
Centrum Algemeen Welzijnswerk
OOST-VLAANDEREN

versterkt welzijn

CAW OOST-VLAANDEREN VZW,  MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: VISSERIJ 153, 9000 GENT

Een CAW is een Centrum Algemeen Welzijnswerk, erkend door het Vlaams ministerie van Welzijn,  
Volksgezondheid en Gezin. Een CAW biedt deskundige hulpverlening. Iedereen kan er terecht met om  
het even welke welzijnsvraag. Het CAW is vlot bereikbaar en hulp is altijd gratis. De hulpverlening is  
vertrouwelijk en vrijwillig.  Info: www.cawoostvlaanderen.be

Wat is een CAW?

Voor elke welzijnsvraag,
voor iedereen.

TEL.: 078 150 300

Voor iedereen

    Kom langs
Tijdens de openingsuren kan je langskomen met of zonder afspraak. Buiten de 
openingsuren werken we steeds na afspraak. Info op www.cawoostvlaanderen.be

    Bel
Als je liever belt, kan je terecht op het nummer 078 150 300.  
Wij schakelen door naar een CAW in je buurt.

    Mail
Je vraag mailen is ook mogelijk. Binnen de twee werkdagen krijg je antwoord.  
Info op www.caw.be/mail-naar-een-hulpverlener

    Chat
Elke werkdag kun je via de website van het CAW chatten met een hulpverlener. Er is een
chatruimte voor volwassenen en een voor jongeren. Info: www.caw.be/chat-met-een-hulpverlener

Iedereen kan met elke welzijnsvraag terecht in het CAW.  
We zijn makkelijk te bereiken op verschillende manieren.  
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Professionele hulpverlening
De hulpverlening in het CAW is deskundig en gratis. 
Enkel voor een verblijf in een opvangcentrum wordt een kostprijs aangerekend. 

Vertrouwelijkheid
Onze hulpverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim. Wat je bij het CAW vertelt, 
blijft onder ons. Je mag erop rekenen dat we discreet en zorgvuldig omgaan met je vragen. 
Meer info vind je op www.caw.be/omgaan-met-clientinfo 

Anonimiteit
We maken het voor jou zo veilig mogelijk om over jouw situatie te praten.  
We bieden je anonimiteit, als je dat wenst. Je hoeft dus niet te vertellen wie je bent. 
Dat maakt de eerste stap soms makkelijker.

Wij bieden

Voor elke welzijnsvraag
Zit je midden in een echtscheiding? Loopt de bezoekregeling niet zoals je zou willen? 
Weet je niet meer hoe je de eindjes aan elkaar kan knopen? Heb je een vraag over 
het gedrag van je kinderen? Sta je bijna op straat en weet je niet waarheen? 
Heb je wel een eigen plek, maar voel je je eenzaam? Zit je met persoonlijke dingen in de 
knoop? Raak je niet meer wijs uit je papieren? Ben je slachtoffer van geweld, een inbraak of 
een ander misdrijf? Ben je zelf of is iemand van je familie veroordeeld voor een misdrijf? …
In het CAW is iedereen welkom met elke vraag.  We zijn deskundig op vele terreinen en
beschikken over goed opgeleide, professionele hulpverleners die samen met jou 
zoeken naar voor jou werkbare oplossingen. 

Jouw verhaal
Jij zet de stap om je verhaal te delen. Onze deskundigen helpen je om zicht te krijgen op jouw 
situatie, helpen je bij het vinden van jouw mogelijkheden en oplossingen en bij 
het maken van keuzes. Jij beslist op elk moment wanneer je geen verdere hulp meer wenst.

Info, advies en hulp
We informeren jou; zetten alles samen op een rij en verkennen mogelijke oplossingen 
en antwoorden. We helpen je bij je administratie of met praktische problemen.  We wijzen je 
de weg naar diensten en organisaties in je buurt.  Vind je het moeilijk om die stap alleen 
te zetten, dan helpen we je hierbij.

Hulp binnen handbereik
Vragen kunnen snel een antwoord krijgen. Soms is er meer tijd en ondersteuning nodig. 
In het CAW hebben we verschillende mogelijkheden om je te begeleiden. 
Jij bepaalt rond welke thema’s je wil werken en of je alleen of samen met je partner 
of je hele gezin wil langskomen. We kunnen je ook in contact brengen met andere diensten die 
jou beter kunnen helpen.

Vragen over misbruik, geweld en kindermishandeling
Voor al je vragen over misbruik, geweld en kindermishandeling is er de gratis 
hulplijn 1712. Een professionele hulpverlener bekijkt samen met jou wat je 

kan doen met je bezorgdheid. Meer info: www.1712.be 

Jongeren 
Speciaal voor jongeren is er het jongerenonthaal, beter bekend als het JAC. 
Zij kunnen daar terecht met al hun vragen; ter plaatse, telefonisch, via mail of op de chat. 

Voor adressen, telefoonnummers en openingsuren: www.jacoostvlaanderen.be


