
CRISIS?
CONTACTEER HET CAW CRISISTEAM

015 695 695
Wollemarkt 28, Mechelen

Telefonisch 24/7 bereikbaar
Open op weekdagen tussen 8u. en 22u.

Gesprekken vinden bij 
voorkeur bij de cliënt thuis of 
in zijn/haar omgeving plaats.

Waar?
Regio Boom Mechelen Lier

Waarom mobiele crisishulp?
- Verlaagt de drempel voor cliënten
- Meer aanklampende aanpak 
mogelijk
- Mogelijkheid om de omgeving 
van de cliënt te betrekken
- Snellere taxatie van de situatie 
mogelijk
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CRISIS?
Contacteer het CAW Crisisteam

Elke crisis is uniek en krijgt een begeleiding op maat

Consult
Hulpverleners kunnen bij het CAW Crisisteam terecht voor 
ondersteuning, advies en informatie voor hun cliënten.

Doorverwijzing
Het CAW Crisisteam begeleidt niet alle crisissen. Voor crisissen van 
de tweede en derde lijn wordt de cliënt doorverwezen naar meer 
aangewezen hulpverlening.

Interventie
Het CAW Crisisteam gaat zelf aan de slag met eerstelijnscrisissen.
- Crisisgesprekken kunnen zowel mobiel als ambulant. Crisishulp duurt maximaal 

1 maand en is gratis.

- Crisisopvang is mogelijk om veiligheid, rust of afstand te creëren. Dit duurt 

maximaal 10 dagen en kost 22.21 euro per dag. Er zijn uitsluitingscriteria voor 

crisisopvang.

Meer info op

www.caw.be
V.U.: Ludo Stevens, CAW Boom Mechelen Lier vzw, M. Sabbestraat 119, 2800 Mechelen

015 695 695

Het CAW Crisisteam is beschikbaar voor alle 
inwoners van de regio Boom Mechelen Lier.

Bij het aanmelden bekijkt het crisisteam samen met 
de verwijzer of de crisis in aanmerking komt voor 
een consult, een doorverwijzing of een interventie. 
De verwijzer wordt maximaal betrokken bij het 
proces.

Iedereen kan zich aanmelden, zowel mannen, 
vrouwen, koppels als gezinnen, op voorwaarde dat 
de cliënten meerderjarig zijn. Indien nodig kan het 
crisisteam minderjarige gezinsleden betrekken.

Het crisisteam is geen dak- of thuislozenopvang. 
Daarvoor biedt het CAW Boom Mechelen Lier 
de Acute Opvang aan in Mechelen, Wollemarkt 26.


