
Aanbod en contact

Partnergeweld

versterkt welzijn

Voor wie?
• voor plegers, slachtoffers, koppels, kinderen, getuigen van 

partnergeweld.

Hoe?
• psychosociale begeleiding via gesprekken met het koppel of 

individueel op dienst of aan huis; 
• groepsaanbod voor plegers van partnergeweld.

Kinderen 
• binnen de begeleiding hebben we bijzondere aandacht voor de kinderen 

getuigen van partnergeweld;
• indien aangewezen installeren van gepaste hulpverlening aan kinderen.

Gepaste hulp op de 1e lijn
• de begeleiding wordt ingezet wanneer er bereidheid is om te werken 

rond het stopzetten van het partnergeweld;
• de geboden hulp wordt gecombineerd met aanklampende nazorg;
• we organiseren sensibiliseringacties en vorming rond het thema.

Onze principes
• we werken op vrijwillige basis en discreet;
• we werken in samenspraak met de hulpvrager en onafhankelijk van 

politie justitie;
• we werken deskundig op basis van actuele inzichten en onderzoek;
• we werken herstelgericht, integraal, krachtgericht en verbindend;
• we werken meerzijdig partijdig.

Contact 

Er zijn verschillende onthaalpunten. 
Wij maken graag een afspraak met jou.
Wij zijn iedere werkdag telefonisch 
bereikbaar van 8.30 u. tot 12 u. en van 
13 u. tot 17 u. 

Professional: 
https://www.caw.be/voor-
professionals/zoek-deelwerkingen/

www.caw.be/contacteer-ons/bel/

Burger: 
Je kan het CAW gratis bellen op het 
algemeen nummer 0800 13 500

De hulp is gratis

Online 
Mail: onthaal@
cawcentraalwestvlaanderen.be 

Verantwoordelijke
Nathalie Devroe
nathalie.devroe@
cawcentraalwestvlaanderen.be
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Begeleiding Partnergeweld

Partnergeweld kan zich uiten op verschillende manieren: psychisch, fysiek, economisch, sociaal, 
seksueel. Binnen de begeleiding werken we aan het stopzetten van het intrafamiliaal geweld binnen een 
conflictueuze (gezins)context en het installeren van veiligheid. Dit via gesprekken en creatieve methoden 
mbt het relationeel conflict; via ondersteuning van de emotionele verwerking; via psycho-educatie mbt 
de geweldspiraal (bewustwording van de dynamiek in geweld) en mbt de risicofactoren, mechanismen 
en gevolgen van gewelddadig gedrag. Bij het verwerken van geweld is er specifieke aandacht voor het 
effect van geweld op de kinderen.
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Praktisch

• aanmeldingen n.a.v. een politionele interventie gebeuren rechtstreeks van uit de politie naar het team 
Partnergeweld. De ontvangst van de doorverwijsstrookjes n.a.v. een politionele interventie is voorzien op 2 
locaties van de organisatie, onthaalpunt Ieper en onthaalpunt Roeselare.

• aanmeldingen door hulpvragers gebeuren via het Onthaal van het CAW waar na een vraagverheldering een 
toeleiding kan gebeuren naar het team Partnergeweld.


