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• Wat roept intrafamiliaal geweld (IFG) bij jullie op?

• Werken jullie vaak rond partnergeweld?

• Bevindingen rond deze thematiek?

• Schrikt het thema jullie af?

• Do’s and don’ts?

• …

Een opwarmertje
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• Introductie 

• Theoretisch kader

• Geweldsdynamiek

• Gevolgen van partnergeweld

• Partnergeweld in de praktijk

• Methodieken

• Aandachtspunten

Opbouw
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• CAW = Centrum Algemeen Welzijnswerk

• Al je welzijnsvragen

• Doelgroep= is er voor iedereen maar met een specifieke aandacht 
voor de meest kwetstbaren

• Multidisciplinair team

• Elk CAW heeft zijn regio

• Gratis

Introductie:  Wat is een CAW? 
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• Onthaal via het Algemeen Onthaal

• Begeleiding/doorverwijzing 

• Preventie en beleidssignalering

Introductie: Taken van een CAW
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• Definitie: 
“Intrafamiliaal geweld is elk dwingend, intimiderend gedrag dat uitgeoefend 
wordt tegenover eens gezins- of familielid of (ex) intieme partner én waarbij dit 
dwingend intimiderend gedrag gepaard gaat met geweld of dreiging met geweld 
en een invloed heeft op het hele gezin.” 

Theoretisch kader: Partnergeweld als vorm van IFG
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• Vormen van IFG
• Kindermishandeling

• Geweld tussen siblings

• Oudermishandeling

• Partnergeweld

• Oudermis(be)handeling

• (Intrafamiliale) stalking

Theoretisch kader: Partnergeweld als vorm van IFG
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Vormen van geweld:

• Fysiek

• Psychisch

• Seksueel

• Financieel

Theoretisch kader: Partnergeweld als vorm van IFG
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Geweldsdynamiek bij partnergeweld
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• Individuele gevolgen
• Fysieke klachten

• Emotionele/psychische klachten

• Seksuele klachten

• Ontwikkelen van overlevingsstrategieën

• Gevolgen voor kinderen 

• Zijn direct of indirect betrokken

• Kunnen verschillende rollen opnemen

Gevolgen van partnergeweld
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• Gevolgen op relatie- en gezinsniveau

• Maatschappelijke gevolgen

Gevolgen van partnergeweld
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• Aanmelding via het Algemeen Onthaal en Begeleidingsteam

• Hoe en door wie?
• Door de cliënt zelf

• Via doorverwijzing; huisarts, OCMW, mutualiteit,….

• Fax door de politie

!!! Crisissituatie 

Partnergeweld in de praktijk
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Belangrijke elementen in de onthaalfase:

1. Bespreekbaar maken van het geweld

2. Exploratie van het geweld

3. Bespreken van mogelijke hulpvragen en mogelijkheden

4. Werken met de context

5. Installeren van veiligheid

6. Nazorg

Partnergeweld in de praktijk
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• Veiligheidsplan

• Lichamelijke gewaarwordingen

• Opbouw kwaadheidsmeter

• Time - out

Methodieken 
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• Wat zijn signalen van partnergeweld? 
• Visie cliënt versus maatschappelijke norm

• Moeilijke hulpvraag van het SOH

• Bespreekbaar maken van geweld 

• Bvb. Wat versta je onder geweld? Wat versta je onder roepen?

• Contextuele kijk: partner erbij betrekken

Aandachtspunten
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• Ketenaanpak is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners.

• verplichte netwerkpartners: CGG, CAW, justitiehuis, parket, OCJ, VK en lokale 
politie

• wenselijke netwerkpartners: CLB, Kind en gezin, mutualiteiten, enz. 

• Doel:

• het stoppen van geweld

• voorkomen van herhaling 

• vergroten van de beschermende factoren in het gezinssysteem.

• Rol CAW: naast de huidige begeleiding, zijn er ook een aantal casusregisseurs. 

Samenwerkingsverband: ketenaanpak
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Zijn er nog vragen?

Bedankt voor jullie aandacht!


