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Wonen en thuisloosheid
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Beste, 

In deze nieuwsflash kijken we graag vooruit naar 2018 en geven we een woordje uitleg bij een aantal veranderingen 
op vlak van wonen en thuisloosheid in CAW Zuid-West-Vlaanderen.

De Vlaamse overheid werkte in overleg met het platform dak- en thuisloosheid een globaal plan uit, voor de toekomstige 
aanpak van dak- en thuisloosheid.  Dit plan vertrekt van een preventieve en woongerichte visie, waarbij afgestapt wordt 
van collectieve opvang in leefgroep en nog meer op maat en op vraag van de cliënt wordt gewerkt. Een veranderde 
visie, vertrekkend vanuit het streven naar vermaatschappelijking van de zorg, brengt vanzelfsprekend veranderingen 
met zich mee in de wijze waarop wij onze hulpverlening organiseren en cliënten begeleiden. 

Wat betekent dit in de praktijk voor cliënten in de regio Zuid-West-Vlaanderen?  

• De leefgroepwerking wordt afgebouwd en vervangen door verblijf in studio's voor alle doelgroepen 
(mannen, vrouwen en jongvolwassenen). Vanaf 2018 is er voor vrouwen en jongvolwassenen enkel nog 
opvang met begeleiding op studio. In overgangsfase zal er voor mannen, tijdelijk wel nog een leefgroep zijn in 
de Aalbeeksesteenweg en in de Blekersstraat. 

• Per studio-verblijfslocatie willen we een realistisch leefklimaat realiseren door gemengd verblijf. Dit is een 
mix van doelgroepen naar leeftijd, geslacht en problematieken. De hulpverleners die de begeleiding opnemen, 
vormen vanaf 2018 drie nieuwe mobiele woon- en begeleidingsteams. Ervaring en expertise in het 
werken met de verschillende doelgroepen van de gemengde opvang is aanwezig in elk van deze teams. 

• We experimenteren verder in projecten met vernieuwende methodieken en zoeken zoveel mogelijk naar 
gedeelde zorg en verbinding met andere sectoren. Enkele voorbeelden hiervan worden beschreven 
in deze nieuwsbrief: de homeless cup, dedicated team en housing first, duobegeleidingen met een medewerker 
van Ubuntu, bezoek van een psychiater voor consult,  juridische consulten in de inloopwerking. 

• We investeren in ketenzorg. Om dit te realiseren is er onder andere voor gekozen om een mobiel en 
outreachend onthaalteam op te starten. Dit team gaat aan de slag met cliënten op de wachtlijst en zorgt voor 
een sterke verbinding met externe verwijzers. Ze starten onthaaltrajecten op en voorzien overbruggingshulp. 
Wanneer cliënten toegeleid zijn naar begeleiding, blijven zij beschikbaar als een 'compagnon de route'.  

• Door de verdere uitbouw van onze inloopwerking in Kortrijk willen we investeren in laagdrempelige 
ontmoeting. De inloop is er voor iedereen en is zeer belangrijk in het preventief werken. Voor cliënten 
thuisloosheid is het een manier om een sociaal netwerk uit te bouwen en beroep te doen op nazorg. Zo willen 
we continuïteit bieden in de hulpverlening.  

• Tenslotte zetten we in 2018 ook verder in op preventie van uithuiszetting. Het team preventieve 
woonbegeleiding werkt verder aan bekendmaking van hun aanbod  en samenwerking met relevante actoren 
op de sociale en private huurmarkt. 

Binnenin deze nieuwsflash vind je meer info. Aarzel zeker niet om ons te contacteren met vragen over de veranderingen, 
mogelijkheden tot samenwerking of ons aanbod. 

Rudy Schollaert, afdelingsverantwoordelijke wonen en thuisloosheid
Pascal Heytens, algemeen directeur
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Mobiel en outreachend onthaalteam 
Het mobiel en outreachend team thuisloosheid, neemt onthaaltrajecten en kortdurende overbruggingshulp op met 
personen die zich aanmelden met een vraag rond thuisloosheid. De medewerkers werken steeds op vraag en op maat 
van de cliënt, volgens het principe van de minst ingrijpende hulp. Samen wordt op zoek gegaan naar verbindingen en 
eventuele alternatieven voor residentiële hulpverlening. Tijdens en na residentiële opvang blijft de medewerker van 
het mobiel team thuisloosheid beschikbaar als 'compagnon de route' en in functie van continuïteit. 

Wie ? Carl Leenaert, Chris Staessens, Emma Delbeke, Nathalie Plets, Karolien Delaere 
en Caroline Vandenbroucke (tijdelijk vervangen door An-Gaëlle De Blanck). 

Coördinator: Natalie Van Assche

Mobiel woon- en begeleidingsteam Stasegemsestraat
De medewerkers van dit team begeleiden cliënten die verblijven op één van de 
10 studio's in de Stasegemsestraat te Kortrijk of in één van de zes studio's in de 
Veldstraat. Daarnaast nemen zij ook ambulante woonbegeleidingen op (begeleid 
wonen, begeleid zelfstandig wonen, nazorg) of begeleiden zij cliënten op één van de 
andere sites van het CAW.  

Wie ? Sarah Verheye, Martine Van Moerkerke, Catherine Lecluyse, Lies Cardoen, 
Pieter-Jan Glorieux, Hanne Withoeck, Klaas Devos, Dolores Vanzieleghem. 

Coördinator: Elfie Vercaemst

Mobiel woon- en begeleidingsteam Blekersstraat
In de Blekersstraat 31 te Kortrijk kunnen 3 cliënten terecht voor verblijf op 
studio. In de Blekersstraat 33 is er in de overgangsperiode naar het nieuwe model 
nog leefgroepopvang voor thuisloze mannen. Het team Blekersstraat neemt 
de begeleiding op van deze cliënten. Daarnaast begeleiden zij ook cliënten in 
één van de vier studio's in de Meensestraat in Kortrijk en nemen zij ambulante 
woonbegeleidingen op (begeleid wonen, begeleid zelfstandig wonen, nazorg) of 
begeleiden zij cliënten op één van de andere sites van het CAW.  

Wie ? Marleen Vandenberghe, Glenn Clauw, Stef Colman, Paul Cauwelier, Sanne 
Verbrugghe, Dieter D'Haene, Martine Cambier en Lies Vandenbussche.

Coördinator: Frank Acke

Mobiel woon- en begeleidingsteam Tuighuisstraat 
Het team Tuighuisstraat begeleidt cliënten in de 28 studio's in de Tuighuisstraat in 
Kortrijk en in de 9 studio's in de Deken Camerlyncklaan te Kortrijk en zij begeleiden 
cliënten in begeleid wonen, begeleid zelfstandig wonen of nazorg. Een aantal 
medewerkers uit dit team begeleiden tenslotte cliënten die in de Aalbeeksesteenweg 
te Kortrijk in leefgroep verblijven. Deze leefgroep biedt in de overgangsfase opvang 
aan voor 19 thuisloze mannen. 

Wie ? Carine Maiheu, Frank Ghysels, Jonny Vaneenaeme, Lien Meersdom, 
Loïc Vandewiele, Lies Vanbecelaere, Marieke Heens en Katia Dewulf.

Coördinator: Frank Maes

Een cliënt aanmelden via het digitaal aanmeldingsformulier
Als professional kan je een cliënt nog steeds rechtstreeks aanmelden voor verblijf en begeleiding wonen en thuisloosheid 
door het digitaal aanvraagformulier in te vullen op onze website www.cawzuidwestvlaanderen.be. 

3 Mobiele woon- en begeleidingsteams 
Het woon- en begeleidingsteam begeleidt personen (mannen, vrouwen of jongvolwassenen) op vlak van wonen en 
thuisloosheid. Er wordt tegelijkertijd aan problemen op verschillende levensdomeinen gewerkt om de zelfredzaamheid 
van de cliënt te vergroten en zijn competenties om zelfstandig te wonen te versterken. 
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Inloopwerking 
De inloop is een plek waar iedereen terecht kan. Het is een plek in de 
buurt waar men even kan binnenspringen en kennismaken met anderen. 
Vrijwilligers en hulpverleners helpen er ook graag bij administratie en 
andere praktische zaken. Wil een bezoeker over bepaalde problemen 
praten, dan kan dit. We luisteren en zoeken samen naar oplossingen. 
Vanuit de inloop wordt er verbinding gemaakt met enerzijds ons eigen 
interne begeleidingaanbod op vlak van persoonlijke, administratieve en 
financiële problemen en anderzijds met externe diensten. Zo zal er vb. 
juridische consult mogelijk zijn in de inloopwerking, komt er op geregelde 
tijdstippen een psychiater langs, is er samenwerking met VAPH, .... .
Ook voor cliënten met een thuisloosheidsproblematiek is de inloop van 
groot belang om een sociaal netwerk uit te bouwen en beroep te doen op 
nazorg. Daarom willen we, gekoppeld aan de veranderingen thuisloosheid, 
de inloopwerking verder uitbreiden. Vanaf januari zal de inloop in Kortrijk 
meer open zijn. Spring gerust eens binnen samen met jouw cliënt, of 
gewoon om kennis te maken !
Wie ? Christine Picarelle, Ann Timperman, Mayken Roelstraete, Tania 
Descheemaeker, Dominique Billiet, Sahar Koobasi. 
Coördinator: Ruben Denys

Openingsuren inloop kortrijk
Maandag 13.30-19.30

Dinsdag 09.00-12.00

Woensdag 13.30-19.30

Donderdag 13.30-19.30

Vrijdag 09.00-12.00

Tuighuisstraat 40, 8500 Kortrijk
Koningstraat 32, 8930 Menen
inloop@cawzuidwestvlaanderen.be

Preventieve woonbegeleiding
Preventieve woonbegeleiding zet in op het voorkomen van uithuiszetting. Dit kan op vraag van de verhuurder, de huurder 
of een dienst. We werken zowel op de private als op de sociale huurmarkt. Wil je samenwerken om een uithuiszetting te 
vermijden, contacteer dan ons onthaal of de lokale woonclub van W13 (www.welzijn13.be ). Op onze website vind je een 
meldingsfiche: www.cawzuidwestvlaanderen.be/preventieve-woonbegeleiding. 

Wie ? Petra Vandorpe, Brenda Messiaen, Katrijn Hinnekens en Joeri Dewaele.  
Coördinator: Sarah Jacques

Nachtopvang
De nachtopvang biedt een veilige en rustige overnachting aan personen die dakloos zijn, gedurende tien
maanden per jaar (van september tot en met juni). Er wordt voorzien in een ontbijt en een avondmaal, en er
kan gedoucht worden. Daarnaast vervullen we ook een functie als brugfiguur en helpen we mensen de weg te
vinden naar verdere hulp- en dienstverlening. De nachtopvang is een sterk samenwerkingsverband tussen OCMW Kortrijk 
en CAW Zuid-West-Vlaanderen en krijgt steun van OCMW Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen. Dankzij bijkomende 
middelen vanuit OCMW Kortrijk konden we recent uitbreiden van 15 naar 20 bedden per nacht tot eind juni 2018. 
Wie ? Veerle Houssin, Matthias Van De Straete, Glenn Moyaert
Coördinator: Natalie Van Assche 

Housing first en dedicated team 
Doelgroep van deze intersectorale samenwerking zijn chronische dak- 
en thuislozen met psychische problemen, verslavingsproblemen of een 
verstandelijke beperking voor wie de mogelijkheden in het reguliere aanbod 
uitgeput of niet gepast zijn. In deze knelpuntdossiers huisvesten we mensen 
zonder vastgelegde begeleidingsvoorwaarden en - doelstellingen. De stabiliteit 
van een eigen woonst komt eerst. Dit vormt een hefboom om te werken aan 
persoonlijke problemen. Het dedicated team is ingebed in Kracht.Wonen van 
W13 (www.welzijn13.be). Het is een intersectoraal team, dat bestaat uit een 
aantal CAW - medewerkers  en medewerkers van VAPH (Ubuntu), GGZ 
(Vesta) en drughulpverlening (Kompas).  Meer info ? Contacteer Wim Delabie 
(contactgegevens: zie p.4).  

Duobegeleidingen ubuntu 
We bouwen onze samenwerking met VAPH verder uit. Delphine Bruwier, 
medewerkster van Ubuntu, versterkt onze teams thuisloosheid halftijds om cliënten 
met een (vermoeden van) een verstandelijke beperking mee te begeleiden.  

Vrijwilliger worden in de nachtopvang of de inloop ? 

nachtopvang@cawzuidwestvlaanderen.be

inloop@cawzuidwestvlaanderen.be

Homeless cup 
De Belgian Homeless Cup is een 
sociaal-sportieve voetbal-competitie 
voor dak- en thuislozen. Wij 
willen hen via sport stimuleren om 
opnieuw aansluiting te vinden bij de 
samenleving.  
Meer info ? Contacteer Klaas Devos 
(klaas.devos@cawzuidwestvlaanderen.be)

Openingsuren inloop menen
Dinsdag 13.30-18.00

Donderdag 09.00-12.00

Vrijdag 13.30-18.00



Contact opnemen met een team of afdeling ? 

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

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

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

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

Luc Daenekindt
Teamcoördinator forensische werking
0495 88 63 59
luc.daenekindt@cawzuidwestvlaanderen.be

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

Ruben Denys
Teamcoördinator JAC, inloopwerking en Safe’n Sound
0474 42 64 95
ruben.denys@cawzuidwestvlaanderen.be

Afdeling thuisloosheid

Ambulante afdeling

Forensische afdeling

Organisatieondersteuning/algemeen directeur

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

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

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

Frank Acke
Teamcoördinator woon- en begeleidingsteam 
Blekersstraat - 0478 94 96 57
frank.acke@cawzuidwestvlaanderen.be
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Pascal Heytens
Algemeen directeur
0476 20 46 42
pascal.heytens@cawzuidwestvlaanderen.be 

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

Emmy Allemeersch
Verantwoordelijke HR, kwaliteit en communicatie
0472 77 11 45
emmy.allemeersch@cawzuidwestvlaanderen.be 
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waarvoor kan men nog terecht in het caw ?  
Naast hulpverlening op vlak van wonen en thuisloosheid bieden wij nog andere hulpverleningsvormen aan:  

• Op het algemeen onthaal in Kortrijk, Waregem en Menen kan iedereen terecht, met om het even welke 
welzijnsvraag (incl. slachtofferschap en intrafamiliaal geweld). Het onthaal doet aan vraagverheldering, biedt 
directe hulp of verwijst door naar geschikte vervolgbegeleiding.  Contactgegevens en openingsuren: www.
cawzuidwestvlaanderen.be.

• In het JAC in Kortrijk, Waregem en Menen worden jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 25 jaar geholpen 
met al hun vragen. Contactgegevens en openingsuren: www.jaczuidwestvlaanderen.be.

• Tenslotte kan men in het CAW terecht voor begeleiding op vlak van:
• Relaties en persoonlijke problemen: relatie- en gezinsproblemen, persoonlijke problemen,  

opvoedingsondersteuning, ouderschapsbegeleiding, ouderschapsbemiddeling, scheidingsbegeleiding, 
scheidingsbemiddeling (gerechtelijk/vrijwillig), contactherstel tussen ouders en kinderen.  

• Armoede en schulden: budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling.  
• Dader- en slachtofferschap:  slachtofferhulp, gerechtelijk opgelegde hulp, vrijwillige hulpverlening aan 

daders en hulpverlening aan gedetineerden.
• Begeleiding aan personen met een precair verblijfsstatuut.
• Groepsaanbod opleiding en arbeidsvoorbereiding voor kwetsbare jongvolwassenen (Aktractie) 

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


