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VOORWOORDINHOUD

Beste lezer,

Met veel plezier leg ik u de tweede editie voor van ons jaarver-
slag. Naast een formele versie met resultaatsgerichte indicatoren 
voor onze subsidiërende overheid kiezen we sinds 2016 voor 
een eigen editie die op een heldere en leesbare manier inkijk 
geeft in ons rijke en diverse CAW.   

2017 was opnieuw een uitdagend jaar met een bereik van bijna 
22.000 mensen via onze onthaalwerkingen en meer dan 6.000 
begeleidingstrajecten. Na de voorzichtige start van Koffie en 
Formulieren in 2016 zetten we verder in op dit concept, dat 
burgers op een laagdrempelige manier wil helpen bij eerste 
vragen. In 2017 kreeg het project vorm in vier Antwerpse wijken 
en in de gemeente Zoersel. Zoals bij bijna alle activiteiten die we 
als CAW opstarten, deden we dat ook hier in partnerschap: met 
Samenlevingsopbouw, met lokale OCMW’s én met vrijwilligers.

Samenwerken en verbinden zijn vaste CAW-waarden en zitten 
in ons DNA. Achter alles wat u in dit jaarverslag leest zitten 
dus onnoemelijk veel partnerschappen over de grenzen van 
de sector heen. Het ontschotten in functie van een gebruiks-
vriendelijke en betere hulp- en dienstverlening voor de cliënt 
zette zich ook in 2017 sterk door. In Antwerpen realiseerden we 
structurele samenwerkingen met de drughulpverlening en de 
psychiatrie voor de kwetsbare doelgroep van dak- en thuislozen. 
In Zoersel zetten we in functie van het tegengaan van onderbe-
scherming acties op met mutualiteiten en het lokale OCMW. 

Het werkingsgebied van CAW Antwerpen is groter dan de 
stad alleen. Van bij de fusie was het ons vast voornemen meer 
burgers te bereiken in de zorgregio’s buiten de stad Antwerpen. 
Vandaag slagen we daar steeds meer in met o.a. sociaal-be-
hoefteonderzoek Schildestrand, Tejo projecten in Brasschaat en 
Schoten, verschillende woonbegeleidings- en onthaalprojecten 
in Mortsel en Zoersel én een nieuw Kruispunt dat op stapel 
staat in Brasschaat. Méér nog: de tijdelijke vluchtelingenmidde-
len zetten we in 2017 in voor het ruime werkingsgebied en ook 
in functie van een betere jeugd- en crisishulp zetten we onze 
bakens steeds verder uit. 

Kortom, het CAW beweegt én innoveert. Onze medewerkers 
zoeken dagelijks naar creatieve wegen om mensen bij te staan 
in moeilijkheden en ze gaan ook vernieuwend aan de slag om 
moeilijkheden te voorkomen. In Your Face, een project dat erop 
gericht is om tienermeisjes weerbaar maken wanneer ze in 
aanraking komen met  sociale media, zag in 2017 het levenslicht 
en krijgt het komende jaar verder vorm. Maar ook Brug Binnen 
Buiten, waarbij een vrijwillige buddy iemand die de gevangenis 
verlaat terug op weg helpt, toonde zijn eerste positieve resulta-
ten in 2017 en bouwen we verder uit.

En nu....laat ik u verder zelf op ontdekking gaan!
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ONZE MISSIE

Alles wat CAW Antwerpen  
doet, maakt ons samen leven  
gelijkwaardiger. 

We richten ons op mensen die die ge-
lijkwaardigheid het minst ervaren. 

We blijven hen de veilige ruimte geven 
om op krachten te komen en nieuwe 
wegen te ontdekken. 

Elk op hun manier. Want wie zich goed 
voelt, leeft beter samen.

DEEL 1 - OVER ONS



ONZE WAARDEN

gelijkwaardigheid 
We hebben respect voor iedereen, zijn 
onbevooroordeeld, nieuwsgierig en houden 
van diversiteit. We geloven in wederzijdse 
deskundigheid: er zijn altijd diverse bronnen 
van nuttige kennis.

betrouwbaarheid
We zeggen wat we doen en doen wat we 
zeggen. We zijn open, transparant en eerlijk. 

krachtgerichtheid 
We richten ons op krachten in en rond 
mensen. We geloven dat die er altijd zijn. 
We halen ze naar boven en versterken ze. 

samen
We zijn samen verantwoordelijk voor het 
welslagen van onze opdracht. We geloven in 
solidariteit, teamplay en in de meerwaarde 
van netwerken. 

creativiteit
We durven de platgetreden paden te verla-
ten op zoek naar creatieve oplossingen op 
maat. 

vriendelijkheid 
We kennen de kracht van een glimlach en 
een vriendelijk woord en gebruiken die.

DEEL 1 - OVER ONS
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BESTUUR

CAW Antwerpen heeft een Raad van 
bestuur bestaande uit 12 vrijwilligers: 

NAAM FUNCTIE

Dirk Broos Voorzitter

Pierre Van Diest Ondervoorzitter

Koen Kinsbergen Penningmeester

Jef Jansen Bestuurder

Bob Cools Bestuurder

Caroline Fockedey Bestuurder

Guy Mennen Bestuurder

Kristel Driessens Bestuurder

Martine Loef Bestuurder

Veronique Grossi Bestuurder

An-Rose Vandewinckele Bestuurder

Peter Sjongers Bestuurder

Samen met onze Algemene Vergadering 
zijn zij het hoogste leidinggevende 
orgaan van onze organisatie. Ze zijn 
belast met de strategische leiding en 
werken daarbij nauw samen met ons 
directieteam.

In 2017 ging de aandacht van het 
bestuur voornamelijk naar de veiligheid 
van onze gebouwen, de opvolging van 
de tendering en het effect daarvan op 
personeel en de aanzet naar het traject 
over deugdelijk bestuur.

FINANCIËN

Inkomsten
De totale opbrengsten die CAW Antwerpen genereerde in 
2017 bedraagt € 31.703.068,75. Ongeveer 92% 
(€ 29.118.587,75) bestaat uit subsidies.

Uitgaven
In 2017 gaf CAW Antwerpen € 26.917.876,28 uit aan perso-
neelskosten. Dat is 84,6% van de totale uitgaven.

DEEL 1 - OVER ONS

Andere

Projectsubsidie

Reguliere subsidie

55%38%

3%
5%

Cli‘nt

Werking

Gebouwen

Personeel

85%

8%

3%4%

Cliëntbijdrage

Cliënt
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DEEL 1 - OVER ONS

PERSONEEL

In 2017 zijn er 278 nieuwe personeelsnummers toegekend. 
221 personeelsdossier gingen uit dienst. Op 31 decem-
ber 2017 stonden 678 mensen op de loonlijst van CAW 
Antwerpen, goed voor 461,71 voltijdse equivalenten. 83% 
van die medewerkers werken als hulpverlener en ruim 7,6% 
als teamcoördinator. 6,4% werkt ondersteunend en 3% heeft 
een beleidsmatige functie.

Aantal medewerkers

De medewerkers worden als volgt gefinancierd:

VRIJWILLIGERS

In 2017 waren ongeveer 450 vrijwilligers aan de slag in CAW 
Antwerpen. In 2017 startte een halftijdse medewerker vrijwil-
ligersbeleid. Deze functie ondersteunt de deelwerkingen die 
werken met vrijwilligers, zorgt voor wettelijke en organisato-
rische optimalisering en draagt bij tot een organisatiebrede 
werving van nieuwe vrijwilligers.

INTERN OPVANGTEAM

Medewerkers kunnen geconfronteerd worden met emotio-
neel belastende situaties. (een overlijden, agressie, maar ook 
aangrijpende situaties met een collega). Een collegiale en 
betrokken opvang kan zeer veel betekenen in dergelijke situ-
aties en ervoor zorgen dat deze gebeurtenissen geen schade 
achterlaten. Na een schokkende gebeurtenis is de onmidde-
lijke opvang en steun van je naaste collega’s en je leidingge-
vende het belangrijkste. In tweede instantie kan het Intern 
Opvangteam gepaste nazorg geven. Het is een groep van 
intern opgeleide en betrokken CAW-medewerkers. 

In 2017 ontving het intern opvangteam 38 meldingen. Er 
werden 28 gesprekken met individuele medewerkers gevoerd 
en 3 gesprekken met teams. De meldingen gingen over:

• Verbale agressie: 12
• Overlijden cliënt: 8
• Fysieke agressie: 5
• Verbale bedreigingen: 5
• Agressie tussen cliënten: 3
• Bedreigende mail: 1
• Euthenasie: 1
• Overval op de werkplek: 1
• Andere: 2
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WE VERMIJDEN 
EEN DALING VAN 
LEVENSKWALITEIT

DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK
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WE WERKEN NETWERKVERSTERKEND
 
CAW Antwerpen zet in op verbinding. De lotgenoten-
groep, georganiseerd door de hulpverleners van het project 
Intrafamiliaal geweld in Maghrebijnse gezinnen, had in 
2017 98 deelnemers. Er is een grote vraag naar deze groep, 
zowel door slachtoffers als door verwijzers als het OCMW en 
het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Wanneer je iemand verliest door zelfdoding kan je sterk de 
behoefte voelen om te praten over dat verlies. Soms is dat 
moeilijk. De drempel om hierover te spreken is misschien te 
groot voor jezelf, of je omgeving. 

Vanuit de teams levens- en gezinsvragen organiseert het 
CAW, samen met de Werkgroep Verder een aanbod voor de 
nabestaanden na zelfdoding, in de vorm van een gesloten 
gespreksgroep.

Het delen van ervaringen met andere lotgenoten staat cen-
traal. Jaarlijks start in het najaar een nieuwe groep op, met 
een maximum van 10 deelnemers.

ZO VROEG ALS MOGELIJK

PROJECT BUDGET IN ZICHT
De inleefhuizen van het project Budget in Zicht willen jonge-
ren op ervaringsgerichte wijze meer kostenbewust maken 
om financiële problemen in de toekomst te vermijden. 
Samen met heel wat OCMW’s uit het werkingsgebied van 
CAW Antwerpen konden we op deze manier meer dan 3000 
jongeren bereiken.

KWADRAAT COACHING
In 2017 kregen 150 jongeren coaching van kwadraat. Ze 
worden ondersteund bij het ontdekken van hun zelfsturend 
vermogen en oplossingsgerichte vaardigheden. Door de 
coaching worden beslissingen die bepalend zijn voor de toe-
komst op school en op de arbeidsmarkt beïnvloed.

IN YOUR FACE
IYF is een nieuwe training binnen Kwadraat voor meisjes die 
zich weerbaarder willen opstellen op sociale media. Het is 
ook een manier om het taboe over de negatieve gevolgen van 
sexting te doorbreken. 10 meisjes volgden de training. Zowel 
diegenen die nog geen bijzondere negatieve ervaringen 
hadden op sociale media als tienermeisje die al slachtoffer 
werden van de negatieve gevolgen van sexting. IYF werd heel 
positief ervaren door de deelnemers. De meesten geven 
aan dat ze na de training beter weten hoe ze zich weerbaar 
kunnen opstellen op sociale media.

DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK

MEER DAN

3000
JONGEREN WERDEN 
BEREIKT DOOR HET 
PROJECT BUDGET 
IN ZICHT
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WIJKTEAMS 

EEN LAAGDREMPELIG NETWERK IN DE WIJK 
De wijkteams van het CAW bouwen aan een laagdrempelig 
netwerk in de wijken, outreachend en samen met een veel-
heid aan partners. Ze doen onthaalpermanenties bij andere 
organisaties en werken vindplaatsgericht waardoor ze de 
drempel tot hulp verlagen. Zo gaan ze vroegtijdig aan de slag 
met hulpvragen.

KOFFIE EN FORMULIEREN
Samen met Samenlevingsopbouw organiseert CAW 
Antwerpen in vier wijken het project Koffie en Formulieren.
Ook in de regio Zoersel ging het project in 2017 van start.
Mensen kunnen er in een aangename omgeving op een heel 
laagdrempelige manier administratieve vragen stellen. In 
totaal werden 3277 vragen gesteld in dit project. 
De meeste vragen waren financieel of juridisch van aard, of 
hadden te maken met het thema wonen.

PREVENTIEVE WOONBEGELEIDING
Wanneer er problemen zijn in een woonsituatie werkt het 
CAW aan alle aspecten die nodig zijn om een uithuiszetting te 
vermijden. Dat is één van de manieren om dak- en thuisloos-
heid aan te pakken. 
In 2017 werd 159 keer de problematiek dreigende uit-
huiszetting geregistreerd. 341 personen waren betrokken 
bij een preventieve woonbegeleiding binnen het CAW.

IVCA

Het Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen (IVCA) werkt 
preventief doordat ze vrouwen uit een isolement haalt en 
hen helpt een plaats te vinden in de voor hen onbekende 
maatschappij. Zo worden veel welzijns- en gezondheidspro-
blemen voorkomen. IVCA richt zich hoofdzakelijk op kwets-
bare vrouwen met een migratieachtergrond die allerlei 
drempels ervaren in hun proces van maatschappelijke par-
ticipatie. IVCA is voor veel vrouwen een eerste onthaal en 
de toegangspoort naar hulpverlening, inburgering, onderwijs, 
tewerkstelling etc. Vrouwen kunnen in IVCA ook terecht met 
specifieke individuele hulpvragen rond verblijf, intrafami-
liaal geweld, opvoeding, werk, wonen, ...

Nadia is afkomstig uit Palestina. Ze 
werd verwezen door het OCMW naar het 
Intercultureel vrouwencentrum. N had 
gezondheidsproblemen waardoor het 
moeilijk was voor haar werk te vinden. Als 
alleenstaande vrouw was ze zeer geïso-
leerd en had weinig zelfvertrouwen. N had 
al een heel stresserend traject achter de 
rug als werkzoekende. De veelheid aan 
versnipperde hulpverlening vanuit ver-
schillende organisaties leverde enkel meer 
stress op. Door haar gezondheidsproble-
men had ze hierbij ook nog eens veel pijn, 
wanneer ze veel afstanden moest afleggen 
op één dag. N kwam terecht bij IVCA 
zonder verplichtingen. Ze hielp als vrijwil-
ligster, hierdoor werd haar Nederlands 
beter en werd ze een stuk zelfverzekerder. 
Zo begon ze ook sneller sociale contacten 
te leggen buiten IVCA en bouwde ze een 
sociaal netwerk op. Ondertussen zocht 
ze met steun van het OCMW een job. Ze 
kwam terecht bij een kringwinkel. Voor 
en tijdens de    tweede periode kreeg ze 
ondersteuning van IVCA zodat ze op een 
goede manier en met een minimum aan 
stress kon starten. Ondertussen is N vast 
aan het werk in de kringwinkel.

DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK
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WE STAAN BIJ IN HET 
VERBETEREN VAN 
LEVENSKWALITEIT 

DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK
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HET CAW IS BESCHIKBAAR 

AANTAL ONTHAALDE CLIËNTEN NAAR BELEIDSDOEL  
De centra algemeen welzijnswerk zetten zich in voor al-
gemeen welzijn. Er wordt voorrang gegeven aan de minst 
ingrijpende vorm van hulpverlening. Rechtendetectie zit 
vervat in alles wat we doen. We werken steeds vanuit een ge-
neralistische en participatieve kijk. In onthaal verhelderen we 
de vraag, bieden we informatie en advies en verwijzen indien 
nodig naar geschikte partners, intern of extern. We zoeken 
samen naar oplossingen. 

Om iedere burger met om het even welke vraag, en in het 
bijzonder de meest kwetsbaren, kwaliteitsvol te kunnen 
onthalen, organiseert CAW Antwerpen zijn onthaal op diverse 
wijzen. In de nabije omgeving van mensen: via de wijkteams 
in Antwerpen, de intersectorale kruispunten in Kalmthout 
en Mortsel en het geïntegreerd breed onthaal in Zoersel. 
Telefonisch en digitaal onthaal is er dan weer voor iedere 
burger die zijn of haar vraag liever stelt via nieuwe of meer 
anonieme media. Voor specifieke groepen organiseren we 
een specialistisch onthaal. Dak- en thuislozen kunnen terecht 
bij de Dispatch en jongeren bij het JAC. Slachtoffers nemen 
rechtstreeks contact op met het onthaal van Slachtofferhulp 
en gedetineerden krijgen een pro actief onthaalbezoek. Deze 
specifieke diensten komen later in dit verslag aan bod.

DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK

21 921
CAW ANTWERPEN 
ONTHAALDE 21 921 
CLIËNTEN IN 2017

ONLINE   
6008 hulpvragen kwamen binnen via de website CAW.be.  
De hulpverleners van JAC en het volwassenenonthaal deden 
2119 hulpverlenende gesprekken via chat.

CRISISMELDPUNT EN CRISISONTHAAL
CRISIS + 18
In 2017 namen 608 cliënten contact op met het crisisonthaal. 
In de meeste gevallen ging dat over acute dakloosheid of 
partnergeweld.
Indien nodig neemt het crisisteam achteraf zelf een 
kortdurende crisisbegeleiding op, al dan niet met 
opvangmogelijkheid.

Onbekend

Arbeid

Gezondheid

Dak- en thuisloosheid

Migratie

Kinderen & jongeren

Basis mw

Forensisch

26%

22%

19%

12%

8%

7%
5%

Onthaalde cliënten 2017
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EXPERTISE DELEN 

De hulpverleners van het CAW zijn ook beschikbaar voor 
hulpverleners van andere diensten. Zo gaven het JAC en het 
volwassenenonthaal 1900 consults of adviezen aan collega’s: 

BESPROKEN THEMA’S IN ONTHAAL 

In 2017 kwamen voornamelijk volgende thema’s aan bod in 
de de onthaalfase:

DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK

38%
VAN DE BESPROKEN 
THEMA’S IN ONT-
HAAL GAAT OVER FI-
NANCIEN, HUISVES-
TING OF MATERIËLE 
PROBLEMEN 

Andere

23%

7%

10%5%

21%

5%

5%

9%

9%

6%

Politie

Welzijnswerk (andere dan CAW)

Minderhedensector

Onderwijs 

Jongerenwelzijn

Medische sector

Geestelijke gezondheid

OCMW

Eigen of andere CAW's

(Vermoeden van) 
handicap

Onderwijs

Lichamelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid

Opleiding & twerkstelling

Sociale situatie

Partnerrelatie, seksuali-
teit & geboorte

Administratieve hulp

Intrafamiliaal geweld

Etnisch & cultureel

Gezin & opvoeding

Gerechtelijk, juridisch

Geestelijk welzijn

Materieel, financieel,
huisvesting

1%

2%

3%

3%

4%

5%

9%

9%

9%

13%

14%

25%

29%

38%

Opleiding & tewerkstelling
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HET CAW WERKT DOELGERICHT 

AANTAL CLIËNTEN IN BEGELEIDING NAAR 
BELEIDSDOMEIN
In begeleiding biedt een CAW persoonlijke, relationele of prak-
tische hulp. We stellen samen doelen voorop die maken dat 
het leven weer meer loopt zoals gewenst. Samen zorgen we 
voor meer inzicht zodat de situatie opgelost geraakt of meer 
hanteerbaar wordt. We richten ons op het ondersteunen of 
versterken van de aanwezige krachten van de hulpvrager, in 
de directe omgeving, of in de samenleving. 

6312
CAW ANTWERPEN 
BEGELEIDDE 6312 
PERSONEN IN 2017 

DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK

TYPE HUISVESTING VERDELING

Private huisvesting 43%

Sociale huisvesting 52%

GEBODEN HULP 

Arbeid

Kinderen en jongeren

Gezondheid

Migratie

Dak- en thuisloosheid

Basis maatschappelijk werk

Forensisch

3%

35%

19%
13%

12%

11%

7%

De begeleidingen rond uithuiszetting vermijden zijn op deze 
manier verdeeld in type huisvesting:

Allerlei

Rots en water training

Groepsbegeleiding

Thuisloosheid (opvang)

Psychische of persoonlijke 
problemen

Uithuiszetting vermijden

Basisrechten verwerben 
of behouden

Intrafamiliaal geweld

Herstelgerichte, alternatieven 
voor jonge delinquenten

Kwaliteit van wonen verhogen

Individuele begeleiding op 
meerdere levensdomeinen

15%19%

12%

9%

8%
7%7%

6%

6%

5%

3%
4%
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DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK

Schadefondsdossiers

AANTAL

Aantal schadedossiers in behandeling 56

Aantal nieuwe verzoekschriften in 2017 54

Aantal uitspraken in 2017 18

Doorstroming na lessenreeks IVCA

VERDELING

doorstroom naar werk 17%

doorstroom naar vrijwilligerswerk 16%

doorstroom naar opleiding buiten IVCA 67%

Totaal 100%

2. Financiële tegemoetkoming voor geleden schade na 
een geweldmisdrijf 
Wanneer een slachtoffer een letsel oploopt door een 
opzettelijke gewelddaad en de schade kan niet betaald 
worden door de dader, dan kan men een aanvraag doen bij 
het Schadefonds. Iedere persoon die ooit een veroordeling 
oploopt, moet namelijk een bedrag aan dat fonds betalen. 
En met dat geld kan men dan weer slachtoffers vergoeden. 
In 2017 behandelden de juristen van slachtofferhulp 56 
schadefondsdossiers. Hiervan waren er 30 tengevolge van 
een terroristische aanslag. Er zijn strenge voorwaarden rond 
de procedure voor het schadefonds, dat vraagt veel en intens 
werk. Niet elk schadefondsdossier leidt uiteindelijk tot een 
verzoekschrift en niet elk verzoekschrift leidt uiteindelijk tot 
positief resultaat. Een positief resultaat: de toekenning 
van een geldbedrag is voor een slachtoffer vaak een zeer 
belangrijke vorm van erkenning door de maatschappij. 
Dat heeft dan weer een belangrijke positieve invloed op 
het verwerkingsproces.

3. Empowerment 
In 2017 volgden ongeveer 400 vrouwen minstens 1 lessen-
reeks bij IVCA. Dat gaat over bijvoorbeeld Nederlandse les, 
digitale vaardigheden, enz. één vierde van deze vrouwen 
stroomden na de opleiding bij door:

4. Jongeren die hulpverleningsmoe zijn, vinden op-
nieuw aansluiting bij de samenleving 
‘t Alternatief biedt integrale begeleiding aan jongvolwasse-
nen met een complexe hulpvraag en/of druggebruik. Ze 
hebben allemaal sinds langere tijd complexe problemen op 
verschillende levensdomeinen en kwamen al met heel wat 
hulpverlening in aanraking. ’t Alternatief zet in op intersec-
toraal werken: men werkt structureel samen met Mobilant, 
Free Clinic, Geestelijke Gezondheidszorg en Jongerenwelzijn. 
12 cliënten hebben hun begeleiding in 2017 afgerond. Met 
volgende evaluatie:

WELK VERSCHIL MAKEN WE

1. De brug van gevangenis naar samenleving voor 
jonge gedetineerden
Vaak vinden gedetineerden na vrijlating moeilijk de juiste 
weg in de maatschappij. Jonge gedetineerden in Antwerpen 
kunnen daarom beroep doen op de Terug Op Pad coaches. 
Ze slaan een brug van de gevangenis naar de samenleving. 
De jongvolwassenen hebben een beperkt detentieverleden, 
komen binnen enkele maanden vrij en kiezen vrijwillig om 
met de TOP-coaches samen te werken.

Bij afsluiten van de begeleiding heeft de helft van de cliënten 
een job gevonden. 
Bij aanvang van de begeleiding had slechts 12,5 % van de 
cliënten zicht op een job.

Jo Demunck, gevangenisdirecteur Antwerpen, 2011 

‘De impact van een verblijf in de 
gevangenis voor ‘ eerstplegers’ 
is groot. Hen helpen bij de terug-
keer naar de samenleving is in 
het belang van iedereen. Zo kan 
voorkomen worden dat ze terug 
hervallen.’  

 
Evaluatie Topcoaches bij afsluiten begeleiding

BELEIDSDOMEIN BIJ AANVANG BIJ AFSLUITEN

werkloos 83,00% 37,50%

contract bep duur 4,50% 25,00%

contract onbep duur 8,00% 25,00%

onbekend 4,50% 12,50%

Totaal 100% 100%
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DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK

Evaluatie begeleiding van jongvolwassenen met een com-
plexe hulpvraag en of druggebruik

BIJ AANVANG BIJ AFSLUITEN

identiteitskaart in orde 58% 92%

heeft een eigen inkomen 75% 83%

heeft werk 0% 42%

heeft vrijetijdsbesteding 25% 67%

schuldbemiddeling lopende 0% 25%

hulp in ambulante GGZ 8% 17%

contract onbep duur 8,00% 25,00%

Totaal 100% 100%

Cliënt Geïntegreerd Breed Onthaal

‘Die bellen ook geregeld 
om te vragen hoe het is 
gegaan. Bij mij heeft dat 
toch iets gedaan.’ 
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De samenleving stelt zich tot taak betaalde arbeid te ga-
randeren aan elk individu. Volledige tewerkstelling lijkt nog 
steeds het streefdoel van ons arbeidsmarktbeleid, hoewel 
de haalbaarheid hiervan wel steeds meer in vraag wordt 
gesteld. Op die manier is arbeid uitgegroeid tot een sociaal 
grondrecht voor elk individu. Het ‘recht op arbeid’ werd zelfs 
in 1994 opgenomen in de Belgische grondwet.
Uitgesloten zijn op de arbeidsmarkt heeft dan ook een grote 
impact voor de betrokkenen. Wie zonder werk valt, verliest 
niet alleen een inkomen. De relatie tussen werkloosheid en 
psychische gezondheid is een wederkerige relatie, die meer-
maals werd onderzocht.
Zo kan een slechtere mentale of fysieke gezondheid de kans 
op werkloosheid vergroten, maar evengoed omgekeerd.

CAW Antwerpen kiest er daarom voor dit thema op te nemen 
in het hulp- en dienstverleningsaanbod. TRAVANT, een team 
believers met expertise in sociaal ondernemen, versterkt 
kwetsbare burgers in hun arbeidskansen op verschillende 
manieren. Ze bieden begeleiding, opleiding en werkervaring 
op maar liefst 8 werkvloeren. In 2017 opende de Travant 

We hebben nood aan een arbeidsmarkt waarin voor iedereen plek is. We versterken werk-
zoekenden met een leefloon in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen via 
begeleiding, opleiding en werkervaring. We doen dit vanuit een rotsvast vertrouwen in de 
capaciteiten en krachten van mensen en in het feit dat elk mens het verlangen heeft deel uit 
te maken van de maatschappij.

ARBEID

DEEL 3 - BELEIDSDOMEINEN

Concept Store: hét info en verkooppunt voor alle Travant 
producten en diensten! Travant werkt intersectoraal op het 
kruispunt werk en welzijn: ze werken samen met de dienst 
activering van het OCMW, de Ploeg, de Sleutel, maar even-
goed met de GGZ, ouderenzorg en jongerenwelzijn. De grote 
uitdaging voor de toekomst wordt het inkantelen van Travant 
in het geïntegreerd breed onthaal en de wijkwerkingen. 

MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE AR-
BEIDSMARKT ECONOMISCH      
In 2017 zijn 35 nieuwe personen in dienst getreden met het 
statuut artikel 60. Van de 37 uitstromers rondde 69% het 
traject succesvol af.

MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE AR-
BEIDSMARKT SOCIAAL VERSTERKEN
41 personen startte een arbeidszorgtraject. Hierin kan 
je meedraaien met behoud van uitkering en zonder 
arbeidscontract. 

CAW jaarverslag 2017 18 
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ADVIES EN INFORMATIE ROND GEWELD 
Het telefoonnummer 1712 is er voor elke vraag over 
elke vorm van geweld en misbruik. 1712 is een samen-
werking tussen de CAW’s en het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling (VK). De hulplijn werd 1183 keer ge-
contacteerd over 1619 gemelde personen. Dat is een lichte 
stijging ten opzichte van vorig jaar. De meest voorkomende 
problematiek is kindermishandeling, voor 55,6% van de op-
roepen. Voor 456 gemelde personen werd verwezen naar of 
aangemeld bij het VK.

HULP AAN GEDETINEERDEN EN HUN NAASTE 
OMGEVING 
Een opsluiting in de gevangenis brengt veel vragen met zich 
mee: zowel voor wie van zijn vrijheid is beroofd, als voor wie 
achter blijft. De hulpverleners van Justitieel Welzijnswerk 
brengen pro-actief iedere nieuwe gedetineerde in het arrest-
huis in Antwerpen een eerste bezoek.
Zo deden ze in 2017 2002 eerste onthaalgesprekken en 4797 
opvolggesprekken.

GEZINSGEWELD EN DE EFFECTEN DAARVAN 
VOORKOMEN EN AANPAKKEN
Intrafamiliaal geweld heeft een grote impact op het leven van 
het gezin, op intergenerationeel vlak en op de samenleving. 
Daarom zetten we als CAW extra in op dit thema. 90% van de 
opnames in crisisopvang van CAW Antwerpen gebeuren naar 
aanleiding van intrafamiliaal geweld.

VEILIG THUIS – FJC 
In het family justice center (FJC) in Antwerpen werkt een 
multidisciplinair team onder 1 dak gecoördineerd samen in 
het kader van intrafamiliaal geweld (IFG). Ondermeer de IFG 
cel, het project IFG in Maghrebijnse gezinnen, het crisisteam 
+18 en CO3 zijn daar gehuisvest. In 48 CO3-dossiers nam 
het CAW de casusregie op. (CO3 is de samenwerking tussen 
hulpverlening, politie, parket en lokale overheid ifv IFG)

OPVANG VOOR VROUWEN, KINDEREN EN 
CRISISOPVANG
De vraag naar opvang voor gezinnen en vrouwen is groter 
dan het aanbod. Daarom besloten de 3 vrouwenopvang-
centra: Zijhuis, Passage en Ohana om in 2017 hun visie te 
verscherpen en een gezamenlijke instroom te voorzien. Zo 
wordt beter ingespeeld op de noden van cliënten. Ook de 
crisisopvang wordt uitgebreid. In deze centra zijn ook een 
kinderwerking en een groepswerking aanwezig, die veiligheid, 
rust en structuur kunnen bieden. Er wordt preventief gewerkt 
in functie van de kinderen. Deelnemers aan de groepswer-
king leren van elkaars ervaringen en krijgen meer zicht op 
hun persoonlijk functioneren in relatie met anderen.

EXPERTISE OP DE TWEEDE LIJN
Hulpverleners van alle teams van het CAW kunnen beroep 
doen op de medewerkers van het IFG-team van het CAW. Ze 
bieden telefonisch consult, risico-inschatting, deelname aan 
cliëntoverleg, co begeleiding of casemanagment.

Het CAW gelooft in een humane justitie die verbindt, in plaats van uitsluit.  
Een herstelgerichte benadering leidt tot meer herstel, minder slachtoffers en 
een betere samenleving.

FORENSISCHE HULPVERLENING 

EN INTRAFAMILIAAL GEWELD

DEEL 3 - BELEIDSDOMEINEN

Personen in begeleiding in het CAW voor intrafamiliaal 
geweld  (23% van deze personen is minderjarig)

BEGELEIDING AANTAL 
PERSONEN

Slachtofferhulp 226

Veilig thuis – IFG cel 187

Crisisteam +18 96

Opvang vrouwen en kinderen 144

Teams levens en gezinsvragen 6

Totaal 659

Teams levens- en gezinsvragen

Opvang vrouwen en kinderen

Crisisteam +18

Veilig thuis/team IFG

39%

32%

16%

12%
1%
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HULP VOOR SLACHTOFFERS VAN EEN MIS-
DRIJF, EEN VERKEERSONGELUK OF EEN TRAU-
MATISCHE GEBEURTENIS
Naast de 226 personen in begeleiding intrafamiliaal geweld, 
kregen 264 personen psychosociale begeleiding en juridi-
sche hulp in het kader van slachtofferschap. 

DEEL 3 - BELEIDSDOMEINEN

Slachtoffers vonden het CAW

zonder verwijzing 30,00%

door een verwijzing vanuit politionele diensten 50,00%

door een verwijzing van een derde 18,00%

Cliënten werden slachtoffer van:

Slagen en verwondingen 33,8%

Diefstal 9,3%

Verkeer 8%

Zelfmoord 6,4%

Bedreiging 5,9%

Verkrachting 5,2%

Belaging (stalking) 4,6%

Aanranding eerbaarheid 3,1%

Moord of doodslag 2,4%

CIRKELS VOOR ONDERSTEUNING, SAMEN-
WERKING EN AANSPREEKBAARHEID (COSA)
COSA is een project gericht op de re-integratie van plegers 
van zedenfeiten in de samenleving. Het maakt sinds 2014 
deel uit van CAW Antwerpen. Het voornaamste doel is het 
vermijden van nieuwe slachtoffers. Een zedendelinquent die 
sociaal geïsoleerd geraakt heeft een grotere kans tot herval. 
COSA wil dit voorkomen door een sociaal en ondersteunend 
netwerk te creëren rond de pleger, het kernlid genoemd. 2 
circkelcoördinatoren ondersteunen de 10 vrijwilligers binnen 
het project. Er worden voornamelijk veranderingen waarge-
nomen op gebied van sociale relaties en werksituatie. In 2017 
focuste COSA voornamelijk op de uitrol van de cirkels over de 
rest van Vlaanderen en het werken aan naamsbekendheid. In 
samenwerking met de Thomas More Hogeschool werken we 
aan een follow up onderzoek naar ex kernleden en betrok-
ken vrijwilligers.

GERECHTELIJK OPGELEGDE HULP: 
HERSTELGERICHTE ALTERNATIEVEN VOOR 
JONGEREN
ADAM – Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen - or-
ganiseert in opdracht van het Openbaar Ministerie of de 
Jeugdrechtbank de herstelgerichte afhandeling bij minder-
jarige delinquenten aan de hand van gemeenschapsdienst, 
herstelbemiddeling/Hergo, vormings/leerprojecten en Halte. 

Een herstelbemiddeling is een vrijwillig aanbod dat enkel 
start wanneer zowel verdachte als slachtoffer instemmen. De 
opgestarte bemiddelingen bij ADAM leidden in 86% van de 
gevallen tot een akkoord tussen de jongere en de benadeel-
de. Herstelbemiddelaars zijn neutraal en daarom niet in de 
positie te straffen of te oordelen. Hun taak is het opstarten 
van een communicatieproces tussen de partijen om tot een 
akkoord te komen over herstel. Zowel financiële als emotio-
nele gevolgen komen aan bod. 

In 55% van de dossiers wordt de herstelbemiddeling niet 
opgestart. Hoofdzakelijk doordat slachtoffers niet reageren 
of geen bemiddeling wensen. Op basis van deze vaststelling 
maakte ADAM de uitnodigingsbrieven ‘aantrekkelijker en 
stimulerender’. In vergelijking met vorig jaar is er daardoor 
een daling van 20% van slachtoffers die niet reageren op het 
voorstel tot bemiddeling. Samen met studenten van de KDG 
werd ook nog een filmpje gemaakt om slachtoffers over de 
streep te trekken. 

1183
OPROEPEN ONT-
VING DE HULPLIJN BIJ 
GEWELD 1712 IN 2017



20 CAW jaarverslag 2017

DEEL 3 - BELEIDSDOMEINEN

Cliënten naar type begeleiding

BEGELEIDING AANTAL

DIZ 80

SIB 84

LDSG 12

GERECHTELIJK OPGELEGDE HULP: VORMING 
EN LEERPROJECTEN VOOR DADERS
Asterisk biedt gerechtelijk opgelegde hulp aan meerderjari-
ge daders. 
Methodiek ‘dader in zicht’ (DIZ) legt de focus op de proble-
men die aan de basis liggen voor de daden. Het doel is de 
dader inzicht te bieden in zichzelf en van daaruit constructie-
ve stappen te ondernemen om moeilijkheden aan te pakken. 
Dader in Zicht werkt met individuele gesprekken.
Methodiek ‘slachtoffer in beeld’ (SIB) legt de focus vooral 
op het perspectief van het slachtoffer. Doel is inzicht te 
bieden in de gevolgen van de daden, in het bijzonder voor 
het slachtoffer. De vorming gaat door in kleine groep.
Methodiek ‘leerproject daders seksueel geweld’ (LDSG) is 
een specifiek project gericht op daders van seksueel grens-
overschrijdend gedrag, die betrokken zijn in een gerechtelijke 
procedure. 

Asterisk werkt op basis van het Good lives model. Dat is 
ontstaan als alternatieve benadering voor strafrechtelijke in-
terventies die gebaseerd zijn op het Risk-needs-responsivity 
model. Dat laatste vormt tot op heden de basis voor de 
meeste behandel- of begeleidingsprogramma’s voor de-
linquenten. De focus in het RNR-model ligt voornamelijk 
op terugvalpreventie en risicomanagment, waar het Good 
Lives Model meer nadruk legt op het welzijn en de sterktes 
centraal stelt. De voornaamste kritiek op het RNR-model is 
dat de focus op risicobeheersing niet voldoende is voor een 
goede begeleiding. Die focus is belangrijk maar verzekert niet 
dat cliënten gemotiveerd zijn om de begeleiding te starten en 
vol te houden. Onderzoek laat duidelijk zien dat personen die 
de begeleiding niet afronden hogere recidivecijfers hebben 
dan diegenen die dat wel doen. Interventies om een betere 
participatie te stimuleren moeten dus zeker een plaats 
krijgen in de begeleiding. Het Good Lives model bezit wel de 
nodige middelen om dat aan te pakken en biedt wijst de weg 
naar een positief alternatief voor dit gedrag.

Bron: Dr. E. Pomp, Het good lives model, een literatuurstudie, 
Expertisecentrum Psychiatrie, 2009.

20 CAW jaarverslag 2017 
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Hoe vroeger hulp aanwezig is, hoe beter een positieve basis kan gelegd 
worden voor het leven. 

KINDEREN EN JONGEREN

DEEL 3 - BELEIDSDOMEINEN

JONGEREN ONTHAAL, OPVANG EN 
BEGELEIDING
Jongeren van onder de 25 kunnen met al hun vragen en 
zorgen terecht bij het JAC. Wanneer jongeren verandering 
willen in iets dat belangrijk is voor hen, maar dat moeilijk 
kunnen op eigen houtje aanpakken, kunnen ze bij een JAC 
hulpverlener terecht. In het JAC wordt de regie van de hulp- 
verlening maximaal bij de jongere gelegd. JAC had in 2017 
contact met 2547 jongeren. Dat is 13% van alle personen, 
onthaald in CAW Antwerpen. De hulpverleners van het JAC 
werken voor alle zorgregio’s van ons werkingsgebied. Indien 
nodig verplaatsen ze zich richting Mortsel, Brasschaat of 
Schilde.

Leeftijd van de hulpvragers

LEEFTIJD PERCENTAGE

0 – 11   0,5%

12 -17 30,0%

18 – 25 56,0%

26 – 59   3,8%

Jongeren vinden het JAC

HOE? PERCENTAGE

zonder verwijzing 31%

door een verwijzing vanuit het CAW 13%

door een verwijzing buiten het CAW 56%

Jongeren vragen hulp rond volgende thema’s: 

THEMA’S IN AANTAL 
% VAN DE 
DOSSIERS

Gezinssytemen in moeilijkheden 33%

Huisvesting 29%

Financiële problemen 19%

Administratieve problemen 18%

Stress en draagkracht 17%

Soms is het nodig jongeren voor een tijdje op te vangen. Om 
ze de ruimte te geven om aan andere problemen te werken 
of wanneer het eigen netwerk overbelast of onbe- staande 
is. Dan is er de JOAN, de jongerenopvang. De jonge- re en de 
hulpverlener van het JAC bekijken samen met JOAN wat ver-
dere hulpverlening in huis kan betekenen. 42 jonge- ren en 
4 kinderen kregen in 2017 intensieve begeleiding en opvang: 
hetzij in co housing met begeleiding, hetzij in een studio met 
ambulante begeleiding. Wanneer het verblijf bij JOAN wordt 
afgerond, kan de begeleiding door het JAC blijven verder 
lopen indien wenselijk.

Een kwart van de scholieren in Antwerpen verlaat de school- 
banken zonder kwalificatie. Dat heeft een negatieve invloed 
op het welzijn en de ontwikkelingskansen van de jonge-
ren, maar evengoed op de stad. In Kwadraat bundelt CAW 
Antwerpen expertise en middelen om de uitdaging samen 
met jongeren aan te gaan. Er wordt doelbewust ingezet om 
het risico op jeugdcriminaliteit en schooluitval te vermin-
deren. Zowel individuele begeleiding van de jongere, als 
begeleiding van het gezin is mogelijk. De jongeren worden 
voornamelijk aan- gemeld door het CLB. 90% van de jonge-
ren die aangemeld worden starten daadwerkelijk een traject. 
153 jongeren volgden in 2017 een begeleidingstraject bij 
Kwadraat.

‘ t Alternatief, al eerder vermeld, had in 2017 62 lopende 
begeleidingen. 17% van de nieuwe cliënten van ‘t Alternatief 
werd doorverwezen door het JAC.

‘Soms is het nodig jongeren 
voor een tijdje op te vangen. 
Om ze de ruimte te geven 
om aan andere problemen te 
werken of wanneer het eigen 
netwerk overbelast of onbe-
staande is.’  
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JAC, JOAN en ‘t Alternatief plannen de opstart van een inloop-
huis en een nauwere samenwerking voor jongeren
in de nabije toekomst. Het project wordt gedragen door de 
drie werkingen. Op die manier vermijdt men breuklijnen 
tussen de diensten, blijven ze werken aan een lage drempel 
en creëren ze een vind- en ontmoetingsplaats.

CONTACTHERSTEL VIA 
BEZOEKRUIMTE EN BEMIDDELING
De Bezoekruimte streeft naar contactherstel wanneer de 
omgangsregeling tussen ouders of opvoeders en kind of 
kinderen verbroken is. Soms gaat dat via een beslissing 
van de rechter, soms op vrijwillige basis. In 2017 werden er 
ongeveer 350 bezoeken onder begeleiding georganiseerd. 
Het is de bedoeling tot een duurzame overeenkomst tussen 
de betrokkenen te komen, waarbij begeleiding en toezicht 
van hulpverleners uit deBezoekruimte overbodig wordt. In de 
Bezoekruimte is er plaats om stap voor stap een betrouwba-
re relatie op te bouwen. 

GEZINSBEGELEIDING EN 
OPVOEDINGSONDERSTEUNING
In de provincie Antwerpen is het aantal kinderen dat geboren 
wordt in armoede het hoogste van heel Vlaanderen: 15% 
(Bron: kind en gezin)

Inloopteam Samik heeft een laagdrempelig aanbod van spel 
en ontmoeting, ambulante, mobiele, preventieve gezin-
sondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen 
met jonge kinderen. Zij richt zich op aanstaande gezinnen 
en gezinnen met kinderen in Antwerpen-Noord. Er is een 
consultatiebureau, een prenataal consult, een inloopteam en 
een spel- en ontmoetingsplaats. Gezinnen die leven in maat- 
schappelijk kwetsbare omstandigheden kunnen rekenen op 
extra groepsondersteuning met betrekking tot de opvoeding 
van hun kinderen. Vooral dan voor kinderen jonger dan zes.

42 gezinnen volgden een intensief begeleidingstraject bij 
SAMIK. Ze onthaalden 293 personen en bereikten met het 
inloopteam meer dan 300 gezinnen uit de wijk.

De opvoedingswinkels richten zich tot iedereen die zorgt 
voor kinderen en jongeren tussen 0 en 21 jaar. De opvoe-
dingswinkel van Antwerpen is ingebed in de Huizen van het 
Kind. In Mortsel vind je de opvoedingswinkel op dezelfde 

15%
VAN DE KINDEREN 
DIE IN DE PROVINCIE 
ANTWERPEN GEBOREN 
WORDT, GROEIT OP IN 
ARMOEDE. 
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In 2017 namen 200 jongeren deel aan een training:

TRAINING AANTAL

Rots en Water Kwadraat 73

Rots en Water Adam 83

Rots en Water open sessies Kwadraat 41

Totaal 197

plek als het Kruispunt en het team levens- en gezinsvragen. 
Samen hadden ze 671 pedagogische advies- gesprekken 
met ouders of opvoedingsverantwoordelijken. In Antwerpen 
vonden 34 thematische groepsbijeenkomsten plaats, met in 
totaal 346 deelnemers.

Wanneer zoon of dochter in de puberteit komt, zie je als 
ouder heel wat veranderen. De relatie tussen ouders en tie- 
ners komt wel eens onder druk te staan. 0010 Stress is een 
psychofysieke training, die gebaseerd is op Rots en Water. 
Het ondersteunt ouders van tieners in het omgaan met 
opvoedingsstress. De opvoedingswinkel in Antwerpen orga- 
niseerde 8 van deze weerbaarheidstrainingen voor moeders 
van tieners. Er namen 54 moeders deel.

ROTS EN WATER TRAINING
Rots en water is een psycho fysieke training. Het richt zich 
op de ontwikkeling van sociale competenties, weerbaarheid, 
zelfbeheersing en het voorkomen en aanpakken van pesten. 
De kracht van Rots en Water ligt erin dat jongeren aan den 
lijve voelen wat stevig staan en ontspannen zijn betekent. 
Binnen CAW Antwerpen is er een Rots en Water aanbod in 
een vrijwillig kader (via Kwadraat en JAC) en in een gerechte- 
lijk kader (Adam).

Fabian is een gevoelige jongen die graag wat sterker in zijn 
schoenen leert staan. Hij wil leren zijn grenzen aan te geven, 
want wanneer hij dat niet doet, ondervindt hij last. Thuis 
doet hij altijd wat er gevraagd wordt en hij zegt nooit nee. Hij 
heeft schrik dat hij anderen teleur zal stellen. Fabian begint te 
huilen wanneer dit ter sprake komt. Het gevoel zit heel diep. 
Het is een tengere jongen van 14 jaar met een brilletje. Zijn 
lichaamshouding schreeuwt dat hij zich niet goed in zijn vel

voelt. Dit valt ook de andere jongens in de groep op. Fabian 
zet alles op alles om zoveel mogelijk mee te kunnen nemen 
uit de training naar het dagelijkse leven. Hij is net een spons 
die alles uit de training in zich opneemt en toepast. De 
andere jongens zien hem meer en meer als een uitdaging, 
gezien hij bij een bepaalde oefening keer op keer de winnaar 
is. Florian tilt het niveau van de training vaak op. Doordat de 
anderen willen proberen van hem te winnen worden ze ertoe 
verplicht meer te focussen, op hun houding te letten en meer 
zelfcontrole te krijgen, want zonder zelfcontrole ga je snel uit 
evenwicht. Fabian toont zich zeer sterk tijdens de oefeningen 
die gaan over het ‘niet ingaan op een uitdaging’. Dat hij zo 
goed aan uitdagingen kan weerstaan, daagt de anderen uit 
hier ook beter in te worden. Wanneer de oefeningen over 
grenzen aangeven aan bod komen, wordt het moeilijker. Met 
vallen en opstaan blijft hij doorzetten tot hij het gevoel heeft 
hier wat meer zelfvertrouwen in te krijgen. Hij spreekt tijdens 
de training over situaties waarbij hij het moeilijk vindt om zijn 
grenzen aan te geven en vraagt tips hoe hij dit kan aanpak-
ken. Tijdens het eindgesprek horen we van Fabian dat

hij zijn grens meer durft aangeven op school en thuis. Hij 
geeft aan dat hij in het begin vaak niet geloofd werd door de 
anderen omdat hij niet sterk genoeg overkwam. Door in de 
training te werken aan zijn lichaamshouding/lichaamstaal 
merkte hij op

dat hij dit beter kon inzetten en hierdoor ook zijn grenzen 
beter kon aangeven. Ook thuis probeert hij meer zichzelf te 
zijn. Met zijn broer is het soms nog wat moeilijk maar hij blijft 
volhouden. Ook de ouders en verwijzer gaven aan dat ze een 
groot verschil opmerken bij Fabian. Hij lijkt meer ontspan-
nen rond te lopen. Mama gaf aan dat Fabian soms nog eens 
huilt maar dat het veel minder is en dat ze er nu beter over 
kunnen spreken.
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‘De kracht van Rots en Water  
ligt erin dat jongeren aan den  
lijve voelen wat stevig staan en 
ontspannen zijn betekent.’ 
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In 2017 zagen de medewerkers van de kruispunten 444 cliën-
ten, over volgende thema’s:

BESPROKEN THEMA’S PERCENTAGE

geestelijk welzijn en gezondheid 59%

partnerrelatie, seksualiteit en geboorte 10%

gezin en opvoeding 12%

andere 19%

Totaal 100%

Geboden hulp in team levens- en gezinsvragen

PERCENTAGE

Begeleiding bij psychische en persoonlijke 
problemen

55,6

Psychotherapie 16,8

Groepsbegeleiding 6,2

Begeleiding bij partnerrelatie 6,8

Begeleiding bij scheidingsproces 1,9

Andere 12,7

Bemiddeling via CAW Antwerpen

PERCENTAGE

Scheidingsbemiddeling 37%

Ouderschapsbemiddeling 61%

Begeleiding bij scheidingsproces 2%

DEEL 3 - BELEIDSDOMEINEN

PSYCHISCHE EN PERSOONLIJKE PROBLEMEN 
In de regio’s Mortsel en Kalmthout zorgen de Kruispunten 
voor een laagdrempelig onthaal bij eerste psychische of 
sociale vragen. Kruispunten zijn intersectorale werkingen. 
Medewerkers van het kruispunt komen niet enkel vanuit 
het CAW, maar evengoed uit CGG Andante, Multiversum, 
Mobilant, Klina en OLO. CAW Antwerpen voorziet in de coör-
dinatie en de locatie van de kruispunten. De meeste mensen 
vonden het Kruispunt via hun huisarts. 

De medewerkers van kruispunt bieden een kortdurend hulp-
verleningstraject aan van ongeveer 10 gesprekken. Is er meer 
hulp nodig? Dan wordt verwezen naar één van de partneror-
ganisaties uit het Kruispunt.

De teams levens- en gezinsvragen (LGV)       bevinden zich 
in Antwerpen, Mortsel en Brasschaat. Ze bieden hulp aan 
iedereen die moeilijkheden ondervind op het domein van 
persoonlijk functioneren of relaties. In een LGV zijn niet enkel 
kortdurende trajecten mogelijk, maar eveneens langdurige, 
systematische, individuele of groepsbegeleiding. Ze hadden 
696 cliënten in begeleiding in 2017.

Lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn verweven met elkaar. CAW Antwerpen 
brenht die twee aspecten samen: een gezonde levensstijl, positieve verbinding met 
anderen en afstappen van een problematiserende houding maken vaak al een 
wereld van verschil. Wie goed samenleeft, voelt zich vaak beter.

GEZONDHEID

BEMIDDELING EN PROBLEMATISCHE 
ECHTSCHEIDING 
Bij de teams levens- en gezinsvragen en in de bezoekruimte 
kan iedereen terecht die nood heeft aan bemiddeling, al dan 
niet in het kader van een problematische echtscheiding. Er 
liepen in totaal 170 bemiddelingstrajecten in 2017.
 

Andere

59%

19%

12%

10%

Gezin & opvoeding

Partnerrelatie, seksu-
aliteit & geboorte

Geestelijk welzijn 
& gezondheid

Andere 

Scheidingsproces

Partnerrelatie

56%

13%

17%

6%

7%

2%

Groepsbegeleiding

Psychotherapie

Psychische & per-
soonlijke problemen
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GEZONDHEIDSRISICO’S BIJ KWETSBARE 
GROEPEN
Boysproject is een sociale organisatie voor jongens, 
mannen en transgenders die (af en toe) geld verdienen 
met seks of hiervoor risico lopen. Ze werken samen met de 
cliënten om hun levenskwaliteit te verhogen door samen te 
zoeken naar kansen en alternatieven, zodat keuzemogelijkhe-
den ontstaan. De algemene veiligheid, het fysieke en psy-
chisch welzijn krijgen de focus. Boysproject bereikte in 2017 
295 sekswerkers met afkomst uit meer dan 45 verschillende 
landen of regio’s. 121 personen hadden daarbij een individu-
eel dossier.

Het aantal online outreachende chatcontacten steeg enorm 
over de jaren (130%!). als gevolg van experimenten met fa-
cebook en mobiel online werken: online hulp als volwaardige 
methodiek. Ondertussen steeg ook het aantal consultaties 
bij de dokter naar aanleiding van het de nieuwe manier van 
werken met infoflashes: waarbij men online op verschillende 
profielensites in verschillende talen wordt uitgenodigd zich bij 
Boysproject te laten testen.

Ook voor dak- en thuisloze personen voorziet CAW 
Antwerpen in laagdrempelige (medische) zorg, door de inzet 
van het zorgteam in de outreach werking. In dat zorgteam 
werken 2 verpleegsters, een pedicure, een psychotherapeut, 
een vrijwillige psychiater en enkele vrijwillige onthaalm-
edewerkers. Veel dak- en thuislozen kampen namelijk met 
ernstige gezondheidsproblemen. We zien bovengemiddelde 
problemen met de huid, wonden, tanden, voeten, luchtwe-
gen, maagklachten en psychiatrische problemen. Enerzijds 
zijn gezondheidsproblemen het resultaat van het leven op 
de straat. Anderzijds dragen gezondheidsproblemen (vaak 
psychiatrische) er toe bij dat mensen op straat belanden.
Het zorgteam werkt op straat, in een eigen centrum en in 
de opvangcentra van het CAW. In 2017 werd strategisch nog 
sterker ingezet op de meest kwetsbare personen. Zo daalde 
het aantal contacten in eigen centra aanzienlijk, maar daar te-
genover stond een sterke stijging van het aantal contacten in 
de openbare ruimte. 63% van de cliënten heeft de Belgische, 
Marokkaanse of Poolse nationaliteit.

Zorgafstemming: De medewerkers van het Zorgteam 
zijn vaak de lijm en de continuïteit van de (para)medische 
zorg. Omwille van de relatief beperkte therapietrouw die we 
kunnen vaststellen bij de cliënten is dit een bijzonder belang-
rijke opdracht.

Ik ben Christiane, 59 jaar. Mijn leven 
staat in het teken van verlies. Ik kom 
uit een streng conservatief katholiek 
gezin en verloor definitief de liefde 
van mijn ouders en familie toen ik 
koos voor een vrijzinnige man.

Alleen een jongere zus en mijn lievelings-
broer zijn me blijven steunen. Het noodlot 
wil dat ik ook hen verloor, ze zijn allebei te 
jong overleden.

Ik voelde me als aangespoeld wrakhout 
op een eiland van verdriet. Ik dacht dat 
ik dat eiland nooit meer zou verlaten. 
Uiteindelijk zocht ik hulp bij het CAW en 
daar voelde ik me meteen welkom. Ik 
kwam terecht bij een hulpverlener met een 
therapeutische opleiding. Met veel geduld 
en tijd heeft ze gaandeweg de poort naar 
een nieuw leven voor me geopend. 

Mijn hulpverlener (ver)oordeelde niet. 
‘Oordelen is het verbreken van verbinding,’ 
was een van haar favoriete uitspraken. Ze 
was mild waar het kon en confronterend 
waar het moest. Met die mildheid wist ik 
geen raad. Mijn identiteit was immers op 
schuld gebouwd.

Mijn rouwproces dreigde in een depressie 
te veranderen. Maar dankzij de aanpak 
van het CAW heb ik gaandeweg contact 
gekregen met mijn verdrongen woede en 
heb ik mijn eeuwige schuldgevoelens leren 
relativeren. De humor van mijn hulpver-
lener heeft me daarbij veel geholpen, ze 
is niet zo’n type dat krampachtig voor je 
zorgt. Ze gaf me de gelegenheid om mijn 
verdriet te verwerken. Verdriet en rouw zijn 
niet ziekelijk, ze hoeven niet per se na een 
aantal maanden te verdwijnen. Misschien 
verdwijnt echt verdriet nooit helemaal. Het 
wordt wel gaandeweg milder, er komt een 
litteken op de open wonde.

DEEL 3 - BELEIDSDOMEINEN
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TOEGANKELIJKE HULPVERLENING IN DE WIJK 
EN BUITEN DE STAD
Door de steeds grotere complexiteit van maatschappelijke 
problemen, door inclusie en vermaatschappelijking van de 
zorg kiest CAW Antwerpen voor toegankelijke hulpverlening 
in de wijk, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. 
Een wijkteam organiseert een geïntegreerd aanbod van ont-
haal, hulpverleningstrajecten in begeleiding, en preventieve 
acties. De focus ligt op het tegengaan van onderbescherming 
en de kwaliteit van wonen verhogen.

De wijkteams worden gefinancierd met Vlaamse middelen, 
aangevuld met middelen van de Stad Antwerpen.

PILOOTPROJECT GEÏNTEGREERD BREED ONT-
HAAL IN ZOERSEL
Momenteel zijn er 3 diensten in Vlaanderen met een duidelijk 
geformuleerde opdracht voor herkenbare toegang tot hulp 
en het uitputten van rechten, in het bijzonder voor kwetsba-
re doelgroepen. Dat zijn de CAW’s, OCMW’s en de diensten 
maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Elk van deze 
diensten heeft een bepaalde expertise ontwikkeld, die elkaar 
opnieuw kunnen vinden en versterken in het Geïntegreerd 
Breed Onthaal (GBO). Zo zorgen we voor een zo breed mo-
gelijke vraagverheldering, die focust op onderbescherming, 
afstemming van vraag en het beschikbare aanbod.
De projecten geïntegreerd breed onthaal zijn experimenteel. 
De bedoeling is dat de elf Vlaamse pilootprojecten (waarvan 
Zoersel er één is) maximaal ervaring opdoen en uitwisselen. 
Het GBO in Zoersel omvat een halftijdse medewerker van 
OCMW en een halftijdse medewerker van CAW Antwerpen. 
Ze konden een 80 tal personen bereiken. In Zoersel koos 
men ervoor sterk in te zetten op het outreachend karakter 
van een GBO, door pro-actief huisbezoeken te plannen.

BASIS MAATSCHAPPELIJK WERK 

Elke burger met eender welke welzijnsvraag of bezorgdheid kan eenvoudig bij 
ons terecht voor gepaste hulp. Hij of zij kan bellen, mailen, chatten of langsko-
men, dicht bij huis. Waar nodig en mogelijk werken we outreachend. Door zo 
toegankelijk mogelijk te zijn, werken we preventief. Want hoe eerder mensen 
ons vinden, hoe beter het is.

Cliënten vonden het wijkteam: 

HOE? PERCENTAGE

zonder verwijzing 21,00%

door een verwijzing vanuit het CAW 18,00%

door een verwijzing buiten het CAW 61,00%

Totaal 100%

Geboden hulp in de wijkteams

PERCENTAGE

Kwaliteit van wonen verhogen 53,00%

Uithuiszetting vermijden 24,00%

Individuele begeleiding over meerdere 
levensdomeinen

10,00%

Financiële begeleiding 7,00%

Basisrechten verwerven en behouden 6,00%

Andere 12,7

Totaal 100%

10%
VAN DE PERSONEN 
DIE WERDEN GEHOL-
PEN DOOR HET CAW , 
WERD ONTHAALD IN 
EEN WIJKTEAM. ‘We hebben echt aan de alarmbel moeten trekken. We waren 

helemaal op. Ik ben zelf ook naar de dokter geweest voor van 
alles. Mijn vrouw elke dag aan het huilen. Het zag er echt niet 
goed uit voor ons. Maar de eerste dag dat we hier waren, ja 
dat was een klik. Ik weet het niet. En dat is allemaal met die 
gesprekken hier dat dat terug rustig is geworden. De band 
tussen ons is ook beter. Veel rustiger. Persoonlijk, maar ook 
naar elkaar toe.’ (cliënt)
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REGIOTEAM WONEN 
In 2016 was er reeds een medewerker rond wonen aan de 
slag in Zoersel. In 2017 werd dat gaandeweg een team van 3 
personen, die in een bredere regio aan het werk gaan. 

EXPERTISE OP DE TWEEDE LIJN

Schuldhulpverlening: 
Naast heel wat preventieve en sensibiliserende acties, zorgt 
het team schuldhulpverlening voor de best passende, minst 
ingrijpende en meest stressverlagende oplossing wat betreft 
financiële problemen. Ze ondersteunen hulpverleners van 
het CAW in een interne consultfunctie. Indien nodig nemen 
ze mee een deel van de begeleiding op. Ze doen dat vanuit 
een dubbele dienstbaarheid: het is in ieders belang, zowel 
die van de schuldenaar als die van de schuldeiser, dat er een 
oplossing gevonden wordt. Het CAW vertrekt vanuit de schul-
denaar, maar stelt zich hierin onpartijdig op.

Sociaal juridische hulp: 
CAW Antwerpen beschikt over een zevenkoppig juristenteam 
dat hulpverleners en cliënten bijstaat in juridische kwesties. 

In 2017 kreeg de juridische helpdesk 173 vragen van hulp-
verleners van het CAW. Via een juridische helpdesk geven ze 
informatie en advies wat betreft onderstaande thema’s:

Aantal personen in begeleiding

TYPE BEGELEIDING  

Uithuiszetting vermijden 80%

Kwaliteit van wonen verhogen 20%

DEEL 3 - BELEIDSDOMEINEN

De meeste interne consults werden gegeven rond:

collectieve schuldenregeling

gerechtelijke invordering

Bank/kredietschuld

telecomschuld

Schulden van nutsvoorziening 

voorlopige bewindvoering

‘Naast vele preventie-
ve en sensibiliserende 
acties, zorgt het team 
schuldhulpverlening 
voor de best passen-
de, minst ingrijpende 
en meest stressverla-
gende oplossing wat 
betreft financiële pro-
blemen.’ 
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‘De begeleidingen worden 
zo veel mogelijk in de eigen 
leefomgeving aangeboden 
en hebben als doel cliënten 
zo goed mogelijk op weg te 
helpen.’ 

HULP- EN DIENSTVERLENING OP STRAAT 
De medewerkers van het outreach team zijn eerstelijns-
hulpverleners. Ze proberen op aangeven van de cliënt, 
een derde of vanuit eigen observatie zonder territoriale 
afbakening, op een pro-actieve, fijnzinnige manier contact 
te leggen. Een belangrijke opdracht van het outreach team 
blijft de regelmatige aanwezigheid in de openbare ruimte 
van de stad. Dat wordt de ‘presentie opdracht’ genoemd. In 
2017 werden 174 presentierondes gelopen. Hierin gebeur-
den 2443 contacten. Dat zijn natuurlijk niet allemaal unieke 
personen. De hotspots voor presentie in Antwerpen zijn het 
centraal station, de Groenplaats, de Dambruggestraat, de 
Lombardenstraat en het Sint Jansplein.

Wanneer een persoon kennis heeft gemaakt met het team 
en het mandaat geeft om verder af te spreken, kan een bege-
leiding worden opgestart. Deze begeleidingen worden zo veel 
mogelijk in de eigen leefomgeving aangeboden en hebben 
als doel cliënten zo goed mogelijk op weg te zetten naar een 
zo duurzaam en stabiel mogelijke leef- en woonomgeving, 
gericht op maximale zelfredzaamheid. Gemiddeld werden 
in 2017 elke maand 30 nieuwe dossiers opgestart. In totaal 
liepen er 312 begeleidingen.

In de twee inloophuizen, De Vaart en De Steenhouwer 
kwamen meer dan 400 unieke personen over de vloer.
Ze maakten gebruik van het internet, de wasmachines, dou-
ches, soep en maaltijden, enz. We zien dat ongeveer 80% van 
deze bezoekers op straat leven, in een kraakpand of in de 
nachtopvang verblijven.

DAK- EN THUISLOOSHEID 

Dak- en thuisloosheid is bijzonder ingrijpend en ontwrichtend. Menswaardig 
wonen is een basisvoorwaarde voor welzijn, voor iedereen… Iedereen heeft 
recht op duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. CAW Antwerpen levert 
een sterke bijdrage in het realiseren van dit recht.

Cliënten naar type opvang

TYPE OPVANG PERCENTAGE

mannenopvang 15%

Opvang vrouwen en kinderen 16%

nachtopvang 69%

Totaal 100%

Cliënten naar type opvang

TYPE OPVANG LOCATIE AANTAL

mannenopvang Plataan 55

Passant 62

de Linde 31

Sint Andries 46

Opvang vrouwen en kinderen 
 

Zijhuis 54

Passage 69

Ohana 75

nachtopvang Nachtopvang voor 
acuut dakloze perso-
nen of gezinnen 

307

Nachtopvang voor 
dakloze perso-
nen zonder geldig 
verblijfsstatuut

276

Nachtopvang voor 
dakloze personen met 
een verslaving en/
of een psychiatrisch 
probleem 

289

Totaal 1264

VAN OPVANG NAAR DUURZAAM WONEN
Een centrum Algemeen welzijnswerk zet in op het hele 
continuüm van wonen tot thuisloosheid: ambulante hulp om 
de kwaliteit van het wonen te verhogen, de preventie van 
uithuiszetting, het bieden van acute opvang én housing first. 
We zetten daarom in op verschillende (tijdelijke) woonvor-
men en opvang naast ambulante - al dan niet preventieve 
woonbegeleiding.

Slechts 11% van de gezinnen maakt slechts eenmalig gebruik 
van de nachtopvang. 38% van de gezinnen verblijft meer dan 
30 dagen in de nachtopvang.
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INSTROOM IN DE OPVANG
Onze Mannen- en nachtopvang werken met een centraal 
aanmeldsysteem. Op die manier kunnen we de beschikbare 
capaciteit zo goed mogelijk benutten. Het CAW en OCMW 
Antwerpen werken hiervoor samen in een Dispatch team 
Dak- en thuisloosheid. Dit team beheert de wachtlijsten en 
aanmeldingen, onthaalt iedere hulpvrager en brengt de cliënt 
in contact met de meest geschikte opvangvorm.

Opvang vrouwen en kinderen: Ook hier gebeuren aan-
meldingen op een centrale manier. Binnen een instroomo-
verleg tussen de verschillende teams wordt bekeken welke 
opvang het best aansluit bij de hulpvrager(s). 60 tot 75 % van 
de bereikte doelgroep in de vrouwenopvangcentra komt in 
de opvang terecht naar aanleiding van intrafamiliaal geweld.

WAT NA DE OPVANG?
Begeleidingsteam stad en outreach zorgen voor de indivi-
duele begeleiding op verschillende levensdomeinen van de 
bewoners in onze opvangcentra de Plataan en de Passant. 
De medewerkers in huis leggen de focus op het verloop 
van de dag en de groep. Voor en na een verblijf in één van 
beide opvanghuizen is een ambulante begeleiding door 
Begeleidingsteam Stad mogelijk. In begeleidingsteam stad 
liepen 75 ambulante begeleidingen. 52 personen werden be-
geleid in samenwerking met het groepswerk van de Plataan 
of de Passant. In opvangcentrum De Linde zetten 42 cliënten 
hun begeleiding ambulant verder na afronding in de opvang. 
In opvangcentrum Sint Andries kunnen bewoners na de 
opvang beroep doen op verdere ambulante ondersteuning, 
door de collega’s van het wijkteam Binnenstad. In de vrou-
wenopvang wordt naar schatting 15% van de cliënten verder 
ambulant begeleid door de medewerkers van het opvang-
huis. De rest gaat verder zonder begeleiding, of de begelei-
ding wordt opgenomen door een anderen dienst.

ZORGNETWERKEN
Kadans is een samenwerkingsverband tussen stad/OCMW, 
hulpverlening, politie en justitie. Via de ketenaanpak ver-
beteren we de leefsituatie en zelfredzaamheid van dakloze 
personen die overlast veroorzaken. CAW Antwerpen maakt 
deel uit van de Kadans overlegtafel. In totaal waren er 29 
aanmeldingen vanuit CAW Antwerpen naar Kadans.

In oktober 2017 opende CAW Antwerpen het Trappenhuis 
met middelen van de Stad Antwerpen: een zorghostel voor 
chronisch dakloze, verslaafde personen. Het Trappenhuis 
is een intersectoraal project binnen Kadans waarbinnen 
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CAW, ZNA, De Sleutel en Free Clinic de handen in elkaar 
slaan. Het team vertrekt resoluut vanuit een woongerichte 
‘ Housing first’ benadering. Het aanbieden van een woning 
met de nodige privacy geeft de ruimte om het ‘overleven’ te 
overstijgen en vandaaruit met andere problemen aan de slag 
te gaan. Ondertussen namen 20 bewoners hun intrek in het 
Trappenhuis.
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SOCIO – JURIDISCHE HULPVERLENING 
Het adviescentrum Migratie biedt psychosociale en juridi-
sche hulpverlening aan iedereen die vragen heeft over hun 
verblijf en de verblijfsprocedures in België. 
12% van de personen (of 2283 personen ) die werden gehol-
pen door het CAW, werd onthaald in het ACM.

van deze personen werd onderstaand verblijfsstatuut en 
origine geregistreerd:

Ook andere hulpverleners binnen het CAW kunnen gebruik 
maken van de expertise van ACM door hen te consulteren in 
functie van een concreet dossier. Het adviescentrum Migratie 
heeft eveneens een jongerenwerking, voor alleenstaande jon-
geren tussen 17 en 21 jaar die gevlucht zijn. De begeleiding 
focust zich hier op het kantelpunt 18+. De jongerenwerking 
had in 2017 255 cliënten in begeleiding.

KWALITATIEF WONEN ALS BASISRECHT 
Taalfabet Wommelgem en Asmodee zijn twee kleinschali-
ge opvanginitiatieven voor een heel specifieke doelgroep: 
Met intensieve begeleiding op alle levensdomeinen vormen 
ze een thuis voor de meest kwetsbaren.
Taalfabet is er voor niet begeleide minderjarige asielzoekers. 
Ze worden er intensief ondersteund op alle levensdomeinen. 
Hulpverleners zijn permanent beschikbaar.
De toewijzing tot dit lokaal opvang initiatief gebeurd door 
Fedasil, in samenwerking met OCMW Wommelgem.

In Asmodee kunnen slachtoffers van mensenhandel terecht 
die volledig willen breken met het milieu waarin ze uitgebuit 
worden. Ze dienen bereid te zijn om mee te werken aan de 
juridische vervolging van hun uitbuiters.

MIGRATIE

Migratie is een positieve realiteit! Het is belangrijk voor elke mens, maar ook 
voor de samenleving dat niemand uitgesloten wordt. We komen dus sterk op 
voor integratie met behoud van ieders eigenheid. We verbinden mensen en 
culturen en bouwen aan perspectieven.

Registratie verblijfsstatuut

VERBLIJFSTATUUT PERCENTAGE

Onwettig verblijf 28%

Permanent verblijfsrecht 24%

onbekend 21%

Tijdelijk verblijfsrecht 21%

Niet van toepassing (voor Belgen) 6%

Totaal 100%

Origine adviescentrum migratie

LAND VAN OORSPRONG PERCENTAGE

Irak 14%

Oekraine 14%

Afganistan 12%

Marokko 8%

Syrië 7%

Somalia 6%

Niet van toepassing (voor Belgen) 6%

Totaal 100%

Cliënten naar type opvang

AANTAL

aantal cliënten Taalfabet 10

aantal cliënten Asmodee 12

Totaal 22

12%
VAN DE PERSONEN  
(OF 2283 INDIVIDU-
EN) DIE WERDEN GE 
SYRIË HOLPEN DOOR 
HET CAW, WERD ONT-
HAALD IN HET ACM. 
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PROJECTEN MET TIJDELIJKE MIDDELEN: 
Regioteam met focus op erkende vluchtelingen
In 2017 was CAW Antwerpen ook in de regio’s Mortsel, 
Brasschaat en Schilde actief met een tijdelijk project 
Woonbegeleiding voor vluchtelingen, waarbij 37 gezinnen 
(140 cliënten) hulp kregen bij het verbeteren van hun kwali-
teit van wonen.

DEEL 3 - BELEIDSDOMEINEN

Origine cliënt in woonbegeleiding per regio

LAND VAN OORSPROING PERCENTAGE

Syrië 39%

Irak 24%

Afganistan 18%

Burundi 6%

Ondersteuning cliënt bij afronding van de begeleiding 

BIJ AFRONDING VAN DE BEGELEIDING PERCENTAGE

gezin kan zelf weer verder 14%

gezin heeft nood aan minder intensieve opvol-
ging door lokaal OCMW

54%

gezin heeft nood aan verdere intensieve 
opvolging 

32%

Totaal 100%

Woonkansen voor erkende vluchtelingen verhogen
In CAW Antwerpen liep in 2017 een project om woonkansen 
buiten de grootstad te verhogen voor erkende vluchtelin-
gen. Een kwaliteitsvolle woning vormt immers een belangrijk 
vertrekpunt om te werken aan andere levensdomeinen, 
zoals tewerkstelling en onderwijs. Het CAW werkte hiervoor 
samen met 23 lokale besturen en OCMW’s, Het Agentschap 
Inburgering en integratie, Fedasil, Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen, Samenlevingsopbouw, sociale huisvesting en de 
provincie Antwerpen.

Resultaten van het project:
• database woonondersteuning en nieuwsbrief voor 

hulpverleners
• een duurzaam netwerk tussen verschillende actoren 

(bijvoorbeeld het opzetten van een innovatieve sa-
menwerkingen tussen immokantoren, SVK en lokale 
ondersteuningsnetwerken)

• vormingspakket voor vrijwlligers opgesteld
• signaalnota ontwikkeld op de raaklijn huisvesting en 

asiel.

Syrië

Irak

Afganistan

Burundi
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