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Voorwoord
Beste lezer,
2020 was een extreem zwaar jaar. Voor iedereen, maar in het bijzonder voor de vele
kinderen en jongeren die leven in gezinnen waar de stress toeslaat, verhoogd door de
effecten van de coronapandemie. We zien dat onmiskenbaar dagelijks in onze
gespreksruimtes. Ook de cijfers die onze werking documenteren tonen forse stijging van
aangemelde geweldsituaties, waarin het VK urgent en rechtstreeks moest tussenkomen.
Ons team stond er, in volle crisis en met een groot engagement, alsof er nog een tandje
bijgestoken kon worden in een context waar de werkdruk ook zonder corona al zeer
belastend is. Zo’n engagement moet je als organisatie kunnen koesteren.
In 2020 namen we afscheid van Liesbet Smeyers. Op initiatief van prof. dr. Eggermont trok
Liesbet eind jaren ´70 vanuit de toenmalige dienst Patiëntenbegeleiding van UZ Gasthuisberg
de Leuvense Battered Child Commissie op gang. Dat was een vroege voorloper van het
Vertrouwensartscentrum ‘Kind en Gezin in Nood’ dat ze met veel passie samen met Peter
Adriaenssens uitbouwde. Ze is een “founding mother” voor de Vlaamse hulpverlening bij
kindermishandeling en de werking van ons huidig VK. We hebben enorm veel van haar
geleerd, tot in haar laatste werkweek. Met veel dankbaarheid wensen we haar met haar
pensionering alle geluk en plezier toe in deel 2 van haar leven.
Met dit verslag informeren we u over een aantal aspecten van de VK-werking in 2020. Veel
leesplezier!
Kristof Desair
Directeur Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant
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1 Algemene informatie over het vertrouwenscentrum in 2020
1.1 Raad van bestuur
Mevr. Marianne Vael

Directeur Personeelsbeleid UZ Leuven
Voorzitter Raad van Bestuur

Prof. Dr. Kristina Casteels

Kindergeneeskunde UZ Leuven

Dhr. Mark Charlier

Verantwoordelijke Financiële Dienst UZ
Leuven
Verantwoordelijke Boekhouding

Prof. Dr. Gunnar Buysse

Medisch diensthoofd Kindergeneeskunde
UZ Leuven

Mevr. Annemie Dillen

Hoogleraar Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen KU Leuven

Mevr. Christine Mathieu

Algemeen secretaris

Dr. Wim Tambeur

Klinisch Directeur Vrouw en Kind UZ Leuven

6

1.2 Medewerkers

Team
Mevr. Ann Crabbé
Dhr. Kristof Desair
Mevr. Ilke De Vos
Mevr. Sara Diels
Mevr. Anke Dillen
Mevr. Astrid Du Four

Functie/discipline
Administratief medewerkster
Directeur
Orthopedagoge
Klinisch psychologe
Orthopedagoge
Maatschappelijk werkster

Mevr. Carla Ivens
Mevr. Monique Lemmens
Dhr. Kristof Lisson
Mevr. Iris Roelens
Mevr. Wendy Slechten

Orthopedagoge
Administratief medewerkster
Psychiatrisch
verpleegkundige
Administratief medewerkster
Schoonmaak

Mevr. Liesbet Smeyers
Mevr. Sofie Snoeck
Dr. Jaan Toelen
Mevr. Agnésia Vaes
Dr. Helene Van Assche
Dhr. Bart Vanbeckevoort
Mevr. Ellen Vanderelst

Maatschappelijk werkster
Klinisch psychologe
Kinderarts
Orthopedagoge
Kinderpsychiater
Orthopedagoog
Antropologe

Mevr. Elisabeth Vanderveken
Mevr. Patsy Verhaert
Mevr. Karen Vermant

Orthopedagoge
Maatschappelijk werkster
Maatschappelijk werkster

Stages
Catriona Byl
Jente Schaerlaeken
Noor Olejnik

Camille Provost

Studierichting
Sociale Readaptatiewetenschappen,
UCLL
Orthopedagogiek, KULeuven
Klinische stage & Research
Internship Master Mental Health,
Maastricht University
Psychologie, VUB

Tewerkstelling
60 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % (tijdskrediet met
motief 20 % van 01/01/’20
tot 31/05/’20)
80 %
70 %
100 % (tijdskrediet met
motief 20%)
50 %
15 u/week (01/02/’20 tot
31/07/’20)
100 % (tot 10/11/’20)
70 %
10 % (vanaf 01/09/’20)
100 %
30 % (vanaf 01/09/’20)
100 %
100 % (tijdskrediet met
motief vanaf 10/’20)
100 % (tot 04/08/’20)
80 %
100 % (vanaf 10/08/’20)

Periode
03/02/’20 – 26/06/’20
01/09/’20 - 28/02/’21
01/09/’20 - 29/04/’21

14/09/’20 – 19/04/’21
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Jobstudenten
Liesse Dehaerne
Lars Vanbeckevoort

Periode
Juli/september/oktober 2020
Juli tot november 2020

1.3 Vorming voor het team
Studiedagen, congressen, symposia … (niet exhaustief):
14/01, 15/01, ABFT training – vierdaagse
11/02, 12/02 basiscursus
12/02

8/09

Lunch & Learn: Mindful
leiderschap; Edel Maex
Webinar: Getuigen
Kindermishandeling – VECK
Teamvorming 1712

1/10, 2/10

VK tweedaagse

26/11
1/12

VK dag
Inspirerend communiceren

3/12

Webinar 1813 ‘handvatten voor
suïcidepreventie’
Workshop – Workitects

25/06

9/12

In company
i.s.m. Resonans
vzw – Leuven
UZ Leuven

Alle teamleden

Kristof Desair
Astrid Du Four

Wange

Leercentrum UZ
Leuven

Kristof Desair
Alle teamleden
Alle teamleden
Kristof Desair
Sara Diels

VECK

Kristof Desair

Langdurige opleiding :
Ilke De Vos zet in 2020 de opleiding Relatie- en Gezinstherapie bij Therapiecentrum Rapunzel
in Diest verder.
Astrid Du Four zet in 2020 de tweejarige opleiding contextgerichte zorg, systemisch werken
met individuen, ouders, gezinnen en groepen, bij Therapiecentrum Rapunzel in Diest verder.
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2 Maart 2020: corona-crisis

In maart 2020 barstte de corona-crisis los in Vlaanderen. Het overzicht hieronder geef weer
hoe het VK Vlaams-Brabant inspeelde op de crisissituatie en het werk organiseerde in de
verschillende lockdowngolven die 2020 kende.
We namen de nodige maatregelen om enerzijds maximaal in te spelen op de richtlijnen van
de Veiligheidsraad en anderzijds de continuïteit van onze werking te waarborgen.
Contact voor crisisvragen, meldingen en adviesvragen werd te allen tijde gewaarborgd. Wie
een situatie van kindermishandeling vermoedde, kon tijdens de corona-maatregelen contact
opnemen met het Vertrouwenscentrum op het nummer 016 301730. “Weet dat je er terecht
kan met jouw twijfels of zorgen. Beter samen nadenken en zoeken dan alleen.”
Iedereen was tijdens de lockdown beperkt in zijn mogelijkheden, maar we bleven samen
zoeken hoe we hulp konden verlenen die veiligheid en herstel voor de betrokken kinderen
mogelijk maakt. Het Vertrouwenscentrum bleef daarvoor elke werkdag van 9u tot 12u30 en
van 13u30 tot 17u (telefonisch en per e-mail) bereikbaar, voor meldingen en adviesvragen
inzake kindermishandeling en noodzakelijke cliëntcontacten. Buiten de kantooruren
voorzagen we beschikbaarheid voor dringend telefonisch crisisoverleg op onze wachtdienst.
De chathulpverlening (nupraatikerover.be) bleef beschikbaar voor jongeren en opende op
extra momenten. We namen, samen met het CAW, de permanentie op van 1712, de hulplijn
voor burgers bij vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.
We inventariseerden onze dossiers waarbij we inschatten dat de onveiligheid toeneemt ten
gevolge van de maatschappelijke corona-maatregelen. Deze situaties hebben we in de coronatijd expliciet en zo intensief mogelijk opgevolgd. We zijn ons ervan bewust dat de coronamaatregelen er toe leiden dat kinderen en jongeren en hun gezinnen meer geïsoleerd leven
en onder extra stress staan. Dat verhoogt het risico op gezinsgeweld. We zochten naar
proactieve manieren om hiermee om te gaan.
We appelleerden op de gevoeligheid van omstaanders voor signalen. In deze moeilijke tijden
voor iedereen, maar vooral voor onze kwetsbare gezinnen, deden we vanuit het VK een extra
oproep om mee zicht te houden op kinderen en jongeren. We communiceerden binnen ons
netwerk van professionele partners, schreven de lokale besturen aan en verspreiden via
youtube een filmpje onder onze cliënten.
We zijn face-to-face contacten met kinderen, jongeren, hun gezinnen en contexten blijven
verder zetten voor zover ze essentieel bijdragen aan het remediëren van acute onveiligheid
voor de betrokken minderjarige(n). Deze contacten gebeurden op de vertrouwenscentra en
met de nodige veiligheidsmaatregelen. Al de overige gesprekken en overlegmomenten
verliepen bij voorkeur telefonisch/elektronisch.
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Op elke werkdag was er een mini-team aanwezig op het Vertrouwenscentrum, in functie van
telefoonpermanentie en beschikbaarheid voor meldingen. Onze overige medewerkers
werkten maximaal van thuis uit.
De maatregelen waar onze medewerkers, maar ook ons cliënteel, zich aan moesten houden,
konden er toe leiden dat de dossieropvolging vertraging opliep. We hebben alles wat mogelijk
was gedaan om dit tot een minimum te beperken.
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3 Overzicht en conclusies van de meldingsregistratie 2020
3.1 Meldingen op het VK Vlaams-Brabant
In 2020 ontvingen de medewerkers van VK Vlaams-Brabant 1158 meldingen over 1825 unieke
kinderen. Deze aantallen houden een forse stijging in van ongeveer 12% ten opzichte van de
situatie in 2019, waarin er 1039 meldingen waren over 1529 unieke kinderen.
Figuur 1: Evolutie aantal meldingen en aantal gemelde personen
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3.2 Wie meldt er in 2020?
In 2020 gebeuren 295 meldingen (25% van het totaal aantal meldingen) vanuit de schoolse
context, meer bepaald door CLB’s, leerkrachten en medewerkers verbonden aan scholen. 294
meldingen (25%) zijn afkomstig vanuit de gezondheidszorg, voornamelijk vanwege de
ziekenhuizen, de regioverpleegkundigen van Kind & Gezin en de huisartsen. De hulplijn 1712
verwees in 2020 101 situaties (9%) naar het VK. Dat is een verdubbeling van het aantal in
vergelijking met 2019 (50). Er zijn 62 gevallen (5%), waarin de onmiddellijke omgeving rond
het kind (ouders, familie, vrienden, buren, ….), zonder tussenkomst van 1712 zijn ongerustheid
bespreekt met het VK. 109 situaties worden gemeld door justitie en politie.
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3.3 Aangemelde problematiek
Tabel 1: Aantal gemelde personen op het VK Vlaams-Brabant volgens gemelde
hoofdproblematiek
Gemelde problematiek
Lichamelijke mishandeling
Emotionele mishandeling
Emotionele verwaarlozing
Lichamelijke verwaarlozing
Seksueel misbruik
Risico op verwaarlozing/mishandeling
Onbekend welke mishandeling/ander
probleem
Verwerking van mishandeling in het
verleden
Grensoverschrijdend gedrag / geweld
door minderjarige
TOTAAL

Aantal personen
431
530
225
118
191
259
136

%
22%
27%
12%
6%
10%
13%
7%

15

1%

46

2%

1951

100%

In de gemelde problematieken zien we een stijging van het percentage meldingen over
verwaarlozingsproblematieken (in 2019: emotionele verwaarlozing 9%; fysieke verwaarlozing
4%). Daarnaast zijn er nagenoeg geen verschuivingen ten opzichte van de voorgaande jaren.
Meer dan een derde van de kinderen wordt gemeld omwille van een vermoeden van
emotioneel geweld. Bij iets meer dan een vierde van de gemelde personen betreft het
lichamelijke kindermishandeling of verwaarlozing. Bij 1 op 10 van de gemelde personen
betreft het ongerustheid over seksueel geweld. 13% van de gemelde personen loopt volgens
de melder een risico op emotionele, fysieke of seksuele kindermishandeling.

2.4

Woonplaats van gemelde kinderen

97% van de unieke kinderen die in 2020 gemeld werden op het VK Vlaams-Brabant, wonen op
het moment van de melding in de provincie Vlaams-Brabant. De overige meldingen komen uit
de vier andere Vlaamse provincies, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië of het
buitenland.
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4 Regiowerking Halle-Vilvoorde

Sedert geruime tijd formuleert het VK een nadrukkelijker aanbod voor de regio HalleVilvoorde. Door de vestiging in die regio kan er lokaal ingespeeld worden op de advies- en
hulpvragen. In 2020 investeerden we 40% van onze bestaffing in het arrondissement HalleVilvoorde.
Vanaf januari 2020 ondersteunen we onze werking in Halle-Vilvoorde vanuit de
Welzijnscampus Nieuwenbos (Bosstraat 84) in Groot-Bijgaarden. We huren er enkele vaste
lokalen en kunnen gebruik maken van de gedeelde gespreks- en vergaderlokalen van de
Welzijnscampus.

5 1712: de hulplijn bij geweld, misbruik en kindermishandeling
4.1 Versterkte samenwerking in 2020
1712 is een vaste waarde geworden in de werking van het Vlaams-Brabantse
Vertrouwenscentrum. Samen met het CAW Oost-Brabant organiseren we deze telefonische
lijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling. Burgers die het VK contacteren worden op
een systematische manier naar 1712 georiënteerd of indien mogelijk rechtstreeks
doorverbonden (tenzij het reeds gekende contacten betreft). 1712 is op die manier voor ons
de partner bij uitstek in de eerste screening van ongerustheden en hulpvragen van de
zogenoemde ‘burgers’, de personen die vanuit hun privé-situatie zorgen hebben over
kinderen. Dit leidt er enerzijds toe dat deze zorgen vanuit een ruime invalshoek benaderd
worden en dat ook alternatieve, laagdrempeligere hulpvormen buiten het VK ingeschakeld
kunnen worden. Anderzijds zorgt de grondige en deskundige 1712-screening voor gepaste en
ter zake verwijzingen naar het VK.
In het najaar hebben we de samenwerkingsrelatie tussen CAW en VK herbrond, onder meer
op een tweedaagse teamvorming. Naast een gezamenlijke oefening inzake de missie en de
visie van “onze” 1712, wisselden de medewerkers hun inhoudelijke expertise met elkaar uit
op een thematische manier. In de verdere opvolging hebben we de
samenwerkingsovereenkomst opgefrist en de nodige bouwstenen klaargelegd voor de
overname van de Chat na Seksueel geweld, voorzien in 2021.
In 2020 wordt op de praktijkvloer de continuïteit verder gezet die de voorbije jaren
opgebouwd werd. Liesbet Smeyers (VK) zette zich in 2020 tot aan haar pensioen verder in
voor de dagelijkse aansturing en ontwikkeling van de 1712-ploeg. Sinds oktober 2020 werken
we met een staf bestaande uit Kristof Lisson, Katrien Willems (CAW) en Mari Degel (CAW). De
1712-stafleden werken nauw samen in functie van de inhoudelijke werking, een teamwerking
gedragen door de gehele ploeg en de dagelijkse werkorganisatie van de hulplijn 1712. Kristof
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Lisson treedt op als contactpersoon en aanspreekpunt van de hulplijn 1712. Hij neemt
eveneens deel aan de Vlaamse stuurgroep. Tijdens de uitvoering van 1712-taken kunnen de
1712-medewerkers rekenen op zijn leiding. De staf vormt samen met Pamela De Dobbeleer
(CAW) en Kristof Desair een dagelijks bestuur dat een ondersteunende en coachende rol voor
de 1712-staf opneemt.

4.2 Analyse aanmeldingen vanuit hulplijn 1712 naar een
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Kindermishandeling is het thema waarover hulplijn 1712 de meeste oproepen krijgt. In 2019
ging het over 60% van het aantal ‘gemelde personen’. Het hoge aantal oproepen vertaalt zich
niet in een even hoog aantal doorverwijzingen naar of aanmeldingen bij een
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Dit kan te maken hebben met de aard van de
problematiek, het gegeven dat de contactnemer anoniem wil blijven, de hulpvraag, de wijze
van registratie, enzovoort. Daarnaast zijn er meerdere gevolggevingen mogelijk, afhankelijk
van de hulpvraag van de contactnemer. Elke burger die 1712 contacteert over (een
vermoeden van) kindermishandeling, zou tot op zekere hoogte, dezelfde dienstverlening
moeten krijgen. Onafhankelijk van de provincie waarmee de burger contact opneemt, zouden
de provinciale 1712-teams advies moeten geven, verwijzen naar of aanmelden bij meer
gespecialiseerde hulpverlening op een vergelijkbare manier.
Tijdens de 1712-Stuurgroep van 9 juni 2020 werd de vraag gesteld om meer inzicht te krijgen
in de doorverwijzingen / aanmeldingen vanuit 1712 naar een Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling.
Naar aanleiding van deze vraag voerden we wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar
de factoren die een rol kunnen spelen bij het beslissingsproces om een dossier vanuit 1712 al
dan niet aan te melden bij een VK. Noor Olejnik, student Universiteit Maastricht, was
onderzoeker, onder supervisie van Kristof Desair (VECK). De resultaten zijn voorgesteld en
bezorgd aan de Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator 1712, en de leden van Vlaamse
stuurgroep 1712.
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6 Het VK Vlaams-Brabant als gemandateerde voorziening
Op 1 maart 2014 werden de VK’s gemandateerde voorzieningen inzake maatschappelijke
noodzaak en kindermishandeling. Dat betekent dat zij naast hun reeds lang gekende werking,
vanaf dan ook onderzoeken maatschappelijke noodzaak kunnen doen.
In 2020 voerde het VK Vlaams-Brabant voor 207 unieke kinderen een onderzoek
maatschappelijke noodzaak. Bij 85%, voor 176 kinderen, gebeurde dat op verzoek van de
parketten jeugdzaken van Leuven en Halle-Vilvoorde. In 25 gevallen startte het VK een
onderzoek maatschappelijke noodzaak op vraag van betrokken hulpverleners, waar de
vrijwillige hulpverlening dreigde vast te lopen (voornamelijk CLB’s, de verpleegkundigen van
Kind & Gezin en CAW’s). De diagnose die het VK stelt in deze onderzoeken betreft in 19% van
de situaties lichamelijke mishandeling, in 41% emotionele mishandeling, in 4% van de gevallen
seksueel misbruik, in 25% verwaarlozing en in 5% een risico op kindermishandeling. In één op
de twintig situaties blijft de problematiek onduidelijk. Onderzoeken maatschappelijke
noodzaak zijn een ultieme poging om vrijwillige hulpverlening mogelijk te maken. 84% van de
onderzoeken maatschappelijke noodzaak leidt zo tot een vervolg binnen vrijwillige
hulpverlening.
Het VK Vlaams-Brabant zette in 2020 een team van drie voltijds equivalenten in om de
onderzoeken maatschappelijke noodzaak te voeren en het eventuele casemanagement op te
nemen. Onze administratieve teamondersteuner volgt de specifieke formaliteiten van de
onderzoeken maatschappelijke noodzaak verder nauwgezet op.

7 Eén-gezin-één-plan
Het VK Vlaams-Brabant is betrokken in de realisatie van de werf 1 – projecten in de provincie
Vlaams-Brabant, voornamelijk in de regio Hageland. In 2020 namen Bart Vanbeckevoort en
Ellen Vanderelst samen een halftijdse opdracht als gezinscoach op in Jeugdhulp Hageland.
Kristof Desair is lid van het dagelijks bestuur van Jeugdhulp Hageland (nu: 1G1P Oost-Brabant),
is trekker voor het thema kindermishandeling en verontrusting, en nam deel aan de diverse
overlegstructuren in de twee regio’s.

8 Zorggarantie
Het VK Vlaams-Brabant is partner in het netwerk Zorggarantie. Kristof Desair nam deel aan
het overleg en werkte mee aan de ontwikkeling van het regionale zorggarantieplan. Waar
mogelijk namen diverse teamleden als extern expert deel aan de wekelijkse zorgtafels.
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9 Activiteiten in het kader van beleidsvorming, samenwerking en
sensibilisatie
Naast de hulpverlening in concrete situaties, bouwde het VK in 2020 een aantal activiteiten
en projecten (verder) uit op vlak van beleid, samenwerking en kennisverspreiding. Hieronder
volgen een aantal van deze activiteiten.

9.1 Samenwerking en overleg op sectorniveau
De zes Vertrouwenscentra Kindermishandeling behoren tot de voormalige sector Kind &
Gezin, nu Opgroeien. Ze werken onderling samen en in overleg met het Agentschap Opgroeien
om te ontwikkelen op korte en lange termijn. Deze samenwerking heeft ook als doel het
Vlaams welzijnsbeleid voor te bereiden op vlak van kindermishandeling. In functie van de
onderlinge samenwerking en afstemming komen de leidinggevenden van de
vertrouwenscentra op regelmatige basis samen in het bestuur van het Vlaams
Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK). Het contact met agentschap Opgroeien
verloopt hoofdzakelijk via het sectoroverleg.

9.2 Inzet en betrokkenheid in het VECK
Algemeen
In 2018 werd het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling vzw (VECK) erkend als
partnerorganisatie van de vertrouwenscentra, conform het besluit van de Vlaamse Regering
van 17 november 2017. Het VECK is de partnerorganisatie waarin de zes vertrouwenscentra
hun deskundigheid met elkaar delen, ontwikkelen en verspreiden. Het VECK speelt een
sleutelrol richting een onderbouwd en effectief Vlaams beleid in de hulp bij
kindermishandeling. Het VECK neemt initiatieven zoals:
 een ondersteunend en effectief algemeen beleid in de aanpak van kindermishandeling
bevorderen
 de ontwikkelingen en knelpunten, tekorten en behoeften inzake de hulpverlening rond
kindermishandeling signaleren
 onderzoek en kennisontwikkeling omtrent het thema kindermishandeling
 verspreiden van deze kennis en deskundigheid
 het bijdragen tot de sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van
kindermishandeling
 de werking van de vertrouwenscentra inhoudelijk en praktijkgericht ondersteunen
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In 2020 hebben, met de steun van het VECK, meerdere VK-werkgroepen rond specifieke topics
hun werking verder gezet. Elk vertrouwenscentrum wordt vertegenwoordigd in deze
werkgroepen. Voorbeelden van deze werkgroepen zijn:
 vormingscel VK
 werkgroep Traumasensitief werken
 werkgroep Registratie en e-dossier
 werkgroep Kwaliteitszorg
 werkgroep Veiligheidsbeleid
 werkgroep Participatie
 werkgroep m.b.t. de website www.vertrouwenscentra-kindermishandeling.be
Elektronisch dossier VK’s
In 2020 werd de implementatie van een nieuw elektronisch dossier voor de VK’s ingezet, met
de steun van het agentschap Opgroeien, onder coördinatie van het VECK. Kristof Desair was
lid van de commissie in de onderhandelingsprocedure en volgde de ontwikkeling en de
migratie op namens de directies van de VK’s. Bart Vanbeckevoort vormde duo met Karolien
François (VK Brussel) om de ontwikkeling door PWC te sturen en te voeden, vanuit hun
expertise ter zake en in nauw overleg met een klankbordgroep waaraan al de VK’s deelnemen.
De lancering van het nieuwe systeem is voorzien voor juli 2021.

Visietekst Vertrouwenscentra en Expertisecentrum Kindermishandeling
In 2019 nam het VECK initiatief om, onderbouwd door wetenschap en praktijk, de visie op een
kwaliteitsvolle aanpak van kindermishandeling en de positie van de vertrouwenscentra te
expliciteren. Deze nota werd in 2020 verder ontwikkeld in dialoog met diverse partners
(academische wereld, praktijkexperten, agentschap). Samen met Maarten Verherstraeten,
Erik Van Doorn en Tim Stroobants nam Kristof Desair het gesprek met overheid verder op rond
deze visienota en verdere vertaalslag in het Vlaamse beleid.

Kindreflex
In het kader van de invoer van de kindreflex in de justitiehuizen en andere sectoren nam Carla
Ivens deel aan voorbereidende beleidsoverleg en verzorgde zijn in 2020 mee de vorming.

Zorgcentra na Seksueel Geweld
De uitbouw van de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) in België wordt gecoördineerd en
ondersteund door het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Kristof Desair
vertegenwoordigt het VECK en de VK’s in het deelstatenoverleg. Daarnaast draagt hij in 2020
bij aan de ontwikkeling van het model voor de minderjarigen op de ZSG, zodat kinderen en
jongeren de aangewezen bejegening en behandeling krijgen op de ZSG. Er wordt een sterk

17

appél gedaan op de VK’s in functie van de hulpverlening voor minderjarige slachtoffers van
seksueel misbruik.

9.3 Samenwerking en overleg met regionale partners
Overleg Kindermishandeling – Justitie - Politie
De parketten Jeugdzaken, de jeugdrechters, de verwijzers van Jongerenwelzijn, het CAW en
de politiediensten van de arrondissementen Leuven komen geregeld samen in de
Arrondissementale Raad Kindermishandeling om te reflecteren over samenwerking,
gemeenschappelijke thema’s en knelpunten. Dit overleg werd in 2020 verder gezet in de
arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde.
In het kader van de omzendbrief van minister Vandeurzen in verband met de casuscoördinatie
en de casusregie in de samenwerking tussen justitie en hulpverlening, participeert het VK
Vlaams-Brabant actief aan de ketenaanpak in Leuven en aan de ketenaanpak Halle-Vilvoorde
(stuurgroep, operationeel team en casusregie). VK Vlaams-Brabant investeert minimum 20%
VTE in de operationele teams en in de casusregie van de ketenaanpak. Astrid Du Four en
Kristof Lisson nemen dit ter harte.
Integrale Jeugdhulp
Het Vertrouwenscentrum werkt mee aan de uitbouw van de Integrale Jeugdhulp. In dat kader
participeren we aan:
 Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Vlaams-Brabant (IROJ)
 De lokale platforms voor praktijkoverleg
 Werkgroep Jongerenparticipatie van het IROJ
PONDO – Perinataal ondersteuningsnetwerk voor drug gebruikende ouders.
Pondo is een tweemaandelijks samenwerkingsverband tussen verschillende diensten (Msoc,
Veerhuis, Kind en Gezin, CKG, VZW Parel en VK) die elk vanuit hun deskundigheid preventief
gaan kijken hoe ze druggebruikende ouders maximaal kunnen ondersteunen. De focus ligt op
ervoor zorgen dat het (ongeboren) kind in zo ideaal mogelijke omstandigheden kan leven en
dat de veiligheid van het kind niet in het gedrang komt. Astrid Du Four, Ilke De Vos en Liesbet
Smeyers namen hieraan deel in 2020.

9.4 Sensibilisatie
9.4.1 Vorming/infosessies gegeven door teamleden (onvolledig)
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20/5
14/9
6/10
20/10
27/10

Webinar aan 7e jaar kinderzorg
Don Bosco
Webinar introductie VK voor Zorg
Leuven
Opleiding Rapunzel

Opleiding Rapunzel
Opleiding Rapunzel
‘Traumatische gezinssituaties’

Sara Diels, Anke
Dillen
Anke Dillen
Liesbet Smeyers
Liesbet Smeyers
Liesbet Smeyers

