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SAMEN NAAR EEN NIEUW LOKAAL SOCIAAL BELEID IN HALLE - VILVOORDE

VOORWOORD
Beste allen,

Wij delen, elk op onze eigen manier, een engagement naar onze bredere leefgemeenschap.

 Jullie vullen dit engagement concreet in via een politiek mandaat; onze medewerkers en bestuurders via de 
uitbouw van het Centrum Algemeen Welzijnswerk in de regio Halle-Vilvoorde.

Samen zijn wij bondgenoten door ons gemeenschappelijk streefdoel: de wezenlijke verbetering van de levens-
kwaliteit en levensomstandigheden van onze medebewoners van de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde.

De laatste jaren is het CAW er in geslaagd zijn plaats als professionele, sociale en bovenlokale onderneming 
op de eerste lijn gestalte te geven. De continuïteit en kwaliteit van hulpverlening aan onze cliënten was daarbij 
de rode draad doorheen alle veranderingen.

Een eerste stapje in een objectieve programmatie van het Algemeen Welzijnswerk in Vlaanderen is, mede 
door de jarenlange solidariteit van lokale en provinciale overheden, gezet.

De uitdagingen voor onze specifieke regio rond de grootstad Brussel zijn en blijven groot, ook op sociaal vlak. 
Het groeiend aantal inwoners in Halle-Vilvoorde heeft nood aan, en recht op een gebiedsdekkend, toegan-
kelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod aan welzijnsvoorzieningen dat een menswaardig leven vooriedereen 
een stap dichterbij brengt.

Deze nota is een vriendelijk uitgestoken hand om samen en toekomstgericht de uitdagingen in onze regio 
verder aan te pakken. Wij hopen dit in de komende maanden via een aangename en constructieve dialoog 
verder gestalte te kunnen geven.

Tot binnenkort,

Elise Moriau, directeur CAW Halle-Vilvoorde

Hendrik Van den Bempt, Voorzitter CAW Halle-Vilvoorde

Elise Moriau
Directeur 

Hendrik van den Bempt 
Voorzitter



31. CAW HALLE VILVOORDE 
 VERSTERKT WELZIJN IN DE REGIO 

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle-Vilvoorde is een door de Vlaamse Gemeenschap er-
kende en ondersteunde organisatie met een honderdtal hulpverleners die op verschillende locaties*  voor 
alle inwoners van de regio Halle-Vilvoorde** deskundige, laagdrempelige, vertrouwelijke en gratis 
eerstelijnshulpverlening (onthaal, ontmoeting, begeleiding en crisishulp) organiseert. 

Wie met een vraag of probleem zit kan persoonlijk, telefonisch of via mail / chat contact opnemen met het 
onthaal van CAW Halle-Vilvoorde, waarna één van onze hulpverleners de cliënt, na het beluisteren van het 
verhaal, met informatie, advies en praktische hulp zal bijstaan. 

Daarnaast biedt CAW Halle-Vilvoorde specifiek aan jongeren ook het zogenaamde Jongeren Onthaal 
CAW, roepnaam JAC, aan. Het JAC is een plek voor jongeren in het CAW. De jongeren beslissen zelf waar-
over ze willen praten en wat ze met die info of adviezen doen. We vinden het belangrijk om hierin vertrouw-
de mensen te betrekken die de jongeren kunnen ondersteunen: ouders, goede vrienden, een leerkracht, 
broer of zus …. De jongeren kunnen er voor kiezen om hen mee te brengen op gesprek.

Indien de cliënt (jongere of volwassene) daarna nog verdere ondersteuning wenst is specifieke begeleiding 
mogelijk 

• begeleiding van jongeren: begeleid zelfstandig wonen, sociale vaardigheidstrainingen aan tieners,…
• begeleiding van slachtoffers: slachtoffers van een misdrijf, verkeersslachtoffers,…
• begeleiding rond relaties en persoonlijke problemen: scheidingsbemiddeling, relatie- en opvoedingsbegelei-
ding, conflictueus omgangsrecht, intra familiaal geweld,…
• begeleiding rond woonproblematiek: preventieve woonbegeleiding, begeleid wonen, opvang in studio’s, 
tijdelijk onderkomen in crisisopvangcentrum Haven 21,…
• begeleiding rond armoede-, en schuldenproblematiek: budgetbegeleiding, inloopcentra en sociale kruide-
nier, BudgetInZicht in samenwerking met OCMW’s, outreach, 
• begeleiding rond precair verblijf: Winteropvang voor dak- en thuislozen,…
• begeleiding rond crisissituaties: een permanent bereikbaar crisismeldpunt voor minderjarigen in Vlaams-Bra-
bant, ambulante crisisbegeleiding, crisisopvangcentrum Haven 21,…

Daarnaast voorziet CAW Halle-Vilvoorde ontmoetingsruimten in Asse, Halle, Vilvoorde en Zemst – de 
zogenaamde inloopcentra***  – voornamelijk voor mensen die geconfronteerd worden met armoede en/
of eenzaamheid. Een inloopcentrum is een plek waar mensen kunnen binnenspringen, even tot rust kunnen 
komen, en kunnen kennismaken met anderen. 

Tenslotte organiseert CAW Halle-Vilvoorde in samenwerking met verschillende partners ook een sociale 
kruidenier, Idem Dito****, in Vilvoorde. Idem Dito biedt kwalitatieve voeding en basisproducten aan tegen 
absolute bodemprijzen voor mensen of gezinnen met een zeer beperkt budget voor voeding. 

*  Poverstraat 78 b48 1731 Asse / Kanaalbrugstraat 5 C 1500 Halle / Kasteelstraat 5 3080 Tervuren / JB Nowélei 33 1800 Vilvoorde
** Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kapelle-Op-Den-Bos, Kraai-
nem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-
Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.
*** Babbelhuisje, Frans Timmermansstraat 1 1731 Zellik / MézenHalle, Kanaalbrugstraat 5C 1500 Halle / Komma Binnen, Mechelsesteenweg 55 
1800 Vilvoorde / De Hoeve, Meerweg 2A 1980 Zemst
**** Mechelsesteenweg 55 1800 Vilvoorde
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Naast deze basiswerkingen, werkt CAW Halle-Vilvoorde ook samen met de Vlaamse Overheid rond tijde-
lijke projecten of met lokale overheden in het kader van lokale dienstverlening. 

• Met Asse, Beersel, Bever, Dilbeek Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Lennik, Machelen, Mer-
chtem, Opwijk, Pepingen, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem, Zemst en Kind en Gezin werkt CAW Halle-Vil-
voorde samen in het kader van de verschillende Huizen van het kind in de regio Halle-Vilvoorde. 
• CAW Halle-Vilvoorde, Grimbergen, Vilvoorde en Zaventem zijn partners in de werking van Idem Dito in 
Vilvoorde.
• CAW Halle-Vilvoorde werkte samen met Halle voor de totstandkoming van de sociale campus in Halle en 
werkt samen met Halle rond de uitbating van het Inloopcentrum in Halle.
• Hoeilaart voorziet voor CAW Halle-Vilvoorde een kleine werkingstoelage
• In Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw werkt CAW Halle-Vilvoorde samen met beide lokale overheden rond 
het VONK-project. Vonk organiseert begeleidingstrajecten aan huis en ouderbijeenkomsten voor en door 
gezinnen in armoede 

CAW Halle-Vilvoorde en de lokale overheden / OCMW’s werken aanvullend op mekaar 

CAW Halle-Vilvoorde en lokale overheden/ OCMW’s werken aanvullend op mekaar 
• CAW Halle-Vilvoorde voorziet dienstverlening voor de bevolking van de hele regio Halle-Vilvoorde en haar 
dienstverlening is vooral toegespitst op psychosociale ondersteuning voor jongeren en (jongvolwassenen)
• Lokale overheden / OCMW’s organiseren uiteraard enkel dienstverlening voor de bevolking van hun ge-
meente. Dienstverlening die zich voornamelijk toespitst op financiële hulp en inhoudelijke ondersteuning 
voor personen met een armoedeproblematiek, werkzoekenden, senioren,…
• Een goede samenwerking tussen het CAW en de lokale overheden / OCMW’s is absolute vereiste om een 
compleet en gebiedsdekkend welzijnsaanbod te organiseren voor de bevolking.
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De kaart hierboven* geeft de 65 gemeenten uit de provincie Vlaams-Brabant weer en het niveau van de 
kwetsbaarheid van de bevolking per gemeente op basis van programmatiecijfers. De scores zijn berekend 
door elke gemeente met de andere Vlaamse gemeenten te vergelijken op basis van acht indicatoren**. 

De ‘witte gemeenten’ hebben een risicoscore van nul. Hoe donkerder een gemeente is, hoe kwetsbaarder 
de bevolking. De regio Halle-Vilvoorde (en dan vooral de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, 
Grimbergen, Halle, Liedekerke, Linkebeek, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem) 
is volgens deze meting duidelijk kwetsbaarder dan andere plaatsen in de provincie. 

Het betreft een algemene kwetsbaarheid die zich ook vertaalt naar specifieke hogere kwetsbaarheid in Hal-
le-Vilvoorde bij jongeren, en rond ‘relaties en persoonlijke problemen’, ‘wonen’, ‘armoede en schulden’ en 
‘precair verblijf’. 

Deze verhoogde kwetsbaarheid van de bevolking in Halle-Vilvoorde in combinatie met de algemeen bekende 
en erkende historische zorgachterstand*** in Vlaams-Brabant creëert een duidelijke nood aan een struc-
turele samenwerking tussen de lokale overheden en CAW Halle-Vilvoorde om de aanwezige problemen 
succesvol aan te pakken.

2. STAND VAN ZAKEN WELZIJN 
 IN DE REGIO

 *Bron: Vlaamse Overheid / Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
 **percentage inwoners met verhoogde tegemoetkoming / percentage alleenstaande ouders / aandeel 65+ / Kansarmoede index Kind en Gezin 
/ aandeel laaggeschoolde langdurige werkzoekenden in totaal NWWZ / aandeel van de bevolking met niet-EU herkomst / aandeel wanbetalers 
/ aandeel ingeschakelde budgetmeters 
*** Factoren verantwoordelijk voor historische zorgachterstand in Vlaams Brabant: hogere grond- en infrastructuurprijzen, beperkte mobiliteit 
in de regio, tekort aan initiatiefnemers en arbeidskrachten, kleine(re) voorzieningen, grote groep anderstaligen die beroep doen op aanbod in 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest
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3. CAW EN DE LOKALE OVERHEDEN, 
PARTNERS IN HET VERSTERKEN VAN WELZIJN

De afgelopen jaren nam de Vlaamse regering een aantal beslissingen die tegemoet komen aan de nood aan 
samenwerking op lokaal niveau en die een grote impact zullen hebben op de toekomstige ontwikkeling van 
het lokale welzijnsbeleid.

•De provincie Vlaams-Brabant is niet meer bevoegd voor welzijnsbeleid en is in deze dan ook geen betrok-
ken partner meer (inhoudelijk en financieel). De provinciale bevoegdheden en taken worden verdeeld tussen 
de Vlaamse overheid en de lokale overheden.

•De OCMW’s worden ingekanteld in de gemeenten.

•De Vlaamse overheid erkent in het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid de lokale overheid zeer expliciet 
als regisseur van het lokale welzijnsbeleid. 

•Eén van de speerpunten van dit nieuwe Lokaal Sociaal Beleid is de uitbouw van het Geïntegreerd Breed 
Onthaal (GBO).

o Geïntegreerd Breed Onthaal: Een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW (kunnen ook 
meerdere OCMW’s zijn), het CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Deze 
samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het 
tegengaan van onderbescherming bij de bevolking.

•De lokale overheden ontwikkelen onder impuls van de Vlaamse overheid Eerstelijnszones ter vervanging 
van de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisver-
zorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN). In de regio Halle-Vilvoorde worden in 
principe 6 Eerstelijnszones opgericht.

• Zowel bij het Geïntegreerd Breed Onthaal als bij de Eerstelijnszones in Halle-Vilvoorde wordt CAW Hal-
le-Vilvoorde door de Vlaamse overheid aangeduid als een verplichte partner in de ontwikkeling van beide 
concepten. 

CAW Halle-Vilvoorde kiest ervoor om dit feit niet te bekijken als een verplichting maar als 
een kans. Een kans om samen met de lokale overheden en andere partners in de regio Hal-
le-Vilvoorde de krachten te bundelen en een fijnmazig gebiedsdekkend en kwalitatief hoog-
staand welzijnsaanbod te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de specifieke vragen en noden 
van de bevolking van Halle-Vilvoorde. Samen sterk!



74. NIEUWE VERKIEZINGEN, 
 NIEUWE KANSEN 

CAW Halle-Vilvoorde wil de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 en de installatie van de nieuwe 
Gemeenteraden en Colleges van Burgemeester en Schepenen aangrijpen om de kandidaten – en de uiteinde-
lijke verkozenen – te verzoeken mee hun schouders te zetten onder een positieve en structurele samenwer-
king tussen de lokale besturen en CAW Halle-Vilvoorde om het nieuwe Lokaal Sociaal beleid vorm te geven.

• CAW Halle-Vilvoorde vraagt aan alle nieuwe lokale besturen in Halle-Vilvoorde om inspanningen te (blij-
ven) leveren om goed uitgebouwde, toegankelijke, kwaliteitsvolle en innovatieve eerstelijnszorg in Halle-Vil-
voorde praktisch en financieel mee mogelijk te maken. Essentieel is dat die zorg verankerd is in het gemeen-
schapsleven van de buurt, de gemeente, de stad, en de regio.

• CAW Halle-Vilvoorde vraagt aan alle nieuwe lokale besturen in Halle-Vilvoorde om in hun rol als lokaal 
regisseur actief initiatief te (blijven) nemen om de ontwikkeling van het Geïntegreerd Breed Onthaal en de 
Eerstelijnszones te faciliteren. Dit in overleg met alle betrokken partners om:

o te verzekeren dat het uitgestippelde beleid aansluit bij de reële noden op het terrein;
o te verzekeren dat de uitvoering van dit beleid gebaseerd is op reële capaciteit van de verschillende 
actoren;
o een brede gedragenheid van het lokaal sociaal beleid bij alle actoren te bevorderen,

• CAW Halle-Vilvoorde vraagt aan alle nieuwe lokale besturen in Halle-Vilvoorde mee te werken aan een 
duidelijke taakomschrijving en –afbakening van iedere regisseur/actor in het lokaal sociaal beleid tussen 2019 
en 2024 om misverstanden en een inefficiënt inzetten van mensen en middelen te vermijden. 

• CAW Halle-Vilvoorde vraagt in het bijzonder aan alle nieuwe lokale besturen in Halle-Vilvoorde om dui-
delijk de regie van het lokaal sociaal beleid in al haar aspecten te definiëren en in te vullen. CAW Halle-Vil-
voorde is steeds bereid om mee na te denken over de concrete invulling van deze regierol of om – op basis 
van haar expertise – een partner te zijn in deze regie.

• CAW Halle-Vilvoorde vraagt aan alle nieuwe lokale besturen in Halle-Vilvoorde om samen met alle betrok-
ken partners bij de Vlaamse regering te blijven pleiten voor het aanpakken en wegwerken van de erkende 
historische zorgachterstand in de regio Halle-Vilvoorde.

CAW Halle-Vilvoorde zal in deze steeds een betrouwbare en loyale partner zijn en wil graag haar visie en 
ideeën – gebaseerd op gedetailleerd cijfermateriaal per gemeente – persoonlijk toelichten aan geïnteresseer-
de kandidaten / verkozenen.

Voor meer info of een afspraak kan u steeds contact opnemen met Kristof D’Exelle (Stafmedewerker Beleid) 
die u via mail (kristof.dexelle@cawhallevilvoorde.be) of telefoon (GSM: 0484/15.58.81) kan bereiken.
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