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Samen maken we het verschil

Eerlijk? We waren verrast toen we dit voorwoord mochten schrijven. Vaak zijn 
het voorzitters, directeurs of politici die een thematiek inleiden. Maar als het over 
intrafamiliaal geweld gaat, kunnen we moeilijk zeggen dat we er niets van af weten…

Want het gaat om ons leven. Over wat we hebben meegemaakt binnen onze relatie, 
ons gezin, onze familie. Het gaat over iemand graag zien, maar ook over angst en 
geweld, en hoe dat allemaal op een verwrongen manier met elkaar verbonden kan 
zijn. Over wat ons tegenhield om hulp te zoeken. Over wanhoop én hoop dat het ooit 
beter zou gaan. Over waarom we uiteindelijk toch de stap naar buiten hebben gezet. 

We kwamen daarbij vaak in contact met begripvolle, gemotiveerde professionals  
– van politie, van hulpverlening – die het beste met ons voor hadden en ons op weg 
hielpen. Die mensen zijn we ongelooflijk dankbaar, ze maakten onze hoop tastbaar. 
Maar als we terugkijken op het traject dat we elk hebben afgelegd, kunnen we ook 
niet ontkennen dat er een aantal dingen nog beter kunnen.

Daarom willen we ons verhaal brengen. Zodat we nog beter kunnen samenwerken, 
want dat is écht de kern van verandering. Daar zijn we meer dan ooit van overtuigd, 
zeker nu we de werking van de verschillende diensten van nabij hebben leren kennen. 

Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we gericht vooruit. Stap voor stap. 
En kunnen we in Limburg bouwen aan een huis waar iedereen die met dit soort 
problemen te maken krijgt, terechtkan. Een laagdrempelig, warm huis dat er niet 
is om te veroordelen en te straffen – tenzij dat echt nodig is – maar om mensen te 
informeren en te helpen naar een gepaste oplossing. 

We hopen dan ook dat je dit boek met open vizier leest. Dat je je erin kan vinden én 
dat je wil bijdragen aan de kernboodschap van dit verhaal: samenwerken om het 
verschil te maken in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Dank je wel!

Emily, Karen, Laurette, Lisa & Veerle 
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FORZA FJC!

Sinds het najaar van 2017 hebben we een Family Justice Center in Limburg. En daar zijn we best 
trots op, want dit ambitieuze verhaal is er eentje van structureel samenwerken. Van specifieke 
talenten bundelen om een gezamenlijke aanpak uit te bouwen in de strijd tegen intrafamiliaal 
geweld. 

Een kort stukje geschiedenis eerst. Tot begin deze eeuw werkten politie, justitie en hulpverlening 
vooral op hun eigen eilandje. Gedreven medewerkers zochten wel de verbinding in individuele 
dossiers, maar een structureel kader ontbrak. Daar kwam in 2004 verandering in, naar aanleiding 
van een aantal familiedrama’s kort na elkaar. In 2006 ging een doorverwijstraject van start, in 2013 
volgde een ketenaanpak voor ernstige en complexe dossiers van intrafamiliaal geweld. En sinds 
kort is er dus het Family Justice Center, met alle diensten onder één dak en de cliënt die centraal 
staat. 

Dat is natuurlijk een proces geweest van vallen, opstaan en niet opgeven. Een traject waarbij het 
soms traag ging en het zoeken was naar het juiste tempo voor alle partners. Maar het uiteindelijke 
doel werd nooit uit het oog verloren: samen stappen vooruit zetten, vanuit consensus en verbinding. 
Vandaag hebben we dan ook een stevig fundament voor onze samenwerking. 

Anderzijds zitten we op een kantelmoment in onze samenwerking, op verschillende vlakken. 
We gaan van een relatief vrijblijvend samenwerken naar intensief samenwerken onder één dak. 
Van een organisatie-denken – waarbij elke organisatie bekijkt wat precies haar rol is in die 
samenwerking en wat concreet de meerwaarde kan zijn – naar een meer cliëntcentrale aanpak. 
Ook schuiven we van een provinciale naar een Vlaams aangestuurde coördinatie. 

Al die veranderingen brengen natuurlijk vragen met zich mee. Wat is onze visie in deze evoluerende 
context? Hoe ervaren de betrokkenen dit? Wat kunnen we nog beter doen? Welke richting moet 
onze samenwerking uit en hoe stemmen we ons aanbod verder af op de maatschappelijke 
ontwikkelingen?  

In dit boek zoomen we in op deze vragen én delen we ‘lessons learned’. Daarbij blikken we kort 
terug op het afgelegde traject, geven we kritisch een stand van zaken en kijken we constructief 
vooruit. En die ‘we’ vullen we graag zo breed mogelijk in. Voor dit boek zijn we alvast met heel 
wat mensen in dialoog gegaan – van professionals van werkvloer tot directiekamer, verschillende 
beleidsmakers op lokaal, regionaal en federaal niveau tot ervaringsdeskundigen. 

We hopen dat de insteken uit dit boek nuttig en inspirerend zijn voor iedereen die dagelijks werkt 
rond de problematiek van intrafamiliaal geweld. Maar ook voor regioverantwoordelijken die nauwer 
willen samenwerken of voor beleidsmakers die (nog) meer willen inzetten op een structurele 
aanpak van intrafamiliaal geweld. Want deze problematiek raakt mensen tot in hun kern, en samen 
kunnen we echt een verschil maken. Altijd welkom dus in het Family Justice Center Limburg!

Sabrina & Dries
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In cijfers

3.160

      Politiële criminaliteitsstatistieken

• 50.414 geregistreerde feiten van intrafamiliaal geweld in België in 2016, 
 waarvan 38.127 binnen het (ex-)koppel
• 24.895 geregistreerde feiten van intrafamiliaal geweld in het Vlaams Gewest in 2016, 
 waarvan 19.113 binnen het (ex-)koppel
• 3.160 geregistreerde feiten van intrafamiliaal geweld in Limburg in 2016, 
 waarvan 2.486 binnen het (ex-)koppel

BELGIË

VLAANDEREN

LIMBURG

50.414 

24.895 
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Belgisch onderzoek uit 2010, in opdracht van het 
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen:

• 12,5% van alle respondenten verklaart dat hij/zij
 minstens één maal het slachtoffer werd van een 

gewelddadige handeling door de (ex-)partner 
gedurende de laatste 12 maanden (14,9% vrouwen en 
10,5% mannen).

• Partnergeweld heeft grote gevolgen voor de 
gezondheid. Vrouwen die slachtoffer worden, zijn 
vaker fysiek gekwetst dan mannen: 15,7% van de 
vrouwelijke slachtoffers vs. 1,1% van de mannelijke 
slachtoffers.

• Vrouwelijke slachtoffers rapporteren ook meer 
psychologische gevolgen: 40,7% heeft minder 
vertrouwen gekregen, 25,7% voelt zich schuldig of 
schaamt zich en 23,9% is agressiever geworden. Bij 
de mannen is dit respectievelijk 16,1%, 7% en 9,2%.

• In meer dan 40% van de gevallen van partnergeweld, 
was een kind getuige van gewelddadige handelingen 
door een van de ouders.

In 2014 publiceerde het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten (FRA) de resultaten van 
de enquête naar geweld tegen vrouwen. Enkele 
belangrijke vaststellingen in België:

• Partnergeweld tijdens de afgelopen 12 maanden: 6% 
van de vrouwen in België is het slachtoffer van fysiek 
en/of seksueel geweld (tegenover 4% in Europa).

• Partnergeweld vanaf de leeftijd van 15 jaar: één op 
de vier vrouwen is het slachtoffer van lichamelijk 

 en/of seksueel geweld binnen het koppel (24% in 
België tegenover 22% in Europa).

• Het bespreekbaar maken bij derden: 33% van de 
slachtoffers (tegenover 16% in Europa) heeft erover 
gesproken met een arts of contactpersoon in een 
verzorgingscentrum en 22% heeft het de politie 
gemeld (tegenover 14% in Europa).

Een bevraging van de Eurobarometer in 2016 toont 
aan dat:

• 1 op de 4 Belgen vindt dat intrafamiliaal geweld een 
private aangelegenheid is die binnen de familie moet 
worden aangepakt.

• 81% van de Belgen op de hoogte is van diensten waar 
ze terechtkunnen voor hulp, maar dat betekent zeker 
niet dat ze er ook effectief een beroep op doen.

Het onderzoek ‘Ik hou van jou. Ik hou alles van jou. 
Als liefde vechten wordt’ toont aan dat de helft van 
alle gescheiden koppels een sterk conflictueuze 
periode doormaakt en dat 11% zelfs een langdurig 
en blijvend conflict ervaart. 18% van alle gescheiden 
koppels maakt ooit lichamelijk geweld mee in het 
jaar voor de scheiding, 5% maakt minstens wekelijks 
lichamelijk geweld mee. Deze cijfers verschillen bij 
mannen en vrouwen: 27% van de vrouwen vs. 9% 
van de mannen rapporteert minstens één ervaring 
van fysiek geweld in het jaar voor de scheiding, 
8% van de vrouwen vs. 1% van de mannen heeft dit 
fysiek geweld minstens wekelijks ervaren. In 80% 
van deze gezinnen die lichamelijk geweld ervaren, 
zijn er kinderen aanwezig.

Laurette: “We zijn dertig jaar samen geweest. 
Toen we nog samen waren, was er ook geweld, 
maar niet zo erg. Het is pas geëscaleerd toen 
ik ben weggegaan. Hij had zichzelf niet onder 
controle, kreeg voortdurend woedeaanvallen. 
Geslagen heeft hij me nooit, maar wel vaak tegen 
de muur geduwd of doorheen geschud. Het was 
beangstigend hoe hij me achtervolgde, altijd wist 
waar ik zat, me psychologisch aanviel, kleineerde 
in publiek… Eigenlijk ben ik volledig psychologisch 
gemanipuleerd en misbruikt geweest. Dat doe je 
toch niet bij iemand van wie je houdt?! En bij mijn 
kinderen doet hij dat eigenlijk ook. Mijn dochter 
heeft met hem gebroken maar mijn zoon, die wel 
nog bij hem komt, kan nooit iets goeds doen. Het 
blijft toch de aard van het beestje… Toen ik aangaf 
dat ik het huis wilde verkopen, zijn de stoppen bij 
hem doorgeslagen. Hij wist dat ik bij mijn vriendin 
zat en belde me om naar buiten te komen. ‘Niet 
doen,’ zei mijn vriendin, ‘ik heb er een slecht gevoel 
bij.’ ‘Nee,’ zei ik, ‘ik moet met hem praten. Dat huis 
moet te koop worden gezet.’ En ik had prijs. Ik moest 
instappen, ook al wilde ik niet, maar hij trok me in 
de auto, deed de deuren op slot en nam mijn gsm 
af. Toen reed hij naar het kanaal, over het jaagpad, 
de snuit van de auto boven het water, en hij gaf gas. 
‘Gaat ge het huis verkopen?’, vroeg hij. ‘Ik moet wel’, 
zei ik, en hij gaf opnieuw gas. Toen wist ik dat ik 
moest zwijgen, want anders lagen we erin. ‘Ik zal u 
wel met rust laten’, zei ik. Hij heeft nog anderhalf uur 
met me rondgereden, woest, compleet de controle 
kwijt. Toen hij me terug afzette, zei hij: ‘Denk eraan, 
één flikkencamionette, en ge zijt er niet meer.’” 

Karen: “Zestien jaar heeft het geduurd. Achteraf 
gezien, vraag ik me af hoe dat zo lang kon duren. 
Maar het is een traag proces dat langzaam maar 
zeker in je leven sluipt. En in het begin zie je die 
man nog graag, maar het wordt steeds erger en 
je ontwikkelt een soort stockholmsyndroom. In 
2011 vond ik eindelijk de moed om mijn leven weer 
in handen te nemen. Op een dag werd ik thuis  
buitengesloten. Wenend ben ik op blote voeten door 
het stadscentrum naar de politie gestapt. Ik zag de 
mensen kijken, maar het kon me niets meer schelen. 
Drie uur heb ik bij de politie gezeten en daar ben ik 
heel goed opgevangen. Dat deed zo’n deugd. Toch 
moest ik daarna nog een hele weg afleggen. Want ja, 
daar sta je dan met vijf kinderen en twee koffertjes 
kleren. Ik heb het moeilijk gehad, maar uiteindelijk 
besef je dat – hoe zwaar het ook is – het niet erger 
kan zijn dan de situatie thuis. Dat is een boodschap 
die ik wil meegeven aan vrouwen in dergelijke 
situaties.”

HET GEMIDDELD AANTAL GEWELDFEITEN 
VOOR EEN SLACHTOFFER HULP ZOEKT

Slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld

“Eigenlijk ben ik 
volledig psychologisch 
gemanipuleerd en 
misbruikt geweest. 
Dat doe je toch niet 
bij iemand van wie je 
houdt?!”
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Lisa: “Ik heb hem ontmoet op een goed moment 
in zijn leven. Maar dan is hij zijn job kwijtgeraakt, 
weer beginnen drinken, aan de drugs geraakt… 
Als hij onder invloed was, was er geen huis mee te 
houden. Ik mocht niets. Alles wat ik deed, was fout. 
Ook al deed ik niets… Maar je begint natuurlijk aan 
jezelf te twijfelen, gaat geloven dat het aan jou ligt. 
Mijn partner probeerde me ook te isoleren, ik mocht 
niemand zien, al mijn vriendinnen waren sletten of 
hoeren. Ik ben meermaals in elkaar geslagen, met 
zijn vuisten, zijn voeten, zelfs met een fles. Drie jaar 
zijn we samen geweest en telkens gaf ik hem een 
nieuwe kans… Met make-up wist ik veel verborgen 
te houden, want je wilt natuurlijk niet dat mensen 
het weten. Maar dat lukt niet altijd. Zoals die keer 
dat hij me ’s avonds letterlijk van de weg reed met 
zijn auto. Ik belandde met een hersenschudding en 
verschillende kneuzingen in het ziekenhuis. Tja, dan 
moet je wel je collega’s bellen en zeggen dat je niet 
kan komen werken…”

Veerle: “Ik heb veel geweld meegemaakt. Mijn 
ex-man dronk en gebruikte drugs. Toen ik met hem 
een relatie begon, was ik jong en naïef, beschermd 
opgevoed op het platteland. Vol idealisme ben ik met 
hem gaan samenwonen. Maar als hij gebruikte, was 
het alsof de duivel in hem losbrak. Hij heeft meer 
dan eens mijn banden lek gestoken, omdat ik voor 
hem zijn drugs niet wilde halen. Hij vernederde mij 
voortdurend. Zijn broers zaten ook aan de drugs en 
vernederden mij ook. Ik had een zoon, hij had ook 
kinderen. We werden een nieuw samengesteld gezin. 
Zijn kinderen vertoonden problematisch gedrag, 
onder meer door de relatie tussen hem en zijn ex-
vrouw. Ik was toen zwanger van onze oudste zoon 
samen, en dat bracht het aantal kinderen op 7.  
Niet te doen dus, zo zonder enige structuur. Mijn 
ouders waren heel katholiek en hebben ons in de 
kou laten staan. Ik heb me toen heel onbehaaglijk 
gevoeld en kon de kinderen niet meer geven wat 
ze nodig hadden. En toch geraakte ik niet los van 
hem, daar zorgde hij voor. Mijn zoon heeft later in 
de gevangenis gezeten, hij had mij het ziekenhuis in 
geslagen. Hij heeft dingen gezien tussen mijn ex-man 
en mij die een kind nooit zou mogen zien… Dat leidt 
tot trauma’s, altijd.”“Ik ben meermaals in 

elkaar geslagen, met zijn 
vuisten, zijn voeten, zelfs 
met een fles.”
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Samenwerken rond 
intrafamiliaal geweld

Allemaal eilandjes

Dries Wyckmans: “Voor 2004 werkten er natuurlijk 
ook al heel wat diensten en organisaties in Limburg 
rond de thematiek van intrafamiliaal geweld. Alleen 
kon je op dat moment nog niet spreken van een 
gecoördineerde of gestructureerde samenwerking.” 

Bertie Hamaekers: “Er was een groot verschil in 
aanpak, zowel tussen de verschillende regio’s 
als tussen de verschillende politiezones. De 
enige constante was dat iedereen op zijn eigen 
eilandje bezig was. Ik herinner me dat de vorige 
burgemeester van Beringen uitdrukkelijk wilde dat 
we actief bezig waren rond de problematiek en 
een structuur zouden uitwerken. We hadden nog 
geen echte connecties en moesten eigenlijk van 
nul beginnen. Bovendien was de motivatie niet bij 
iedereen even groot, ook niet bij de verschillende 
politiediensten.” 

Soms is er een drama nodig

Dries Wyckmans: “In de zomer van 2004 werd onze 
provincie opgeschrikt door een reeks familiedrama’s. 
Dat was de aanleiding voor de oprichting van de 
‘Provinciale Denktank Intrafamiliaal Geweld’ in 
oktober 2004. Dit overlegforum moest intrafamiliaal 
geweld op de Limburgse agenda zetten en de 
intersectorale samenwerking efficiënter maken. Alle 
betrokken sectoren – politie, justitie, hulpverlening, 
Provincie Limburg en het wetenschappelijk 
onderzoeksveld – waren dan ook vertegenwoordigd 
in deze denktank en haar werkgroepen.”

Bertie Hamaekers: “In 2004 kregen we ook in onze 
zone te maken met een aantal zware gevallen van 

intrafamiliaal geweld, met ernstige gevolgen voor de 
slachtoffers. Politiewerk omvat een breed gamma 
taken op allerlei vlakken, en er was niet altijd de 
nodige motivatie om zich vanuit politie verder te 
ontwikkelen in thema’s als intrafamiliaal geweld. 
Sommige korpsen, waaronder het onze, hebben wel 
ingezet op deze problematiek. In onze politiecijfers 
zag je ook een duidelijke stijging van intrafamiliaal 
geweld, goed voor 15 tot 20% van het totaalaantal 
meldingen.” 

Geert Hasevoets: “Midden 2004 vroeg de 
gouverneur mij, als provinciale procesbegeleider, om 
een project rond intrafamiliaal geweld te begeleiden. 
Huiselijk geweld bleek een groeiend probleem, wat 
zich vertaalde naar steeds meer politie-interventies 
en dossiers op het parket. De bedoeling was om de 
samenwerking open te trekken, en niet enkel meer 
politie en parket erbij te betrekken maar ook de 
hulpverlening.” 

Guy Vanderstraeten: “Procureur Rubens heeft 
in het begin echt wel een lans gebroken voor 
meer samenwerking tussen veiligheids- en 
hulpverleningspartners. In het begin moesten er toch 
wat dingen geforceerd worden, onder meer om de 
politie te overtuigen van de aanpak van intrafamiliaal 
geweld als prioritair thema.” 

“In de zomer van 2004 
werd onze provincie 
opgeschrikt door een 
reeks familiedrama’s.”
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Guy Vanderstraeten: “Ik heb altijd een positief gevoel 
gehad bij hoe we dit thema hebben aangepakt. Toen 
we 13 jaar geleden van start gingen, hebben we eerst 
de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen 
– politie, justitie en hulpverlening. Ook moesten 
we samen keuzes maken van waarrond we gingen 
werken. Dat is gelukkig altijd vlot verlopen, van meet 
af vonden we elkaar op beleids- en operationeel 
vlak. Dat neemt niet weg dat we eigenlijk niet 
wisten waaraan we begonnen. Als je ziet hoe de 
samenwerking geëvolueerd is – sommige jaren ging 
dat vrij snel, soms bleven we even hangen en de 
laatste tijd zitten we weer in een stroomversnelling –, 
dan ben ik daar best fier op. De provincie heeft hierin 
ook altijd een sterk ondersteunende rol gespeeld.”

Bertie Hamaekers: “Geleidelijk zijn we met de 
verschillende diensten gaan samenzitten om op een 
gestructureerde manier met hulpverlening en politie 
samen te werken. Zo kwam er steeds meer structuur, 
met een duidelijk draaiboek vanaf 2006.”

Guy Vanderstraeten: “Ook de samenwerking met 
de politiediensten heb ik positief ervaren. Uiteraard 
waren er wel wat vooroordelen en discussiepunten, 
maar we zijn erin geslaagd om de nodige afspraken 
te maken. Ook binnen de hulpverlening, die toch 
heel divers is, hebben we een proces doorlopen. En 
tegelijk is iedereen trouw gebleven aan de eigenheid 
van zijn organisatie. Dat wederzijds respect hiervoor 
is er vanaf het begin geweest.” 

Geert Hasevoets: “In oktober 2004 kwam de 
Denktank Intrafamiliaal Geweld voor het eerst 
samen. Wat me als begeleider opviel, was dat de 
verantwoordelijken van de verschillende diensten 
behoorlijk onwennig waren. De afstand tussen de 
geitenwollensokkendragers en de matrakkendragers 
was groot. Tijdens de eerste maanden van het 
project hebben we daarom probleemoplossende 
groepstechnieken toegepast, om de omvang van 
de problematiek van intrafamiliaal geweld en 

de oorzaken in kaart te brengen. Deze vorm van 
‘vergaderen’ was nieuw voor de deelnemers… 
met heel wat bedenkelijke blikken tot gevolg. 
Het ‘formele kader’ loslaten bleek verre van 
evident, net zoals spontaan ideeën spuien in 
een diverse groep. Maar gaandeweg groeide het 
vertrouwen, zeker toen de verschillende partners 
van elkaar voelden dat de rollen en de eigen 
verantwoordelijkheden gerespecteerd werden. De 
geitenwollensokkendragers en de matrakkendragers 
vonden elkaar in de problematiek van intrafamiliaal 
geweld, in de onderliggende oorzaken, maar vooral 
in de mogelijke oplossingen. Meer en meer raakte 
iedereen ervan overtuigd dat een integrale én 
geïntegreerde aanpak de enige weg naar verbetering 
kon zijn. Dat samenwerking de sleutel tot succes 
was.”

Anne Groenen: “Het was niet evident dat politie en 
parket samenwerkten in dossiers van intrafamiliaal 
geweld. Wat ik vooral sterk vond, was dat alle 
mogelijke partners meteen betrokken werden en 
ze steeds samen naar een synergie zochten tussen 
praktijk, beleid en onderzoek. Ik herinner me nog 
een workshop waarin professionals uit verschillende 
sectoren samen casussen van intrafamiliaal geweld 
bespraken. Dat bleek heel verrijkend voor de 
deelnemers. Maar het werd meteen ook duidelijk 
dat politie en parket vaak wel samenwerkten, maar 
eigenlijk geen concreet beeld hadden van wat de 
andere partij nu precies deed met een casus en hoe 
het dossier tot stand kwam na een doorverwijzing. 
De afstand tot hulpverlening was nog groter. Het 
beroepsgeheim was toen nog meer een heilig huisje 
dat primeerde op de informatiedeling in functie van 
preventie van toekomstig geweld. Het was leerzaam 
om ook vanuit een wetenschappelijk standpunt 
te zien dat heel wat theoretische modellen in de 
praktijk niet werkten, dat sommige methodieken 
vaak werden toegepast omdat men erin geloofde, 
maar niet omdat ze wetenschappelijk onderbouwd 
waren.” 



EEN LIMBURGSE DOORVERWIJSROUTE TUSSEN POLITIE, HULPVERLENING EN PARKET

Dries Wyckmans: “Een eerste realisatie van de denktank was een intersectoraal draaiboek, in de vorm van een 
doorverwijsroute: ‘Anticiperen op partnergeweld’. Dat draaiboek zorgde voor een meer uniforme aanpak van partnergeweld, 
vertrekkend van een politiemelding, en trad in september 2006 in werking in alle Limburgse politiezones. Om in elke 
politiezone snel hulpverlening te kunnen inroepen – de basisvisie van het draaiboek – werden met provinciale subsidiëring 
Onthaalpunten Partnergeweld opgericht binnen de toen nog twee Limburgse CAW’s. Deze Limburgse aanpak bleef trouwens 
niet onopgemerkt en won in 2007 de Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie. Ook kersvers minister van 
Welzijn Jo Vandeurzen werd, na een werkbezoek in 2010, een sterke pleitbezorger van de aanpak. Hij zorgde ervoor dat 
vergelijkbare onthaalpunten werden opgericht en structureel gefinancierd in alle Vlaamse provincies.”
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DE LIMBURGSE AANPAK VAN 
INTRAFAMILIAAL GEWELD 

WAS AL VIER KEER 
LAUREAAT VAN DE BELGISCHE 

PRIJS VOOR VEILIGHEID EN 
CRIMINALITEITSPREVENTIE:

IN 2007 (WINNAAR), 
2010 (WINNAAR),

2013 (2e PLAATS) EN 
2014 (2e PLAATS). 

Anne Groenen: “Limburg heeft best wel een 
indrukwekkend parcours afgelegd. Begin 
2000 was interfamiliaal geweld nog een groot 
taboe. Dat intersectoraal draaiboek was echt 
pionierswerk in Limburg, later in Vlaanderen 
en Europa. Toen we deze aanpak in 2010-2011 
wetenschappelijk evalueerden, met een team 
van de Katholieke Universiteit Leuven en de 
Thomas More Hogeschool, bleek de toepassing in 
de praktijk succesvol. Het Limburgs model heeft 
geleid tot een betere aanpak en samenwerking 
en tot meer eenvormigheid van de werkwijze. Het 
onderzoek spoorde ook de knelpunten van de 
aanpak op en gaf aan waar nog verbetering lag.”
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De implementatie van de ketenaanpak in Limburg 

Dries Wyckmans: “Het evaluatieonderzoek was 
de basis voor een ambitieuze doorontwikkeling 
en optimalisatie van de Limburgse aanpak. 
Een doorontwikkeling die moest leiden tot een 
nog doeltreffendere aanpak van dossiers van 
partnergeweld, maar die ook betere antwoorden 
moest bieden op de aanpak van complexe en 
hoogrisicodossiers van intrafamiliaal geweld. Want 
we merkten dat onze manier van samenwerken 
en informatie delen te beperkt was voor dergelijke 
dossiers. Onder coördinatie van het provinciebestuur 
en in samenwerking met alle betrokken Limburgse 
partners zijn we dan in het voorjaar van 2013 
met een doorontwikkelingstraject begonnen. De 
ambitie was een ketenaanpak te ontwikkelen voor 
die toplaag van ernstige en complexe dossiers. In 
Antwerpen was op dat moment al een ketenaanpak 
in ontwikkeling – het CO3-project – waar we ons 
graag door hebben laten inspireren. Kwestie van 
niet opnieuw het warm water uit te vinden. We 
hebben ons bovendien laten bijstaan door een 
‘ketenexpert’. Die externe ondersteuning bleek 
echt wel nodig, want samenwerken is in de praktijk 
vaak niet zo evident. Je brengt diensten samen 
met een verschillende cultuur, verschillende 
organisatiedoelen, bevoegdheden, werkprocessen 
en financieringsstromen.” 

Remco de Jong: “Ik ben vanaf het begin betrokken 
geweest als adviseur, om de provinciale 
coördinatoren te ondersteunen in het traject naar 
een ketenaanpak. Samen zijn we soms heel streng 
geweest voor de stuurgroep. Maar we hebben 
tijdens het hele proces wel iedereen voldoende 
ruimte gegeven om nog te kunnen bewegen. Daar 
waar ik soms een hardere rol speelde door eens 
met de vinger te porren bij bepaalde partners, 
zijn de provinciale coördinatoren vooral de zachte 
kant en de verbinding gaan benadrukken, de ‘good 
cop’ in het verhaal, waardoor ze hun neutraliteit 
en het vertrouwen van de partners hebben weten 
te behouden. Die combinatie heeft goed gewerkt, 
het tempo was goed, de regie was goed, de 
samenwerking was goed.”

“De ambitie was 
een ketenaanpak te 
ontwikkelen voor die 
toplaag van ernstige en 
complexe dossiers.”
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Sabrina Reggers: “Het werd al snel duidelijk: hoe 
complexer en ernstiger een situatie van intrafamiliaal 
geweld is, hoe intensiever de samenwerking tussen 
welzijns- en veiligheidspartners best is, bij voorkeur 
binnen een ketenaanpak. Sinds oktober 2013 is ons 
multidisciplinair team elke twee weken samengekomen 
om LINK-casussen te bespreken. Via een ketenaanpak 
kan je echt inzetten op die dossiers waar individuele 
diensten vastlopen. En dan merk je in de praktijk de 
grote meerwaarde van een multidisciplinaire insteek 
vanuit welzijn, zorg en veiligheid. In deze dossiers gaat 
het bijna altijd om gezinnen met veel problemen. Samen 
brengen we die problemen, risico’s en beschermende 
factoren in kaart en stellen we een gezamenlijk plan 
van aanpak op. Er worden niet alleen doelstellingen 
opgenomen die wij als professional belangrijk vinden. 
Ook de vragen en wensen van de betrokkenen krijgen 
hier een plaats. We vinden het heel belangrijk dat het 
een gedragen plan van aanpak is. Een casusregisseur 
waakt over de uitvoering van dat plan van aanpak, is 
het aanspreekpunt voor het gezin én coördineert de 
interventies van de betrokken organisaties.” 

Marijke Weewauters: “In die toplaag van dossiers 
moet je altijd minimaal drie kernpartners hebben: 
politie, justitie en hulpverlening. Anders heb je geen 
ketenaanpak. En eigenlijk zou er een besluit moeten 
komen van alle regeringen in ons land dat dit het model 
is.” 
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Is samenwerken iets typisch Limburgs?

Herman Reynders: “Samenwerken is natuurlijk 
niet ‘exclusief Limburgs’, maar we zijn er toch wat 
sterker in dan andere provincies. Dat komt omdat 
we een relatief kleine regio zijn en een traditie van 
samenwerken hebben. Precies omdat we hier korte 
lijnen hanteren en vrij open en positief zijn ingesteld, 
werken we vaker succesvol samen.”

Frank Smeets: “Mijn ervaring is dat Limburgers 
elkaar heel makkelijk vinden. We zijn als kleine 
provincie niet opgedeeld in grote steden of bepaalde 
regio’s. De meeste organisaties zijn ook op Limburgs 
niveau georganiseerd, dus de mensen kennen elkaar. 
En iedereen erbij betrekken, dat ligt in de Limburgse 
aard. Je hoort vaak ‘het Limburggevoel’, maar 
eigenlijk gaat het om een sfeer van samenwerken. En 
dat heeft zeker meegespeeld in de uitbouw van de 
samenwerking rond intrafamiliaal geweld.”

Herman Reynders: “Weet je, initieel is elke 
organisatie natuurlijk bekommerd om haar eigen 
functioneren, al beseft iedereen wel dat we in de 
wereld van vandaag moeten samenwerken. De 
problematieken waarmee we kampen – denk aan 
het terrorisme bijvoorbeeld – kan je niet meer 
vanuit één politiezone aanpakken. Net zomin als 
je de klimaatopwarming vanuit één gemeente kan 
oplossen. Dergelijke problemen moeten globaal, op 
een veel hoger niveau, bekeken worden. En iedereen 
moet daarbij zijn bijdrage leveren. Ik denk dat die 
bewustwording er wel is, zonder samenwerking 
tussen gemeentebesturen, politiezones, OCMW’s, 
welzijnsdiensten… gaan we nergens geraken.”

“In Limburg waren 
we zeer snel overtuigd 
van het belang van 
samenwerken.”
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De introductie van de ketenaanpak in andere 
Vlaamse regio’s

Remco de Jong: “Toen ik als adviseur begon met de 
opstart van een ketenaanpak in andere Vlaamse 
regio’s, heb ik de coördinatoren uit Limburg en 
Antwerpen gevraagd: ‘Denken jullie dat de stap 
inrichten kan overgeslagen worden? Of überhaupt 
de stap ketenaanpak ‘skippen’ en meteen naar een 
Family Justice Center gaan?’ Maar de coördinatoren 
gaven aan dat dat geen goed idee was: de partners 
moesten eerst samen een traject afleggen, om 
stapsgewijs vertrouwen in elkaar te krijgen. 
Als toekomstige partners moet je toch eerst – 
spreekwoordelijk – met elkaar een biertje gaan 
drinken zodat je eens aan mekaar kan snuffelen, 
voor je besluit dat je mekaar wel ziet zitten, vaker 
gaat afspreken, gaat samenwonen, trouwt en aan 
kinderen begint. Als je ziet hoe de nieuw opstartende 
regio’s nog aftasten en dezelfde vragen stellen, 
dan moet je erkennen dat alle stappen nodig zijn. 
Wie een fase wil overslaan om sneller te gaan, zal 
partners kwijtspelen. Moeilijkheid is wel dat het voor 
de andere, opstartende regio’s een beetje als een 
gedwongen huwelijk aanvoelt, omdat een aantal 
zaken al bepaald is. Maar toch hebben we daar ook 
een verlovingsfase proberen te organiseren, zo goed 
en zo kwaad als dat ging, ook al wisten we dat het 
huwelijk deels gearrangeerd was. Het voordeel is 
wel dat je sneller kan gaan door de best practices 
van de regio’s Antwerpen, Limburg en Leuven te 
‘benchmarken’.” 

Patrick Delanoeye: “In West-Vlaanderen heeft 
de opstart van de ketenaanpak intrafamiliaal 
geweld vorm gekregen vanuit een lokale én 
provinciale dynamiek. Stad, Sociaal Huis en politie 
Oostende hebben eind 2016 een aantal partners 
samengebracht om werk te maken van deze 
methodiek. Vertrekkend van die lokale inzet is 
de provincie ingegaan op de vraag van minister 
Vandeurzen om ook in de rest van West-Vlaanderen 
de ketenaanpak te introduceren. In de loop van 
2017 hebben we de kernpartners in onze provincie 
geïnformeerd en hebben we de denkpistes over een 
mogelijke regio-indeling afgetoetst. Het werd al snel 

duidelijk dat er enkel tussen de werkingsgebieden 
van de gerechtelijke afdelingen en de justitiehuizen 
een één-op-één-relatie was. Elke zoektocht naar 
de ‘ideale’ regio-indeling vanuit het idee om die 
te matchen met het werkingsgebied van zoveel 
mogelijk kernpartners bleek onbegonnen werk. 
We kregen ook het signaal van het parket-generaal 
Gent dat een deelname van het parket aan een 
pilootproject afhankelijk was van de goedkeuring 
van het nieuwe artikel 458ter van het Strafwetboek 
én van het opstellen van een gemeenschappelijk 
referentiekader voor de parketten. Dat zorgde ervoor 
dat de gesprekken in Oostende in het najaar van 
2017 een nieuwe focus kregen. Zo is de pilootregio 
opgeschaald tot het gebied van de gerechtelijke 
afdeling Brugge, een gebied van 22 gemeenten. De 
bedoeling is dat we vanaf 1 maart 2018 aan de slag 
gaan met casussen.”

Jessy Clynen: “In Halle-Vilvoorde hebben we 
binnen een werkgroep met afgevaardigden van de 
verschillende partners de ketenaanpak ingericht. 
En dat is goed verlopen. Iedereen is enthousiast, wil 
zo snel mogelijk starten met de toetsingsfase en is 
overtuigd van de meerwaarde van de ketenaanpak. 
Grote drempel is echter de capaciteit op de 
werkvloer. Halle-Vilvoorde heeft als regio altijd 
met een tekort aan capaciteit gekampt. Iemand 
afvaardigen om als expert deel te nemen aan het 
operationeel team en, anderzijds, mensen vrijmaken 
die de casusregie kunnen opnemen, dat is echt 
wel een uitdaging. Maar iedere organisatie bekijkt 
nu wat mogelijk is. De stuurgroep staat achter 
de ketenaanpak maar wil enkel starten met een 
voldoende stevig team.”

Chantal Van de Kerckhove: “De ketenaanpak is 
inderdaad een uitdaging. In Oost-Vlaanderen hebben 
we in december 2017 onze eerste cases behandeld. 
De eerste twee cases waren al meteen provincie-
overschrijdend. Een positieve vaststelling: er komt 
veel meer info op tafel, die gedeeld wordt met 
de partners, waardoor het aanvankelijke zwart-
witplaatje sneller wordt ingekleurd. Bovendien 
springen alle partijen mee op de kar, fantastisch.”
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Katleen Vermaelen: “Doordat de verschillende 
ketensamenwerkingsprojecten in de verschillende 
arrondissementen niet gelijktijdig zijn opgestart en 
doordat er andere keuzes zijn gemaakt op lokaal vlak 
– bijvoorbeeld ‘Moet een justitie-assistent ja dan 
nee casusregie doen?’ – zitten inderdaad niet alle 
Vlaamse partners op eenzelfde golflengte wat hun 
rol in het verhaal betreft. Zeker in arrondissementen 
waar de ketenaanpak nog maar pas is opgestart. 
Vanuit Limburg heb ik een pleidooi gehouden om 
toch minstens justitie-assistenten mee aan tafel te 
laten zitten, vanuit een expertiserol. Ook wanneer 
er geen of nog geen mandaat is, of een afgelopen 
mandaat. Ik vind het belangrijk dat de info waarover 
een partner beschikt zo ruim mogelijk is, zodat een 
zo juist mogelijke beslissing kan genomen worden 
qua plan van aanpak. Ik geloof erin, maar er is wel 
veel verschil tussen de Vlaamse arrondissementen. 
Op termijn willen we toch naar een zekere 
uniformiteit in heel Vlaanderen.”

Hans Dominicus: “De uitrol van een ketenaanpak 
bij intrafamiliaal geweld in Vlaanderen is een 
beleidsprioriteit. Om dit waar te maken zullen 
de ‘provinciale coördinatoren geweld’ hun rol als 
coördinator en ondersteuner blijven opnemen 
na 1 januari 2018. Dan kantelen zij in de Vlaamse 
overheid, meer specifiek in het departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, afdeling Justitiehuizen.”  

Naar een Vlaamse uniformiteit in de ketenaanpak

Remco de Jong: “De verantwoordelijkheid ligt nu in 
Vlaanderen om met die ketenaanpak intrafamiliaal 
geweld aan de slag te gaan. En dat doet Vlaanderen 
ook. Maar uniformiteit mag niet het enige doel zijn. 
Uniform ja, mechanisch uniform nee. Respect voor 
het klimaat in de verschillende regio’s is belangrijk. 
Het is een kwestie van balans, want je zit toch met 
een deel eigen lokale problemen. In de ene regio 
heb je concurrerende centrumsteden, ergens anders 
weer een grootstad en nog ergens anders een 
regio waar hulpverlening dun gezaaid is. Je moet 
een Vlaams kader vormen met respect voor het 
verschillende tempo, dus zonder van bovenaf die 
uniformiteit eenzijdig op te leggen.“

Pascale Franck: “Standaardisering kan een probleem 
zijn, dat hebben we in Tilburg gezien. Ze hadden een 
goed model dat zichzelf voortdurend heruitvond en 
ze lieten zich van buitenaf niets opleggen, waardoor 
ze gemotiveerd bleven. En toen moesten ze gaan 
standaardiseren, want het model moest uitgedragen 
worden. En daar is het fout gegaan, ze waren de 
dynamiek van het doorontwikkelen kwijt.” 

Karine Moykens: “De intentie is dat we eind 2017 
de ketenaanpak uitrollen in heel Vlaanderen, en 
op langere termijn ook de Family Justice Centers. 
Vandaar dat we op een bepaald moment gezegd 
hebben: ‘Kijk, dit is het kader met vijf stappen, vijf 
niveaus van samenwerking.’ Niet iedereen moet 
al in dezelfde fase zitten, geen probleem als er 
verschillen zijn tussen de provincies. In Limburg 
en Antwerpen zijn jullie al samen gehuisvest, maar 
vanuit Vlaanderen zijn we zover niet gegaan als 
minimumgrens, die nu op de implementatie van een 
ketenaanpak ligt. Net omdat we nog drie andere 
provincies hebben die moeten groeien in dat verhaal. 
We willen het principe van Family Justice Center wel 
overal in Vlaanderen krijgen, maar in een groeipad. 
Wie al goed bezig is, willen we stimuleren om te 
blijven groeien. Wie nog moet opstarten, willen we 
laten gebruikmaken van de ervaring van anderen. Ik 
denk dat er zelfs een grote meerwaarde kan liggen in 
de ‘lessons learned’ tussen Limburg en Antwerpen. 
Laat het maar mee bevruchten wat moet groeien 
en laat ons die gegevens wat meer gaan uitwisselen 
tussen mekaar. Maar de situatie is op sommige 
vlakken nu eenmaal verschillend in elk van onze 
provincies. Daarom moet diversifiëring mogelijk 
blijven. Dat is de openheid die we hebben en die we 
zeker willen behouden.”

Jo Vandeurzen : “De provincies zijn altijd trekker 
geweest in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. 
Door de inkanteling van deze bevoegdheid en de 
overdracht van de justitiehuizen naar Vlaanderen 
kunnen we de ervaringen van al die partners in 
heel Vlaanderen verspreiden. Het uitdragen van 
de Limburgse en Antwerpse goede praktijken 
in de aanpak van intrafamiliaal geweld en 
kindermishandeling, naar heel Vlaanderen, is voor mij 
echt een prioriteit. “
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De meerwaarde van 
multidisciplinair samenwerken

Samenwerken is de toekomst

Karine Moykens: “Voor mij is multidisciplinair 
samenwerken de enige optie voor de toekomst. Want als 
we allemaal in onze coconnetjes blijven zitten, worden 
er te veel middelen en menskracht verspild, waardoor 
het effect minder snel of zelfs niet wordt bereikt.”

Koen Geens: “Een multidisciplinaire werking vertrekt 
vanuit een oprechte wil om kwalitatief samen te werken. 
Daar heb ik enorm veel respect en bewondering voor, 
want het vraagt van elk van de betrokken diensten een 
bijzondere inzet. Dat betekent ook dat iedereen weet 
waarom hij het doet en wat ze samen kunnen bereiken. 
Het moet zijn dat voor de cases in Limburg waar de 
afgelopen jaren heel nauw werd samengewerkt, 
iedereen zó geboeid is geraakt door de mogelijkheden 
van zo’n aanpak, dat het enthousiasme en de 
gedrevenheid groot is. Want anders kan je dergelijke 
goede resultaten niet voorleggen.”

Zuhal Demir: “Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat 
we zo’n vorm van samenwerken nog niet hadden. 
Maar beter laat dan nooit, natuurlijk. Ook is er nu 
een kentering in de praktijk en in het beleid, waarbij 
we de cliënt centraal plaatsen en zo veel mogelijk 
proberen samen te werken. Ik vind dat een positieve 
evolutie, die je ook in andere thema’s terugziet, 
zoals bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Vanuit 
het beleid – als ik met andere Europese collega’s 
spreek – merk ik dat samenwerken de toekomst 
is. Het is misschien een rare vergelijking, maar in 
het onderzoek naar de Bende van Nijvel merk je 
toch dat heel veel diensten naast elkaar hebben 

gewerkt, terwijl je veel meer had kunnen halen uit 
een samenwerking. Die multidisciplinaire aanpak 
is echt een meerwaarde. We komen van ver, dat 
heeft natuurlijk ook zijn geschiedenis, maar zo 
samenwerken zal de toekomst zijn. Een win-
winsituatie voor iedereen.”

Jan Jambon: “In het kader van de strategische 
veiligheids- en preventieplannen worden er 
middelen voorzien voor een betere ketengerichte 
aanpak tegen geweld. Ik ben ervan overtuigd 
dat de ‘mindset’ op alle niveaus verandert en 
dat alle betrokkenen weten dat enkel integrale 
en geïntegreerde oplossingen werken. Dat geldt 
voor intrafamiliaal geweld maar ook voor andere 
veiligheidsthema’s.”
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Katleen Vermaelen: “De ketenaanpak heeft ook voor 
het Justitiehuis Hasselt een grote meerwaarde, want 
wij krijgen vaak te maken met dergelijke dossiers. 
Soms hebben we nog geen mandaat, terwijl er wel al 
een plan van aanpak is en een netwerk rond het gezin 
– wat noodzakelijk is in dit soort dossiers. Tegelijk is 
het belangrijk dat er niet naast elkaar wordt gewerkt. 
Een justitie-assistent is eigenlijk al een casemanager 
voor zijn eigen dossiers, dus dit sluit heel erg aan bij de 
werkwijze van de justitiehuizen.” 

Marijke Weewauters: “Ook voor mij is een ketenaanpak 
de enige manier om complexe problemen tijdig en 
efficiënt te kunnen aanpakken. Precies omdat je 
bewust nadenkt over hoe we de beste manier kunnen 
vinden om samen het probleem op te lossen. Een 
echte oplossing voor én samen met alle betrokkenen: 
slachtoffer, dader en kinderen.”

Dries Wyckmans: “Er is nog maar weinig onderzoek 
gedaan naar de effecten van ketensamenwerking 
bij intrafamiliaal geweld, ook in Vlaanderen, met 
uitzondering van een onderzoek naar de Antwerpse 
CO3-aanpak. Bijkomend onderzoek is zeker nodig, 
onder meer naar de beleving van cliënten en naar de 
impact van de ketenaanpak op de mate van recidive. 
Maar vanuit de praktijk, als we met de betrokken 
Limburgse professionals en collega’s uit andere 
regio’s praten, raken we steeds meer overtuigd van de 
meerwaarde voor iedereen.”

Hans Dominicus: “Samenwerken is een breed begrip 
dat verschillende ladingen dekt, maar het slaat altijd 
op een gezamenlijke inzet om een gemeenschappelijk 
doel te bereiken. Samenwerken wordt binnen de 
publieke dienstverlening meer en meer verwacht, en 
terecht. Wie vandaag doelstellingen wil bereiken en 
een goede dienstverlening wil kunnen bieden, is op één 
of andere vorm van samenwerking aangewezen. Dat 
geldt in het bijzonder voor de Vlaamse justitiehuizen, 
omdat we ons bevinden op het kruispunt tussen welzijn, 
justitie en politie. Justitieassistenten hebben hier al een 
grote expertise in opgebouwd. Dat kan verder worden 
versterkt met een meer doorgedreven ketenaanpak, op 
casusniveau maar ook op structureel niveau.”

Elkaar en de thematiek beter leren kennen 

Gert Cools: “Ik zit nog maar kort in het team, maar 
ik merk nu al dat diensten elkaar veel beter leren 
kennen en dat ze meer inzicht krijgen in elkaars werk, 
waardoor er meer onderling begrip is.”

Enny Jacobs: “Voor mij is er een wereld opengegaan 
aan kennis over organisaties. Je kent normaal je vaste 
diensten waarnaar je meestal doorverwijst vanuit de 
sociale dienst van politie, maar het aanbod blijkt nu 
veel ruimer. Er is ook altijd wel iemand in het team die 
kennis heeft van het aanbod van bepaalde diensten 
waar je op dat moment net behoefte aan hebt.” 

Katleen Vermaelen: “Door op deze manier te werken, 
halen we ook extra expertise binnen in onze eigen 
organisatie. Er komen heel veel mensen dossiers 
bespreken met onze afgevaardigde medewerkers, ze 
worden deels interne referentiepersonen intrafamiliaal 
geweld. Dat is ook een return naar de rest van de 
dossiers die niet in de ketenaanpak of het Family 
Justice Center zitten. Ook uit de opleidingen halen 
we heel wat meerwaarde. Die return is concreet 
misschien niet altijd zichtbaar, maar die is er wel 
effectief in het helpen van andere justitie-assistenten 
om richting te geven aan bepaalde dossiers. Het 
thema leeft daardoor ook veel meer.”

Sarah Jans: “We zien dat inderdaad in onze eigen 
organisatie, hoe belangrijk het is om niet enkel in 
de ketenaanpak of het FJC te zitten, maar ook als 
advocaat van die aanpak in je eigen organisatie uit 
te leggen waar we mee bezig zijn en waarom dat 
belangrijk is. Iedereen moet zijn eigen organisatie daar 
warm voor blijven houden.”



Je staat er niet alleen voor

Sabrina Reggers: “Het is niet omdat je verschillende 
mensen samen zet, dat ze meteen een team vormen. 
Daar is best wel wat tijd voor nodig. Je merkt dat 
mensen elkaar moeten leren kennen, ook als 
persoon. We zetten ook heel veel in op teambuilding 
en op meer informele momenten.” 

Cindy Willekens: “Als team hebben we een 
gemeenschappelijk doel en een manier van werken 
waar we in geloven. Dat creëert een gevoel van 
eenheid en zorgt voor positieve energie. We zijn 
allemaal wel mensen die tegen een stootje kunnen, 
maar als er momenten zijn dat het wat moeilijker 
gaat, zijn we er ook voor elkaar.”

Céline Callaert: “En ook al komen we allemaal van 
andere organisaties, iedereen is gelijkwaardig en 
heeft zijn inbreng. Door zo veel samen te werken, 
groeit ook het begrip tussen de organisaties. 

Frustraties verminderen omdat we doorkrijgen dat 
we als organisaties afhankelijk zijn van elkaar. Het 
klinkt misschien raar, maar soms is het leuk om te 
horen dat je samen gefrustreerd bent.”

Stefan Schelkens: “We merken dat hoe langer we 
samenwerken als een team, hoe sterker we worden. 
Iedereen doet net dat tikkeltje meer als hij weet 
dat hij er een collega mee kan helpen. Bepaalde 
principes uit de systeemtheorie zijn ook op ons als 
team van toepassing: het geheel is meer dan de som 
van de delen.”

Vera Martens: “Als je weet dat je gesteund wordt, 
voel je je zekerder. En doordat we geloven in wat we 
doen, komen we elke dag met plezier werken. Alle 
collega’s stralen positivisme en vertrouwen uit, al zal 
dat de ene dag al iets meer zijn dan de andere. Dat 
is alleszins een sfeer en instelling die we ook hopen 
over te brengen op onze cliënten.”

“Soms is het leuk om 
te horen dat je samen 
gefrustreerd bent.”
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Een beter beeld vanuit een nauwere samenwerking

Sonja Cebulski: “Het samenbrengen van info vanuit 
verschillende hoeken loont. Wanneer alle betrokken 
diensten hun relevante informatie bundelen, krijg je 
een veel transparanter en genuanceerder beeld van 
de situatie. Voeg daar de gezamenlijke expertise van 
verschillende professionals aan toe, en je komt vaak 
tot een veel zorgvuldiger uitgewerkte en afgestemde 
aanpak. Je gezamenlijke plan van aanpak wordt zo 
veel beter.”

Leentje Verboven: “Je leert je eigen dienst ook 
beter kennen. Je leert scherper stellen waar je als 
dienst voor staat, omdat je je ook wel wat moet 
manifesteren in zo’n multidisciplinair team. En vooral 
belangrijk, we werken nauwer samen, wat ook voor 
andere dossiers een voordeel is.” 

Nienke Scholten: “Het feit dat je met een 
multidisciplinair team kan kijken naar de best 

mogelijke oplossing, is zo’n enorme vooruitgang. 
Anders probeer en probeer je maar op je eigen 
eilandje en loop je vaak telkens opnieuw tegen de 
muur.”  

Katrien Van Roosendael: “Je kweekt vanuit je eigen 
functioneren als professional toch soms een beetje 
tunnelvisie. Dan is het fijn dat andere collega’s vanuit 
hun insteek ook meekijken en bepaalde zaken 
inbrengen. We kunnen daardoor opener denken, 
soms los van de eigen organisatie.” 

Nienke Scholten: “Je merkt dat ieder zijn eigen bril, 
zijn eigen organisatie, zijn eigen ervaring mee aan 
tafel neemt. En dat je binnen een gezin tot ideeën 
en mogelijkheden komt die we binnen onze eigen 
organisatie nooit gehad zouden hebben. Dat is net de 
meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak.”



1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt

Karine Moykens: “In het kader van intrafamiliaal 
geweld moet je naar een traject streven op maat van 
het hele gezin.”

Jo Vandeurzen : “Dat klopt. Omdat de oorzaken 
van intrafamiliaal geweld complex zijn, moeten 
we werken aan een geïntegreerde dader- en 
slachtofferzorg. Op die manier verzekeren we de 
veiligheid en het herstel van het hele gezin.”

Natalie Keldermans: “Het is voor de cliënten 
ook handiger én aangenamer om één duidelijk 
aanspreekpunt te hebben. Idem voor de diensten die 
met het gezin werken: één aanspreekpunt en één 
plan, in duidelijke fases. De casusregisseur waakt 
daarbij over de continuïteit. Cliënten worden actief 
betrokken en raken minder vaak verward door soms 
tegenstrijdige verwachtingen van de vele betrokken 
diensten. Hun contactpersoon geeft hen zicht op wat 
er staat te gebeuren op hulpverlenend vlak en, indien 
nodig, op justitieel vlak.”

Sabrina Reggers: “We besteden ook steeds meer 
aandacht aan de mening en verwachtingen van de 
gezinsleden zelf, de dynamiek binnen het gezin, het 
proces van gedragswijziging...”

Leentje Verboven: “En niet te vergeten, die 
gezamenlijke aanpak leidt er ook toe dat kinderen 
niet meer uit het oog worden verloren.”

De aansluiting van veiligheid en zorg

Inni Buekers: “Uit ervaring merken we dat je niet 
vooruit kan als je van een partij geen toestemming 
krijgt, dan bots je binnen een vrijwillig kader 
meteen op grenzen. Voordeel is dat we vanuit die 
multidisciplinaire aanpak sneller die stok achter de 
deur hebben. Zodat je al verder kan denken: ‘Als plan 
A niet werkt, wat moet plan B dan zijn?’ Dat politie 
en parket mee aan tafel zitten, in tegenstelling tot bij 
de meeste andere overleggen, zorgt in deze dossiers 
dus ook voor meer daadkracht.” 

Enny Jacobs: “Wanneer het in een bepaald dossier 
begint te branden, kan er kort op de bal worden 
gespeeld. Onder meer door het nauwe contact met 
parket. We hebben in een aantal dossiers toch al 
gemerkt dat we nu veel meer kunnen bereiken. Je 
kan overleggen en raad vragen, en hebt ook meer 
zicht op wat er nog gebeurt of kan gebeuren vanuit 
hulpverlening.“

Kim Vierendeels: “Het is niet meer enkel 
doorverwijzen, waarbij je niet weet hoe het 
uiteindelijk afloopt. Je wordt nu op de hoogte 
gehouden via feedback: werkt het, werkt het niet… 
Je ziet resultaat van je acties en van de acties van 
je partners. Dat is fijn en motiveert. Ook weet je 
wat je van de partners kan verwachten en kan je 
gerichter doorverwijzen. Je krijgt het hele plaatje 
en kan daardoor efficiënter en sneller werken. Ook 
het natraject is bijzonder interessant. Voor mij als 

 “Je kan iemand de bak in zwieren, je kan iemand een 
boete geven, maar als je niet rond dat systeem gaat 

werken, doorbreek je de situatie niet.”
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parketcriminoloog stopte het als ik een dossier had 
klaargemaakt, een zittingsnota had geschreven. 
De feiten waren gekwalificeerd, we gingen richting 
dagvaarding. Nu heb ik ook zicht op het vervolg.” 

Nienke Scholten: “De meerwaarde voor de politie 
is voor mij ook die ondersteuning en opvolging. Ik 
denk dat we heel goed aanvoelen dat in situaties van 
intrafamiliaal geweld, je er niet komt met alleen een 
justitieel luik. Je kan iemand de bak in zwieren, je 
kan iemand een boete geven, je kan via de justitie-
assistent iets opstarten, maar als je niet rond dat 
systeem gaat werken, doorbreek je de situatie niet. 
En dat is een frustratie waar we steeds tegenaan 
blijven lopen.” 

Reinhilde Witters: “Daar ben ik ook van overtuigd: 
dat enkel politie, enkel parket, enkel hulpverlening 
niet werkt, maar dat het samen veel beter gaat. 
Daar moeten we tijd en middelen voor kunnen, 
willen, durven inzetten. Maar ook dat er kort op 
de bal gespeeld wordt na een tussenkomst, door 
hulpverlening, is belangrijk voor cliënten. Dat helpt 
ons ook om hen te responsabiliseren: ‘Kijk je doet 
een beroep op politie, maar wij alleen kunnen dat 
niet oplossen, er bestaan ook hulpmogelijkheden.’”
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Dries Wyckmans: “De beste oplossing voor 
intrafamiliaal geweld is meestal niet onder te brengen 
in één duidelijke categorie – repressief optreden of 
hulpvraaggestuurd. Vaak gaat het om een samengaan 
en grondig afwegen van welke middelen er hier, in 
deze specifieke situatie van geweld, moeten worden 
ingezet.”

Nienke Scholten: “De hoop van mezelf en andere 
collega’s is dat er na feiten van intrafamiliaal geweld 
meer en meer gekeken wordt naar wat er nodig is in 
dat systeem, om veiligheid te garanderen en verder 
te werken. Op die manier kunnen we hopelijk wel het 
verschil maken. Want ik denk dat hulpverlening net 
zo goed merkt dat zij er alleen ook niet geraakt. We 
lopen allebei tegen onze beperkingen aan. En ik heb 
de hoop dat als we nu samen onder één dak zullen 
werken, met één plan voor één gezin, dat we dan wel 
het verschil kunnen maken.” 

Reinhilde Witters: “Ja, en daarbij is het heel belangrijk 
om sneller te overleggen en kort op de bal te spelen, 
voor het systeem zich sluit.” 

Nienke Scholten: “Het ene traject sluit het andere ook 
niet uit. Vanuit politie en parket weten we heel goed 
dat we louter met een repressieve aanpak de situatie 
niet doorbreken. Aan de andere kant merkt ook 
hulpverlening dat je heel veel kan binnen vrijwilligheid, 
maar dat je op een gegeven moment – zeker in deze 
gezinnen – tegen een muur aanloopt. Soms zie je 
dat hulpverleners bijna blij zijn dat er kinderen in het 
gezin aanwezig zijn, omdat ze dan grenzen kunnen 
stellen: ‘Tot hier en niet verder. Nu gaan we hiermee 
aan de slag.’ Door samen te werken, kan je kijken 
waar er binnen een gezin nood aan is én kan je zien 
wat eventueel nodig is op justitieel vlak om ook een 
duidelijk signaal te geven aan zowel slachtoffer als 
pleger. ‘Dit gedrag accepteren we maatschappelijk 
niet. En we gaan nu samen met jou kijken wat we 
kunnen doen zodat het niet nog eens gebeurt.’”

Reinhilde Witters: “Door anders te werken vanuit 
politie, krijgen we ook stap voor stap een beter 
proces-verbaal, een betere houding op het terrein, 
een beter zicht op de risicofactoren. Vooral ook voor 
hoogrisicodossiers zullen we nu meer kunnen doen.” 

Pieter Strauven: “Vanuit het parket weten we dat 
het bij intrafamiliaal geweld meestal niet zwart-wit 
is, pleger en slachtoffer. Het is vaak grijs, waarbij 
mensen zowel pleger als slachtoffer zijn. We hebben 
bij politie en justitie echter een systeem dat meteen 
polariseert, omdat we over verdachte en slachtoffer 
spreken. Maar ondertussen – ook door zo veel samen 
te werken met hulpverlening – zien wij het gezin nu 
ook als een systeem. Natuurlijk kan je niet altijd die 
rollen zo duidelijk afbakenen, maar dat is eigenlijk wel 
wat van ons gevraagd wordt als parket. En dikwijls 
beantwoordt dat niet aan de realiteit, want er is altijd 
wel een voorgeschiedenis. Eigenlijk zouden we beter 
van betrokkenen spreken, dat zou ook voor meer 
erkenning zorgen. Ook mannen kunnen natuurlijk 
slachtoffer zijn, dan is het taboe meestal nog groter. En 
dikwijls heb je ook situaties van wederzijds geweld.” 

Lieve Muermans: “Ook als advocaat-bemiddelaar, 
waarbij ik vooral bezig ben met familierecht, zie ik 
meestal verhalen met een jarenlange geschiedenis. Er 
is van de advocaat misschien ook niet altijd evenveel 
begrip. De situatie wordt vaak verengd tot een feit 
van slagen en verwondingen, terwijl er bijvoorbeeld 
jarenlang pesterijen van de andere partner aan vooraf 
zijn gegaan. Dat maakt het niet altijd evident.”

Meer efficiëntie en betere resultaten

Nadja Vananroye: “Het belangrijkste, de kern, is dat 
we door deze aanpak de recidive kunnen doen dalen. 
Zodat het geweld stopt en niet terugkomt. Er wordt 
wel met de geweldpleger omgegaan, maar niet louter 
repressief.” 

Nienke Scholten: “Nu loopt het meestal vlotter en 
efficiënter, merk ik. Niet dat we nergens tegenaan 
lopen – er zijn nog altijd zaken waar we geen vat op 
hebben – maar het werkt toch veel beter. We hebben 
meer dan ooit het gevoel dat we effectief iets kunnen 
betekenen voor die gezinnen waar geweld plaatsvindt.”

Linsy Van Krunkelsven: “Ik zit nu al vier jaar in LINK, 
onze ketenaanpak. En tot op de dag van vandaag is 
de goesting nog altijd even groot. Het doet deugd om 
te zien dat we hard gewerkt hebben en dat het harde 

werk loont, dat we tot betere resultaten komen voor 
gezinnen. Daardoor kunnen we nu ook dat stapje 
verder zetten naar het Family Justice Center, en krijgen 
we de kans om nog meer te betekenen. Hoe geweldig 
zou het zijn als we effectief een centrum kunnen 
uitbouwen waar mensen zelf kunnen binnenstappen?”

Veerle Cielen: “Voor het parket vind ik het vooral 
belangrijk dat we steeds efficiënter werken, dat we 
ons meer focussen op de zaken waar wij echt iets mee 
kunnen en moeten. Want dat is op dit moment toch 
nog een valkuil. We moeten veel dossiers behandelen, 
veel lezen, veel seponeren. Als je zo’n berg dossiers 
doorgenomen hebt, hou je nog maar een hoopje over 
waar je iets mee moet doen. Het risico is, omdat tegen 
dan de volgende berg alweer daar is, dat je dat hoopje 
weer aan de kant schuift en dat je niet snel genoeg 
reageert op die dossiers. Wij willen snel tussenkomen, 
met ons huisverbod bijvoorbeeld of een voorleiding 
wanneer nodig, en wij willen vermijden dat wij twee 
jaar na de feiten naar de strafrechter gaan. Eigenlijk 
zijn we op een heel nieuwe manier aan het werken, 
zijn we volop aan het experimenteren. Ook als parket 
veranderen we onze manier van werken. We zetten 
fors in op relevant tussenkomen in dossiers. Ik ga het 
niet verbloemen, we zijn op zitting vaak nog veel bezig 
met oudere zaken. Wat is de relevantie, waar leidt dat 
toe? We willen echt nadenken hoe we relevant kunnen 
tussenkomen, hoe we een signaal kunnen geven en 
hoe we mee recidive kunnen vermijden. De manier 
waarop we nu in de ketenaanpak, maar vooral ook in 
het Family Justice Center, werken vanuit het parket is 
echt wel anders. En dat is een grote stap vooruit.”

Pieter Strauven: “Het parket is niet bezig met alleen 
maar vervolgen. Wij zoeken mee oplossingen, 
want anders komen we er ook niet. Wij trekken aan 
hetzelfde zeel en willen de angel er zo snel mogelijk 
uit. En in 70% van de gevallen kan je de zaak al snel 
ontmijnen, voor veiligheid zorgen. Het is in die laatste 
30% dat je onmiddellijk moet ingrijpen met de nodige 
justitiële steun.“

Koen Geens: “Ik geloof heel sterk in een alternatieve 
benadering van een aantal types van criminaliteit 
en geweld. De penalisering daarvan op de klassieke 
manier houdt grote risico’s in op recidive en 
vervreemding. Soms is het natuurlijk onvermijdelijk. 
Een alternatieve werking die sterk op preventie gericht 
is, is wellicht het meest efficiënte wat je kan doen. 
Maar samenwerking tussen zorg en justitie, tussen 
politie en parket, tussen Vlaams en federaal niveau, 
stedelijk en provinciaal beleid, zetel en parket – zo kan 
ik nog even doorgaan – dat is allemaal van het meest 
veeleisende dat er is. Daarom ben ik zo gecharmeerd 
door wat jullie in Limburg doen, maar bijvoorbeeld ook 
door de Drugbehandelingskamer in Gent en Brugge die 
ook uitstekend werkt. En dan zie je dat overtuigende 
resultaten geboekt worden in de pre-penale fase, 
dikwijls in samenhang met het strafrecht. Ik geloof 
daar sterk in, maar ik besef dat het een enorme 
menselijke inzet vraagt van alle betrokkenen. Maar de 
resultaten voor de gezinnen, voor de personen, voor 
hun omgeving bewijzen dat zo’n aanpak meer dan de 
moeite waard is.”

“We hebben meer 
dan ooit het gevoel 
dat we effectief iets 
kunnen betekenen 
voor gezinnen waar 
geweld plaatsvindt.”

46 47



494848 49

Onderzoek UC Leuven-Limburg

Geweld kan iedereen treffen

Lieve Lembrechts: “Als er één iets duidelijk blijkt uit 
de gesprekken, dan is het dat intrafamiliaal geweld 
echt iedereen kan treffen: vrouwen en mannen, van 
alle leeftijden, van allerlei origine en met uiteenlopende 
professionele en sociale achtergronden. De slachtoffers 
met wie we gesproken hebben, kregen te maken met tal 
van vormen van intrafamiliaal geweld: fysiek, seksueel, 
psychisch en economisch. Vaak zijn deze vormen 
van geweld met elkaar verweven. Soms kwam het 
geweld plots, als een donderslag bij heldere hemel. Een 
slachtoffer vertelt bijvoorbeeld hoe haar ex-partner plots 
gewelddadig werd tijdens haar zwangerschap. Anderen 
zagen het geweld als het ware groeien: het begon met 
verwijten en groeide uit tot een zeer gewelddadige 
situatie waarin psychisch geweld verstrengeld geraakte 
met fysiek geweld.” 

“Ik heb slagen gekregen. Ik ben vooral geestelijk 
gekraakt, omdat mijn man vreemdging, loog, 
bedroog…  Dan zei hij dat hij ging werken, maar 
ging hij niet werken. Ik ben bedreigd geweest met 
een geweer. Ik heb ook de kogel gevoeld langs mijn 
haar, langs mijn ogen af, tussen mijn haren door. 
Ik ben met een mes gestoken, hij heeft met een 
bijl gesmeten, noem maar op eigenlijk. Mijn kind 
is afgenomen. […] Het lijfelijke is eigenlijk meer 
daarna gekomen. Pas toen ik de stap heb genomen 
om van hem weg te gaan. Toen heb ik eigenlijk 
meer slagen gekregen.”

Verlammende angst

Lieve Lembrechts: “Verschillende slachtoffers hebben 
ons verteld over hun soms constante angst: angst dat 
het geweld zich zou herhalen of angst om de pleger 
onverwachts tegen te komen.”

“Ik ben na al die jaren vertrokken en was heel 
bang. Want ja, kijk: hij had mij ook heel vaak 
bedreigd en hij ging me wel vinden. Dus ik was 
bang om naar buiten te gaan. Ik had zoiets van: 
Ben ik nu vrij? Wat moet ik doen?” 

Lieve Lembrechts: “Andere slachtoffers zijn bang dat 
de pleger zichzelf iets aandoet of dat het geweld zich 
tegen hun omgeving keert. Sommigen vrezen dat de 
pleger op de één of andere manier wraak wil nemen, als 
ze met het geweld naar buiten komen, wat hen er dan 
ook van weerhoudt om actie te ondernemen.”

“Ik durfde nooit iets. Ik heb me altijd laten doen 
uit angst. En ik was ook bang dat ik mijn zoon zou 
verliezen. Terwijl het niet kon, maar ik zat met die 
angst, heel fel. En daar speelde ze mee. […] Ze 
zei altijd: ik neem hem mee […], je ziet hem nooit 
meer. Terwijl ze het niet kon. Maar ik geloofde dat 
dan.” 

Lieve Lembrechts: “Het is heel belangrijk om inzicht te verwerven in de ervaringen van slachtoffers van intrafamiliaal 
geweld. Samen met enkele collega-onderzoekers van de hogeschool UC Leuven-Limburg heb ik daarom, in het kader 
van een ruimer onderzoek, 20 slachtoffers geïnterviewd. Het ging hoofdzakelijk om slachtoffers van (ex-)partnergeweld 
en kindermishandeling. Alle slachtoffers wonen of woonden in Limburg en kregen te maken met intrafamiliaal geweld op 
volwassen leeftijd. Sommigen kregen al voor hun 18e te maken met het geweld. We bespraken hun hulpbehoeftes, peilden 
naar hun tevredenheid over de professionals die instaan voor deze hulp en vroegen naar tips om de hulp aan slachtoffers 
van intrafamiliaal geweld te verbeteren.” 

Ervaringen 
van 
slachtoffers 
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Gevoelens van schaamte 

Lieve Lembrechts: “Slachtoffers ervaren 
intrafamiliaal geweld soms als een taboe. De 
schaamtegevoelens die ze hierdoor ondervinden, 
houden hen tegen om hun verhaal te doen, hulp 
te zoeken en uit de gewelddadige situatie te 
ontsnappen. Het taboe rond intrafamiliaal geweld 
moet doorbroken worden, bijvoorbeeld door er in het 
onderwijs voldoende aandacht aan te besteden.”

“Er hangt ook een heel groot schaamtegevoel 
rond. [….] Ik vind het heel fijn dat dit onderzoek er 
nu is, dat die schaamte daarover voorbij gaat […] 
dat die drempel serieus verlaagd wordt en ook dat 
we die schaamte naar buiten weg doen. Het is oké 
om te komen melden dat je thuis misbruikt werd. 
[…] Ik denk dat we daar niet onnozel over mogen 
doen. En er echt mee naar buiten komen, van: kijk, 
dit gebeurt en dit zijn de signalen. En dat vanaf de 
lagere school of het middelbaar echt al meegeven, 
want er lopen ook heel veel jongeren gefrustreerd 
rond die het thuis meemaken en er met niemand 
over kunnen babbelen, omdat het taboe zo groot 
is.”

Nood aan hulp op verschillende vlakken

Lieve Lembrechts: “Angst en schaamtegevoelens 
weerhouden slachtoffers er soms van om actie te 
ondernemen. Nochtans hebben slachtoffers van 
intrafamiliaal geweld een duidelijke nood aan hulp, 
en wel op allerlei vlakken. Wanneer er kinderen bij 
de situatie betrokken zijn, stellen de slachtoffers 
de fysieke veiligheid en het psychisch welzijn van 
die kinderen centraal. Ook hebben slachtoffers 
tal van individuele noden, zoals medische hulp en 
persoonlijke veiligheid. Slachtoffers weten niet 
altijd waar naartoe in crisissituaties, om zichzelf in 
veiligheid te brengen.”

“Ik ben ’s nachts in mijn pyjama over straat naar 
de buren gelopen. Wat moet een mens anders 
doen?”

“Blijf er niet mee zitten. 
Neem één iemand in 
vertrouwen. Dan is de 
cirkel doorbroken.”

Lieve Lembrechts: “Daarnaast zijn huisvesting, hulp 
bij het omgaan met de (ex-)partner, het doorbreken 
van het sociaal isolement, steun bij problemen op het 
werk, nood aan informatie en financieel en juridisch 
advies belangrijk. Er is ook een grote vraag naar 
psychologische begeleiding. Sommige slachtoffers 
willen bijvoorbeeld dat anderen hen wijzen op de 
abnormaliteit van de situatie waarin ze verkeren.” 

“Ik denk dat ik het op dat moment ergens al wel 
besefte waar ik in zat, maar dat ik nog enkel de 
bevestiging nodig had, want ik dacht vaak dat ik 
overdreef. […] Je minimaliseert als slachtoffer, 
het is allemaal zo erg niet en de diensten moeten 
vooral heel duidelijk maken, en dat mag best heel 
direct, dat het echt niet oké is.”

Lieve Lembrechts: “Nood aan erkenning door de 
pleger is soms ook belangrijk voor de persoonlijke 
verwerking van de geweldsituatie, zoals blijkt uit de 
getuigenis van een jonge vrouw die door haar vader 
misbruikt werd.”

“En als hij dat nu zou erkennen en zou zeggen van: 
‘Kijk, dat is er wel gebeurd allemaal en ik wou 
dat ik de tijd kon terugdraaien.’ Of spijt, of weet ik 
veel. Maar niets. Of: ‘Merci, dat je mij daar nooit 
voor hebt laten opsluiten.’ Maar niets. […] Elke 
keer dat ik hem er vroeger mee confronteerde, zei 
hij: ‘Nee, je bent een leugenaar, je bent een hoer. 
Je bent mijn dochter niet.’” 

Een gouden tip van slachtoffers: praat erover!

Lieve Lembrechts: “Slachtoffers raden aan om te 
praten over het geweld, en liefst zo snel mogelijk. 
Sommigen doen hun verhaal liefst eerst aan familie 
en vrienden. Anderen kiezen onmiddellijk voor 
professionele hulp. Erover praten – met wie dan  
ook – zien de slachtoffers als een belangrijke
eerste stap.”

“Erover praten, hulp zoeken… Zo snel mogelijk, 
omdat het eigenlijk zoveel aan je vreet en al die 
jaren verloren gaan. […] Ik heb het nooit onder 
ogen willen zien. Ik heb daar zoveel tijd aan 
verloren. En dat wil ik zeggen aan de mensen die 
zoiets meemaken: doe er zo snel mogelijk iets 
aan.” 

Lieve Lembrechts: “Met het geweld naar buiten 
komen, zorgt er niet alleen voor dat er een einde aan 
kan komen. Het voorkomt ook dat slachtoffers verder 
in de problemen geraken, door bijvoorbeeld hun 
toevlucht te nemen tot alcohol en drugs.”

“Als ik een tip mag geven: blijf er niet mee zitten. 
Neem één iemand in vertrouwen. Dan is de cirkel 
doorbroken. Vroeg of laat kan je het niet meer 
houden. Ik heb het zelf ervaren. […] En dan zou 
je drank en drugs gebruiken. Ik heb ook zelf vijf 
zelfmoordpogingen gedaan. Dat is heel moeilijk uit 
je hoofd te krijgen. Ik ben bijna zes jaar clean en 
nuchter. Ik heb alle trauma’s laten verwerken. […] 
Anders was ik er niet meer. Dat is heftig. Iemand 
aanspreken. Dan ben je vertrokken. Maar het is 
moeilijk. Blijf er nooit alleen mee zitten.”

Hulp van het informele netwerk

Lieve Lembrechts: “De onmiddellijke omgeving 
speelt voor slachtoffers een belangrijke rol. Een 

luisterend oor kan voor psychische verlichting 
zorgen, maar vrienden, familie en kennissen kunnen 
ook concrete, praktische steun bieden.”

“Van het huis waar ik toen woonde, ben ik moeten 
verhuizen […] maar dat was niet bewoonbaar. En 
de familie had zich opgedeeld in teams. Een team 
keek naar de kinderen, een ander team was aan 
het schilderen… Ik heb daar gewoon bijgestaan. 
Ik heb gewoon gezegd: ‘Die deur moet geschilderd 
worden’ en ‘Dat plafond in die kleur’… En dat 
is ongelofelijk, dat is… Zij zeiden: ‘Jij de zaken, 
wij de rest.’ Ja, dat is echt ongelofelijk geweest. 
Het was echt een molen die begon te draaien, 
gewoonweg.”

Lieve Lembrechts: “Het informele netwerk kan 
volgens de slachtoffers er ook effectief voor zorgen 
dat slachtoffers verdere stappen zetten om het 
geweld te doen stoppen. Zij kunnen het slachtoffer 
ondersteunen om aangifte te doen of professionele 
hulp te zoeken.”

“Het was eigenlijk niet mijn idee om naar de 
politie te gaan. Het was eerder ‘peer pressure’, 
zal ik zeggen. Ik was gewoon eigenlijk nogal 
geschrokken, maar het waren kameraden die 
zeiden: ‘Ja maar, hij heeft iets vernield. Er zijn 
gaten in je muur, je hebt blauwe plekken op je 
arm… Dat kan niet hè meid.’”

Professionele hulp zoeken en vinden: niet evident, 
maar noodzakelijk 

Lieve Lembrechts: “Hulp van het eigen sociale 
netwerk is heel belangrijk. Slachtoffers 
hebben daarnaast ook nood aan professionele 
ondersteuning.” 



“Op zich, ik heb ook wel veel vrienden met wie 
ik dat deel. Dan kan je dat kaderen, maar dat is 
structureel geen oplossing. Dat is om rustig te 
blijven, te ventileren. [...] Op zich haal je daar ook 
veel uit, omdat je je eigen situatie kunt vertellen en 
zelf kunt reflecteren.”

Lieve Lembrechts: “Sommige slachtoffers kiezen er 
uitdrukkelijk voor om hun onmiddellijke omgeving 
niet te betrekken, bijvoorbeeld uit schaamte en 
om de kinderen te beschermen. Waar slachtoffers 
soms nog terughoudend zijn om hun verhaal te doen 
aan de onmiddellijke omgeving, kan professionele 
ondersteuning ervoor zorgen dat ze net dat duwtje 
in de rug krijgen dat nodig is om verdere stappen te 
zetten.”

“Ik heb dat heel, heel lang stilgehouden. Ook 
voor familie die zag dat er iets scheelde. Maar ik 
heb ook altijd geprobeerd te schitteren naar alle 
kanten, zeker naar de kinderen toe. Maar dan heb 
ik zelf psychische hulp gezocht, zelf, achter zijn rug 
om. […] Omdat ik gewoonweg niet sterk genoeg 
stond om hier een einde aan te maken. En met de 
hulp die ik heb gekregen, is het mij dan gelukt.”

Lieve Lembrechts: “Sommige slachtoffers komen 
niet in contact met professionals. Maar dat zijn 
uitzonderingen: de meesten hebben al een kort of 
langer traject doorlopen bij verschillende instanties 
en professionals. Zo doen ze een beroep op onder 
meer politie, psychologen in privépraktijken, hun 
huisarts, advocaten, het OCMW, het justitiehuis, 

“Het is niet 
eenvoudig om de weg 
te vinden naar de 
‘juiste’ professional.”
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1712, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, 
de school van de kinderen, het CLB en online 
lotgenotengroepen. Het is niet eenvoudig om 
de weg te vinden naar de ‘juiste’ professional. 
Slachtoffers willen bijvoorbeeld graag een ‘klik’ 
hebben met hulpverleners, zoals psychologen. Of ze 
lopen ondersteuning mis, omdat ze eenvoudigweg 
niet afweten van het bestaan ervan. Bovendien 
zijn de meeste professionals gespecialiseerd in 
een specifieke materie, waardoor vaak meerdere 
professionals aangesproken moeten worden. Toch 
steunen slachtoffers hard op professionele hulp.”

Luc Hertecant: “Bijzonder welkom is hulp bij juridische 
kwesties. De omgangsregeling met kinderen, een 
huisverbod en tijdelijke maatregelen bij echtscheiding 
zijn maar enkele voorbeelden van ingewikkelde 
juridische materies waarvoor slachtoffers graag 
professionele hulp krijgen. De onwetendheid over het 
verloop van een juridisch traject schrikt slachtoffers af 
om er één op te starten. De steun van gespecialiseerde 
professionals verlaagt de drempel op dat vlak.”

“Ik had een advocate die mij geweldig heeft 
bijgestaan. Ik moet ook zeggen: ik kon die advocate 
niet betalen op dat moment en zij heeft dan pro 
deo voor mij gewerkt. […] Die heeft ook heel 
wat papieren en alles in orde gemaakt. […] Zij is 
eigenlijk geweldig geweest, met alles wat ze gedaan 
heeft.”

De verkregen hulp: goede en minder goede 
ervaringen  

Lieve Lembrechts: “Professionele hulp is onmisbaar 
voor slachtoffers. De meeste slachtoffers komen dan 
ook in contact met één of meer professionals naar 
aanleiding van het intrafamiliaal geweld waarmee 
ze te maken krijgen. Van politie en justitie wordt 
bijvoorbeeld verwacht dat ze het geweld snel en 
daadkrachtig kunnen stoppen. Hulpverlening wordt 
gezien als noodzakelijk om mentale kracht te geven. 
De ervaringen met deze professionals zijn goed en 
minder goed. Een efficiënte en effectieve interventie, 

het verstrekken van voldoende informatie en een 
begripvolle houding van de professional zorgen 
ervoor dat slachtoffers er een positieve indruk aan 
overhouden.” 

“Dat wil ik ook als positieve ervaring nog duiden. 
Mijn huisarts. […] ze kijkt gewoon heel fel naar het 
mentale en de link tussen psychisch en fysiek. Zo’n 
dokter is wel heel belangrijk, want ik stond er niet 
bij stil in welke mate mijn psychische klachten - ook 
al was ik mij daar niet van bewust - toch heel fel 
impact hadden op mijn lichaam. […] Als je dan 
bepaalde klachten hebt, dat een dokter je dan kan 
bijstaan. Dat is de enige persoon waar ik zowat aan 
kan denken, die je regelmatig ziet en die je eigenlijk 
best goed kent.”

“Hier bij het OCMW steunen ze mensen, hier kijken 
ze naar de mens achter de mens. Niet naar het ding 
dat daar gewoon zit. […] Hier heb je meer een soort 
van vriendschapsband. Ik durf ook eerlijk zeggen: 
als ik mijn begeleidster tegenkom, geef ik haar een 
knuffel. Zij mij trouwens ook. Dat is eigenlijk al 
meer een vriendin geworden.” 

“Ik ben bij slachtofferhulp geweest. Allemaal heel 
vriendelijk en heel toegankelijk.”

“Professionele hulp 
is onmisbaar voor 
slachtoffers.”

Lieve Lembrechts: “Andere ervaringen zijn minder 
positief. Sommige slachtoffers zijn ook ontevreden 
over de manier waarop hun problemen behandeld 
werden en/of over de uitkomst. Reacties die volgens 
de slachtoffers te laattijdig en inefficiënt zijn, het feit 
dat ze herhaaldelijk hun verhaal moeten doen, gebrek 
aan informatie - bijvoorbeeld over de juridische 
procedure - en professionals die een ongepaste 
houding hebben, zijn enkele voorbeelden van 
negatieve ervaringen.”
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“Je gaat dat aangeven bij de politie en eigenlijk 
gebeurt daar heel weinig mee. Achteraf vind ik 
het heel jammer dat daar niet onmiddellijk wordt 
opgesprongen. […] Als jullie weten dat het zo 
gebeurt, doe er dan sneller iets aan. Als het toch zo 
vaak voorkomt, misschien dan geen verklaring laten 
afleggen, maar eerder eens gaan kijken. Er zijn ook 
heel veel mensen die het heel lang verzwijgen, maar 
vanaf het moment dat je het komt vertellen, mag je 
het echt wel onmiddellijk serieus nemen.”

“Op een avond heb ik mij bijna laten opnemen, via 
spoed in het ziekenhuis. Ze waren akkoord. […] 
En ik was klaar om naar mijn kamer te gaan, maar 
ik wou niet. Ergens had ik iets van: ik hoor hier 
niet thuis. Want er waren alcoholisten, junkies… 
Daar hoor je dan niet tussen, vind ik. Dat hoort 
apart behandeld te worden. […] Ik vind dat zo een 
negatieve omgeving dan.”

“Ik zou als tip geven aan hulpverleners: betuttel 
je patiënt niet zo. Praat er gewoon mee en leg 
de redenering uit als je bepaalde vragen stelt. 
Misschien dat je dat niet bij iedereen kan doen, 
maar bij iemand als ik wel. Dat heb ik als heel 
betuttelend ervaren, alsof je terug in de kleuterklas 
zat. Het is niet omdat je er psychisch door zit, dat je 
ratio volledig weg is.”

Blij met de komst van het Family Justice Center 

Lieve Lembrechts: “Slachtoffers zijn enthousiast 
over de komst van een Family Justice Center. Een 
Family Justice Center kan volgens hen een aantal 
problemen oplossen waarmee ze geconfronteerd 
worden. Slachtoffers hebben diverse noden die vaak 
met elkaar verweven zijn en waarvoor ze terecht 
kunnen bij tal van diensten. Ondanks het bestaande 
aanbod aan hulp, vinden ze niet steeds hun weg 
er naartoe. Bovendien richten de meeste diensten 
zich op slechts één of enkele specifieke noden, wat 
betekent dat slachtoffers bij meerdere instanties 
moeten aankloppen. Hierdoor gaat het totaalzicht 
op de verschillende noden vaak verloren en riskeren 

slachtoffers gaandeweg uit te vallen, omdat ze de weg 
niet vinden naar de volgende instantie. Bovendien 
moeten slachtoffers opnieuw hun verhaal doen aan 
elke instantie waarmee ze in contact komen. Door het 
Family Justice Center hopen slachtoffers dat ze dat 
niet meer keer op keer moeten blijven doen en dat 
ze terechtkunnen op een centrale plaats voor advies, 
informatie en ondersteuning.”

“Ik denk dat het vooral heel goed is dat er een 
Family Justice Center komt. Alles in één keer 
behandelen. Dat je niet constant opnieuw uitleg 
moet geven en denken van: ‘Die gelooft mij hier 
niet’, of zo.” 

Lieve Lembrechts: “De hoop bestaat dat binnen het 
Family Justice Center de informatie die verschillende 
instanties ter beschikking hebben, samenkomt. Ook 
is er de verwachting dat het Family Justice Center 
het taboe kan doorbreken dat rond intrafamiliaal 
geweld bestaat en de drempel kan verlagen voor de 
betrokkenen. Een troef van het Family Justice Center 
moet ook zijn dat slachtoffers er geholpen worden 
door opgeleide professionals, die het nodige geduld en 
begrip aan de dag leggen.”

“De mensen die zich daarmee bezig houden, ik denk 
dat die daar ook wel beter gespecialiseerd in zouden 
kunnen zijn. Dat dat echt mensen zijn die vooral 
daarmee bezig zijn. Dat die ook opgeleid worden. 
Om te zien en te kijken wanneer het moment is dat 
die vrouw of die man eigenlijk terug op [zijn of 
haar] positieven komt. […] Dat moet nu allemaal 
veel te snel gebeuren. Je moet daar binnen en je 
moet doen wat je moet doen. En eigenlijk moet je 
ook al weer buiten, hè. Maar dat hoeft niet. Daar 
kan toch tijd voor genomen worden. Als het een uur 
duurt, duurt het een uur. En duurt het twee uur, dan 
duurt het twee uur. […] Je moet de tijd nemen.”
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Focusgroepen FJC Limburg

Ervaringen van slachtoffers

Karen: “Ik denk dat je dikwijls lang blijft zitten in een 
relatie met geweld, omdat het zich geleidelijk opbouwt. 
Het is niet zoals veel mensen zeggen: ‘Er gebeurt iets 
en je vertrekt.’ Je moet voor jezelf ook beseffen dat het 
geen normale relatie is. Dat mensen zo niet met elkaar 
omgaan. Dat heeft heel lang geduurd, eer dat besef 
er was. Ik heb het ook heel lang kunnen verbloemen 
tegenover andere mensen. Het leek mij ook zo erg niet. 
Als je daarin zit, krijg je een heel andere manier van 
denken. Er komt een soort tunnelvisie, hoe verder het 
vordert. Je kunt niet meer denken, je bent altijd aan het 
overleven. De dag doorkomen, zien dat er niets gebeurt, 
gaan werken, zien dat er eten is. Dat soort dingen. Pas 
op het moment dat ik voor mezelf uitmaakte dat alles 
verliezen ook niks meer uitmaakte, dat het nooit erger 
kon, toen pas ben ik kunnen gaan.”

Lisa: “Mijn vrienden snapten niet van mij dat ik naar 
hem terugging. Mijn beste vriend zei: ‘Ik snap niet dat 
jij, jou kennende, zo lang bij hem bent kunnen blijven. 
Hoe kan dat, dat je je zo hebt laten meeslepen?’ Maar 
je ziet iemand graag. En dat zijn ook de dingen die er 
soms voor zorgen dat je de stap niet durft zetten. Alleen, 
toen hij me het mes op de keel heeft gezet, heeft hij zijn 
laatste kans gehad. Ik ben gelukkig nogal ondernemend 
en durf wel wat. Ik heb verschillende keren aangifte 
gedaan bij de politie, maar die ook geregeld weer 
ingetrokken. Sommige politiemensen hadden er begrip 
voor, stonden echt achter mij en gaven me moed. 
Maar er was ook eentje die vroeg of ik mijn lesje nu 
nog niet geleerd had. En een andere die gewoon zijn 

pv typte en iets had van: ‘De zoveelste op rij’. Gelukkig 
heeft de politie me uiteindelijk toch naar de juiste plek 
doorverwezen: naar slachtofferhulp, naar justitie. Maar 
dat betekent toch nog naar drie, vier plaatsen. En telkens 
opnieuw datzelfde verhaal, aan andere mensen. Dat 
schrikt veel slachtoffers af. Zelfs het één keer vertellen, 
vinden ze heel moeilijk. Ik weet van heel wat mensen 
dat ze gewoon die stap niet durven zetten. En als ze alle 
moed bijeengeraapt hebben, weten ze meestal nog niet 
waar ze naartoe moeten.”

“Pas op het moment dat 
ik voor mezelf uitmaakte 
dat het nooit erger kon, 
ben ik kunnen gaan.”

Laurette: “Politie en justitie moeten gewoon ook sneller 
ingrijpen. Bij de derde klacht – na doodsbedreigingen – 
is mijn dochter met me mee naar de politie gegaan. Voor 
haar was de maat vol. Ze heeft letterlijk met de vuist op 
tafel geslagen. ‘Wanneer gaat ge nu eindelijk iets doen. 
Straks of morgen krijg ik telefoon dat mijn mama er 
niet meer is door mijn papa.’ En toen gaven ze toe dat 
ze op dit moment niet veel konden doen. Zolang het 
bij bedreigingen bleef, konden ze hem niet oppakken. 
Er is pas echt actie genomen na de vierde klacht, toen 
mijn ex bijna met me in het kanaal gereden was. Toen 
is ook onmiddellijk beslist dat het genoeg was, dat ze 
hem gingen oppakken. Vanuit de combi heeft hij me 

Dries Wyckmans: “Ook in het voorbereidende traject naar het Family Justice Center Limburg hebben we met een aantal 
slachtoffers gesproken. We hebben het daarbij gehad over hun ervaringen, zowel positieve als minder positieve. We 
hebben ook gevraagd hoe het FJC er volgens hen uit moet zien, hoe het moet aanvoelen, welke diensten er aanwezig 
moeten zijn… Zodat we daar maximaal rekening mee konden houden bij de keuzes die we moesten maken in het verdere 
FJC-traject.”
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nog gebeld en bedreigd. Ze hebben hem 24 uur opgepakt 
en nadien weer vrijgelaten. Ik kreeg toen telefoon van 
de onderzoeksrechter dat ze hem gingen vrijlaten onder 
strenge voorwaarden. Ik zei: ‘Dat kan toch niet!?’ Ik was 
ongelooflijk bang, ik durfde niet meer buitenkomen. 
‘Weet ge wel met wie ge te maken hebt, een straat- of 
contactverbod kan hem helemaal niks schelen.’ Hij 
deinsde voor niets terug… Wat ik wel heel positief vond, is 
dat ik de dag nadien opnieuw ben gebeld door de sociale 
dienst van de politie, over hoe het met mij ging, of ik een 
beetje was bekomen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. 
Ik was toen heel emotioneel, na de verdoving, na de 
shock. We hebben toen bijna een uur gebeld. Zij maakte 
tijd voor mij om te praten. Ik kon terecht met mijn vragen 
en woede omdat hij al was vrijgelaten. Ik kreeg dat niet 
geplaatst. Zij heeft het dan voor mij gekaderd en heeft 
me gegarandeerd dat er werk van gemaakt zou worden. 
Ik heb haar nummer mogen opslaan en mocht haar altijd 
bellen als er iets was. Chapeau, dat vond ik echt fijn.” 

Veerle: “Ook bij mij zijn er verschillende interventies 
geweest van de politie. Ze hebben zelfs voorgesteld om 
de kinderen te plaatsen. Ik heb er alles aan gedaan om 
te vermijden dat dat zou gebeuren. Soms heb ik gedacht 
dat ik het beter wel had gedaan, want dat was zwaar. 
Die braken mijn huis af. Ik heb toen thuisbegeleiding 
aangevraagd. Het heeft lang geduurd voor ik dat kreeg, 
maar dat heeft wel veel geholpen. Ik had en heb nog altijd 
hulp nodig. Ik zit na al die jaren nog vol emoties. Toen een 

alternatieve hulpverleenster die met chakra’s bezig is, 
mijn keel aanraakte, kwamen de herinneringen boven van 
toen mijn ex-man me bij mijn keel pakte. Ik liet me gaan, 
want ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had. Hij heeft 
toen gelost, hij was dronken. Dat zit nog in mijn systeem. 
Ik ben daar nu pas echt mee bezig, na zoveel jaren, om 
dat los te laten.”

Lisa: “Ik ben lang naar het CAW blijven gaan. Zolang het 
gerechtelijke luik niet gepasseerd was, vond ik dat nodig. 
En dat heeft even geduurd, want op justitieel vlak gaat 
alles zo traag in België. Al zorgt die tijd er soms wel voor 
dat je er zelf een punt achter kan zetten, maar dan komt 
het ineens weer allemaal naar boven. Elke zitting was een 
aanslag op mijn gemoedsrust. Mijn zaak is in december 
2016 voorgekomen, terwijl het laatste feit van oktober 
2014 was en de feiten daarvoor van 2013 en 2014. Op 
dat moment had mijn leven al een heel andere wending 
genomen. En ik ben terug in heel dat gedoe moeten 
duiken, doordat het ging voorkomen. De raadkamer, nog 
eens de raadkamer omdat ze een fout gemaakt hadden… 
Het duurt echt extreem lang. Ik snap dat je geen maand 
na een feit in de rechtbank kan zitten, maar binnen het 
jaar zou toch niet te veel gevraagd mogen zijn. Het duurt 
daardoor ook veel te lang om iets te kunnen afsluiten. 
In januari 2017 is de uitspraak gevallen. Ik kreeg een 
telefoontje van mijn advocaat. Ze zei: ‘Ik heb goed nieuws, 
op de meeste punten is hij veroordeeld.’ Toen was het 
echt alsof er duizend kilo van mij afviel.”
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Hoe moet het Family Justice Center eruitzien, hoe 
moet het aanvoelen?

Lisa: “Hoe langer hoe meer zie ik waar we in Limburg 
naartoe aan het werken zijn. Met knuffels in de 
kinderkamer, de huiselijke sfeer als je binnenkomt, 
de gemoedsrust die de medewerkers uitstralen, de 
ideeën om er een zo goed mogelijk iets van te maken, 
bijna vanuit het niets. Nu, als ik hier binnenkom, is 
het echt van: ‘Ja, zo had ik het gezien.’ De juiste sfeer, 
het huiselijke, is zo belangrijk. Daarom ben ik zo 
blij dat het FJC Limburg een huis is. Ik kan het niet 
genoeg benadrukken. Het zal veel makkelijker gaan, 
in tegenstelling tot een officieel gebouw dat je moet 
binnenstappen. Waar de kans heel reëel is dat je niet 
weet waar je moet zijn, in welke gang, aan welke deur. 
Ik heb er een goed gevoel bij en ik hoop dat mensen die 
te maken krijgen met geweld, er zullen binnenstappen. 
Want ik heb ook ooit de stap moeten zetten, en dat was 
allesbehalve evident.”

Laurette: “De stap uit het geweld was inderdaad groot. 
Misschien was het makkelijker geweest als er toen al 
een FJC geweest was. Het is pas als je ermee te maken 
krijgt als slachtoffer – zoals duizenden anderen – dat 
je een beeld krijgt van wat er echt nodig is. Er is heel 
wat hulp voorhanden, maar je moet er zelf toch wel 
naar op zoek, hoe zwaar en hoe moeilijk het ook is. Het 
gebeurt niet vanzelf. Vaak word je van de ene naar de 
andere dienst verwezen omdat je blijkbaar toch niet op 

de juiste plaats zit. Dat is heel vermoeiend, dat weet ik 
uit ervaring. Als je dan een centrum hebt waar iemand 
je meteen opvangt, die je van alles kan uitleggen – wat 
kan, hoe het werkt, welke hulp er is – dan denk ik dat 
mensen veel sneller die stap zouden zetten.”

Lisa: “Hier zouden bijvoorbeeld twee vriendinnen 
moeten kunnen binnenkomen met de vraag: ‘We maken 
ons zorgen over onze vriendin’. En als ze na een maand 
terugkomen, als het nog altijd niet verbeterd is, moeten 
ze kunnen vragen: ‘En wat kunnen we nu best doen?’ 
Tot op het moment dat ze misschien hun vriendin 
meekrijgen om haar verhaal te doen. Je moet mensen 
vooral de kans geven om aan te geven welke richting 
ze uit willen. ‘Kijk je kan dit, en dit en dit…’ Laat mensen 
eerst aftasten hoe ver ze willen gaan. In welke mate zijn 
ze er al klaar voor? Laat hen eerst hun verhaal doen. Al 
moeten ze hier tien uur zitten, voor ze in staat zijn een 
woord uit te brengen. Al moeten ze hier vijf keer komen 
voor ze iets zeggen.” 

“De juiste sfeer, 
het huiselijke, is zo 
belangrijk.”
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Kobi
ster van de familie 

Elk kind heeft zijn verhaal  

Ingrid Delameillieure: “Elk kind heeft zijn verhaal. Dat verhaal onder woorden brengen, is voor kinderen 
niet altijd gemakkelijk. Zeker niet als het een moeilijk of pijnlijk verhaal is. Het verhaal van Kobi kan 
kinderen helpen om hun eigen gevoelens en gedachten te herkennen en onder woorden te brengen.”

Kobi wil graag zijn zorgen delen en iemand in vertrouwen nemen. Hij voelt zich eenzaam en verdrietig.  
Hij merkt dat zijn ouders veel ruzie maken, maar durft dit aan niemand te vertellen. Het zwijgen weegt op 
hem... Dankzij de raad van een wijze uil vindt hij uiteindelijk de moed om steun te zoeken bij zijn juf.

“Net zoals Kobi heeft elk kind nood aan een steunfiguur, iemand die luistert, iemand die vertrouwen 
geeft. Samen het verhaal van Kobi lezen en bespreken, zal dit vertrouwen versterken. En zal een kind 
helpen om zich gehoord én graag gezien te voelen.”
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Kobi ligt in bed.

Hij kijkt door het raampje naar de sterrenhemel. 

Hij probeert de sterren te tellen: één, twee, drie, vier… Meestal wordt hij daar rustig van.

“Wat zijn er veel sterren”, denkt Kobi. 

“Sterren hebben geluk, ze zijn nooit alleen”, zucht hij.

“Ik zou ook wel een ster willen zijn”, zegt Kobi heel zachtjes.

Hij denkt aan mama en papa die beneden zijn. Kobi is boven, alleen. Hij is niet graag alleen. 

Hij zou zo graag mama willen roepen. Maar hij durft niet.

Mama en papa zijn boos op elkaar. Kobi weet niet waarom. Hij weet wel dat mama en papa heel luid kunnen 

roepen als ze boos zijn. En dat mama daarna verdrietig is. Dat heeft hij al eens gezien. 

Kobi kijkt naar de sterren en luistert naar de geluiden in huis. Zou hij mama durven roepen?

Dan hoort hij iemand de trap op komen. 

“Mama”, roept Kobi zachtjes. Mama komt de kamer binnen. 

“Slaap jij nog niet?”, vraagt mama verbaasd.

Kobi steekt zijn armen uit. Mama geeft hem een dikke knuffel.

“Probeer nu maar te slapen”, zegt mama. “Morgen is er weer een 

nieuwe dag.”

Kobi zegt niets. Hij wil niet vragen of mama en papa ruzie 

hebben gemaakt. Hij wil niet vragen of het misschien zijn schuld 

is dat mama en papa zo vaak ruzie hebben. Hij durft niet. 

Hij doet zijn ogen dicht. Mama geeft hem nog een zoen op zijn 

hoofd en gaat de kamer uit. 

Kobi telt: één, twee, drie…

Kobi ligt in bed
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Kobi zit in de klas

Kobi zit in de klas. 

Alle kinderen zitten in een kring bij de juf. 

“Wat is jouw droom?”, vraagt de juf aan iedereen. 

Sommige kinderen beginnen te praten, anderen roepen luid.

“Ho ho”, zegt de juf, “niet allemaal door elkaar.” 

“We beginnen bij Jef. Jef, vertel eens aan de klas wat jouw droom is.” 

Jef kijkt rond en zegt: “Mijn droom is dat ik later piloot word. Net zoals mijn papa. En dan vlieg ik de hele 

wereld rond.”

“Dat is een mooie droom”, zegt de juf. 

“En jij Eef, wat is jouw droom?” 

“Mijn droom is dat mijn babyzusje gauw geboren wordt”, stamelt Eef een beetje verlegen. 

“Jouw droom zal heel snel uitkomen”, glimlacht de juf.

“En nu jij Kobi. Wat is jouw droom?”  

Iedereen kijkt naar Kobi. Hij weet niet zo goed wat zeggen met al die blikken op hem gericht. “Euh… ik … mijn 

droom… euh… ik zou graag een ster willen zijn”, flapt Kobi er ineens uit. 

Eerst is het stil, maar dan klinkt er gelach. “Haha, je kan toch geen ster zijn.”

“Stil iedereen”, roept de juf. “Wat bedoel je eigenlijk Kobi? Waarom wil je zo graag een ster zijn?”

Kobi kijkt naar beneden. Hij voelt dat hij een vuurrode kop heeft. En dat iedereen naar hem kijkt. Waarom 

heeft hij toch zoiets stoms gezegd?



6868

De juf kijkt Kobi met een bezorgde blik aan. “Wil je nog iets zeggen?”, vraagt ze met lieve stem. 

Kobi schudt zachtjes ‘nee’. 

“De volgende dan”, zegt de juf. Maar Kobi hoort niets meer over de dromen van de andere kinderen. 

Hij denkt aan thuis. En aan de ruzies. 

Als de bel gaat, vraagt de juf: “Kobi, kan jij nog even het bord afvegen?”

De kinderen stormen de klas uit en Kobi begint het bord af te vegen. 

“Is er iets?”, vraagt de juf. “Je keek daarnet zo verdrietig.”

Kobi haalt zijn schouders op. Hij weet niet wat hij moet zeggen. Hij wil niet praten. 

“Ik heb een idee”, zegt de juf. “Nu heb ik niet zo veel tijd, maar morgen wel. Zullen we morgen ons 

gesprekje verder zetten? Je weet toch dat je mij alles mag vertellen? Ik kan heel goed luisteren. 

Misschien vinden we samen wel een oplossing.”

Wanneer Kobi thuis komt, is mama in de keuken. 

“Hoe was het op school?”, vraagt mama. 

“Goed”, antwoordt Kobi. Hij heeft geen zin om te vertellen over school. 

“Mama, mag ik buiten spelen?”, vraagt hij. 

Hij gaat naar de boomhut in de tuin. Het is zijn boomhut. Papa heeft die speciaal voor hem gemaakt. Hoog 

tussen de bomen. Kobi herinnert zich hoe hard papa gewerkt heeft om al die houten planken aan elkaar te 

timmeren. En toen de boomhut klaar was, blonk papa van trots.  

“Dit is jouw plek”, zei papa toen plechtig. “Alleen voor jou.” 

Kobi komt graag in de boomhut. Hier voelt hij 

zich veilig. Alsof de wereld erbuiten even niet 

meer bestaat. Hier kan hij spelen, of wat 

lezen, of gewoon wat nadenken. 

En dat wil Kobi nu doen, nadenken. Over 

mama en papa en ook over het gesprek 

met de juf. Buiten waait de wind. 

De boomhut is stevig. Er kan niks 

gebeuren. 

Het is al bijna donker. Kobi zit nog steeds in 

de boomhut.

“Komen eten”, roept mama.

Kobi zit in de boomhut
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Kobi schrikt op uit zijn gedachten. Het is koud en donker. Voorzichtig klimt Kobi naar beneden.

In de keuken zijn mama en oma aan het praten. Mama heeft geweend, ziet Kobi. 

“De soep is klaar”, zegt mama met een vreemde stem. 

Kobi gaat naast mama zitten. 

Oma kijkt met een bezorgde blik naar hem. “Alles goed?”, vraagt oma.

“Ja hoor”, antwoordt Kobi.

Oma wil nog iets vragen, maar Kobi is haar voor. “De soep is lekker, mama.”

 “Kom je morgen na school naar mij?”, vraagt oma.

Kobi knikt. Ja, dat wil hij wel. Bij oma is het altijd gezellig. Ze heeft altijd tijd voor een spelletje.

Kobi kijkt naar mama. Mama vindt het ook goed. 

Misschien vertel ik oma morgen wel over het gesprek met de juf.

Kobi ligt in bed. Hij kijkt naar de sterren en denkt aan de juf. 

De gedachten razen door zijn hoofd.

Waarom heb ik gezegd dat ik een ster wou zijn? En wat zal de juf allemaal vragen morgen? Zou ik vertellen over 

mama en papa? En over alle ruzies? En dat papa weg is, maar dat ik niet weet waar hij is? En dat ik het niet aan 

mama durf vragen? Mama huilt al zo vaak...

Eindelijk valt Kobi in slaap. Hij woelt en draait in bed. Hij heeft een vreemde droom.

Kobi wandelt door een bos. Hij is de weg kwijt. In de verte ziet hij mama en papa. Ze maken ruzie. Hij wil naar hen 

toe gaan en zeggen dat ze moeten stoppen, maar zijn voeten gaan de andere kant op. Hij geraakt niet bij hen. 

Kobi heeft een droom
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Dan ziet hij oma. Opgelucht rent hij naar haar toe. “Kom Kobi, kom maar bij mij. Vertel me jouw geheim”, 

zegt oma. Maar dan verandert oma plots in een grote grijze uil met een gek brilletje op. 

“Luister Kobi”, zegt de wijze uil, “in het leven zijn er goede en slechte geheimen. Vertel jouw geheim 

altijd aan iemand.” 

De uil spreidt zijn vleugels en vliegt weg. 

Kobi is weer alleen. “Wat zei die uil allemaal? Ik begrijp er niks van.“ 

Dan zit Kobi plots in de klas. De kinderen lachen hem uit. “Haha, Kobi wil een ster zijn!”  

Kobi ziet de juf. De andere kinderen zijn er niet meer. “Kobi?”, vraagt de juf, “Kobi?”

Kobi kijkt en ziet mama naast zijn bed. “Je had een akelige droom”, zegt mama. 

“Probeer maar terug te slapen.”

Kobi kijkt naar de sterren. 
Hij voelt zich heel alleen. 

Eén, twee, drie, vier…

Hij voelt dat hij rustig wordt. 

“Morgen vertel ik de juf alles”,
 denkt hij nog en dan neemt 

een nieuwe droom hem mee... 



Aandachtspunten 
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Algemene aandachtspunten

Het belang van samen onder één dak zitten

Sabrina Reggers: “De snelheid waarmee je vanuit de 
ketenaanpak dossiers kan behandelen, ligt gewoon 
te laag als je maar om de twee weken bijeenkomt. In 
Limburg hebben we het nochtans vier jaar – van oktober 
2013 tot oktober 2017 – zo gedaan. Het was de enige 
manier waarop we van start konden gaan, want noch wij 
noch de partners hadden de mogelijkheden om meteen 
onder één dak te zitten. Dat zorgde er wel voor dat we 
samen een weg hebben kunnen afleggen, met als punt 
aan de horizon: het Family Justice Center. Het is dan ook 
een verademing dat we nu veel vaker fysiek samenzitten 
en daardoor kort op de bal kunnen spelen.” 

Inni Buekers: “Precies omdat we nu vaker samenzitten, 
kan ik de tijd die ik met deze dossiers bezig ben veel 
strenger afbakenen in mijn agenda en hoef ik dit werk 
niet meer ‘tussen de soep en de patatten’ te doen. Want 
als je in het FJC zit, ben je automatisch met FJC-dossiers 
bezig.” 

De verhouding tussen de ketenaanpak en de verdere 
ontwikkeling naar een FJC 

Remco de Jong: “De ketenaanpak, voor de 
meest complexe en ernstige dossiers, staat in de 
subsidiariteitsladder helemaal bovenaan, waarbij je 
justitie en zorg permanent met elkaar verbindt. Bij 
het FJC zet je professionals samen en voorzie je een 
aanbod van de hoogste trede tot het basisniveau dat je 
kiest, bijvoorbeeld ‘Ik heb een vraag over intrafamiliaal 
geweld’. Het FJC is in die zin wel het verlengde van de 

ketenaanpak, want zonder de samenwerking op die 
manier aan te pakken, kom je volgens mij niet tot een 
kwalitatief hoogwaardig FJC-model dat kan landen. Het 
is een model dat uit de VS komt en daar ook zo gegroeid 
is. Daar heeft ook niemand op dag één gezegd: ‘Laten 
we nu eens allemaal bij mekaar gaan zitten onder één 
dak.’”

Nienke Scholten: “Gaat de ketenaanpak volledig 
verdwijnen in een FJC? Nee, de ketenaanpak zal één van 
de kaarten in onze hand zijn, die we kunnen inzetten 
wanneer nodig.”

Coördinatie: van provincie naar Vlaanderen

Frank Smeets: “Ik ben er uiteraard niet blij mee dat 
we als provincie onze bevoegdheden op welzijnsvlak 
kwijt zijn. Ik heb die noodgedwongen afslanking 
in goede banen proberen te leiden, en dat loopt 
nu naar zijn einde. Ik vind dat een politiek bestuur 
dat rechtstreeks verkozen wordt door de inwoners 
eigenlijk politieke macht rond alle maatschappelijke 
thema’s moet hebben. Dan zijn we niet gebonden 
aan strikte bevoegdheden die men ons in Brussel 
oplegt, maar kunnen we zelf verbindend werken met 
de mensen, maatschappijopbouwend. Dan raak je 
net de mensen. Daarom vind ik het spijtig dat juist die 
persoonsgebonden aangelegenheden wegvallen. Maar 
goed, ik denk dat we mooi werk hebben geleverd en 
dat we trots mogen zijn dat we in Limburg een aantal 
vooruitstrevende dingen hebben kunnen doen, waarbij 
we toch vaak vooropliepen in Vlaanderen. En ik hoop dat 
de mensen die dat altijd voor ons gedaan hebben hun 
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weg vinden in de Vlaamse administratie en dat het nóg 
beter wordt. Want het is nodig: de armoede is niet weg, 
het geweld niet, de eenzaamheid bij ouderen niet, de 
problemen in de ouderenzorg niet…” 

Herman Reynders: “Ik mag als gouverneur geen 
politieke uitspraken doen, maar ik ga het omdraaien. Ik 
denk dat Vlaanderen, of de Vlaamse ambtenaren, een 
beetje zal moeten wennen aan de Limburgse manier 
van werken. Korte lijnen, heel flexibel, dicht tegen de 
lokale besturen aan, kort op de bal…” 

Frank Smeets: “De Limburgse lokale besturen zullen 
nu een grotere rol krijgen. Maar wie gaat die provinciale 
rol overnemen? Wie moet wat dan doen, hoeveel 
middelen staan daar tegenover? We moeten blijven 
samenwerken, als collega’s onder elkaar, maar we 
missen voortaan wel de faciliteiten, de moderator, de 
organisator van die samenwerking. Kan Vlaanderen dat 
doen? Ik hoop het, maar ik vrees dat dat in de Vlaamse 
administratieve structuren, met zijn agentschappen en 
administraties, moeilijker is. Dat ervaar ik nu tenminste. 
Intrafamiliaal geweld, een thematiek die altijd in 
een taboesfeer zat, hebben we toch bespreekbaar 

kunnen maken. We hebben diensten rond de tafel 
gebracht. Die samenwerking vind ik zo belangrijk. Dat 
is ook gelukt omdat veel organisaties op Limburgs 
niveau georganiseerd zijn en ze het provinciebestuur 
aanvaarden als de lijm die verschillende onderdelen 
kan samenbrengen en samenhouden. We hebben een 
traditie van gesprekstafels bieden, moderator zijn, zodat 
iedereen ten volle zijn ding kan doen, met respect voor 
elkaars rol, bevoegdheden en doelstellingen. Dat is een 
belangrijk begin dat we net vanuit onze provinciale rol 
hebben kunnen faciliteren.” 

Peter Vanaken: “Wat je nu ziet, is dat Genk en Hasselt 
met hun ondersteuning voor het FJC al een beetje 
in de plaats treden van de provincie. Maar vanuit de 
centrumsteden kunnen we die rol niet overnemen in het 
hele welzijnsveld. Dat kan ook niet de bedoeling zijn, 
maar die behoefte blijft wel. De lokale coördinatierol 
en de trekkracht die de provincie rond verschillende 
welzijnsthema’s in onze regio kon ontwikkelen, zijn we 
nu echt wel kwijt.”

Nadja Vananroye: “In Limburg hebben we een traditie 
en geschiedenis van samenwerken. Vanuit pure 

77

noodzaak in het verleden omdat we bijvoorbeeld veel 
minder instellingen hadden in de ouderenzorg en we in 
de thuiszorg onze plan moesten trekken. Ondertussen 
bestaan die structuren en systemen wel maar dreigen 
die nu weg te vallen. Vanop Vlaams niveau kan zoiets 
ook georganiseerd worden, maar waarschijnlijk is dat 
niet intensief genoeg voor wat wij gewoon zijn. Er is een 
geschiedenis waarom wij zo werken.”

Peter Vanaken: “Eén van de redenen waarom we als 
OCMW’s graag zijn ingestapt in dit verhaal is dat we 
de techniek van het lokaal cliëntoverleg, maar ook het 
zorgoverleg voor ouderen, zeer goed kennen in Limburg. 
We zien de meerwaarde er duidelijk van in en willen 
dat verderzetten. Alleen, met alle veranderingen die 
op til zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg, staan die 
modellen ook onder druk. Ik denk dat we vanuit het 
Limburgs Steunpunt OCMW’s er alles aan doen om die 
methodiek voor Vlaanderen ingang te laten vinden, maar 
dat het een beetje vechten tegen de bierkaai is op dit 
moment.” 

Ria Grondelaers: “De sterkte van het Limburgs 
Steunpunt OCMW’s is gekend, denk ik. Het gaat om 

de coördinatie van heel wat welzijnsthema’s in onze 
provincie. We moeten ervoor gaan om dat te behouden. 
Daar hebben we wel vertrouwen in.”

“Wat ongelooflijk 
belangrijk is, is dat er een 
partner is die faciliteert 
en op een neutrale 
manier regisseert.”

Remco de Jong: “Wat voor mij ongelooflijk belangrijk is, 
is dat er een partner is die faciliteert en op een neutrale 
manier regisseert. De grote kunst voor ketenregisseurs 
is neutraal te blijven, ook al heb je een eigen beleid 
en eigen standpunten. Dat is de beste manier om te 
vermijden dat enerzijds de partners elkaar in de haren 
vliegen, en dat anderzijds de hardste schreeuwer het 
debat bepaalt. Dan hou je perspectief, ook al loopt 
het misschien allemaal nog niet zo vlot. Je moet de 
pizzabodem maken en laat de partners hem maar 
beleggen.” 



Het belang van afstemming en het juiste tempo

Christine Tielemans: “Je moet vooral afstemming 
nastreven met de kaders die er nu zijn. Wat ik dikwijls 
zie gebeuren, is dat mensen heel goede ideeën hebben, 
maar ze niet naar de praktijk vertaald krijgen omdat 
ze niet zijn afgestemd op de gehanteerde kaders. 
Bijvoorbeeld, als je iets wilt doen binnen het onderwijs, 
dan moet je dat kader kennen, want anders rij je je 
hopeloos vast. Zo moet je onder meer weten dat men 
daar met het zorgcontinuüm werkt en dat een school 
een zorgcoördinator heeft.”

Bert Groen: “Wat bij ‘reviews’, als het fout is gelopen 
in een situatie, altijd terugkomt, is het gebrek aan 
afstemming en delen van informatie. Iedereen is het 
daar mee eens en dan worden er allerlei maatregelen 
afgesproken. Maar wat we haast nooit doen, is pakweg 
twee jaar later kijken wat er nu van die afspraken 
gekomen is. Dat is jammer. Want ik geloof enorm 
in samenwerken, en dan achteraf samen in één 
keuken lunchen. Je leert daar ontzettend veel van. De 
‘ontschotting’ kan wat mij betreft niet ver genoeg gaan!”

Anne Groenen: “Die afstemming is er in Limburg 
gelukkig altijd geweest. De Limburgse stuurgroep is 
altijd erg ambitieus geweest, dat heeft ook geleid tot 
een doorbraak in de samenwerking. Daartegenover 
stond dat het aannemen van de nieuwe procedures 

en het afstemmen in werkgroepen steeds werd 
toegepast. Als wetenschapper maakte me dat soms 
ongeduldig maar tegelijkertijd besef je dat niets 
werkt als het niet is afgestemd met alle betrokkenen. 
Er is steeds geprobeerd om in cocreatie met het 
werkveld een aanpak op maat te ontwikkelen. Het 
is bewonderenswaardig dat er altijd de dialoog werd 
gezocht met professionals uit verschillende disciplines, 
het beleid en de academische wereld. Ook al zaten de 
verschillende partijen op verschillende snelheden. Het 
maken van die connectie tussen alle partners heb ik 
ervaren als het fundament voor de Limburgse aanpak.” 

Remco de Jong: “Het niet overslaan van fases, de tijd 
nemen om met elkaar samen te werken – zoals jullie 
in Limburg heel goed gedaan hebben –, daar plukken 
jullie ongetwijfeld nog de vruchten van. Daardoor heb 
je ook een team kunnen opbouwen dat de dingen nog 
altijd met dezelfde energie doet. En dat gemotiveerd is 
om mee de toekomst te trekken. Het grootste succes 
van de aanpak in Limburg is dat we ons hoofd koel 
hebben gehouden. Dat we vanaf dag 1 niet gekozen 
hebben voor de snelle weg, maar dat we de tijd hebben 
genomen om de samenwerking steentje per steentje op 
te bouwen, engagement per engagement. Knap hoever 
we – zo goed als budgetneutraal – zijn kunnen komen. 
Die investering betaalt zich nog steeds terug en zal dat 
voor de toekomst ook doen, omdat het geapprecieerd 
wordt als je met eigen middelen en intrinsieke motivatie 
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je punt maakt. Jullie aanpak is pro deo gaan draaien, op 
eigen initiatief, door er een beleidsprioriteit van te maken. 
En ook dat heeft zijn grenzen, dat weet ik, maar toch knap 
gedaan.”

Pascale Franck: “Nog een les uit Tilburg, deze keer over 
het belang van het juiste tempo. Door het succes van de 
aanpak kwamen steeds meer teams inhuizen, waardoor 
de ploeg snel (te) groot werd. Zo dreig je de controle te 
verliezen en kan je die wij-cultuur niet opbouwen. Ik 
merk dat ook in Antwerpen, waardoor we heel voorzichtig 
zijn om nog meer teams binnen te halen. Wij hebben 
ondervonden dat je rond 35 medewerkers op een cruciaal 
kantelmoment zit. Tot die grens heb je het management 
voor het hele team in handen, maar daarboven dreig je 
weer verschillende groepjes te krijgen.” 

Marijke Weewauters: “Wat we vanuit het beleid dus 
moeten doen, is aan iedereen, aan elke regio, de kans 
geven om op eigen snelheid te volgen. We mogen niet 
zeggen dat er morgen overal FJC’s gecreëerd moeten 
worden. Laat iedereen op zijn eigen tempo werken; 
beleidsmatig opdringen heeft geen zin. De samenwerking 
moet net groeien tussen alle betrokken partners en er 
moet ‘ownership’ zijn om dit te dragen. Samenwerking 
gaat overal landen, daar maak ik me geen zorgen meer 
over, ook al gaan sommigen beginnen met een andere 
insteek. Maar het vraagt wel heel veel tijd voor mensen 
elkaar vertrouwen.”

Hans Dominicus: “De afdeling Justitiehuizen is vanuit 
haar expertise en positionering op de brug tussen 
verschillende instanties zoals justitie, politie, welzijn 
en zorg goed geplaatst om sectoroverschrijdende 
samenwerkingsverbanden en (lokale) netwerken 
structureel en voldoende onafhankelijk uit te bouwen, 
te installeren, te faciliteren en in stand te houden. We 
moeten steeds meer een beroep doen op elkaars 
deskundigheid om bepaalde fenomenen zoals intra-
familiaal geweld samen aan te pakken. In een versplinterd 
landschap dringt de nood zich op om over de grenzen 
van sectoren en instanties heen de banden aan te halen 
en gerichter samen te werken. Dat lijkt evident, maar is 
in de praktijk allesbehalve vanzelfsprekend en makkelijk. 
Maar het loont de moeite. Die ervaring hebben we al. 
Respect voor de lokale eigenheid en de nodige tijd nemen 
om iets samen op te bouwen, zijn daarbij belangrijke 
bouwstenen.”  

Wetenschappelijke opvolging en onderbouwing

Anne Groenen: “Ik heb de Limburgse ontwikkelingen 
altijd mee proberen te bekijken en begeleiden vanuit 
een wetenschappelijke invalshoek. Daarbij heb ik 
voortdurend proberen te sensibiliseren over de ernst en 
de mogelijke gevolgen van intrafamiliaal geweld, om zo 
alertheid te kweken om te detecteren en te reageren. 
Anderzijds werd snel duidelijk dat er nog veel werk was 
aan het echt samenwerken en het leren werken met 
andere tools. Opvallend als onderzoeker vond en vind 
ik dat er in beleidsteksten naast zinvolle richtlijnen ook 
vaak informatie wordt gegeven die niet wetenschappelijk 
onderbouwd is of waarrond tegenstrijdige resultaten 
bestaan. Dat is wellicht iets waar ik al heel mijn loopbaan 
tegenaan loop. Hoe verenig je de sterke zaken uit een 
beleid en krijg je er meer wetenschappelijke inzichten 
in? Inzichten die je flexibel kan inzetten, naargelang 
de behoeften van het werkveld en de evolutie van de 
thematiek. Dat is bijzonder moeilijk, maar het moet een 
drijfveer zijn om zo onderbouwd mogelijk te werken. 
Altijd gecombineerd met de praktijk natuurlijk, want het 
inzetten van de ervaring en intuïtie van de mensen op de 
werkvloer is van onschatbare waarde.”  

Inge Pasteels: “Ook mijn boodschap is: durf mee 
te stappen in het nieuwe onderzoekselan van 
sociaal werk. Meet de effectiviteit met het oog op 
transparantie en trek lessen uit de cijfers. Ik denk dat 
zowel de ketenaanpak als het FJC baat heeft bij een 
onderzoeksmatige kijk op de eigen performantie, om 
zo van bij het begin valkuilen te vermijden. Denk maar 
aan de implementatie-effectiviteit, zowel vanuit het 
perspectief van het samenwerkingsverband als vanuit 
het perspectief van de samenwerkende partners. Hoe 
kunnen de samenwerkende partners hun bestaande 
werking inschuiven in de nieuwe realiteit van dat 
samenwerkingsverband, zonder daarbij hun eigenheid 
te verliezen of zonder te botsen op de eigen juridische 
grenzen of zorgkaders? Hoe kan de ketenaanpak en het 
FJC als overkoepelende entiteit de verschillende aspecten 
van zorgverlening meer stroomlijnen, in vergelijking met 
de bestaande werkingen, en zo als geheel meer zijn dan 
de som van de delen?” 

Anne Groenen: “Menselijk gedrag is niet te monitoren. 
De onvoorspelbaarheid, de herhaling en escalatie, zorgt 
soms voor heel wat frustraties in de dagelijkse praktijk. 
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Met een alles-of-nietsaanpak kom je er niet, zo werkt 
intrafamiliaal geweld niet. Het is zonder twijfel één van 
de meest onvoorspelbare en complexe fenomenen 
uit het menselijk leven. We kunnen enkel zo goed 
mogelijk vanuit de wetenschap richtlijnen aanreiken, 
maar die evolueren ook en zijn niet zaligmakend. Als 
de instrumenten die we aanreiken of ontwikkelen, te 
ver afstaan van de dagelijkse werking en geen sluitend 
antwoord kunnen bieden – wat nooit mogelijk zal 
zijn –, dan stuit je vaak op verzet. Het is nooit eenvoudig 
om de praktijk te overtuigen om met wetenschappelijk 
onderbouwde instrumenten te werken, dat is gewoon 
zo. Maar omgekeerd is het ook erg moeilijk om uit te 
leggen dat de instrumenten allemaal een relatieve 
waarde hebben en steeds in evolutie zijn. Dat samenspel 
is een voortdurende evenwichtsoefening, waarbij er 
wel steeds ruimte was voor suggesties uit alle hoeken. 
Hierdoor zijn de partners in Limburg ook snel verder 
gaan kijken: wat is er in Vlaanderen en Europa nog 
aan gelijkaardige initiatieven? Er is altijd gezocht naar 
bijkomende financiering voor projecten en onderzoek. 
De dynamiek die daarbij ontstaat tussen praktijk, 
beleid en onderzoek in functie van het ontwikkelen 
van adequate tools, is heel waardevol. Het zorgt voor 
coherentie in het werken naar eenzelfde doel: preventie 
van gezinsgeweld.”

De link tussen intrafamiliaal geweld en werk

Marijke Weewauters: “Een aandachtspunt dat vaak 
vergeten wordt, is de grote link tussen intrafamiliaal 
geweld en werk, iets dat we tot nu toe serieus 
onderschat hebben. Zeker 70% van de betrokkenen zegt 
dat het geweld gevolgen heeft op het werk. Het volgt 
hen effectief op de werkplek, met heel veel belaging 
en bedreigingen. Mensen verliezen hun job of worden 
gediscrimineerd omwille van de problematiek. Bedrijven 
zijn er zich nu meer en meer van bewust dat ze een 
vorm van luisterend oor moeten bieden voor deze 
problematiek. We zijn daar vanuit het Instituut voor de 
Gelijkheid van Vrouwen en  Mannen met de vakbonden 
mee aan de slag gegaan. Bedrijven moeten nu een 
oplossing zoeken. Als het FJC morgen naar Limburgse 
bedrijven gaat met de boodschap dat ze medewerkers 
naar jullie kunnen doorverwijzen, zal dat heel wat 
bijval krijgen. Neem dan zeker onze enquête mee, de 

resultaten zijn een echte eyeopener. Dat kan een win-
win zijn waardoor je als FJC extra ondersteuning kan 
krijgen vanuit de privé-sector.” 

Over de naam ‘Family Justice Center’

Marijke Weewauters: “Eerlijk? Het is geen goede term, 
zowel vanwege het woord ‘justice’ als het woord ‘family’. 
‘Justice’ omwille van de connotatie met justitie, ook al 
zou je het vertalen als ‘gerechtigheid’. Het is eerst en 
vooral een huis waar we samen problemen proberen op 
te oplossen, al dan niet met politie en justitie. Met het 
woord ‘family’ geven we dan weer de indruk – en zeker 
in het buitenland krijgen we daar kritiek op – dat we 
het patriarchale en de christelijke waarden (‘de familie 
moet zeker samenblijven’) vooropstellen. Eigenlijk is het 
dus een heel slechte term (lacht). Hij dekt de lading niet, 
maar momenteel heb ik ook geen beter alternatief.”

Bert Groen: “De naam Family Justice Center wordt in 
voormalige Oostbloklanden inderdaad vaak anders 
geïnterpreteerd. Een oud patriarchaal systeem waarbij 
de man de baken is, de baas van de familie die beslist 
en bepaalt. Tja, en dat is net wat we niet willen met 
het FJC. We moeten dus goed luisteren en opletten dat 
het verhaal op de juiste manier landt. Bij het verder 
ontwikkelen van een Europese identiteit is die naam 
toch wel belangrijk. Ook in de Verenigde Staten is die 
denkoefening bezig, omdat de term Family Justice 
Center niet (meer) de lading dekt en eigenlijk zijn doel 
voorbij schiet. We moeten openstaan voor een nieuwe 
naam, zonder de ‘brand’ die ermee verbonden is, 
op te geven. Ik zie het als een doorontwikkeling van 
onze identiteit, waarbij we wel trouw blijven aan onze 
basisprincipes.”

Sabrina Reggers: “Vanuit Limburg blijven we voorlopig 
vasthouden aan de term Family Justice Center, zolang er 
geen breed gedragen alternatief is, al dan niet met een 
Nederlandstalige naam. Kwestie van geen verwarring 
te scheppen. Daarom zijn we ook geen fan van de 
naam ‘Veilig Thuis’, net omdat die al in Nederland wordt 
gebruikt en daar een andere invulling kent.”  
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De mogelijkheid om tijd te investeren

Ruimte voor casusregie

Dries Wyckmans: “Wat we nu doen en nog extra willen 
doen, is tijdsintensief. Alle Limburgse partners hebben 
de afgelopen jaren geïnvesteerd met eigen middelen, 
want ze zien de voordelen van de samenwerking. 
De cliënten, die voordien keer op keer terugkeerden, 
kunnen nu vaak beter worden geholpen. Maar iedereen 
loopt stilaan tegen zijn grenzen aan, de werkdruk 
verhoogt. Het is echt wel een extra belasting: dossiers 
grondig voorbereiden, regelmatig samenkomen, 
geregeld optreden als casusregisseur. Gelukkig 
vinden onze partners het zo waardevol dat ze nog 
geen moment gedacht hebben om ermee te stoppen. 
Iedereen beseft ook dat het, op het einde van de rit, een 
besparing zal zijn, waarbij we bepaalde gezinnen, die 
vaak al jaren problemen hebben, echt kunnen helpen. 
Maar de roep om extra ondersteuning, om de shift die 
we nu aan het maken zijn te kunnen voortzetten, klinkt 
steeds luider.”

Nienke Scholten: “Dat klopt. Ik denk dat we op alle 
niveaus wel iets kunnen veranderen, maar daar hebben 
we nu simpelweg de middelen niet voor. Wat kunnen 
we bieden? We gaan in eerste instantie inzetten 
op de situaties waar het al verkeerd zit. Zelfs in die 
situaties moeten we eerlijk zijn, we zijn nog steeds 
een backoffice. We gaan coördineren en zorgen dat de 
informatie gestroomlijnd wordt, maar voor meer dan 
dat hebben we momenteel niet de capaciteit. We gaan 
soms doorverwijzen naar wachtlijsten, coördineren 
tussen matig lopende hulpverlening… We gaan alles 
samenbrengen, maar we gaan niet extra hulp creëren. 
En dat gaat wel frustreren, dat je denkt: ‘Nu zitten we 
hier, nu hebben we de mensen tegenover ons, wat 
kunnen we nu bieden?’”

Kim Vierendeels: “Inderdaad. Er zijn nu eenmaal 
verschillende leemtes, zoals de capaciteitsproblemen 
binnen onder meer hulpverlening, die ook wij niet 
kunnen invullen met onze ketenaanpak. Pas op, in 
dossiers waar het brandt, gaat het nu wel al heel snel. 
Daarin krijgen we veel sneller iedereen mee. Als er een 
serieuze bezorgdheid is, dan zijn de lijnen echt wel kort. 
Maar in het verdere traject, zeker binnen hulpverlening, 
stoot je dan weer vaak op traagheid. Wij kunnen ook 
maar gebruikmaken van het aanbod dat er is. We 
hebben geen nieuw aanbod gecreëerd. Ook wachtlijsten 
van organisaties kunnen wij niet wegtoveren.” 

Guy Vanderstraeten: “Wat hulpverlening betreft, 
moeten we toch nog altijd harken en zoeken binnen 
de bestaande middelen. Dat is het moeilijke eraan. We 
hopen dan ook op een echte stimulans van bovenaf.” 

Katrien Van Roosendael: “Het is zoals overal, roeien 
met de riemen die je hebt. Als je over je capaciteit gaat, 
is de beste manier om dat aan te geven, laten zien dat 
je het niet rond krijgt. We hebben jaren geprobeerd om 
maar te draaien en te draaien, maar de enige boodschap 
die je dan geeft, is dat je het gedaan krijgt, ook al zit 
iedereen op zijn tandvlees. Dat is niet het signaal dat je 
wilt geven, zeker niet nu we echt de potentie zien van 
wat we aan het doen zijn.” 

Reinhilde Witters: “Dat gebrek aan capaciteit dreigt 
inderdaad voor frustratie te zorgen, bij iedereen. In al 
die tussenkomsten die we hebben – in de zware en 
complexe dossiers, maar ook in een beginstadium 
waarin de problemen nog enigszins beheersbaar 
zijn – moeten we iets kunnen bieden. In dossiers waar 
misschien nog niet zo veel aan de hand is, kunnen 

we net verdere escalatie voorkomen door preventief te 
werken of een gezonde bemoeizorg te hanteren. Dat 
moeten we doen, zeker als er kinderen in het gezin zijn. 
Dat is een belangrijk signaal naar de betrokkenen, maar 
ook naar de collega’s van de interventiedienst. Zo zien 
ze het nut ervan in én krijgen ze voor een stukje zicht op 
het gevolg. Want anders gaat deze manier van werken 
niet lang blijven duren, dan zijn we vanuit politie gewoon 
brandweer aan het spelen. De collega’s die dagelijks op 
de baan zijn, weten ook dat als we een pv opstellen voor 
lichte feiten die geen misdrijf zijn, het parket daar niet 
veel mee kan. Dan is het hopelijk wel de hulpverlening 

die er iets mee kan doen in het belang van dat gezin. En 
als de hulpverlening goed bezig is, moeten wij minder 
tussenkomen.” 

Capaciteitsgebrek bij justitie

Veerle Cielen: “In Limburg zijn we gewoon onderbedeeld 
qua parketmagistraten, de zetel wellicht ook. Dat is 
historisch zo gegroeid, krijgen we dan altijd te horen, maar 
daar schieten we niet veel mee op. En we krijgen er – net 
als andere diensten uiteraard – alleen maar taken bij en 
zitten dus met een probleem van capaciteit.” 
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Pieter Strauven: “Soms leiden we als parket ook voor 
bij onszelf en niet bij de onderzoeksrechter. Waarbij 
we, samen met de advocaat, zeggen waar het op 
staat. Dat zijn vaak kleinere dossiers, waarbij we aan 
de betrokken zeggen: ‘Hier stopt het. Volgende keer 
gaan we voorleiden.’ Dat is ook om onze collega-
onderzoeksrechters te ontlasten.”

Katleen Vermaelen: “Ook bij de justitiehuizen is tijd 
een issue. De grootste bekommernis is dat we nog veel 
andere problematieken hebben waarmee we bezig 
moeten zijn. En als je dan met wachtlijsten zit, moet 
je keuzes maken. We zullen daarom in alles wat we 
doen heel goed moeten evalueren, bijvoorbeeld door 
een soort werklastmeting. Hoeveel dossiers kunnen 
we opnemen, zeker bij (intensief) casemanagement? 
Hoeveel tijd spendeer je gemiddeld aan een lopend 
dossier? Gaat het om één gesprek of drie? Kan je het 
koppel samen zien of best apart? Je moet gedreven 
mensen – en dat zijn ze in het FJC allemaal – soms ook 
beschermen tegen zichzelf, zodat ze niet te veel hooi op 
hun vork nemen.” 

Een verantwoordelijkheid van alle overheden

Marijke Weewauters: “Intrafamiliaal geweld is een 
probleem van iedereen, van alle overheden. Dus 
moet je ook bij alle overheden aankloppen. Het gaat 
over multidisciplinair samenwerken, maar het is ook 
multidisciplinair voor de verschillende regeringen en 
overheden in België. Het is een bevoegdheid van alle 
regeringen, maar ook lokaal van de steden. En als 
sommigen dan zeggen dat een ketenaanpak niets 
kost – dat het gewoon gaat om efficiënter werken 
door de mensen bijeen te brengen die dat werk 
nu ook al doen –, dan zitten ze er grandioos naast. 
Het kost wel geld! We moeten begeleiden, kaderen, 
ondersteunen, want we mogen niet van de individuele 
partners verwachten dat zij dat op zich nemen, want 
dan loopt het faliekant af. Het moet voor een stukje 
geïnstitutionaliseerd worden. En dat kost nu eenmaal 
geld. In Vlaanderen is het volgens mij, met de vrij 
recente wijzigingen van de bevoegdheden, goed dat de 
coördinatie bij de justitiehuizen terechtkomt. Zij zitten 
op dat snijvlak. En hopelijk wordt er ook wat budget 
vrijgemaakt zodat bepaalde partners makkelijker het 

casemanagement op zich kunnen nemen. Je hebt een 
investering nodig – die naar verhouding ook weer niet 
zo groot is – om die shift te kunnen maken. We zouden 
eigenlijk een longitudinaal onderzoek moeten doen, 
om te kunnen aantonen dat dit finaal de overheid, de 
maatschappij, veel minder gaat kosten. Hoeveel minder 
interventies hebben we nodig door op deze manier te 
werken?” 

“We moeten aantonen 
dat dit finaal de overheid, 
de maatschappij, veel 
minder gaat kosten.”

Karine Moykens: “Vanuit de Vlaamse overheid 
denk ik dat we in elk geval de problematiek van 
capaciteitsgebrek voor casemanagement kennen 
en erkennen. Er is binnen de Vlaamse overheid een 
afspraak dat er nog groeimiddelen zijn voor welzijn. 
Vanuit die optiek zal het een kwestie zijn van keuzes 
maken. Maar anderzijds is het heel belangrijk dat 
we ook gebruikmaken van Europese middelen, en 
daarom ben ik blij te horen dat Limburg daarop inzet 
om te experimenteren met methodieken, die nadien 
eventueel verder geïmplementeerd kunnen worden. 
We laten nog middelen en mogelijkheden liggen, overal 
in Vlaanderen, in alle sectoren. Als wij onze recurrente 
middelen kunnen inzetten op zaken die hun efficiëntie 
en effectiviteit bewezen hebben, dan zijn we goed bezig 
met ons overheidsgeld. Als we dat multidisciplinair 
kunnen doen, moeten we een euro geen vijf keer 
uitgeven. Het is die zoektocht die bezig is. Maar er is 
absoluut een openheid, ook politiek bij onze minister, 
naar de ketenaanpak en de Family Justice Centers. Het 
is een problematiek die hoog op de agenda staat. Er is 
duidelijkheid dat we doorwillen met de ketenaanpak en 
de Family Justice Centers én dat we weten dat het een 
effect heeft op de hulpverleningscapaciteit die nodig is.” 
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Aandacht voor plegers

Marijke Weewauters: “Waar we in België, zeker in vergelijking met Europa, serieus in achterlopen, is 
dadertherapie. Dat moet veel beter uitgebouwd worden. Er is een gebrek aan middelen hiervoor, een 
gebrek aan visie, gebrek aan ‘prioritisering’, gebrek aan een model, gebrek aan kader… Een gebrek 
aan alles, dat is verschrikkelijk. We hebben nu een onderzoek rond met aanbevelingen over wat er 
moet gebeuren met dadertherapie. We hopen dat deze of de volgende regering daar een prioriteit van 
maakt.”

Jan Jambon: “Aangezien dergelijke geweldsfeiten zich afspelen in de meest intieme kring, in gezinnen, 
is de nazorg van daders heel belangrijk als je herstellend wilt werken en recidive wilt vermijden.”
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Marijke Weewauters: “De vraag is op welke manier 
je vanuit een FJC omgaat met koppels en dus ook 
plegers. Het FJC moet een huis zijn waar mensen 
met familiale problemen, waar geweld een issue is, 
naartoe kunnen om hun problemen op te lossen. Dat 
betekent dus ook de dader, om me zo zwart-wit uit 
te drukken. Hij of zij moet daar ook terechtkunnen 
met zijn of haar problemen, ook al vindt er van 
daaruit vervolgens een doorverwijzing plaats. De 
‘bottom line’ is: het FJC moet een heel laagdrempelig 
huis zijn waar iedereen die ook maar iets met de 
problematiek te maken heeft, terechtkan.” 

Aanbod voor anderstaligen 

Zuhal Demir: “Ik kreeg een paar maanden 
geleden nog een vraag van een Turkse vrouw over 
partnergeweld. Ze had een gokverslaafde man. Ze 
wist absoluut niet waar ze naartoe moest en ze sprak 
geen woord Nederlands. Ik heb haar wel wat op weg 
geholpen, maar ik weet niet of dat genoeg was. Ik 
vind dat zo erg. Hoe help je die vrouwen? Hoe haal je 
hen uit hun isolement?”

Dries Wyckmans: “De taalproblematiek is alleszins 
één van de thema’s waar we meer werk van willen en 
moeten maken. Het is iets waar we in Limburg, maar 
ongetwijfeld ook op andere plaatsen, voortdurend 
tegenaan lopen. Als je de taal niet spreekt, kan 
je gewoon heel moeilijk in de eerste lijn terecht. 
Bijkomend probleem is dat er in die gevallen vaak 
ook sprake is van een afhankelijkheidspositie en een 
gebrek aan eigen netwerk. Daardoor zie je dat het 
percentage anderstaligen in de vluchthuizen heel 
hoog is.” 

Pieter Strauven: “Als je de taal niet spreekt, is het 
voor het parket ook moeilijk om naar bemiddeling in 
strafzaken te gaan. En ook probatiemaatregelen zijn 
dan niet evident. Daardoor moeten we vaker naar 
de correctionele rechtbank. Eigenlijk ontneem je die 
mensen de kans om dat in een bemiddelingssfeer op 

te lossen. Dat zorgt er ook weer voor dat je snel een 
jaar of langer bezig bent.” 

Nienke Scholten: “We hebben ons er bij neer 
moeten leggen dat er momenteel nauwelijks of geen 
mogelijkheden zijn als het om anderstaligen gaat. 
Het wordt schrijnend duidelijk dat je met dossiers zit 
waarvan je weet: ‘Hier moet iets gebeuren. Oké. En 
wie gaat dit nu opnemen als ze de taal niet spreken?’ 
Dezelfde frustratie leeft als er hulpverlening nodig 
is – binnen de geestelijke gezondheidszorg of van 
een thuisbegeleidingsdienst – waar een wachttijd 
van anderhalf jaar op zit. Maar die frustratie is er ook 
als er eigenlijk justitieel moet worden doorgezet, 
maar als de onderzoeksrechter zegt: ‘Bwa.’ Dit 
soort knelpunten zijn we nu aan het blootleggen. 
De eerste essentiële stap die we daar als FJC in 
zetten, is dat we een gezin niet loslaten omdat de 
taal een probleem is. Dat is al heel belangrijk omdat 
de taalproblematiek vaak een uitsluitingsgrond is 
in de hulpverlening. Voor ons is dat geenszins een 
reden om onze handen er vanaf te trekken. We gaan 
daar op dit moment vooral pragmatisch mee om, 
want we hebben nog geen structurele oplossing. We 
kijken wat er wel kan, al is het met handen en voeten: 
een veiligheidsplan maken, kijken waar de noden 
liggen…”

Dries Wyckmans: “We proberen daar inderdaad 
beetje bij beetje aan te verhelpen door tolken 
van het Agentschap Integratie & Inburgering in te 
schakelen, door ons team meer divers te maken, 
vertrouwenscoaches op te leiden…”

Zuhal Demir: “Zet zeker ook in op sensibilisatie en 
aansluiting bij de verschillende gemeenschappen. 
Want het taboe is nog heel groot om er mee naar 
buiten te komen, om erover te spreken. Vrouwen 
moeten soms jarenlang geweld ondergaan, tot het 
onhoudbaar is. Hoe raak je binnen in zo’n gezin, vaak 
met een andere taal en cultuur?”
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Omgaan met cultuur- en eergerelateerde elementen

Peter Vanaken: “Het gaat inderdaad verder dan alleen maar taal. 
Dat is iets dat we geleerd hebben in de vluchtelingencrisis. We zijn 
meer gaan inzetten op samenwerking met partners die niet alleen het 
vertaalwerk voor hun rekening nemen, maar ook dat cultuurelement 
meepakken. Zij zijn geschoold in het detecteren van cultuurverschillen 
en zorgen ervoor dat dat mee in de hulpverlening geduid geraakt. Ook 
traumaverwerking is daarin belangrijk.” 

Paul Salmon: “De interculturele hulpverlening moet de volgende 
periode alleszins heel hoog op ons prioriteitenlijstje komen. 
Niet alleen in deze problematiek, maar ook in heel wat andere 
hulpverleningssituaties wordt dat steeds belangrijker. We spreken 
ondertussen niet meer alleen over bijvoorbeeld de Turkse en 
Marokkaanse cultuur, maar het gaat om superdiversiteit.”

Veerle Cielen: “Ook thema’s als eergerelateerd geweld zien 
we daardoor meer aan de oppervlakte komen. En dan komt de 
vraag: ‘Wat doe je in zo’n gevallen wel en wat net niet?’ Dat is 
een broodnodige expertise die we in het kader van het FJC willen 
opbouwen, maar die er nu nog onvoldoende is. Er is wel de 
nieuwe omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal 
rond die problematiek, ook rond genitale verminking, gedwongen 
huwelijken… En ook daarin wordt gezegd dat we als parket een 
samenwerkingsprotocol moeten uitwerken met psychosociale 
diensten en politie om krachtlijnen en best practices uit te tekenen. 
Daar moeten we toch nog een hele weg in afleggen.” 

Zuhal Demir: “We mogen dergelijke thema’s inderdaad niet vergeten. 
Want ik zie zeker in Brussel en Antwerpen een toename, wat ook 
te maken heeft met de asielcrisis. Daar ga je ook als FJC alert voor 
moeten zijn, want dergelijke thema’s dreigen soms ondergesneeuwd 
te raken.” 

Juiste kennis over het beroepsgeheim

Sabrina Reggers: “We zien dat hulpverleners nog vaak worstelen 
met het beroepsgeheim. Niet zozeer met het principe van het 
beroepsgeheim op zich, wel met de kennis van alle bepalingen ter 
zake en de manier waarop ieder deze bepalingen hanteert.”

Kristof Swennen: “Ik merk inderdaad dat hulpverlening, of toch 
zeker bepaalde hulpverleningsorganisaties, nogal snel verwijst naar 
het beroepsgeheim. Dat is de paraplu. Misschien moeten we toch wat 
meer laagdrempelige technische en praktische informatie bezorgen.” 
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Inni Buekers: “We merken dat we nog heel wat 
diensten kunnen gebruiken rond de multidisciplinaire 
tafel, op afroepbasis. Vanuit mijn invalshoek denk ik 
aan de psychiatrie, zeker de residentiële. Maar die 
zullen zich wellicht niet veel laten voorschrijven door de 
ketenaanpak en het FJC. Ook de netwerken geestelijke 
gezondheidszorg – NOOLIM en RELING – en de mobiele 
teams lijken me relevant. Daar werken we nu al mee 
vanuit de ketenaanpak, maar niet op een structurele 
manier.”

Enny Jacobs: “En de brede instap: CLB en Kind 
& Gezin. Als we het hebben over verontrustende 
opvoedingssituaties, zijn dat heel belangrijke partners. 
Dat zijn organisaties waar we op stuiten in de dossiers 
waarin we een onderzoek leefomstandigheden moeten 
doen. Het zou fijn zijn als we in de dossiers waarin 
we toestemming hebben van het gezin, ook met hen 
kunnen samenwerken – zowel op het vlak van delen 
van informatie als op het vlak van samenwerken in 
het plan van aanpak. Die deur is tot nu, op individuele 
uitzonderingen na, dicht gebleven. Heel jammer. Maar 
super dat we met die partners uit de integrale jeugdhulp, 
in het kader van het FJC, toch stappen aan het zetten zijn.”

Anne Groenen: “Het lijkt mij essentieel om ook partners 
als de gezondheidssector – denk aan huisartsen, 
spoedartsen, gynaecologen, thuisverpleging, 
tandartsen… – en het onderwijs mee te nemen. Zij zijn 
sleutelfiguren in de detectie van intrafamiliaal geweld en 
zouden meer zichtbaar moeten zijn in het plaatje. Waarom 
geen partners die zich specifiek richten op preventie? Dat 
kunnen zowel academische partners zijn, maar het kan 
ook om een samenwerkingsverband met ‘de privé’ gaan.” 

Veerle Cielen: “En vanuit de invalshoek parket is ook de 
gevangenis een belangrijke partner. In het kader van de 
ketenaanpak en het FJC zijn we volop werk aan het maken 
van een nauwere samenwerking en communicatie met 
de directie en de psychosociale dienst. Zodat we signalen 
kunnen geven en afspraken kunnen maken rond dossiers 
waarbij één van de partners in hechtenis zit.” 

“Het is essentieel om 
ook partners als de 
gezondheidssector en het 
onderwijs mee te nemen. 
Zij zijn sleutelfiguren 
in de detectie van 
intrafamiliaal geweld.”
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“Hulpverleners 
worstelen niet zozeer 
met het principe van het 
beroepsgeheim op zich, 
wel met de kennis van alle 
bepalingen ter zake.” 

Veerle Cielen: “Wij merken inderdaad dat daar heel 
weinig kennis over is bij hulpverlening. Samen met 
onze partners zijn we als parket in actie geschoten. We 
hebben een brochure ontwikkeld, die vanuit het FJC zal 
gelanceerd worden, waarin duidelijk staat uitgelegd hoe 
het nu zit met het beroepsgeheim. In welke gevallen 
kunnen hulpverleners een beroep doen op artikel 458bis 
van het Strafwetboek voor een melding aan het parket? 
En dan heb ik het niet over die droge wetsartikels, maar 
over begrijpelijke informatie: waarover gaat het, wat doe 
je, naar welk nummer kan je bellen, wat gebeurt er dan, 
wat kan het parket doen… We hopen dat we op die manier 
meer vertrouwen kunnen creëren en de nodige info 
verspreiden in het Limburgse hulpverleningslandschap. 
Ook een anoniem casusoverleg met onze criminoloog of 
jurist is mogelijk.” 

Nienke Scholten: “Door al een aantal jaren samen 
te werken binnen de keten, zie je dat het vertrouwen 
tussen de verschillende Limburgse partners aanzienlijk 
is gegroeid. In het behandelen van casussen merken we 
dat we allemaal hetzelfde doel hebben, dat we allemaal 
willen dat het geweld stopt. En dat vertrouwen werkt: 
betrokken partners leggen info samen. Dat heeft tot nu 
toe nog niet tot problemen geleid. We maken allemaal de 
inschatting wat nodig is om te delen. Je hoeft niet alles op 
tafel te leggen, enkel wat nodig is om het gezin verder te 
helpen. En dat loopt momenteel heel goed.” 

Veerle Cielen: “We hebben elkaar inderdaad heel 
goed leren kennen en dat doet ook iets in de andere 
samenwerkingen, rond andere thematieken.”

Het betrekken van bijkomende hulp- en 
zorgverleningsorganisaties
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Aansluiting met de integrale jeugdhulp

Christine Tielemans: “Voor mij draaien de ketenaanpak 
en het FJC vooral rond stroomlijning. Dat je dingen op 
mekaar afgestemd krijgt, met de partners van de integrale 
jeugdhulp, maar wanneer nodig ook met politie en justitie. 
Nu is het vaak zoeken naar partners, rond welke tafel we 
kunnen zitten, wie we best bellen… Het FJC zal dat hopelijk 
kunnen stroomlijnen en faciliteren.” 

Eric Berx: “Ik treed dat bij. Het is echt een kans voor 
ons om als partners in de hulpverlening, maar ook met 
anderen, te kunnen afstemmen. Juist rond die heel 
kwetsbaren – in dit geval kinderen en jongeren – die vaak 
slachtoffer zijn van situaties van geweld. En waar we nu 
ook ons uiterste best voor doen, maar waarbij we gaan 
nadenken hoe we door samenwerking nog meer zorg voor 
hen kunnen dragen. Voor degenen die we kennen en voor 
degenen die we niet willen missen.” 

Katrien Van Loon: “De ketenaanpak en het FJC gaan ons 
erbij helpen om die kinderen en gezinnen niet te missen. 
We gaan de kinderen nu veel beter in beeld krijgen – 
zonder dat er daarom altijd heel veel hulpverlening op 
gezet of rond afgestemd moet worden. Betere afspraken 
moeten ook voorkomen dat een kind of jongere tussen 
twee stoelen valt of van het kastje naar de muur wordt 
gestuurd.”

Christine Tielemans: “Deze casussen plakken aan onze 
mensen, dat kruipt onder hun vel. Wat moet ik daarmee? 
Daar ga je ’s nachts mee slapen. Hoe kan je daar mee 
verder om die zorg gedeeld te krijgen, zodat mensen 
’s nachts terug kunnen slapen? Het is enorm belangrijk dat 
je dan iets hebt waar je samen de totaliteit kan bekijken, 
daarom niet alleen het kindperspectief.” 

Eric Berx: “Als integrale jeugdhulpverlening is het een 
uitdaging om te bekijken hoe we dat samen met politie en 
justitie kunnen aanpakken. Voor ons als gemandateerde 
voorzieningen is dat ietwat anders omdat we dat gewoon 
zijn, maar ik denk dat het voor andere sectoren binnen de 
integrale jeugdhulp wel een kans en uitnodiging is om het 
samen aan te pakken.” 

Christine Tielemans: “Als de politie voor je deur staat, 
doet dat iets met je als hulpverlener. Hoe ga je er dan 
mee om en vind je de goede weg om toch samen iets te 

doen? Want iedereen probeert zijn werk te doen. Met de 
ketenaanpak en het FJC geraken we wellicht makkelijker 
uit dat spanningsveld, omdat het een duidelijk kader 
geeft.”

Eric Berx: “Ik denk ook dat het een appel is op ons als 
jeugdhulpverleners, als verschillende sectoren in het 
kader van de integrale jeugdhulp, om daar nog nauwer 
met elkaar samen te werken. Want als jeugdhulpverleners 
kunnen wij wel wat. En door beter samen te werken, 
kunnen we die zorg daarrond ook beter opnemen. Ook 
dat we een onderscheid kunnen maken – er zijn 161.000 
minderjarigen in Limburg – en zien dat onze mensen 
tijd en energie steken in de zaken waarin we samen 
een verschil kunnen maken. Door beter informatie uit te 
wisselen, krijgen we de mogelijkheid om beter zorg te 
dragen.” 

Christine Tielemans: “Dat vind ik heel mooi gezegd: 
‘Samen het verschil kunnen maken.’ Voilà, we hebben de 
titel van het boek (lacht).”

Een gemandateerde voorziening voor volwassenen?

Inni Buekers: “Wat ook erg frustrerend is, is dat je soms, 
ondanks alle inspanningen en moeite die je doet, merkt 
dat het gewoon niet werkt. Als mensen niet willen, zijn 
we ook als ketenaanpak beperkt in wat we kunnen. We 
hebben tijdens de LINK-vergaderingen al meermaals 
aangehaald dat we eigenlijk een gemandateerde 
voorziening voor volwassenen zouden moeten hebben.”

Gert Cools: “Nu valt de hulpverlening vaak gewoon stil, 
als blijkt dat mensen echt niks willen of dat ze alles doen, 
zelfs verhuizen, om aan de bemoeienissen te ontsnappen. 
Maar dat kan ook gebeuren wanneer er onduidelijkheid 
is over wie de verantwoordelijkheid draagt of op 
momenten wanneer verschillende hulpverleners moeten 
samenwerken. En dan mogen we in Limburg eigenlijk niet 
klagen, want hier hebben we nog een sterk uitgebouwd 
lokaal cliëntoverleg, dat door de OCMW’s wordt 
georganiseerd.” 

Aanklampende hulpverlening bij een tijdelijk 
huisverbod

Veerle Cielen: “Het tijdelijk huisverbod vinden wij als 
parket Limburg heel interessant, ook omdat het dossier 
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dan bij de familierechter terechtkomt, die zeer goed 
geplaatst is om in deze materie beslissingen te nemen. 
Wij zijn daar als parket bij. Alle partijen worden gehoord: 
niet alleen de verdachte, zoals bij de onderzoeksrechter, 
maar ook het slachtoffer en de meerderjarige kinderen 
hebben dan een stem. Dat is een grote meerwaarde. 
Ik vind het superbelangrijk dat wij bij het tijdelijk 
huisverbod een signaal geven, aan alle betrokkenen en 
zeker aan de kinderen: ‘Hier is een grens overschreden. 
Hier komen wij als maatschappij tussen.’ Het grootste 
probleem is dat we er niet in slagen om binnen de 
10 dagen de hulpverlening aan de slag te laten gaan 
binnen dat gezin. Daarom ben ik zo blij met de 
Limburgse pilot intensief casemanagement, gekoppeld 
aan het tijdelijk huisverbod, waar we in 2018 mee 
proefdraaien met Europese middelen. Dat aanklampen 
is echt nodig in deze dossiers. De intensieve begeleiding, 
of bemoei- en beroerzorg zoals de Nederlandse 
collega’s dat noemen, zorgt ervoor dat casemanagers 
achter de voordeur kunnen kijken en daardoor een 
goed beeld krijgen van de gezinssituatie. Op die manier 
kunnen ze de problematiek beter in kaart brengen 
en een duidelijk plan ontwikkelen voor de verdere 
hulpverlening, met de nodige opvolging nadien.”

Kristof Swennen: “Ook ik ben heel blij met een 
instrument als het tijdelijk huisverbod. Een instrument 
dat vooral in Limburg heel goed werkt, dankzij de 
voortrekkersrol vanuit het parket om het te doen slagen. 
Ik sta daar volledig achter, op het terrein zie je dat het 
werkt. Het is ook goed dat er geëxperimenteerd wordt 
met intensief casemanagement, zodat er binnen die 
10 dagen voor het dossier voorkomt bij de 
familierechtbank meer contacten met het gezin zullen 
zijn, zowel met de uithuisgeplaatste als met de andere 
gezinsleden. Wel is het belangrijk dat daar zo veel 
mogelijk van in het dossier terechtkomt. Vorige week 
werd bijvoorbeeld een zaak aan ons voorgelegd – de 
uithuisgeplaatste was niet aanwezig, het slachtoffer 
ook niet en er waren geen kinderen – en noch het 
parket noch ik wist of ze terug samen waren. Die kans 
was reëel omdat het zo’n situatie was waarin ze niet 
zonder of met elkaar konden leven. Dus dat wist ik op 
dat moment niet. En eigenlijk heb je dan het idee dat je 
niet met de juiste kennis van zaken een beslissing kan 
nemen. Om een goed oordeel te kunnen vellen, heb je 
bij voorkeur zo veel mogelijk informatie.”

Een aanpak voor hoogconflictueuze scheidingen

Inge Pasteels: “Onderzoek toont aan dat 13% van de 
scheidingen waarin kinderen betrokken zijn, uitmondt 
in een langdurig conflict tussen beide ouders. In 12% 
scheidingen wordt het contact tussen de ouders 
verbroken na een periode van hevig conflict, wat 
uiteraard een context is met een verhoogde kans 
op ouderverstoting. In 15% van de scheidingen met 
kinderen komen de ex-partners tot een neutrale of 
positieve omgang met elkaar na dergelijke periode 
van sterk conflict. In maar liefst vier op de tien 
scheidingen met kinderen worden de betrokkenen 
dus geconfronteerd met een periode van intens 
conflict en in één op de tien scheidingen houdt die 
strijd bovendien langdurig aan. Onderzoek toont ook 
aan dat familieleden en vrienden met hun weliswaar 
goedbedoelde raad of strijdvaardig advies het conflict 
vaak eerder aanwakkeren dan oplossen, waardoor 
ze eerder een ‘hooligan’ in de strijd worden dan een 
‘supporter’ zijn. Bovendien stellen we ook vast dat de 
perceptie van partners over het conflictgehalte van 
eenzelfde scheiding vaak verschilt, waarbij mannen 
het conflictgehalte systematisch lager inschatten. Uit 
onderzoek weten we ook dat het zelfwaardegevoel, 
de mate waarin men controle over het leven meent te 
hebben en de mate waarin men depressieve gevoelens 
ervaart door een hoogconflictueuze scheiding, sterker 
negatief beïnvloed wordt voor vrouwen dan dat voor 
mannen het geval is. Onnodig te vermelden dat zo’n 
conflictueuze situatie ook en niet in het minst het welzijn 
van de kinderen schaadt, die de strijd tussen hun ouders 
veelal van zeer nabij meemaken.”

Sabrina Reggers: “Dat is ook altijd het gevoel dat wij 
hebben als dergelijke dossiers worden aangemeld bij de 
ketenaanpak of via de politie bij het FJC terechtkomen. 
Dat zijn vaak de meest frustrerende dossiers. Je ziet dat 
er schade wordt aangericht bij de kinderen, maar je kan 
meestal maar weinig doen.” 

Inge Pasteels: “Dergelijke scheidingen waarbij het 
conflict de overhand neemt en één of beide ex-
partners samen met de kinderen echt vastlopen in een 
scheidingsimpasse, worden in internationale literatuur 
wel eens aangeduid met ‘a failed divorce’ waarbij 
de betrokken ‘frozen in transition’ zijn. Kenmerkend 

94

CA
TO

 OY
EN

 

95



voor deze impasse is dat alle betrokkenen, zowel de 
ex-partners en hun netwerk als de professionals, zo 
verwikkeld raken in de strijd, dat elke uitweg geblokkeerd 
lijkt te zijn. Het conflict houdt hen in de greep en draagt 
het risico in zich dat het iedereen die helpend wil 
optreden, meezuigt in de strijdspiraal. Gescheidenen die 
zo’n situatie hebben meegemaakt, geven nadien aan dat 
ze ‘zichzelf niet meer waren’ of dat ‘ze buiten zichzelf 
waren van machteloosheid, woede, pijn en verdriet’. ‘Ik 
had een conflict en daarna had het conflict mij’ zei een 
moeder jaren na haar scheiding heel treffend over die 
vernietigende conflictdynamiek.”

Dries Wyckmans: “Wat kan je als betrokken professional 
best doen in zo’n situatie?”

Inge Pasteels: “Bemiddeling heeft het afgelopen 
decennium bewezen dat het een goede alternatieve 
geschilbeslechtingsmethode kan zijn bij heel diverse 
scheidingssituaties, maar het stoot op de eigen grenzen 
als één van beide partners niet wil meewerken aan de 
bemiddeling. Bovendien erkennen heel wat bemiddelaars 
dat niet alle scheidingen bemiddelbaar zijn en dat met 
name langdurig, scherp en intens conflict kan leiden tot 
een dergelijke niet-bemiddelbare situatie. ‘Kinderen uit 
de Knel’ is eveneens een heel waardevol programma 

waarmee je situaties van hoog conflict in scheiding kan 
aanpakken. Maar ook dit programma staat of valt met de 
medewerking van beide ouders, waardoor ouders van wie 
de ex-partner niet instemt met een deelname ook hier uit 
de boot van de hulpverlening dreigen te vallen. 
Tot slot is er de jeugdhulpverlening waar men ervaart 
dat de reguliere hulpverlening uitzetten in een context 
van een hoogconflictueuze scheiding niet altijd 
vanzelfsprekend is, en het risico op conflictescalatie 
tijdens of naar aanleiding van een interventie een niet 
ongevaarlijke valkuil is.”

Dries Wyckmans: “Bestaat er überhaupt een aanpak die 
wel werkt in dergelijke situaties?”

Inge Pasteels: “Het diepgravende onderzoek ‘Het 
conflict heeft mij…’ suggereert heel sterk dat er ruimte 
en een grote vraag is naar een innovatieve aanpak 
bij hoogconflictueuze scheidingen. In deze situaties 
is inzicht in conflictmechanismen cruciaal om als 
scheidingsprofessional uit het conflict te blijven. Een 
aangepaste interventie voorstellen is dan ook van 
essentieel belang om verdere escalatie te voorkomen. 
Je moet het conflict op zich als een soort strijdmonster 
kunnen herkennen en erkennen. Het is vervolgens 
essentieel om een andere realiteit te introduceren, 
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naast de strijdrealiteit, door een welzijnsdenken in het 
discours te brengen. In geval van een scheidingsimpasse 
is het doel van een interventie niet om de communicatie 
te verbeteren tussen de ex-partners maar om het 
ouderschap te versterken. Dat kan gebeuren via het 
verstevigen van de ouderidentiteit, zodat de ontwikkeling 
en het welzijn van kinderen in de focus komt en de 
leefbaarheid voor alle betrokkenen toeneemt. Het 
doorbreken van de ‘divorce-transition impasse’ kan 
maar mogelijk worden door individuele pijn te genezen 
en zo ook de disfuncties op het niveau van het ex-
gezin weg te werken. Het conflict voor en samen met 
de betrokkenen ombuigen vergt psycho-educatie 
en coaching. Belangrijk is dat de betrokkenen het 
conflictmonster herkennen en bij wijze van spreken 
uithongeren, door greep te krijgen op hun eigen 
psychologische en emotionele impasse. Voorlichting 
over de impact van ouderlijk conflict op kinderen én vice 
versa is noodzakelijk. Begeleiding bij het focussen op 
het eigen ouderschap, op verantwoordelijkheid nemen 
voor eigen ouderschapsdoelen en loskomen van de ex-
partner in het realiseren van het welzijn voor het kind is 
essentieel. Een begeleiding van ouder én kind in functie 
van het versterken van de ouder-kindrelatie, wetende 
dat ‘kinderen van zichzelf zijn’ en eigen noden hebben, is 
vereist om de scheidingsimpasse te doorbreken.” 

“In geval van een 
scheidingsimpasse is het 
doel van een interventie 
niet om de communicatie 
te verbeteren tussen de 
ex-partners, maar om het 
ouderschap te versterken.”

Dries Wyckmans: “Hoe ga je met die inzichten uit het 
onderzoek aan de slag in de praktijk?”

Inge Pasteels: “We willen die inzichten integreren door 
vijf bouwstenen te combineren. Eerst is het belangrijk 
om een interventie te ontwikkelen die zich richt op één 
ouder en parallel ouderschap nastreeft. Ten tweede 
moet niet het bevorderen van de communicatie tussen 
ouders onderling maar wel het versterken van de ouder-
kindrelatie dé doelstelling zijn. Het netwerk inschakelen 
ter ondersteuning en hierbij ‘hooligans’ transformeren 
tot ‘supporters’ is een derde belangrijke bouwsteen voor 
een innovatieve aanpak. Ten vierde is een duidelijke 
strategie om kinderen ‘uit de speelkamer te halen’ en 
als volwaardige actor te betrekken bij de interventie van 
cruciaal belang, want zij zijn een volwaardige actor in de 
strijd. Reflectie op gang brengen bij ouders én kinderen 
via psycho-educatie en coaching is ten slotte een vijfde 
bouwsteen om de scheidingsimpasse te doorbreken. Er is 
echt baanbrekend werk gebeurd door Marianne Mariën, 
die binnen het Antwerpse Agentschap Jongerenwelzijn 
een innovatieve aanpak heeft ontwikkeld naar aanleiding 
van het begeleiden van ouders in conflict, onder toezicht 
van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale 
Diensten Jeugdrechtbank. De methodiek is geïnspireerd 
op het gedachtengoed van Lieve Cottyn en Marshall B. 
Rosenberg en is volledig in lijn met het onderzoek ‘Ik hou 
van jou. ik hou alles van jou. Als liefde vechten wordt…’ 
dat ik heb uitgevoerd. In september 2018 zal van deze 
innovatieve methodiek een uitvoerige beschrijving, met 
wetenschappelijke onderbouw, ter beschikking komen 
voor professionelen die in hun werking te maken krijgen 
met hoogconflictueuze scheidingen.”  

Politie

Bewustwording en draagvlak bij de politiemensen 
op het terrein

An Koopmans: “De collega’s op het terrein moeten, 
buiten de richtlijnen van parket, meer en meer bewust 
gemaakt worden over het belang van kwaliteitsvol 
interveniëren in dossiers van intrafamiliaal geweld. Dat 
is één ding. Anderzijds heb je bij hen draagvlak nodig om 
te kunnen doen wat we willen doen.” 

Nienke Scholten: “Inderdaad. We gaan sowieso de 
nodige opleiding geven. Het is een onderwerp waar 
soms frustratie rond is, en daardoor ook weerstand. 
Zeker rond het telkens opnieuw moeten tussenkomen, 
dat we nu proberen te doorbreken. En los van het 
onderwerp van intrafamiliaal geweld, hebben we heel 
wat nieuwe procedures, heel wat nieuwe richtlijnen 
zitten er aan te komen, met nieuwe pv’s en nieuwe 
termijnen… We gaan dus ontzettend ons best moeten 
doen om hen uit te leggen waarom het zo belangrijk is 
om sneller te werken en meer informatie aan te leveren.” 

Dries Wyckmans: “De dagopleiding voor interventie en 
jeugd- en sociale politie die we nu in Limburg aan het 
ontwikkelen zijn, zal dan wellicht ook heel welkom zijn. 
De nadruk ligt specifiek op attitude in de praktijk, eerder 
dan op kennis en theorie. Het wordt dus een praktische 
training met een slim gebruik van enerzijds casuïstiek, 
en anderzijds technische hulpmiddelen zoals virtual 
reality om je te kunnen inleven in een ander perspectief, 
bijvoorbeeld dat van een kind. Het zal ook een training 
zijn die inzicht geeft in het gedrag dat vaak gepaard gaat 
met feiten van intrafamiliaal geweld en de barrières die 
er zijn om al dan niet de politie te betrekken. Denk aan 
angst, schaamte, wantrouwen in politie, onduidelijkheid 
over wat er gaat gebeuren, de dynamiek binnen 
een relatie, de cirkel van geweld... Ook het belang 
van veiligheid en snel interveniëren in dossiers van 

intrafamiliaal geweld maakt deel uit van de training. Net 
als aandacht voor de kinderen, met name de effecten 
van geweld en eventuele signalen waar politiemensen 
alert voor moeten zijn.”

Jan Jambon: “Op het vlak van vorming en training 
gebeurt er al heel veel. Elk succesvol initiatief zal ik zeker 
aanmoedigen. En als iets werkt, moet dat uiteraard als 
goede praktijk verder verspreid worden. Zo’n training 
baseren op concrete cases en virtual reality lijkt me een 
goede invalshoek.”

Reinhilde Witters: “Intrafamiliaal geweld is bij ons al 
lang geen randfenomeen meer. Als je onze meldingen 
openklikt, ben ik ervan overtuigd dat je met zeker 15% 
tot 20% intrafamiliaal geweld in ruime zin te maken 
hebt. Ik geloof er sterk in dat de manier waarop we als 
politie tussenkomen en hoe we een verhoor afnemen 
nog heel wat beter kan. Hoe beter je je pv’s stoffeert, 
hoe beter er nadien kan worden tussengekomen. Het 
is daarom goed dat we in Limburg met een type-pv 
werken, waardoor de opstellers aan een aantal zaken 
moeten denken, want anders krijgen ze het pv niet 
buiten. Dat maakt ook dat ze die dingen op het terrein 
moeten bevragen. Maar het feit dat we een pv goed 
stofferen met informatie moet ook ergens toe dienen, 
en dat moet je zichtbaar maken. Probleem bij de 
collega’s, en dat horen we ook altijd bij de vormingen, 
is dat ze meestal niet zien wat het resultaat is. En dat 
hoeft niet noodzakelijk een strafrechtelijk gevolg of een 
relatiebreuk te zijn, dat is bij voorkeur een hulpverlenend 
traject. Dat zou transparanter moeten zijn, dat je een 
dwarsdoorzicht hebt bij de mensen op het terrein, maar 
ook bij de cliënt: ‘Dit is nu de stap bij de politie, dan volgt 
dat en dat.’ Zo is er zicht op het traject.” 

Veerle Cielen: “Ik snap de frustratie van politiemensen 
dat ze altijd bij dezelfde mensen terechtkomen, dat het 
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veel van diezelfde inspecteur dat ik 
me afvraag hoeveel rek er nog is.”

101100

weer ‘bagarre’ is. Dat ze moeten tussenkomen en dat ze 
het koppel de volgende dag weer hand in hand over straat 
zien lopen, tot de volgende oproep. Wij hopen dat we dat 
voor een stukje kunnen vermijden door sneller tussen te 
komen – uiteraard rekening houdend met de gekende 
‘circle of violence’. Ook met het tijdelijk huisverbod hopen 
we dat trouwens. Dat we sneller kunnen inspelen op die 
voortdurende recidive. Dat is in de eerste plaats goed voor 
de mensen zelf, maar natuurlijk ook voor politie, parket en 
alle andere diensten die erbij betrokken zijn.” 

Nienke Scholten: “Niet iedereen zit te wachten op een 
tussenkomst van politie. Soms is er weerstand naar politie 
en het hele traject dat daar achter zit, omdat er ook niet 
goed geweten is wat ze zich daarmee op de hals halen. 
‘Wat gaat dat geven, dan wordt hij verhoord.’ Ook daar 
moeten we rond werken.”

Soms onrealistische verwachtingen van 
politiemensen

Nienke Scholten: “Ook een signaal: op dit moment 
wordt er heel veel verwacht van politie – niet alleen qua 
richtlijnen en regels, maar ook gewoon op menselijk 
vlak. Je moet in staat zijn om fysiek iemand achterna te 
zitten, om genoeg gezag uit te stralen om in een café een 
knokpartij te doen stoppen, maar je moet ook empathisch 
genoeg zijn om een slachtoffer van een zedenmisdrijf 
op haar gemak te stellen en heel persoonlijke vragen te 
stellen. We verwachten van interventie-inspecteurs dat 
ze enerzijds in staat zijn om onderzoeken te voeren en 
zelf verantwoordelijkheid daarin dragen, maar anderzijds 
moeten ze in andere situaties dan weer uitvoeren zonder 
te denken en als één peloton optreden. We vragen op 
menselijk vlak zo veel van diezelfde inspecteur dat ik me 
afvraag hoeveel rek er nog is. En dat is wel een signaal 
naar het hogere beleid. Je kan verwachtingen stellen 
naar politie, en de maatschappelijke functie die politie 
vervult, maar als je daar niet in investeert met menselijke 
middelen, dan verdrinkt de boel. En dan is niets meer 
kwaliteitsvol, dan wordt alles een beetje, en alles net niet. 

Dan denk ik dat we veel verder van huis zijn. Ik denk dat 
alle korpsen proberen op hun eigen manier antwoord te 
geven op de vragen die hen gesteld worden, maar je ziet 
zowel kleinere als grotere zones erin verzuipen. Dan komt 
elke keer die wijzende vinger naar politie: ‘Jullie wisten 
dat het daar stonk, jullie wisten toch dat daar geweld was 
of sprake was van mogelijke radicalisering.’ En we weten 
vaak heel veel, maar vind ook maar de mensen om ernaar 
te handelen, er iets mee te doen.” 

Veerle Cielen: “De eerste personen die in aanraking 
komen met dat intrafamiliaal geweld zijn inderdaad 
vaak politiemensen. Dat is geen gemakkelijke job hé. 
Die moeten zoals Nienke zegt talloze richtlijnen over de 
aanpak van allerlei misdrijffenomenen kennen, fysiek 
goed zijn, communicatief… We verwachten enorm veel 
van hen. En er is wel wat frustratie over de tussenkomsten 
intrafamiliaal geweld. Ook hen proberen we vanuit 
parket en FJC die boodschap te geven: we komen sneller 
tussen, we streven naar minder recidive… En wanneer 
we een huisverbod hebben opgelegd, doen we nu ook 
een speciale seining bij het Communicatie en Informatie 
Centrum (CIC), een ‘special situation’ met een aantal 
daaraan gekoppelde telefoonnummers. Zodat, wanneer 
zo’n nummer belt of wanneer er een tussenkomst op 
dat adres nodig is, het CIC onmiddellijk ziet dat daar een 
huisverbod is. Of was, want die seining blijft 3 maanden 
staan vanaf het aanvankelijk huisverbod, zowel in situaties 
waarin het verlengd als niet verlengd wordt. Dat geeft 
hen een indicatie van de ernst, zodat ze er rekening mee 
kunnen houden bij het aansturen van de ploegen op het 
terrein.”

Nienke Scholten: “Dat is nodig, want dan kunnen de 
collega’s geïnformeerd ter plaatse gaan. Als politie-
inspecteur is het erg moeilijk dat je bij een oproep voor 
tussenkomst zelden op voorhand weet wat je daar gaat 
aantreffen en wat er van je verwacht wordt. Hoe meer 
informatie we mee kunnen geven om de situatie goed in 
te kunnen schatten, hoe beter.”
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Justitie

Een verouderde justitiële aanpak

Frank Bleyen: “De manier waarop we nu werken met 
toga’s of hoe een rechtbank is ingericht met de rechter 
vooraan en twee mensen er recht tegenover, dat is 
echt passé. In Nederland zie je bijvoorbeeld dat ze 
aan een ronde tafel zitten om zaken op te lossen, dat 
er met bepaalde kleuren gewerkt wordt… Dat wordt 
allemaal bewust gekozen en gedaan, en ik geloof echt 
dat dit werkt om conflicten op te lossen. Denk aan 
de ontwikkelingen naar een kabinetsrechter zonder 
toga, naar het voeren van een interactief gesprek, daar 
moeten we naartoe.” 

Koen Geens: “De rechters zijn in wezen zo autonoom 
dat ik eens zou willen zien wie zou kunnen verbieden 
dat er bijvoorbeeld een kabinetsrechter zou zetelen. 
Alle rechters mogen alleen zetelen van mij, ze moeten 
zelfs, behalve wanneer de voorzitter van de rechtbank 
zegt dat het in een bepaald geval niet moet. En als de 
deur openstaat, is wat mij betreft de zitting openbaar. 
Ik zou willen weten wie er zou komen kijken. Dus het is 
een beetje een kwestie van: ‘Hoe sterk wil ik innoveren?’ 
Veranderen is iets dat bij jezelf begint. Ik heb het nu 
ervaren. Ik heb heel veel maatregelen genomen, en 
ook mijn voorgangers, om openingen te creëren. 
Maar dikwijls komen de beste initiatieven doordat je 
zelf beslist: ‘Nu moet het veranderen.’ Je kijkt naar het 
gerechtelijk wetboek en je kijkt naar het wetboek van 
strafvordering, en ziet dat eigenlijk ontzettend veel 
mogelijk is. Je moet het alleen doen. En als je het doet, 
zeg je: ‘Tiens, dat is straf, wij kunnen dat.’ Dus ik geloof 
in die nieuwe aanpak, maar het enige waar ik iedereen 
van wil overtuigen, is dat er nu al ontzettend veel 
mogelijkheden zijn. En ik geef er steeds meer, maar je 
moet ze willen nemen. En op het terrein – en dat blijkt 
zo duidelijk uit de cijfers – zegt men in resort A: ‘Van die 
boer geen eieren’, terwijl men in resort B zegt: ‘Dat is de 
oplossing.’ Dat zegt veel hè. En daar kan je niet anders 

dan zeggen: ‘Neem initiatief, neem het voortouw en 
wees niet lijdelijk.’ Want dat is niet waar onze huidige 
maatschappij een boodschap aan heeft. Je moet je 
niet met alles moeien, dat ook niet, maar als er in een 
familie iets is misgelopen, verwacht men vandaag van 
de overheid – en dat kan dan een familierechter zijn, 
de politie, zorg, de justitiehuizen… – heel dikwijls de 
oplossing. We zijn een samenleving geworden waarin 
wij zelf steeds meer kijken naar: ‘Wat kan de overheid 
voor mij doen?’ En als die overheid dan lijdelijk is, dan 
loopt dat mis. Als die overheid zegt: ‘Zoek nu zelf eens 
mee de oplossing, en probeer er deel van uit te maken’, 
dan doet die overheid volgens mij het beste wat ze kan 
doen. Maar dat kost meer geld dan lijdelijkheid, en meer 
aandacht en tijd vooral.” 
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Lieve Muermans: “Bovendien, een dossier oplossen, 
zeker burgerrechtelijk, familiaal, is naar mijn gevoel ook 
niet altijd waarheid zoeken. Dat is vaak gewoon erkenning 
geven aan alle twee. ‘Het lukt niet, we gaan dat oplossen.’ 
Een goede rechter houdt daar ook in zijn vonnis rekening 
mee, die houdt de kerk een beetje in het midden. En voor 
ons als advocaat faciliteert dat het gesprek met de cliënt. 
‘De rechter heeft u begrepen. Die begreep dat het niet 
oké was.’ Zo is het voor ons belangrijk dat we dat kunnen 
uitleggen. Dat geeft de mensen het gevoel dat ze gehoord 
zijn. Ook het feit dat het parket op familiezittingen soms 
heel streng is, vind ik meestal goed. De aanwezigheid van 
de parketmagistraat op zitting van de familierechtbank 
vind ik een absolute meerwaarde.”

Pieter Strauven: “Dat beseffen we, maar dat is door de 
werklast jammer genoeg meestal niet meer haalbaar.”

Koen Geens: “Er is natuurlijk een enorme autonomie. 
Wat men onderschat, is in welke mate de zetel, nog 
meer dan het parket, helemaal autonoom zijn werking 
organiseert. En wat zie je wanneer de familierechtbanken 
zijn ingesteld? Dat er overal lokale praktijken ontstaan. 
Wanneer het tijdelijk huisverbod wordt ingesteld, is 
Limburg kampioen, maar zijn er anderen die het nooit 
toepassen. Dat is één van de grootste frustraties die je 
als minister van Justitie kan hebben. Dat je weliswaar 
verschillende wetten kan maken en praktijken kan 
proberen aan te bevelen, maar dat het nog een ander 
verhaal is dat men die op het terrein overneemt. Terwijl 
de mogelijkheden bestaan. De kamer van minnelijke 
schikking draait in Antwerpen heel goed. Wat houdt 
anderen tegen om het ook te doen?”

De termijn waarop dossiers voor de strafrechter 
komen

Veerle Cielen: “Twee jaar na de feiten naar de strafrechter 
gaan, wat voor relevantie heeft dat uiteindelijk nog? 
Als we nu kijken naar de situatie, dan is dat dikwijls zo. 
Bijvoorbeeld omdat die zaken lang in de onderzoeksfase 
hebben gezeten. De rechtbank is ook beperkt in haar 
capaciteit. Er is vaak niet genoeg ruimte om alle zaken 
snel op correctionele zitting te krijgen.”

Pieter Strauven: “Ik heb verleden week twee dossiers 
met feiten uit 2013 en 2015 moeten behandelen. Het is 

inderdaad vaak niet meer relevant waar wij mee bezig 
zijn, natuurlijk los van de erkenning die zo’n zaak toch nog 
geeft. En wij willen ons als parket echt focussen op zaken 
en tussenkomen op een manier die relevant is voor dat 
gezin en onszelf. Zodat we efficiënt reageren op bepaalde 
misdrijven, en ons kunnen concentreren op de dossiers 
waar we snel moeten ingrijpen.” 

“Twee jaar na de feiten 
naar de strafrechter gaan, 
wat voor relevantie heeft 
dat uiteindelijk nog?”

Kristof Swennen: “Het zou inderdaad goed zijn als zaken 
die uiteindelijk aan de strafrechter worden voorgelegd, er 
sneller zouden geraken, dat weten we allemaal.” 

Frank Bleyen: “Maar los van die termijn, die inderdaad 
veel te lang is, vind ik het nog belangrijker dat we echt 
de doelstelling hebben om het geweld te doorbreken. Ik 
denk dat we nog altijd te veel op ons eilandje zitten. Wij 
als parket kunnen het niet alleen oplossen, de advocatuur 
niet, de strafrechter niet en de hulpverlening ook niet. We 
moeten vermijden dat we feit, op feit, op feit krijgen… tot 
we een poging doodslag of moord krijgen. Ik zie dat op 
het parket-generaal passeren. We moeten sneller werken 
en noodzakelijke informatie delen. In eerste instantie voor 
de mensen zelf en in tweede instantie voor ons, onder 
andere voor de werklast. We moeten verder denken dan 
het concrete probleem.” 

Kim Vierendeels: “Ook de strafuitvoering levert niet 
altijd iets op. Daar hebben we niet meteen vat op, maar 
we worden er wel mee geconfronteerd. Dan moet je wel 
naar alternatieve scenario’s gaan. En dan ben je blij dat je 
er met een heel team over kan brainstormen en er niet 
alleen voor staat.” 

Mentaliteit en cultuur bij bepaalde advocaten

Frank Bleyen: “De meerderheid van advocaten staat 
te vaak met getrokken messen tegenover elkaar. En dat 

komt de situatie niet ten goede, helemaal niet. Je hebt 
natuurlijk het aspect van het vrijwaren van rechten, maar 
soms moet je misschien het recht even laten vallen om tot 
een oplossing te komen. Wij hebben er als parket enkel 
belang bij dat het opgelost raakt. Het mag geen gevecht 
worden. Het moet de zaak van de cliënt zijn, niet van 
ons. Dat spreekt voor zich, maar het gebeurt elke dag. 
Bijvoorbeeld een advocaat die iemand van hulpverlening 
aanspreekt: ‘Zeg, schrijf me eens een brief dat alles goed 
loopt.’ Er moet een soort mentaliteit gecreëerd worden 
van bemiddeling, in plaats van de strijd tegen mekaar. En 
advocaten moeten dat zeker niet zien als een aanslag op 
hun broodwinning, want dat zal het niet zijn.”

Lieve Muermans: “Dat klopt. Door als advocaat mee 
te werken, ga je jezelf zeker niet overbodig maken, 

integendeel. Als je je cliënt op die manier kan helpen, 
gaat die tevreden zijn, en dat gaat vaak nieuwe cliënten 
aanbrengen. Als advocaat hebben we een belangrijke 
rol te spelen in de informatie die we doorspelen naar de 
betrokkenen, want zij zeggen vaak: ‘Kijk, dit werkt niet, 
en de hulpverlening gaat alle kanten uit maar werkt bij 
ons gezin nog altijd niet. Wat zijn de mogelijkheden die 
ik heb? Wat kan ik doen met de financiële kant, wat zijn 
de mogelijkheden met de kinderen…?’ Als je nog volop 
bezig bent met de hulpverlening, denk ik dat dat eerst zijn 
uitwerking moet hebben. Ik heb regelmatig zo’n dossier 
waarin een lokaal cliëntoverleg plaatsvindt met huisarts, 
OCMW, CLB… en dan denk ik altijd: ‘Waar zijn wij?’ Daar 
vind ik dat een advocaat een grote meerwaarde kan 
hebben, en zelfs de twee advocaten. Die moeten dan wel 
opletten dat ze niet gaan pleiten of ‘stichelen’. 



Als advocaat-bemiddelaar vind ik het belangrijk om 
cliënten in de richting van hulpverlening te sturen. Advies 
te geven, maar vooral in de zin van ‘Laat de situatie 
oplossen, laat je helpen’ – ongeacht of het om een 
slachtoffer of dader gaat. Ook als advocaat moeten we 
ons meer en meer als hulpverlener zien.”

Te weinig aandacht voor bemiddeling

Lieve Muermans: “Bemiddeling is zo belangrijk. Daarom 
hebben we ook een permanentieregeling uitgewerkt 
waarbij we als bemiddelaars aanwezig zijn in de 
familierechtbank.”  

Veerle Cielen: “Ook bij klachten rond het niet betalen 
van de onderhoudsbijdrage of het niet naleven van de 
bezoekregeling krijgen mensen vanaf nu, op het moment 
van de aangifte, laagdrempelige info, gebundeld in een 
folder waarin heel erg gehamerd wordt op bemiddeling. 
Dat klacht indienen wellicht niet de oplossing van het 
probleem zal zijn, en dan worden alle mogelijke instanties 
vermeld. We focussen echt op bemiddeling, en terecht.” 

Kristof Swennen: “Maak bemiddeling verplicht, of 
minstens meer gekend. Als wij als rechters, met een 
verzoekschrift dat wordt ingediend, een standaardbrief 
doorsturen waarin bemiddeling vermeld staat, wordt 
dat wellicht niet eens gelezen. Uiteindelijk zijn ze al zo 
ver, hebben ze al een beslissing genomen om naar de 
rechtbank te gaan. Die stap terugzetten, wordt dan heel 
moeilijk. Ze hebben een advocaat genomen en betaald, en 
kosten gemaakt voor het indienen van het verzoekschrift. 
Uiteindelijk komen we net iets te laat in het traject om 
dat nog te kunnen keren naar bemiddeling. Niet altijd, 
maar meestal wel. Ik denk dat je op vroegere momenten, 
onder meer vanuit de ketenaanpak en het FJC, de mensen 
best in de richting van bemiddeling kan dirigeren, of in 
de richting van een relatietherapeut. Bemiddeling over 
tijdelijk apart wonen kan ook. Maar het is vooral belangrijk 
om dat bij het begin van het traject mee te geven. Blijf weg 
uit de rechtbank! En zet de familiale bemiddelaars daar 
volop rond in. Een bureau rechtsbijstand bijvoorbeeld zou 
mensen eigenlijk moeten warm maken voor het idee: ‘Kijk, 
er is een alternatief voor een gerechtelijke procedure.’” 

Lieve Muermans: “Als ik als advocaat een cliënt krijg en 
die vraagt ‘Kan ik bemiddelen?’ Dan zeg ik: ‘Ja, alsjeblieft, 

doe dat.’ Er zijn tegenwoordig heel veel overlegmomenten 
tussen advocaten. En ik zal soms zelf ook fouten daarin 
maken om te snel de weg van bemiddeling te verlaten. Als 
oudere advocaat is het soms ook wel wat makkelijker om 
uit ervaring kanttekeningen te maken bij het verhaal van 
mensen.” 

Cleo Hendriks: “Maar jammer genoeg zijn sommige 
zaken gewoon niet meer bemiddelbaar. Dan komen 
mensen naar mij toe: ‘Help mij. Ik zit op het einde van mijn 
Latijn.’ Maar ik zal altijd degene zijn die zal zeggen om het 
rustig te houden, zeker als er kinderen zijn. Ik zie niet in 
waarom je met getrokken messen tegenover elkaar moet 
staan.” 

Lieve Muermans: “Ik zou voorstellen om vanuit het FJC 
te werken met bemiddelaars van wacht. Waarom niet? 
Of rechters van wacht, daar heb ik al zo vaak voor gepleit. 
Wordt het kind niet meegegeven, dan pakt de politie 
alle ouders mee naar de rechtbank. Dan los je het op. 
Dan smeed je het ijzer wanneer het heet is. Daar zijn we 
het allemaal over eens. Maar de rechtbanken zijn ook 
overbelast.” 

Kristof Swennen: “Wij als rechters zitten natuurlijk op het 
einde van de rit. Wij komen pas in beeld als er blijkbaar 
geen andere oplossing meer mogelijk is. Alhoewel, de 
kamer van minnelijke schikking is een heel mooi iets. 
Jammer dat Limburg dat niet heeft, want dat werkt zo 
goed.” 

Koen Geens: “Er komt nu een nieuwe bemiddelingswet 
waarin we een sterke ‘pook’ geven aan de rechter om 
het te mogen opleggen. We zullen zien hoe dat pakt 
in het parlement, want we zijn er nog niet. Maar dat 
is dan voor de burgerrechtelijke bemiddeling. Voor 
de strafrechtelijke bemiddeling ligt het ontwerp in 
het parlement. Waarbij we in het geval dat er geen 
slachtoffer is voluit de bemiddeling willen toelaten. Dus 
ik zet die deur open. Alleen moet het beroep, en in dit 
geval meestal het beroep van advocaat, het beroep van 
parketmagistraat, volop met die nieuwe mogelijkheden 
leren leven. Want we moeten eerlijk zijn, een conflict 
kanaliseert de zaken. Dat is een piste, en eens dat op 
de rails staat en er is een gerechtelijk onderzoek of 
conclusietermijn of rechtsdagbepaling, dan loopt het 
hé. Dan moeten we niet meer nadenken, dan zitten 
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we op automaat. Terwijl het een andere ingesteldheid 
vraagt wanneer je actief wil volgen, bewerkstelligen, 
duwen, trekken, sleuren. Dat vergt van de hele sector 
– meestal identificeert men dat met de zetel – dat hij 
uit zijn lijdelijkheid komt, uit zijn passiviteit. Uiteindelijk 
zijn dit soort diepmenselijke problemen niet gebaat 
bij een lijdelijke, klassieke aanpak. Ik pleit ook niet 
voor rechterlijk activisme, alleen voor een aanpak op 
mensenmaat die meestal wat sneller is dan we nu 
gewoon zijn. En die de mensen ook de indruk geeft van 
echt deel uit te kunnen maken van een oplossing en 
daar naartoe te kunnen werken. Eerder dan te zitten 
wachten tot er een Orakel van Delphi beslist wat er 
precies moet gebeuren.”

Digitalisering bij justitie

Veerle Cielen: “Ik werk sinds 1999 bij Justitie en ik 
ben al heel lang aan het wachten op digitale actie. 
Als ik vandaag aan de slag ga met mijn persoonlijke 
smartphone zit ik in 2017, maar met de digitale 
toestanden binnen justitie ga ik 30 jaar terug in de 

tijd. Om informatiedoorstroming mogelijk te maken, 
hebben we vanuit het parket ook digitale platformen 
nodig om bijvoorbeeld digitaal aan de beschikkingen 
van de jeugdrechters te kunnen, aan de correctionele 
vonnissen of de vonnissen van de familierechtbank, aan 
de verslagen van de justitie-assistenten… Nu gaat er 
heel veel kostbare tijd verloren aan info verzamelen.” 

Koen Geens: “Wat u zegt, is zo pertinent als het kan zijn. 
Ik besef dat en ik denk dat ik op de korte tijd dat ik hier 
zit echt mijn uiterste best daarvoor doe. Informatisering 
is iets wat je gemakkelijk uitspreekt, maar wat heel 
veel infrastructuur, geld en hardware vraagt, én vooral 
een grondige mentaliteitsverandering. En dat gaat naar 
verhouding niet zo slecht vooruit. We zijn nu op het 
terrein bezig met de correctionele keten, maar je hebt 
geen idee… Iedereen heeft daar zijn gedacht over, het is 
een heel moeilijk proces. Ik besef dat wat databanken 
betreft, we een verschrikkelijke achterstand hebben 
opgelopen, wat applicaties betreft, wat elektronisch 
dossierbeheer betreft.”

“Maak 
bemiddeling 
verplicht, of 
minstens meer 
gekend.”
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De tijd is rijp

Dries Wyckmans: “We hebben in Limburg al 
heel wat vooruitgang geboekt in de aanpak 
van intrafamiliaal geweld. Maar de verhalen 
van slachtoffers en de aandachtspunten van 
professionals tonen aan dat we nog werk 
voor de boeg hebben. De samenwerking 
verloopt nu beter, maar in de praktijk stellen 
we vast dat slachtoffers die hulp zoeken voor 
de problemen in hun gezin of relatie, nog 
altijd heel moeilijk de juiste weg vinden. Als 
professional is het al allesbehalve evident 
om te weten waar je voor wat terechtkan, 
wat de aanmeldingsvoorwaarden zijn, wat je 
rechten zijn… Laat staan dat je dat weet als 
slachtoffer, op een moment in je leven dat je op 
overlevingsstand staat. Heel veel mensen geven 
dan ook gewoon op.”

Sabrina Reggers: “Dat was exact de reden 
en de motivatie waarom we in de loop van 
2015 over de opstart van een Limburgs Family 
Justice Center zijn beginnen nadenken. We 
wisten dat we naar een nog meer integrale 
en geïntegreerde vorm van samenwerken 
moesten evolueren, naar een model waarbij we 
onder één dak zouden zitten en dat op termijn 
rechtstreeks toegankelijk zou zijn. Want we 
liepen tegen de beperkingen van onze LINK-
aanpak aan. We werden voorbijgehold door 
onze casuïstiek. We waren ook geprikkeld door 
wat we op werkbezoeken in Tilburg, Malmö, 
Warschau, San Diego en New Orleans gezien en 
gehoord hadden.” 

Dries Wyckmans: “En één keer dat je dan 
met gelijkgestemde zielen begint na te 
denken en te brainstormen over hoe we 

dat in Limburg zouden kunnen realiseren, 
ben je vertrokken. Tegen het concept 
van een FJC – het samenbrengen van de 
verschillende puzzelstukjes – kan je eigenlijk 
niks inbrengen, want het is de logica zelve. 
We voelden ook dat de tijd rijp was, dat we 
als samenwerkingsverband ondertussen 
volwassen genoeg waren om die stap te zetten. 
Na een verkennende ronde bij alle Limburgse 
partners heeft iedereen er dan ook mee zijn 
schouders onder gezet.”

“Tegen het concept 
van een FJC kan 
je eigenlijk niks 
inbrengen, want het is 
de logica zelve.”

Sabrina Reggers: “Onze droom was en is om 
een Family Justice Center op te richten waar 
verbinding, samenwerking en expertiseopbouw 
en -deling centraal staan. Een FJC dat 
aansluit bij de noden van de gezinnen in onze 
provincie. Een 1.0-versie van dat FJC is vandaag 
operationeel en het was en is nog steeds een 
bijzonder boeiend traject. Daarom willen we 
kort terugblikken op de weg die we sinds 
2015 hebben afgelegd. Wie weet kunnen we 
daarmee ook andere regio’s inspireren en een 
zaadje planten om er zelf mee aan de slag te 
gaan.”

Op weg naar een Limburgs
 Family Justice Center 1.0 
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‘Rock-n-roll times’ in de social profit  

Nele Verrezen: “Waarom is dit nu zo’n bijzonder 
moment? Waarom is er vandaag meer dan ooit nood 
aan een Family Justice Center? Geweld achter de 
voordeur is toch iets van alle tijden? Dat klopt, maar ook 
deze problematiek staat niet op zichzelf en wordt mee 
beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen. En er 
is heel wat aan het bewegen en veranderen in de social 
profit. De problematieken waar we als maatschappij 
mee te maken krijgen, worden steeds complexer. Denk 
maar aan de vluchtelingenproblematiek, radicalisering, 
kansarmoede… Daarnaast zie je dat cliënten mondiger 

zijn, mee aan het roer willen staan van hun begeleiding 
en een transparant aanbod verwachten. Reken daarbij 
ook de druk vanuit overheden en de publieke opinie 
om betere resultaten neer te zetten en je begrijpt 
meteen dat er heel wat aan de hand is in de social 
profit. Daardoor staat de social profit, net als vele 
andere sectoren, voor de uitdaging om zichzelf deels 
heruit te vinden. Dat is niet evident en het vraagt 
lef en moed om de oude vertrouwde kaders los 
te laten en te durven experimenteren met nieuwe 
samenwerkingsvormen. Maar enkel op die manier 
kan je structurele antwoorden bieden voor deze 
hedendaagse vraagstukken.”
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Bouwen aan de weg naar verandering     

Nele Verrezen: “Het pad naar een Family Justice 
Center is te vergelijken met een reis van wereld A naar 
wereld B. Al is de maatschappelijke roep naar een 
Family Justice Center – wereld B – nog zo sterk, dat 
wil niet zeggen dat iedereen onmiddellijk enthousiast 
is om wereld A te verlaten. Mensen en organisaties zijn 
maar gemotiveerd om hun huidige manier van werken 
los te laten als er een inspirerende visie is die hen raakt 
en enthousiasmeert én als er duidelijke antwoorden 
zijn op  alle ‘waarom’-vragen: ‘Waarom zouden we wat 
goed loopt in onze provincie loslaten?’, ‘Waarom nu, er 
is al verandering genoeg in onze organisatie?’, ‘Waarom 
nog meer mensen willen bereiken, als we nu al niet 
kunnen volgen en met wachtlijsten zitten?’”

Sabrina Reggers: “Het hele proces zijn we blijven 
ingaan op de pro’s van een andere manier van 
werken, zonder daarom blind te zijn voor de 
eventuele contra’s. Wat is de meerwaarde voor de 
maatschappij, want we zijn uiteindelijk allemaal 
diensten met een maatschappelijke rol? Gaat het 
op die manier beter zijn voor de cliënten, want voor 
hen doen we het uiteindelijk? Wat is de winst voor de 
betrokken organisaties? Wat zijn de voordelen voor 
de medewerkers van die diensten en organisaties? 
Wij, als coördinatoren, hadden natuurlijk ook niet 
alle antwoorden. Daarom was het nuttig om Nele 
te kunnen betrekken, die minstens de juiste vragen 
kon stellen en al dergelijke veranderprocessen had 
begeleid.”

Nele Verrezen: “Maar zelfs als er een enthousiaste 
visie is, als de waarom-vragen ingevuld zijn, als je 
kan aantonen dat er een duidelijke verbetering voor 
de cliënten en de organisaties zal zijn, dan nog is er 
geen garantie dat je partners ook effectief in beweging 
komen. Want elke partner maakt nog steeds een 
individuele afweging. Wat brengt dit mij op en wat 
dreig ik te verliezen? En daarbij worden persoonlijke, 
team-, cliënt- en organisatiebelangen in de 
weegschaal gelegd. Sommigen zijn razend enthousiast, 
ze stappen over de brug van wereld A naar wereld B. 
Anderen kijken even de kat uit de boom en wachten 
af wat de eerste resultaten zijn. Nog anderen zijn 
enthousiast over de visie maar niet helemaal over 
de weg ernaar toe. En dan heb je nog een groep die 
zijn hakken in het zand zet en teruggrijpt naar het 
vertrouwde.”

Nele Verrezen: “Het concept van het Family Justice 
Center zorgt toch voor een kleine aardverschuiving 
in het landschap dat actief is rond de problematiek 
van intrafamiliaal geweld. Heel wat organisaties en 
diensten zijn er immers al jaren mee bezig, hebben 
expertise opgebouwd en proberen binnen hun 
mogelijkheden het verschil te maken. Maar ze merken 
tegelijk dat de bestaande aanpak onvoldoende 
gezinnen bereikt, mensen telkens opnieuw hun verhaal 
moeten vertellen, er te lange wachtlijsten zijn, er nog te 
weinig preventief gewerkt wordt…”

Dries Wyckmans: “En dan komen wij aandragen met 
het idee van een Family Justice Center. Een nieuw 
concept. Een werking én manier van denken die 
organisaties uitdaagt in hun manier van samenwerken, 
waar we cliënten zelf aan willen laten meebouwen 
en waar informatie-uitwisseling centraal staat. En 
waarvan binnen- en buitenlandse voorbeelden van 

gelijkaardige concepten goede resultaten kunnen 
voorleggen.”

Nele Verrezen: “Je merkte dat dat wel wat 
wenkbrauwen deed fronsen. Verandering is niet 
makkelijk voor mensen en organisaties. Niet alles 
is duidelijk, er zijn nieuwe spelregels en het is ook 
een stukje loslaten van wat je altijd met de beste 
bedoelingen gedaan hebt. Kortom, verandering vraagt 
wat en duwt organisaties en medewerkers uit hun 
comfortzone. En niet iedereen zit daarop te wachten. 
Maar gelukkig was er niet alleen weerstand, maar ook 
een bereidheid om mee te gaan in die veranderingen, 
vanuit een gezamenlijke visie op wat we willen 
bereiken voor cliënten. Mijn rol als procesbegeleider 
was om inzichten en kapstokken uit het verander-
denken mee te nemen en toe te passen in het proces 
naar een Limburgs Family Justice Center.”
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“Mensen en 
organisaties zijn maar 
gemotiveerd om hun 
huidige manier van 
werken los te laten als 
er een inspirerende 
visie is die hen raakt 
en enthousiasmeert.”
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‘Starting from scratch’: een kijk op de inhoud 
van het proces     

Sabrina Reggers: “Het ‘alles onder één dak’-principe 
lijkt een mooi en logisch verhaal, maar blijkt in de 
praktijk bijzonder complex. Samenwerken in een 
heterogeen team is absoluut niet evident. We hebben 
dan ook veel tijd gestoken in het creëren van een veilig 
kader, waarbij organisaties elkaar informeel konden 
ontmoeten, elkaar beter leerden kennen, visies en 
standpunten konden uitwisselen… We hebben onze 
kleine succesjes ook altijd gevierd.”

Nele Verrezen: “Zo’n veranderproces kan je een beetje 
vergelijken met een rit in een rollercoaster. Het doel is 
scherp, het parcours uitgestippeld, je weet met wie je 

het proces wilt doorlopen en aan enthousiasme geen 
gebrek. En toch zijn er ook onverwachte wendingen, 
want je werkt niet onder een glazen stolp. Er komen tal 
van emoties los, je botst op structuren in organisaties, 
er vinden wijzigingen in de wetgeving plaats… Maar 
dat is normaal, een dergelijk veranderproces is niet 
vrijblijvend. Er zijn vaak torenhoge verwachtingen. Ga 
dus goed overdacht tewerk en laat je waar nodig en 
mogelijk bijstaan door de juiste mensen.”

Dries Wyckmans: “Dat klopt wel, ja. Als we tegen een 
muur van onbegrip aanliepen, moesten we toch wel 
eens kunnen ventileren. Dan hielp het om samen iets 
te gaan eten, wat afstand te nemen en de problemen 
te bespreken met iemand die er wat verder van af 
stond, die er een frisse kijk op had.”

‘Als er verandering komt, bouwen sommigen 
windmolens en anderen windschermen’

Nele Verrezen: “In een veranderingsproces moet je 
heel erg rekening houden met diverse reacties. Je hebt 
‘innovators’ die heel positief staan ten opzichte van 
verandering en niet kunnen wachten om ermee aan de 
slag te gaan. Ze komen met ‘vreemde’ ideeën die vaak 
mijlenver afstaan van de huidige werking. Zij willen hun 
stempel drukken, dagen de status quo uit en geven 
de verandering actief mee vorm. Denk aan de rol die 
de provinciale coördinatoren gespeeld hebben. ‘Wat 
als we in Limburg voor een centrum gaan waar alle 
betrokken diensten onder één dak zitten en cliënten 
maar één keer hun verhaal moeten doen?’”

Dries Wyckmans: “Ik denk dan ook automatisch aan 
de rol die politie, parket en de justitiehuizen gespeeld 
hebben. Na het werkbezoek aan Tilburg, waar we 
toelichting kregen over de triage van politiemeldingen, 
zag je de knopjes bij hen ineens helemaal omgaan. 
‘Dat moeten we in Limburg ook doen. Hoe weten we 
nog niet, maar we vinden wel een manier.’

Nele Verrezen: “Daarnaast heb je ‘early adopters’ 
die verandering boeiend vinden. Ze springen mee 
aan boord en zorgen ervoor dat de ideeën van de 
innovators worden uitgetest in de praktijk. Ze vertellen 
enthousiast over hun ervaringen en maken het 
mogelijk dat de eerste resultaten van de verandering 
zichtbaar worden. Het zijn zij ook die de meer kritische 
partners overtuigen van de zin van het initiatief. De 
centrumsteden Genk en Hasselt hebben zo’n rol 

gespeeld door aan te geven dat ze er toekomstgericht 
in wilden investeren en participeren.” 

Sabrina Reggers: “De meerderheid van de partners 
had toch wel een kritische kijk op de voorgestelde 
veranderingen. Wat zeker niet negatief was hé, dat 
hield en houdt ons scherp.”

Nele Verrezen: “Dat is inderdaad meestal de 
grootste groep, die wel positief staat ten opzichte 
van verandering, maar niet zomaar het huidige kader 
zal loslaten. Er is bewijs nodig dat de verandering 
een positief effect heeft. Ze wachten liever even af. 
Maar dat is de groep die, als je hem echt weet te 
overtuigen, belangrijk is om de verandering duurzaam 
te verankeren. Zij zien vaak de valkuilen waar de 
anderen nog niet aan gedacht hebben. Hun input is 
zeker waardevol, in tegenstelling tot de laatste groep: 
de ‘saboteurs van verandering’.”

Dries Wyckmans: “Daar hebben we in Limburg 
gelukkig niet mee te maken gehad (lacht).”

Nele Verrezen: “Prijs jullie gelukkig. Het gaat om 
mensen die erg negatief staan ten opzichte van 
iets nieuws en die niet de intentie hebben om ooit 
ook maar iets anders te doen. Zij zullen alles doen 
om de verandering te boycotten. Maar buiten deze 
groep, hebben we in het proces van het Limburgs 
Family Justice Center alle bovenstaande reacties zien 
terugkomen. Het is dan belangrijk om je voelsprieten 
uit te steken. Op die manier kan je er strategisch je 
voordeel mee doen.”
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Nele Verrezen: “Het hele proces dat we hebben 
afgelegd, is eigenlijk gebaseerd op de Agile-filosofie 
en de nieuwe inzichten uit het systemisch verander-
denken. Het is een filosofie van ‘see-feel-engage-
change’. Oftewel leren door te doen, vanuit een grote 
betrokkenheid van de doelgroep.”

Sabrina Reggers: “Inderdaad, zowel de cliënten als de 
organisaties hadden de pen in de hand en zijn aan de 
slag gegaan. Met kleine stapjes die werden afgetoetst 
en waar nodig bijgestuurd. In tegenstelling tot het in 
den treure bedenken en herdenken van een aanpak 
vanuit de organisaties zelf.”

Nele Verrezen: “Hoe ga je nu aan de slag? Omdat we 
heel enthousiast zijn over de manier van werken en 
de resultaten die we bereikt hebben, willen we de 
processtappen die we in Limburg gevolgd hebben 
graag delen.”
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Een goede voorbereiding is het halve werk      

Nele Verrezen: “Eerst en vooral is het belangrijk om 
niet onbezonnen te werk te gaan en het proces goed 
voor te bereiden, zodat het voldoende aansluit bij 
de doelstellingen en verwachte resultaten. Daarom 
hebben we een projectteam opgericht dat het proces 
mee heeft getrokken en vormgegeven. Het ging om 
mensen met een expertise rond de problematiek, die 
korte lijnen hebben met de verschillende betrokken 
sectoren en die ook het mandaat kregen om het 
proces te trekken.”

Sabrina Reggers: “Het was ook belangrijk dat iemand 
uit dat team het proces bewaakte en de focus hield. 
Als het gaat om engagementen van de verscheidene 
organisaties, valkuilen, mijlpalen, groepsdynamische 
processen… We hebben de keuze gemaakt om die rol 
te laten opnemen door een externe procesbegeleider.”

Nele Verrezen: “In de voorbereiding hebben we 
een aantal topics goed overdacht. Wat zijn onze 
verwachtingen en doelstellingen? Welke winst is er 
te behalen? Wat is het speelveld? Gaan we gefaseerd 
opstarten of zien we het grootser? Wat zijn belangrijke 
mijlpalen? Wie zijn belangrijke partners? Wat is de 
rol van de verschillende overheden? Waar schuilen 
valkuilen? Wie kan invloed uitoefenen en op welke 
manier? Wat kan het proces vergemakkelijken? Wat 
zijn inspirerende voorbeelden? Hoe kunnen we die 
vertalen naar onze lokale context? Wat zijn belangrijke 
documenten? Hoe wordt er best feedback gegeven 
en gecommuniceerd over het traject? Zijn er andere 
veranderingen lopende die een impact kunnen 
hebben? Hoe gaan we om met organisaties die 
weerstand vertonen? Welke overlegstructuur moeten 
we opzetten? Wie moet hierin vertegenwoordigd zijn? 
Hoe ziet onze timing eruit? Wanneer is ons traject 
geslaagd? Hoe gaan we dat evalueren?” 
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Verkenning van de problematiek en de mening 
van de partners 

Sabrina Reggers: “We moesten meer zicht krijgen 
op de problematiek in onze Limburgse context, op 
meetbare en kwalitatieve data. Wat zijn de cijfers? 
Welk aanbod is er? Waar zitten de leemtes en waar 
lopen we tegenaan?”

Dries Wyckmans: “Aan de hand van verkennende 
gesprekken met alle relevante Limburgse diensten 
hebben we vervolgens het vooropgestelde traject 
geduid en zijn we nagegaan wat iedereen vond van 
een Family Justice Center, wat hun rol zou kunnen 
zijn… We hebben ook gepeild naar de interesse om te 
participeren aan de focusgroepen.”

Nele Verrezen: “Het is goed dat zo’n gesprek gevoerd 
wordt vanuit een neutrale rol. Dat schept vertrouwen 
en kan twijfelende organisaties over de streep 
trekken.”

Focusgroepen met ervaringsdeskundigen en 
organisaties

Sabrina Reggers: “We vonden het belangrijk om de 
doelgroep van bij het prille begin te betrekken, zodat 
we de aanpak niet vanuit onze ivoren toren zouden 
vormgeven. Uiteindelijk moet wat een Family Justice 
Center doet antwoorden bieden op hun vragen en 

behoeften. We hebben er bewust voor gekozen om 
hen eerst aan het woord te laten over wat zij nodig 
hebben en verwachten, en om pas nadien met de 
organisaties aan de slag te gaan rond de verzamelde 
input.”

Dries Wyckmans: “Het moest daarbij gaan om 
mensen die niet meer in een geweldsituatie zaten, die 
hun persoonlijke situatie al hadden kunnen verwerken 
en er vanop afstand over konden reflecteren. Er moest 
een vertegenwoordiging zijn van zowel slachtoffers 
als plegers en het ging bij voorkeur om verschillende 
vormen van intrafamiliaal geweld. Uiteindelijk hebben 
in totaal vier slachtoffers en vier plegers deelgenomen 
aan de focusgroepen. Gezien de gevoeligheid van 
de problematiek, hebben we de focusgroepen van 
slachtoffers en plegers afzonderlijk gehouden. Alle 
thema’s zijn wel met beide groepen besproken en 
hebben gelijkaardige verwachtingen en noden naar 
boven gebracht.”

Nele Verrezen: “We hebben heel wat tijd gestoken 
in een goede voorbereiding en begeleiding van 
de focusgroepen. Ik heb daarbij gebruikgemaakt 
van het 7P-model, om ervoor te zorgen dat de 
overlegmomenten ook wel maximaal de resultaten 
zouden genereren die we beoogden en niet 
uitmondden in oeverloos overleg zonder concrete 
acties.”

Draagvlak creëren en enthousiasme voeden

Dries Wyckmans: “We zetten al jaren sterk 
in op samenwerking, op kennisdeling over de 
problematiek, maar ook over elkaars werking. 
Sinds 2004 hebben we een provinciaal 
overlegforum op beleidsmatig en strategisch 
niveau. We hadden dus al een fundament waar 
we op konden voortbouwen. Dat is het proces 
naar het Family Justice Center zeker ten goede 
gekomen. Een nadeel, maar op sommige 
vlakken misschien ook een voordeel, is dat we 
geen zak met geld hadden. Onze samenwerking 
vertrekt daardoor vanuit een eigen investering 
van elke partner en een intrinsieke motivatie 
om het beter te doen.”

Nele Verrezen: “Om organisaties te motiveren 
om te participeren aan een dergelijk proces 
is het belangrijk om hen tijdig te betrekken 

én te erkennen voor de inzet die ze dag in 
dag uit leveren. Zo ontstaat meer draagvlak 
voor wat je wilt doen en zullen ze sneller 
mee de verantwoordelijkheid opnemen om 
de verandering effectief vorm te geven in de 
praktijk. Op die manier zorg je voor verbinding 
rond een gemeenschappelijke en inspirerende 
visie.”

Sabrina Reggers: “Als provinciale coördinatoren 
hebben we voortdurend een stimulerende en 
coördinerende rol opgenomen om het proces te 
trekken. Met aandacht voor de relatie met onze 
partners én voor de inhoud, op weg naar een 
meer hedendaags en sluitend antwoord voor 
deze problematiek in Limburg.”
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Sabrina Reggers: “Tijdens de eerste reeks focusgroepen hebben 
we kennisgemaakt, ook in functie van het creëren van de nodige 
veiligheid. We hebben daarbij het belang van hun aanwezigheid 
benadrukt en erkenning gegeven aan het feit dat ze vanuit hun 
persoonlijke ervaring meebouwen aan een structurele verbetering.  
De focus lag natuurlijk op hun verhalen. Waar zijn ze doorheen 
gemoeten, met welke diensten zijn ze in contact gekomen, wat liep er 
goed, wat is voor verbetering vatbaar…?”

Nele Verrezen: “Met de organisaties hebben we een vergelijkbare 
eerste reeks van focusgroepen gehad. Ook voor hen hebben we 
een kader proberen creëren waarbinnen ze vrijuit konden praten en 
erkenning kregen voor wat ze nu al doen. Vervolgens hebben we de 
input uit de eerste bijeenkomst met de ervaringsdeskundigen gebruikt 
om hen te confronteren met wat er al positief verloopt en waar nog 
werk aan is. De kracht van de persoonlijke verhalen van slachtoffers 
én plegers is dat je een gezicht geeft aan de problematiek en niet 
meer louter vertrekt vanuit vaak nietszeggende beleidsgegevens. 
Mijn ervaring is dat dit mensen veel sneller aanzet om actie te 
ondernemen.”

Dries Wyckmans: “In de tweede reeks focusgroepen hebben enerzijds 
de slachtoffers en plegers en anderzijds de Limburgse diensten 
kunnen nadenken over hun ideale Family Justice Center. Hoe ziet het 
eruit? Hoe voelt het aan? Welk aanbod en welke diensten moeten er 
aanwezig zijn? Waar staat het FJC voor, wat is de visie? Al die thema’s 
hebben we nadien verder uitgewerkt in een aantal overleggen met 
de betrokken diensten. Nadat de verschillende diensten het FJC vorm 
hadden gegeven, hebben we nog een terugkoppelmoment voorzien 
met de ervaringsdeskundigen.”

Nele Verrezen: “Tijdens de focusgroepen hebben we gewerkt met 
interactieve werkvormen om de deelnemers optimaal te betrekken 
en actief te laten meewerken. Denk bijvoorbeeld aan gamestorming-
methodieken, met de nodige visuele ondersteuning. Afhankelijk van 
het topic, de geselecteerde methodiek en de efficiëntie is in grote 
of kleinere groepen gewerkt. Op die manier was het makkelijker 
om een kader te creëren voor nieuwe ideeën en verandering. We 
hebben ook een strakke tijdsplanning gehanteerd, zodat er niet te 
veel tijd verloren ging tussen de overlegmomenten. Dat bevorderde 
de betrokkenheid en gaf het gevoel dat ‘het menens is’. Aangezien de 
frequentie pittig was, lieten we toe dat meerdere personen vanuit één 
organisatie in een beurtrolsysteem deelnamen. Op voorwaarde dat 
ze elkaar informeerden, zodat het tempo van de groep en het proces 
gerespecteerd werd.”

Dries Wyckmans: “Na elke focusgroep hebben we de input gebundeld 
in een visueel aantrekkelijk verslagje, dat we zowel aan de deelnemers 
als aan de stuurgroep bezorgden. Zo was het proces transparant voor 
iedereen.”

120120

Opmaak en ondertekening van het FJC-charter

Sabrina Reggers: “De input uit de focusgroepen heeft de basis gevormd voor het charter van het Family Justice Center 
Limburg. In dat charter zijn de visie, de krachtlijnen en de gefaseerde uitrol beschreven. Door de ondertekening van dit 
charter op 10 mei 2016 bevestigden de Limburgse partners hun samenwerking en engagement in de uitbouw van het 
Limburgse Family Justice Center. Het was ook een mooie mijlpaal in het proces van het FJC.”
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Operationele uitwerking van het FJC

Dries Wyckmans: “Het charter vormde meteen ook de 
leidraad voor de gesprekken over de verdere uitwerking 
van het FJC. De neuzen stonden nu wel in dezelfde 
richting, maar er moesten nog heel wat zaken uitgeklaard 
en ‘gefinetuned’ worden. Om de operationele uitwerking 
van het FJC vorm te geven, hebben we verschillende 
werkgroepen opgestart, rond de inhoudelijke thema’s: 
aanbod binnen het FJC, instroom en doorstroom 
in het FJC, omgaan met informatie-uitwisseling, 
risicotaxatie-instrument en systeem voor dossierbeheer, 
sjabloondocumenten, communicatiematerialen…”

Nele Verrezen: “Om naast de werkgroepen ook een 
formeel beslissingsorgaan te hebben, is de bestaande 
Stuurgroep Interfamiliaal Geweld omgevormd naar 
het Strategisch Kernpartneroverleg FJC, waarvan de 
beslissingsnemers van alle bij het FJC betrokken diensten 
– de kernpartners – deel uitmaken. Het Strategisch 
Kernpartneroverleg staat in voor de uitbouw, opvolging 
en coördinatie van het FJC. Denk aan de uitwerking 
van een samenwerkingsovereenkomst, afspraken over 
huisvesting, middelen, de afvaardiging van medewerkers, 
de opvolging van gemaakte afspraken…  Het kan ook 
thematische werkgroepen oprichten in functie van de 
ontwikkeling van het FJC. Aangezien het Strategisch 
Kernpartneroverleg de motor is van de verdere uitbouw 
van het FJC, komt het team in de opstartfase maandelijks 
samen.”

Dries Wyckmans: “Het Strategisch Kernpartneroverleg 
wordt voorbereid op het Dagelijks Bestuur, waarvan de 
provinciale coördinatoren en de verantwoordelijken van 
de steden Genk en Hasselt deel uitmaken. Het Dagelijks 
Bestuur staat vooral in voor de infrastructurele, logistieke 
en financiële opvolging van FJC Limburg en van het 
lopende Europese project.”

Sabrina Reggers: “Alle beslissingen en processen van 
het FJC zijn gedetailleerd omschreven en gebundeld in 
een draaiboek, de kapstok voor de operationele werking. 
Aangezien de beleidsmatige en operationele vertaling 
van het FJC een voortdurend evoluerend verhaal is, is 
het draaiboek een levend document dat al talloze keren 
gewijzigd is en nog zal veranderen.”

Dries Wyckmans: “Naast het draaiboek is er tussen alle 
partners een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, 

waarin het formele kader geregeld is. Hierbij gaat 
het om de coördinatie van het FJC-team, de taken en 
verantwoordelijkheden van de partners, bepalingen over 
afgevaardigde medewerkers, externe communicatie over 
het FJC, verwerking van persoonsgegevens, afspraken 
over informatiedeling, toegang tot gegevens…”

De werking van FJC Limburg 1.0

Paul Salmon: “We hebben in Limburg een gezamenlijke 
visie voor de volgende jaren uitgetekend. Het FJC staat 
daarbij centraal, met diensten onder één dak, in het 
centrum van Hasselt en op termijn in Genk. De focus ligt 
op veiligheid en op het oplossen van problemen. Het is 
een ambitieuze visie, maar het credo is haalbaarheid, stap 
per stap te werk gaan, zodat we geen illusies creëren en 
partners afhaken. Vandaar een 1.0-versie, die in oktober 
2017 van start is gegaan en die nog niet rechtstreeks 
toegankelijk is voor cliënten.”

Dries Wyckmans: “Welke dossiers komen er dan wel 
terecht? In eerste instantie gaat het om de toplaag van 
complexe en zware dossiers, die door elke Limburgse 
professional aangemeld kunnen worden. De bestaande 
ketenaanpak wordt dus geïntegreerd in het FJC. Een 
tweede instroommogelijkheid verloopt via een proces-
verbaal. In een pilootregio bestaande uit de twee grootste 
Limburgse politiezones, Carma en Limburg Regio 
Hoofdstad, komen alle aanvankelijke pv’s intrafamiliaal 
geweld binnen de 7 dagen terecht bij het FJC. De parket- 
en politieafgevaardigden binnen het FJC gaan vervolgens 
de antecedenten na en voeren een risicotaxatie uit, via 
een in Limburg ontwikkeld instrument, gebaseerd op 
onderzoek van de UCLL en praktijkervaring. Elke weekdag 
vindt een triageoverleg plaats tussen politie en parket, 
waarbij alle dossiers een kleurcode krijgen: groen, oranje 
of rood.”

Sabrina Reggers: “In de groene dossiers vertrekt een 
brief vanuit het parket, die de betrokkenen aanmaant om 
hulp te zoeken, samen met een folder van het FJC waarin 
ze alle nodige info vinden. Als er minderjarige kinderen 
zijn, gebeurt er ook een check bij de gemandateerde 
voorzieningen, die aanleiding kan geven tot een andere 
inschatting. Een maand na de feiten neemt de politie 
opnieuw contact op.”

Dries Wyckmans: “Momenteel geven we om 
capaciteitsredenen noodgedwongen prioriteit aan de 

oranje en rode dossiers, maar dat voelt aan als een 
spreidstand omdat net in die groene dossiers preventief 
nog veel mogelijk is. We hopen dat we in de toekomst 
meer aandacht kunnen besteden aan deze dossiers vanuit 
het FJC.”

Sabrina Reggers: “Is een dossier oranje of rood, dan 
worden de betrokkenen opgebeld door politie en wordt 
hun toestemming gevraagd om informatie te delen en 
om mee te werken met het FJC. Alle andere FJC-partners 
– OCMW, CAW, VK, Jongerenwelzijn, GGZ, CAD en de 
justitiehuizen – gaan dan binnen hun systeem op zoek 
naar relevante informatie over het gezin. Twee keer 
per week vindt een FJC-tafel plaats waar deze dossiers 
besproken worden, een beperkt plan van aanpak gemaakt 
wordt en een onthaalbegeleider wordt aangeduid. Deze 
persoon zal de betrokkenen uitnodigen voor één tot 
drie onthaalgesprekken, waarin de veiligheid aan bod 
komt, maar waarin ook de problemen en noden binnen 
het gezin of de (ex-)relatie besproken worden. Op die 
manier kan er gericht doorverwezen worden, met de 

nodige opvolging door de onthaalbegeleider. Vanuit 
het FJC gebeurt ook een afstemming met de integrale 
jeugdhulp. Het verschil tussen oranje en rode dossiers is 
vooral de aard en zwaarte van de feiten en de snelheid 
en aanklampendheid – indien nodig vanuit een justitieel 
kader – waarmee met dossiers aan de slag wordt 
gegaan.”

“Twee keer per week 
vindt een FJC-tafel 
plaats waar dossiers 
besproken worden, een 
beperkt plan van aanpak 
gemaakt wordt en een 
onthaalbegeleider wordt 
aangeduid.”
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Behandeling van een pv 
intrafamiliaal geweld binnen FJC

EERSTE STAPPEN

• melding bij politie
• politietussenkomst
• aanvankelijk pv naar FJC binnen 7 dagen
• politie doet risicotaxatie
• triage door politie en parket
• indeling in groen, oranje of rood dossier 

GROEN DOSSIER

•  als er minderjarige kinderen zijn, dan 
check bij gemandateerde voorzieningen

• parket stuurt vermanende brief en FJC-
brochure

• politie contacteert na 1 maand opnieuw 
het gezin

ORANJE/ROOD 
DOSSIER

•  politie contacteert gezin voor 
toestemming om info te delen met  
FJC-partners

•  elke FJC-partner checkt binnen zijn 
organisatie info over het gezin 

•  alle informatie komt samen op FJC-tafel
•  FJC maakt beknopt plan van aanpak en 

duidt onthaalbegeleider aan
•  gezin wordt gecontacteerd voor gesprek 

(min. 1, max. 3)
•  op basis van gesprek volgt eventueel 

doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp
•  onthaalbegeleider volgt beperkt op en 

geeft feedback aan FJC-partners
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“Samen maken we het verschil.”
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Tips & tricks
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Nele Verrezen: “Ik geef graag enkele tips en tricks mee die je in je achterhoofd kan houden als je zelf wilt starten met een 
gelijkaardig traject. Want ondanks alle hobbels en twijfels die je onderweg zeker zal tegenkomen, mag het resultaat er 
echt wel zijn!”

Laat je partners proeven van de meerwaarde van onder 
één dak zitten, door een bezoek aan een operationeel 
FJC. Let wel dat je niet enkel een goednieuwsshow te 

horen krijgt, maar vraag ook naar de struikelblokken en 
de uitdagingen. Hou er rekening mee dat zo’n werking 

niet zomaar gekopieerd kan worden. Zie het als een 
inspiratiebron die je kan vertalen naar je lokale context en 

noden.

Hou rekening met het feit dat er bepaalde mechanismen spelen in organisaties. 
Ondanks het aanwezige enthousiasme zal het niet altijd evident zijn om partners 

te overtuigen om ook effectief middelen in te zetten. Wees je hiervan bewust 
wanneer je geduld op de proef wordt gesteld, maar geef zeker niet op.

Zie het proces naar het FJC niet los van andere maatschappelijke ontwikkelingen. Verandering gebeurt niet onder een 
glazen stolp. Steek je voelsprieten uit voor allerhande relevante ontwikkelingen. Op die manier kan je het proces waar nodig 

bijsturen.

‘Dream big, start small, but most 
of all start.’ Ambitie is heel goed, 

maar loop jezelf en je partners 
niet voorbij. Begin liever wat 

bescheidener, in plaats van een 
grote maar lege doos te bouwen. 

Zorg dat je kan beantwoorden aan 
de verwachtingen en ga voor echte 

verandering.

Zorg dat je geen aanpak aan het uitwerken bent vanuit je 
ivoren toren. Betrek de mensen voor wie je het uiteindelijk 
doet. Durf te gaan voor een sterke coalitie met hen en met 

je lokale partners. 

Stel een sterk projectteam samen. Een team met expertise en goede relaties met 
de partners. Dat zorgt voor vertrouwen.  

Zet kleine stapjes en vier je successen in de loop van het proces. Dat geeft energie 
om de volgende stappen te zetten. Durf ook te erkennen dat het voor niemand 

evident is, dat het een proces is dat moed en lef vraagt. 

Waak erover om vanuit het 
projectteam te veel naar je toe te 
trekken. Het is een proces waarin 
je de deelnemende organisaties 

verantwoordelijkheid moet laten 
opnemen en mandaat moet geven.  
Zo vergroot je het draagvlak en deel 

je de verantwoordelijkheid.

Betrek onderzoekers in het proces, 
om de resultaten én de meerwaarde 

aan te tonen. Dat is nodig om het 
‘proeftuinkarakter’ te overstijgen 

en naar een structurele verankering 
te gaan. 

Gebruik in het proces interactieve 
werkvormen zoals bijvoorbeeld 
gamestorming-methodieken. 

Dat verhoogt de betrokkenheid 
van de deelnemers en maakt 

de overlegmomenten een stuk 
concreter, actiever en leuker.

Op een bepaald ogenblik moet je 
van ‘praten over’ naar ‘doen’ gaan. 

Daar is durf voor nodig. Vergeet niet 
om de ‘springers’ daar de nodige 

erkenning voor te geven.



En nu? 

Structurele verankering

Peter Vanaken: “Wat we vandaag doen met het FJC  
is het resultaat van een bestuurskundig huzarenstukje, 
waarbij we diverse overheden dwars door ons 
institutionele Belgische kader laten samenwerken. Met 
hulpverleningsorganisaties die op de verschillende 
fronten subsidiemechanismen kennen, zoneringen die 
niet op elkaar aansluiten… We zijn eigenlijk onze eigen 
regelluwe ruimte aan het creëren. Bewust, want als we 
rekening moeten houden met alle bepalingen waar we 
aan zouden moeten denken, dan doen we niks. Genk en 
Hasselt nemen in dit verhaal hun verantwoordelijkheid 
op als centrumsteden, om de materiële organisatie 
voor hun rekening te nemen. Maar je voelt dat de 
aardrijkskunde nog niet klopt. We zijn vanuit beide 
steden een verantwoordelijkheid aan het opnemen voor 
alle gemeentebesturen van de beide politiezones. En 
net zoals de grotere politiezones hebben we er geen 

probleem mee om dat tijdelijk te doen. Maar naarmate 
de trein gaat versnellen, zullen we toch wat vragen 
moeten stellen met betrekking tot de doorgroei en de 
manier waarop we één en ander kunnen verankeren 
voor de toekomst. Zodat we de mensen die met de 
inhoud bezig zijn er ook voor kunnen laten zorgen dat 
heel Limburg gedekt raakt. Op een bepaald moment 
– en daar zitten we niet meer ver vanaf – hebben we 
daar de hulp van de Vlaamse en federale overheid bij 
nodig.”

Paul Salmon: “Het is in eerste instantie ook niet 
de bedoeling om een nieuwe instelling te creëren. 
Bedoeling is om het anders te organiseren, nauwer 
samen te werken, onder één dak, ieder vanuit zijn 
expertise en wettelijke of decretale opdrachten. We 
zijn geen juridische entiteit, dat willen we momenteel 
bewust ook niet zijn. Maar dat maakt het wel iets 
moeilijker werken.”
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Nadja Vananroye: “We doen het met de mensen 
en de middelen die er zijn. Maar als we het 
ernstig menen, moeten we in de toekomst 
toch een oplossing vinden voor de huidige 
capaciteitsproblemen. Dat lijkt me vandaag een 
vaststelling die we niet kunnen negeren. Een extra 
investering lijkt me ook verantwoord, want we doen 
toch echt iets extra voor de hele provincie.”

Peter Vanaken: “We zijn ondertussen redelijk 
bedreven in het bovenspitten van de middelen die 
er zijn. Maar ik kan alleen maar beamen dat als we 
het FJC structureel willen verankeren er bijkomend 
geïnvesteerd moet worden.”   

Nienke Scholten: “Wat we nu doen, is ongelooflijk 
relevant. Maar het heeft weinig zin als we over 
een half jaar verdrinken in ons eigen succes. Het 
zou heel fijn zijn als er een structurele verankering 
en financiering is voor wat we hier doen. Zodat 
organisaties niet het gevoel hebben dat ze een 
halve rib moeten afgeven om hier het centrum te 
bemannen. Als je met het FJC een interventie kan 
bieden die werkt, breng je daardoor de recidive 
naar beneden. Dat brengt winst met zich mee voor 
de verschillende organisaties die nu capaciteit 
inzetten op de problematiek. Ik geloof echt dat als 
we goed werken rond deze problematiek – en hoe 
vroeger, hoe beter – dat je zelfs op lange termijn 
een daling van de criminaliteitscijfers zal zien, als 
de kinderen die in zo’n gezinnen opgroeien minder 
geconfronteerd worden met geweld. En wie weet 
kunnen we het op langere termijn misschien wel 
budgetneutraal doen. Alleen, je moet wel eerst die 
stappen zetten, die investering doen, om daar te 
geraken.”

Anne Groenen: “Het lijkt me cruciaal om dit ook 
voortdurend te evalueren, zowel wat inhoud als 

proces betreft, als naar efficiëntie en effectiviteit. 
Hoe staat het met het betrokken cliëntsysteem 
na x-tijd? Is er daadwerkelijk een vermindering 
van de problematiek, werkt het FJC preventief en 
kostenbesparend op termijn, worden de juiste zaken 
gescreend…? Laat ons proberen aan te tonen dat die 
investering loont en dat deze manier van werken, al 
dan niet met een aantal benodigde aanpassingen, 
het verdient om verder verspreid te worden. De 
meerwaarde van hoe FJC Limburg nu werkt, is 
dat alle betrokkenen samen aan 1 dossier werken, 
volgens een gestructureerde methode, die tot een 
snelle en grondige monitoring van intrafamiliaal 
geweld leidt. Er zijn geen 20 neventrajecten meer 
nodig. De dossiers worden goed gescreend, gewogen 
en kennen een uitgestippeld vervolgtraject.”

Nienke Scholten: “We kunnen nu veel beter de 
risico’s inschatten en de draaglast in kaart brengen. 
Vanuit het FJC focussen we niet meer exclusief op 
de toplaag, maar krijgen we ook meer zicht op het 
geheel van alle politiedossiers intrafamiliaal geweld. 
Daardoor kunnen we breder werken dan alleen 
maar in de dossiers waar je eigenlijk al tegen alle 
muren aan bent gelopen. We gaan helaas nog niet 
in de preventieve fase kunnen inzetten vanuit het 
FJC, omdat we onze capaciteit nu anders moeten 
besteden, maar we werken wel al veel breder dan 
binnen de ketenaanpak.”

Jan Jambon: “De oprichting van het Family Justice 
Center Limburg toont aan dat we structureel 
kunnen samenwerken en maatregelen voorzien 
waaraan federale, deelstatelijke en lokale actoren 
meewerken. Ik ben er heel blij mee, ook omdat 
de ketenaanpak en de oprichting van FJC’s en 
Zorgcentra na Seksueel Geweld voorzien is in de 
Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019.”

FJC 1.0 in heel Limburg

Nadja Vananroye: “Het is belangrijk dat het FJC in 
de pilootfase voldoende tijd en ruimte krijgt om de 
dossiers die nu binnenkomen grondig te behandelen. 
Dat is belangrijk om alle betrokken partners en 
diensten de kans te geven zich samen in te werken 
en het FJC verder uit te bouwen. Gezien het nieuwe 
concept ‘onder één dak’ en de complexiteit van de 
meeste dossiers is het geen overbodige luxe dat 
de medewerkers hiervoor voldoende tijd nemen en 
goed met elkaar kunnen afstemmen.”

Philip Pirard: “Dat is inderdaad heel belangrijk. En 
voor we zelfs maar willen denken aan een FJC 2.0 
of 3.0, moeten we zorgen dat we heel Limburg, dus 
alle gemeentes en politiezones, vanaf 2019 kunnen 
dekken met deze aanpak. Dat zal allesbehalve 
evident zijn met de huidige middelen.” 

Guy Vanderstraeten: “We moeten ervoor gaan om 
deze werkwijze voor de hele provincie uit te rollen, 
dat is het engagement dat de verschillende partners 
zijn aangegaan. Het was wellicht de juiste keuze om 
in een pilootregio van start te gaan, je moet eerst 
kunnen wandelen voor je gaat lopen. Maar met een 
pilootregio werken – en dus op twee snelheden – 

kan je maar tijdelijk doen. Het is onder meer vanuit 
cliëntperspectief niet eerlijk om dat te lang te doen.”

Nienke Scholten: “Vanuit de politie zullen we dan 
een bovenlokale samenwerking met alle zones 
moeten overwegen, niet alleen vanuit financiële 
overwegingen, maar ook vanwege de nood aan 
hun betrokkenheid bij de FJC-werking. We moeten 
daar een weg in vinden, maar technisch gezien is 
dat wellicht niet zo simpel. Vanuit het FJC inzicht 
krijgen in de pv’s van andere zones, die al dan niet 
een vertegenwoordiger in het FJC-team hebben, is 
niet evident. Als Carma en Limburg Regio Hoofdstad 
investeren we hier in, omdat we denken dat het 
een stap in de juiste richting is. Dat is een rol die 
we als grotere korpsen momenteel invullen, maar 
daar zijn vanzelfsprekend grenzen aan. Ook met de 
andere zones zal er gesproken moeten worden over 
de mogelijkheid van afvaardiging of een financiële 
regeling.”

Philip Pirard: “Klopt. We zullen dat moeten 
aanpakken vanuit het Provinciaal Politieoverleg, 
waarin alle zones vertegenwoordigd zijn. Als we daar 
het FJC-verhaal regelmatig brengen, met de nadruk 
op de meerwaarde die het ook voor politie heeft, 
zouden we daar toch in moeten slagen.”

“Ik zie het FJC graag evolueren naar een volwaardig en 
laagdrempelig inloophuis.” 
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Dries Wyckmans: “Maar vergeet niet dat we dan ook 
vanuit hulpverlening minstens naar een verdubbeling 
van de capaciteit binnen het FJC moeten gaan.” 

Een rechtstreeks toegankelijk aanbod?

Pascale Franck: “Wat we in Vlaanderen nog 
niet hebben, zijn rechtstreeks toegankelijke 
inloopplekken. Daar hebben we echt nog een weg af 
te leggen, want het grondprincipe van een FJC is dat 
je een frontdesk hebt. Momenteel willen bepaalde 
stakeholders nog niet mee. Dat heeft veelal te maken 
met de structuur van de betrokken organisaties. 
Je kan daar begrip voor hebben, maar je mag niet 
meegaan in dat organisatie-denken. Uiteindelijk 
gaat het erom dezelfde mensen hetzelfde werk te 
laten doen, maar dan in een andere context, vanuit 
een gezamenlijke focus. Dat frontoffice zal een 
natuurlijke doorontwikkeling zijn. Oké dat dat er nu 
nog niet is, je moet ergens beginnen en stap per stap 
groei je door.” 

Bertie Hamaekers: “Ik heb er alleszins altijd van 
gedroomd dat we in de richting van een FJC mét 
een frontoffice zouden gaan, waar politie wel een 
rol heeft, maar waar we vooral moeten inzetten op 
heel laagdrempelige hulp voor mensen. Sowieso 
moeten alle betrokkenen daar terechtkunnen, ook 
verdachten. Ook hen moet je hulp kunnen bieden, 
hetzij samen als koppel, hetzij apart.”

Reinhilde Witters: “Een FJC met rechtstreeks 
toegankelijk frontoffice is echt wel nodig om de 
bestaande versnippering tegen te gaan. Het is toch 
veel makkelijker als je kan communiceren: ‘Dit is 
het huis, één plaats, waar je terechtkan van a tot z.’ 
Nu verplichten we de betrokkenen om van de ene 
organisatie naar de andere te pendelen.”

Nadja Vananroye: “Ik zie het FJC graag evolueren 
naar een volwaardig en laagdrempelig inloophuis 
voor iedereen die met intrafamiliaal geweld in 
aanraking komt. Na deze pilootfase, de nodige 
evaluatie en een uitbreiding van de huidige werking 
naar heel Limburg, is het zeker de bedoeling om de 
voordeur open te zetten.” 

Wim Dries: “Het is voor een centrumstad als Genk 
van bijzonder belang dat er een nabije, geïntegreerde 
en op termijn ook rechtstreeks toegankelijke plek 
komt, waar alle betrokkenen terechtkunnen met hun 
verhaal. Een plek waar alle nodige diensten samen 
aanwezig zijn, zodanig dat mensen hun verhaal 
maar één keer moeten vertellen en de hulpverlening 
zich organiseert op de cliënt en niet andersom. In 
een multiculturele stad als Genk is dit thema nog 
specifieker en gevoeliger en is een toegankelijk 
centrum dat de nodige expertise huisvest, ook 
over geweld binnen multiculturele contexten, 
noodzakelijk.” 

“In een multiculturele stad 
als Genk is dit thema nog 
specifieker en gevoeliger 
en is een toegankelijk 
centrum dat de nodige 
expertise huisvest, ook 
over geweld binnen 
multiculturele contexten, 
noodzakelijk.” 

Frank Smeets: “Die laagdrempeligheid vind ik heel 
belangrijk. Het blijft toch nog altijd moeilijk voor 
slachtoffers om die stap naar buiten, naar hulp, te 
zetten. De taboesfeer is er, dus daar zullen we aan 
moeten blijven werken. Zodat we mensen over die 
drempel helpen. Want geweld raakt mensen in het 
diepste van hun waardigheid. Met je partner moet 
je alles kunnen delen en je kinderen moeten in 
geborgenheid kunnen opgroeien. Als je dan geschaad 
wordt in je vertrouwen, dat moet verschrikkelijk zijn. 
Want je bent maar iemand als mens in relatie tot 
anderen. Die cirkel moeten we doorbreken, maar 
de samenwerkingsketen moeten we net verder 
uitbouwen. Anders blijft het geweld duren, worden 
kinderen geremd in hun ontwikkeling en zie je dat die 
problematiek zich over de generaties verderzet.”  
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Katharina Pragt: “Die laagdrempeligheid sluit 
helemaal aan bij onze filosofie als ‘Soroptimisten’. 
We merken in de praktijk bovendien dat heel wat 
mensen die graag een privétherapeut zouden 
raadplegen daar de financiële middelen niet voor 
hebben. Daarom hebben we in de regio Tongeren 
vzw Trampolien opgericht, zodat we slachtoffers 
onder meer financieel kunnen ondersteunen en we 
hen kunnen ‘empoweren’ om hun leven terug in 
handen te nemen. Het project is langzaam gegroeid, 
maar ondertussen is het aantal aanvragen bijna niet 
te volgen. Voor ons is dat een teken dat nog altijd 
heel veel situaties onder de radar blijven en veel 
mensen die hulp nodig hebben in de kou blijven 
staan.”

Veerle Cielen: “Van zodra het FJC rechtstreeks 
toegankelijk is, en daar zou ik echt wel voor gaan, 
ga je het volop moeten profileren in de media. Als ik 
mocht kiezen, zou ik ervoor zorgen dat zo’n situatie 
zich eens in ‘Thuis’ afspeelt en dat Simonneke naar 
het FJC moet. Dan ben je vertrokken.”

Frank Bleyen: “Ja, iemand die in de miserie zit, moet 
hier zonder al te grote obstakels kunnen komen 
aanbellen en warm ontvangen worden.” 

Marijke Weewauters: “Je moet mensen één adres 
kunnen doorgeven, dat heel duidelijk en zichtbaar is 
voor iedereen. Zowel voor de betrokkenen zelf, maar 
ook voor de professionele partners, zodat ze weten 
dat ze daar moeten zijn voor het thema intrafamiliaal 
geweld. De primaire insteek moet hulp zijn. ‘We 
gaan u helpen. We gaan uw probleem samen met u 
oplossen.’ Zelfs hulp is eigenlijk al te veel in heel wat 
gevallen. Slachtoffers vragen geen hulp, want hulp 
wil zeggen: ‘We gaan iets doen.’ In eerste instantie 
willen zij ergens naartoe kunnen voor een ‘cool 
down’, voor rust, voor een luisterend oor… Waar 
verschillende instanties zitten die hen tips en tricks 
kunnen aanreiken en hen kunnen vertellen wat hun 
mogelijkheden zijn. Ze moeten gewoon binnen en 
buiten kunnen lopen. Ik weet dat er kritiek is op een 
aparte ingang voor de FJC’s, maar ik vind wel dat we 
die richting uitmoeten.”

Marina Punie: “Eigenlijk zou het niet mogen 
uitmaken waar mensen binnenkomen. Het netwerk 
moet onmiddellijk aan de gang gaan, of dat nu 
vanuit het onthaal van het CAW is, het toekomstig 
geïntegreerd breed onthaal of een frontoffice van 
het FJC. Vanuit het perspectief van de geïntegreerde 
jeugdhulp is dat ook de meerwaarde van 
samenzitten, dat er onmiddellijk een vangnet is.”

Christine Tielemans: “Ik ben toch een beetje 
huiverachtig ten opzichte van weer een nieuw 
frontoffice, toch zeker voor het kindspoor. Is dat een 
meerwaarde? Kijk wat er kan gebeuren binnen de 
structuren die nu werken, waar je in geïnvesteerd 
hebt, en begin niets nieuws te creëren. We hebben 
bijvoorbeeld heel erg geïnvesteerd in dat verhaal van 
de brede instap en dan denk ik: ‘Hoe verhoudt dat 
zich ten opzichte van elkaar?’ Laat dat op de één of 
andere manier sporen, maar maak geen bijkomende 
structuur, tenzij het echt nodig is. Als mensen hun 
weg ergens anders naartoe vinden, is dat goed, en 
laat het FJC dan vooral een forum zijn.”

Katrien Van Loon: “Daar ben ik het maar deels mee 
eens. Als we willen inspelen op de spiraal van geweld 
moeten we ook wel inzetten op een frontoffice. 
Bij mensen die zichzelf willen aanmelden, zullen 
regelmatig kinderen betrokken zijn. Dan is het aan 
ons om op dat moment de aansluiting te zoeken 
en de geëigende wegen verder te volgen. En voor 
dat luik moeten we inderdaad geen nieuwe dingen 
uitvinden.” 

Christine Tielemans: “Je kan misschien 
wetenschappelijk onderzoeken waar mensen nu 
terechtkomen. Vinden mensen de weg voor hun 
kinderen of niet. Vinden ze hem niet en missen we 
daardoor veel kinderen, dan moeten we misschien 
wel iets bij creëren.” 

Eric Berx: “Ik zeg principieel ja, maar niet tegen 
hét frontoffice voor alles wat te maken heeft met 
alle kinderen en alle gezinnen. Wat er is, is er. Laat 
mensen die hun weg nu gevonden hebben, daar ook 
maar terechtkomen. Maar je kan het op termijn niet 
maken dat er geen frontoffice is van het FJC.  

Maar daarom moeten niet alle kinderen en alle 
gezinnen in het FJC terechtkomen. Dat is een 
constructie die we niet operationeel kunnen krijgen. 
We moeten er met vele partners op vele plaatsen op 
proberen in te spelen.”

Cleo Hendriks: “Een frontoffice is gewoon nodig 
voor de vele slachtoffers en andere betrokkenen 
die nu niet de stap durven zetten naar hulpverlening 
of justitie. Voor hen moet je de drempel zo laag 
mogelijk maken. ‘Kom maar af en we zullen zien wat 
we voor u kunnen doen.’ Om mensen die stap te laten 
zetten, mag het geen stap in het ongewisse zijn, die 
misschien tot extra problemen zal leiden. Ook al 
kunnen we nooit een 100%-garantie geven. Mensen 
moeten het gevoel krijgen: ‘Het wordt beter als ik 
hier nu iets mee doe.’”

“Een frontoffice is gewoon 
nodig voor de vele 
slachtoffers en andere 
betrokkenen die nu niet de 
stap durven zetten naar 
hulpverlening of justitie.”

Nienke Scholten: “Moeten mensen in een 
rechtstreeks toegankelijk FJC bijvoorbeeld ook 
een aangifte kunnen doen? In Malmö is er bewust 
voor gekozen om de initiële aangifte niet in het 
centrum te acteren. Ik vind dat die optie zeker 
bespreekbaar moet zijn, maar dat is een heel andere 
rol dan je van politie verwacht in een backoffice. 
We moeten er tegen dan goed over nadenken 
hoe we dat zouden aanpakken, al dan niet op 
afroepbasis. Enerzijds willen we cliënten met het 
oog op de laagdrempeligheid niet laten afhaken 
doordat er geüniformeerde politiemensen in het 
centrum aanwezig zijn. Maar anderzijds willen we 
net dat mensen niet van het kastje naar de muur 
gestuurd worden. Als iemand hier binnenstapt voor 
een gesprek met iemand van het CAW, die naar 

aanleiding van het gesprek zegt: ‘Het lijkt me goed 
als je hier ook aangifte van doet’, kan je het niet 
maken om te zeggen: ‘Dit zijn de contactgegevens 
van de betrokken zone, ga nu maar naar daar.’ We 
moeten er ook over nadenken of we tegen dan een 
groter team in het FJC willen, voor gespecialiseerd 
navolgend onderzoek. Daar zie ik zeker een grote 
meerwaarde in, maar het is een heel andere manier 
van organiseren. De gespecialiseerde diensten bij 
de politie hebben er baat bij om met veel partners, 
met wie je anders gewoon contact opneemt, samen 
onder één dak te zitten. Aan de andere kant is 
het ook heel prettig om dicht bij je wachtleider, je 
interventie, je wijkdienst, je recherche te zitten. Dus 
met alles wat je wint, verlies je ook weer iets.” 

Jan Jambon: “Natuurlijk zouden slachtoffers ook in 
het Family Justice Center aangifte moeten kunnen 
doen. Het is de bedoeling dat een politievrouw of 
-man ‘from any place, at any time, with any device’ 
kan werken. Ik wil voor de politie een mobiele ICT 
die dit mogelijk maakt. Het lijkt me dus evident dat 
degene die van politie aanwezig is in het centrum 
het nodige kan doen om niet alleen een aangifte 
van een slachtoffer op te nemen, maar ook alle 
andere politionele acties kan uitvoeren. Denk 
aan het verrichten van een kwaliteitsvol verhoor, 
bewijsstukken acteren… In hun zoektocht naar 
hulp worden slachtoffers heel dikwijls opnieuw 
‘gevictimiseerd’. Ze staan er alleen voor en vinden 
in bepaalde gevallen niet de meest adequate hulp. 
Ze moeten meerdere malen op verschillende 
plaatsen langsgaan om een beroep te kunnen doen 
op de diverse soorten opvang, ondersteuning, 
hulpverlening of om een klacht in te dienen. Ze 
worden kortom te vaak van het kastje naar de 
muur gestuurd. Ze geven daardoor op en blijven 
in dezelfde benarde situatie zitten. Dergelijke 
toestanden willen we absoluut vermijden.”

Guy Vanderstraeten: “Vanuit hulpverlenings-
perspectief moeten we ook nadenken hoe 
dat frontoffice zich moet verhouden tot het 
geïntegreerd breed onthaal – met CAW, OCMW 
en de mutualiteiten – dat een herkenbare, brede 
toegang tot hulp wil creëren. Al staat het nog in zijn 
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kinderschoenen, met Genk als één van de 10 erkende 
proefregio’s. Maar je ziet dat het de overheid toch 
wel menens is om daar op in te zetten en er meer 
in te investeren. Vanuit de Vlaamse CAW’s wordt er 
alleszins steeds meer over gepraat op directieniveau. 
Anderzijds heb je een hele ontwikkeling in de 
gezondheidssector, met de eerstelijnszones, waar 
mogelijk het één en ander aan gekoppeld wordt. Ook 
de lokale besturen moeten nog een weg afleggen in 
het kader van deze ontwikkelingen.” 

Karine Moykens: “Dat het nodig is om een frontoffice 
te hebben, ja. Is het nodig om daarvoor een aparte 
structuur te creëren? Ik weet het niet, ik zeg niet 
ja en niet nee, dat moeten we eerst onderzoeken. 
Omdat we vandaag onder meer bezig zijn met het 
geïntegreerd breed onthaal. We hebben een aantal 
aanspreekkanalen en we moeten vooral valoriseren 
wat we hebben en iedereen inzetten waar nodig. Ook 
daar is een euro maar één keer uitgeven toch wel de 
boodschap.”

Specialisatie vs. nabijheid

Dries Wyckmans: “We hebben vanuit FJC Limburg nu 
één locatie, in Hasselt. Op relatief korte termijn komt 
daar een tweede locatie bij, in Genk. Moeten we 
het aantal locaties op termijn uitbreiden, zodat we 
bijvoorbeeld ook in het noorden en het zuiden van de 
provincie aanwezig zijn?”

Frank Smeets: “Je moet een goede balans vinden 
tussen enerzijds centraal werken – met voldoende 
expertise, ervaringsopbouw en specialisatie – en 
anderzijds het voldoende nabij en laagdrempelig zijn. 
We zien in onze provincie nog heel veel schrijnende 
situaties van armoede of kansarmoede. Vanuit 
Kinrooi bijvoorbeeld geraak je met het openbaar 
vervoer niet eens in Hasselt, tenzij je er een hele dag 
voor uittrekt. We moeten zien dat we de Limburgers 
voldoende dienstverlening kunnen blijven aanbieden. 
Dat we niet in een krimpscenario terechtkomen zoals 
in Nederlands-Limburg. Want de familiale, solidaire 
netwerken van mensen vallen steeds meer weg.” 

Christine Tielemans: “Akkoord, maar maak er een 
realistisch verhaal van. Je kan bijvoorbeeld een 

beperkt aantal frontoffices regionaal integreren in 
bestaande goede werkingen, zodat je enerzijds wel 
voldoende specialisatie hebt, maar anderzijds ook 
die laagdrempeligheid en nabijheid.”

Guy Vanderstraeten: “Je kan alleszins niet 
overal aanwezig zijn. Het team moet voldoende 
gespecialiseerd zijn en moet in goed omkaderde 
en veilige omstandigheden kunnen werken. Het 
backoffice zou ik toch zeker op Limburgse schaal 
proberen te houden. Misschien moet je wel meer 
outreachend proberen te werken. In al die zaken is 
zeker een groeiproces mogelijk. Binnen het CAW 
zie ik ook dingen evolueren die in het verleden 
heel moeilijk waren en niet lukten, maar die op een 
bepaald moment ineens wel lukken. Dit hoeft geen 
eindpunt te zijn, je kan van hieruit groeien.”

Bertie Hamaekers: “Ik zou bijvoorbeeld heel graag 
een satelliet van het FJC in Beringen hebben, voor de 
regio West-Limburg, om ook op lokaal vlak beter te 
kunnen samenwerken en dicht bij de mensen een 
aanbod te hebben. Zodat we mensen alle kansen 
kunnen geven om ermee naar buiten te komen, om 
hulp te zoeken.” 

Reinhilde Witters: “Een lokale antenne zou 
inderdaad mogelijk moeten zijn. Maar zoals gezegd, 
je moet telkens afwegen tussen nabijheid en een 
voldoende hoog niveau van specialisatie, zodat je 
ook iets kan bieden en meerwaarde creëert. Om 
die specialisatie te kunnen bieden, mag je soms 
ook vragen dat cliënten zich naar een grotere 
centrumstad verplaatsen.” 

Marijke Weewauters: “De Wereldgezondheids-
organisatie schrijft voor dat je binnen het uur 
de juiste hulp moet kunnen vinden. Moeten dat 
allemaal FJC’s zijn? Misschien niet? In Nederland, 
waar ze een serieuze decentralisatie hebben 
doorgevoerd, werken dergelijke centra bijvoorbeeld 
ook outreachend. Medewerkers gaan met de fiets 
de baan op, vanuit het uitgangspunt dat het onze rol 
als maatschappij is om iedereen te bereiken. Komen 
ze niet naar ons, dan gaan wij naar hen, met de fiets. 
Ik denk niet dat we overal een FJC moeten hebben, 
maar iedereen moet er wel toegang toe krijgen 
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of heel gemakkelijk naartoe kunnen, misschien 
inderdaad wel met satellietlocaties. Je moet sowieso 
bovenlokaal werken, ruimer dan de meeste steden of 
zelfs politiezones.”

Gert Cools: “We moeten wel onze Limburgse eenheid 
bewaken. Politiek gezien kan het belangrijk zijn 
om naar meerdere locaties te gaan, aangezien we 
de steun van de lokale besturen nodig hebben. We 
gaan daar dus een stukje aan moeten toegeven. 
Maar het gaat uiteindelijk om niet zo’n grote regio 
qua inwoners. Hoe meer we opsplitsen, hoe meer 
we onze meerwaarde verliezen. Als we ons op twee 
plaatsen goed kunnen organiseren, denk ik dat 
we voor zo’n kleine regio al redelijk laagdrempelig 
werken.” 

Linsy Van Krunkelsven: “Als je op drie of vijf plekken 
gesprekken organiseert, ga je steeds minder fysiek 

met elkaar onder hetzelfde dak zitten. Of als we 
zouden afspreken dat de casemanagers allemaal in 
hun eigen organisatie de gesprekken organiseren, 
dan verlies je voeling met het team. Dat is natuurlijk 
niet de bedoeling.”

Wim Dries: “Dat klopt, maar de caseload is groot, 
dus zal het nodig zijn om zo snel mogelijk ook in 
Genk een optimaal functionerend centrum uit te 
bouwen, zodat we aan de vraag kunnen voldoen. Het 
FJC zal dan één organisatie met twee locaties zijn. 
Het moet op beide plekken op een gestroomlijnde 
manier omgaan met de meldingen, zodat het proces 
niet dichtslibt in een vroeg stadium. De focus moet 
alleszins blijven liggen op het ontwikkelen van 
een concreet, adequaat en deskundig uitgevoerd 
hulpverleningsaanbod.”
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Een Vlaams expertisecentrum?

Nienke Scholten: “Op een gegeven moment zullen 
we als FJC de functie hebben om ons verder te 
specialiseren in de problematiek en dat uit te 
dragen, er ‘awareness’ rond te creëren, vorming te 
organiseren. Zodat je ook een kenniscentrum bent. 
Dat is voor een latere fase, maar daar moeten we nu 
al over nadenken.” 

Anne Groenen: “Dat moet je zeker doen, ja. Bouw 
een netwerk van FJC’s uit, waarin bijvoorbeeld ruimte 
is voor academische leerwerkplaatsen.”

Herman Reynders: “Doe vanuit het FJC alleszins 
suggesties, voorstellen naar het beleid op alle 
niveaus. Jullie worden meer en meer de specialisten 
op het terrein, en kunnen dus goed aangeven waar er 
best op ingezet wordt.” 

Marina Punie: “Door met je multidisciplinaire team 
rond intrafamiliaal geweld en kindermishandeling te 
blijven werken, bouw je gaandeweg sowieso meer 
expertise op. Het zou zonde zijn als die verloren ging. 
Ik zie er de meerwaarde van in om die expertise 
vanuit het FJC te exploiteren, zowel wat preventie, 
sensibilisatie als opleiding betreft.” 

Jan Jambon: “Sensibilisatie en educatie zijn 
dé hefbomen die we moeten hanteren om 
de ‘awareness’ rond deze problematiek in de 
samenleving én bij de professionele actoren te 
verhogen.”

Marijke Weewauters: “Daar ben ik het helemaal 
mee eens. Het moet ook de eerste plaats zijn 
waaraan je denkt als je informatie wilt over deze 
problematiek, als je een begin van antwoord wilt op 
je vragen. Ik denk nu spontaan aan de problematiek 
van eergerelateerd geweld. Ik had deze week een 
slachtoffer aan de telefoon, een meisje dat zei dat 
ze verplicht werd om te trouwen met een bepaalde 
persoon. Ze zei: ‘Ik ga dat doen en ik ga binnen twee 
jaar scheiden. En ik wil niet dat jullie daar iets tegen 
doen.’ Ik zei: ‘Oké, ik luister naar u, maar wees je 
ervan bewust dat je binnen twee jaar niet zal kunnen 
scheiden.’ Dat is iets dat ze bij het FJC moeten 

kunnen doen: vanuit een expertise luisteren naar 
mensen, indien nodig even loslaten, nadien opnieuw 
contact opnemen, bemiddelen, opvolgen…” 

Karine Moykens: “Ik denk zeker dat daar heel wat 
meerwaarde in zit. Je kan perfect één of meerdere 
Family Justice Centers hebben in elke provincie 
en daarboven of daarnaast een kenniscentrum op 
Vlaams niveau, dat de nodige kennis kan uitbouwen 
en zowel bottom-up als top-down kan verspreiden.”

Josiane Borgers: “Een expertisecentrum kan 
heel wat opportuniteiten creëren voor cliënten 
en professionals. Soms sta je daar als eenzame 
hulpverlener en denk je: ‘Wat moet ik hier nu mee?’ 
Het is belangrijk dat je een identiteit creëert rond 
een belangrijk maatschappelijk gedragen topic, 
waarbij je expertise kan opbouwen en delen. Zodat je 
hulpverleners in een bepaalde richting kan sturen en 
iedereen gevoeliger wordt voor het thema. Want als 
we het niet durven benoemen, kunnen we er niets 
aan doen.”

Christine Tielemans: “Ik zal het moment nooit 
vergeten: ik begon pas aan mijn opleiding en de 
professor pediatrie vertelde over het ‘battered child 
syndrome’. Je bent dan een ‘snotbel’ van 20 jaar 
en denkt ‘dat kan toch niet’. Om maar te laten zien 
welke ontwikkeling een maatschappij doormaakt. We 
moeten dat kunnen benoemen. Er moet taal zijn voor 
een kind of een ouder.”

Katleen Vermaelen: “Ik hoop alleszins dat we op 
termijn ook meer preventief kunnen inzetten in de 
minder zware FJC-dossiers, dat we in die dossiers 
meer kunnen doen dan enkel een brief en een folder 
sturen. Ook op het vlak van sensibilisatie en opleiding 
zijn er nog heel wat mogelijkheden. Maar laat ons nu 
eerst zorgen dat ons huidige concept goed draait, 
dat de taken en rollen goed verdeeld zijn. Dat gaan 
we alleen kunnen doen door samen kilometers te 
maken.” 

Christine Tielemans: “Je kan dromen, maar je moet 
die dromen wel in realistische stappen omzetten. En 
kijk dan terug op wat je nu precies gedaan hebt: wat 
werkte, wat niet?” 

Inge Pasteels: “Klopt, het is essentieel om de 
verschillende aspecten van effectiviteit goed in 
kaart te brengen voor je eigen werking. Zo kan je 
geïnformeerd verder werken aan de uitbouw van 
het FJC, stapsgewijs. Na een uitbreiding naar heel 
Limburg en de uitbouw van een frontoffice, kan een 
schaalvergroting in de vorm van regionale afdelingen 
of taakuitbreidingen in de vorm van meer nadruk op 
preventie mogelijk in het vizier komen.”   

Nadja Vananroye: “Samenwerken met het FJC rond 
preventie en vorming schept ook voor ons als lokale 
overheid kansen. Intrafamiliaal geweld is één van 
de thema’s binnen het strategisch veiligheids- en 
preventieplan van de stad en met het FJC hebben 
we er een belangrijke coördinerende partner 
bij. Het lijkt me een grote meerwaarde om onze 
preventiecampagnes en sensibiliseringsacties op 
mekaar af te stemmen, zodat we elkaar versterken 
en zo veel mogelijk mensen bereiken.”

“Je kan perfect één 
of meerdere Family 
Justice Centers hebben 
in elke provincie en 
daarboven of daarnaast 
een kenniscentrum op 
Vlaams niveau, dat 
de nodige kennis kan 
uitbouwen en zowel 
bottom-up als top-down 
kan verspreiden.”

Andere thematieken binnen het FJC?

Remco de Jong: “Er zijn natuurlijk verschillende 
problematieken die op dat snijvlak van veiligheid en 
welzijn zitten. Maar de kracht van wat je nu doet, 

zit hem ook in de afbakening, dat je het behapbaar 
houdt binnen één thema. Ga je het groter maken, 
dan haal je de hele wereld in huis en verlies je aan 
kracht. Je moet de grens van het gezamenlijke vinden 
– binnen een specifieke problematiek – en voor een 
maximaal effect gaan.”

Bert Groen: “De thematiek van intrafamiliaal geweld 
moet wel blijven. Op den duur ben je anders zo’n 
grote club dat je gewoon je eigenheid verliest en dat 
de aandacht voor dat specifieke onderdeel verdwijnt. 
Er naar Nederlands voorbeeld Veiligheidshuizen 
van maken, lijkt me geen goed idee. Maar dat wil 
niet zeggen dat je blind moet zijn voor de bredere 
verbanden. Intrafamiliaal geweld is vaak heel 
complex en verweven met verschillende andere 
problematieken. Bijna alle veelplegers komen uit 
gezinnen waar mishandeling of een andere vorm van 
geweld heeft plaatsgevonden. Er is een enorm groot 
causaal verband. Denk maar aan de ACE-studie van 
dr. Felitti. Vandaar ook het belang van een holistische 
aanpak.”

Marijke Weewauters: ”Helemaal juist. Het principe 
in het nationaal actieplan dat op ‘numero uno’ staat, 
en ook vertaald is in de Conventie van Istanbul, is de 
holistische aanpak, multidisciplinair samenwerken. 
Dat is de kern.”

Nienke Scholten: “Mij lijkt het ook wijs om je aan je 
corebusiness te houden en om daarin specialist te 
worden. Dat is vaak beter dan te veel dingen te willen 
doen. Ik denk wel dat een link met seksueel geweld 
buiten het gezin nuttig zou zijn, de link van het FJC 
met een Zorgcentrum na Seksueel Geweld, van zodra 
we er ook in Limburg eentje krijgen. Die medisch-
forensische insteek zou ook voor het FJC nuttig zijn.”

Pascale Franck: “Persoonlijk vind ik het heel spijtig 
dat in België de Zorgcentra na Seksueel Geweld geen 
link hebben met de FJC’s. De kern is dezelfde als bij 
een FJC, er is zo veel verwevenheid. “

Zuhal Demir: “Samenwerking moet er zeker zijn, zo 
staat het ook in de contracten met de Zorgcentra 
na Seksueel Geweld. Maar het integreren van een 
Zorgcentrum in het FJC is om verschillende redenen 
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geen optie. Hoewel het om eenzelfde soort aanpak 
gaat – alle diensten samen en het slachtoffer 
centraal – is het een problematiek die een andere, 
meer medisch-forensische aanpak nodig heeft. 
Het personeel dat ingezet wordt, is voornamelijk 
medisch zorgpersoneel. Zij werken hier meestal 
deeltijds rond en vervullen nog een andere rol 
in het ziekenhuis. Daarnaast moeten ook artsen, 
gynaecologen en/of urologen van wacht beschikbaar 
zijn voor de meer ernstige gevallen, of als er 
verwondingen zijn. Bij kinderen wordt de pediater 
van wacht altijd betrokken. Daarnaast heb je een 
koppeling nodig met een dienst psychiatrie en met 
een aidsreferentiecentrum, om ook die behandeling 
op te kunnen starten. Maar als het seksueel geweld 
in een intrafamiliaal verband gebeurt, moet er 
samengewerkt en doorverwezen worden naar 
het FJC of een ketensamenwerking intrafamiliaal 
geweld.”

Nienke Scholten: “Er zijn sowieso verschillende 
thematieken waarin een multidisciplinaire aanpak 
nuttig is – denk maar aan radicalisering, drugs of 
de aanpak van jonge veelplegers – en daarin zie 
ik zeker mogelijkheden voor de methodiek van 
een ketenaanpak. Mogelijke aansluiting bij het FJC 
is daarbij af te wegen, maar zal zeker niet altijd 
opportuun zijn.”

Jan Jambon: “Ik ben ervan overtuigd dat zo’n aanpak 
overdraagbaar en vertaalbaar is naar andere 
veiligheidsfenomenen. In het kader van het actieplan 
tegen gewelddadig extremisme en terrorisme 
– het zogenaamde ‘Kanaalplan’ – proberen we 
in de betrokken gemeenten al een tijdje een 
gerichte multidisciplinaire aanpak aan te bieden. 
Een ander actueel voorbeeld zijn de relschoppers 
die regelmatig vernieling zaaien in de straten van 
Brussel. Ik hoop dat ook daar de ketengerichte 
aanpak zijn vruchten zal afwerpen.”

Remco de Jong: “Hier in Vlaanderen is de 
ketenaanpak een beetje een modewoord geworden 
voor de manier waarop je rond intrafamiliaal geweld 
samenwerkt. Maar een ketenaanpak is uiteindelijk 
niets anders dan binnen een aantal schakels een 

bepaalde organisatieoverstijgende samenwerking 
opzetten. Ik word nu gevraagd om ook over andere 
thema’s na te denken, waarbij men dat model uit de 
aanpak van intrafamiliaal geweld wil kopiëren. Het 
model blijft wel ten dele hetzelfde, maar het wordt 
telkens compleet anders ingevuld. Het is eigenlijk 
heel logisch. Als je een dossier wilt behandelen, ga 
je je natuurlijk eerst ergens aanmelden, dan ga je 
informatie delen, ga je er samen iets van vinden, 
schrijf je een plan op en ga je het uitvoeren en 
opvolgen. Dat model stelt an sich dus niet zo veel 
voor. Eerder dan om kennis over het ketenmodel, 
gaat het om procesbegeleiding met aandacht 
voor veranderingsprocessen, het kantelen van 
organisaties… Je kan een bouwtekening pakken 
van de buren, maar daarmee bouw je zelf nog niet 
meteen een goed gefundeerd huis. Daar zijn kennis, 
vaardigheden en ondersteuning voor nodig die je 
soms zelf niet in huis hebt.”

Nadja Vananroye: “Ik ben alleszins een grote 
voorstander van netwerken en samenwerkings-
verbanden. Mijn ervaring is dat samenwerken wérkt. 
Krachten bundelen, expertise delen, zoals dat 
momenteel ook in Hasselt gebeurt in bijvoorbeeld 
de ketenaanpak bij dak- en thuisloosheid. Het 
is door de uitdagingen in een brede context te 
benaderen dat we tot oplossingen op maat kunnen 
komen. Daarom is het belangrijk om dergelijke 
samenwerkingsverbanden te blijven aanmoedigen 
en ondersteunen.”

Wim Dries: “In Genk, en eigenlijk in heel Limburg, 
is er een sterke traditie van samenwerking en 
netwerkvorming. Stad en OCMW hebben hierin 
een regierol op te nemen, zonder in de plaats te 
treden van de diverse voorzieningen. Dat zal ook 
de volgende jaren een prioriteit zijn in ons lokaal 
sociaal beleid. We zijn dus sterke voorstander van 
geïntegreerde samenwerking, van het bundelen 
van krachten en expertise en het voorkomen van 
versnippering. We moeten dubbel werk vermijden en 
vooral de cliënten en burgers moeten door het bos 
de bomen nog kunnen zien. De sterkte van het FJC 
is juist dat ze geen nieuwe instelling of voorziening 
wil zijn, maar dat het staat voor een andere manier 

van het organiseren van de aanpak van intrafamiliaal 
geweld. Het FJC kiest er juist voor de expertise 
van de verschillende diensten te bundelen en in 
teamverband in te zetten. Samenwerkingsverbanden 
moeten uiteindelijk leiden tot meer efficiëntie en een 
groter aanbod.”

Jo Vandeurzen : “In Vlaanderen zetten we ook in 
snel tempo in op de weg naar meer samenwerking 

binnen de hulpverlening. De cliënt staat daarbij 
centraal, niet de organisatie van de hulpverlening. 
Netwerken is het nieuwe codewoord. Denk maar aan 
de Huizen van het Kind die in bijna elke gemeente 
in Vlaanderen actief zijn. Ook bij de ketenaanpak 
intrafamiliaal geweld mag de organisatie van de 
ketenaanpak nooit het einddoel zijn. De partners in 
de samenwerking moeten een netwerk vormen voor 
de cliënt.”
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‘restorative justice-kant’. Die loutere repressie ten 
opzichte van plegers – die in Amerika nog altijd 
bovenaan staat – begint stilaan genuanceerder te 
worden.” 

Pascale Franck: “In Europa zie je de interesse voor 
het model sterk groeien. Al is het in sommige regio’s 
toch hard trekken om dergelijke initiatieven opgestart 
te krijgen, zoals in Milaan en Berlijn. Maar andere 
regio’s, zoals Reykjavik en Parijs, slagen er wel in. We 
waren recent op een aantal Europese conferenties, 
en dan merk je dat onze FJC-workshops echt wel 
vollopen. We krijgen telkens ook positieve feedback. 

Het gaat natuurlijk niet vanzelf. We laten ons zien 
waar mogelijk, je gaat in op uitnodigingen. Je moet 
uiteindelijk je product bekendmaken en je profileren. 
Vergelijk het met een beginnende band die begint te 
toeren om exposure te krijgen.” 

Bert Groen: “Wat we van de Amerikanen kunnen 
leren, is dat je trots mag zijn op wat je doet. 
Amerikanen kunnen natuurlijk, vaak bij overdrijving, 
iets naar een hoger niveau tillen. Vanuit Europa zijn 
we misschien wel wat te bescheiden. Alhoewel, als 
Nederlander heb ik daar misschien iets minder last 
van (lacht).”

Hoe doet Vlaanderen het op Europees vlak?

Marijke Weewauters: “Met de ketenaanpak 
intrafamiliaal geweld en zeker met onze FJC’s 
zijn we de top in Europa. Daar zijn we echt wel 
uniek in. Heel wat Europese landen hebben er 
nog altijd moeite mee om intrafamiliaal geweld 
als een maatschappelijk probleem te zien, waar 
we als verschillende organisaties rond moeten 
samenwerken. Met het feit dat wij zeggen: ‘We gaan 
jullie hulp aanbieden’, lopen we echt wel vooruit ten 
opzichte van de meeste Europese landen. Dat is een 
visie die vaak nog helemaal niet aanwezig is.”

Bert Groen: “Ja, jullie mogen trots zijn op wat in 
Vlaanderen gebeurt. Het is fantastisch om te zien 
dat de ketenaanpak in complexe dossiers algemeen 
wordt ingevoerd en dat de FJC-initiatieven in 
verschillende regio’s beginnen te groeien. Het 
helpt ons als Europese FJC-alliantie echt wel dat 
we kunnen zeggen: ‘Kijk eens, daar in Vlaanderen 
kunnen ze het wel. Dat betekent dat jullie het 
ook kunnen als jullie willen.’ De ontwikkelingen 
in Vlaanderen zijn daarbij van cruciaal belang. 
Andere regio’s willen geen verkooppraatje, ze willen 
voorbeelden zien. Het maakt me echt gelukkig als 
ik zie hoe het principe hier wordt omarmd en ik er 
de bevoegde ministers vol enthousiasme over hoor 
praten.“

Pascale Franck: “Ook Franstalig België is de Vlaamse 
ontwikkelingen van nabij aan het volgen. En dat is 
geen evidentie. Het is mooi als je die brugfunctie 
kan vervullen. Dat willen we net, die olievlek. Het 
is ook goed dat je onderlinge verschillen hebt. Het 
feit dat Limburg en Antwerpen de stoute schoenen 
aantrekken en het gewoon doen, is zo mooi. Iemand 
begint te dansen en de rest sluit één na één aan. Je 
laat zien dat het gewoon kan.”

Zuhal Demir: “Als federaal staatssecretaris zie ik het 
verschil tussen de aanpak in Vlaanderen – ook al 
zitten we daar nog met verschillende snelheden – en 
Wallonië en Brussel. Iedereen legt natuurlijk eigen 
accenten, dat zie ik ook bij de implementatie van 
de Zorgcentra Seksueel Geweld. Maar de interesse 
is er over de taalgrens zeker. Ook vanuit de Waalse 

regering zal dan het nodige moeten gebeuren. 
We moeten ervoor gaan om dat multidisciplinaire 
denken in heel België uit te rollen, want een 
slachtoffer is een slachtoffer, los van waar hij of zij 
woont.”

Marijke Weewauters: “We zijn in België inderdaad 
op verschillende snelheden bezig, maar ik voel het 
principe nu toch landen, op alle vlakken. Zowel 
beleidsmatig, als bij vrouwenbewegingen, ngo’s… Er 
is geen twijfel meer – wat tien, twintig jaar geleden 
nog wel het geval was – over het feit dat we allemaal 
moeten samenwerken. Er is een consensus dat we 
deze families moeten helpen, dat we hen niet uit 
elkaar moeten trekken...”

Bert Groen: “Wat ik geleerd heb, is dat het zo cruciaal 
is dat je de juiste partners vindt. Als je binnen Europa 
kijkt, dan zie je dat sommige projecten niet van de 
grond komen omdat het om heel kleine spelers gaat, 
die in de dynamiek van zo’n regio eigenlijk niets 
te vertellen hebben. En dan worden ze heel snel 
weggeblazen. Alles begint uiteindelijk bij leiderschap, 
zoals de Amerikanen ook altijd zeggen. Iemand 
die het oppakt en vasthoudt. Je hoeft daarom niet 
altijd veel macht te hebben, je moet wel het gezag 
hebben, en doorzettingsvermogen. Europa is in deze 
thematiek ook nog lang geen entiteit. Als we praten 
over het betrekken van het hele gezin, dus ook de 
pleger, zie je dat we in Vlaanderen, Nederland en 
Scandinavië op die holistische aanpak zitten. In 
grote delen van Europa – vooral in het zuiden en 
het oosten – zien ze dat toch nog niet zo. Hetzelfde 
geldt voor de VS, al zie je daar wel een groeiende 
interesse voor het betrekken van plegers. De nadruk 
komt steeds meer op het liëren van FJC’s met de 

“Het maakt me echt 
gelukkig als ik zie hoe 
het principe hier wordt 
omarmd.”
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Remco de Jong: “De Amerikaanse FJC’s worden heel 
McDonalds-achtig opgetuigd met allerlei principes, 
modellen en systemen. In Vlaanderen wordt dat 
voor een stukje gekopieerd. We trekken er op zijn 
Amerikaans die warme jas over. Dat helpt om het 
model invulling te geven en te laten landen. Als er 
nog geen FJC’s waren geweest, zou je in Vlaanderen 
sowieso wel de ontwikkeling gehad hebben naar een 
gelijkaardig soort concept, vertrekkende vanuit de 
ketenaanpak. Ik vind het alleszins een fantastische 
ontwikkeling.” 

Pascale Franck: “Een Europees dekkend netwerk 
van FJC’s is natuurlijk onze droom als alliantie. We 
moeten ons blijven ontwikkelen, want stilstaan 
is achteruitgaan. Het zou toch geweldig zijn 
als je een alliantie hebt die de Europese FJC’s 
uitdaagt om steeds een stap verder te gaan. 
Met trainingsinstituten, met praktijk-gebaseerd 
onderzoek, met een stroomlijning van het 
preventiebeleid… Het zou mooi zijn als we de 
Amerikaanse collega’s op onze beurt kunnen 
inspireren met de Europese producten.”

Bert Groen: “Je hebt op een gegeven moment een 
visie waarvoor je wilt gaan. En natuurlijk gaat het 
vaak veel langzamer dan je hoopte, maar uiteindelijk 
kom je er wel als je volhoudt. Wij lopen als alliantie 
ook tegen dingen aan of worden soms tegengewerkt, 
omdat we als een bedreiging voor de status quo 
worden gezien. Er zit in Europa nu eenmaal een 
sterke lobby van de gevestigde feministische kant, 
die zich de afgelopen twintig, dertig jaar stevig 
genesteld heeft binnen de Europese structuren. Zij 
zien ons toch wel een beetje als een bedreiging, 
omdat ook wij onze vingers in het Europese 
geldpotje willen steken. Ze zijn met andere woorden 
bang om een deel van hun verworvenheden te 
verliezen. En die antilobby wordt soms heel hard 
gevoerd, dat hebben we ondertussen aan den lijve 
ondervonden. Soms ben je gewoon moe van de strijd 
die je moet leveren. We tobben dan wel eens, maar 
we geloven erin. Ze zullen ons niet klein krijgen, no 
way. Uiteindelijk doen we het niet voor onszelf, maar 
voor de kinderen en gezinnen die met geweld te 
maken hebben.”

“Uiteindelijk doen we 
het niet voor onszelf, 

maar voor de kinderen en 
gezinnen die met geweld 

te maken hebben.”
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Goede raad aan het FJC 

“‘Keep it simple’. 
Hou die rechtstreekse, 

vlotte manier van 
samenwerken. En werk 

via sensibilisatie en 
preventie aan een warmere 

samenleving.” 
Herman Reynders

“Hou je kartrekkers 
aan boord, zorg voor 

transparantie en 
gelijkwaardigheid, hou de 

gesprekken open en zet elke 
stap in consensus met je 

partners.” 
Remco de Jong

“Hou als FJC een geest van 
openheid, van het betrekken 
van alle mogelijke diensten. 
Stel je open en sluit je niet 

op in je eigen cocon.” 
Frank Smeets

“Doe zo verder, echt 
waar. Al kan je maar één 

iemand helpen. Onze 
steun hebben jullie.”

Laurette & Lisa

“We kunnen niet alles 
doen, maar we kunnen wel 
proberen er het maximale 
uit te halen, in het belang 
van gezinnen, slachtoffers, 

kinderen.”
Bertie Hamaekers

“Werk samen, maar 
vertrek vanuit je eigenheid, 

dan maak je iets dat 
meerwaarde heeft. Iemand 

heeft me ooit gezegd:       
‘Je moet lasagne maken, 

geen ratatouille.’” 
Christine Tielemans

“Probeer het preventieve 
luik steeds meer uit te 
bouwen. Blijf ook de 
wereldwijde evoluties 

opvolgen en aftoetsen aan 
de werking van het FJC.” 

Anne Groenen

“Ik ben heel trots dat we 
als provinciehoofdstad het 
FJC mogen verwelkomen. 

Laat ons samen werk 
maken van een intensieve 

samenwerking.”
Nadja Vananroye
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“De FJC’s in Vlaanderen zijn ontstaan omdat jullie met 
open blik naar de problematiek hebben gekeken. Hou 

diezelfde open blik bij de overstap naar Vlaanderen, in een 
departement met als motto: ‘Zorgzaam samenleven’. En 
neem in volle transparantie en openheid ook de rest van 

Vlaanderen mee in dit verhaal.” 
Karine Moykens

“Doe zo verder en blijf die 
voortrekkersrol opnemen. 

Ga van zodra jullie op 
kruissnelheid zijn ook 

meer sensibiliseren, zodat 
mensen de weg vinden. Ook 
bij doelgroepen die niet zo 
makkelijk de aansluiting 
vinden en waar het vaak 
een nog groter taboe is.” 

Zuhal Demir

“Het FCJ past perfect in de doelstellingen van Soroptimist. 
In de toekomst zouden we als Limburgse clubs op 

verschillende manieren ons steentje kunnen en willen 
bijdragen, financieel, maar ook materieel. We kijken uit 
naar een mooie samenwerking en wensen het FCJ alle 

succes toe.”
Rosette Vandenborne & Inge Withof

“Zorg dat je als FJC niet tussen twee stoelen valt. Hou de 
beleidsmakers dichtbij, want in budgettair moeilijke tijden 

zijn dit soort samenwerkingsverbanden de zaken die – als je 
niet proactief bent – soms tussen de plooien vallen.”

Koen Geens

“Verlies de moed niet en hou de energie, die er in het begin 
is, vast. Zorg ook voor de nodige ondersteuning van je team, 
want het zijn gedreven mensen en deze problematiek vraagt 
wel wat van hen. En blijf lobbyen, blijf meten en analyses 

maken…”
Marijke Weewauters

“De verdere ontwikkeling 
van het FJC zal 

ongetwijfeld gepaard gaan 
met vallen en opstaan. 

Heb respect voor elkaars 
inbreng en hou de dialoog 

open. Ik ben ervan 
overtuigd dat gedreven 

trekkers zoals jullie daar 
met glans in zullen slagen.”

Jan Jambon
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Over vallen, opstaan  en nooit opgeven 

Als er één ding is dat we als FJC-partners de afgelopen jaren hebben geleerd, dan is het dat samenwerken loont. Dat je 
écht iets kan bereiken als je er met zijn allen voor gaat. En dat is wat telt natuurlijk: het verschil maken voor mensen die 
met intrafamiliaal geweld te maken krijgen.

Was de weg naar het FJC Limburg gemakkelijk? Verre van. Maar zouden we het opnieuw doen? Absoluut! We hopen 
dan ook dat we je met dit boek inspireren. Dat we je een concreet houvast aanreiken om eraan te beginnen. 

Want als alle partners hetzelfde willen – dat de situatie verbetert en het geweld stopt – dan lukt het. Met vallen 
en opstaan soms, maar dat mag. Zolang de dialoog open blijft en er respect is voor elkaars engagement, groeit het 
vertrouwen en krijgt de samenwerking vanzelf vorm. Dus, bundel als partners je krachten, geef nooit op…    
en ga ervoor!

De Limburgse FJC-partners
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WIL JE MEER WETEN OVER…
• De ketenaanpak intrafamiliaal geweld? Download dan het gratis boek ‘Vorm een keten om kinderen te 

beschermen’ (Dries Wyckmans, Remco de Jong, Anke Van Vossole, Ingrid Delameillieure & Sabrina Reggers, 2015) 

via www.formachain.eu.  
• Het Family Justice Center Antwerpen? Dan kan je het boek ‘Dromen denken doen’ (Pascale Franck & Davy Simons, 

2017) bestellen via www.politeia.be. 

• De manier van werken van het Family Justice Center Limburg? Neem een kijkje op www.fjclimburg.be. Daar vind 

je het draaiboek met alle praktische afspraken over inhoud en proces, sjabloondocumenten… (Sabrina Reggers & 

Dries Wyckmans, 2018).
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