
Het CAW doet meer rond partner-
geweld.

CAW Stimulans en CAW Midden West-
Vlaanderen bieden hulp inzake huiselijk 
geweld :
•  je kan alleen of samen met je partner 

komen
•  je wil je relatie verder zetten, je twijfelt 

of je wil je relatie beëindigen 

We zoeken samen naar een oplossing.
De hulpverlening is strikt vertrouwelijk.
We hebben ook aandacht voor de gevolgen 
van huiselijk geweld op kinderen. 

Regio Kortrijk - Waregem
Voorstraat 53
8500 Kortrijk
056/53.21.51
www.cawstimulans.be

Regio Menen
Koningstraat 32
8930 Menen
056/51.44.13
www.cawstimulans.be

Regio Roeselare - Izegem
Krekelstraat 56 
8870 Izegem
051/33.78.78
www.caw-middenwvl.be

Intrafamiliaal Geweld

Voorkom 
Relationeel 
Geweld !

Preventieve 
Interventie en 
Educatie ter voorkoming van 
Relationeel Geweld



Geweld binnen het 
gezin komt voor, ook 
in West-Vlaanderen. 
Een vroegtijdige inter-
ventie kan in een aan-
tal gevallen het ge-
weld in relaties voor-
komen en op die ma-
nier gezinnen veel 
leed besparen.

Volgens recent onderzoek in Vlaande-
ren was 12,5 % van de respondenten 
het afgelopen jaar slachtoffer van mini-
mum één daad van geweld door een 
(ex-)partner. In meer dan 40 % van de 
situaties van partnergeweld is minstens 
één kind getuige geweest van het ge-
weld.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk 
(CAW) Stimulans biedt een programma 
aan iedereen die in het verleden of 
recent soms of geregeld, overging tot 
geweld t.a.v. zijn partner.  Het betreft 
een groepsprogramma met een klein 
aantal deelnemers, verspreid over een 
drietal avonden. Het programma is 
kortdurend, educatief, confronterend 
en preventief. De deelnemers kunnen 
zich vrijwillig aanmelden of doorverwe-
zen worden vanuit politie, justitie of 
andere welzijns- of gezondheidsdien-
sten. 

Wanneer 
3 donderdagavonden.
3 - 10 en 17 oktober

Van 18u30 tot 20u30

Plaats
Voorstraat 53, 8500 Kortrijk

Programma

Sessie 1 

x Kennismaking
x Geweld, wat is het, hoe vaak komt het 

voor, vormen van geweld,..
x Waarom herhaalt geweld zich ?  
x Spanningsopbouw : herkennen en voor-

komen

Sessie 2 

x Alternatieven voor agressie (o.a. time-
out)

x Getuigenis van een ervaringsdeskundige

Sessie 3 

x Gevolgen van geweld
x De gevolgen voor het slachtoffer
x Nadenken over de toekomst
x Hulpverlening, verkennen van mogelijk-

heden

Contact

pier

Telefoon : 056/53.21.51
bonniedeknudt@cawstimulans.be

Begeleiding
Bonnie Deknudt 

Hoe inschrijven
Neem contact met Bonnie Deknudt 
We voorzien voorafgaand een individu-
eel kennismakingsgesprek.
Deelname is gratis. 


