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Voor u ligt onze jaarlijkse nieuwsbrief. Dit jaar leggen we het accent op onze zoektocht naar geïntegreerde zorg.

De uitdagingen waar de  welzijnssector vandaag voor staat, vereisen een reorganisatie van de eerste lijn en leiden 
tot samenwerkingsmogelijkheden in het welzijnslandschap. De welzijnsvraag neemt toe in aantal, maar ook de 
kwaliteit moet gegarandeerd worden. De welzijnsvragers van morgen nemen steeds meer de regie in handen en 
vragen een andere aanpak, aangepast  aan hun wensen en behoeften.

Interdisciplinaire samenwerkingen bieden heel wat opportuniteiten. De diverse welzijn – en zorgverstrekkers met 
een verschillende disciplinaire achtergrond kunnen beter inspelen op de noden en behoeften van de cliënt en  meer 
maatwerk bieden.

Vanuit onze positie als expert van het sociaal werk, kiezen we  als CAW voor de uitbouw van een  toekomstige 
werking met  een doorgedreven intersectorale en interdisciplinaire samenwerking. We bewandelen  twee sporen :
• Het eerste spoor betreft het uitbouwen van concrete netwerken rond bepaalde doelgroepen/thema’s. Een 

netwerk zien we als een  geheel van juridisch onafhankelijke voorzieningen, instellingen, diensten en initiatieven 
dat een functioneel samenwerkingsverband vormt teneinde voor doelgroepen zorgprogramma’s aan te bieden 
die als een samenhangend geheel worden ervaren. Hulpprogramma’s vormen samen met andere sectoren  
is de uitdaging.  In deze vormen van interdisciplinair samenwerken wordt niet vastgehouden aan het eigen 
vakgebied maar er worden perspectieven vanuit verschillende disciplines gecombineerd.

• Tweede spoor: structurele samenwerking opbouwen met andere sectoren in functie van ons eigen sociaal 
werk.

In deze nieuwsbrief  beschrijven we diverse intersectorale initiatieven binnen die twee sporen. We  blikken ook 
cijfermatig terug op het jaar 2017. Het tweede deel van deze nieuwsbrief  geeft een globaal cijferoverzicht van onze 
werking het afgelopen jaar.

We nemen ook twee artikels op.  Eén rond  ons project ‘loopplanken tussen jeugdwelzijn en algemeen welzijnswerk‘ 
en één rond preventief  werken rond wonen voor kwetsbare doelgroepen.

De nieuwsbrief  wordt verder ook doorspekt met kort nieuws uit de afdelingen en de organisatie.

Veel leesgenot,

Pascal Heytens
Algemeen directeur

Woord vooraf

Netwerken als strategie voor het sociaal werk
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Kinderen uit de knel is een groepsprogramma 
voor ouders en hun kinderen in een moeilijke 
scheiding.  Het doel van dit programma is 
de strijd rond de scheiding doen afnemen en 
ruimte te maken voor overleg en bemiddeling 
in functie van het organiseren van ouderschap.  

Continuüm van preventie tot hulp bij een 
hoog-conflictueuze scheiding
Vlaanderen heeft het hoogste aantal echtscheidingen 
in Europa. Van de koppels die nu huwen, wordt 
verwacht dat twee derde uit elkaar zullen gaan. 
Kinderen worden bovendien steeds jonger met 
een scheiding van hun ouders geconfronteerd. Een 
scheiding hoeft niet problematisch te zijn, maar  één 
op drie gezinnen ervaart problemen bij de scheiding. 
Bij één op vijf  zijn er heel veel conflicten. 

Het is belangrijk om ondersteuning te bieden bij 
het versterken van de relatie van ouders, hiertoe 
biedt het CAW relatiebegeleiding aan. Wanneer 
het toch tot een scheiding komt, is het aangewezen 
om snel genoeg informatie en hulp te bieden in dit 
proces. Op die manier kunnen we vermijden dat het 
tot een vechtscheiding komt en zorgen we ervoor 
dat ook de kinderen voldoende steun krijgen bij 
de verwerking.  Daar waar de scheiding moeilijk 
verloopt, kan je in het CAW terecht voor begeleiding 
van de omgangsregeling. Dit kan bijvoorbeeld in de 
bezoekruimte.

Zo willen we als CAW breed inzetten op het 
continuüm rond scheiding, van preventie tot hulp bij 
hoog-conflictueuze scheiding.  

Samenwerking met verschillende partners
Er is nood aan extra middelen om hierrond bijkomende 
projecten te ontwikkelen.  Dit kunnen we niet alleen. 
Samenwerking met verschillende partners is een 
noodzaak én een grote meerwaarde. 

Dat blijkt ook uit de ervaringen in het project Kinderen 
uit de Knel.  Twee jaar geleden startten we met dit 
project, samen met Vertrouwenscentrum West-
Vlaanderen, Jongerenwelzijn West-Vlaanderen, CGG 
Prisma, CGG Mandel en Leie en CGG Largo en de 
drie West-Vlaamse CAW’s.  

Kinderen uit de knel is een groepsprogramma 
voor ouders en hun kinderen in een moeilijke 
scheiding.  Het doel van dit programma is de strijd 
rond de scheiding doen afnemen en ruimte maken 
voor overleg en bemiddeling in functie van het 
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organiseren van ouderschap.  Het grote streefdoel 
is opnieuw een positief  ontwikkelingsklimaat te 
creëren voor de kinderen.  Dit doen we door de 
kinderen terug centraal te zetten en ouders te 
laten voelen wat de strijd met de kinderen doet.

Het programma bestaat uit twee onthaalgesprekken 
en acht groepssessies met een oudergroep en een 
parallelle kindergroep.  Voor de start organiseren we 
ook een netwerkbijeenkomst voor de ouders en hun 
steunende figuren uit familie- en/of  vriendenkring.  
Een vechtscheiding beperkt zich immers vaak niet tot 
de ouders en de kinderen, maar ook de omgeving 
raakt hierin vaak verstrikt.  Vandaar ook het werken 
met huiswerkopdrachten voor de ouders tijdens het 
traject, zodat het netwerk blijvend betrokken blijft 
en mee aan de slag gaat om destructieve patronen te 
doorbreken.

“De kinderen, daar doen we het voor”
Het programma zelf  werd ontwikkeld in Nederland 
omdat de behandelingen van ouders en kinderen die 
verstrikt zaten in conflictueuze scheidingsprocessen 
niet voldoende resultaten boekten. Het Lorentzhuis 
en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum zijn gaan 
samenwerken om hun krachten en kennis over 
systeembehandeling en traumabehandeling te 
bundelen om gescheiden ouders die strijden, te 
helpen hun destructieve patronen te doorbreken 
waardoor allen weer op een positieve manier verder 
kunnen, zowel de kinderen als de ouders. Voor de 
kinderen, daar doen we het voor – zoals de ouders 
het zelf  zeggen.

We konden dankzij extra projectmiddelen 
begeleiders uit de verschillende organisaties opleiden 
in de methodiek ‘Kinderen uit de knel’, intervisie 
organiseren en de eerste groepen organiseren in 
Kortrijk, Roeselare en Brugge.  

Samenwerken werkt
Samenwerken werkt, dat werd duidelijk in de 
groepen die reeds doorgegaan zijn.  Niet alleen de 
samenwerking tussen begeleiders uit verschillende 
CAW’s en CGG’s, maar ook de samenwerking en 
expertise bij de deelnemers zelf, zowel de ouders 
als de kinderen.  Samen wordt er gezocht om uit het 
conflict te raken. 

Valerie Depraetere, afdelingsverantwoordelijke 
ambulante en forensische afdeling 

Meer info? 
valerie.depraetere@cawzuidwestvlaanderen.be 
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Wat doe je als Menens jong geweld wanneer je je niet thuis voelt in de restanten van de Vlaamse klei?
Je immens vervelen en dan maar even stom gaan doen...

Nu, stom doen is wel cool, maar vervelen niet. En niet alle soorten stom doen blijven ook zonder 
gevolg. Zo ontstond Jakkedoe, om iets te doen voor de Menense Jongeren die zich niet thuis voelen 
en aansluiting vinden bij de heersende stroming in het Jeugdwerk.  Dit zijn, niet zo verwonderlijk, 
vaak jonge meiden en gasten met een stevige trekrugzak, die zich niet altijd even gewaardeerd 
voelen door onze “warme” samenleving.

Jakkedoe is een jongerenontmoetingshuis voor alle jongeren tussen 12 en 26 jaar.  Het is een huis 
en thuis die elke week openstaat voor jongeren om elkaar ongedwongen te ontmoeten tijdens een 
partijtje tafelvoetbal, een potje biljart of een pingpongwedstrijdje.  We spelen er gezelschapsspelen 
of gamen op de PS4. Én omdat we vinden dat iedereen, ongeacht zijn/haar situatie, recht heeft om 
ook af en toe verwend te worden, worden er ook allerlei activiteiten buitenshuis georganiseerd, 
zoals karting, paintball, een nachtdropping, avonturenparcours,… aan een betaalbare prijs. 
Aangezien sommigen nood hebben om toch eens die rugzak wat te verlichten, staan er steeds twee 
begeleiders klaar voor een vrijblijvende babbel, al dan niet met de hele groep, wat ze zelf kiezen.

Jakkedoe is reeds een jarenlange samenwerking (volgend jaar blazen we 20 kaarsjes uit) van de 
stedelijke Dienst Veiligheid en Samenleven, de stedelijke Jeugddienst en JAC Menen. We proberen, 
elk vanuit onze eigen werking, achtergrond en kijk op de gasten, een zo compleet mogelijk aanbod 
voor hen te voorzien. Ze kunnen wekelijks op woensdagnamiddag tussen 13u30 en 16u30 bij ons 
terecht.  Tijdens schoolvakanties soms drie keer per week.

Jakkedoe !

Steven Lefever en Florine Stragier, medewerkers JAC
Meer info ? jac@cawzuidwestvlaanderen.be 
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Sedert januari 2017 kunnen cliënten uit de afdeling 
wonen  thuisloosheid een afspraak maken bij 
een psychiater vanuit AZ Groeninge. De dokter 
komt hiervoor een halve dag per maand naar de 
Tuighuisstraat.

Er gingen sinds de start van deze samenwerking  
112 consultaties door met 72 cliënten. Dit 
zijn voornamelijk cliënten uit onze woon- en 
begeleidingsteams. Occasioneel komt er een 
verwijzing vanuit nachtopvang, team onthaal en 
éénmalig team JAC.
Er zijn twee mogelijke formules:  ofwel komt 
de begeleider langs samen met  de cliënt, ofwel 
komt de  begeleider zonder de cliënt, louter  om  
advies te vragen over zijn/haar aanpak in een 
begeleiding. Dit laatste gebeurt anoniem. 

De psychiater ziet zichzelf  als een soort 
‘gatekeeper’ die alle casussen naar  de gepaste 
zorg  laat doorstromen en daar waar nodig  
snel kan ageren (dit kan bijvoorbeeld door een 
opname binnen de dienst EPSI).  Een deel van 
de casussen volgt hij zelf  verder op, in eerste 
instantie door een volgende afspraak binnen dit 
systeem, om erna eventueel door te stromen 
naar een raadpleging in het ziekenhuis.  

De mogelijkheid voor deze doelgroep om snel 
een afspraak te kunnen vastleggen, binnen 
een vertrouwde locatie van het CAW, bij een 
psychiater is een érg grote meerwaarde. Binnen 
het normale circuit loopt de wachttijd al snel op 
tot enkele maanden en dan is de opening om met 
de vraag aan de slag te gaan vaak al terug weg.  
Dokter Geerts zelf  is van mening dat iedereen 
recht heeft op psychiatrische hulp en stelt vast 
dat onze doelgroep moeilijk of  niet  tot bij hem 
geraakt (afsprakencultuur versus leven van dag 
tot dag).  Door de ervaringen van beide werelden 
aan elkaar te koppelen kan er een aanbod op 
maat uitgewerkt worden voor elke cliënt.  De 
begeleider is hierbij nauw betrokken en helpt de 
tijd tussen de afspraken te overbruggen.
De problematieken zijn  (psychiatrisch gezien) 
vrij complex en door de combinatie met een 
vorm van chronische thuisloosheid soms 
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vrij uitzichtloos.  Bij het ontvangen van een 
sleutel (van bijvoorbeeld een studio) valt er 
een grote zorg (waar slaap ik vanavond?) weg, 
maar daar komen vaak 101 vragen én eigen 
verantwoordelijkheden voor in de plaats.  De 
pensionering van het (over)leven als dakloze, 
omgaan met dag/nachtritme,… lukt niet altijd 
vanzelf.   Hierbij biedt de integrale begeleiding 
een vangnet maar soms komt er een moment dat 
de cliënt hier alsnog in vastloopt.  Een consult of  
raadpleging bij dokter Geerts bracht hier nieuwe 
mogelijkheden en perspectieven.

De ervaringen van de bewoners zijn erg positief, 
sommigen vonden het moeilijk om de eerste stap 
te zetten, maar feit dat begeleider erbij is (en 
eventueel blijft), de locatie van de consultatie en 
de stijl van de arts effenen snel het pad naar een 
volgende afspraak.  De eerste evaluatie, begin 
2018, was dan ook voor alle betrokken partijen, 
erg positief  te noemen. 

Natalie Van Assche, teamcoördinator 
wonen en thuisloosheid. 

Meer info ? 
natalie.vanassche@cawzuidwestvlaanderen.be
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Waregem, 15/06/2018

Druppelsgewijs komen alle leden van het Voorhuisteam aan in Waregem. We naderen de zesde 
verjaardag van dit unieke samenwerkingsverband dat intersectoraal psychosociaal onthaal verzorgt 
voor de regio Waregem. Enkele teamleden stonden mee aan de wieg, anderen zijn er in de loop van 
het traject bij gekomen, maar allen nemen ze vol enthousiasme en overtuigd van de meerwaarde van 
deze samenwerking, permanentiemomenten op in het Voorhuis.

De leden van het Voorhuisteam (dit zijn collega’s van het VCLB Weimeersen, Groep Ubuntu, 
Kompas, Vesta, CGG Mandel en Leie en CAW Zuid-West-Vlaanderen) komen tweewekelijks samen 
om de instroom te bespreken. Vanuit de hulpvraag van de cliënt wordt binnen het team bekeken of  
het achterliggend aanbod van een van de organisaties een antwoord kan bieden. 

Op de teamvergadering vandaag worden een drietal situaties rechtstreeks toegewezen aan het 
achterliggend aanbod van het CAW. Het onthaal gebeurde respectievelijk door een collega van het 
VCLB, Kompas en het CAW zelf. Een andere situatie wordt verder opgevolgd binnen het VCLB, 
nadat een CAW medewerker het onthaal deed. Daarnaast gebeurde ook heel wat hulpverlening in 
het Voorhuis zelf, zonder dat een verwijzing naar een vorm van begeleiding aangewezen was.

Jaar na jaar stijgen het aantal contacten op dienst, in 2017 waren dat er 193. Met verwijzingen via 
huisartsen, welzijnshuis, brugfiguur, politie, ziekenhuis en andere heeft het Voorhuis een duidelijke 
plaats in het welzijnslandschap van regio Waregem.

Het Voorhuis is open op maandag en donderdag van 15u tot 17u; op woensdag van 10u tot 12u en 
van 15u-18u. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten deze openingsuren.

Sarah Jacques, teamcoördinator  ambulante en forensische afdeling. 
Meer info ? sarah.jacques@cawzuidwestvlaanderen.be
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Kracht.wonen en housing first
Het verhaal van Michiel

Michiel draait al jaren mee in de sector en is dus 
geen onbekende. Er werd met verschillende 
methodieken gewerkt, trajecten werden 
opgestart en afgerond. Het was heel moeilijk 
om voor Michiel zorg op maat te vinden omwille 
van zijn complexe problematieken. Dit leidde 
tot een lange periode van instabiliteit, (her-)
opnames en schorsingen. Deze neerwaartse 
spiraal werd een halt toegeroepen in oktober 
2016, wanneer Michiel een tijdelijke woning 
toegewezen kreeg via het Housing First-
principe.  

Wie is Michiel en welk traject legde hij af ? Dit is zijn 
verhaal. Michiel verhuisde op jonge leeftijd van Frankrijk 
naar België na de relatiebreuk van zijn ouders. Zijn 
moeder besloot alles achter te laten en samen met 
Michiel een nieuw leven te starten in België. Dit liep voor 
Michiel niet van een leien dakje. Op school vond hij z’n plek 
niet en hij begon al snel te spijbelen. Desalniettemin was 
Michiel heel creatief en een goed tekenaar dus startte 
hij met een opleiding schilder in het deeltijds onderwijs. 
Een opleiding die geen lang leven beschoren was. Hij 
verliet school en begon meer en meer drugs te gebruiken. 
Daarnaast bevond hij zich in een ongezonde thuissituatie 
waardoor opname in een Jongerenopvang van het CAW 
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noodzakelijk was. Druggebruik in het centrum zorgde 
ervoor dat de begeleiding stopgezet werd.Doorheen de 
jaren verbleef Michiel in verschillende opvangcentra, 
residentiële drughulpverlening, de jongerenopvang en 
mannenopvang van het CAW, nachtopvang, ... Zelden 
was er een duurzame oplossing. De combinatie van 
hyperactiviteit, druggebruik en een hoge gevoeligheid 
aan prikkels zorgden ervoor dat leven in groep vaak 
tot conflicten leidde aangezien er bijvoorbeeld gewerkt 
wordt met afspraken. Leefgroepen hebben nu eenmaal 
een duidelijke omkadering nodig om werkbaar én 
leefbaar te blijven. Voor Michiel bleken deze regels vaak 
de dooddoener. Hoe meer grenzen, hoe meer hij deze 
ging opzoeken.

Tijdens zijn laatste verblijf in de nachtopvang, waar er 
gewerkt wordt met een minimum aan regels, maakte hij 
het zo bont dat hij geschorst werd voor een lange periode, 
iets wat zelden toegepast werd. Dat betekende voor hem 
dat hij zelfs de meest laagdrempelige hulpverlening niet 
meer kon aanspreken. Voor Michiel en de hulpverleners 
rond hem leek het een uitzichtloze situatie, aangezien 
alle alternatieven uitgeput bleken. Michiel ging op een 
braakliggend industrieterrein langs de Leie in een tentje 
wonen en verwijderde zichzelf meer en meer van de 
maatschappij.  
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Toch bleven we contact houden met Michiel en gaven 
we verdere ambulante ondersteuning vanuit het CAW, 
in samenwerking met de begeleider van het OCMW 
en straathoekwerk. Eind 2016 kreeg Michiel de kans 
om mee te stappen in een project waarbij langdurig 
daklozen een tijdelijke woning toegewezen kregen, met 
ondersteuning van een begeleider, genaamd  Kracht.
Wonen. Dit project kadert binnen de Housing First-
methodiek. De HF begeleider wordt aangeduid via het 
dedicated team. Dat multidisciplinair team bestaat uit 
professionele werkkrachten vanuit verschillende sectoren 
in de hulpverlening zoals GGZ, drughulpverlening, VAPH  
en het CAW. 

Ondertussen verblijft Michiel reeds anderhalf jaar in een 
woonst van Kracht.Wonen. Er zijn nog steeds ups en 
downs, maar naar de normen van Michiel is er sprake van 
een zekere stabiliteit. De mogelijkheid om een bescheiden 
thuis in te richten naar zijn wens, waar hij zich veilig in 
kan voelen, blijkt een positief effect te hebben. Hij hoeft 
zich enkel als goede huisvader te gedragen en wordt niet 
meer geprikkeld door huishoudelijke reglementen en 
medebewoners in een leefgroep. Zijn woonst richtte hij 
zelf heel praktisch in en is volledig versierd met eigen 
tekeningen en houtkunstwerken. Zo slaagde hij erin om 
het een eigen identiteit te geven. De woonst fungeert als 
een oase binnen een stad vol met prikkels die Michiel wil 
vermijden, aangezien hij beseft wat deze bij hem teweeg 

kunnen brengen én wat de gevolgen daarvan zijn. 
Ook voor de HF begeleider creëert de methodiek nieuwe 
kansen. Er zijn veel minder verwachtingen ten opzichte 
van de cliënt en hij bepaalt zijn eigen traject. Het feit dat  
men zich niet meer genoodzaakt ziet om de cliënt te 
wijzen op regels en afspraken of er zich geen conflicten 
kunnen vormen omtrent budgetbeheer, maakt dat we 
vrijblijvend en tegelijkertijd aanklampend kunnen werken. 
De cliënt dicteert meer het tempo en heeft op die manier 
ook meer inspraak in het hulpverleningsproces. Dit geeft 
de begeleider veel ruimte om op zoek te gaan naar de 
meest passende zorg. In het geval van Michiel heeft dit de 
afgelopen 18 maanden een positief resultaat opgeleverd. 
Of deze methodiek nu hét alternatief is voor elke 
woonvorm binnen de hulpverlening in de thuisloosheid 
kan niet enkel door deze casus bewezen worden. Wat 
zeker een feit is, is dat deze nieuwe manier van werken 
voor Michiel deuren heeft geopend die voorheen gesloten 
bleven. Ups en downs zullen er altijd zijn, maar nu heeft 
Michiel meer ruimte om fouten te maken en een eigen 
stekje om de successen te vieren.

Loïc Vandewiele, medewerker woon- en 
begeleidingsteam Tuighuisstraat en Housing First. 
Meer info ? 
loïc.vandewiele@cawzuidwestvlaanderen.be
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Ondersteunen van jongvolwassenen met 
psychische kwetsbaarheid
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Sinds december 2017 is ons CAW, in nauwe samenwerking met de andere partners 
vanuit het Netwerk GGZ, van start gegaan met een nieuw intersectoraal project dat 
jongvolwassenen met een (vermoeden van) psychische kwetsbaarheid ondersteunt. De 
bedoeling van deze samenwerking tussen Eigen Woonst en De Bolster (Beschut Wonen), 
het Oranjehuis (Jongerenwelzijn), Groep Ubuntu (VAPH), Kompas (Drughulpverlening) en 
ons CAW, is om aan de slag te gaan met de noden en vragen van jongeren, tussen de 18 en 
25, met een (vermoeden van een) psychische kwetsbaarheid.

De opzet van het project is tweeledig. Enerzijds voorzien Eigen Woonst en De Bolster elk 
vier residentiële plaatsen voor jongeren die de vraag stellen naar een woonst in combinatie 
met een nauwe opvolging vanuit hun organisatie en, indien nodig, ondersteuning vanuit de 
verschillende betrokken organisaties.

Daarnaast kan er ook ambulant met de jongeren aan de slag gegaan worden. Indien we 
merken dat er ondersteuning gewenst is voor meerdere problematieken, bijvoorbeeld een 
verslavingsproblematiek en een gebrek aan een zinvolle dagbesteding, bestaat de mogelijkheid 
er in om in duo een begeleiding op te starten. In dit voorbeeld zou de medewerker van 
Kompas en ikzelf de begeleiding kunnen opnemen.

In de praktijk komt het er dus op neer dat elk van deze organisaties een aantal medewerkers 
inzet in functie van het project. Om de twee weken zitten we samen met onze intersectorale 
collega’s om nieuwe aanmeldingen te bespreken en overlopen we de stand van zaken van 
de lopende begeleidingen. Dit onder leiding van Steven Van Daele, onze coördinator en 
psycholoog die, indien nodig, ook betrokken kan worden in huidige begeleidingen.

Ondertussen loopt het project een half jaar en kan ik met een gerust hart zeggen dat cliënten 
en ikzelf de meerwaarde van deze manier van samenwerken heb mogen ondervinden. 
Dankzij dit nauwe samenwerkingsverband kunnen we veel korter op de bal spelen als 
een jongere een vraag of hulp nodig heeft bij een specifiek thema. Het vlot uitwisselen van 
informatie over onderwerpen waar we niet dagelijks mee geconfronteerd worden is mooi 
meegenomen. Zowel voor jezelf als hulpverlener als voor de cliënt, die op die manier sneller 
een antwoord krijgt op zijn of haar vraag. De mogelijkheid om Steven een begeleiding aan 
huis te laten opstarten is ook mooi meegenomen.

Ik ben dus zeker en vast overtuigd van onze samenwerking met de betrokken organisaties 
als van de samenwerking met mijn intersectorale collega’s. Voorlopig loopt dit project nog 
tot december 2019. Ik hoop dan ook dat we in die tijd zoveel mogelijk jongeren kunnen 
ondersteunen bij het zoeken naar hun plaatsje in onze maatschappij. Soms met vallen en 
opstaan, soms met frustraties, maar vooral met veel enthousiasme en goesting om met de 
“gasten” op stap te gaan.

Bernard Benoot,  medewerker project jongvolwassenen. 
Meer info ? bernard.benoot@cawzuidwestvlaanderen.be 
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Algemene ontwikkelingen en evoluties zoals de vermaatschappelijking van de zorg, de intersectorale 
ontkokering, de inclusiegedachte en specifieke VAPH ontwikkelingen zoals perspectiefplan 2020, Rechtstreeks 
Toegankelijke Hulp en Persoonsvolgende Financiering plaatsten ons als CAW voor grote uitdagingen.

Een inclusieve samenleving vraagt vanzelfsprekend een inclusieve zorg –en hulpverlening. Ook mensen met 
een (vermoeden van) beperking moeten beroep kunnen doen op het reguliere hulpaanbod en kunnen enkel 
voor hun handicapspecifieke vragen, noden en problemen terecht in het gespecialiseerde VAPH aanbod.

Het gevolg is dat we merken dat  mensen met een beperking meer en meer tot ons doelpubliek behoren. 
Werken met mensen met een beperking vraagt niet alleen om een aangepaste aanpak, maar ook om 
voldoende kennis van de mogelijkheden en het aanbod binnen het VAPH en de wegen en procedures om op 
dit aanbod beroep te kunnen doen. Eerder investeerden we hiervoor al in intersectorale kennismakingsdagen 
en een vorming omtrent methodiekuitwisseling. Best zinvol, maar zeker onvoldoende om tot echte en 
duurzame samenwerking en expertiseversterking te komen.

Als CAW geloven we dat we enkel kwalitatief met de doelgroep van mensen met een beperking aan de slag 
kunnen blijven  en duurzaam expertise hieromtrent kunnen opbouwen als  we de handen in elkaar slaan met 
een VAPH partner en hun ervaring, kennis en expertise integreren in de eigen werking.

Vanuit die gedachte zaten we in de loop van 2017 samen met groep Ubuntu en maakten we een aantal 
concrete samenwerkingsafspraken. Wat betreft onze onthaalopdracht en ons ambulant begeleidingsaanbod 
kunnen we zowel als team en als individuele medewerker beroep doen op een vaste Ubuntu medewerker 
voor consult, advies en eventueel screening en toeleiding naar handicapspecifieke hulp. Omgekeerd kan 
Ubuntu een beroep doen op het CAW rond thema's als financiële hulpverlening en relaties. 
In onze werkingen thuisloosheid en wonen kozen we samen met Ubuntu voor een gedeelde medewerker. 
Sinds december 2017 versterkt een medewerkster vanuit Ubuntu onze woon- en begeleidingsteams halftijds, 
terwijl ze ook halftijds aan de slag blijft binnen het VAPH. Zij zet haar expertise niet alleen in voor consult en 
advies op teams of aan individuele medewerkers, maar staat ook in voor duo-begeleidingen van thuislozen 
met een (vermoeden van) beperking of zij neemt zelf begeleidingen voor haar rekening.

VAPH in huis
Een medewerkster van Ubuntu werkt vanuit ons CAW 

Naar mijn gevoel zorgt de samenwerking tussen de twee organisaties voor een grote verrijking. De ervaring en 
kennis die ik vanuit de VAPH-sector meebreng wordt goed onthaald binnen de teams. Ik merk dat de veranderingen 
binnen de sector voor velen ingewikkeld zijn, vaak is het een doolhof. Laat me jullie gerust stellen, ook voor mij 
is het wel eens zoeken en aftoetsen. Zelf heb ik ook al heel wat opgepikt en zaken kunnen vergelijken door mijn 
aanwezigheid binnen het CAW. Ik kan dus enkel maar positief zijn! 
Ik hoop dat de cliënten de meerwaarde zeker ook zien. Het woord “handicap” is een woord dat velen liever niet 
horen, een stempel die ze liever niet krijgen. Toch is het belangrijk de nodige informatie te geven, want het gaat 
om ondersteuning op maat waar ze eventueel recht op hebben. Binnen enkele dossiers waarin ik al actief was, 
merkte ik dat de cliënt zich uiteindelijk ook wel kan openstellen voor alle hulp die mogelijk is.  
Soms sluit ik samen met een CAW-collega aan op overleggen om voor een cliënt de juiste weg en oplossingen 
te helpen zoeken. Het doet me altijd goed achteraf te horen dat het een meerwaarde bleek te zijn dat ik erbij 
was. Niet enkel voor de cliënt of de collega vanuit het CAW, maar ook voor alle andere partijen rond de tafel. 
Als er dan nog VAPH-gewijs een (tijdelijke) noodoplossing uit de bus kan komen, geeft dat nog dat beetje extra 
voldoening. Niet alle oplossingen vanuit deze sector zijn onuitputbaar. Maar ondertussen zijn we alweer enkele 
weken en stappen verder. 
Het is geweten: de weg naar het VAPH is er soms ene van lange duur, maar daarom is het goed voor de cliënt dat 
de tandem CAW – Ubuntu er is. In afwachting van de juiste VAPH-ondersteuning, biedt het CAW al de nodige 
begeleiding, die nu handicapspecifiek onderbouwd kan worden, mede door mijn aanwezigheid. En dat  blijkt 
soms ook al voldoende te zijn.

       Delphine Bruwier, medewerker Ubuntu
Meer info ? delphine.bruwier@cawzuidwestvlaandere.be
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De overgang van minderjarigheid naar 
meerderjarigheid en de breuklijn tussen 
jeugdhulp en volwassenenhulp staat vandaag 
hoog op de agenda. Beter laat dan nooit, maar 
alvast niets te vroeg ook op deze van de overheid 
en het beleid. Hoewel brandend actueel is het 
onderwerp of de problematiek allesbehalve 
nieuw. De voorbije jaren werden reeds, her en 
der in Vlaanderen, over de grenzen van
organisaties en sectoren heen initiatieven 
genomen. Zo ontstonden er op de werkvloer, 
eerder ondanks dan dankzij de overheid en 
het beleid, vele kleine en verschillende goede 
praktijken. Deze kregen vorm ondanks de 
sectorale verkokering (met elk zijn eigen 
opdrachtafbakening, eigen criteria, eigen 
regelgeving en eigen financiering) die niet zelden 
voor structurele drempels tussen de jeugdhulp 
en de volwassenenhulp zorgt. Die verschillende 
initiatieven tonen aan dat wanneer de nood 
hoog is en verschillende actoren bereid zijn 
om wederzijdse engagementen op te nemen 
er ook met de bestaande beperkte middelen 
en binnen de bestaande mogelijkheden en 
beperkingen verbetering mogelijk is.

Samen intersectoraal voor jongvolwassenen

Al in de loop van 2010 ervaarde het CAW (Zuid-
West-Vlaanderen) de kwetsbare positie van jongeren 
en jongvolwassenen in onze samenleving als een 
belangrijk knelpunt. De jongvolwassenheid is sowieso 
een levensfase waarin belangrijke keuzes moeten 
worden gemaakt en er sprake is van de overgang 
van afhankelijkheid naar autonomie op vele vlakken. 
Paradoxaal genoeg zijn het de jongeren uit de meest 
kwetsbare milieus die het snelst op eigen benen moeten 
staan en voor fundamentele keuzes worden geplaatst.
Eigen ervaring en diverse studies toonden bovendien 
aan dat de overgang naar volwassenheid en een 
zelfstandig bestaan in het bijzonder moeilijk is voor jonge 
mensen die een voorziening of organisatie binnen de 
Jeugdzorg verlaten. De vaststelling was dat afstemming 
of samenwerking tussen de verschillende organisaties 
en diensten Jongerenwelzijn enerzijds en het CAW als 
ingangspoort tot de (jong)volwassenenhulp anderzijds 
onbestaande was.

Van gedeelde zorg of zelfs warme overdracht op 
cliëntniveau was geen sprake. De breuklijn tussen de 
Jeugdhulp en (jong)volwassenenhulp was opvallend.
Voor het CAW was het een uitgemaakte zaak om 

initiatief te nemen en te werken aan die breuklijn bij 
de overgang van Jeugdhulp naar volwassenenhulp op 
cliëntniveau, te werken aan organisatorische verbinding 
tussen Jeugdzorg en het CAW en te streven naar 
naadloze zorg en hulpcontinuïteit.
Eind 2010 brachten we alle regionale actoren 
Jongerenwelzijn rond tafel en bleken bij hen dezelfde 
bezorgdheden te leven als bij het CAW. Bovendien 
was de oproep tot ‘Regio gebonden projecten IJH’ een 
welkome katalysator om de handen nog overtuigder in 
elkaar te slaan en te mikken op een breed regionaal, 
organisatie –en sector overschrijdend project.

“Het zijn jongeren uit de meest kwetsbare
milieus die het snelst op eigen benen moeten staan.”

De start van loopplanken

Vertrekkend vanuit een herkenbare en hoge nood had 
niemand zin om de zoveelste denktank of praatbarak 
te zijn. De beleidsverantwoordelijken gingen vanuit een 
pragmatische en concrete ingesteldheid direct over tot het 
ontwikkelen van een gedeeld voorwaardenscheppend 
beleidskader om vervolgens snel de concrete actie in 
de schoot van de veldwerkers te leggen. Deze acties 
vertrokken bovendien vanuit realistische doelstellingen. 
We spraken niet de ambitie uit om structurele ‘bruggen’ 
te bouwen tussen de sectoren Jongerenwelzijn en het 
Algemeen Welzijnswerk, maar wel om cliëntgerichte 
‘loopplanken’ te leggen.

In de loop van 2011 voerden we gesprekken met 
jongeren uit verschillende diensten en organisaties 
Jongerenwelzijn, met een groep jongvolwassenen die 
de Jeugdhulp hadden verlaten, met een oudergroep 
en met zowel jeugdhulpverleners als begeleiders 
(jong)volwassenenhulp (CAW). Op basis van deze 
gesprekken en de bevindingen gingen we snel over tot 

Loopplanken tussen jeugdhulp en 
volwassenenhulp
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het experimenteren in de praktijk met een concept 
‘Loopplanken’ tussen enerzijds het CAW en anderzijds 
één van de partners Jongerenwelzijn (vzw Oranjehuis).
Na een positieve evaluatie op het einde van het projectjaar 
werd begin 2012 het concept en de werkwijze waarmee 
we experimenteerden weerhouden en sloten het 
CAW en alle organisaties en diensten Jongerenwelzijn 
uit de regio een ‘samenwerkingsprotocol’ op basis van 
gemeenschappelijke engagementen en gedeelde zorg 
en verantwoordelijkheid. 

De werkwijze  van ‘Loopplanken’ kreeg zowel in 
het CAW als bij de partners Jongerenwelzijn een 
reguliere inbedding. Aangezien Jeugdzorg meer is dan 
Jongerenwelzijn alleen en de werkwijze ‘Loopplanken’ 
ook de collega’s van het Buitengewoon Secundair 
Onderwijs (Buso) en de Multifunctionele centra (MFV) 
binnen het VAPH ter ore kwam, zaten we vanuit het 
CAW ook met hen rond  de tafel. Dit resulteerde vanaf 
01/01/2014 in eenzelfde samenwerkingsprotocol (en 
inbedding in de reguliere werking) tussen CAW Zuid-
West-Vlaanderen en alle Buso/MFC’s in onze regio.

Sinds juni 2017 hebben we ook een gelijkaardige 
samenwerking tussen het CAW en 4 partners binnen 
de residentiële Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in 
ons werkingsgebied. Deze extra samenwerking kwam 
er als gevolg van een rondzendbrief van de overheid om 
als CAW reeds enkele actiepunten uit het ‘Globaal Plan 
dak –en thuisloosheid’ uit te voeren.

Op vandaag is ‘Loopplanken’ in Zuid-West-Vlaanderen 
dan ook een structurele en reguliere samenwerking 
van maar liefst 20 verschillende partners: CAW 
Zuid-West-Vlaanderen (AWW), vzw Oranjehuis, 
Home Bethanie, O², De Korf, Centrum Jongeren en 
Gezinsbegeleiding,vzw Jongerenzorg Z-W-VL, CIG 
Huis Ter Leye, vzw OK ( Jongerenwelzijn), Buso/MFC 
Hoge Kouter, Buso Lage Kouter, VIBSO Waregem, De 
Nisse, MFC De Pottelberg, Buso Ter Bruyninghe (Buso/
MFC’s), Psychiatrisch Ziekenhuis De Heilige familie, 
Psychiatrisch Centrum Menen, De Patio, De Korbeel 
en WINGG (GGZ). Spitstechnologie is het concept 
en de werking ‘Loopplanken’ niet. Wel een logisch 
gevolg van de vastgestelde problemen en hiaten en het 
besef dat we zonder gedeelde verantwoordelijkheid, 
gemeenschappelijke engagementen en gedeelde 
zorg niet tot de noodzakelijke veranderingen en 
verbeteringen zullen komen.

“Loopplanken brengt medewerkers, organisaties en 
sectoren dichter bij elkaar.”

Loopplanken in de praktijk

• Elke medewerker Jeugdzorg (Jongerenwelzijn, 
Buso/MFC’s, residentiële GGZ en WINGG) 
engageert zich om het item ‘wat na de Jeugdzorg’ en 
‘vervolghulp of vervolgondersteuning’ vroegtijdig te 
introduceren in het jeugdhulptraject van de jongere.

• Elke medewerker Jeugdzorg laat elke jongere tijdens 
het jeugdhulptraject kennis maken met het JAC. Het 
CAW voorziet hiervoor een vast aanspreekfiguur 
binnen het JAC. Er kan een individuele afspraak 
worden gemaakt waarbij de jongere te horen krijgt 
wat het JAC is en dat hij of zij zowel tijdens als na 
het traject in de Jeugdhulp altijd terecht kan in het 
JAC met eender welke vraag. 

• Als de jongere het item ‘wat na de Jeugdhulp’ en ‘wat 
met vervolghulp of vervolgondersteuning’ verder 
wil uitwerken dan kan de Jeugdhulp begeleider bij 
een vast en direct aanspreekfiguur in het CAW 
terecht. Dit kan met een eenvoudig telefoontje 
of mailtje en zonder allerhande procedures en 
aanmeldingsformulieren.

• Na contactname van de Jeugdhulpverlener 
verplaatst de CAW medewerker zich naar de 
jongere en de Jeugdhulpverlener. 

• De CAW medewerker en de Jeugdhulpverlener 
gaan in tandem en in samenspraak en samenwerking 
met de jongere aan de slag. Hierbij streven we ook 
naar maximale betrokkenheid van ouders, familie, 
context.

• We zetten een voorbereidend traject op maat 
op (dus geen standaardtrajecten) waarbij we 
vertrekken vanuit de vragen, noden, wensen van 
de jongere. Ook de vragen, noden, wensen en 
mogelijkheden van de ouders en het netwerk 
krijgen de nodige aandacht. Een traject kan 
bestaan uit het antwoorden zoeken op partiële 
vragen en oplossingen zoeken voor praktische 
problemen met het oog op een (zelfstandig) 
leven na de Jeugdzorg. Een traject kan ook een 
voorbereiding zijn op volwassenenhulpverlening 
of ondersteuning buiten het CAW of kan een 
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naadloze overgang voorbereiden naar de (jong)
volwassenenhulpverlening binnen het CAW. Binnen 
dit traject ondernemen zowel de Jeugdhulpverlener 
als de CAW medewerker concrete acties met de 
jongere en de context.

• Na het verlaten van de Jeugdhulp blijven zowel 
de CAW medewerker als de Jeugdhulpverlener 
bereikbaar en beschikbaar voor de jongere en 
zijn context en voor elkaar. Dit zowel wanneer 
de jongere zelfstandig woont zonder hulp of 
ondersteuning, als wanneer de jongere een 
vervolgondersteuning of -begeleiding krijgt binnen 
of buiten het CAW.

"Zonder een gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde 
zorg, zullen we niet tot de noodzakelijke veranderingen  
komen."

Hoe loopt het?

Tussen begin 2012 en eind 2017 werden iets meer 
dan 125 Loopplank-trajecten opgestart. Of dit veel 
of weinig is, weten we niet. We weten immers niet 
hoeveel jongvolwassenen in deze periode één van onze 
partners uit de Jeugdhulp verlieten en voor hoeveel van 
die jongvolwassenen een Loopplank-traject wenselijk 
of nodig was. Alvast zijn wij vanuit het CAW met elke 
Loopplank-vraag aan de slag gegaan, telkens samen met 
de jongere en de jeugdhulpverlener. Daarnaast leerde 
een veelvoud van die 125 jongeren ook het JAC als 
aanspreekpunt kennen en werd de vaste aanspreekfiguur 
binnen het JAC een naam en een gezicht voor hen.

In deze Loopplanken waren niet enkel 125 unieke 
jongeren en hun context betrokken, maar telkens 
ook één van onze vier CAW medewerkers (die in 
hun takenpakket ruimte krijgen voor Loopplank- 
trajecten) en talloze individuele jeugdhulpverleners 
en begeleiders uit de verschillende organisaties 
Jongerenwelzijn, Buso/MFC’s en residentiële centra 
GGZ. Onze vier CAW medewerkers en een veelheid 
aan Jeugdhulpmedewerkers leerden zo via concrete 

samenwerking op cliëntniveau elkaar kennen, elkaars 
organisatie en sector kennen en kwamen vanuit 
vertrouwen tot directe ervaring, expertise-uitwisseling 
en kennisoverdracht. Ontegensprekelijk brengt 
Loopplanken medewerkers, organisaties en sectoren 
dichter bij elkaar en dit in het belang van de jongeren en 
de jongvolwassenen.

Niet wetende of 125 Loopplanken veel of weinig is, 
kunnen we minstens wel met stelligheid beweren dat het 
een waardevol en betekenisvol cijfer is. Laten we immers 
niet vergeten dat er voor de opstart van Loopplanken 
geen enkele verbinding en structurele- of cliëntgerichte 
samenwerking was tussen enerzijds het CAW als 
actor binnen de jongvolwassenenhulp en anderzijds de 
verschillende actoren binnen de Jeugdhulp. Toen waren 
er letterlijk voor geen enkele jongere tijdige, laat staan 
vroegtijdige, contacten tussen medewerkers vanuit de 
Jeugdhulp en CAW medewerkers. Van samenwerking 
om een jongere voor te bereiden op het verlaten van de 
Jeugdhulp en het opstarten van eventuele vervolghulp of 
vervolgondersteuning door de (jong)volwassenenhulp 
binnen of buiten het CAW was helemaal geen sprake.

Wanneer we de 125 trajecten van naderbij 
bekijken, merken we dat elk traject anders is. Van 
standaardtrajecten is gelukkig geen sprake wat wijst op 
vraaggestuurde maatzorg vertrekkende van de noden, 
wensen en mogelijkheden van de jongere zelf. Veel 
trajecten gingen over het bespreken en actief aanpakken 
van diverse partiële vragen en problemen met het oog 
op meerderjarigheid en zelfstandigheid.

Vragen en problemen die antwoorden en oplossingen 
kregen in de loop van het traject en dit nog voor het 
verlaten van de Jeugdhulp. Andere trajecten zorgden 
dan weer voor aansluiting en warme toeleiding naar 
een ondersteunings–of begeleidingsaanbod voor (jong)
volwassenen buiten het CAW (OCMW, opleiding en 
tewerkstelling, GGZ, drughulpverlening, vrije tijd,…). 

Tenslotte realiseerden we in 30 trajecten een naadloze 
overgang tussen de Jeugdhulp en de jongvolwassenenhulp 
binnen het CAW : ofwel studioverblijf met integrale 
begeleiding, ofwel Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW).

Vanzelfsprekend waren er ook trajecten die naar ons 
aanvoelen en volgens onze inzichten niet het gehoopte 
resultaat opleverden. De ervaring leert ons ondertussen 
dat deze jongeren na het verlaten van de Jeugdhulp bij 
vragen of problemen al snel en zonder drempels de weg 
terugvinden naar het vertrouwde CAW gezicht dat ze 
tijdens hun Loopplank-traject leerden kennen. Soms 
rechtstreeks, soms via hun vroegere jeugdhulpverlener. 
In deze gevallen pikt de CAW medewerker het traject 
met de jongere meteen weer op en staat ook de 
vroegere jeugdhulpverlener klaar waar en wanneer 
nodig. Net door het eerdere Loopplank-traject is het 
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CAW voor deze jongeren geen instituut met drempels 
en procedures maar een persoon, een naam, een 
vertrouwd gezicht.

Het engagement en initiatief om het item ‘wat na de 
Jeugdhulp?’ vroegtijdig te introduceren in een traject en 
vervolgens beroep te doen op de CAW Loopplank-
medewerker ligt bij elke individuele medewerker van 
elk van de 19 Jeugdhulppartners. Vanzelfsprekend zien 
we hierbij verschillen in het al of niet beroep doen op 
Loopplanken tussen deze verschillende organisaties 
en tussen de verschillende medewerkers binnen deze 
organisaties. Hierdoor vallen allicht af en toe jongeren 
die best wel nood en minstens baat hebben aan een 
Loopplank-traject toch nog tussen de mazen van het 
net. Anderzijds wijzen deze verschillen er misschien 
ook op dat verschillende organisaties en medewerkers 
gelukkig ook nog andere wegen en manieren kennen om 
jongeren met een goede voorbereiding en eventueel de 
nodige opvolging de Jeugdhulp te laten verlaten. Allicht 
het grootste knelpunt is dat met of zonder een werking 
als Loopplanken het achterliggende begeleidingsaanbod 
binnen de (jong)volwassenenhulpverlening niet groeide.
De capaciteit van het begeleidingsaanbod binnen de 
verschillende sectoren is nu éénmaal wat het is en alvast
niet toereikend ten opzichte van de vraag. Hoe vroeger 
en hoe gerichter je met jongeren binnen de Jeugdzorg 
echter aan de slag gaat omtrent vervolghulp of 
vervolgondersteuning, hoe groter de kans dat we toch 
in de buurt van een naadloze overgang kunnen komen.

Tot slot

Loopplanken: een eenvoudig en haast voor de hand 
liggend concept, een werkwijze die voor alle betrokken 
organisaties en diensten dankzij goede wil en overtuiging 

en ondanks sectorale regelgeving en beperkte middelen 
toch in te passen is in de reguliere werking. Een concept 
ook dat het verschil kan maken voor jongeren die de 
Jeugdhulp verlaten, breuklijnen kan vermijden en voor 
een samenwerking en verbinding zorgt tussen minstens 
het CAW en de intersectorale Jeugdhulp actoren die 
voor 2010 onbestaande was. Ondertussen zijn we ook 
blij vast te stellen dat bijvoorbeeld de aanbevelingen 
van vzw Cachet aantonen dat we met de keuzes die 
we maken binnen ‘Loopplanken’ op het goede spoor 
zitten.

Tenslotte mochten we onze ‘Loopplanken’ de 
voorbije jaren ook op verschillende fora en bij 
verschillende collega’s gaan toelichten. Het gevolg is 
dat zowel in Noord-West-Vlaanderen, in Centraal-
West-Vlaanderen en in Limburg (onder impuls van 
de plaatselijke regionale CAW) de werkwijze werd 
overgenomen en in de praktijk gebracht. 

We openden dit artikel met de vaststelling dat de 
overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid 
en de breuklijn tussen Jeugdhulp en volwassenenhulp 
eindelijk ook op de agenda van de overheid en het 
beleid staat. Vanzelfsprekend juichen we dit toe en 
zien we aandacht voor dit thema in onder andere het 
‘actieplan Jongvolwassenen’, het ‘Globaal plan thuis 
–en dakloosheid’, binnen ‘Jeugdhulp 2.0’ en binnen 
verschillende projectoproepen die er deel van uit maken. 

Het is alleen maar goed dat actie omtrent dit belangrijke 
item niet enkel meer afhankelijk is van de goodwill van 
lokale en regionale actoren. Actoren en regio’s die zich 
de voorbije jaren stilletjes achter de afwezigheid van de 
overheid verschuilden en jammerden dat de sectorale
verkokering hen vleugellam maakten, hebben nu alvast 
voldoende kapstokken en richtlijnen om in beweging te
komen en actie te ondernemen. Loopplanken kan 
hierbij net als verschillende andere good practices 
misschien als inspiratie dienen.

"Hoe vroeger we met jongeren aan de slag gaan, hoe 
groter de kans om een naadloze overgang te realiseren."

Wim Delabie, beleidsmedewerker
Meer info ? 

wim.delabie@cawzuidwestvlaanderen.be 
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Welke thema’s komen op het onthaal aan bod ?
(percentage t.o.v. totaal aantal dossiers)

Doorverwijzers
(percentage t.o.v. totaal aantal dossiers) 
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Begeleiding

Gezinstype 
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27,76%
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Welke problemen komen aan bod in begeleiding ?
(Percentage van totaal aantal begeleidingen)
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Gezinstype

Welke thema’s komen in begeleiding aan bod ?
(percentage t.o.v. totaal aantal dossiers)
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Typemodule Aantal % van totaal 

Integrale individuele begeleiding 83 4,01%

Begeleiding psychische en persoonlijke problemen 265 12,80%

Begeleiding basisrechten 71 3,43%

Groepsbegeleiding 53 2,56%

Integrale gezinsbegeleiding 25 1,21%

Gezinsbegeleiding 12 0,58%

Bemiddeling conflicten tussen jongeren en ouders 19 0,92%

Begeleiding opvoedingsonzekerheid 30 1,45%

Begeleiding intrafamiliaal geweld 58 2,80%

Begeleiding partnerrelatie 85 4,10%

Begeleiding scheidingsproces 53 2,56%

Scheidingsbemiddeling 38 1,83%

Ouderschapsbemiddeling 85 4,10%

Preventieve woonbegeleiding 114 5,50%

Begeleid zelfstandig wonen jongvolwassenen 35 1,69%

Begeleid wonen 234 11,30%

Zorgwonen 23 1,11%

Integrale residentiële begeleiding thuis 97 4,68%

Integrale begeleiding in het kader van studio-opvang 108 5,21%

Integrale residentiële begeleiding van jongvolwassenen 24 1,16%

Opvang van kinderen van ouders in een opvangsituatie 19 0,92%

Bezoekruimte 122 5,89%

Individuele begeleiding slachtofferschap 83 4,01%

Integrale begeleiding gedetineerden in detentie 25 1,21%

Integrale begeleiding naastbestaanden van gedetineerden 1 0,05%

Begeleiding seksuele delinquenten 91 4,39%

Begeleiding Leerproject Daders seksueel geweld 31 1,50%

Begeleiding Dader In Zicht 116 5,60%

Begeleiding Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen 71 3,43%

Welk type begeleiding wordt ingezet?
(percentage t.o.v. totaal aantal dossiers)

Samenwerking
(percentage t.o.v. totaal aantal dossiers) 
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3,83% 3,26% 1,28% 1,13%

Sociale dienst OCMW
Justitie
Tewerkstelling en arbeid
Geestelijke gezondheidszorg
Huisvesting
Niet-professioneel
Medische sector algemeen
Onderwijs
Algemeen welzijnswerk
Jongerenwelzijn
Diensten personen met een handicap en chronische  ziekten
Thuiszorg
Andere
Kind en gezin
Drughulpverlening
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Een ‘mossel noch vis’ - beleid

Wonen voor kwetsbare groepen is al lang een pijnpunt 
in het welzijnswerk en de huisvestingssector.  De 
problemen zijn genoegzaam bekend:  te weinig sociale 
woningen en een ontoegankelijke private huurmarkt 
voor mensen met een laag inkomen en sluipende 
uitsluitingsmechanismen die ervoor zorgen dat 
kwetsbare doelgroepen geweerd worden. Bovendien is 
het Vlaams beleid vooral gericht op ondersteuning van 
eigendomsverwerving door middel van de woonbonus. 
De spreekwoordelijke baksteen in de maag van 
de middengroepen wordt op die manier royaal 
ondersteund.

Veel van die euvels zijn reeds op ontelbare studiedagen 
en studies aan de kaak gesteld. We kennen de ziekte 
en zijn symptomen. De remedies zijn uitentreuren 
herhaald:  meer sociale woningen bouwen, het systeem 
van huursubsidies uitbreiden, sociale  verhuurkantoren 
versterken en eventueel een objectivering van de 
huurprijzen wettelijk verankeren. Het beleid blaast 
warm en koud op dat vlak:  enerzijds krijgen lokale  
besturen het sociaal objectief opgelegd waarbij het 
aandeel sociale huisvesting moet stijgen tot 9%.  Goed 
maar niet voldoende.  Anderzijds worden maatregelen 
genomen die de toegang voor de kwetsbare groepen 
belemmeren zoals het optrekken van de huurwaarborg 
tot drie maanden. Met andere woorden: het is een beetje 
een 'mossel noch vis'- beleid dat de middengroepen 
niet voor het hoofd wil stoten en anderzijds kwetsbare 
huurders maar een beetje tegemoet komt. De ernst 
van de zaak kwam recent nog in het nieuws toen uit 
onderzoek bleek dat de huurprijzen de laatste jaren 
het sterkst zijn gestegen in het goedkope segment van 
de huurwoningen.  Ook hier zijn de lage inkomens die 
aangewezen zijn op de private huurmarkt weer de klos 
en zien met lede ogen hoe het woonbudget een nog 
grotere hap neemt uit hun karig inkomen.  Dus’ case 
closed ‘ en ons neerleggen bij de vaststelling  dat er geen 
echte politieke wil bestaat voor de aanpak van deze  
onmisbare  pijler uit het sociaal beleid?  

Pascal Heytens, directeur van het CAW Zuid-West-
Vlaanderen is het daar niet mee eens: “Natuurlijk is het 
zo  dat het huidig wettelijk kader het wonen voor kwetsbare 
groepen te weinig ondersteunt.  Maar dat wil niet zeggen 
dat we als CAW bij  de pakken moeten  blijven zitten.  
Vanuit onze werkgroep preventie hebben we eind 2017 
een project opgezet om wonen op de kaart te zetten bij 
zowel medewerkers als cliënten. Je kan niet blijven studies 
doen om vervolgens aan de klaagmuur te staan en met een 
beschuldigende vinger naar de overheid te wijzen. Dit is al 
te makkelijk en helpt ons niet vooruit. We wilden actie.”

Preventief werken rond wonen voor 
kwetsbare groepen - Een praktijkgetuigenis

Die actie kwam zoals gezegd vanuit de werkgroep 
preventie.  Frank Acke, voorzitter van de werkgroep: 
“De leden van de werkgroep preventie bevragen in hun 
diverse teams  continu wat hulpverleners verkeerd zien 
lopen in de samenleving ten aanzien van kwetsbare 
cliënten.   Ze vertalen dat in uitgeschreven signalen  die 
op tafel komen in de werkgroep preventie.  Die signalen 
bestrijken inhoudelijk diverse thema’s.  We sommen 
er enkele op:   pesten en hoe er mee om te gaan in de 
hulpverlening,  drempels  in instellingen voor een gezonde 
seksualiteit bij mensen met een mentale beperking,  
terugbetalingstermijnen voor mensen met schulden bij de 
fiscus die ingekort werden, ontslag uit een psychiatrische 
instelling zonder woonoplossing enz.  Opvallend was dat er 
heel wat signalen waren uit diverse teams rond problemen 
inzake wonen bij kwetsbare doelgroepen. Op zich niet 
verwonderlijk, want wonen is vaak met stip probleem 
nummer één bij vele cliënten die het moeilijk hebben om de 
eindjes aan elkaar te knopen op het einde van de maand. 
En al zeker voor mensen die op straat staan en geen dak 
meer boven het hoofd hebben."

Rudy Schollaert, afdelingsverantwoordelijke thuisloosheid  
getuigt: “Dit laatste ervaren wij dagelijks op de werkvloer. In 
het residentieel werken met thuislozen hebben we een heuse 
paradigmashift gemaakt.  Waar vroeger psycho-sociale 
begeleiding en leefgroep mensen klaar moesten maken 
om te kunnen doorstromen, draaien we nu de zaken om. 
We bieden woongerichte oplossingen aan  in studio’s voor 
alleenstaanden en gezinnen, en koppelen daar desgewenst 
begeleiding aan.  Dit werkt beter dan eerst mensen in 
een kunstmatige omgeving van een leefgroep te zetten. 
Het CAW maakte begin 2018 de volledige omslag door 
leefgroepen af te bouwen en alle doelgroepen gemengd op te 
vangen op de diverse sites.  Woonbegeleiders ondersteunen 
mensen integraal.  Bedoeling is dat ze woonvaardigheden 
oefenen, aan hun problemen werken, werk zoeken en zich 
zo kunnen integreren in de samenleving.  Maar om die 
ambitie te realiseren en doorstroom te verzekeren moet de 
woonmarkt voldoende toegankelijk zijn voor onze cliënten. 
En dat is op vandaag niet het geval.”

Signalen vanuit de teams
Vanuit de werkgroep algemene preventie werd in 2017  
wonen naar voor geschoven als kernthema. Signalen uit 
de teams betroffen onder meer belemmeringen voor 
onze cliënten op de immo- markt.  We sommen ze  nog 
even voor u op:
• het werken met huurbeloftes van diverse omvang:  

125,200 en/of 500 euro. Men vraagt dus een 
bedrag om zich kandidaat te kunnen stellen om een 
woning of appartement te huren.  Bij niet betaling 
binnen de twee dagen wordt de huurbelofte als 
nietig beschouwd. Bij verbreking van de huurbelofte 
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wordt het voorschot soms aangerekend als 
forfaitaire vergoeding voor de annulatie kosten. 
Indien de kandidaat niet wordt weerhouden, krijgt 
hij dit bedrag terug. Indien wel, houdt men dit bedrag 
af van de eerste maand huur. Ondertussen zijn 
deze huurbeloftes door de bevoegde minister van 
consumentenzaken gebrandmerkt als onwettelijk.  
Indien deze praktijken toch op het terrein worden 
vastgesteld, wordt dit gemeld aan Unia,  die dit aan 
de diensten van de bevoegde minister doorspeelt.  
Bij herhaalde overtredingen kan dit tot sluiting van 
het betrokken kantoor leiden.

• het gebruik van een domicilie op het adres van de 
opvang als reden tot weigering. Sommige kantoren 
willen niets te maken hebben met OCMW- en/of 
CAW cliënteel en dat hypothekeert vanzelfsprekend 
de kansen van mensen die willen doorstromen.

• het eisen van een vast contract ( artikel 60 binnen 
een werkervaringstraject wordt niet (meer) als 
contract aanvaard.

• het vragen van een attest van goed gedrag en zeden
• het vragen van hoge bedragen ( tot 500 euro) voor 

de plaatsbeschrijving van één kamer appartementen.

Frank Acke: “Deze drempels bemoeilijken vanzelfsprekend 
de kansen van veel van onze cliënten.  Het zegt natuurlijk 
veel over  hoe de samenleving of een deel ervan  met 
wantrouwen naar onze kwetsbare doelgroepen kijkt. 
Anderzijds stellen wij uit praktijkervaringen vast dat heel 
wat rechten die cliënten wel hebben niet of onvoldoende 
worden uitgeput.  Omdat  begeleiders er niet aan denken of 
onvoldoende kennis hebben.  En dat is natuurlijk jammer. 
Het was dus  zaak om deze rechtendetectie uit te werken  
en op de voorgrond te plaatsen.  Daarvoor hebben we dus 
een plan van aanpak uitgewerkt.”

Maand van het wonen

Inzake kennisdeling werd in september 2017 een 
intern vormingsmoment voor onze hulpverleners 
georganiseerd in samenwerking met de Huurdersbond 
West-Vlaanderen. Op het menu van de sessie:  
inschrijven in sociale woningen, huurpremies en 
– subsidies, informatie rond de vermindering van 
onroerende voorheffing en de werking van het 
waarborggarantiefonds. Een dertigtal medewerkers uit 
diverse teams volgden deze vorming.

Inzake rechtendetectie organiseerden we in oktober 
2017 voor onze teams de 'maand van het wonen'. Op 
die manier brachten we dit thema onder de aandacht 
van  medewerkers en cliënten. Er werd toegespitst 
op twee rechten:  het recht op inschrijving in sociale 
woning (sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal 
verhuurkantoor) en vermindering van onroerende 
voorheffing.

Er werd gevraagd aan alle hulpverleners bij hun 
cliënten een kleine checklist samen te overlopen. Deze 
checklist bevat een bevraging van de rechten op de 
huurmarkt.  Zo krijgen medewerkers en cliënten zicht  
op eventuele niet uitgeputte rechten.  Tevens werd om 
de hulpverleners te ondersteunen een overzichtelijke 
flyer ter beschikking gesteld met de diverse mogelijke 
voordelen op de huurmarkt. Daarnaast werd daarbij de 
afspraak gemaakt om zoveel mogelijk stappen samen 
met de cliënt te doen. Alle nodige documenten die ze 
daarbij nodig hadden (vb. inschrijvingsformulieren SVK) 
werden op ons intranet geplaatst. Een aantrekkelijke 
affiche in de wachtruimtes en in de verschillende 
locaties, kondigde tenslotte het thema aan.  

Beide acties werden door de medewerkers en binnen de 
werkgroep preventie gesmaakt.  Medewerkers deden 
nieuwe kennis op en leerden dat cliënten er te snel van 
uit gaan dat bijvoorbeeld hun inschrijving in een sociale 
huisvestingsmaatschappij in orde is. Dit blijkt zeker 
niet altijd het geval te zijn. Ook hulpverleners in het 
onthaal moeten op dat vlak een systematische alertheid 
ontwikkelen en behouden. Hoe sneller een inschrijving 
op een wachtlijst van een SVK of een SHM gebeurt, 
hoe beter.  Maar ook voor teams die bijvoorbeeld met 
gezins-en relationeel werk bezig zijn bleek die bevraging 
soms relevant te zijn. Mensen in een scheiding die alleen 
komen te wonen openen soms nieuwe rechten die 
in de begeleiding van het scheidingsproces niet op de 
voorgrond treden. Het vergt kennis en alertheid van 
de medewerkers om dit ook ter sprake te brengen. De 
actie had ook uitlopers naar de samenwerking tussen 
het CAW en sommige woonactoren.  Zo werd overleg 
gepleegd met het Sociaal verhuur kantoor vanuit de 
vaststelling dat sommige inschrijvingsdossiers niet in orde 
waren zonder dat cliënt en/of hulpverlener daarvan 
op de hoogte waren. Om dit te vermijden werden 
afspraken gemaakt rond het sneller en nauwkeuriger 
doorgeven van informatie rond de stand van zaken van 
een dossier.

Pascal Heytens besluit: “Deze manier van werken 
werd zoals reeds aangegeven positief geëvalueerd.  Zo 
lang de automatische toekenning van rechten op tal van 
levensdomeinen nog niet is gerealiseerd zullen preventieve 
acties noodzakelijk blijven. We besloten om elk jaar een 
recht in de kijker te plaatsen in projectmatige vorm."

Kan hij reeds een tip van de sluier oplichten voor de 
volgende actie? “Dan komt het recht op verhoogde 
tegemoetkoming aan bod” verklapt hij. Dat wordt dan 
weer een ander verhaal”.

Frank Acke, 
Werkgroep algemene preventie
Meer info ? frank.acke@cawzuidwestvlaanderen.be 
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Groepsgesprekken relationele en seksuele 
vorming in Den Achtkanter
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Cliëntenraad uit de startblokken !
‘Krachtgericht werken’ is voor ons als CAW meer dan een modeterm. In onze hulpverlening betekent het dat 
we al willen vertrekken van de sterktes en mogelijkheden van de cliënt. We laten de regie bij de cliënt, die zelf 
kan bepalen wat hij of zij wil bereiken. We nemen zo weinig mogelijk over en zoeken naar krachten in de cliënt 
zelf, in zijn sociale omgeving en in de gemeenschap waar hij of zij woont. 

Uiteraard is dat niet helemaal nieuw, het zit in ons DNA en in de visie van het CAW ingebakken. Elke dag 
opnieuw zetten onze hulpverleners dit met veel engagement om in de praktijk.  

Maar we wilden toch nog een stapje verder gaan. Krachtgericht werken vereist een krachtgerichte organisatie 
die de cliënt centraal stelt bij alle beslissingen die genomen worden. Inspraak van cliënten in het beleid van de 
organisatie is hierbij geen keuze maar een evidentie. Daarom startten we in 2018 met een cliëntenraad. 

Hoe werken we in de ciëntenraad ?
• We zijn een adviesraad bestaande uit negen cliënten en ex-cliënten, waarbij alle beleidsthema's aan bod 

kunnen komen. Wim (die door de cliëntenraad steevast Dirk genoemd wordt, om onbekende redenen…) 
en Emmy zijn aanwezig vanuit het beleidsteam van het CAW. 

• We komen maandelijks samen op maandag van18u tot 20u. We starten met een broodje en een babbel. 
• Thema’s kunnen zowel op eigen initiatief van de cliëntenraad behandeld worden, als op vraag van de 

organisatie (team, afdeling, beleidsteam, directie, raad van bestuur) en mogelijks ook partnerorganisaties.  
• Degene die ons om advies vraagt komt zelf altijd langs om zijn of haar vraag te stellen en toe te lichten. 
• We geven advies met ‘hoog moreel gezag’. Dit wil zeggen dat we geen beslissingen nemen, maar we krijgen 

wel de garantie dat er altijd een rechtstreekse terugkoppeling gebeurt met motivering door degene die de 
vraag gesteld heeft : ‘Is het advies gevolgd?  Waarom wel ? Waarom niet?’ 

Iets kunnen ‘terug doen’
Ondertussen zijn we al vier keer samengekomen. Niet iedereen kon er altijd bij zijn, maar de groep is heel 
gemotiveerd, elk heeft hiervoor zo zijn eigen redenen:
• “Ik heb heel veel steun gehad van het CAW. Ik zie het als een kleine kans om eens iets terug te doen, ook uit respect 

voor mijn hulpverlener”
• “Door het CAW ben ik al veel geholpen in een slechte periode. Nu ben ik op de goede weg. Alleen werk vinden blijft 

moeilijk en dan zijn de dagen soms lang. Ik ben blij dat ik zo iets kan doen voor het CAW.”
• “Het is ook goed om hieraan deel te nemen omdat het zo doet denken aan waar je naartoe gaat, en vanwaar je 

komt. Zo kan je ook andere mensen helpen.”

De eerste adviesvraag werd gesteld door Elfie  en Frank, beiden teamcoördinator Wonen en Thuisloosheid. Ze 
vroegen advies over de onthaalbrochure voor cliënten die op studio of in leefgroep verblijven.  

Enthousiast gingen we met hun vraag aan de slag. Eén van onze cliënten bleek zelfs een achtergrond te hebben 
in communicatie, wat uiteraard mooi meegenomen was. Maar ook alle andere leden hadden een belangrijke 
bijdrage in het resultaat omdat zij vanuit hun eigen ervaring konden spreken. We deden een aantal suggesties 
om de brochure toegankelijker en vlotter leesbaar te maken door al te veel ‘hulpverlenerstaal’ achterwege te 
laten. Daarnaast gaven we aan dat de belangrijkste doelstelling van de brochure is dat cliënten zich welkom 
voelen in het CAW. Het overlopen van regels en afspraken hoorde volgens de cliëntenraad eerder thuis in het 
huishoudelijk reglement van de studio’s en de leefgroep. 

Op basis van dit advies paste de afdeling wonen en thuisloosheid de brochure aan. Frank kwam het resultaat 
toelichten. Bijna alle suggesties werden gevolgd en waar dat niet het geval was, bleek daar een goede reden 
voor te zijn. We mogen trots zijn op dit eerste resultaat. Frank gaf aan dat de brochure er veel sterker door is 
geworden ! 

Om dit eerste succes te vieren, gingen we na afloop een terrasje doen. Frank gaf nog zijn eerste ervaringen mee 
met de cliëntenraad “Het zijn stuk voor stuk mensen met veel ervaring, die al een heel parcours in de hulpverlening 
hebben doorlopen en hier veel kunnen over vertellen. Daarom is het zo belangrijk om dit te doen!” 

Beter dan dat kunnen wij het zelf niet verwoorden. We werken enthousiast verder en hopen hier volgend jaar 
opnieuw enkele mooie voorbeelden te kunnen beschrijven. 

Namens de cliëntenraad, Wim Delabie en Emmy Allemeersch
Meer info ? emmy.allemeersch@cawzuidwestvlaanderen.be
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Teambuildingsweekend VTEX Sjotters
In het kader van een teambuildingsweekend dienden we vorig jaar een project in bij CERA. Na enkele 
spannende weken kregen we groen licht, ons project werd goedgekeurd en het plannen kon beginnen. 

Vrijdag 11 mei spraken we af met ‘de bende’, 8 spelers, twee begeleiders & twee vrijwilligers. Na een 
zelfgemaakte, gezonde lunch, vertrokken we met zijn allen richting Ghelamco Arena. We kregen daar 
een uitgebreide rondleiding die de spelers wel konden smaken.  

Na de rondleiding vertrokken we met zijn allen richting Dudzele, onze slaapplaats voor die avond. De 
kamers werden verdeeld en de bal ging aan het rollen… Letterlijk dan, de spelers palmden met plezier 
het aanpalende sportterrein in. Na een matchke en een verfrissing vertrokken we richting Brugge. Een 
snelle stop aan het station om een (achterkomende) speelster op te halen en daarna richting de frituur. 
Het moet nu éénmaal niet altijd gezond zijn… 

Grappige toestanden bij de frietjes-bestelling, laat ons gerust veronderstellen dat er geen frituren 
bestaan in Eritrea of Afghanistan… Na de vette hap trokken we ‘Brugge die scone’ in voor een rustige 
avondwandeling en aangezien we het weer meehadden… Nog wat meer Belgische traditie, een terrasje! 
’s Avonds allemaal op tijd in bed want de dag erna fris en mon(s)ter. 

Om 8u15 zat iedereen flink aan de ontbijttafel. We keken ons ogen uit naar de stevige porties die 
sommigen namen, ontbijten als een keizer was een understatement! Na het eten terug de busjes in en 
richting Oostende. 

De oorspronkelijk geplande activiteit, kiting, ging niet door omdat er te weinig wind was. Het ging 
ons echter wel figuurlijk voor de wind want de alternatieve activiteit, lasershooten in de duinen, werd 
door iedereen gesmaakt. Wat volgde was een waarlijk epische veldslag om het fort Napoleon. De vele 
wandelende voorbijgangers keken hun ogen uit en wij keken, per abuis, onze ogen uit naar een verdwaalde 
zonnebadende deerne, die het strand van Oostende verwarde met een stukje strand in Bredene. 

De weergoden waren ons gunstig gezind en na de broodjeslunch bleven we aan het strand voor voetbal 
(uiteraard!), kubb & allerhande machogedrag (salto’s & worstelen!) 

Klaas Devos, trainer/begeleider Belgian Homeless Cup divisie Kortrijk
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De Belgian Homeless Cup is een sociaal-
sportieve competitie voor dak en thuislozen.  
Voetbal is een middel om te werken aan de re-
integratie in de samenleving. Het homeless team 
wordt een echte thuis en een uitvalsbasis om 
stappen vooruit te zetten en opnieuw aansluiting te 
vinden bij de samenleving.

Meer info ? Contacteer Klaas Devos 
(klaas.devos@cawzuidwestvlaanderen.be) H
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Uit de afdelingen...

Inloop supportert voor de 
rode duivels !

Op 18/06 werd er in onze inloop in Kortrijk 
(Tuighuisstraat 40) hevig gesupporterd voor de 
Rode Duivels !  De inloop is een plek waar iedereen 
terecht kan voor een koffie en een babbel. Er 
worden geregeld leuke activiteiten georganiseerd 
en bezoekers ontmoeten er anderen. Wil een 
bezoeker over bepaalde zaken praten, dan kan 
dit. De aanwezige begeleiders luisteren en zoeken 
samen met hem of haar naar oplossingen. 
CAW Zuid-West-Vlaanderen heeft een inloop in 
Kortrijk (Tuighuisstraat 40) en een inloop in Menen 
(Koningstraat 32). Spring gerust eens binnen, samen 
met jouw cliënt, of gewoon  om kennis te maken. 

Meer info ?  
inloop@cawzuidwestvlaanderen.be
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Ambulante en Forensische 
afdeling worden één

Op 19/06/2018 gingen enkele veranderingen in onze 
leidinggevende structuur in. De Afdeling Ambulant en 
de Afdeling Forensisch werk werden samengevoegd 
tot één Ambulante en Forensische afdeling. 
Eveneens vanaf 19/06/2018 verliet het Team 
Slachtofferhulp de vertrouwde werkplaats in de 
Groeningestraat 28 te Kortrijk en neemt het team 
zijn intrek in de Voorstraat 53, 8500 Kortrijk (056 53 
21 51). Daarnaast blijft Slachtofferhulp ook actief in 
Menen (Koningstraat 32, 8930 Menen - 056 51 44 13), 
Waregem (Zuiderlaan 42, 8790 Waregem -  056 60 70 
49), Izegem (Krekelstraat 56, 8870 Izegem - 051 33 78 
78) en Roeselare (Iepersestraat 47, 8800 Roeselare – 
051 22 59 44). Onze werkingen Daderhulp behouden 
hun werkplaats in de Groeningestraat 28, 8500 
Kortrijk (056 21 06 10). 

Meer info? 
valerie.depraetere@cawzuidwestvlaanderen.be 

Gezinsdag Kortrijk
Midden in de week van de opvoeding (op zaterdag 
19 mei) organiseerde Huis van het Kind Kortrijk 
een gezinsmarkt op de Houtmarkt. Kortrijk 
bruist immers van de organisaties die iets kunnen 
betekenen voor de gezinnen. Vanuit het CAW was 
ook onze collega Mayken (Katrol) erbij. De Katrol 
biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan huis.

Meer info ? 
katrol@cawzuidwestvlaanderen.be 

Daderhulp in het CAW
De daderhulp bestaat uit het team Alternatief 
Gerechtelijke Maatregelen en Dader-In-Zicht (AGM/
DIZ) en het team Leerproject Daders Seksueel Geweld 
en Hulpverlening Seksueel Delinquenten (LDSG/HSD). 
Deze daderhulp situeert zich op het kruispunt tussen 
Justitie en Welzijn. Justitie is opdrachtgever en het 
CAW uitvoerder binnen een duidelijk afsprakenkader.
De werkvormen AGM/DIZ en LDSG richten 
zich op het uitvoeren van Gerechtelijk Opgelegde 
leermaatregelen en begeleidingsmaatregelen. Binnen 
de werkvorm HSD is ook vrijwillige hulpverlening 
mogelijk. Bij AGM/DIZ ligt de nadruk op individuele 
leer –en begeleidingstrajecten (waarbij indien gewenst 
en/of nodig ook koppelgesprekken en gesprekken 
met familie kunnen), binnen AGM zetten we 
aanvullend ook de groepsmodule ‘rots en water’ als 
weerbaarheidstraining in.  De werking LDSG/HSD 
is dan weer een samenspel van individuele sessies, 
koppelgesprekken en gesprekken met familie en 
groepswerk. Zo zetten we in op een internetgroep, een 
veranderingsgroep en een groep hervalpreventie. Ook 
nazorg kan geboden worden via individuele sessies en 
een nazorggroep.
De teams daderhulp CAW Zuid-West-Vlaanderen 
werken zowel in Kortrijk als in Brugge, Veurne, Ieper 
en Roeselare. (AGM : enkel Kortrijk / DIZ : Kortrijk, 
Roeselare, Ieper en Veurne/ LDSG en HSD : Kortrijk, 
Veurne en Brugge).

Meer info? 
wim.delabie@cawzuidwestvlaanderen.be
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Onze nieuwe website al gezien ?
De 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel lanceerden samen één nieuwe website: www.caw.be. Wat willen we met 
deze  nieuwe site bereiken?
• We willen de bezoeker van onze site beter van dienst zijn, door minder te vertellen over onze organisatie maar 

beter  aan te reiken wat een hulpvrager of partnerorganisatie zoekt. We introduceren inhoudelijke thema’s 
waarover we informatie verschaffen. Misschien helpt dat de hulpvrager al verder. 

• Wil iemand in contact komen met een hulpverlener, dan vertellen we bij ‘Hoe wij helpen’ wat het CAW voor 
kan betekenen. 

• Voor professionals is er een aparte pagina voorzien 'Voor professionals'. Bij 'Hoe doorverwijzen' vind je beknopt 
alle informatie over hoe je kan doorverwijzen en een overzichtje van onze teams en teamcoördinatoren. 

• Hoewel het CAW een bijzonder rijk en divers aanbod heeft, willen we toch een eenvoudige website bieden. 
Overzichtelijk en visueel rustig.

• Vanaf nu hebben de 11 CAW’s en de 11 JAC’s in Vlaanderen en Brussel geen aparte sites meer. Slechts één 
adres. Ook dat maakt het eenvoudig en makkelijk. Door regio Zuid-West-Vlaanderen te kiezen, krijg je de 
juiste informatie voor jouw regio te zien. Zo dragen we ons als CAW’s eenduidiger uit zodat een hulpvrager 
makkelijker de weg kan vinden.

0800 13 500, de CAW-lijn voor burgers
Sinds 24/05/2018 kan iedereen die een telefonische onthaalvraag heeft, terecht op 1 gratis nummer. Dit nummer 
vervangt het nummer 078 150 300, waarvoor de beller wel nog de kosten van een lokaal gesprek moest betalen. 
De rechtstreekse telefoonnummers van onze onthaalpunten (zie laatste bladzijde van deze nieuwsbrief) blijven 
daarnaast ook in gebruik voor cliënten en doorverwijzers. Voor wie als professional de verantwoordelijke van een 
specifiek team of werking wil contacteren, verwijzen we naar de contactgegevens op de pagina hiernaast. 

"Met de keuze voor een volledig gratis 0800-nummer en een nieuwe website 
profileren de 11 CAW's in Vlaanderen en Brussel zich nog nadrukkelijker als één geheel in het hulpverleningslandschap.

Meer dan ooit staat de persoon met een hulpvraag daarbij centraal."
(Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)



Wim Delabie 
Contactpersoon daderhulpverlening (tijdelijk)
0494 66 84 28 
wim.delabie@cawzuidwestvlaanderen.be
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Contact opnemen met een team of afdeling ?

Elfie Vercaemst
Teamcoördinator woon- en begeleidingsteam 
Stasegemsestraat  en Aktractie - 0474 92 09 82
elfie.vercaemst@cawzuidwestvlaanderen.be

Rudy Schollaert
Afdelingsverantwoordelijke
0476 99 41 22
rudy.schollaert@cawzuidwestvlaanderen.be

Frank Maes
Teamcoördinator woon- en begeleidingsteam 
Tuighuisstraat - 0474 48 68 69
frank.maes@cawzuidwestvlaanderen.be

Natalie Van Assche 
Teamcoördinator mobiel en outreachend team 
thuisloosheid en nachtopvang - 0499 53 20 93
natalie.vanassche@cawzuidwestvlaanderen.be

Frank Acke
Teamcoördinator woon- en begeleidingsteam 
Blekersstraat - 0478 94 96 57
frank.acke@cawzuidwestvlaanderen.be

Valerie Depraetere 
Afdelingsverantwoordelijke 
0486 96 89 80
valerie.depraetere@cawzuidwestvlaanderen.be

Sarah Jacques
Teamcoördinator onthaal, preventieve woonbegeleiding, 
financiële begeleiding - 0472 23 17 96
sarah.jacques@cawzuidwestvlaanderen.be

Bonnie Deknudt  
Teamcoördinator GRP, bezoekruimte en slachtofferhulp 
0499 51 30 64
bonnie.deknudt@cawzuidwestvlaanderen.be

Ruben Denys
Teamcoördinator JAC, inloopwerking en schoolopbouwwerk
0474 42 64 95
ruben.denys@cawzuidwestvlaanderen.be

Pascal Heytens
Algemeen directeur
0476 20 46 42
pascal.heytens@cawzuidwestvlaanderen.be 

Carine Verhaeghe
Verantwoordelijke administratie en financiën
0477 58 39 04
carine.verhaeghe@cawzuidwestvlaanderen.be 

Emmy Allemeersch
Verantwoordelijke HR, kwaliteit en communicatie
0472 77 11 45
emmy.allemeersch@cawzuidwestvlaanderen.be 

Wim Delabie 
Beleidsmedewerker
0494 66 84 28 
wim.delabie@cawzuidwestvlaanderen.be

Sarah Jacques
Beleidsmedewerker - 0472 23 17 96
sarah.jacques@cawzuidwestvlaanderen.be

Afdeling wonen en thuisloosheid 

Ambulante en forensische afdeling 

Organisatieondersteuning/algemeen directeur 



CAW Zuid-West-Vlaanderen
Beheerstraat 46 | 8500 Kortrijk

tel. 056 24 56 24 | fax 056 24 56 29
e-mail: info@cawzuidwestvlaanderen.be | www.cawzuidwestvlaanderen.be

V.U. Pascal Heytens

Steun het CAW 
Steun aan het CAW is een manier om mensen in moeilijke situaties concreet te helpen. 
Dankzij jouw hulp kunnen we nog meer inspelen op lokale noden. Met de subsidies van 
de Vlaamse overheid kunnen we een basisaanbod uitbouwen. Maar met deze extra steun 
wordt het mogelijk om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of om het huidige aanbod 
voor meer mensen bereikbaar te maken.

Je kan een gift storten op het rekeningnummer BE77 3850 5303 7542.  Vanaf 40 euro is 
deze gift fiscaal aftrekbaar.

Giften steeds welkom op 
BE77 3850 5303 7542

Algemene onthaalpunten
Onthaal Kortrijk
Voorstraat 53, 8500 Kortrijk
tel. 056 53 21 51 - onthaal.kortrijk@cawzuidwestvlaanderen.be

Onthaal Menen
Koningstraat 32, 8930 Menen
tel. 056 51 44 13 -  onthaal.menen@cawzuidwestvlaanderen.be

Onthaal Waregem - het Voorhuis
Zuiderlaan 42, 8790 Waregem
tel. 0490 11 77 99 - info@voorhuis.be
Voor vragen slachtofferhulp en begeleiding CAW tel. 056 53 21 51 - 
onthaal.waregem@cawzuidwestvlaanderen.be

Jongerenonthaal

JAC Kortrijk
Wandelingstraat 31, 8500 Kortrijk
tel. 056 21 04 42 -  jac.kortrijk@cawzuidwestvlaanderen.be

JAC Waregem
Zuiderlaan 42, 8790 Waregem
tel. 0478 02 10 30 - jac.waregem@cawzuidwestvlaanderen.be

JAC Menen
Koningstraat 32, 8930 Menen
tel. 0499 53 50 56 - jac.menen@cawzuidwestvlaanderen.be

Het Voorhuis is een samenwerking tussen CAW, CGG Mandel en Leie, CLB Weimeersen, Ubuntu, VESTA en 
Kompas.


