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hoog 
risico

laag 
risico

enkelvoudige 
problematiek

meervoudige 
problematiek

organisatie- of 
domeinaanpak

organisatie- en 
domeinoverstijgende

ketenaanpak

A B

C D

•Enkelvoudige casuïstiek

•1 of weinig cliënten 
betrokken

•1 of weinig diensten 
betrokken

•Relatief overzichtelijk

•Interventiemogelijkheden 
BINNEN eigen dienst of 
domein (hulpverlening ÓF
politie ÓF justitie)

•Informatie delen beperkt 
noodzakelijk

•Zware en complexe 
casuïstiek

•Veel cliënten betrokken

•Veel diensten betrokken

•Behoefte aan overzicht

•Interventiemogelijkheden 
BUITEN eigen dienst of 
domein (hulpverlening ÉN
politie ÉN justitie)

•Informatie delen 
noodzakelijk (‘need-to-know’, 
niet ‘nice-to-know’)



Ketenaanpak 
IFG

CO3 Antwerpen 





Keten – kenmerken

Gezamenlijk werkproces

EvaluatieUitvoeringCasusregieWegingDossier-
vorming

Onthaal & 
Intake



Bestuur Politie

Netwerkmodel

Zorg Justitie



Bestuur Politie

Zorg Parket



Proces-keten

Bestuur Politie

Zorg Justitie

Informatie Weging /
Plan Aanpak

casusregie UitvoeringAanmelding Evaluatie 



Dit gebeurt in zes processtappen:

Aanmelding:
•Intake
•Risico-
taxatie
•Veiligheid
•Crisis-
interventie

Dossiervorming:

•Ronde tafel
•Veiligheid 
•Informatie 
verzamelen
• Dossierhouder
• Risicoscreening
• Voorstel 
casusregisseur

Weegploeg:
•Multi-
disciplinair 
overleg
•Plan van 
Aanpak
•Casus-
regisseur

Casusregie:
•Plan van 
aanpak 
invullen 
met 
partners en 
cliënten

Uitvoering:
•Coördineren
•Opvolgen
•Bijsturen
•Nazorg

Opvolging:
• Opvolg 
ronde tafel
•Casusverloop 
•Beleid
•Afronden
•Afsluiten

ketenregieteam



Signalerende 
diensten CO3

EvaluatieUitvoeringCasusregieWeging Dossier 
vorming

Onthaal & 
Intake

Kwantitatieve resultaten CO3 2012 - 2018

Resultaat:
652
aanmeldingen
89 in 2012
75 in 2013
94 in 2014
61 in 2015
108 in 2016
104 in 2017
126 in 2018

Aanmelders 
29% parket (190)
21% politie (139)
17% CAW (109)
9% SDJRB (59)
8% OCMW (51)
4% justitiehuis (22)
2% OCJ (13)
2% VK (13)

Resultaat

640 besproken
69 actief

Dossierhouders
28 % politie (178)
30% parket (193)
16% CAW (103)
10% OCMW (66)
6% VKA (42)
4% SDJRB (24)
2% justitiehuis 
(12)

Resultaat

595 besproken 
(91% 
aanmeldingen)

441
plan van 
aanpak
(68%)

Resultaat

95 afronding 
(doel behaald)

358 afgesloten
(6 maanden 
stabiel)

Resultaat 

Casusregie:

37% CAW (166)
24% VKA (106)
11% SDJRB (47)
10 % OCMW (43)
5% justitiehuis 
(23) 
5% politie (22)
4 % parket (17)
3 % stad (12)

Resultaat

129 in uitvoering

Doorlooptijd:
Gewogen 
gemiddelde:
20,38 (piloot)
27,26 (2018)



Een ketenaanpak voor intrafamiliaal geweld



Proces-keten

Bestuur Politie

Zorg Justitie

Informatie
> Dossier

Weging /
Plan Aanpak

casusregie UitvoeringOnthaal Evaluatie 



Casus 1

Juiste informatie



Aanmelding

• Moeder 2 kinderen
• Aangeboden wijkteam CAW

– Jaren mishandeld, geen aangifte uit angst
– Man in gevangenis 
– Zoon 5 jaar zorgwekkend gedrag



Informatie Ronde Tafel

• Gevangenis niet voor IFG maar andere feiten
• JWA: stemt in met CO3, geen hulpvraag
• Politie: pv voor IFG, geen bewijzen wel 

bevestiging buren
• Man vrij voorwaarden > gaat direct terug naar 

vrouw en kinderen. Vrouw contacteert politie, 
kinderen willen papa niet zien.



vervolg

• Man komt regelmatig aan schoolpoort, 
kinderen lopen dan terug naar binnen

• Verwarring over contactverbod
– Moeder en school denken voor kinderen
– In feite voor slachtoffer andere feiten

• Moeder start echtscheidingsprocedure en 
vraagt dringende voorlopige maatregelen



Weegploeg

• Plan van aanpak:
– Veiligheid en welzijn moeder en kinderen
– Justitiële maatregelen man

• Casusregisseur coördineert



Casusregie - slachtoffer

• Moeder begeleiding CAW
• Behandeling psychiater
• Crisishulp aan huis nav gedragsproblemen 

kinderen
• Wel contactverbod kinderen > terug naar 

school



Casusregie - pleger

• Ontkent IFG, verwijt hulpverleenster CAW 
partijdigheid en wil klacht indienen

• Doorverwezen wijkteam CAW 
• Opvolging justitiehuis (oa agressietherapie)
• Vaak in omgeving huis slachtoffer, woont zelf 

achter de hoek



Casusregie - uitvoering

• Slachtoffer geschorst mutualiteiten, brief van 
man dat zij voor hem zou werken en met 
ziekteuitkering fraudeert.

• OCMW-steun voor vrouw
• Rechtzetting fraude (doktersattest)
• Aangifte valsheid in geschrifte



Casusregie - uitvoering

• Stalken stopt (effect op kinderen)
• Politie geen meldingen, geven wel aan 

onderzoek naar verschillende andere feiten



Casusregie - uitvoering

• Signaal justitiehuis dat man niet meer op 
afspraken komt

• Is verhuisd naar buitenland, bevestigd via 
moeder

• Geseind ontlopen maatregelen en ontvoering 
kind 1e huwelijk (toezicht jeugdrechtbank)



Afsluiting

• Via slachtoffer bevestiging dat man in Dubai 
woont

• Met slachtoffer en kinderen gaat alles goed, 
nog contextbegeleiding aanwezig.



Casus 2

Verklaringen van cliënten en evidente (?) 
samenwerkingen 



Aanmelding

• Melding jeugdbrigade
• Jongvolwassene A
• Geweld tav broers & zussen.  
• Vader verblijft vaak in Marokko



Dossiervorming

• OCJ voert MANO-onderzoek
• Jongere gaat niet in op vraag van politie voor 

nieuwe verhoren > geseind
• Strafblad andere feiten (drugs, geweld, 

diefstal)



Dossiervorming

• Moeder is al vroeg gestorven, daardoor zit 
vader vaak in Marokko en is 
opvoedingsverantwoordelijkheid op zijn 
schouders gekomen



Plan van aanpak

• Focus hulpverlenend gesprek met A



Uitvoering

• Consulente OCJ signaleert bezorgdheid dat hij 
al maanden niet bereikbaar is

• Jongere broer gekend radicalisering 
(tegengehouden Zaventem) 

• Vader vertelt dat zoon al lang niet meer thuis 
komt



Uitvoering

• Zus heeft tijdens verhoor met politie verteld 
dat hij wel nog wekelijks thuis komt

• Staat nog steeds ingescheven op ouderlijk 
adres

• Wordt opgevolgd door justitiehuis voor 
probatiemaatregel (niet IFG)
– Tijdens invrijheidstelling bij vader verblijven



Uitvoering

• Gaat niet in op hulpverlenend aanbod
• Opgepakt nav agressief gedrag bij 

verkeersongeval > gevangenis 01/10/16 –
30/11/16

• Gaat niet in op aanbod TOP-coaches
• Geen meldingen IFG meer



Casus 3

Justitiële opvolging &
Rol criminoloog bij parket



Aanmelding

• 29/03/2017 door OCJ en SDJ geweld ex-
partner naar moeder en kinderen

• T. heeft veroordelingen sinds 2004 voor IFG, 
drugs, vermogensdelicten

• Moeder en kinderen VOS-dossier 
(druggebruik, onhygiënische huisvesting, geen 
dagbesteding) 



Dossiervorming

• Juni 2017: T. is onbereikbaar.  Vrouw beweert 
geen contacten meer te hebben, 
jeugdrechtbank volgt op, hulpverlening loopt 
> voorstel om af te ronden

• Kinderen vertellen dat hij wel nog thuis komt 
> blijkt met een vriend op zolder te wonen

- 17/07 en 05/08 feiten IFG > aangehouden



1e detentie 

• Titel 1Slagen en verwondingen:
– Aanhouding 06/08/17
– Veroordeling 18/10/18: 18 maanden

• Titel 2Drugs:
– Veroordeling 10/10/12: 15 maanden met 

probatieuitstel 5 jaar
– Herroepen: 119 dagen voorhechtenis, 331 dagen 

ten uitvoer
– Strafeinde 27/01/19



Plan van aanpak

• Contact leggen met T. (hulpvraag, zijn kant van 
verhaal)

• Justitieel traject T. opvolgen
• Moeder blijven motiveren hulpverlening
• SDJRB volgt kinderen op



1e Voorlopige Invrijheidstelling (VLV)

• VLV 3/12/17
– Contactverbod
– Drugsbegeleiding
– Agressiebegeleiding
– Zoeken dagbesteding

• Schending voorwaarden > intrekking VLV 
08/01/18



2e detentie

• 08/01/18 - 08/05/18
– Uitvoering Titel 1 + Titel 2
– 06/02/18 veroordeling 15 dagen met 

probatieuitstel 3 jaar voor inbreuk drugwetgeving



2e VLV

• 08/05/18
• Geen voorwaarden

• 05/06/18: pv slagen en verwondingen
• 09/06/18: pv inbreuk drugwetgeving
• 09/06/18: diefstal ten nadele ex-partner

• Geen inbreuk VLV want geen voorwaarden



3e detentie

• 22/06/18 belaging 
– Plus pv’s 05/6 en 09/6
– aanhouding

• 27/07/18 doorverwezen correctionele 
rechtbank

• 23/08/18: vonnis 2 jaar gevangenisstraf > 
beroep

• 24/10/18: bevestiging vonnis



Casusregie

• Motiveren slachtoffer hulpverlening 
• Via gevangenis peilen hulpvraag pleger



3e VLV

• 09/11/18:
– Geen voorwaarden



4e detentieperiode

• 21/11/18 arrestatie belaging
• 22/11/18 aanhouding
• 27/11/18 raadkamer
• 11/12/18 KI
• 06/03/19 vonnis, 15 maanden + geldboete



Casusregie

• Aanspreekpunt voor slachtoffer 



Detentie

• 3 titels in uitvoering: +3 jaar
– Arrest Hof van Beroep: 2 jaar
– Vonnis CRB : 15 dagen met probatieuitstel voor 3 

jaar 
– Vonnis CRB: 15 maanden (beroep)


