
Intrafamiliaal geweld

Ik analyseer en
bepaal volgende stap

Ik ga in gesprek en
onderneem gepaste

acties

Signalen
kaart (NL)

Betrek je
collega's/team

Gebruik
hulpbronnen/
partnerschap

Andere CAW 
Oost-Vlaanderen 

 Onthaal 
09/2650400 

- Spoor mensen aan
zelf 112 te bellen 
-  Maak zelf een

melding bij parket
(niet bij politie i.f.v.
beroepsgeheim)

09/234.40.11

Bel Crisisteam
(CAW) 09/2650490

voor:
- Consult

- Interventie
- Crisisbegeleiding

 

Bekijk een
doorverwijzing naar
de diensten op het

volgende blad

Opvoeding
OCJ: 02/243 51 07
    Outreachend

consult

Partnergeweld
Mail naar partnerconflicten-

geweld@
cawoostvlaanderen.be

O N D E R S T E U N E N D  S T A P P E N P L A N  -
C O N T A C T F I C H E  V O O R  E E R S T E L I J N S W E R K E R S

Ik merk signalen
op van oplopende

spanningen,
conflicten en/of
geweld in het

gezin

Ouderenmis-
(be)handeling

VLOCO 
078 15 15 70

CONSULT
PER THEMA

 

Vrouwelijke genitale
verminking -

Huwelijksdwang
GAMS

 0493 40 52 90

Ik observeer

Cultuursensitief
handelen in gezinnen

onder spanning 
                               OTA

 

HULP-
BRONNEN

- Detectometer bij
vermoeden van vrouwelijke
genitale verminking
- Kindreflex als hulp bij het
spreken over opvoeden en
veiligheid in gezinnen.
- ACCESS praten met
vrouwen met migratie-
achtergrond over geweld
- Slachtofferzorg voorziet
alle info voor slachtoffers

Actie = hier en 
nu nodig omdat

Fysieke/psychische
integriteit in het
gedrang komt 

 Actie = nodig om
escalatie te
vermijden

Er is nood aan (niet
dringende)

ondersteuning

Er is geen 
erkenning voor

bezorgdheid/vraag

En ik ben gerustgesteld

En ik ben niet gerustgesteld
- Er zijn minderjarigen?

Contacteer een gemandateerde
voorziening  (OCJ, VK)

- Er zijn geen minderjarigen, maar
dit lijkt een chronische/

uitzichtloze situatie: consulteer de
Ketenaanpak IFG 0490/660084

Seksueel
geweld - 
Zorgcentrum
         UZ Gent
               

 

Kinder-
mishandeling VK

09/2167330

Stalking/anoniem
overleg Bureau
politionele zorg 
            09/266 67 53

Twijfel over 
melding bij parket?

Consulteer hen anoniem
via 0476 36 73 15

09 234 40 11

https://signalenkaart.nl/
https://www.jeugdhulp.be/professionelen/actoren-jeugdhulp/jeugdbescherming/ondersteuningscentrum-jeugdzorg
https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/folder_outreachend_consult.pdf
mailto:partnerconflictengeweld@cawoostvlaanderen.be
mailto:partnerconflictengeweld@cawoostvlaanderen.be
mailto:partnerconflictengeweld@cawoostvlaanderen.be
https://www.ouderenmisbehandeling.be/VLOCO/professionelen.aspx
https://www.ouderenmisbehandeling.be/VLOCO/professionelen.aspx
https://gams.be/nl/contact/
https://www.otavzw.be/vorming/
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/tool/detectometer-een-tool-voor-professionelen-m-v-x/
https://kindreflex.be/sectoren/voor-de-caws/alle-stappen-caw/
https://www.we-access.eu/nl
https://slachtofferzorg.be/
https://kindreflex.be/sectoren/voor-de-caws/alle-stappen-caw/stap-6-voor-de-caws/
mailto:ketenaanpakifg.ovl@vlaanderen.be
http://www.seksueelgeweld.be/
https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/gent/
https://www.politie.be/5415/vragen/aangifte-of-melding/slachtoffer-van-stalking


Mogelijke
samenwerkings-

partners
VOLWASSENEN

 
- CAW Onthaal (09/2650400)

(via onthaal: 09/265 89 20)
- Slachtofferhulp CAW

(slachtofferhulp.gent@cawoostvl
aanderen.be)

- Psychologische dienst OCMW
(cliënten OCMW)

- CGG Adentro: 09/235 22 41
- Eerstelijnspsycholoog

- Kortdurende trajecten psy
- Privétherapie

- VZW Touché (agressie):
0477/605409

- GAMS (VGV/gedwongen
huwelijk: Inloopuur in De sloep

OF telefonisch consult
0493/405290)

- Stalkingalarm via Bureau
politionele zorg

 
KINDEREN/JONGEREN

 
- Overkop (16-24j)
- JAC 09/2650470

- VZW Tejo: 09/2243096
- CGG Adentro: 09/235 22 41

- Eerstelijnspsycholoog 
 

OUDEREN
 

- VLOCO/CAW

- Team Partnerconflict- en
geweld

(mits toeleiding door
hulpverlener) via

partnerconflictengeweld-
@cawoostvlaanderen.be

 
- CGG Adentro: 09/235 22 41

 
- privétherapie

 
- Zoek gezinsbegeleiding via de

brede instap:  
K&G (0-3j)

CLB (schoolgaande kdn)
CAW (andere)

Opvoedingswinkel
 

- Samen1Plan Gent-
Scheldekracht

info@samen1plan.be
 

- OCMW welzijnsbureaus/
integrale gezinsondersteuning

 

Individueel Koppels Gezinnen

 
 

1712 bel, mail, chat (gratis, anoniem,)
 

Luisterende oren bij vragen over
partnergeweld bij anderstaligen

 
nu praat ik er over voor

minderjarigen (chat/mail)
 

112 app preventief installeren 

Loop je vast in
samenwerkings-
trajecten? Heb je

bijkomende vragen?
Noden? Contacteer
Team IFG Stad Gent
teamifg@stad.gent

09/2668205

Contacten 
voor cliënten 

 
Bekijk samen met een consult-

dienst (zie vorige blad) hoe je een
MDP kan organiseren op maat

van jouw casus. Blijven jullie
vastlopen? Neem contact op met

de Ketenaanpak!

Multidisciplinair
overleg (MDP)

https://stad.gent/nl/contact-meldpunten/welzijnsbureau-je-buurt
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/adentro
http://www.pakt.be/node/350
https://www.psy-ovl.be/
https://socialekaartvangent.be/sectoren/kortdurende-trajecten-eerstelijns-psychologische-zorg-elp-0
https://www.vind-een-psycholoog.be/?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASp4WDlXTgByi1cv4hd_Q_NHT6D2IK65UR92oVYNFYH5W2hNqRf9600aAovzEALw_wcB
https://www.vzwtouche.be/
https://gams.be/nl/2017/12/19/gams-start-permanentie-in-gent/
https://www.politie.be/5415/vragen/aangifte-of-melding/slachtoffer-van-stalking
https://gent.overkop.be/
https://tejo.be/tejo-gent/
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/adentro
https://www.psy-ovl.be/
https://www.psy-ovl.be/
https://www.ouderenmisbehandeling.be/VLOCO/professionelen.aspx
mailto:partnerconflictengeweld@cawoostvlaanderen.be
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/adentro
https://www.vind-een-psycholoog.be/?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASp4WDlXTgByi1cv4hd_Q_NHT6D2IK65UR92oVYNFYH5W2hNqRf9600aAovzEALw_wcB
https://stad.gent/nl/opvoedingswinkel-gent
http://www.samen1plan.be/
https://www.desocialekaart.be/zoek?org=welzijnsbureau&loc=29430&sec=27012&sort=organisation
http://www.1712.be/
https://www.luisterendeoren.be/nl/contact
https://www.nupraatikerover.be/
https://youtu.be/2W6xEKoGfWs
mailto:teamifg@stad.gent
https://departementwvg.be/justitiehuizen/ketenaanpak-intrafamiliaal-geweld

