WAAROM BIJ
KETENAANPAK IFG
AANMELDEN?
>> Ketenaanpak IFG brengt met
medeweten van de cliënt alle
informatie samen.
>> De verschillende partners brengen elk
expertise in vanuit hun sector.
>> Ketenaanpak IFG maakt een
geïntegreerd plan van aanpak op met
concrete acties.
>> Een gemandateerde casusregisseur
coördineert de aanpak.
>> Ketenaanpak IFG organiseert een
begeleidingscontinuïteit.
>> Veiligheid van slachtoffers is een
prioriteit in alle stappen.
>> Knelpunten worden doorgegeven als
beleidssignaal.

KETENAANPAK IFG LAAT
VERSCHILLENDE DIENSTEN
SAMENWERKEN OM HET
GEWELD TE STOPPEN
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Agentschap Jongerenwelzijn (OSD)
Een partner uit de geestelijke gezondheidszorg
Justitiehuis
Parket
Lokale politie
Sociaal huis
Stad/gemeente

Ook andere partners kunnen betrokken
worden, zoals: Kind en Gezin, het centrum
voor leerlingenbegeleiding (CLB), enz.

KETENAANPAK INTRAFAMILIAAL
GEWELD
Afdeling West-Vlaanderen
De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld
is een samenwerkingsverband tussen
partners uit drie domeinen: politie en
parket, hulpverlening en bestuur.
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DOEL
Het geweld stoppen, voorkomen dat het zich herhaalt en de beschermende factoren
in een cliëntsysteem vergroten.

VOOR WIE?
De Ketenaanpak IFG richt zich op gezinnen die geconfronteerd worden met
intrafamiliaal geweld in combinatie met andere problemen. We hanteren daarbij de
volgende richtlijnen:

VRAGEN?
Meer informatie krijg je bij
Sabine Persad - Patrick Delanoeye
Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
afdeling Justitiehuizen
Ketenaanpak IFG West-Vlaanderen
Predikherenrei 3
8000 Brugge
Tel. 050 44 24 10
ketenaanpakifg.wvl@wvg.vlaanderen.be

>> Er is onveiligheid voor directe en indirecte (bv. kinderen die getuige zijn) slachtoffers.
>> Er zijn meerdere partners in het gezin aan het werken en het dossier vraagt om
een gecombineerde en afgestemde aanpak van hulp en strafrecht.
>> Naast het geweld doen zich problemen voor op verschillende leefdomeinen
(meervoudige problematiek).
>> Er is sprake van een perspectiefloze, vastlopende of uitzichtloze hulpverlening, een
moeizame opstart van strafrechtelijke en/of bestuurlijke maatregelen of van een
uitzichtloos traject.
De Ketenaanpak IFG richt zich op het hele cliëntsysteem: slachtoffer(s), pleger(s),
kind(eren).

STAP 2 - DOSSIERVORMING

Als betrokken professionele dienst kun je
een situatie van intrafamiliaal geweld bij
Ketenaanpak IFG aanmelden. In afwachting
van verdere stappen blijf je ondertussen je
rol vanuit je eigen dienst opnemen.

De aanmelding wordt besproken op
een overlegtafel met vaste vertegenwoordigers van alle partners. Om een
volledig zicht te krijgen op de situatie
leggen alle partners hun (need-to-know)
informatie bij elkaar. Ondertussen kan de
hulpverlening al opgestart worden.

Wat doe je als aanmelder?
>> Je informeert het gezin over Ketenaanpak
IFG en over je vraag of beslissing om
hun situatie aan te melden. Je bevraagt
hun wensen en noden.
>> Als het niet haalbaar is om de
pleger te informeren (bijvoorbeeld
om veiligheidsredenen), dan is het
voldoende om het slachtoffer te
informeren. We bekijken dan samen
hoe en wanneer de pleger kan ingelicht
worden over Ketenaanpak IFG.
>> Je blijft verantwoordelijk om de
gevaarsituatie in te schatten.
Als er gevaar dreigt voor gezinsleden,
dan start je de nodige crisisinterventies
en zorg je voor een veiligheidsplanning.
Een situatie aanmelden kan via het
aanmeldformulier (meer informatie bij de
contactpersoon van je organisatie).

Om een goede inschatting te kunnen
maken van de situatie, moet alle
informatie aanwezig zijn. Als blijkt dat
er belangrijke elementen ontbreken, dan
worden die bij de relevante partners
opgezocht.

STAP 3 - WEGING EN
KWALIFICATIE
Op basis van de beschikbare informatie
wordt een risicotaxatie-instrument (RTI)
ingevuld. Dit RTI dient als basis om het
dossier te ‘wegen’ (wat is de ernst van de
problematiek?) en te kwalificeren (welke
problemen doen zich voor en welke
beschermende factoren zijn aanwezig?).
Vervolgens worden er gezamenlijk
doelstellingen en acties voorgesteld in een
plan van aanpak. Er wordt bekeken welke
diensten deze acties kunnen opvolgen. Een
casusregisseur die onder de partners wordt
aangesteld, zorgt voor de coördinatie.
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STAP 4 EN 5 - CASUSREGIE
EN UITVOERING

>> Als blijkt dat een bijsturing van
het plan van aanpak nodig is,
communiceert de casusregisseur dit
naar het operationeel team.

Welke rol heeft een casusregisseur?

>> Bij het uitvoeren van het plan
van aanpak geldt er een gedeelde
verantwoordelijkheid. De casusregisseur
kan bij problemen in de uitvoering altijd
bij het operationeel team terecht om
tot een gedragen beslissing te komen.

>> De casusregisseur coördineert alle
acties in een Ketenaanpak IFG-dossier
(regiefunctie). Hij/zij gaat normaal niet
zelf als hulpverlener aan de slag, maar
houdt het overzicht over alle lopende
trajecten en ontwikkelingen binnen
het gezin. De acties worden uitgevoerd
door de betrokken partners terwijl de
casusregisseur het helikopterperspectief
bewaakt.
Voor de betrokken organisaties
heeft dit als voordeel dat er een
goede doorstroming is van relevante
informatie en dat de samenwerking
met de andere partners gefaciliteerd
wordt.
Voor de cliënten is de casusregisseur
een neutrale aanspreekpersoon die,
indien nodig, kan bemiddelen als
een traject met een bepaalde dienst
moeilijk loopt.
>> Hij/zij brengt de cliënten op de hoogte
van het plan van aanpak via een
persoonlijk gesprek.

STAP 6 - AFSLUITEN EN
EVALUATIE
Als het geweld gestopt is en de
doelstellingen van de casuscoördinatie
gerealiseerd zijn, kan een dossier afgerond
worden. De situatie wordt daarna zes
maanden vanop een afstand gevolgd
en indien er geen problemen meer zijn
afgesloten. Dat betekent echter niet dat
er geen hulpverlening of justitieel traject
meer kan lopen.
De aanpak van de casussen wordt
geëvalueerd op de overlegtafel.

>> Hij/zij contacteert alle betrokken
diensten via telefoon, e-mail … om de
doelstellingen van het plan van aanpak
te bespreken en op te volgen.
>> Nadien houdt de casusregisseur de
vinger aan de pols bij de betrokken
diensten en bij het cliëntsysteem
over de uitvoering van de acties.
Op regelmatige tijdstippen brengt
de casusregisseur verslag uit op het
operationeel team over de voortgang
van de situatie.
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STAP 1 - AANMELDING

