
CAW Centraal-West-Vlaanderen

  Thuisloosheid • Crisis: Crisisnetwerken

Voor wie? • Volwassenen, al dan niet vergezeld van hun kinderen, die in een crisissituatie
           verkeren en voor wie geen andere opvangmogelijkheden beschikbaar zijn.
• Het crisisnetwerk is niet toegankelijk voor
           o Minderjarigen
           o Personen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs
           o Personen die tekenen van agressie vertonen bij de aanmelding
           o Personen met een acute psychiatrische problematiek
           o Personen die illegaal in ons land verblijven

Hoe? • Een intersectoraal samenwerkingsverband tussen bestaande reguliere
           residentiële en ambulante diensten dat voorziet in crisisopvang buiten de
           kantooruren en tijdens het weekend.
• Telefoonpermanentie door een calltaker 
• Een beurtrol van residentiële partners die een veilige verblijfplaats aanbieden
           voor de nacht
• Aansluitend ambulante begeleiding 

Kinderen • We bieden opvang t.a.v. het kind dat de ouder(s) vergezelt in de crisisopvang.
• In de crisisopvang is een babybox of crisisbox aanwezig met de minimale 
           benodigdheden om kind(eren) tot 3 jaar te verzorgen.

Gepaste hulp op 
de 1e lijn

• Installeren van veiligheid en rust voor de betrokkene(n)
• Voorkomen dat de crisissituatie escaleert
• Aanbieden van directe opvang, een warme ontvangst, een (brood)maaltijd en 
           ontbijt, een veilige slaapplaats, de mogelijkheid om zich op te frissen
• Aanbieden van psychosociale begeleiding waarbij de crisis wordt aangegrepen 
           als keerpunt naar verandering

Prijs? • Dagprijssysteem of vaste prijs - afhankelijk van de regio
• Tussenkomst van OCMW mogelijk

Onze principes • We werken op vrijwillige basis en discreet
• We werken deskundig op basis van actuele inzichten en onderzoek
• We werken in samenspraak met de hulpvrager en houden ook rekening met 
           zijn/haar omgeving en context.

Praktisch:
De aanmelding voor een opname in het crisisnetwerk verloopt steeds via een hulp- of dienstverlener (toeleider). De 
calltaker staat in voor de telefoonpermanentie voor hulp- en dienstverleners die met hulpvragers in een crisissituatie 
geconfronteerd worden buiten de kantooruren. Bij aanmelding doet de calltaker een check-up van de toelatingscriteria en 
mobiliseert de residentiële partner binnen het netwerk tot crisisinterventie.

Clusterverantwoordelijke: Charlotte Dewitte
     charlotte.dewitte@cawcentraalwestvlaanderen.be



Crisisnetwerk:

Regionaal Crisisnetwerk Roeselare • Izegem • Tielt

• Werkingsgebied zorgregio’s Roeselare – Izegem – Tielt
• Aanmelding via calltaker politiezone Riho op weekdagen vanaf 15u en 24u/24u tijdens weekend en
        feestdagen 
• Crisisbed in Meulebeke, Tielt, Roeselare, Moorslede, Ingelmunster en Izegem in beurtrol, beschikbaar na 
        de kantooruren
• Ambulante opvolging door dienst waar hulpvrager reeds in begeleiding is, door OCMW van domicilie
        of door CAW Onthaal Roeselare

Regionaal crisisnetwerk Ieper • Poperinge

• Werkingsgebied zorgregio’s Ieper – Poperinge
• Aanmelding via calltaker politiezone Arro Ieper op weekdagen vanaf 15u en 24u/24u tijdens weekend
        en feestdagen
• Crisisbed in Ieper, Poperinge en Wervik in beurtrol, beschikbaar na de kantooruren
• Ambulante opvolging door OCMW van domicilie of CAW Onthaal Ieper

Regionaal crisisnetwerk Veurne • Diksmuide

• Werkingsgebied zorgregio’s Veurne – Diksmuide
• Aanmelding via calltaker politiezone Westkust op weekdagen vanaf 15u en 24u/24u tijdens weekend en 
        feestdagen
• Crisisbed in Alveringem, Nieuwpoort, Diksmuide, afhankelijk in welke zorgregio de hulpvrager zich
        aanmeldt, beschikbaar na de kantooruren
• Ambulante opvolging door OCMW waar de hulpvrager aangetroffen werd


