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Beste lezer,
 

2017 was een jaar van grote veranderingen in ons CAW. 
In het voorjaar verhuisden verschillende van onze diensten naar een nieuw 
gebouw in Ruddershove, in Brugge. De nabijheid van het Brugse OCMW, 
het AZ Sint-Jan en het revalidatiecentrum Spermalie heeft veel voordelen, 
zowel voor de cliënten als voor onze onderlinge samenwerking. 
In 2017 verhuisden ook het JAC Brugge, en de medewerkers van LOGin 
en ‘t Salon, naar de Vlamingdam 36. Daar werd het jongerenhuis Route 
36 gevormd, samen met andere partners in het Brugse. 

Gelukkig hebben de verhuizen geen negatief effect op het bereik van onze cliënten, zoals u ook in dit 
jaarverslag zal lezen. Ook in 2017 bleven zij vlot de weg naar het CAW vinden in Brugge. Ook in regio 
Oostkust, Middenkust en Houtland, waar wij eveneens actief zijn, konden we opnieuw veel mensen 
helpen. Zo ook heel wat vluchtelingen, die voornamelijk in Oostende blijven opduiken. Ook daarover 
leest u meer in dit jaarverslag. 

We geven ook een beeld van onze cliënten, onder andere aan de hand van enkele getuigenissen, en we 
geven een inkijk in hoe wij onze hulpverlening aanpassen aan de noden, bijvoorbeeld door nauwer samen 
te werken of door een andere aanpak van thuisloosheid.

In 2017 kende ons CAW nóg een ingrijpende verandering: Eric Claes en Piet Baes, twee directeuren met 
een lange staat van dienst, gingen met welverdiend pensioen. Ik wil hen, in naam van het CAW, danken 
voor hun jarenlange inzet. Uw ondergetekende volgde hen op als nieuwe Algemeen Directeur. 

Het jaarverslag dat ik u bij deze met trots presenteer, is zeker niet mijn verdienste, maar die van de gehele 
CAW-ploeg van medewerkers en vrijwilligers, die zich in 2017 opnieuw dagelijks hebben ingezet voor het 
welzijn van iedereen in onze regio.

Ik wens u van harte veel leesplezier!

Christel Verhas
Algemeen directeur
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CAW Noord-West-Vlaanderen

...helpt mensen

...bij al hun welzijnsvragen en -problemen. 

Wat is een CAW?
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Wat is een CAW?
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Onze cliënten verhuisden mee 

In 2017 verhuisden verschillende werkingen van ons CAW. Heel wat Brugse diensten verhuisden naar een nieuw 
gebouw op de site van Ruddershove, naast het OCMW van Brugge en het AZ Sint-Jan. Het JAC Brugge, en de 
medewerkers van LOGiN en ‘t Salon verhuisden naar de Vlamingdam 36, waar ze samen met andere partners 
het jongerenhuis Route 36 vormden. Een van de bezorgdheden bij een verhuis is dat de cliënten niet langer de 
weg zouden vinden. We komen  echter tot de vaststelling dat dit niet het geval is.

Ruddershove
Op 19 april verhuisden het team Onthaal en Slachtofferhulp Brugge, het team 1712, het Ambulant 
Begeleidingsteam Brugge, het Crisismeldpunt minderjarigen, Justitieel Welzijnswerk, de Bezoekruimte, 
Jongerenbegeleiding Exit. We centraliseerden er ook de administratie, de staf en het directieteam. 

In 2018 verhusde ook het team Crisishulp 
Meerderjarigen naar Ruddershove. De 
locatie bevindt zich op de site Ruddershove. 
Het CAW bevindt zich vlakbij het 
OCMW Brugge, het AZ Sint-Jan, en het 
revalidatiecentrum Spermalie. De nabijheid 
van deze diensten heeft veel voordelen, 
zowel voor de cliënten als voor de onderlinge 
samenwerking. 
Een bezorgdheid die speelde bij het verhuizen, 
was dat onze cliënten minder gemakkelijk de 
weg zouden vinden. Gelukkig konden we 
vaststellen dat dit niet het geval was.

“Veel cliënten kennen de site Ruddershove goed, dus de weg uitleggen 
is zeer gemakkelijk. De site is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Voor mensen die zich met de wagen verplaatsen is de gratis 
parkeermogelijkheid een verbetering. Het is voor cliënten ook 
aangenaam dat veel andere CAW-diensten hier in hetzelfde gebouw 
zitten. Voor de kwetsbare mensen die ook in het inloopcentrum ‘t SAS 
en in het intaketeam van het OCMW van Brugge terechtkomen, is er 
wel een grotere afstand dan toen we in de binnenstad werkten. Voor 
mensen buiten Brugge zijn we dan weer veel makkelijker bereikbaar. En 
voor verwijzers die op de site Ruddershove werken is de nabijheid een 
groot pluspunt.” vertelt Liesbeth Vanbiervliet, teamverantwoordelijke 
van Onthaal en Slachtofferhulp Brugge.

De impact van verhuizen
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Team Woonbegeleiding Brugge 

Ook het team woonbegeleiding Brugge verhuisde in 2017, van Garenmarkt 5 naar Vlamingdam 36. Een 
groot contrast en een verademing voor de medewerkers, want het gebouw in de Garenmarkt was 
sterk verouderd en het gebouw in de Vlamingdam relatief nieuw. De medewerkers van het team zitten 
verspreid over twee verdiepingen, om zo de werkruimte per persoon voldoende te spreiden. Dat het 
huis gedeeld wordt met Route 36 is ook een voordeel. “Je merkt dat er gemakkelijker samengewerkt 
wordt en vlot overleg mogelijk is als het over jongeren gaat.” zegt Linda Lievens, teamverantwoordelijke 
van het team woonbegeleiding Brugge.
Het team ervaart de locatie ook als een gemakkelijke uitvalsbasis naar de verschillende bestemmingen. 
“De medewerkers van het team woonbegeleiding werken heel vaak mobiel (bij mensen thuis of op andere 
locaties), en cliënten hoeven zich eigenlijk nog zelden naar ons te verplaatsen.”
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De impact van verhuizen

Route 36
In het najaar van 2017 verhuisden ook verschillende Brugse jongerenwerkingen. 

Het JAC verhuisde van de Kleine 
Hertsbergestraat naar de Vlamingdam 36. 
Ook LOGiN en de medewerkers van de 
jongerenwerking ‘t Salon kregen daar hun 
nieuwe plek. 
Samen met andere partners (Buurtsport 
OCMW, Preventiewerkers Stad Brugge, en 
de coördinator van Brugge(n) voor Jongeren) 
bezetten de werkingen de eerste verdieping 
van het gebouw. Het jongerenhuis kreeg de 
naam ‘Route 36’. 
Ook hier lijken jongeren vlot de weg te vinden 
naar de nieuwe locatie. 

Het samenhuizen met verschillende diensten biedt ook heel wat voordelen: “We merken een wereld 
van verschil tussen een paar deuren moeten overbruggen met de jongeren, tegenover vroeger een paar 
straten overbruggen. De jongeren vinden via de betrokken diensten gemakkelijker hun weg naar de 
anderen” zegt Bram van jongerenwerking ‘t Salon. 
Kira van het JAC geeft aan dat de goede sfeer in het gebouw en elkaar echt kennen ook een impact heeft: 
“Door de sfeer in Route 36 gaan we al sneller eens advies vragen aan elkaar, waardoor we (nog) creatiever 
gaan nadenken. En ook voor ons werkt het om de mens achter een naam of dienst goed te kennen. Zo 
wordt er, nog meer dan voordien, ingezien welke meerwaarde we voor de jongeren kunnen bieden als 
we in bepaalde casussen een tandem vormen. Het toeleiden van jongeren gebeurt veel informeler en 
spontaner”. 
Voor Lien van het project casemanagement LOGiN is de inzet van de verschillende sterktes een grote 
meerwaarde. “Er is zoveel wederzijds respect voor de expertise die aanwezig is in elke deelwerking en 
het bundelen van die expertise zorgt er voor dat we de jongeren nog gerichter kunnen helpen.”

Samenhuizen zorgt er dus voor dat de verschillende werkingen sneller de link leggen naar elkaar, jongeren 
het hulpverleningslandschap beter leren kennen, en ze gewoon van de ene bureau naar de andere kunnen 
toegeleid worden.

In het jongerenhuis zitten heel diverse diensten. “We gaan als 
het ware van sport, ontmoeting tot en met ingrijpende hulp zoals 
casemanagement. De keuze om vrije tijd en welzijn aan elkaar te 
linken, zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat jongeren sneller (en soms 
ook preventief) met het JAC in aanraking komen. Dat we dagelijks 
in contact komen met de structuur van andere werkingen houdt ons 
scherp om nog breder te denken, andere invalshoeken te zoeken, 
… We komen ook samen tot mooie alternatieven wanneer we 
vastzitten met jongeren.” besluit Mieke, teamverantwoordelijke van 
JAC Brugge, casemanagement LOGiN en jongerenwerking ‘t Salon.
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• Ons CAW een JAC heeft in Brugge en in Oostende. Er is ook een jongerenonthaal in  
 Blankenberge en in Torhout.

• 1.112 jongeren bij het CAW aanklopten in 2017.

• Jongerenwerking ‘t Salon een vrijetijdsaanbod heeft voor jongeren op een boot in de Ter  
 Pannestraat. De medewerkers hebben hun bureau in de Vlamingdam.

• ‘t Salon een eigen jaarverslag heeft.

• LOGiN een eigen werkingsverslag heeft.

wist je dat...

https://www.caw.be/voor-professionals/downloads/jaarverslag/werkingsverslag-jongerenwerking-t-salon-2017/
https://www.caw.be/voor-professionals/downloads/jaarverslag/werkingsverslag-login-2017/
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“Wij willen graag nuttig bezig zijn”

In het onthaal-en begeleidingsteam Blankenberge werkt een team vrijwilligers aan de receptie. Samen met Anaïs, 
hun vrijwilligerscoach, wachten ze mij op in onze afdeling te Blankenberge. De koffie staat al klaar en er heerst 
een gezellige sfeer.

Door Benedicte Ongenae

Hallo, kunnen jullie jezelf eens voorstellen?

Kristien: Ondertussen werk ik reeds 5 jaar op deze plaats, sinds de start van deze nieuwbouw. Samen 
met Mieke en Bruno.
Bruno: Ik ben indertijd gestart in Torhout, dan deed ik de Garenmarkt in Brugge er bij en vervolgens 
ging ik naar Blankenberge. Ondertussen help ik enkel in team Blankenberge, en heb ik mijn uren daar 
opgedreven.
Mieke: Indertijd ben ik in Brugge gestart bij Begeleid Wonen (nu Woonbegeleiding). Mijn opdracht 
bestond er in om op woensdagnamiddag te helpen met kinderen in een gezin.
Vroeger heb ook nog in ‘Soaps & sweets’ gewerkt. Dat was een zeer intensieve bezigheid. Uiteindelijk ben 
ik naar hier gekomen, waar mijn man Bruno ook werkt. Hier is er minder stress.

Vrijwilligers aan het woord



13

Peter: Sinds een jaar en half ben ik ook vrijwilliger van het CAW.
Samen met Bruno vrijwillig ik ondertussen ook al 4,5 jaar bij Oranje in Brugge. Ik begeleid zowel reizen 
als individueel.
Anaïs: Iedereen komt hier in de namiddag werken. Het is hier dan iets kalmer dan in de voormiddag, 
en we werken op afspraak. De meeste vrijwilligers hebben daarnaast nog een ander engagement in het 
vrijwilligerswerk.

Wat maakt dat jullie aan vrijwilligerswerk doen?

Kristien: Om een bezigheid te hebben tijdens mijn pensioen.
Mieke en Bruno: We willen graag nuttig bezig zijn, de sociale contacten zijn een extra én je geeft nog 
iets terug aan de maatschappij.
Het geeft ook zin, dit is een zinvolle vrijetijdsbesteding. Mensen vinden het soms wel raar dat we dit gratis 
doen.
Peter: Hoofdzakelijk om buiten te zijn, en bezig te blijven. Mensen vinden het inderdaad wel raar dat wij 
gratis werken, ik krijg soms ook die bedenking.
Mieke: Ik heb heel mijn leven voor niets gewerkt, ik ben thuiswerkende moeder geweest.

Wat bepaalde de keuze voor het CAW?

Mieke: Mijn mama had connecties met Teledienst, ik ben daar mee opgegroeid. Mijn mama ving mensen 
op die in problemen zaten, mensen in crisissituaties. Ze mochten dan in de logeerkamer slapen, voor een 
tijdje.
Kristien: Ik zag een flyer en zo ben ik hier terecht gekomen. Dit lag in de lijn van mijn job.
Anaïs: Collega Françoise is gaan flyeren en dat leverde op.
Peter: Ik kende het CAW niet, het onbekende trekt mij aan.
Dit is een leuke ervaring, merken dat je goed bent in bepaalde zaken waar je vroeger niet bij stil stond. Bij 
Oranje startte dit met hetzelfde idee.
Hier word je niet uitgebuit, ik heb wel al es op andere plaatsten gewerkt als vrijwilliger en dan was dat 
soms wel anders.
Bruno: Via de site www.vrijwilligerswerk.be zag ik de vacature, die sprak mij aan.
Mieke: Het leuke hier is de kleinschaligheid. Je hebt hier contact met de begeleiders, je bent geen anoniem 
nummertje.
Anaïs: Een vrijwilliger doet hier alleen de receptie, twee begeleiders zitten in het bureau ernaast. We 
nemen ook samen pauze en zo, als dat lukt.
We geven altijd de tip om iets mee te nemen ter bezighouding, soms is het druk, soms helemaal niet. Er 
is ook een pc ter beschikking, sommigen breien of lezen.
Kristien: Gezien we elkaar in principe niet tegenkomen organiseert het team een paar keer per jaar iets. 
Een uitstap, een nieuwjaarsdrink,... Veel moeten wij niet vergaderen omdat we niet veel samenwerken. 
Op die manier luisteren vrijwilligers ook wel eens naar elkaar.
Peter: Er is constant communicatie door de kleinschaligheid, echt samen vergaderen is niet nodig. Anaïs 
is officieel de coach, maar elk teamlid is wel betrokken.
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Vrijwilligers aan het woord

Welke taken doen jullie hier?

Receptie, cliënten ontvangen, mensen begeleiden naar de wachtzaal, telefoons opnemen, de voicemail 
beluisteren, een keer de afwas doen,... niet echt andere taken. Gezien de papieren dossiers weggevallen 
zijn is daar ook geen taak meer. Bruno zorgt wel voor de onkostenvergoedingen en zo. Pascal (niet 
aanwezig op dit moment) spreekt altijd de voicemail in. We hebben geen administratieve taken hier.

Zou je reclame maken voor deze job?

Ja, zeker. We vertellen graag over wat we doen!! En we zoeken nog vrijwilligers hier in Blankenberge!!
Kristien: Ik vind het wel tof dat je hier respect voelt.
Peter beaamt dit. Collega’s nemen hun tijd voor ons. Ik had eens een moeilijke telefoon waar ik even niet 
goed van was, en daar is wel tijd aan besteed.
Mieke: Als je thuis iets gaande hebt kan je dat hier ook wel eens ventileren, dat is fijn.
Anaïs: Zorg is belangrijk voor ons. We zijn collega’s en we luisteren sowieso eens naar elkaar.
Peter: Het evenwicht zit goed hier.
Mieke: De sfeer ook, deze job is zeker aan te bevelen aan nieuwkomers. Je bent hier geen nummer maar 
een deel van de groep.
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• er meer vrijwilligers (274) dan medewerkers (252) in CAW Noord-West-Vlaanderen actief  
 zijn. 

• er overwegend vrouwen (65%) vrijwilligen.

• meer dan de helft van onze vrijwilligers gepensioneerden zijn.

• elke vrijwilliger ook een vrijwilligerscoach heeft.

• je als vrijwilliger ook vorming krijgt, en kan uitwisselen met collega’s.

• vrijwilligers onmisbaar zijn voor onze organisatie!

wist je dat...
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7066 cliënten in onthaal in 2017

Wie zijn onze cliënten?



17

Blankenberge 6%
Brugge 31%
Knokke-Heist 2%
Oostende 34%

Torhout 5%

Geen domicilieadres 2%

Andere zorgregio 20%

0 - 11 0,75%
12 - 17 9,06%
18 - 25 17,95%
26 - 59 65,63%

60 + 6,61%w

49,35%  50,65%
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Wie zijn onze cliënten?
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€ Geen inkomen 25,24%
Lager dan leefloon 7,07%
Gelijk aan leefloon 15,55%
Hoger dan leefloon 52,14%

Alleenstaande 26%
Eenoudergezin 16%
Tweeoudergezin 20%
Gezin zonder kinderen 12%

Voorziening/instelling/
andere familie/derden

23%

Andere 3%

Top tien meest voorkomende buitenlandse origines

Afghanistan
Syrië

Irak

Eritrea

Nederland

Marokko

Nepal

Somalia

Algerije

Roemenië
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Wie zijn onze cliënten?

• er in 2017 meer dan 7000 mensen in onthaal terechtkwamen en er 2323 mensen werden  
 begeleid

• 25% niet in een woning, maar op straat of in een voorziening woont.

• mensen voornamelijk aankloppen met materiële en financiële vragen, en vragen over psychisch  
 welzijn. 

• er steeds meer sprake is van multiproblem situaties: cliënten ervaren moeilijkheden op meerdere 
 welzijnsdomeinen tegelijk.

wist je dat...
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Op 23 augustus 2015 werd het leven van Soetkin in een fractie van een seconde helemaal overhoop gegooid. 
Samen met haar dochter en kleindochter ging ze naar een verjaardagsfeestje in Aalst. Ze namen nog enkele 
familiefoto’s voor het feest begon. Drie minuten later werden haar dochter en kleindochter aangereden door een 
chauffeur die roekeloos reed. Soetkin zag dit gebeuren. Ze vertelt over haar verlies, hoe ze er mee omgaat, en 
wat de begeleiding van hulpverlener Caroline voor haar betekent. 

Door Lies Debouver

Ik heb afgesproken met Soetkin en Caroline in een van onze gespreksruimtes in de vestiging Ruddershove, 
in Brugge. Soetkin vertelt dat ze blij is dat ze zich vandaag goed voelt. Ze vult aan dat het morgen helemaal 
anders kan zijn. Dat ze van dag tot dag leeft. Daarmee is het meteen duidelijk dat het leven voor haar 
nooit meer hetzelfde zal zijn. 

Soetkin verloor haar dochter 
en kleindochter 

“De hulp van Caroline geeft me houvast”
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Een fractie
Soetkin ging die dag samen met haar dochter Johanna, kleindochter Axelle en Philip, de verloofde van 
haar dochter, naar een verjaardagsfeest in Aalst. 
Voor het feest nam Soetkin nog enkele foto’s van Johanna en Axelle. Soetkin en Philip staken samen 
de straat over, en stonden Johanna en Axelle op te wachten. “Het moment dat zij de straat wilden 
oversteken, zagen we een auto in de verte aankomen. Philip vond het al vreemd gedrag van die chauffeur 
en riep nog: ‘niet oversteken, er komt een gek aan!’. De auto kwam dichter, botste tegen een borduur, 
week uit, en greep ze mee op het voetpad.” 

Soetkin beschrijft de beelden zo levendig dat het bijna lijkt alsof ik het zelf zie gebeuren. 
“Ik zie die auto verder gaan en zij hangen aan die auto. Mijn kleindochtertje vliegt door de lucht, en mijn 
dochter valt op de autokap en langs de andere kant vliegt ze ook in de lucht. Ze vallen op de grond en die 
auto is weg. En dat is in een fractie gebeurd. Maar wat je in een fractie ziet, daar kan je uren over vertellen” 
zegt Soetkin. 

“Het eerste moment dacht ik nog: ‘kom je bent sterk, je gaat rechtstaan en zeggen wat een  onnozelaar 
dat was’. Maar ze bleven liggen. Ik ging ernaartoe en hoe dichter ik kwam, hoe meer ik zag dat het gedaan 
was. Ik zie nog altijd mijn kleinkind liggen, met haar hoofdje op een borduur. Precies alsof ze op een 
kussentje lag, haar beentjes open, helemaal bebloed. Mijn dochter lag aan de andere kant. Haar bh was 
gewoon uit haar kleren gescheurd. Ze lagen daar allebei met hun oogjes open.”

Een andere wereld
Op dat moment besefte Soetkin dat de rest van haar leven helemaal anders zou zijn. “Ik zie die beelden 
heel vaak. Die beelden doen niet goed. Hoe goed je ook je best doet om vooruit te willen en stapjes 
verder te zetten, elke keer je geconfronteerd wordt met slecht nieuws van iemand anders, raakt het je 
zodanig dat de opbouw die je gedaan hebt terug afgebroken wordt.”

Wat me opvalt is dat Soetkin hier heel open en rationeel over kan praten, en erg moedig overkomt. Ze 
geeft ook aan dat ze zeker nog kan genieten van kleine dingen en leuke momenten. “Alleen blijft een mooi 
moment niet meer nazinderen. Ik kan perfect genieten van het moment op het moment zelf, maar als ik 
mij omdraai en naar huis ga, is het gedaan. Het is alsof ik in een andere wereld leef. Ik heb mijn kinderen 
zien weg katapulteren, en ik ben op dat moment gekatapulteerd naar een andere wereld. Ik ben mee 
gestorven met hen, maar ik ben hier wel nog.”

Slachtofferhulp
Vrij snel na de aanrijding werden Soetkin en Philip opgevangen door een slachtofferbejegenaar van de 
lokale politie. Volgens de standaardprocedure stelt de politie aan de betrokkenen altijd de vraag of er 
na een ongeval nood is aan verdere slachtofferhulp. De politie bezorgt dan een doorverwijsformulier 
aan het CAW. Het CAW biedt slachtofferhulp, onder andere aan mensen die betrokken zijn bij een 
verkeersongeval.
Het CAW neemt dan contact op met de mensen die slachtofferhulp wensen. Zo nam ook Caroline, 
hulpverlener bij CAW Noord-West-Vlaanderen, contact op met Soetkin, met het aanbod om haar te 
begeleiden in haar rouwproces.

Soetkin verloor haar dochter 
en kleindochter 

“Ik ben mee gestorven met hen, 
maar ik ben hier wel nog”
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Soetkin verloor haar dochter en kleindochter

Soetkin heeft de stap niet meteen gezet. “Ik had eerst nog even tijd nodig om het allemaal te laten 
doordringen. Het overviel me allemaal, er was te veel gebeurd. Ik was ook niet zeker wat ik er zou aan 
hebben. Ik heb dus gezegd dat ik nog even wou wachten.” Na enkele weken zette ze toch de stap. Ze is 
enorm blij dat ze dat deed, want ze heeft al heel veel aan de gesprekken met Caroline gehad. “Het klikte 
meteen goed tussen ons. Dat vond ik heel belangrijk.”
Voor Soetkin biedt het een houvast, waar ze naar kan teruggrijpen op momenten dat het nodig is. “Ik 
heb al heel veel uit de gesprekken kunnen meenemen. Doordat Caroline mij op bepaalde zaken heeft 
gewezen, kan ik dit ook op andere momenten gebruiken. Als ik bijvoorbeeld tegen Caroline zeg dat ik 
vaak moe ben, dan zoeken we samen naar de oorzaken hiervan. Dan stel je vast dat dit eigenlijk heel 
normaal is omdat je mentaal constant bezig bent.”

“Laat je professioneel begeleiden”
Als ik vraag aan Soetkin wat ze mensen zou aanraden die iets gelijkaardigs meemaken, twijfelt ze geen 
seconde: “Laat je professioneel begeleiden!”
Soetkin heeft wel familie en vrienden waarmee ze kan babbelen, maar voor haar is dat helemaal niet 
hetzelfde. Aan de ene kant wil ze niet dat het altijd over zichzelf moet gaan als ze met familie of vrienden 
praat. “Ik wil niet dat alles rond mij moet draaien. Ik zal hen dus nooit om advies vragen.” Aan de andere 
kant geven mensen soms opmerkingen waar ze niet mee verder kan, ook al zijn ze goed bedoeld. “Als 
iemand tegen mij zegt dat ik het met tijd wel zal kunnen plaatsen, dan denk ik “nee, dit kan je nooit 
plaatsen”. Of als ik tegen anderen zeg dat ik moe ben, en zij vragen zich af hoe dat komt, want ‘het is nu 
toch al even geleden hé’, dan helpt dat me niet om stappen vooruit te zetten.”

Verkeerd idee over rouwen
Caroline geeft aan dat er in onze maatschappij te weinig meegegeven wordt over rouwen. “Er leven 
bepaalde ideeën over hoe je hoort te rouwen, maar die kloppen vaak niet. Er zijn mensen die zichtbaar 
rouwen, anderen dan weer niet. Mensen geven daar vaak ook opmerkingen over, die ons eigenlijk niet 
vooruit helpen. In een begeleidingsproces vertrekken we eigenlijk nooit van een bepaald idee over hoe 
iemand moet rouwen” vertelt Caroline verder. “De begeleiding wordt heel individueel bepaald, maar er 
zijn wel enkele factoren die in bijna elke begeleiding terugkomen. Je hebt het verliescomponent en het 
herstelcomponent. Daarnaast is er ook het gerechtelijk verloop waar we in de begeleiding rekening mee 
moeten houden. De impact van een gerechtelijk proces op je rouwproces kan heel zwaar zijn.” Soetkin 
knikt en geeft aan dat dit in haar geval veel energie gekost heeft. “Na het gerechtelijk proces komt er wel 
vaak een soort van rustfase” zegt Caroline. 

Zij probeert in een begeleiding ook vooral mee te geven dat het normaal is hoe die persoon zich voelt, 
en dat elk parcours anders is. “Het gaat vaak vooral om samen te zoeken naar manieren of zaken die die 
persoon kracht, troost of energie kunnen geven.” Wat Caroline in haar begeleidingen heel sterk opvalt, is 
dat de veerkracht van mensen toch heel vaak komt bovendrijven tijdens zo’n parcours. 

“Nee, dit kun je nooit plaatsen”
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Zelf verder kunnen
Soetkin vertelt dat ze recent voorzichtig aan Caroline kon 
zeggen dat ze misschien wat minder gesprekken nodig heeft. 
Ze spreken nu iets minder af dan vroeger. Ik vraag haar of ze 
zich nu sterker voelt.
“Het is niet zozeer dat ik me sterker voel, maar de gesprekken 
hebben materiaal opgeleverd waar ik zelf mee verder kan.
Daarnaast zoekt ze zelf ook naar manieren die haar helpen om vooruit te geraken en maakt ze ook 
bewuste keuzes met dat doel. Ze kiest voor bepaalde lectuur, die voor haar iets kan betekenen. Ze steekt 
enkel energie in mensen waarvoor ze het echt wil en wil daarin een vorm van balans tussen geven en 
nemen bewaren. Elke maand rijdt ze met Dirk (de papa van Johanna en grootvader van Axelle) naar Aalst, 
waar intussen een herdenkingsmonumentje staat voor Johanna en Axelle. “We gaan dan ook steeds 
samen nog eens langs in Maldegem, waar mijn dochter en kleindochter begraven liggen. We kijken dan 
altijd eens of de bloemetjes nog mooi liggen.” Soetkin gaat daarnaast ook vaak alleen naar de begraafplaats 
en praat heel vaak met haar kinderen.

Na het gesprek toont ze me de foto’s die ze nam van Johanna en Axelle, vlak voor haar wereld overkop gegooid 
werd. Ik slik even en kijk terug naar Soetkin, die me een enorm sterke vrouw lijkt. Zoals Caroline het zo mooi 
verwoordt: “De veerkracht van mensen is iets ongelooflijks.”

“De gesprekken hebben 
materiaal opgeleverd waar ik 

zelf mee verder kan”
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• een CAW slachtofferhulp biedt aan mensen die betrokken zijn bij een verkeersongeval, bij een  
 misdrijf of een andere schokkende gebeurtenis, en aan slachtoffers van seksueel misbruik,.

• we emotioneel, juridisch, praktisch en administratief ondersteuning bieden.

• je bij onze onthaalpunten terechtkan voor slachtofferhulp.

• in 2017 er 1.048 mensen aanklopten met een vraag rond slachtofferschap.

wist je dat...

Wie zijn onze cliënten?
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Welk soort hulp bieden we?

In onthaal vooral info, advies en ondersteuning
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• meer dan de helft van de contacten in onthaal nog steeds in de vorm van een bureaugesprek  
 gebeuren.

• wij daarnaast ook online hulp bieden via mail en chat.

• we ook telefonische hulp bieden.

• wij ook mobiel en outreachend werken. Dat wil zeggen dat we hulpverlening op verplaatsing   
 bieden en naar de cliënt toe gaan.

• Er in begeleiding 43 verschillende soorten (modules) begeleiding zijn.

• 27% van die modules is begeleiding van psychische en persoonlijke problemen.

• Bijna 13% zijn begeleidingen die gepaard gaan met opvang voor mensen die (tijdelijk) geen dak   
 boven het hoofd hebben.

• ons CAW de hulp voor thuislozen, inclusief ons opvangaanbod, anders gaat invullen in de   
 toekomst.

wist je dat...
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“We moeten ons aanbod voor thuislozen 
differentiëren”

CAW Noord-West-Vlaanderen werkt al een tijd aan een hedendaagse visie op thuisloosheid. We zijn volop bezig 
deze visie ook om te zetten in de praktijk, in de vorm van een ‘gedifferentieerd aanbod voor thuislozen’. Vorig jaar 
las je in ons jaarverslag een stuk over de veranderingen in ons aanbod crisishulp. Die evolutie hangt samen met 
deze nieuwe kijk op thuisloosheid en hoe we dit in onze hulpverlening willen vertalen. Katrien Delrue, directeur 
hulpverlening thuisloosheid, en teamverantwoordelijken Kathy Renaudin, Dirk Soenen en Nancy Mouqué geven 
hun kijk en lichten toe wat dit betekent voor het aanbod van ons CAW.

Door Lies Debouver

Waarom bed, bad & brood  
niet volstaan
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Waarom veranderen?

Het oude aanbod, dat hoofdzakelijk bestond uit (groeps)
opvang met begeleiding, veranderde doorheen de jaren al, 
en evolueert nu verder naar een ‘gedifferentieerd aanbod 
voor thuislozen’. Er liggen verschillende redenen aan de basis 
om ons hulpaanbod aan thuislozen te veranderen. “Op dit 
moment is er nog te weinig aanbod op maat van de vragen 
van thuislozen. Er is nood aan meer verschillend aanbod, want 
voor de ene thuisloze kan iets anders nodig of mogelijk zijn 
dan voor een andere. Maatschappelijk is er ook een tendens 
waarbij daklozen anders bekeken worden. Vroeger leefde 
het idee dat een dakloze al blij mag zijn dat hij opvang krijgt.” 
zegt teamverantwoordelijke Kathy Renaudin. “Je moest dan 
terug opklimmen op de woonladder, en een woning moest 
je verdienen” vult Katrien Delrue, directeur hulpverlening 
thuisloosheid, aan. “Nu wordt er vertrokken vanuit het recht op huisvesting voor iedereen” aldus Kathy. 
“Ook het kostenplaatje van opvang voor de samenleving werd stilaan duidelijk” vult teamverantwoordelijke 
Dirk Soenen aan. Last but not least is er een aanbod nodig dat meer preventief werkt, en thuisloosheid kan 
voorkomen. Nood aan verandering dus. “Een vaststelling die niet alleen door ons CAW gemaakt werd, 
maar die kadert in een jarenlang proces in samenwerking met andere partners, waarbij alle betrokkenen 
zich engageren hun eigen aanbod te gaan differentiëren en waar nodig in de regio leemtes te vullen” aldus 
Dirk Soenen.

Wat verandert?
Wat moet je je dan voorstellen bij een gedifferentieerd 
aanbod voor thuislozen? Een aantal zaken zullen veranderen. 

In eerste instantie is het uitgangspunt anders: er wordt 
vertrokken vanuit de vraag van de cliënt. Om dat te kunnen 
doen is er een wijziging nodig in de manier hoe opvang nu 
georganiseerd wordt.
Er is een evolutie naar opvang in de vorm van individuele 
wooneenheden (zoals studio’s), en er zal nog maar voor 
een klein stuk groepsopvang zijn. Doorheen de jaren werd 

“Vroeger leefde het idee dat een dakloze 
al blij mag zijn dat hij opvang krijgt.”

Kathy Renaudin

“Bij groepsopvang moet je heel wat tijd 
investeren in de accommodatie en het 
groepsgebeuren.”

Dirk Soenen
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duidelijk dat samenwonen in een groep geen evidentie is, en dat dit voor 
sommige mensen zelfs nadelig werkt. “Het werken in die groepsopvang 
zorgt er ook voor dat je weinig tijd over hebt voor begeleiding, 
omdat je heel wat tijd moet investeren in de accommodatie en het 
groepsgebeuren.” zegt Dirk. 

“Maar groepsopvang laten we ook niet helemaal vallen, omdat we net 
die differentiëring willen. Voor het grootste deel van de doelgroep 
werkt die groepsopvang niet meer, maar voor sommige cliënten wel. 
Voor jongvolwassenen bijvoorbeeld kan dat groepswonen nog altijd 
werken, want die gasten zouden kunnen verzuipen in het alleen wonen.” aldus Nancy Mouqué. En 
daarmee is de term differentiëring meteen ook duidelijk: voor elk wat wils. 

“De evolutie van het aanbod opvang wil niet zeggen dat het 
aantal opvangplaatsen vermindert, het wordt wel anders 
ingevuld.” aldus Katrien. “Het is wel de bedoeling dat we 
als CAW in de toekomst niet langer de huisbaasfunctie 
opnemen, zodat wij ons kunnen focussen op onze 
hulpverleningsfunctie.”

Daarnaast ligt de klemtoon ook meer op het preventieve, en wordt er gekeken naar een betere spreiding 
van het aanbod over de hele regio Noord-West-Vlaanderen. Het aanbod wonen in CAW Noord-West-
Vlaanderen zal in de toekomst bestaan uit vier modules, die in elk van onze vier regio’s - Brugge, Houtland, 
Oostkust en Middenkust - aanwezig is. 
Binnenkort komt er in CAW Noord-West-Vlaanderen ook een beleidsmedewerker die zich toespitst op 
het thema wonen.

Vier modules
Die vier modules zijn preventieve woonbegeleiding, woonbegeleiding met verblijf, woonbegeleiding 
zonder verblijf en housing first. Op dit moment bestaat dit aanbod al in verschillende teams, maar het zal 
in de toekomst anders georganiseerd worden.
In Brugge en Middenkust zal er een afzonderlijk ‘team wonen’ zijn, waarbij medewerkers uit die teams de 

Waarom bed, bad & brood  
niet volstaan

“Maar groepsopvang laten we ook 
niet helemaal vallen, omdat we net die 
differentiëring willen. 

Nancy Mouqé

“Het is wel de bedoeling dat we als CAW in 
de toekomst niet langer de huisbaasfunctie 
opnemen, zodat wij ons kunnen focussen op 
onze hulpverleningsfunctie.”

Katrien Delrue
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vier modules kennen. In Houtland en Oostkust maakt het thema wonen onderdeel uit van één polyvalent 
team dat zowel het aanbod onthaal, ambulante begeleiding, wonen als jongeren op zich neemt. En ook in 
die teams moeten de vier modules wonen aangeboden kunnen worden.
“Deze verandering zal heel wat voordelen bieden aan de cliënten, maar vraagt wel een aanpassing in 
de organisatie van onze teams, én in de mindset van onze medewerkers.” aldus Katrien, Kathy, Dirk en 
Nancy. “We willen de teams zo snel mogelijk op hun plek krijgen. De verdeling en samenstelling van de 
teams wordt geïnspireerd door de keuzes en interesses van de betrokken medewerkers. Daarvoor doen 
we intern bij hen een bevraging, zodat we hier maximaal rekening mee kunnen houden. We willen dit 
proces doorlopen met zorg voor onze medewerkers.”
Er wordt ook in elke regio over het muurtje gekeken naar wat anderen al doen, zodat het aanbod 
intersectoraal op elkaar kan afgestemd worden. “Per regio kan dit anders vorm krijgen, afhankelijk van 
het aanbod dat er al is bij andere partners.” vertelt Kathy.

Het traject van een cliënt: vroeger en binnenkort
“In de vroegere situatie had je bijvoorbeeld een cliënt die uit huis gezet werd. Die persoon kwam dan 
terecht in de groepsopvang en werd daar begeleid, onder andere in het zoeken naar een nieuwe woning. 
Eenmaal die nieuwe woning er was, en die persoon toch nog nood had aan begeleiding bij het alleen 
wonen, moest hij een aanvraag doen voor woonbegeleiding. Het team woonbegeleiding, dat losstaat 
van het team van die groepsopvang, volgde dan verder op. Vandaag kunnen we al vóór de uithuiszetting 
iets betekenen via het aanbod preventieve woonbegeleiding. Wanneer de dreiging van de uithuiszetting 
verdwenen is, en opvang misschien niet eens nodig was, kunnen we naadloos overgaan naar een aanbod 
woonbegeleiding, zonder dat die persoon merkt dat dit om een andere ‘module’ gaat. Het wordt binnen 
hetzelfde team opgenomen, en als dat haalbaar of wenselijk is volgt dezelfde persoon dit zelfs op.” licht 
Kathy toe.

Geen uitbreiding, maar reconversie
“Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om een uitbreiding van ons aanbod, maar om een reconversie. We 
moeten dus met de bestaande middelen ons aanbod anders gaan invullen.” licht Katrien toe. “En jammer 
genoeg blijft er een schaarste aan middelen. De huisvestingsproblematiek geraakt ook niet opgelost door 
deze reconversie, er blijft een tekort aan kwalitatieve betaalbare woningen. Wij zijn volop op zoek naar 
studio’s en naar verhuurders die hun studio’s ter beschikking willen stellen, maar merken dat dit niet 
gemakkelijk is. We hebben ook nog wat werk om mensen te overtuigen dat deze doelgroep de investering 
waard is. Tegelijk biedt deze nieuwe aanpak heel wat opportuniteiten voor intersectorale samenwerking, 
en ook intern biedt het heel wat kansen om verbinding te maken met andere teams.” aldus Katrien, Kathy, 
Nancy en Dirk.



34

De verschillende teams die werken rond wonen zoeken de verbinding met elkaar, om tot een ‘gedifferentieerd 
aanbod voor thuislozen’ te komen. 

vlnr: Kathy Renaudin, teamverantwoordelijke Vrouwenopvang Oostende; Katrien Delrue, directeur hulpverlening 
thuisloosheid; Nicole Verbrugge, teamverantwoordelijke Mannenopvang Bredene & Studio-opvang Oostende; 
Nancy Mouqué, teamverantwoordelijke Vrouwenopvang, Gezinsopvang en Jongerenopvang Brugge; Dirk Soenen, 
teamverantwoordelijke Inloopcentrum en Woonbegeleiding Oostende; Linda Lievens, teamverantwoordelijke 
Woonbegeleiding en Mannenopvang Brugge.

Waarom bed, bad & brood  
niet volstaan
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• ons CAW zes opvangcentra heeft: twee voor vrouwen, twee voor mannen, één voor gezinnen  
 en één voor jongeren.

• er in 2017  39.053 overnachtingen waren in deze opvangcentra.

• we steeds meer opvang bieden in de vorm van studiowonen en minder in de vorm van groepswonen. 

• opvang altijd gepaard gaat met begeleiding, waarbij er aandacht is voor alle aspecten van het  
 leven.

• ons aanbod crisishulp meerderjarigen in de loop van 2018 wijzigde en breder bekeken wordt  
 dan een aanbod crisisopvang. 

wist je dat...
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Project erkende vluchtelingen 
gestopt

“De noden van de doelgroep 
zijn niet verdwenen”

Alle CAW’s kregen vanaf 2016 middelen in het kader van het project erkende vluchtelingen. Het project werd 
eind 2017 beëindigd. De noden blijven echter bestaan. We geven een beknopt overzicht van de realisaties van 
het project en geven mee hoe we een antwoord willen blijven bieden op de noden van de doelgroep.
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Realisaties met de middelen

Met de projectmiddelen kon CAW Noord-West-Vlaanderen het Team Erkende Vluchtelingen 
samenstellen (tot eind 2017). Binnen dat team werd bewust ingezet op interculturele medewerkers, 
die een cruciale rol spelen om vertrouwen te scheppen tussen hulpverlener en cliënt. Hulpverlening aan 
mensen van andere origine kan, door communicatieproblemen, moeilijk verlopen. Dikwijls gaat dit over 
meer dan enkel taalproblemen, en interculturele medewerkers gaan net ook de cultuur vertalen. Ze 
bouwen bruggen tussen hulpverleners en nieuwkomers. 

Er werd sterk ingezet op samenwerking, zodat expertise gedeeld kon worden en we als organisaties 
elkaar konden aanvullen om de doelgroep zo goed mogelijk te helpen. Er werd onder andere nauw 
samengewerkt met de OCMW’s, LOI’s, lokale besturen, Solentra, SDV, FMDO, Sociaal Huis Oostende, 
Caritas, Dokters van de Wereld, CGG’s, Pleegzorg, …

Er werd woonbegeleiding en psychosociale begeleiding aangeboden. Bij woonbegeleiding ligt 
de klemtoon op het vinden van een eerste woning in België, gekaderd in een integrale begeleiding. De 
woonbegeleiders bouwden een netwerk uit op de huisvestingsmarkt. Een woonbegeleiding is uiteraard 
veel meer dan het vinden van een woning, cliënten hebben ook nadien heel wat (praktische) hulp en 
ondersteuning nodig. De focus ligt op integratie en gaat over alle levensdomeinen. 

Voor het stuk psychosociale begeleiding werd er nauw samengewerkt met Solentra, een organisatie die 
diagnostische en therapeutische ondersteuning biedt aan nieuwkomers. Heel wat vluchtelingen leven 
met een trauma, dat vroeg of laat terug boven komt. Solentra kwam een dag in de week in het CAW 
therapie geven aan vluchtelingen. Er werd daarnaast aan intervisie gedaan, er werd samen ingezet op 
bekendmaking en inbedding in de regio en er werden vormingen opgezet.

En na het project?

De voor- en achterdeuren van Europa worden op een kier gezet waardoor de vluchtelingen en migranten 
in minder getale binnenkomen, en de projectmiddelen van de Vlaamse overheid zijn eind 2017 gestopt. 
Dat wil echter niet zeggen dat deze mensen niet nog steeds talrijk aanwezig zijn aan de toegangspoorten 
van de hulpverlening. Net zoals de OCMW’s, de voorzieningen van Kind en Gezin, Solentra,... blijft ook 
ons CAW overspoeld worden met vragen van vluchtelingen en migranten. Zeker in Oostende, waar we 
ook geconfronteerd worden met transmigranten, die de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken.

Heel wat mensen hebben nog ondersteuning nodig bij het zoeken naar een woning, al of niet in de 
context van gezinshereniging, ze hebben vaak ook humanitaire basisnoden zoals medische zorg, voedsel 
of onderdak en ze hebben nood aan psychosociale ondersteuning. Het wegvallen van de projectmiddelen 
wil niet zeggen dat we deze doelgroep in de kou laten staan. Wij proberen als CAW om een antwoord te 
blijven bieden aan deze doelgroep, door oplossingen te zoeken met de middelen die er zijn.

Toegang tot medische zorg, voedsel en onderdak zijn simpelweg mensenrechten. Wij vinden het onze 
taak om te blijven pleiten voor deze rechten. We zoeken samen met andere organisaties en instanties 
naar mogelijkheden om deze basiszorg te voorzien.
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Ook het zoeken naar woningen voor deze mensen willen we niet loslaten. De medewerkers van het team 
erkende vluchtelingen ontwikkelden een toolbox voor woonbegeleiders, zodat woonbegeleiders in 
andere teams van ons CAW deze expertise kunnen meenemen.

Om een antwoord te bieden op het tekort aan tolken, mobiliseren we mensen uit de doelgroep zelf 
om te tolken. Deontologisch kan daar allicht wel wat over gezegd worden, maar het lijkt ons nog steeds 
beter om de mens die tegenover je zit te kunnen verstaan. De taalbarrière blijft anders een obstakel om 
hulp te kunnen bieden.

Brugfiguren uit de doelgroep zijn onmisbaar. Dat heeft het succes van het werken met interculturele 
bemiddelaars reeds aangetoond. We kiezen er daarom ook duidelijk voor om nog steeds met een 
intercultureel bemiddelaar te werken in ons CAW, die een plaats krijgt in ons onthaal in Oostende. 
Interculturele bemiddelaars geven de vluchtelingen en migranten namelijk het gevoel dat ze echt welkom 
zijn, gezien zij ‘toch ook van elders komen’.

Bijna elke vluchteling of migrant heeft een ervaring van verlies of trauma meegemaakt. Meestal komen die 
psychosociale problemen pas (terug) boven eenmaal de situatie hier min of meer stabiel is. Ze hebben 
hun erkenning gekregen, hebben een woonst gevonden, hun inkomen is verzekerd via het OCMW of via 
tewerkstelling, de aanvraag voor gezinshereniging is ingediend of de gezinshereniging is een feit, ... Pas 
dan komt alle onverwerkte pijn boven en vaak durven deze mensen de hulpverlener daar niet ‘mee lastig 
vallen’. Ons CAW zal in de tweede helft van 2018, onder supervisie van CAW Oost-Vlaanderen, starten 
met het aanbieden van Mindspring aan volwassenen en aan jongeren. Mindspring is een preventief 
psycho-educatief programma dat gericht is op het versterken van de draagkracht van vluchtelingen 
en mensen met een recente migratieachtergrond, die vaak nog worstelen met rouw, verlieservaringen 
en traumatische gebeurtenissen. Het project wordt in eerste instantie uitgerold in Oostende, en daarna 
in de hele regio Noord-West-Vlaanderen. In de tweede helft van 2019 volgt een verruiming naar de 
volledige provincie, in nauwe samenwerking met CAW Centraal-West-Vlaanderen en het CAW-Zuid-
West Vlaanderen. 

Tenslotte zullen we ook blijven signalen geven aan het beleid en blijven we opkomen voor de rechten 
van deze kwetsbare groep mensen!

Project erkende vluchtelingen 
gestopt



39

• Ons CAW in onthaal 526 vluchtelingen hielp in 2016, en 510 in 2017.

• er 96 vluchtelingen in begeleiding terecht kwamen in 2016, en 84 in 2017.

• bijna 25% van de vluchtelingen die we hielpen jongeren tussen 18 en 25 zijn.

• Ruim een kwart van de vluchtelingen die in 2017 in Oostende terecht kwamen jonger zijn dan 
17 jaar (cijfers Agentschap Integratie & Inburgering).

• Er een afzonderlijk eindverslag van het project erkende vluchtelingen is. 

wist je dat...

https://www.caw.be/voor-professionals/downloads/jaarverslag/eindverslag-project-erkende-vluchtelingen-caw-noord-west-vlaanderen/
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OverKop-Huis Oostende

Wat is een OverKop-huis?
In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen 
en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige 
onmoetingsplek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep 
kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label 
opgeplakt te krijgen.

Waar wordt er samengewerkt?
Met de opbrengst van de Rode Neuzen Dag 2016 werden vijf OverKop-huizen opgericht: één in Genk, 
Gent, Mechelen, Tienen en Oostende. CAW Noord-West-Vlaanderen werkt mee aan het OverKop-
Huis in Oostende.

Wie zijn de samenwerkingspartners?
Habbekrats, CGG Prisma en CAW Noord-West-Vlaanderen (JAC Oostende).

Hoe wordt er samengewerkt?
Elke samenwerkingspartner stelt 1 medewerker ter beschikking. Zij vormen het OverKop-team en 
zorgen voor de ontmoeting en de gesprekken waar nodig. Met dit team wordt ook gekeken wat de 
jongere eventueel meer nodig heeft en wordt een warme doorverwijzing voorzien.

Wat zijn de voordelen van de samenwerking?
De expertise van geestelijke gezondheidszorg (CGG), algemeen welzijnswerk (CAW) en het jeugdwerk 
(Habbekrats) samenbrengen is een sterk punt. Zo kun je een hefboom vormen tussen ontmoeting 
(jeugdwerk), vraagverduidelijking (algemeen welzijn) en therapeutisch werken (CGG) binnen één 
werking.

5 initiatieven in de kijker

Complex hulpverleningslandschap vraagt samenwerking
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Participatie in wijkgezondheidscentrum De Bruggen

Wat is een wijkgezondheidscentrum?
 Een wijkgezondheidscentrum is een eerstelijnscentrum 
waar huisartsen, verpleegkundigen en andere zorg- en 
welzijnsverstrekkers onder één dak samenwerken aan gezondheid 
en welzijn.
 Er wordt gewerkt met een forfaitair betalingssysteem. Dat 
wil zeggen dat je de consultaties niet langer zelf betaalt bij 
de huisarts of de verpleegkundige. Dit is mogelijk omdat 
het wijkgezondheidscentrum een vast bedrag ontvangt van 
de mutualiteit per ingeschreven patiënt. Om van deze zorg 
te genieten moet je je inschrijven.   Je kan je inschrijven in 
wijkgezondheidscentrum De Bruggen te Brugge indien je woont in de wijken Sint-Pieters of Kristus-
Koning.   

Wie zijn de samenwerkingspartners?
 In wijkgezondheidscentrum De Bruggen in Brugge werken huisartsen en verpleegkundigen samen met 
een psycholoog, maatschappelijk werkers, een diëtiste en een medisch pedicure. Deze laatste valt wel 
buiten het forfaitair betalingssysteem. 

Wat houdt onze participatie in?
Tweewekelijks op donderdagnamiddag is ons CAW aanwezig in De Bruggen, voor patiënten met 
welzijnsvragen. Dit zijn patiënten van wie de artsen inschatten dat de drempel om zelf contact te nemen 
met het CAW te groot is. We kunnen zo ook die drempel naar beneden halen. 

Wat zijn de voordelen?
 Patiënten krijgen vlot  op één plaats  een antwoord op hun gezondheids- en welzijnsnoden . We bereiken  
op die manier een kwetsbare doelgroep die we anders moeilijker bereiken.  

Complex hulpverleningslandschap vraagt samenwerking
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WINGG

Wat is WINGG?
WINGG staat voor West-Vlaams integrerend netwerk geestelijke 
gezondheid. Het is een geheel van zorgaanbieders die zich binnen 
West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, 
jongeren en hun context. WINGG is een apart team dat bestaat uit 
verschillende mobiele teams, onder andere het mobiele crisisteam. 

Wie zijn de samenwerkingspartners?
Onder andere diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie (K-diensten), Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg (CGG), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Crisismeldpunt minderjarigen 
(CAW Noord-West-Vlaanderen), revalidatiecentra, huisartsen, voorzieningen uit de Integrale Jeugdhulp 
of de drughulpverlening, context- en cliëntvertegenwoordigers, privé-gevestigde kinderpsychiaters, 
psychologen en therapeuten. 

Waar wordt er samengewerkt?
In de hele provincie West-Vlaanderen.

Hoe wordt er samengewerkt?
Er is een aanwezigheid van WINGG medewerkers in het crisismeldpunt minderjarigen, vooral in 
functie van kennisoverdracht, expertisedeling en ondersteuning van de meldpuntmedewerkers. Het 
crisismeldpunt kan beroep doen op mobiele crisisinterventies binnen geestelijke gezondheidszorg én op 
een aantal crisisbedden die beschikbaar zijn voor minderjarigen met een psychiatrische crisis, verspreid 
over de provincie. 

Waarom wordt er samengewerkt? Wat zijn de voordelen?
Er is gekozen voor een geïntegreerd netwerk van diensten in de geestelijke gezondheidszorg en de 
integrale jeugdhulp omdat we op die manier een totaalaanbod kunnen doen naar de minderjarige in 
crisis. Het totaalplaatje wordt in beeld gebracht en de hele waaier aan crisisjeugdhulp kan worden 
opengetrokken.

5 initiatieven in de kijker

Complex hulpverleningslandschap vraagt samenwerking
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Geïntegreerd breed onthaal Oostende

Wat is het geïntegreerd breed onthaal?
Het geïntegreerd breed onthaal Oostende is een onthaal met verschillende welzijnsactoren om de 
dienstverlening aan de cliënten te maximaliseren en de toegankelijkheid te verhogen. We doen dit door te 
zorgen dat de burger de juiste informatie, de minst ingrijpende hulp, en zorg op maat krijgt onafhankelijk 
van bij welke van de partners hij zich aanmeldt.

Wie zijn de samenwerkingspartners?
Sociaal Huis Oostende, Stad Oostende, CAW Noord-West-Vlaanderen en de sociale diensten van de 
verschillende mutualiteiten. 

Waar wordt er samengewerkt?
Er wordt niet samengewerkt onder één dak, het gaat om een inhoudelijke samenwerking’. Het geïntegreerd 
breed onthaal Oostende is een pilootproject dat wordt aangestuurd door het lokaal bestuur in Oostende 
(SHO). Voorlopig is het dus een lokaal initiatief in Oostende, maar het zal wellicht ook worden uitgerold 
in andere steden of regio’s. 

Hoe wordt er samengewerkt?
Momenteel is het project nog niet van start, en zit het nog in de voorbereidingsfase waarin men volop 
bezig is met het opmaken van samenwerkingsafspraken. Het gaat dan om het doorgeven van (cliënt)
informatie, zorgen voor warme doorverwijzing, voor een duidelijke vraagverheldering, kennismaking 
tussen de verschillende hulpverleners van de verschillende diensten, de kennisbank in een voor de cliënt 
begrijpbare taal formuleren,... De kennisbank is een soort ‘digitale databank’ waar alle informatie rond het 
aanbod van de betrokken diensten terug te vinden is. Op die manier krijgt de cliënt dezelfde informatie 
onafhankelijk van waar hij zich aanmeldt.

Wat zijn de voordelen?
Samenwerken creëert duidelijkheid voor de cliënt, hulpverleners leren elkaars werking veel beter 
kennen, je kan zorgen voor een warmere doorverwijzing als je weet met wie je belt, naar wie er wordt 
doorverwezen, ...

Complex hulpverleningslandschap vraagt samenwerking
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Route 36

Wat is Route 36?
Route 36 is een jongerenhuis in Brugge, waar er zowel 
een vrijetijdsaanbod als hulpverlening aanwezig is.

Wij zijn de samenwerkingspartners?
Het JAC, LOGiN, jongerenwerking ’t Salon (alledrie 
werkingen van CAW Noord-West-Vlaanderen), 
Buurtsport en de preventiewerkers van Stad Brugge.

Hoe wordt er samengewerkt?
De diensten huizen samen in hetzelfde gebouw en maken 
daardoor de verbinding naar elkaars aanbod.

Wat zijn de voordelen?
Samenhuizen zorgt er voor dat de verschillende werkingen sneller de link leggen naar elkaar, jongeren het 
hulpverleningslandschap beter leren kennen, en ze gewoon van de ene bureau naar de andere kunnen 
toegeleid worden.

5 initiatieven in de kijker

Complex hulpverleningslandschap vraagt samenwerking
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Complex hulpverleningslandschap vraagt samenwerking

• er het meest naar OCMW’s, justitie en de geestelijke gezondheidssector doorverwezen wordt  
 door ons onthaal.

• vooral OCMW’s, politie en justitie doorverwijzen naar ons onthaal.

• er het vaakst samengewerkt wordt met de OCMW’s, andere CAW’s, justitie en de huisvestingsmarkt  
 op individueel niveau van een cliënt.

• ons CAW daarnaast heel wat samenwerkingspartners heeft.

• er ook samenwerking is in de vorm van projecten, zoals het geïntegreerd breed onthaal.

• er soms onder één dak samengewerkt wordt, zoals in Route 36.

• we ook samenwerken in functie van campagnes of acties. 

• wij naar de toekomst toe alleen maar meer en sterker zullen samenwerken.

wist je dat...
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Een vrijdagochtend in mei, we nemen een vroege trein naar Gent om te praten met Tom. Hij wou Brugge achter 
zich laten en een nieuwe start maken in Gent. Tom is 22 jaar en opgegroeid in Brugge maar hij praat daar niet 
zo graag over: teveel slechte herinneringen, teveel slechte vrienden. Gent zal hem nieuwe kansen geven en hij zal 
die grijpen. Met de hulp van JAC Brugge, ‘t Salon en LOGiN én zijn mama heeft hij een nieuw spoor gevonden. 

Tom woont sinds een paar dagen op een kamer in een rustig zijstraatje in het centrum van Gent. De dag voor dit 
interview is zijn zetelbed - mét uitschuifbaar logeerbed - toegekomen en hij is druk bezig zijn kamer gezellig te 
maken. Er hangen kleurrijke handdoeken uit andere landen aan de muur. 

Door Femke den Hollander

Tom maakte een nieuwe start dankzij 
JAC en LOGiN

“Het zou kunnen dat ik gelukkig ga worden”
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Tom, kan je vertellen hoe je het CAW hebt leren kennen? 

Ja, dat was in een periode dat het slecht ging. Het ging niet goed op school, ik heb slechte vrienden leren 
kennen, of eigenlijk waren dat geen echte vrienden. Ik ben met drugs begonnen en het werd alleen maar 
erger. Ik heb verkeerde dingen gedaan en op een bepaald moment zaten er ‘k weet niet hoeveel gasten 
achter me aan. Om me af te dreigen, of af te persen. Die vertellen dat door aan elkaar hé. Ik heb wel 
dingen fout gedaan, maar het was niet allemaal mijn fout. Ze begonnen ook te profiteren van mij omdat ik 
de zwakste was. Ze wilden geld van mij hebben. Ik heb kloppen gekregen van zogezegde vrienden. Dan 
weet je dat dat geen echte vrienden zijn. Ik heb ook mijn mama in de put geduwd, de politie stond dan 
voor onze deur en al die dingen. Ze is echt alles voor mij, maar het ging allemaal mis. 

Ik heb dan Machteld leren kennen van het JAC. Ik heb veel met haar kunnen praten, ze heeft veel tijd voor 
mij gemaakt. Machteld staat echt op nummer één voor mij. Je mag dat zeker boven je artikeltje schrijven! 

Maar het ging niet beter met mij. Ik mocht toen niet meer thuis wonen omdat het te erg werd. Ik heb 
opnames gehad in Gent en Beernem en al. Ik heb op straat geslapen en in lege huizen. Met andere gasten 
dicht tegen elkaar geslapen voor de warmte. Maar ik mocht wel nog bij mijn mama gaan om een keer te 
douchen of warm te eten. Wie kan er dat zeggen? Zij is een uitzonderlijke mama. Bij de meeste andere 
gasten die buiten gezet worden, is het ‘buiten en trek je plan’. Zij probeerde wel nog voor mij te zorgen, 
hoe moeilijk de omstandigheden ook waren. Ze is ook mijn bewindvoerder. Ik heb autisme, je mag dat 
weten, dus het is beter dat iemand mijn geldzaken doet. 

Amai, dat is wel heftig. En hoe ging het dan verder? 

Ja, dat kon zo niet verder hé. Toen Machteld in zwangerschapsverlof was, ben ik een paar keer naar ‘t 
Salon geweest. Veel gebabbeld met Bram, dat is echt een supergast. Ondertussen was ik ook al naar het 
JAC van Gent geweest om daar een oplossing te zoeken, maar zij konden mij niet verder helpen omdat 
het JAC van Brugge al bezig was met mij. Bram van ‘t Salon had ondertussen verteld over mij aan Lien van 
LOGiN en toen is er beslist dat Lien contact ging opnemen met mij en verder ging kijken voor begeleiding. 

 ‘k Ga eerlijk zeggen: ik wist zeker dat ik uit Brugge weg moest. Kijk, ik zat gisteren met een maat aan de 
Korenmarkt, op het gemak, en ik had voor de eerste keer sinds jaren het gevoel: ‘Het zou kunnen dat ik 
gelukkig ga worden’. 

Tom maakte een nieuwe start dankzij 
JAC en LOGiN

“Ik heb wel dingen fout 
gedaan, maar het was 
niet allemaal mijn fout.”

“Ik had gisteren voor de eerste keer sinds 
jaren het gevoel: ‘Het zou kunnen dat ik 
gelukkig ga worden’.” 
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Ik gebruik wel nog altijd bepaalde drugs, ik ga niet zeggen welke. Een verslaving is echt moeilijk om te 
stoppen. Maar het is niet meer zoals vroeger, dat was ‘pakken om te pakken’, gelijk wat. Nu ga ik daar wel 
bewust mee om. Ik wil me amuseren in ‘t weekend en ik pak iets en ik amuseer me. Ik ga niet drinken of 
drugs pakken tot ik op de spoed beland, gelijk veel gasten doen. Nee. Ik ga ook wel stoppen uiteindelijk, 
ik vertel dat ook aan Lien en aan het JAC, maar alleen nu nog efkes niet.
Ik denk ook, moest ik iemand leren kennen, een vriendin, dat het dan gemakkelijker is om niet uit te 
gaan. Dan zou ik het wel gezellig maken thuis en een weekend naar Netflix kijken zonder te drinken of 
te gebruiken. Er zijn verschillende soorten vriendschappen hé. Als je zorgt voor mekaar en compassie 
hebt… dat is anders dan die zogezegde vrienden die je dan laten zitten. 

Ging het dan beter, toen je begeleiding kreeg van LOGiN? 

In het begin niet. Ik kon niet meer lachen en niet meer wenen. Ik keek naar filmpjes om mezelf te doen 
wenen, om te weten dat ik nog kon wenen. Het was ook zo erg voor mijn ma. Ik weet dat ze er altijd is 
voor mij, maar ik heb het haar zo moeilijk gemaakt. Geroepen en getierd en onder invloed thuis gekomen. 
Moest ze mijn budget niet beheren, dan was ik ondertussen zo hard dakloos en blut dat ik met mijn laatste 
geld een kist ging gekocht hebben en mezelf vanop een boot in het water ging laten glijden. Met nog juist 
1 pintje mee om nog iets te drinken. Zo erg. En nochtans: mijn ma is een pracht van een vrouw. LOGiN 
helpt mij veel, maar moest mijn mama er niet zijn, amai. Ze heeft mij ook helpen verhuizen naar Gent, ze 
heeft echt zoveel gedaan. Ook al moest ze op een bepaald moment zelf medicatie nemen tegen de stress 
die ze door mij had. 

Lien: Toen LOGiN werd opgestart met Tom, ben ik verschillende keren bij zijn mama thuis geweest, om 
uit te leggen wat wij doen en ook om af te stemmen met haar. Zij wil alleen maar dat Tom vooruit gaat, 
dus het is super belangrijk dat we contact houden met elkaar, zodat we weten wie wat doet. Zij doet zelf 
heel veel, zijn geld en zijn administratie, en wij vanuit LOGiN doen een aantal andere dingen. En samen 
met Tom bereiken we dan wel veel. Er komt terug perspectief. 

Tom haalt ondertussen twee mooie kussentjes uit de verpakking voor in zijn nieuwe slaapzetel en hij heeft 
ook kleine spiegeltjes als decoratie die hij ophangt. Het wordt een gezellig eigen plekje. 

Lien: Mijn rol is ook om het overzicht te helpen bewaren. Welke hulp en steun is er nu in Tom zijn leven 
en wat is er nog nodig? Bijvoorbeeld: een begeleider van Gent die om de zoveel tijd een keer langskomt 
om te zien hoe het gaat. En waarbij Tom terecht kan als hij vragen heeft of als het terug wat moeilijker 
gaat… dat gaan we nog uitzoeken. 

Wat zijn je plannen voor de komende weken of zelfs de komende jaren? 

Eerst en vooral: tot rust komen. En genieten van de rust. Later ga ik iets zoeken van werk, maar nu nog 
niet. Over een maand ofzo misschien. Voor een paar dagen in de week. 

Ik zit hier nu goed, ik kan gewoon thuis blijven en op mijn gemak zijn. En me af en toe amuseren op een 
goeie manier. Ik heb nog niet echt een doel, maar hoe zeggen ze dat? Huisje, tuintje, boompje, dat wil ik 
wel. En moest ik het geluk hebben om een goede vriendin te leren kennen, dan zou ik wel gelukkig zijn. 
Maar dat is voor later, ik wil eerst op mijn gemak zijn. 

Tom maakte een nieuwe start dankzij 
JAC en LOGiN
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En ik spaar voor een camera, ik ga dan de toerist uithangen in Gent en nieuwe plekjes leren kennen, 
mooie plekken. 

Wil je nog iets meegeven om af te sluiten? Heb je tips voor hulpverleners? 

Ik ben heel content dat ik de mensen van ‘t JAC en ‘t Salon heb leren kennen: Bram en Machteld en Lien 
en Sam en Kira en iedereen die daar rondloopt. Ze hebben echt tijd voor mij gemaakt. Ik mocht praten, 
zij luisterden oneindig. Dat is echt het belangrijkste. Machteld is voor mij nummer 1, dat mag iedereen 
weten. Ook al ging het slecht en was er niet direct een oplossing, als er iemand is die naar je luistert, is dat 
superbelangrijk. Dan geef je het ook niet op voor jezelf. 

Lien, wat is er zo speciaal aan LOGiN? 

Wij hebben meer ruimte om te vertrekken vanuit de jongere. We kunnen rekening houden met wat Tom 
wilt en denkt. Hij kan alles aan ons vertellen, hij moet niets verzwijgen. We zijn ook meer bereikbaar. We 
hebben elkaar de laatste week niet zoveel gezien, maar we hebben wel elke dag gebeld. Vanuit LOGiN 
ga ik ook mee met hem naar diensten om verdere hulp te vragen. Als hij alles alleen moet uitleggen, met 
heel zijn geschiedenis, gaan er soms al deuren dicht voor hij zijn uitleg heeft kunnen doen. Als wij naast 
hem staan, krijgt hij minder snel het deksel op de neus. We vertellen ook over hoe wij hem kennen: Tom 
is iemand die graag vooruit wilt, graag plezier maakt en eigenlijk wel heel positief in het leven staat, maar 
het nu moeilijk heeft. Door zijn negatieve ervaringen is het voor hem moeilijk om iemand in vertrouwen 
te nemen. Hij ervaart nu dat dat wel lukt, door de goede contacten die hij heeft met ‘t Salon en het JAC. 
Terug vertrouwen leren hebben, is superbelangrijk. 

“Als wij naast hem staan, krijgt hij minder snel de deur tegen zijn neus.”

Bij veel hulpdiensten moet je een specifiek ‘behandelbaar’ probleem hebben: ofwel een beperking (zoals 
autisme), ofwel druggebruik, ofwel dakloos zijn, ofwel een gedragsprobleem. Maar niemand kijkt naar het 
geheel van een jongere. En als je verschillende ‘problemen’ hebt, word je niet geholpen. Of er zijn allerlei 
voorwaarden waar je eerst aan moet voldoen voor je geholpen wordt.  

Wij zorgen er ook voor dat Tom betrokken blijft bij alles wat er gebeurt. Het is zijn leven. Er zou heel veel 
boven zijn hoofd kunnen beslist worden: ‘Je moet dit, je moet dat, wij vinden dat het voor jou het beste is 
om…’. Dat is nu niet zo. Tom kan zelf zeggen wat voor hem kwaliteit van leven is en dan kijken we samen 
hoe we dat kunnen bereiken. Zonder voorwaarden. 

“Ik heb nog niet echt een doel, maar hoe 
zeggen ze dat? Huisje, tuintje, boompje, 
dat wil ik wel.”

Tom maakte een nieuwe start dankzij 
JAC en LOGiN
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LOGiN

• LOGiN een aanbod op maat zoekt samen met de jongere,...

• ...wil voorzien in continuïteit van de hulp- en dienstverlening... 

• ...en jongeren terug vertrouwen wil doen krijgen in hulpverlening door een aanklampende houding....

• Er gewerkt wordt met twee modules: Consult+ en trajectbegeleiding.

• Er na een aanmelding eerst ingezet wordt op Consult+, waarbij samen met de partners die nog in  
 beeld zijn, gezocht wordt naar een hulpaanbod op maat en hierrond een advies geformuleerd wordt... 

• ...vooraleer zelf een trajectbegeleiding op te starten met de jongere.

• LOGiN 40 vragen naar ondersteuning ontving in 2017, ten opzichte van 16 in 2016.

• 22 jongeren werden begeleid in een traject in 2017.

• LOGiN een eigen jaarverslag heeft.

• het project LOGiN als good practice wordt beschouwd door de Vlaamse overheid.

• LOGiN op basis van stedelijke projectmiddelen werkt die tijdelijk zijn. De einddatum van het project 
  is 31 december 2019.

wist je dat...

https://www.caw.be/voor-professionals/downloads/jaarverslag/werkingsverslag-login-2017/
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Algemene preventie als kerntaak

Algemene preventie is één van de drie kerntaken van het CAW. We hebben hierbij oog voor de factoren 
in de samenleving die het algemeen welzijn van mensen telkens opnieuw in gevaar kunnen brengen. 
De bedoeling is zoveel mogelijk structurele hindernissen weg te nemen. Ook in 2017 zette CAW 
Noord-West-Vlaanderen sterk in op preventie. Deze kerntaak wordt opgenomen door een team van 
preventiemedewerkers. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de collega’s van het CAW zelf en 
met externe partnerorganisaties uit de regio. 

“Wanneer we merken dat dezelfde problemen of moeilijkheden veelvuldig voorkomen, bij verschillende cliënten, 
of wanneer we collega’s uit andere teams over dezelfde problemen horen vertellen, gaan we actief om met 
gevoelens van onrecht en creëren we een constructieve verontwaardiging die de unieke cliëntsituatie overstijgt.” 
(het Preventieteam)

Beter voorkomen én genezen
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Welzijnsmarkt - Oostende 08.03.17

In maart 2017 organiseerde het preventieteam in Oostende een Welzijnsmarkt voor gezinnen, 
alleenstaanden en verenigingen waarbij mensen op een informele manier kennis konden maken 
met een aantal eerstelijns welzijnsdiensten uit de regio. Er werden ook verschillende workshops 
aangeboden (food, art, music). 
We kunnen spreken van een geslaagde eerste editie van de HOP INN welzijnsmarkt. Een mooie 
samenwerking tussen 25 verschillende organisaties uit Oostende zorgde voor een geslaagde 
en sfeervolle namiddag. We konden heel wat bezoekers van 0 tot 90 blij maken met koffie en taartjes , 
haar- en nagelverzorging (Ensorinstituut), een professioneel studioportret (Fotohuis), knutselactiviteiten 
(Jeugdraad en Jeugddienst) en muziek (Conservatorium aan Zee). 

Via een stempelkaart konden mensen kennismaken met het aanbod van een heleboel 
eerstelijnsdiensten die ze misschien nog niet kenden. 

Werkten mee: BudgetInzicht, Sociaal Huis, 
Energieloket, Onthaal Welzijn, FMDO, ATD 
Vierde Wereld, Wijkgezondheidscentrum 
De Hoek, Ithaka Duinhelm, de Fietsbieb, 
de Familiesalons van Samenlevingsopbouw, 
Kraamcentrum De Wieg, EOS, JAC 
Oostende, dienst Integratie en Inburgering 
Oostende, Inloopcentrum Kwiedam, 
Wegwijzer, het Ontmoetingshuis (Huis van 
het Kind) en de Kinderrechtswinkel. 

Het was een mooie mix van 
ontspanning, ontmoeting, uitwisseling en 
informatieverstrekking. 

Acties en projecten



54

Vaccinatiecampagne voor kwetsbare mensen - Oostende 
21.03.17

Na een eerste vaccinatie-actie in november 2016, waarbij op 5 verschillende plaatsen meer dan 120 
kwetsbare mensen (thuislozen, nieuwkomers, mensen zonder papieren enz…) de basisvaccins 
kregen, werd een terugkom-moment georganiseerd in de week van 21 maart voor de noodzakelijke 
herhalingsvaccins. 

Op de tweede beurt kwamen ‘slechts’ 40 mensen af, waarvan dan nog eens de helft geen eerste 
beurt gekregen had. Omdat de herhalingsvaccins noodzakelijk zijn voor een goede werking, werd in 
september nog een vaccinatie-week georganiseerd. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de 
volledige inenting kunnen krijgen. Dit is niet voor iedereen mogelijk, maar we streven naar een zo 
maximaal mogelijk bereik. 

In september werd de vaccinatie beurt gepland op de volgende locaties: Instuif Straathoekwerk, 
Jakoeboe en Inloopteam de Viertorre (samen met Kind & Gezin). 

Jakoeboe vzw vertelt over het mobiel vaccinatieteam in dit filmpje. (foutje van de filmredactie: het 
gaat hier wel over het mobiel vaccinatieteam van het Vlaams Agentschap en niet over Dokters van de 
Wereld). 

Duurzaam lokaal  armoedebeleid - Brugge

De overleggroep Brugge Dialoogstad is een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale 
verenigingen en diensten die werken rond armoede, OCMW Brugge en Stad Brugge.
Brugge Dialoogstad is actief rond armoedebestrijding in Brugge en probeert een brug te vormen tussen 
het lokaal beleid en mensen in armoede.
CAW Noord-West-Vlaanderen neemt deel aan de Algemene Vergaderingen van Dialoogstad Brugge en 
participeert in de kerngroepen rond wonen en sociale huisvesting.
 
Samen met andere sociale partners appelleren we het lokaal bestuur om echt werk te maken van 
betaalbaar wonen en het ontsluiten van de sociale 
grondrechten (via bijvoorbeeld rechtenverkenning of 
automatische rechtentoekenning). 

Het preventieteam werkt ook mee aan het memorandum 
‘Brugge, een sociale en solidaire stad’ in de aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit in het 
kader van ‘Ieders Stem Telt’. 

Een belangrijke opdracht waar we ons volop op willen 
inzetten.

Acties en projecten

Beter voorkomen én genezen
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Brussel - tafels Sociaal Werk Conferentie 2018

Sociaal werk is een beroep dat sterk onderhevig is aan evoluties in de samenleving. Veel 
maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op het sociaal werk en kwetsbare burgers 
waarvoor het opkomt. Denk aan het rechten en plichten verhaal, het opleggen van voorwaarden aan 
grondrechten, de verschuiving van integratie naar inburgering, vermaatschappelijking van de zorg, 
vermarkting, persoonsvolgende financiering… Al die evoluties vragen een grondige reflectie over de 
rol en functie van het sociaal werk. 

Geïnspireerd door al deze vragen, zijn de masteropleidingen sociaal werk (KU Leuven, UA en UGent) 
in overleg gegaan met Vlaams minister Jo Vandeurzen. Een gedeeld traject moet leiden tot een grondige 
reflectie over de profilering, de gemeenschappelijke kern en de toekomst van het sociaal werk in 
Vlaanderen.

Het perspectief van frontliniewerkers, waarin een 
diversiteit van sectoren en praktijken gevat zit, staat 
centraal. In de periode tussen november 2016 en oktober 
2017 komen zes werkgroepen 5 keer samen om te 
reflecteren over de rol van het sociaal werk in Vlaanderen. 

CAW Noord-West-Vlaanderen neemt deel aan de 
werkgroep rond kinderen en jongeren en de werkgroep 
rond sociaal werk en justitie.

Meer info vind je op sociaal.net

Beter voorkomen én genezen
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Wil je ons CAW steunen? 

Dat kan met een gift of een maandelijkse storting 
op BE85 0682 3070 2706. Voor giften vanaf €40, 
kunnen wij een fiscaal attest bezorgen. Wil je graag 
op een andere manier steunen, dan kan je contact 
opnemen met Christel Verhas.

Algemeen Directeur CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8 - 8000 Brugge

tel. 050 66 30 00
christel.verhas@cawnoordwestvlaanderen.be

info@cawnoordwestvlaanderen.be
www.cawnoordwestvlaanderen.be




