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Armoede

Armoede, jij was grauw.
Gehaat door lege maag, met blote handen,
blauw geverfd in kou, geweerd.
Vergeefs. Jij kwam;
Jij trok naar alle landen,
alle hutten sloop jij binnen.
Taai. Gestaag.
En bleef. Jij woonde. Hoonde.
Leegde de schapraaien,
doofde ovens, holde kinderogen uit.
De mensen vraten grond.
Want in hun huid stond zwart
je wapenspreuk gebrand:
Gij zult slechts stenen zaaien.

Wij hebben je verjaagd.
Voorgoed. Zo dachten wij.
Maar nee, daar sta je weer.
Je lacht en lonkt, omhangen
met glitter op krediet, je bek vol rijstebrij,
je billen al te vet, een waggelend banket,
je boert en hikt: “Ik! Ik!”
Je vleit ons, wilt ons vangen
en wurgen. Jààg haar wég!
Het is de hoogste tijd.

Geert van Istendael
(Voor theatergezelschap Tutti Fratelli, 2014)
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Beste Lezer,

Wil je het Contactblad voortaan digitaal ontvangen, per e-mail dus, laat ons dat dan weten op:
secretariaat@cawnoordwestvlaanderen.be
Op die manier kunnen we een hele hoop papier besparen en werken we samen aan een duurzamer milieu!

Armoede is een entiteit met heel veel vertakkingen. 
Moeilijk uit te maken waar ze wortelt. En welke invloed haar vertakkingen hebben op andere aspecten in de 
samenleving en omgekeerd.
Een onoverzichtelijk gedrocht dus. Absoluut niet mooi om aan te zien. Eentje dat je absoluut wil uitroeien, maar 
waar je je terstond machteloos tegenover voelt. In je eentje.

Maar we zijn niet in ons eentje. We zijn een hoogontwikkelde samenleving, waar me met zijn allen zouden moeten 
streven naar een leven zonder armoede voor iedereen.
En er wórdt aan gewerkt. Dat is het goede nieuws

In 2000 werden de Millenniumdoelstellingen ter bestrijding van armoede en onrecht in de Verenigde Naties door 
189 landen ondertekend.

Deze doelstellingen werden in 2015 gedeeltelijk behaald en opgevolgd door de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen die tegen 2030 zouden moeten behaald worden:

•	 Beëindig armoede overal en in al haar vormen
•	 Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
•	 Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
•	 Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
•	 Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
•	 Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
•	 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
•	 Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve 
 tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
•	 Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
•	 Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
•	 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
•	 Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen
•	 Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
•	 Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen
•	 Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, 
 bestrijd woenstijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit 
 een halt toe
•	 Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker 
	 toegang	tot	justitie	voor	iedereen	en	creëer	op	alle	niveaus	doeltreffende,	verantwoordelijke	en		 	
 open instellingen
•	 Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame 
 ontwikkeling

“De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een to-do lijst voor mensen en de planeet, en een blauwdruk voor succes”, 
zei VN-Secretaris-Generaal Ban ki-Moon bij de lancering. “We zullen ook een nieuw mondiaal partnerschap nodig 
hebben”, aldus Ban ki-Moon. “We hebben actie nodig van iedereen, overal. Zeventien Duurzame Ontwikkelings-
doelen zijn onze gids.”

Werk aan de winkel, zo te zien. Voor ons allen. Beleidsmatig en structureel, maar ook individueel. 

Op welke manier je je ook inzet, doe het met hart en ziel. Zoals sommige van onze cliënten, in de Verenigingen waar 
armen het woord nemen. Neem deel aan hun actie op 17 oktober (p. 5). Hou bij de lokale verkiezingen rekening 
met een al dan niet sociaal beleid (p. 4). Lees de brief van Prof. Hendrik Vos, die kinderarmoede aankaart (p. 6).
En lees op alle andere bladzijden hoe wij ons, als organisatie, inzetten in de strijd.

Veel leesgenot en mooie vallende bladeren.

Rein De Puysseleyr

Je kan de zeventien doelen verder uitdiepen op de goeie ouwe wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_Ontwikkelingsdoelstellingen
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17 oktober
werelddag van verzet tegen armoede

In 2018 zal het lokale beleid centraal staan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk 
gaat daarbij ook veel aandacht uit naar lokaal sociaal beleid, want gemeentes en OCMW's hebben 
belangrijke sleutels in handen om armoede structureel terug te dringen. 

Met de campagne #lokaalsociaal wil het Netwerk tegen Armoede lokale besturen inspireren om echt 
werk te maken van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 

Lokaal beleid moet veel verder reiken dan hulpverlening. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor 
een expliciete grondrechtenbenadering. We zien dat lokaal beleid soms sterk focust op allerlei 
leefstijlprojecten, van tandzorg tot goedkoop koken, bij mensen in armoede. Dergelijke projecten hebben 
weinig impact zolang mensen in armoede hun grondrechten niet kunnen realiseren: waardig inkomen, 
degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, ... Nochtans kan het lokaal beleid 
veel betekenen om die rechten te realiseren.

Hulpverlening zou veel meer kunnen focussen op rechtentoekenning. Een maatschappelijk werker 
zou systematisch kunnen nagaan welke rechten van zijn cliënt nog niet in orde gebracht zijn: rond 
huisvesting, verhoogde tegemoetkoming, ... Verder kunnen lokale besturen op heel veel domeinen 
structurele stappen vooruit zetten: sociale huisvesting stimuleren, veralgemeende derdebetalersregeling 
ingang doen vinden in eerstelijnszorg, referentieadres toekennen, dringende medische hulp toegankelijk 
maken,	investeren	in	sociale	economie	en	wijk-werken,	correcte	toekenning	van	het	leefloon,	...

Met een leidraad voor elke gemeente wil het Netwerk tegen Armoede de lokale besturen inspireren 
en met hen in dialoog gaan over hoe we de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting kunnen winnen. 

Lees hier de leidraad
http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/Sterk-lokaal-beleid-tegen-armoede-MIA.pdf

Bron: www.netwerktegenarmoede.be/lokaalsociaal

Als wij burgemeester zijn, kiezen we voor een lokaal sociaal beleid dat armoede echt vermindert
#lokaalsociaal
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acties

brugge         oostende

'Soepe an d’horloge'
woensdag 17 oktober

12.05 tot 13.15u.

Organisatie: Werkgroep 17/10

Plaats: Leopoldpark, Oostende

Programma:
Vanaf ‘5 voor 12’ aan het 
bloemenuurwerk in het 

Leopoldpark. 
Ontmoeting met soep.

Meer info: 
Werkgroep 17/10: 
Kristine Decroos
0495/10 12 40

kristinedecroos@hotmail.com
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"Dankuwel, Johan Van Biesen, dat u 
schreef wat haast niemand weten wil"

In het programma 'De ochtend' op Radio 1 kiest elke week een gast zijn of haar held van de week.
Naar aanleiding van het begin van het schooljaar las Professor Europese politiek Hendrik Vos 
(UGent) een brief aan zijn held, Johan Van Biesen, voorzitter van de Vereniging Schulden op 
School.

Beste Johan Van Biesen,

Ik ken u niet, maar ik lees dat u voorzitter bent van de Vereniging SOS 
Schulden op School. U bent mijn held van de week, jawel, want u 
schreef een brief, en die stond op dinsdag in de krant. Het was een 
klein kolommetje, in De Standaard, op pagina 35, onderaan.

U had het over Sigrid, die op haar twaalfde wilde leren voor kapper. 
Maar	dat	ging	niet.	Ze	kon	niet	starten	want	de	koffer	met	scharen	en	
borstels en oefenpoppen was te duur. Dus volgde Sigrid een kantoor-
opleiding, maar dat lag haar niet, en ze probeerde nog wat anders, en 
nog wat anders. Zolang het maar goedkoop was. Kapster is ze nooit 
geworden, terwijl dat plan toch echt niet zo waanzinnig was. Maar blijk-
baar wel te duur.

Ik zocht wat cijfers. 12% van de kinderen in Vlaanderen woont in een huishouden met een inkomen 
onder de armoederisicodrempel, dat zijn 150.000 kinderen. 150.000. Een op de vijf gezinnen kan zich 
geen week vakantie buitenshuis permitteren. 30.000 kinderen kunnen geen vriendjes uitnodigen om te 
komen spelen, 10.000 kinderen missen schooluitstappen omdat ze te arm zijn om ervoor te betalen. Er 
worden vandaag twee keer zoveel kinderen in een kansarm gezin geboren dan tien jaar geleden.

Dat is veel. Dat is vreselijk veel.

Een	koffer	met	scharen	is	te	duur,	niet	alleen	voor	Sigrid	maar	voor	vele	kinderen.

Dat is schokkend en stuitend en vooral een schande.

Kinderen in armoede hebben de meest uiteenlopende gaven en talenten, maar één ding hebben ze 
allemaal geleerd en kunnen ze best van al: zwijgen. Dat zullen ze maandag ook doen, als de juf met de 
beste bedoelingen vraagt hoe de vakantie is geweest. Ze zullen luisteren naar de verhalen, over zeil-
kampen en ponykampen, over Disneyland Parijs, over tropische stranden en hotels met zwembaden, 
van Bali tot de Beekse Bergen. Het is iedereen gegund, echt, en ik hoop dat er geen blauwalg in het wa-
ter zat, of kwallen in de zee, dat er nergens muggen waren en niemand in een bosbrand heeft gezeten.

Maar achteraan in de klas zit er een Sigrid die op haar lip bijt, naar het plafond kijkt of naar haar versle-
ten schoenen. En die droomt van kapsels.

Ze zijn met veel, maar ze zijn stil en niemand ziet ze nog.

Kinderen zaten de voorbije weken vaak in de speeltuin van de popupzomerbar, waar het zo gezellig en 
zo gemoedelijk was en waar hun ouders met andere ouders kubden bij een mojito of een cuba libre. 
Maar Sigrid was daar niet, en ook haar ouders niet. Ten eerste omdat ze door omstandigheden maar 
één ouder heeft, ten tweede omdat een mojito negen euro vijftig kost, een cuba libre evenveel.

Foto: Radio1
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Dus blijven Sigrids onder de radar. Armoedeorganisaties proberen het thema wel op te werpen, en 
dan is het even nieuws, de schoolkosten en de facturen en de prijs van het onderwijs. Maar de meeste 
politici steken dan hun vingers in de oren. Er zijn wellicht geen stemmen mee te halen. Er wordt amper 
over getweet, er zijn geen forse verklaringen over het opkuisen van de kinderarmoede. Geen lid van de 
regering roept hysterisch ‘Het stopt hier, het moet stoppen, het moet stoppen!’. Toch niet als het over 
hoge schoolfacturen gaat.

Een probleem dat niet benoemd wordt, is er geen. Het blijft onuitgesproken en vergeten. Het wordt 
weggemoffeld	en	dus	wordt	er	veel	te	weinig	aan	gedaan.

Dankuwel, Johan Van Biesen, dat u schreef wat haast niemand weten wil, een verhaal waar we gege-
neerd en ongemakkelijk van worden. Ik hoop dat iedereen het leest, en vooral de hele Wetstraat.

En ik hoop dat het goed met Sigrid gaat. Dat ze toch haar weg wat vindt. Een mooi leven begint met 
goed, betaalbaar en open onderwijs. Laten we dat niemand ontzeggen. Niemand.

Vele groeten, ook aan Sigrid,

Hendrik Vos

Bron: www.radio1.be

In Vlaanderen 2018:

12% van de kinderen leven in armoede.

Dat zijn 150.000 kinderen.

Een op de vijf gezinnen kan zich geen week 
vakantie buitenshuis permitteren.

30.000 kinderen kunnen geen vriendjes 
uitnodigen.

10.000 kinderen missen schooluitstappen.

Er worden vandaag twee keer zoveel kinderen 
in een kansarm gezin geboren dan tien jaar 
geleden.
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woonbegeleiding oostende
een interview

Woonbegeleiding Oostende huist in de Sint-Sebastiaansstraat. Ik ontmoet er Dirk, Sandra, Nadia,
Barbara, Tineke en Dieter, die me overvloedig vertellen over hun werkvorm.

Woonbegeleiding is voortdurend in evolutie en heeft al een behoorlijke historiek achter zich.
Gegroeid vanuit het project Zorgwonen, later inspelend op een behoefte aan nazorg na residentiële 
opvang, aangegroeid door het ontstaan van Preventieve woonbegeleiding en tegelijkertijd afbouw van 
residentiële werking Kortopvang. Om uiteindelijk nu gemodelleerd te zijn tot Woonbegeleiding met drie 
modules: Preventieve woonbegeleiding, Zorgwonen en Begeleid Wonen / Begeleid Zelfstandig wonen.
Maar in het CAW is er een reorganisatie gaande van de werkvormen volgens bepaalde thema’s. 
Woonbegeleiding valt dan binnen de cluster Wonen. 
In de (nabije) toekomst zullen we dan spreken van Woonbegeleiding met opvang, Woonbegeleiding 
ambulant en Preventieve Woonbegeleiding. Woonbegeleiding ambulant zal dan het huidige Begeleid 
wonen en Zorgwonen omvatten.
Het gedeelte Begeleid zelfstandig wonen voor jongeren gaat dan naar de cluster ‘Jongeren’ binnen het 
CAW. 
Hierover in een later contactblad ongetwijfeld veel meer.

Kort gezegd:

Preventieve woonbegeleiding: Als huurder (maar ook als verhuurder) heb je er alle baat bij om een uithuiszetting 
te voorkomen. Het CAW biedt een woonbegeleiding aan die er op gericht is de uithuiszetting te vermijden.
Zorgwonen is een begeleiding voor zorgbehoevende, meestal oudere, mensen in een soort woonbegeleidings-
systeem. De focus van de begeleiding ligt op coördinatie van diensten die betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt.
Begeleid Wonen is begeleiding aan huis op vraag van de cliënt om bijgestaan te worden op verschillende 
levensdomeinen.

Alle hulpverleners doen een mix van de drie werkvormen binnen woonbegeleiding. Elk heeft zo’n 15-tal 
begeleidingen lopen.
We wandelen met dit interview doorheen de drie werkvormen.

Preventieve woonbegeleiding

Preventieve woonbegeleiding: wat is dat precies?
Eigenlijk is het een samenwerkingsproject met de sociaal verhuurkantoren in de regio. Bij moeilijke huurders, 
in geval van huurachterstal, overlast of onaangepaste wooncultuur. In plaats van onmiddellijk de stap te zetten 
naar de rechtbank,melden ze die cliënten eerst aan bij ons. Waarbij ze eigenlijk zeggen “We geven je nog een 
laatste kans. Vooraleer naar de rechtbank te stappen hebben we een aanbod om begeleiding op te starten en de 
problemen in de woning of met het betalen van de huur aan te pakken. Als dat lukt, verbinden wij ons ertoe om niet 
naar de rechtbank te stappen en jullie niet uit huis te zetten”.

Kan je dit illustreren aan de hand van een concrete situatie?
Bijvoorbeeld, iemand heeft een maand of twee huurachterstal en er is een moeilijke communicatie tussen sociale 
verhuurmaatschappij en de huurder. De verhuurmaatschappij overweegt een procedure tot uithuiszetting. Ze 
kunnen elkaar niet bereiken en wij worden gevraagd om als tussenpersoon op te treden. 
Wij doen dan een eerste gesprek met de aanmaners en de huurder samen om de zaken uit te klaren: waarom zijn 
we hier, wat kunnen wij doen ter ondersteuning.
In	een	tweede	gesprek	gaan	we	verder	 in	op	het	 in	orde	krijgen	van	de	financiën.	Bij	de	meeste	mensen	gaat	
het wat verder dan louter huurachterstal, maar is er sprake van een gebrekkige administratie. Of bijkomende 
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problemen zoals studerende kinderen die een grote kost vormen. Al die problemen moeten eerst diepgaander 
bekeken worden vooraleer er naar een mogelijk afbetalingsplan kan gestreefd worden. 
Wij hebben daarvoor de nodige tijd nodig, eerst moet er een vertrouwensband met de huurder opgebouwd worden 
en daarna stap voor stap verder naar een eindoplossing. We vragen daarvoor drie maanden. Dan nodigen wij 
nogmaals de aanmaners uit voor een stand van zaken. De bemiddeling kan verlengd worden tot zes maanden. Zo 
proberen we tot een oplossing te komen om die uithuiszetting te vermijden.
Daarna volgt nog een nazorg van 6 maanden.
We hebben vanuit de overheid ook de opdracht om alle bijkomende problematieken in kaart te brengen en aan te 
pakken, eventueel via doorverwijzing. Het is niet de bedoeling dat wij de hele integrale begeleiding opnemen, we 
focussen op het vermijden van de uithuiszetting.
Doorverwijzing kan dan zijn Begeleid wonen, collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer, poets- of 
relatiebegeleiding, … Hetgeen waarmee de cliënt wil aan de slag gaan.
Het grote verschil bij preventieve is dat de cliënt niet zelf de vraag stelt, we werken outreachend, aanklampend om 
de cliënt te motiveren om mee te werken. Dit is een van de weinige werkvormen waar de cliënt niet zelf de vraag 
stelt.

Hoe moeilijk is dat?
Soms moeilijk, maar wij hebben een stok achter de deur, de gerechtelijke procedure met daaraan verbonden 
kosten, die hen wacht als ze niet meewerken. 
In het algemeen verloopt dit positief. Sommigen krijgen we niet mee. We zeggen altijd: het aanbod is vrijwillig. 
Maar het is niet zo vrijblijvend omwille van mogelijke gevolgen als ze niet instappen.  
Er is een begeleidingsovereenkomst tussen ons, de huisvestingsmaatschappij en de cliënt. Er wordt dus een 
bepaald engagement gevraagd van alle drie. Het is belangrijk dat van in het begin ieders positie binnen die 
overeenkomst	 duidelijk	 is.	 Twee	partijen	 hebben	een	 conflict	 dat	moet	worden	 opgelost,	 de	woonbegleider	 is	
vooral bemiddelaar, die de twee partijen dichter bij elkaar wil brengen. 

Het lijkt niet evident om het vertrouwen te winnen van de cliënt/huurder.
Als woonbegleider moet je duidelijk maken dat je niet het verlengde bent van de verhuurmaatschappij. Eens dat de 
posities en het kader duidelijk zijn en de cliënt weet dat hij op vertrouwelijkheid en beroepsgeheim kan rekenen, is 
dit eigenlijk precies zoals een andere begeleiding.
Het is wel een uitdaging om met alle ‘aanmelders’ uit de regio alle afspraken en protocollen duidelijk te blijven 
stellen. Het vraagt heel veel afspreken en evalueren met de sociaal verhuurkantoren. We kregen wel eens 
het verwijt dat we ons te veel achter de cliënt scharen (wat eigenlijk een heel natuurlijke houding is voor een 
hulpverlener…). We moeten dus neutraal trachten te blijven en het vertrouwen van de aanmelder te behouden. 
De beste motivatie is aan te tonen dat het voor alle partijen win-win is. Als alles naar wens verloopt kan de 
huurder in zijn woning blijven en vermijdt de huisvestingsmaatschappij een vervelende, dure procedure en kan 
de huurachterstallen recupereren. Sommige maatschappijen zeggen ook expliciet dat dit voor hun interessant is. 

We bestaan nu sedert eind 2012 en zijn operationeel geworden begin 2013. 
In de loop van die vijf jaar hebben we een goede verstandhouding opgebouwd met de verschillende maatschappijen. 
Er is vertrouwen, maar we moeten wel regelmatig samenzitten om dit te bestendigen. Of soms gewoon om er aan 
te herinneren dat we bestaan. De huisvestingsmaatschappijen zijn nl. niet verplicht om door te verwijzen. Zo 
kan het samenwerkingsprotocol met ons, door bijvoorbeeld een nieuw bestuur, wel eens naar de achtergrond 
verdwijnen. 
Het zou misschien beter werken als er een soort verplichting is om, vooraleer een procedure uithuiszetting op te 
starten, te kunnen aantonen dat alle manieren om minnelijk te regelen zijn uitgeprobeerd.

Behalve de huisvestingsmaatschappijen kunnen ook tal van anderen situaties aanmelden: familie, buren, andere 
hulpverleners, de cliënt zelf… Van OCMW’s hebben we regelmatig aanmeldingen.
Een aantal situaties kunnen we moeilijker opnemen. Burenbemiddeling is er zo een. Of als er al een 
woonbegeleidingsdienst aanwezig is, dan laten we dat pakket aan hen over.

We hebben tijdelijke middelen gekregen om hetzelfde concept uit te rollen op de private huurmarkt. Daar is het een 
stuk moeilijker omdat je een zeer groot aantal huisbazen hebt, waarmee je telkens een onderhandelingsronde tot 
samenwerking moet starten, terwijl dit op de sociale huurmarkt beperkt is tot een beperkt aantal maatschappijen. 
Op de private markt zijn huisbazen minder snel bereid om begrip en geduld op te brengen voor de sociale situatie 
van hun huurders. Zij denken meer economisch. Terwijl de sociale huisvestingsmaatschappijen weten dat ze met 
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een sociaal kwetsbaar publiek werken.
Er zijn zelden aanmeldingen van private eigenaars zelf, eerder doorverwijzingen van OCMW’s of andere sociale 
diensten. We zijn ook nog niet zo gekend op de private markt.

Het	fijne	aan	Preventieve	woonbegeleiding	is	dat	wij	mensen	kunnen	bereiken	die	heel	geïsoleerd	zijn,	maar	heel	
erg veel hulpverlening kunnen gebruiken.

Zorgwonen

Is gestart in 2001 met 8 cliënten die op studio’s woonden en waarvan bleek dat er door medische en andere 
problematieken meer begeleiding, meer zorg nodig was bij het alleenwonen. Bijvoorbeeld thuiszorg, verpleging 
aan huis, budgetbeheer.
Het ging voornamelijk over oudere mensen die dan de zekerheid hadden dat ze hun verder leven door het project 
Zorgwonen zouden begeleid worden. 
Later is het idee rond Zorgwonen veranderd: het is niet omdat een cliënt levenslange zorg nodig heeft dat er ook 
levenslang begeleiding van het CAW nodig is. Tegenwoordig wordt daarvoor meer richting netwerk gekeken. 
Ook is het CAW afgestapt van het zelf verhuren van studio’s. De zorgwoners wonen nu meestal in sociale 
huisvesting,	serviceflats	of	privaat.	Dat	is	voor	ons	een	neutralere	positie.
Maar het blijft voor ons wel een bezorgdheid of die huisvesting standvastig blijft.
De Zorgwonenbegeleiding is niet meer nodig als de situatie van de cliënt stabiel genoeg is, als hij kan terugvallen 
op zijn netwerk of als hij beter terecht kan in een rusthuis of psychiatrische verzorgingsinstelling, of een meer 
gespecialiseerde woonbegeleiding. 
We merkten dus dat zeer erg hulpbehoevend zijn niet noodzakelijk levenslang duurt. Cliënten kunnen soms erg 
gunstig evolueren, tot zelfs naar zelfstandig wonen toe. Als je dan, na tien jaar begeleiding, merkt dat je eigenlijk 
alleen nog voor een babbeltje langskomt, is het tijd om afstand te nemen. Wat niet altijd even makkelijk is. 
We zijn wel een team dat kritisch durft te kijken of hulp nog nodig is en of onze hulpverlening daarvoor de passende 
hulp is. Het is wel belangrijk dat we daar bij stilstaan.
Er blijven natuurlijk mensen die wel langdurig begeleid worden.
Soms is het netwerk helemaal verdwenen, maar soms kan dit (gedeeltelijk) weer aangesproken worden. We 
blijven dit regelmatig proberen. 
Het kan gebeuren dat iemand van Zorgwonen evolueert naar Begeleid wonen. Het omgekeerde kan natuurlijk ook, 
dat iemand in Begeleid wonen afhankelijker wordt van allerlei zorgdiensten.

Begeleid Wonen

Is begeleiding op vraag van de cliënt om bijgestaan te worden op verschillende levensdomeinen. De leeftijd van de 
cliënten varieert tussen 18 en 100 jaar. Maar voornamelijk vanaf 25. De groep jongeren (18-25 jaar) kan terecht in 
Begeleid Zelfstandig wonen, waar de focus ligt op trainen van woonvaardigheden. Maar je kan evengoed iemand 
van 20 jaar hebben, die die training niet echt meer nodig heeft, maar wel met een woonbegeleidingsvraag zit. 
Begeleid wonen is beperkt in tijd. We evalueren elke zes maanden. Ook daar moeten we, net zoals in Zorgwonen, 
blijven kritisch kijken of wij nog de gepaste hulpverlening zijn, en of er überhaupt nog hulpverlening nodig is. We 
verwijzen bijgevolg vaak door naar aangepaste hulp. 

Wat houdt de begeleiding in?
Dat hangt af van welk doel de cliënt beoogt. Dat kan budgetbegeleiding zijn, vragen rond huishouden, rond 
opvoeding, zelfhygiëne, zoeken naar werk. Maar altijd enkel op hun vraag. Zo kan je als hulpverlener soms vragen 
hebben rond de hygiëne in huis. Maar als dat niet de vraag is van de cliënt kan je dit niet als een doelstelling 
opdringen. Wel bijvoorbeeld als zich daarrond een crisissituatie met de huisbaas voordoet.
In Begeleid wonen maakt de hulpverlener eigenlijk deel uit van het dagelijks leven van de cliënt. Het heeft vaak 
niet veel zin om je contact met de cliënt voor te bereiden. Je speelt gewoon in op wat er op dat moment in het 
gezin gaande is. 
Dit gebeurt altijd via huisbezoeken. Een uitzondering is bijvoorbeeld een cliënt die nog bij de ouders woont, die 
dan liever voor gesprek naar de dienst komt, omdat hij niet wil dat de ouders het gesprek horen. Dan komt die 
cliënt naar de dienst. Of wanneer de hulpverlener zich onveilig voelt, bijvoorbeeld bij risico op agressie. 
Soms worden cliënten door een dienst naar ons doorverwezen en voelen we dat het veel meer de vraag is van 
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de dienst dan van de cliënt. Soms komt dat omdat de cliënt er zelf nog niet aan toe is, of hier zelf geen problemen 
ziet. Dan merk je dat de vraag niet echt van hen zelf komt, ze zelfs weigerachtig zijn t.o.v. de huisbezoeken, en 
dan kunnen wij natuurlijk niet veel begeleiden. Het moet echt van hen zelf komen. Maar we zullen toch enigszins 
proberen aanklampend te werken.

Hoe komen cliënten er toe om naar jullie te stappen?
Soms via onthaal of andere bestaande hulpverlening. Ook vaak via collega’s van opvangcentra. Dat zijn dan 
cliënten die, na opvang, zelfstandig gaan wonen en daarbij wat begeleiding kunnen gebruiken. Ook via Preventieve 
woonbegeleiding stappen mensen soms in begeleid wonen. 
Heel vaak gaat het om sociaal administratieve vragen. 

Soms komen mensen aanvankelijk met een vraag, bijvoorbeeld schulden, waarachter een aantal andere 
problematieken schuil gaan, bijvoorbeeld verslaving. Als je zoiets detecteert en het vertrouwen is gegroeid, dan 
kan je daar ook mee aan de slag. 
Een groot deel van de begeleidingen die we doen zijn echt wel multi-problemsituaties. Soms worden cliënten zich 
pas na een tijd bewust van het bestaan van problemen buiten hun oorspronkelijke vraag.

Als jullie drie verschillende werkvormen door elkaar uitoefenen, is er dan niet soms een soort 
rolverwarring?
Het is niet evident. Alles doen heeft zo zijn voor- en nadelen. 
Wij hebben mensen in woonbegeleiding, die een sociale woning huren, en waar wij ook preventieve doen. Soms 
is een sociale verhuurmaatschappij dan verwonderd dat zij niets weten van het begeleid wonen. Zij snappen heel 
moeilijk de scheiding tussen de twee werkvormen. 
We moeten ernaar streven dat er in de regio’s een vast aanspreekpunt is voor preventieve. Dan is dat duidelijker 
voor de maatschappijen.

Woonbegeleiding steeds in evolutie

Er is in Woonbegeleiding, en bij uitbreiding in het hulpverleningslandschap, een verschuiving gaande naar het 
meer en meer betrekken van het netwerk bij begeleidingen en zo de hulpverlening van ons uit (gedeeltelijk) af te 
bouwen. 
Er is een duidelijke evolutie naar een minder ‘paternalistische’ houding, weg van de ‘hulpverlener die het best weet 
wat de problemen zijn’.

Is er in jullie werking ook plaats voor vrijwilligers?
Er	zijn	er	momenteel	geen,	nog	nooit	geweest.	Maar	het	zou	fijn	zijn	als	we	dat	in	de	toekomst	kunnen	uitbouwen.	
We proberen daar eens werk van  te maken. We zouden soms wel wat helpende handen kunnen gebruiken om 
mensen te begeleiden naar de voedselbank, hulp bij klussen, tuinonderhoud, naar containerpark gaan.
We hebben hier ook niet iemand die de eventuele vrijwilligers kan opvolgen en coachen. Dat vraagt ook wel wat 
inzet. Anderzijds doen wij nu een aantal taken die door of samen met vrijwilligers kunnen gedaan worden. 

Het interview wordt afgerond met een resem aan anekdotes die je als woonbegeleider tegenkomt. Gaande 
van schoonmaakacties, herhaaldelijke containerparkbezoeken, huisdierenkwesties (met zelfs een 
briefschrijfactie naar Prins Laurent), een boete wegens het (gratis) illegaal verhandelen van jonge katjes 
op facebook…
Ze komen op dreef, de woonbegeleiders, met grappige, vertederende, schrijnende, maar vooral zeer 
betrokken verhalen over situaties waarin mensen kunnen terechtkomen. Mensen als u en ik, maar die niet 
helemaal overeenstemmen met het voorgeschreven pasvormpje van de maatschappij.

Maar ze eindigen met een pluim aan het contactblad. Ze zijn trouwe lezers en vinden het fijn om te kunnen 
lezen over de verschillende werkingen van ons CAW en nu ook hun eigen werking te kunnen toelichten.

Dank voor dit interview!

Interview: Rein De Puysseleyr
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voorstelling team
woonbegeleiding oostende

Nadia Babic
Hulpverlener

Dieter Maes
Hulpverlener

Barbara Lemmens
Hulpverlener

Tineke van Hijfte
Hulpverlener

Dirk Soenen
Teamverantwoordelijke

Sandra Cordy
Hulpverlener

Woonbegeleiding Oostende
Sint-Sebastiaansstraat 16a

8400 Oostende
059 70 11 92

woonbegeleiding.oostende@cawnoordwestvlaanderen.be
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jac oostende
op de paulusfeesten

JAC Oostende zorgde afgelopen zomer op de Paulusfeesten voor een extra podium in hun lokalen in 
de Dekenijstraat 8, Oostende. 
Dit initiatief werd zeer gesmaakt, zowel door de bezoekers als door de organisatoren.



14

Interview met Bedet en Ingrid

gevangeniswinkel ‘soaps & sweets’

Bedet werkt voor team Justitieel Welzijnswerk (JWW) in het Penitentiair Complex Brugge (PCB), en is 
verantwoordelijk voor de gevangeniswinkel ‘Soaps & Sweets’.
Ingrid werkt als vrijwilliger in ‘Soaps & Sweets’.

Dinsdag 28 augustus.  Voor het eerst sinds enkele weken heerst er opnieuw drukte in Ruddershove.  
CAW-medewerkers stromen het gebouw terug binnen, met alle bijhorende vakantieverhalen.
Het weer is eerder herfstachtig, of het één met het ander te maken heeft, laat ik graag in het midden. 
In ieder geval, dit is een uitgelezen moment om een interview voor ons contactblad af te nemen.

Om met de deur in huis te vallen Ingrid, stel jij jezelf even voor?

Ingrid: Ik ben Ingrid. Ik ben 62 jaar en geniet van mijn pensioen.  Dertien 
jaar lang heb ik in een bank gewerkt, tot mijn man en ik onze eigen slagerij 
begonnen.
Mijn man gaf les in Ter Groene Poorte.  We hadden beiden een goede job, 
maar ik wilde toch graag zelfstandig beginnen. Bij wijze van oefening werkte ik 
eerst een tijdje in het weekend bij een bevriende slager. Het lag mij absoluut.  
Vervolgens hebben mijn man en ik, tot verbazing van onze familie, beiden 
onze job opgezegd om een slagerij te starten. We waren 30 en 31 jaar oud, 
het was een goed moment.
Onze eerste slagerij lag naast café Du Gaz in Kristus-Koning. Die winkel 
hebben we 4 jaar uitgebaat.
Toen kregen we de kans om in Zuienkerke een bestaande slagerij over te 
nemen.  Gezien wij beiden uit Zuienkerke afkomstig zijn, was die beslissing 
snel gemaakt.  We hebben daar nooit spijt van gehad. Samen hebben we de 
slagerij 26 jaar met liefde gerund, tot we op pensioen gingen.
Via een directrice van het PCB werd mij gevraagd of ik interesse had in 

vrijwilligerswerk waardoor ik bij Bedet terecht kwam. Dit was toen nog in de Vlamingdam.
Wij hebben ook 2 zonen, ondertussen 35 en 37 jaar, en een kleinkind van 20 maanden waar ik 1x per week voor 
mag zorgen (glundert).
Bedet: Ik herinner mij ons eerste gesprek in mei 2014. Dat was een mooi gesprek.  Ingrid vertelde dat ze er 
naar	verlangde	om	ook	eens	een	zaterdagnamiddag	te	shoppen	en	koffie	te	gaan	drinken.		Om	op	het	gemak	te	
ontbijten	na	jarenlang	opstaan	om	5u30,	met	een	koffie	en	een	boekje.		Zes	maanden	na	haar	pensioen	kwam	ze	
tot de bevinding dat ze toch wel terug iets wilde doen.  Het was een heel gezellige start.
Ingrid: Wij genieten nog steeds elke dag van ons ontbijt, en van de zondagen samen. Dat hadden we vroeger niet, 
want de slagerij was open.

Hoe was het voor jou, Ingrid, in een toch wel andere wereld dan deze die je kende?
 
Ingrid: Het was inderdaad een wereld die ik niet kende, maar Bedet had alles goed uitgelegd.  Het was best wel 
spannend. De eerste keer is dat wel raar.  De gevangenis is apart, de wereld van de gevangenen is anders.
De bezoekers zitten in een moeilijke situatie.  In de slagerij kende ik ook bijna iedereen.  We sloegen dikwijls een 
babbeltje. Het sociale zat er altijd in bij mij.  Ik praat vlot met mensen, ook over moeilijke dingen. Gelukkig kan ik 
snel rekenen, dat helpt om mijn aandacht op de mensen te focussen in plaats van op de kassa.
Bedet:	 Ingrid	straalt	dat	effectief	uit.	Werken	met	de	kassa	 is	een	automatisme	voor	haar.	Het	contact	met	de	
mensen verloopt heel spontaan.

Hoe lang werk je ondertussen bij ons als vrijwilliger en wat blijft je bij?

Ingrid: Ondertussen doe ik dit werk al 4 jaar. De problemen van de mensen blijven mij raken.  Als het bijvoorbeeld 
de eerste keer is dat iemand komt als bezoeker, dan hebben ze hulp nodig.  Een vriendelijk woordje, wat uitleg.  
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Mensen zeggen dikwijls dat we mooi werk leveren. Ook gevangenen zeggen dikwijls: ‘Dankjewel, merci dat jullie 
dit willen doen.’.
Bedet: Soms is een vrijwilliger in de winkel inderdaad de eerst persoon die mensen zien als ze voor een eerste 
keer op bezoek komen. Bezoekers helpen elkaar ook wel.  In die zin is een vrijwilliger in de winkel ook een soort 
hostess.  
Ingrid: We houden rekening met de bezoekers, tonen begrip en geven uitleg.  Ondertussen soms in een andere 
taal, met handen en voeten dan .  Maar ook dan helpen bezoekers elkaar inderdaad.  Iedereen zit in dezelfde 
situatie.

Wat zijn je taken in de winkel?

Ingrid: De winkel is op zaterdag de hele dag open. Ik ben er dan meestal gezien mijn man nog in onze vroegere 
slagerij werkt op zaterdag.  Shoppen op zaterdag gebeurt dus alsnog niet .
We hebben te weinig vrijwilligers, dus blijf ik dikwijls de hele dag.
De winkel ‘Soaps & Sweets’ is boven, in de wachtzaal van de bezoekers.   De bezoekers moeten 3 kwartier op 
voorhand aanwezig zijn voor het bezoek, en hebben dan tijd om iets te kopen voor diegene die ze bezoeken.
Tijdens de week wordt de winkel klaar gezet voor het weekend. Dat doen andere vrijwilligers.
Mijn taken bestaan uit bestellingen aanvullen, het geld van de boekhouding tellen, de mensen helpen.  Bezoekers 
komen	binnen	in	de	wachtzaal.	Daar	ligt	een	pamflet	waar	ze	kunnen	aanduiden	voor	welke	afdeling	ze	komen	
en wat ze graag zouden bestellen, met het tafelnummer er bij.  Ze betalen bij ons de rekening.  Vervolgens 
brengen wij de bestelling naar de tafel tijdens het bezoek. Deze mag niet geopend worden tijdens dat moment.  De 
bestelling zit in een speciale zak die niet kan open gemaakt worden zonder dat dit zichtbaar is.
Bedet:  Die zakken worden speciaal gemaakt. Dit is om smokkelen tegen te gaan, en uit veiligheidsoverwegingen.  

Welke reacties krijg je van mensen uit je omgeving als je verteld over je vrijwilligerswerk?

Ingrid: Hoofdzakelijk eerst negatieve reacties.  Vooral de vraag waarom we dit doen voor mensen die met een 
reden in de gevangenis verblijven.
Weet je, ik ben hier terecht gekomen via een kennis. Ik wist ook niet hoe het zou zijn.  Maar eens je daar bent merk 
je aan de bezoekers en gevangenen dat ze ook mensen zijn in de eerste plaats.  Mensen hebben emoties, kunnen 
soms iets doen in een mindere periode, zitten in een fout circuit, hebben ook verdriet.  Ik denk dat er ook heel wat 
gevangenen kunnen geholpen worden.  Niet iedereen is enkel wat hij misdaan heeft.  Je straf moet je natuurlijk 
uitzitten, maar situaties groeien soms fout en mensen komen in situaties die ze niet perse voor ogen hadden, of 
waar ze de gevolgen niet van konden inschatten.
De meeste mensen die daar verblijven verdienen naar mijn gevoel een tweede kans eens ze hun straf uitgezeten 
hebben.
Bedet: Er is spijtig genoeg nog een minderheid aan gedetineerden die geen beroep doen op Justitieel Welzijnswerk, 
gedetineerden kunnen voor zichzelf uitmaken of ze al dan niet beroep  op ons doen. Het blijft pijnlijk aanvoelen 
als die mensen hervallen.

Hoe voel je je bij de ondersteuning in je vrijwilligerswerk?

Ingrid: Elke 3 maanden hebben we intervisie. We komen samen en bespreken situaties en praktische zaken.  
Bedet en ik komen goed overeen, zoals je kan merken.
Ik ben tevreden met de zaken zoals ze zijn.
Bedet: Het is vrijwilligerswerk en het moet leuk blijven.  Ingrid voelt veel aan 
en brengt een positieve noot in de groep, en in de werksfeer.
We zoeken nog extra vrijwilligers, iedereen is zeker welkom om te proberen!
De bezoekuren zullen veranderen van 12u30 tot 18u30 dus de voormiddag 
zal weg vallen. Dit is misschien als kanttekening te vermelden.

Wie weet is dit interview een aanleiding voor mensen om zich te melden 
als vrijwilliger.
Alvast bedankt allebei om tijd vrij te maken. Ingrid, bedankt voor je 
bijdrage als vrijwilliger in ons CAW.
  

Interview: Bénédicte Ongenae
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Sinds november 2017 maakt het JAC deel uit van het Overkop-verhaal te Oostende. Het Overkop 
huis (gelegen aan de zeedijk) is er gekomen dankzij de steun van ‘de rode neuzen actie’. 

Wat is Overkop?

“Wat als er een plek bestond waar je als jongere gewoon binnen en buiten kan lopen en allerlei acti-
viteiten kan doen. Een plek waar je ook, als je dat wil, een beroep kan doen op een luisterend oor en 
professionele therapeutische hulp.” Dit is de quote die Evi Hanssen hanteerde voor de opstart van de 
diverse Overkop-huizen. 

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 plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op 
professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.
Jongeren worden er, zoals in het JAC, niet vereenzelvigd met hun vraag of probleem. In het Over-
Kop-huis kunnen ze gewoon binnen wandelen om anderen te ontmoeten, iets te eten of deel te nemen 
aan één van de verschillende activiteiten die binnen het ontmoetingsluik georganiseerd worden (zoals 
samen koken, een uitstap maken, gezelschapsspelen spelen). Via deze activiteiten krijgen jongeren 
de kans om, indien gewenst, eerst op een vrijblijvende manier kennis te maken met een hulpverlener 
alvorens hun hulpvraag te stellen. Dit kan mede het vertrouwen en de hulpverleningsrelatie bevorderen. 
Bovendien helpt het om de drempel naar de psychische hulpverlening drastisch te verlagen. 

Wie is Overkop? 

In het huis zetelen drie volgende organisaties om een laagdrempelig hulpaanbod voor jongeren aan te 
bieden:

1. Habbekrats: Biedt de meest laagdrempelige hulp aan via ontmoeting. Habbekrats is voornamelijk 
gespecialiseerd in speelpleinwerking en het aanbieden van een vrijetijdsaanbod.
2. JAC: Het jongeren advies centrum ondersteunt mee de permanenties en is er als aanspreekpunt  
wanneer jongeren vragen hebben of met iets zitten. Door mee in het ontmoetende luik te stappen  
creëert de JAC-medewerker bekendheid en tracht deze een vertrouwensband te scheppen zodat  
jongeren sneller de weg vinden naar hulpverlening. 
Verder kan de JAC-medewerker coachend optreden wanneer habbekrats-leden hierom vragen en vast 
zitten in een casus of vragen hebben omtrent de sociale kaart. Op deze manier kunnen jongeren aan 
eender wie hun vraag stellen zonder dat deze doorverwezen worden naar een andere medewerker. 
Als laatste biedt het JAC expertise aan omtrent diverse vormingen en geeft zelf ook vormingen die ge-
koppeld kunnen worden aan sociaal welzijn. Zo organiseerde het JAC bijvoorbeeld een opruimactie met 
‘de propere strandlopers’ om jongeren te sensibiliseren omtrent afval op het strand. 
3. CGG: Ook het CGG is deeltijds aanwezig in het Overkop-huis. De CGG-medewerker bevindt zich 
voornamelijk op de tweede lijn. Deze neemt hulpverleningsgesprekken op zich en speelt een coachen-
de rol. Het CGG biedt een waaier aan expertise betreft psychisch welbevinden.

Het Overkop-huis.

Voor de indeling van het huis worden diverse kleuren gebruikt naar herkenbaarheid. Het ganse verdiep 
wordt dan ook ingericht met dit kleur. Elk verdiep hoger vormt een hogere drempel in de hulpverlening. 
Er is sprake van volgende indeling:

1. Het groene verdiep -> infopunt: Hier is steeds een persoon aanwezig (JAC, Habbekrats of CGG) 
die de jongeren ontvangt. Er is een beurtrol voorzien om het onthaal te bemannen. Groen is een laag-
drempelig onthaal waar jongeren wegwijs worden gemaakt omtrent diverse vragen of thema’s. Er kan 
ook sprake zijn van een rondleiding indien gewenst. Het info punt heeft tal van brochures omtrent di-
verse thema’s. 
2. Het blauwe verdiep -> ontmoeten: Het blauwe verdiep kenmerkt zich voornamelijk door de diverse 

overkop oostende
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instuif momenten georganiseerd door Habbekrats. Dit verdiep sluit het meeste aan bij de presentiethe-
orie zoals hierboven uitgelicht. Er is sprake van een laagdrempelige, vrijblijvende en preventieve vorm 
van hulpverlening. Hier zijn zowel medewerkers van Habbekrats aanwezig, het JAC als het CGG. Het 
JAC en het CGG ondersteunt de diverse activiteiten om zo meer bekendheid te verkrijgen bij de jonge-
ren. 
3. Het gele verdiep -> verwonderen: Het gele verdiep wordt bemand door leden van Habbekrats en 
het JAC. Hier worden diverse vormingen aangeboden binnen het thema sociaal welzijn. Het gele ver-
diep kenmerkt zich door de focus op opvoeding, vorming en ontwikkeling. Daarnaast wordt het verdiep 
soms gebruikt om huiswerk te maken of als stille ruimte wanneer het blauwe verdiep te rumoerig is. 
4. Het rode verdiep -> verbinden: Het bovenste verdiep ervaart de hoogste drempel naar hulpverle-
ning. Hier zijn leden van het JAC als het CGG aanwezig. Het rode verdiep kenmerkt zich aan de hand 
van zorg, emoties en welzijn. Op dit verdiep zijn de jongeren van de instuif niet toegelaten. Deze is dus 
niet vrijblijvend betreedbaar. Op dit verdiep vinden de hulpverleningsgesprekken plaats en dit moet in 
alle anonimiteit kunnen gebeuren. Vaak zit hier permanent iemand van het JAC of CGG zodat jonge-
ren weten, indien ze iets willen bespreken, in alle anonimiteit en rust, ze hier een hulpverlener kunnen 
aantreffen.	

Hoe gaat men te werk in Overkop? 

Door een hulpaanbod aan te reiken vertrekkende vanuit het vrijetijdsaanbod wil men hulpverlening op 
maat aanbieden. Daarnaast kunnen jongeren nog steeds beroep doen op hulpverlening via afspraak en 
is men niet genoodzaakt daarmee beroep te doen op het vrijetijdsaanbod. 

Louter door aanwezigheid en aan te sluiten bij de leefwereld van de jongere wil men een vertrouwens-
band scheppen. Deze benadering kent zijn oorsprong in de presentietheorie (Andries Baart).  Deze 
theorie stelt dat aanwezig zijn, present zijn, de eerste stap is binnen het hulpverleningsproces. Er wordt 
aansluitingen gezocht met de leefwereld en levensloop van de ‘cliënt’. Onrechtstreeks krijgt de jongere 
ook een beeld van de hulpverlener. Een hulpverlener biedt dus niet enkel expertise en competenties 
aan maar ook zichzelf. Dit bevordert mee de vertrouwensrelatie tussen beiden. 
De presentietheorie legt de focus op de mens, zijn waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar 
geborgenheid. Om hierop aan te sluiten biedt het Overkop-huis een huiselijke sfeer (knusse zetels, één 
grote eettafel), wordt er samen gekookt en gegeten, kan men er studeren en zijn tal van gezelschaps-
spelen als ook videogames voorzien. Ook de openingsuren van het huis (tot 20u) zorgen voor aanslui-
ting bij de jongeren. 
Als laatste baseert de presentietheorie zich niet enkel op het ‘er zijn voor’ maar wil men ‘er ook zijn met’. 

Naast de presentietheorie heeft het Overkop-huis ook een outreachende luik. Via speelpleinwerking 
wordt het huis bekendgemaakt en worden nieuwe jongeren gemotiveerd om tot het huis te komen of 
maken ze kennis met de organisatie. In de toekomst wil men Overkop niet enkel aanbieden vanuit het 
huis	maar	ook	naar	andere	organisaties	trekken	namelijk:		Jeugdhuizen,	scholen,...	ter	profilering	maar	
ook ter preventie. Overkop tracht daarbij de jongere in diens leefwereld te strikken en te vermijden dat 
jongeren een drempel ervaren tot hulpverlening. 

Binnen Overkop worden bovendien dezelfde principes gehanteerd als binnen het JAC. Zo is hier ook 
sprake van anonimiteit, vrijwilligheid, vrijblijvendheid en beroepsgeheim. 

Sara Volcke, JAC Oostende

10 oktober
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Vorming voor vrijwilligers
Feedback geven en ontvangen

Theater Aardpaard
“Was man liebt, das neckt sich”

Op donderdag 22 november 2018 en maandag 26 november 2018 organiseren we – in samenwerking 
met Impuls vzw - een vorming over het geven en ontvangen van feedback.

Als vrijwilliger werk je samen met collega-vrijwilligers, professionele medewerkers en cliënten. Bij al 
deze contacten geef en ontvang je feedback.

Als dit op een correcte manier gebeurt, zorgt dit voor een goede onderlinge sfeer, maakt dit mensen 
gelukkiger en vermindert het spanningen en stress.

Ondanks	de	vele	gunstige	effecten	ervaren	we	allen	‘open,	eerlijk	en	communiceren’	als	een	moeilijke	
opdracht. De boodschap kan opgevat worden als kritiek of een afwijzing. We durven onze feedback niet 
te geven uit angst de ander te kwetsen of kwijt te geraken.

Deze opleiding wil handvaten geven om:
•	 De feedback die je wilt geven helder te verwoorden
•	 De feedback van anderen te horen en te ontvangen
•	 Kritiek te vertalen naar constructieve boodschappen.

Verdere uitleg over deze vorming en de wijze van inschrijving zal je via je coach vernemen.

Hopelijk tot dan!
Bie Vallaey

Beleidsmedewerker interne processen - vrijwilligersbeleid

Om het thema 'huiselijk geweld' onder de aandacht te brengen, raden we het toneelstuk “Was man liebt, 
das neckt sich” van Theater Aardpaard aan. Het wordt vertoond in 

De Grote Post Oostende
op donderdag 6 december om 14 uur.

Debby en Tom hebben alle twee krassen op hun ziel. Hun romance ontstond onverwacht en is overweldi-
gend mooi. Tot het verleden het heden inhaalt en het geweld als uit het niets hun relatie vergiftigt. Ze kijken 
vol verbazing en ontzetting naar hun uiteenvallende relatie. 
Een voorstelling over partnergeweld, maar misschien nog meer over liefde en de moei-
lijkheid om goede partners te zijn. De nadruk ligt op het woord ‘partner’. Het geweld is 
een pijnlijke afwijking van mensen die gaan voor zorg, liefde maar verzuipen in dyna-
mieken die ze zelf niet helemaal kunnen begrijpen en al helemaal niet kunnen sturen. 
Was man liebt das neckt sich is vriendelijk , humorvol en helder met precies zoveel 
akelig geweld en wanhopig onvermogen als nodig om het thema van partnergeweld 
zichtbaar en invoelbaar te maken. 
Deze voorstelling kwam tot stand in overleg met diensten en organisaties die met part-
nergeweld te maken hebben. 

Regie: Lenneke Maas
Spel: Inge Verhees, Tijmen T Hermans
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Vacatures voor vrijwilligers
 # Vrijwilligers voor tweedehandswinkel  TELEVESTIAIRE

Voor wie zijn we er: Iedereen	is	welkom,	maar	we	zetten	ons	hoofdzakelijk	in	voor	mensen	die	finan-
cieel kwetsbaar zijn. 

Wat doen we: We sorteren geschonken tweedehandse kledij, speelgoed en klein huishoudelijk gerief 
en stellen dit aan zeer haalbare niet-commerciële prijzen ter beschikking.
Kortingen en gratis pakketten zijn mogelijk na een gesprek in het onthaal of het JAC van het CAW en bij 
een hulpverlener van OCMW Brugge.
Televestiaire wordt georganiseerd en uitgebaat door een groep van een 23-tal vrijwilligers. Iedereen kan 
er kledij en klein huishoudelijk materiaal binnen brengen tijdens de openingsuren of deponeren in de 
container vlak bij de ingang.

Ons adres: Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1 - 8000 Brugge (nabij Minnewater)

Onze opdracht: Onze vrijwilliger helpt sorteren in één van de sorteerruimtes of werkt in de winkel.  We 
zoeken vrijwilligers voor de materiaalwinkel én voor de kledijwinkel.

Wie zoeken wij: Onze vrijwilliger heeft een portie gezond verstand, zin voor humor, is positief ingesteld, 
sociaal vaardig, vriendelijk, discreet, toont respect voor de cliënten die over de vloer komen en heeft 
affiniteit	met	mensen	in	sociale	noodsituaties.
Als vrijwilliger sta je stevig in je schoenen en kan je gemakkelijk in teamverband samenwerken.
Onze	vrijwilliger	is	actief,	ziet	werk	en	is	flexibel.			 	
Vrijwilligers nemen deel aan 4 tot 6 teamvergaderingen per jaar.

Start: Vlotte instap mogelijk. We zoeken vrijwilligers voor de kledijwinkel, en op zaterdagvoormiddag 
voor de materiaalwinkel.

Openingsuren: dinsdag, woensdag en donderdag van 14-17 uur en zaterdag van 10-12 uur.

Contact:
Bénédicte Ongenae, 050 66 30 01, benedicte.ongenae@cawnoordwestvlaanderen.be
Dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek en bespreken we de mogelijkheden.

 
 # Vrijwilliger slachtofferhulp

Jouw profiel
•	 Wil	je	je	engageren	in	het	ondersteunen	van	slachtoffers?
•	 Ben	je	open	minded	en	empathisch?
•	 Kan	je	duidelijk	communiceren?
•	 Ben	je	betrouwbaar	en	discreet?
•	 Sta	je	open	voor	coaching	en	intervisie	om	bij	te	leren?
•	 Kun	je	je	gemakkelijk	verplaatsen	in	regio	Brugge?

Wat is nodig:
•	 Minimale	ervaring	in	het	omgaan	en	werken	met	slachtoffers.
•	 Basiskennis sociale kaart.
•	 Engagement van zeker een jaar.
•	 Kunnen werken met computer.
•	 Minimum 18 jaar zijn.
•	 Een bewijs van goed gedrag en zeden model 1 en 2.

Taakomschrijving
Het	leven	van	slachtoffers	en	na(ast)bestaanden	van	misdrijven,	verkeersongevallen	of	suïcide	wordt
compleet ontwricht. Ze moeten verder met gevoelens van angst, woede, machteloosheid en verdriet.
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Vrijwilligers vervullen een belangrijke opdracht in de samenwerking met professionele hulpverleners.
Belangeloze	inzet	van	vrijwilligers	helpt	slachtoffers	hun	vertrouwen	terug	op	te	bouwen.
Vrijwilligers	bieden	emotionele	en	praktische	ondersteuning	aan	slachtoffers,	een	luisterend	oor,
informatie en advies. Dit kan zijn: 
 - een aantal ondersteunende gesprekken bieden aan huis bij een cliënt,
 - meegaan naar rechtbank of kerkhof, doorverwijzen naar de preventiedienst, helpen bij administratie 

 naar aanleiding van de feiten,...
De eerste 6 weken van het engagement volg je elke week een voor- of namiddag met een hulpverlener.
Na die 6 weken evalueren we. Indien we verder gaan, dan ga je geleidelijk zelfstandig aan de slag.
Voortdurende coaching en samenwerking met professionele hulpverleners, blijven we garanderen. Je
kunt regelmatig intekenen op vormingen. Verplaatsingen en onkosten zoals telefoniekosten worden
vergoed.

Contact:
Liesbeth Vanbiervliet, 0471 76 26 86, liesbeth.vanbiervliet@cawnoordwestvlaanderen.be
 

 # Receptiemedewerker Blankenberge

Jouw profiel
Verwachtingen met betrekking tot de kandidaat-vrijwilliger:
•	 is	meerderjarig	en	kan	zelfstandig	werken
•	 toont	respect	voor	mensen	van	allerlei	achtergronden
•	 is	collegiaal
•	 heeft	kennis	van	het	CAW	als	welzijnsorganisatie
•	 houdt	zich	aan	het	beroepsgeheim

Taakomschrijving
U staat in voor een vlotte ontvangst van onze cliënten/bezoekers. U ontvangt hen aan de receptie en 
verwijst door naar de wachtruimte. Naast de onthaalopdracht en afhankelijk van uw mogelijkheden staat 
u ook in voor kleine administratieve taken ter ondersteuning van de hulpverleners. Voor de start van het 
engagement worden een inwerkingsessie gepland en wordt er ondersteuning voorzien gedurende de 
eerste maanden. Voorziene start: zo snel mogelijk!
Het onthaal is open elke werkdag van 9u-12 en van 14-17u. In de voormiddag zijn wij open voor fysieke 
permanentie. In de namiddag voor telefonische permanentie.
De vrijwilliger wordt opgevolgd door de vrijwilligerscoach. Er is een jaarlijks functioneringsgesprek en 
daarnaast worden ook mogelijkheden rond vorming aangeboden. De vrijwilliger wordt gewaardeerd en 
erkend	voor	zijn/haar	 inzet!	 Interesse?	Neem	dan	contact	op	voor	een	vrijblijvend	kennismakingsge-
sprek.
U kan kiezen uit volgende momenten:
Maandagvoormiddag van 9u-12u ( wekelijks)
Maandagavond van 17u-20u (tweewekelijks)
Dinsdagnamiddag van 14-17u (tweewekelijks)
Woensdagnamiddag van 14-17u (tweewekelijks)
Vrijdagnamiddag van 14u-17u (wekelijks)

Contactpersoon:
Anaïs	Maene,	050/43	28	50,	anais.maene@cawnoordwestvlaanderen.be
Gelieve bij onderwerp ' vacature vrijwilligerswerk' te vermelden

 
 # Gezelschapsdame gezocht

WIE ZOEKEN WE?
Voor een 75-jarige dame zoeken we een vrijwilliger die bereid is om zich langdurig te engageren.
De dame in kwestie is MS-patiënte, het is mogelijk dat ze met regelmaat in het ziekenhuis dient te ver-
blijven.  Naast ondersteuning en versterking in die periode heeft mevrouw nood aan iemand waar ze 
een band mee kan opbouwen.  Af en toe een ontspannende activiteit (een wandeling, terrasje,…), een 
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goeie babbel, ondersteuning in bepaalde kleine activiteiten of taken (iets opruimen, kledij sorteren,...).

We zoeken een vrouw met een warm hart en een luisterend oor. Mevrouw heeft nood aan begrip in een 
rouwsituatie.
Ze wil ook graag vriendschap bieden, en staat open voor verschillende leuke activiteiten.

ONS ADRES:
Blankenberge

START:
Vermoedelijk vanaf september.
We vragen de kandidaten op gesprek in Blankenberge.  Een eerste gesprek gaat door met een hulpver-
lener van het CAW.  In tweede instantie wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd.

Contact:
Bénédicte Ongenae, 050 66 30 01, benedicte.ongenae@cawnoordwestvlaanderen.be

 
 # Vlinder-receptiemedewerker Torhout

Taakomschrijving
U staat in voor een vlotte ontvangst van onze cliënten/bezoekers. U ontvangt hen aan de receptie en 
verwijst door naar de wachtruimte. 
Daarnaast staat u in voor het opnemen en doorverbinden van de telefoon.

Naast de onthaalopdracht staat u ook in voor kleine logistieke taken ter ondersteuning van de hulpver-
leners.
Jouw	profiel
Verwachtingen met betrekking tot de kandidaat-vrijwilliger:
•	 is meerderjarig en kan zelfstandig werken
•	 toont respect voor mensen van allerlei achtergronden
•	 is sociaal
•	 heeft kennis van het CAW als welzijnsorganisatie
•	 houdt zich aan het beroepsgeheim
•	 kan overweg met elektronische agenda’s, g-mailomgeving

Wanneer?
We zoeken een kandidaat vrijwilliger die zich vlot kan vrij maken op verschillende momenten tijdens de 
werkweek, om indien nodig een afwezige receptievrijwilliger te vervangen.  
De momenten waarop je kan gevraagd worden, is telkens van 9u tot 12u of van 14u tot 17u.

Voorziene start: vanaf heden
U wordt opgevolgd door de vrijwilligerscoach. 
Wij bieden begeleiding en ondersteuning, bijeenkomsten, vormingsmomenten en een aangename sfeer! 

Contact: Lieselot Denys 
’s Gravenwinkelstraat 20 - 8820 Torhout - 050  21 25 22,  lieselot.denys@cawnoordwestvlaanderen.be
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geïntegreerd breed onthaal brugge

Om de toegankelijkheid van de hulp te verhogen stimuleert de overheid reeds enkele jaren het 
samenwerken van diensten die werken rond welzijn en gezondheid. Die samenwerking heeft als 
doel de krachten te bundelen, zodat iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren (ouderen, 
zieken, personen met een handicap, personen in armoede), snel en binnen een aanvaardbare 
afstand, de weg vindt  naar hulp. 
Een toegankelijk onthaal is bekend en bijgevolg snel herkenbaar, zichtbaar en pro-actief voor de 
burger. 
In Oostende zijn OCMW, stad, CAW en mutualiteiten al langer actief om geïntegreerd breed 
onthaal uit te bouwen. We starten er nu ook mee in Brugge in het najaar van 2018.

Het	samenwerkingsverband	geïntegreerd	breed	onthaal	Brugge	is	samengesteld	uit:
•	 OCMW Brugge - Dienst Welzijn Stad Brugge
•	 CAW	Noord	West-Vlaanderen	(de	teams	onthaal	en	slachtofferhulp	Brugge	en	jongeren	Brugge)
•	 Diensten Maatschappelijk Werk: Christelijke Mutualiteit Brugge, Liberale Mutualiteit, Bond Moyson, 
 Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

In het najaar van 2018 staat kennismaking en uitwisseling op het programma. Begin 2018 starten we 
met volgend concreet project: "niet toeleidbaren " (mensen die, door VDAB, niet naar het arbeidscircuit 
kunnen toegeleid worden). 

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het samenwerkings-
verband	geïntegreerd	breed	onthaal	Brugge	gaan	samenwerken	om	mensen	met	een	VDAB-advies	
"niet toeleidbaar" een onthaaltraject aan te bieden. Een hulpverlener uit één van bovengenoemde 
diensten zal dit onthaaltraject op zich nemen. 

Onder een onthaaltraject wordt een hulpverleningstraject verstaan waarin volgende elementen aan bod 
komen:
•	 vraagverheldering: samen met de cliënt de problemen inventariseren, systematisch in kaart  
 brengen, ontrafelen, mogelijke oplossingsalternatieven verkennen en toetsen aan een mogelijk  
 aanbod;
•	 rechtenonderzoek: onderzoeken of de cliënt aanspraak kan maken op bijkomende rechten en  
 tegemoetkomingen of een ander (beter) statuut en waar nodig en gewenst het bieden van onder 
 steuning bij het realiseren hiervan;
•	 doorverwijzing en toeleiding van de cliënt naar de gepaste hulpverlening en/of werk  of begeleid  
 werken voor personen met een handicap

De	cliënt	kiest	er	vrijwillig,	en	op	basis	van	geïnformeerde	toestemming,	voor	om	zich	in	te	schrijven	
voor een onthaaltraject. 
De VDAB zorgt in deze samenwerking enkel voor de toeleiding van de cliënt naar het 
samenwerkingsverband	geïntegreerd	breed	onthaal.	
De	hulpverlener	van	één	van	de	diensten	van	het	geïntegreerd	breed	onthaal	Brugge	gaat	dan	samen	
met de cliënt op weg. 

Liesbeth Vanbiervliet
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goed  en  ander  nieuws

er werden kindjes geboren

Grote Ruddershove Football Cup

inloopcentrum

wist je dat

Zoontje van Jolien Lescrauwaet,
Organisatie Ondersteuning
Kleinzoon van Dirk Lescrauwaet,
Coördinator Logistiek & Techniek

Kleinzoon van Brigitte Herremans,
1712

Kleinzoon van Bedet Vanlanckeren,
JWW Trajectbegeleiding

Kleinzoon van Maryleen De Vos,
JWW Buitendienst

Zoontje van Maureen Vanlanduyt,
Woonbegeleiding Brugge

Op 14 september vond de eerste Grote 
Ruddershove Football Cup plaats. Mede-
werkers van het CAW namen het op tegen 
collega's van het OCMW. We zijn bijzonder 
fier	 op	 'us	 ploegsje'	 waarvan	 de	 samen-
hang -ook zonder voorafgaande training- 
duidelijk dik in orde is. Dikke merci aan de 
spelers	en	proficiat	met	die	mooie	prestatie.
Eindstand 1 -1.

Enkele zomerse foto's van de nieuw ingerichte 
koer / terras van het Inloopcentrum in 
Oostende.
Na enkele maandagen hakken, kloppen, za-
gen, (dank je wel klusjesdienst en bezoekers) 
was het tijd om wat plantjes en kussens te voor-
zien. 
Klaar voor de zomer 
Ondertussen het favoriete plaatsje van velen ... 

•	 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!



in memoriam

Mevrouw Mia MaNHaeve
geboreN 8 septeMber 1934

overledeN 13 juli 2018

vele jareN

trouwe vrijwilligster

receptie brugge

caw Noord-west-vlaaNdereN

Dank voor wat het leven me schonk:
voor wie ik mocht ontmoeten,
voor de kansen die ik kreeg.
Dank zelfs voor mijn tegenslagen,
omdat ze me leerden wie ik was
en waar mijn kracht lag.

Mia Manhaeve
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in memoriam

de Heer gustaaf MesseNs
geboreN 13 juNi 1928

overledeN 26 juNi 2018

vader vaN

aNNick MesseNs

Medewerkster logistiek brugge

caw Noord-west-vlaaNdereN

Mevrouw

MadeleiNe Vanden abeele
geboreN 14 jaNuari 1919

overledeN 2 septeMber 2018

Moeder vaN

daNiël MissiaeN

Medewerker adMiNistratie

caw Noord-west-vlaaNdereN

de Heer

aNtooN lescrauwaet
geboreN  2 septeMber 1925

overledeN 1 juNi 2018

vader vaN

dirk lescrauwaet

coördiNator

logistiek, tecHNiek, gebouweN

eN

grootvader vaN

jolieN lescrauwaet

Medewerkster

jww, orgaNisatieoNdersteuNiNg

caw Noord-west-vlaaNdereN

Wij leven mee met alle medeWerkers 
en vrijWilligers van CaW noord-
West-vlaanderen die een dierbaar 

familielid, vriend of bekende 
verloren hebben
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UW FINANCIËLE ONDERSTEUNING IS EN BLIJFT

VOOR ONS VAN LEVENSBELANG!

DE REKENINGNUMMERS WAAROP U KAN STORTEN 

Voor giften vanaf € 40, kunnen wij u een fiscaal attest bezorgen maar dan moet u  storten op
rekeningnummer BE85 0682 3070 2706 

van CAW Noord-West-Vlaanderen, Ruddershove 8 te Brugge

 met eventuele vermelding van de deelwerking die u wil steunen:  Vrijwilligerswerk, 
Ambulante Begeleiding Brugge of Oostende, Onthaal Brugge of Oostende, Ambulante 

Werking Torhout, Ambulante Werking Blankenberge, Justitieel Welzijnswerk, Jeugdzorg, 
Woonbegeleiding Brugge of Oostende, Mannenopvang Brugge of Oostende, 

Crisishulpverlening, Vrouwenopvang Brugge of Oostende, Inloopcentrum, Slachtofferhulp, 
Jongerenopvang, JAC Brugge of Oostende, LOGiN, ‘t Salon, EXIT, Bezoekruimte.

Wenst u geen belastingattest dan kan u uw steunbijdrage storten of overschrijven op het
rekeningnummer BE72 4700 8028 6116

van Sociaal Centrum Teledienst

Wij danken u van harte voor uw steun doorheen het jaar !

ZEER BELANGRIJK BERICHT

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
TELEVESTIAIRE

IN TORHOUT 
IS ER DRINGEND NOOD AAN:

•	 handdoeken en washandjes
•	 herenondergoed

OPENINGSUREN :
Vrijdag 13.45 u. – 16.30 u.
Eerste woensdag van de maand 
13.45 u. - 16.30 u.
’S GRAVENWINKELSTRAAT 20
8820 TORHOUT

KLEDIJ BINNENBRENGEN KAN
ELKE WERKDAG 
VAN 9.00  – 12.00 U. EN 14.00 U. – 17.00 U.
(NIET OP DINSDAGNAMIDDAG)

IN BRUGGE 
IS ER DRINGEND NOOD AAN:

•	 propere hoofdkussens en dekbedden één- en  
 tweepersoons
•	 keukenhanddoeken
•	 propere slips dames en heren + onderhemden

KLEDIJ, KLEIN HUISHOUDELIJK MATERIAAL 
EN SPEELGOED KUNNEN  
BINNENGEBRACHT WORDEN TIJDENS DE 
OPENINGSUREN:
dinsdag: 14.00 - 17.00 u.
woensdag: 14.00 - 17.00 u.
donderdag: 14.00 - 17.00 u.
zaterdag: 10.00 - 12.00 u.
PROf. DR. J. SEBRECHTSSTRAAT 1, 
8000 BRUGGE (nabij Minnewater)
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Aan dit Contactblad werkten mee:

Redactie: Rein De Puysseleyr, Bénédicte Ongenae, Liesbeth Vanbiervliet, Bie Vallaey, 
www.netwerktegenarmoede.be, Hendrik Vos, www.radio1.be, Sara Volcke

Layout: Rein De Puysseleyr

Illustraties: Rein De Puysseleyr, Bénédicte Ongenae, Femke den Hollander, Jan Beyen, 
Lidy Poot, Theater Aardpaard, www.netwerktegenarmoede.be, www.radio1.be

We zijn een heel klein stipje in een heel 
groot land.

Kreek Daey Ouwens


