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CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Woonbegeleiding met verblijf
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Welkom in het woon- en begeleidingscentrum van het CAW !

Hoe ziet een verblijf eruit ? Hoe wordt er gewerkt ? In deze brochure leggen we uit wat je kan verwachten 
als je bij ons verblijft.
 
We heten je van harte welkom. Je kan bij ons verblijven als je meerderjarig bent, tijdelijk geen woonst en 
een begeleidingsvraag hebt. Dit is voor jou geen eenvoudige situatie. Daarom vragen we aan iedereen 
om bij te dragen tot een positieve sfeer. We gaan ook afspraken maken over wat we van elkaar mogen 
verwachten tijdens je verblijf. 

Als je na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kan je altijd terecht bij jouw individuele begeleider. 

Naam cliënt: ..................................................................................................
Naam begeleider: ..........................................................................................
Telefoon: .......................................................................................................
Mail: ...............................................................................................................
Wanneer bereikbaar ? ..................................................................................
........................................................................................................................
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We heten je welkom bij CAW Zuid-West-Vlaanderen. Je bent bij ons terecht 
gekomen via het onthaal of een andere sociale dienst. Vervolgens werd je uitgenodigd 
voor een afstemmingsgesprek met één van onze begeleiders. Samen zoeken we naar  
een gepast traject. 

Het spreekt voor zich dat we over een huishoudelijk reglement beschikken. We willen 
dat samen met jou eens doornemen. "Goede afspraken maken goede vrienden". Als 
je akkoord bent met dit reglement vragen we om het te ondertekenen. 

Daarnaast bekijken we nog een aantal andere documenten om in te vullen of te 
ondertekenen.

Verblijf kan in leefgroep (=enkel voor mannen) of op studio.  In de leefgroep voorzien 
we het nodige bedlinnen. Bij verblijf op studio kan je een aantal dingen aankopen:

• Een starterspakket: glazen, borden, kookgerief, ...
• Slaapgerief: donsdeken, hoofdkussen, kussensloop, ...
• Wifi-adaptor (op sommige locaties).

Jouw verblijf 
• Een verblijf  start met een periode van vier weken waarin we elkaar leren 

kennen. We bekijken welke hulpvragen je hebt en welke ondersteuning je 
wenst. Daarna maken we samen een handelingsplan op.  Hierin staat welke 
keuzes je gemaakt hebt in overleg met je begeleid(st)er, welke doelen je 
ziet en welke stappen je  zal ondernemen. 

• We streven ernaar om wekelijks een gesprek te hebben. De inhoud 
hiervan wordt kort genoteerd in een elektronisch cliëntdossier. Je 
geeft daarvoor je schriftelijke toestemming. Indien je dat wenst, kan je 
de vraag stellen om je dossier met je begeleid(st)er zelf in te kijken. We 
maken  een afspraak om dit samen te bekijken. 

• Om de 6 maanden bespreken we met jou waar je staat, welke stappen je 
al ondernomen hebt en wat je nog wil bereiken. 

• Bij je vertrek houden we een afrondingsgesprek waarin we je verblijf en 
jouw ervaringen hier bespreken.

Je verblijft hier vrijwillig en je kan je verblijf op elk ogenblik zelf beëindigen. Breng jouw 
begeleider hiervan tijdig op de hoogte. Zo hebben we nog de kans om in de mate van 
het mogelijke mee te helpen zoeken naar een andere oplossing. 

Verblijf met begeleiding
We spreken van verblijf met begeleiding omdat deze onlosmakelijk verbonden 
zijn. We kunnen geen onderdak bieden aan wie geen begeleiding wenst. 

Voor de begeleiding krijg je een individuele begeleider. Deze plant op vaste 
tijdstippen een begeleidingsgesprek met jou. Deze gesprekken gaan hoofdzakelijk 
door in je eigen studio. 

Binnen de leefgroep zijn er ook leefgroepbegeleiders om het groepsgebeuren en 
het huishouden in goede banen te leiden.

We houden rekening met je specifieke hulpvraag en noden en verwachten ook 
van jou de nodige inzet en openheid. We ondersteunen jou, zodat je zelf zo vlug 
mogelijk weer alle touwtjes in handen kan nemen.

We zijn gebonden aan 
het beroepsgeheim 
en mogen dus niet 
zomaar info over jou 
delen met derden 
van buiten het team. 
Binnen het team kan 
wel informatie gedeeld 
worden. Bij je aanvraag 
tot opname, tijdens het 
kennismakingsgesprek 
geven we uitleg over 
hoe we omgaan met 
cliëntinformatie.
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Inhoud van een begeleiding
• Administratieve begeleiding: samen met jou gaan we na waar je recht op hebt (vb 

vervangingsinkomen, sociale huisvesting, …) en we brengen je administratie op orde.
• Psychosociale begeleiding: voor allerlei andere vragen, persoonlijke problemen, psychische 

moeilijkheden kan je bij je begeleider terecht.
• Financiële begeleiding:

• Voor elke bewoner geldt er bij opstart budgetbeheer. Dit gebeurt via een budgetrekening en 
een  afnamerekening waarmee je leefgeld kunt afhalen. 

• Er wordt een dagprijs aangerekend voor het verblijf.  
• Gedurende de begeleiding in ons centrum kunnen je schulden  geïnventariseerd worden en 

kan er eventueel een afbetalingsplan opgestart worden.  

Mogelijks zijn er problemen waar ook wij niet goed in thuis zijn. Indien je dat wenst, zoeken we 
in overleg met jou iemand die je daarbij kan helpen (schuldbemiddelaar, jurist, medische diensten, 
psycholoog of psychiater, …). 

Enkele afspraken 
Bij verblijf op studio: 

• Je houdt je studio netjes en poetst deze minstens 1 keer per week. Ook je eigen persoonlijke 
hygiëne is belangrijk.

• Voor de gemeenschappelijke ruimtes is het mogelijk dat er een beurtrol is afgesproken. Je 
begeleider geeft hierover meer uitleg. 

• Afval wordt gesorteerd: PMD - Papier en karton - Restafval
• Bezoek ontvangen is geen probleem, zolang dit niet voor overlast zorgt.
• Bezoek laten overnachten (dit is iets anders dan laten inwonen) kan indien je hierover afspraken 

maakt met jouw begeleider.

Bij verblijf in leefgroep: 
• Je houdt je kamer netjes en poetst deze minstens 1 keer per week. Ook je eigen persoonlijke 

hygiëne is belangrijk.
• De begeleiding zal samen met jou of in groep huishoudelijke taken afspreken.
• Tijdens weekdagen is er een vaste dagstructuur en de maaltijden vinden op vaste tijdstippen 

plaats.
• Het laten overnachten van bezoek is niet toegelaten in de leefgroep. 
• Er is wekelijks een bewonersvergadering. Daar bespreken we het samenleven en het onderhoud 

van de gemeenschappelijke ruimtes. 

Enkele situaties kunnen leiden tot stopzetting van de begeleiding:
•  nieuwe regelovertreding na schriftelijke verwittigingen 
•  fysieke agressie gericht tegen medebewoners en/of  begeleiding
•  diefstal
•  het binnenbrengen, verhandelen en gebruik van illegale drugs
•  het binnenbrengen van of  overlast bezorgen door het gebruik van alcohol of  medicatie

Omwille van de veiligheid is er GSM-permanentie buiten de kantooruren voor 
noodgevallen. We vragen om hier geen onnodig gebruik van te maken.
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Inloopwerking 
De inloop is een plek waar je (ook na je begeleiding) even kan 
binnenspringen voor een koffie en een babbel. Er worden ook 
geregeld leuke activiteiten georganiseerd en je kan er anderen 
ontmoeten. 

Wil je praten over bepaalde zaken, dan kan dit. De begeleiders 
die er aanwezig zijn luisteren, en zoeken samen met jou naar 
oplossingen. 

Benieuwd of dit iets voor jou is ? Je begeleider geeft je graag meer 
informatie of gaat samen met jou eens langs om kennis te maken ! 

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

Openingsuren inloop menen
Dinsdag 13.30-18.00

Donderdag 09.00-12.00

Vrijdag 13.30-18.00

We beschikken in het CAW over een klachtenprocedure. 

Wie ontevreden is over de hulpverlening of zich 
onvriendelijk behandeld voelt, kan een klacht formuleren. 
Je kan hierover eerst met je begeleider of een 
coördinator praten. Indien je niet tevreden bent met 
het antwoord, kan je een klacht op het klachtenformulier 
noteren.  

De klachtenformulieren met alle nodige uitleg 
zijn voorradig bij de begeleiding en aan het onthaal 
in de maatschappelijke zetel, De directeur van het CAW 
behandelt dan verder je klacht en zal je uitnodigen voor een 
gesprek.


