▪ Koppelgesprekken / oudergesprekken 

Kinderen & jongeren
▪ Kinderwerking (tot 14 jaar)

▪ !Eerstelijnsaanbod!
➔ Inschatting vragen & noden
➔ Gericht op veerkracht & natuurlijk verwerkingsproces

▪ Doorverwijzing indien nood aan extra/gespecialiseerde ondersteuning
(1) VK of OCJ bij verontrusting
(2) Tweede lijn (GGZ, privé) voor therapeutische ondersteuning

▪ Aanbod naar jongeren via het JAC (vanaf 12 jaar)



Residentieel aanbod

!Ingrijpend ➔ screening mbv risicotaxatieinstrument! 

(1) Vrouwenopvangcentrum (VOC) – Laag risico
▪ Diest (gekend adres)
▪ Poorthuis Diest (aanleunende studio’s voor alleenstaande ouders, mannen of vrouwen)

(2) Vluchthuis – Hoog risico
▪ 6-tal VH voor vrouwen en kinderen
▪ 1 opvang voor mannelijke SO van geweld (SAM Huis)
▪ Geheim adres

*Crisisopvangcentrum (KOC)
▪ Ter overbrugging indien geen plaats in VH of VOC
▪ Bij twijfels over haalbaarheid residentiële setting



Ketenaanpak IFG

▪ Structureel samenwerkingsverband tussen politie
& parket, hulpverlening en bestuur

▪ Doel: 

(1) Stoppen van geweld
(2) Vergroten van beschermende factoren in een

cliëntsysteem

Korte keten 



Voor wie?

• IFG

• Multiproblem

• Vastlopende/uitzichtloze
hulpverlening, moeizame opstart
strafrechtelijke en/of bestuurlijke
maatregelen of uitzichtloos traject



Partners Korte
keten



Ketenaanpak IFG

•https://www.youtube.com/watch?v=3h2b9xx1YEs

Filmpje ketenaanpak IFG voor cliënten

•https://www.youtube.com/watch?v=F3xwzUkc97k

Filmpje ketenaanpak IFG voor professionals

•https://departementwvg.be/documenten/folders-ketenaanpak-
intrafamiliaal-geweld

Folders ketenaanpak IFG (voor cliënten & professionals)

Info 
professionals 
& cliënten

https://www.youtube.com/watch?v=3h2b9xx1YEs
https://www.youtube.com/watch?v=F3xwzUkc97k
https://departementwvg.be/documenten/folders-ketenaanpak-intrafamiliaal-geweld


Hoe aanmelden?



Casus FG aanmelden?

▪ Telefonisch: 0800 13 500 (gratis) – Leuven rechtstreeks bereikbaar op ma/woe/vrij (13-17u)

▪ Mail: onthaal@cawoostbrabant.be

▪ Chat: www.caw.be

▪ Fysiek: via permanentiemomenten op ma/woe/vrij (12-17u)

▪ !Voor professionals: online aanmelding!

▪ https://www.cawoostbrabant.be/aanmelden

▪ https://www.caw.be/aanmelden-gbo-leuven/

mailto:onthaal@cawoostbrabant.be
http://www.caw.be/
https://www.cawoostbrabant.be/aanmelden
https://www.caw.be/aanmelden-gbo-leuven/


Consult

Liesbeth Robberechts                                                                                              
▪ liesbeth.robberechts@cawoostbrabant.be
▪ 0487/44.42.19
▪ Bereikbaar van ma-do

Ellen Vermet 
▪ ellen.vermet@cawoostbrabant.be
▪ 0489/95.63.07
▪ Bereikbaar van ma-vrij

Gert Huijskens
▪ gert.huijskens@cawoostbrabant.be
▪ 0483/64.86.46
▪ Bereikbaar op di, woe & do (voormiddag)

Badreddine Qanoune
▪ badreddine.qanoune@cawoostbrabant.be
▪ 0484/47.81.20
▪ Bereikbaar van ma-vrij

▪ Voor vragen ivm Ketenaanpak IFG

An Verbelen (TL)
▪ an.verbelen@cawoostbrabant.be
▪ 0473/50.72.65
▪ Bereikbaar van ma-vrij

▪ Voor overkoepelende vragen

mailto:liesbeth.robberechts@cawoostbrabant.be
mailto:Ellen.vermet@cawoostbrabant.be
mailto:gert.huijskens@cawoostbrabant.be
mailto:badreddine.qanoune@cawoostbrabant.be
mailto:an.verbelen@cawoostbrabant.be


Titel slide

Vragen? 


