FAMILY JUSTICE CENTER
MECHELEN

RAPPORTAGE
WERKINGSJAAR 2019

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. We
vergroten de expertise rond IFG bij de partners.

FJC IN
2019

1. CIJFERS 2019
B. WIE MELDT DOSSIERS AAN?

149 dossiers:

Spoor 1
14

Spoor 3
23

Spoor 2
112

•

In Spoor 1 komen de meeste aanmeldingen van politie
(5) en OCMW (5). Andere aanmelders zijn De Nieuwe
Weg (1), ziekenhuis (1), Asiel & Migratie (1), cliënt zelf (1).

•

In Spoor 2 is de politie verantwoordelijk voor 73% (82)
van de aanmeldingen. 10% stroomt in via het Sociaal
Huis (12). Andere aanmelders zijn ziekenhuis, GGZ,
cliënten zelf, vluchthuis, CKG, …

•

In Spoor 3, de Korte Keten, meldt de politie 65% (15)
van de situaties aan. 17% (4) van de dossiers werd
aangemeld door het parket in het kader van tijdelijk
huisverbod. Andere aanmelders: Kind & Gezin (1),
Justitiehuis (1), Vluchthuis Gent (1), FJC (1).
Aanmelders FJC (149 dossiers in totaal)

A. SPORENSYSTEEM

Politie
102
(68,5%)

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-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 FJCregisseurs 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 of een van de
ketenpartners wordt opgenomen. Gezinnen
worden minimaal gedurende een jaar
opgevolgd.

Parket
4
(2,7%)

Sociaal
Huis
15
Cliënten Zieken(10%)
9
huis
(6%)
3
(2%)

Andere
16
(10,7%)

Regionale spreiding
In totaal werden 149 dossiers opgenomen
Pz MeWi: 68 (46%)
Pz Bodukap: 62 (42%)
Pz Heist: 6 (4%)
Pz Lier: 6 (4%)
Pz Berlaar-Nijlen: 4 (3%)
PZ Klein-Brabant: 2 (1%)

C. OVERLEG OPERATIONEEL TEAM
•

In de politiezone MeWi (MechelenWillebroek) hebben we tweewekelijks
Overleg Operationeel Team.

•

In de politiezone Bodukap (Bonheiden,
Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) doen
we dit op maandelijkse basis. Dit verklaart
de hogere instroom van dossiers vanuit deze
politiezones in het FJC.

•

Tijdens het Overleg Operationeel Team
brengt politie een selectie van verontrustende situaties aan. Samen bekijken we of
er al hulpverlening aanwezig is of hoe we
deze zo snel mogelijk kunnen installeren.
De dossiers die politie via het Overleg
Operationeel Team aanmeldt, worden
getrieerd naar het meest gepaste traject.

D. CASUSREGISSEURS IN DE KORTE KETEN
In de Korte Keten werden in 2019 23 dossiers
aangemeld. De casusregie werd in 74% van de
dossiers opgenomen door de FJC-regisseurs
(17). De Sociale Dienst Jeugdrechtbank nam
in 13% (3) casusregie op. 2 dossiers zitten nog
in aanmeldingsfase en 1 aanmelding werd niet
weerhouden. Door de uitbreiding van onze
pool neutrale FJC-regisseurs kunnen we ook
heel veel dossiers door hen in casusregie laten
opnemen.

2. FJC BLIKT VOORUIT
Samen met 10 stakeholders van het FJC hebben
we onder begeleiding van Anne Groenen een
Actieplan FJC2020+ uitgewerkt. Het Actieplan
FJC2020+ biedt een kader en aanbevelingen
voor de regionale verankering en uitbreiding
van het FJC en voor verdere inhoudelijke
verfijning van de FJC-werking.

3. FJC GROEIT
In 2019 konden we onze pool FJC - regisseurs
uitbreiden. Het FJC-kernteam bestaat nu uit
Karen Casier, Katrien Monsecour,
Sophie van de Wouw, Dagmar Dereu,
Linde Hulstaert, Aline Lucas en
Karolien Boonen.

4. FJC ONDERSTEUNT CLIËNTEN
LOTGENOTENGROEP - IS HET BINNEN NIET VEILIG?
KOM ERMEE NAAR BUITEN!
In 2019 zijn we gestart met een open groep voor
slachtoffers van partnergeweld. Deze groep komt
maandelijks samen. De vrouwen geven aan heel veel
steun te vinden aan het luisterend oor en het begrip van
andere vrouwen die een gelijkaardige situatie hebben
meegemaakt. Er worden een aantal thema’s aangereikt
(bijv. angst voor nieuwe relaties, de ex-partner als
vader), maar de vrouwen zelf leveren ook veel input en
inspiratie aan.

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.

5. FJC REFLECTEERT
BEGELEIDE INTERVISIE
We bieden als FJC een multidisciplinaire intervisiegroep
aan. 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.

6. FJC STELT ONGESTELDE VRAGEN
Samen met Sensoa organiseerde het FJC een vormingstraject ‘Bespreekbaar maken van gezinsplanning en
seksualiteit in kwetsbare gezinnen’. Het traject kent een
groot succes en werd inmiddels al een tweede keer
aangeboden. We trachten met deze vorming een aantal
“ambassadeurs” te vormen die ervoor zorgen dat dit
thema onder de aandacht blijft in de eigen organisatie.

7. FJC NETWERKT
Op 24 september zaten FJC-team,
Go-team van het Sociaal Huis, en verschillende
deelwerkingen van het CAW samen op
het 5-diensten-event. We maakten kennis
met elkaar en elkaars werking en konden
praktische afspraken maken over de concrete
samenwerking in dossiers.

8. 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.

9. FJC NODIGT UIT
In samenwerking met vzw Zijn, Beweging
tegen geweld organiseerde het FJC op 11
december een filmavond in LDC De Rooster.
Samen met professionals en burgers keken we
naar de film Beyond, een film die het thema
van intrafamiliaal geweld op een mooie, aangrijpende manier in beeld brengt. Na de film
zorgden we samen met enkele FJC-partners
voor een nabespreking.

Gezinsplanning? Seksueel geweld?
Anticonceptie? Genitale verminking?

ongestelde
vragen
Bespreek seksualiteit binnen kwetsbare gezinnen
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