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Family Justice Center Mechelen
Iedere dag zijn er gezinnen die te maken hebben met intrafamiliaal geweld (IFG)
en de hulp- en dienstverlening is vaak erg versnipperd. Het Family Justice Center
(FJC) van Mechelen wil hier een antwoord op bieden.
Als multidisciplinair expertisecentrum zorgt het FJC voor verbinding tussen de
verschillende partners (politie, parket, hulp- en dienstverlening en bestuur) en het
cliëntsysteem.
Het FJC wil sterk inzetten op het tijdig inspelen op signalen van verontrusting. Het
doel is om het geweld in de gezinnen te stoppen, de veiligheid te (her)-installeren
en de draagkracht van alle gezinsleden te versterken. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan het welzijn van de kinderen.
We richten ons op alle vormen van IFG: partnergeweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, oudermishandeling, ouderenmis(be)handeling, siblinggeweld, verwaarlozing, ….

Het FJC zet in op IFG-dossiers met een uiteenlopende ernstgraad.
We werken met een sporensysteem.
SPOOR 1 = Consult of doorverwijzing
Als professional kan je bij verontrusting inzake IFG bij het FJC terecht voor advies.
SPOOR 2 = Casusopvolging door de FJC-medewerkers
Wanneer een consult niet volstaat, kan het FJC in overleg met de aanmelder een
traject opstarten. De verontrusting wordt afgetoetst bij de verschillende partners en
er wordt bevraagd welke hulpverlening al lopende is. Op basis van de noden van
het cliëntsysteem wordt beslist of (extra) hulpverlening nodig is. Het cliëntsysteem
wordt vanaf de opstart actief betrokken. FJC-medewerkers volgen het traject op.
SPOOR 3 = Multiprobleem- en hoogrisicosituaties die een intensieve ketenaanpak
vereisen stromen door naar de Korte Keten/casuscoördinatie.
De Korte Keten werkt volgens het samenwerkingsprotocol dat door de verschillende partners werd ondertekend. We leggen alle informatie over een gezin samen,
we maken een gezamenlijke risico-inschatting en stellen een Plan van Aanpak
op. Iedere partner neemt hierin vanuit zijn eigen expertise een rol op. De Korte
Keten biedt een aanklampende casusregie die door één van de ketenpartners
wordt opgenomen. In de Korte Keten worden gezinnen minimaal gedurende een
jaar opgevolgd.

Wat biedt het FJC nog ?
• Weerbaarheidstrainingen
• Lotgenotengroepen
• Netwerkvormingen

Aanmelden
Alle hulpverlenings-, politionele, justitiële en bestuursdiensten uit het
arrondissement Antwerpen, afdeling
Mechelen kunnen rechtstreeks dossiers aanmelden bij het FJC (telefonisch, per mail of fysiek).

FJC Mechelen
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
T 015 45 33 28
fjc@mechelen.be

Het FJC is (voorlopig) niet-rechtstreeks toegankelijk voor cliënten.
Cliënten kunnen wel worden doorverwezen naar het FJC.
Als aanmelder word je doorheen het
traject actief betrokken en blijf je medeverantwoordelijk.
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