
 

 

 

Activiteiten en vormingen rond IFG 
voor het Gentse netwerk 

Vormingen aangeboden door/i.s.m. Team IFG 

• Netwerkmoment IFG op maandag 21 september (13u30 - 16u). Schrijf je hier in. (kostprijs = gratis) Je 
bent al welkom vanaf 12u30 voor een netwerkmoment met broodje (gelieve dit aan te duiden). De 
agenda vertrekt deze keer vanuit thema 'lotgenoten': 

o Ruth Anthuenis maakte een bachelorproef over mannenmishandeling en richtte daarna een 
lotgenotengroep op voor mannen in Gent. Ze deelt haar ervaring samen met een 
ervaringsdeskundige. 

o Vzw ZIJN richtte de buddywerking 'Goudlijm' op voor slachtoffers van IFG, zij brengen hun 
eerste ervaringen. 

o Dialoogtafel 
• Tweedaagse interactieve vorming huwelijksdwang voor Gentse eerstelijnswerkers. Schrijf je hier in. 

Deze vorming ging tweemaal door in 2021 en wordt wegens succes herhaald op donderdag 13 oktober 
(vm) en donderdag 20 oktober (nm). (kostprijs = gratis) 

o Door wie? Margot (OTA Vzw) en Flore (GAMS Vzw) 
o Wat? 
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▪ Dag 1: breder kader 
▪ Dag 2: verdiepingsmoment met mogelijkheid tot eigen inbreng van cases en vragen. 

• Anoniem casusoverleg IFG voor Gentse hulpverleners. Van een aantal onder jullie kregen we de vraag 
om op een laagdrempelige manier anoniem casussen te bespreken over organisaties heen. (kostprijs = 
gratis) 

o Voor wie? Gentse hulpverleners actief binnen de gezondheids-en welzijnsdiensten 
o Doel? Op een anonieme manier breng je een casus waar je mee in de knoop ligt. Aan de hand 

van een intervisietechniek gaan we hier samen nadenken over wat de volgende stap kan zijn.  
o Interesse? Schrijf je in, ook al kan je niet aansluiten op onderstaande momenten. Ben je 

geïnteresseerd, maar kan je er nu niet bijzijn? Schrijf je alsnog in, dan weten er voldoende 
interesse is om dit verder te zetten. We organiseren de eerste keren ook afwisselend live en 
online, om te zien wat het beste werkt.  

o Wanneer? 
▪ Maandag 3 oktober van 14-16u (Onderstraat 22 - Buffalo)  
▪ Maandag 31 oktober van 10-12u (Online, link wordt later bezorgd) 

o Schrijf je in via deze link  

• Tweedaagse vorming gezinshereniging (gratis) Tijdens deze tweedaagse focussen we ons op de 
psychosociale impact van de (zeer complexe) procedure van gezinshereniging op gezinsleden. Hoe kan 
je als hulpverlener herenigers en neveninstromers zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de 
hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de 
realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders 
weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’? 

o Wanneer? 
▪ Maandag 7 november 
▪ Maandag 21 november  

o Voor wie? Hulp-/dienstverlening die werkt met deze doelgroep in Gent. 
o Door wie? Margot Lavent (OTA vzw) 
o Schrijf je in via deze link 

• Save the date: studiedag Ouderenmishandeling 25 november2022 (vm) 
o Het derde jaar op rij komt er een werk in de publieke ruimte rond IFG, dit jaar meer specifiek 

rond ouderenmishandeling. In het kader van dit thema, organiseren we ook een 
studievoormiddag met interessante sprekers zoals Lily Declercq (VLOCO) die het fenomeen uit 
de doeken doet. Mark Koninckx gaat dan concreter in op wat je kan doen als hulp-
/zorgverlener.  

o Inschrijven kan al via deze link  

Externe vormingen/activiteiten 

• Opleiding ORO-coach. ORO staat voor ouderschapsreorganisatieoverleg en is een aanpak in hoog-
conflictueuze scheidingen. De opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen en gaat in iedere Vlaamse 
provincie door. In Oost-Vlaanderen start de opleiding in oktober en gaat door in Aalst. Voor meer 
informatie, lees hier verder. 
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Overzicht samenwerkingspartners IFG 
voor eerstelijnswerkers 

Op vraag van heel wat eerstelijnswerkers in Gent, werd een overzichtskaart gemaakt 
van alle partners waar je mee kan samenwerken rond moeilijkere fenomenen zoals 
kindermishandeling, relationele conflicten, ouderenmishandeling, eergerelateerd 
geweld, ...  
 
Je kan de verschillende diensten consulteren bij problemen in een casus. Daarnaast 
maakten we ook een kleine 'flow' op voor wanneer een situatie uit de hand gaat lopen. 
 
Heb je verbetersuggesties? Laat het ons weten via teamifg@stad.gent. 

Je vindt het overzicht onderaan onze webpagina bij 'documenten'.  

   

 

 

  
 

Vertrouwenspersoon 
voor elke ouder 

Niet alleen kinderen in de jeugdhulp, maar ook hun ouders hebben recht op een 
vertrouwenspersoon. Zij kunnen hen helpen tijdens een gesprek met een begeleider, 
een CLB-medewerker, een consulent of een andere jeugdhulpverlener. Een 
vertrouwenspersoon kan steun bieden, maar ook soms zelf een actieve rol spelen door 
vragen te stellen of gevoelens te vertalen. 

Meer weten? Alle info vind je hier.  
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Key-accounts binnen het CAW 
voor professionals 

CAW Gent werkt sinds kort met 3 key accounts. Dat zijn professionals uit de organisatie 
die hulp- en zorgverleners wegwijs maken in het CAW: je in contact brengen met de 
juiste persoon binnen de organisatie, bruggen slaan, informatie doorgeven. De key-
accounts zijn er voor professionals, niet voor cliënten. We vragen expliciet om hier 
rekening mee te houden en de contactgegevens enkel te delen met 
collega’s. Hieronder vind je de contactgegevens: 

• Karel Thys: 0471 74 54 07 | karelthys@cawoostvlaanderen.be 
• Geert Beeckmans: 0476 92 18 42 | geertbeeckmans@cawoostvlaanderen.be 
• Frances Van Belle: 0474 88 56 58 | francesvanbelle@cawoostvlaanderen.be 

De key-accounts zijn een initiatief naar aanleiding van het signaal centralisatie schiet 
haar doel voorbij uit de signalenbundel 2021. 
 

 

 

  
 

 

Mama to be(e) 
Peergroep voor zwangere vrouwen 

Deze manier van werken baseert zich op het zich reeds bewezen Centering Pregnancy-
principe. (toekomstige) Moeders komen er elke maand samen met een groep zwangere 
vrouwen. Er wordt gepraat over het mama-worden, er is ook een vroedvrouw aanwezig 
op elke bijeenkomst. 
Praktisch? Mama to be(e) is gratis, vrouwen kunnen aangemeld worden via de huisarts. 
Er start een groep midden september in de Brugse Poort in het WGC. 

Hier vind je meer informatie  
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Vacature Casusregisseur Ketenaanpak 
Intrafamiliaal geweld 

Ketenaanpak Oost-Vlaanderen zoekt versterking. Het gaat om een voltijdse vacature 
voor één jaar (bepaalde duur).  
 

De casusregisseur (CR) gaat outreachend en actief aan de slag met gezinnen die leven 
in conflict. De CR is het aanspreekpunt voor zowel de gezinsleden als de andere 
betrokken diensten in het gezin. De CR neemt deel aan het multidisciplinair overleg 
ingeval van ernstige dossiers IFG en kindermishandeling. De CR stemt een gezamenlijk 
plan van aanpak af met alle betrokken partners en het cliëntsysteem. 

Solliciteren kan tot uiterlijk 9 september 2022.  

Meer info vind je hier 

   

 

 

  
 

 

Circuskamp 'TaRMaK' 
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voor kinderen die opgroeien in gespannen gezinnen 

De Circusplaneet en het Family Justice Center in Antwerpen startten samen het project 
'TaRMaK' op. Er worden circuslessen aangeboden aan kinderen die slachtoffer zijn van 
intrafamiliaal geweld.  
In de herfstvakantie organiseren ze een kamp in Gent (31/10-4/11) en gaat door in de 
Circuskerk. 
 
Ken jij gezinnen die leven in spanning met kinderen tussen de 8 en 10 jaar? Verwijs ze 
door naar het gratis circuskamp!  
Hoe? Mail naar Karen Decoster (karen@circusplaneet.be) 

Lees hier meer over het project 'TaRMaK'  

   

 

 

  
 

 

 

Seksueel strafrecht 
sinds 1/6/2022 

Je hoorde het al (of niet), maar het seksueel strafrecht veranderde op 1 juni 2022. 
 
Grootste verandering? 
- Toestemming staat centraal: alleen ja is ja 
- Aanranding van de eerbaarheid heet voortaan aanranding van de seksuele integriteit 
- Maximumstraf voor verkrachting werd verdubbelt 

Wil je hier meer over weten, lees hier verder  

   

 

 

  
 

Veilig op social media 
voor kinderen 

UGent creëert een website vol tips voor veilig gebruik van social media voor kinderen 
en hun ouders. 
Lees hier meer 
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Bevraging Gentse professionals 
Intercultureel werken rond moeilijke thema's 

Gent is een superdiverse stad. We tellen 160 nationaliteiten en 36% van de bevolking 
heeft een migratie-achtergrond. Uit onderzoek blijkt dat het voor mensen met een 
migratieachtergrond niet altijd evident is om hulp te zoeken bij opvoedings- en 
relationele issues. HoGent verdiept zich op dit moment in de noden en behoeften van 
deze Gentse doelgroep (DIVER-CITY). 
 
Anderzijds leven er bij Gentse professionals ook vragen over onder andere het 
intercultureel samenwerken, thema’s zoals gezinshereniging, geweld in gezinnen, 
enzoverder. Stad Gent wil hier graag ondersteuning in bieden. Er bestaan al heel wat 
organisaties die hier expertise in hebben en delen (OTA vzw, GAMS vzw, Mind-spring 
CAW, ...).  
 
Via deze bevraging willen we een zicht krijgen op jullie kennis, competenties en 
behoeften om tot een zo passend mogelijk aanbod te komen.  

In de vragenlijst komen de thema’s intrafamiliaal geweld en eergerelateerd geweld ook 
aan bod. We willen mensen met een migratie-achtergrond hierdoor niet gaan 
stigmatiseren. Wel bevragen we deze thema’s omdat het voor 
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hulpverlening/dienstverlening niet altijd evident is om rond deze thema’s in gesprek te 
gaan. Daarnaast worden mensen met een migratie-achtergrond door juridische, 
financiële, socioculturele ... issues zwaar op de proef gesteld, wat spanningen in het 
gezin kan geven.  

Neem je even de tijd om deze korte vragenlijst (20min) in te vullen zodat wij onze 
toekomstige acties hierop kunnen afstemmen? 
 
Alvast bedankt! 
 
Team IFG 
DIVER-CITY 

Ik vul de vragenlijst graag in 

   

 

 

  
 

Lees- en luistertips 

Kijk naar deze documentaire over IFG vanuit het bijstandersperspectief  

Luister naar MEAU haar lied over geweld in een relatie 

  

 

  
 

GENT TEAM IFG 
Bij Team IFG kan je terecht met vragen rond 
familiaal geweld, seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en eergerelateerd geweld. 

09 266 82 05  
teamifg@stad.gent 
 

 

 

 

Dienst preventie voor veiligheid 

Onderstraat 22, Gent 
09/2682100 
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preventievoorveiligheid@stad.gent 
www.stad.gent/familiaalgeweld 

Volg ons op 
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