SAMEN STERKER
De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld Oost-Vlaanderen
bestaat uit verschillende diensten en organisaties die
nauw samenwerken om je situatie te verbeteren:
•
•
•
•
•
•
•

VRAGEN?
Meer informatie krijg je bij de verschillende diensten
of bij de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld.

WAAR KUN JE TERECHT?
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Centrum algemeen welzijnswerk (CAW)
Agentschap Jongerenwelzijn
Centrum geestelijke gezondheidszorg
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Justitiehuis Gent, Dendermonde, Oudenaarde
Parket Oost-Vlaanderen
Politiezones Gent, Dendermonde, Vlaamse
Ardennen, Sint-Niklaas, Meetjesland-Centrum,
Geraardsbergen-Lierde
• Stad en OCMW

STOP GEWELD
IN HUIS

De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld OostVlaanderen zorgt ervoor dat de communicatie
tussen de samenwerkende diensten vlot verloopt.
JOUW CONTACTPERSOON
Voornaam, naam:
.................................................................................................................
Telefoon:
.................................................................................................................
E-mail:

Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
afdeling Justitiehuizen
Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld
Oost-Vlaanderen

.................................................................................................................

Tel. 09 269 61 98
09 269 62 46
ketenaanpakifg.ovl@wvg.vlaanderen.be

KETENAANPAK
INTRAFAMILIAAL GEWELD
OOST-VLAANDEREN

WAT IS INTRAFAMILIAAL
GEWELD?
Lichamelijke mishandeling
>> Slaan, bijten of stampen
>> Aan de haren trekken
>> Seksueel geweld
>> Wurgen
>> Brandwonden
>> Verwonden met een wapen
>> …

JE WILT DAT DEZE SITUATIE STOPT
Intrafamiliaal geweld is ontoelaatbaar
Stop geweld in huis! Onveiligheid thuis heeft een
vernietigend effect op alle gezinsleden, vooral op
opgroeiende kinderen.

DE KETENAANPAK INTRAFAMILIAAL GEWELD MAAKT
HET EENVOUDIGER OM JE
PROBLEMEN AAN TE PAKKEN
> We leggen alle informatie samen

Blijf er dus niet mee zitten en praat erover.
Liefst zo snel mogelijk!

Met jouw goedkeuring leggen de diensten alle
informatie samen. Zo krijgen ze een beter zicht
op wat goed en minder goed loopt.
We kijken daarbij naar de noden en de wensen
van alle gezinsleden.

Hulp zoeken is niet gemakkelijk
Emotionele mishandeling
>> Kleineren en vernederen
>> Stellen van onredelijk hoge eisen
>> Treiteren en pesten
>> Ongewenste seksuele handelingen
>> Geld afstaan onder druk
>> Speelbal zijn van de grillen van een huisgenoot
>> …

Dit geweld kan gericht zijn naar verschillende
personen in het gezin.
>> Tussen (ex-)partners onderling
>> Tussen ouders en kinderen
>> Tussen kinderen onderling

Tijdens je zoektocht naar hulp is de kans groot dat
je bij verschillende diensten terechtkomt. Elke dienst
heeft bepaalde verwachtingen en stelt je soms
dezelfde vragen. Om je te kunnen helpen, moet je
er over je situatie vertellen. Daarnaast moet je ook
allerlei zaken regelen. Al bij al een zeer vermoeiende
periode, terwijl je gewoon een oplossing wilt voor
jouw situatie.
Als je dit herkent en de normale hulp geen oplossing
meer biedt, dan kun je terecht bij de Ketenaanpak
Intrafamiliaal Geweld.
De aanmelding gebeurt altijd via een dienst
waarmee de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld
samenwerkt (centrum algemeen welzijnswerk,
vertrouwenscentrum Kindermishandeling, justitiehuis
... de volledige lijst vindt je op de achterkant van de
folder).

> We stellen oplossingen voor
Er is aandacht voor eventuele problemen die
geweld kunnen uitlokken.
Het is belangrijk dat je goed meewerkt als je wilt
dat het geweld stopt.

> We zorgen voor één aanspreekpunt
Als je veel stappen moet doorlopen, dan wordt
het wel eens onoverzichtelijk, zowel voor jou als
voor de betrokken diensten.
Daarom is er één aanspreekpunt voor je gezin én
voor deze diensten. Zij/hij houdt een overzicht
over alle stappen die genomen worden.

