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Het FJC is een regionale netwerk-organisatie die de expertise van verschillende diensten
rond intrafamiliaal geweld bundelt.

FJC
IN 2020
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.

1. CIJFERS 2020
387 dossiers:
Spoor 3
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Spoor 1
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B. WIE MELDT DOSSIERS AAN?
• In Spoor 1 melden politie en parket 46% (24) van
de dossiers aan. 54% (28) zijn adviesvragen van
hulpverleningspartners: OCMW, ziekenhuis, Jeugdzorg
Emmaüs, CGG, 1712, VK, OCJ,…
• In Spoor 2 is de politie verantwoordelijk voor 96%
(256) van de aanmeldingen. 4% (10) stroomt in via
andere aanmelders (ziekenhuis, huisarts, parket,
cliënten zelf, CLB, …).
• In Spoor 3, de Korte Keten, meldt de politie 42%
(29) van de situaties aan. 17% (12) van de dossiers
werd aangemeld door parket in het kader van
tijdelijk huisverbod. 41% (28) wordt aangemeld door
hulpverleningspartners: Sociaal Huis Mechelen (8),
Sociale Dienst Jeugdrechtbank (5), 1Gezin1Plan (3),
CGG De Pont (3), CAW (1), K&G (1), 1712 (1),…
Aanmelders FJC (387 dossiers in totaal)
Politie
308
(79,6%)
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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.
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Regionale spreiding
In totaal werden 387 dossiers aangemeld:
Pz MeWi: 182 (47%)
PZ Klein-Brabant: 68 (18%)
Pz Bodukap: 63 (16%)
Pz Heist: 33 (9%)
Pz Lier: 20 (5%)
Pz Berlaar-Nijlen: 10 (2%)
Onbekend: 11 (spoor 1) (3%)

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 5 van
de 6 politiezones. Vanaf 2021 stapt ook PZ Berlaar-Nijlen mee in de gedecentraliseerde FJC-werking.

D. POOL FJC-REGISSEURS
De pool FJC-casusregisseurs werd in de loop van
2020 uitgebreid. Via middelen van de Vlaamse
overheid en van de lokale besturen zijn er nu 6
casusregisseurs aan de slag: Karen Casier, Katrien
Monsecour, Sophie van de Wouw, David Slootmaekers,
Cindy Pollé en Eline Bruun. Karen Casier is ook
operationeel verantwoordelijke. Karolien Boonen is de
netwerkcoördinator.

2. FJC ROLT UIT
In 2019 hebben we onder begeleiding van Anne
Groenen een Actieplan FJC2020+ uitgewerkt.
Dit Actieplan biedt een kader voor de regionale
verankering en uitbreiding van het FJC en voor verdere
inhoudelijke verfijning van de FJC-werking.
In 2020 kwam deze regionale uitbreiding in een
stroomversnelling. De 12 lokale besturen uit de regio
verklaarden zich akkoord om hun schouders te
zetten onder de FJC-werking. Dankzij dit gezamenlijk
engagement kunnen we in iedere politiezone een
FJC-aanspreekpunt voorzien. Via een maandelijks
triageoverleg met parket, politie en lokale OCMW’s
spelen we kort op de bal bij verontrustingen over IFG
en maken we het FJC laagdrempelig.
Het aanbod van lotgenotengroepen, vorming en
intervisie wordt ook uitgerold over de regio.

3. FJC KRIJGT JURIDISCH KADER
De FJC-overlegtafel en het Overleg Operationeel Team
worden als 2 vormen van casusoverleg erkend in het
nieuwe Protocol 458ter – Casusoverleg FJC Mechelen.
Het Draaiboek FJC Mechelen wordt integraal als bijlage
opgenomen in dit Protocol. Hierdoor krijgt de FJCwerking de nodige juridische grondslag. Het Protocol
en Draaiboek werd goedgekeurd op de FJC-stuurgroep
en zal door alle FJC-partners ondertekend worden.

4. FJC ONDERSTEUNT CLIËNTEN
LOTGENOTENGROEP - IS HET BINNEN NIET VEILIG?
KOM ERMEE NAAR BUITEN!
De lotgenotengroep voor vrouwen is 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. Er nemen 14 vrouwen deel aan deze
lotgenotengroep.
In september zijn we gestart met een lotgenotengroep voor
mannen, slachtoffer van partnergeweld. Ook deze groep is
succesvol. Er nemen 8 mannen deel aan de groep.

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. Deze groep hebben we opnieuw
opgestart in 2020, maar omwille van corona zijn een
aantal sessies uitgesteld naar een latere datum.

5. FJC REFLECTEERT
BEGELEIDE INTERVISIE
We bieden als FJC twee multidisciplinaire intervisiegroepen aan. Politie, hulp- en dienstverleners zitten
maandelijks samen onder de deskundige begeleiding
van Kris Decraemer van de Interactie Academie en van
Katrien Monsecour, FJC-regisseur. Er wordt nagedacht
over een gepaste aanpak van IFG, maar er is er ook
ruimte 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?”

Gezinsplanning? Seksueel geweld?
Anticonceptie? Genitale verminking?

ongestelde
vragen
Bespreek seksualiteit binnen kwetsbare gezinnen

6. FJC VORMT

Contactgegevens:
T. 015 45 33 28
Fjc@mechelen.be

Samen met Sensoa organiseert het FJC jaarlijks een
vormingstraject ‘Bespreekbaar maken van anticonceptie
en seksueel geweld in kwetsbare gezinnen’. In 2020 gaf
vzw Gams binnen dit traject een toelichting over genitale
verminking en het hulpverleningsaanbod.
In oktober gaf Sterk Huis (Tilburg) voor de FJC-partners
een interessante basisvorming “Eergerelateerd geweld,
huwelijksdwang en achterlating”.

Als FJC zien we deze intervisie ook als een kans om
samenwerkingen te voeden en te versterken.

7. FJC EXPERIMENTEERT
Sinds september 2020 loopt er een nieuw project “Versterkend traject voor slachtoffers IFG”, een samenwerking tussen stad Mechelen, FJC en CGG De Pont.
Met dit project kunnen cliënten uit een FJC-traject
naadloos 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.

FJC MECHELEN
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fjc@mechelen.be

V.U.: C. Cools, p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen

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.

