
CAW Centraal-West-Vlaanderen

  Gezins-en Relationeel Welzijnswerk

Voor wie? • Voor iedereen met een vraag naar begeleiding rond zijn persoon, relatie of gezin

Hoe? • Psychosociale begeleiding via verschillende modules (z.o.z.)
• Via gesprekken op afspraak op dienst of indien aangewezen aan huis.
•          Groepsgericht aanbod via vorming

Kinderen • De hulp aan kinderen situeert zich op een continuüm dat gaat van aandacht 
           voor de kinderen in gesprekken met hun ouders (zonder ze rechtstreeks te
           betrekken) tot kinderen als autonome hulpvragers.

Gepaste hulp op 
de 1e lijn

• De indicatiestelling voor een begeleiding gebeurt op basis van een uitgebreide
           vraagverheldering. 
           Indien tijdens de begeleiding blijkt dat CAW hulpverlening ontoereikend is   
           zoeken we samen met de cliënt naar een gepast hulpverleningsaanbod in de 
           regio.

Prijs? • Dit hulpverleningsaanbod is gratis

Onze principes • We werken op vrijwillige basis en discreet
• We werken deskundig op basis van actuele inzichten en wetenschappelijk 
          onderzoek
• In samenspraak met de cliënt krachtgericht werken aan doelstellingen
• Rekening houdend met de context van de cliënt.
• Meerzijdig partijdig werken

Praktisch:
De aanmelding voor begeleiding GRW gebeurt op onze onthaalpunten:

Onthaal:  onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be

Onthaal Ieper
Maloulaan 43, 8900 Ieper
057 22 09 30

Onthaal Veurne
Peter Benoitlaan 58, 8630 Veurne
058 28 00 21

Onthaal Sociaal huis Diksmuide
Yzerheemplein 4, 8600 Diksmuide
051 79 37 93

Onthaal Roeselare
Iepersestraat 47, 8800 Roeselare
051 22 59 44

Onthaal Izegem
Krekelstraat 56, 8870 Izegem
051 33 78 78 

Onthaal Tielt
Kortrijkstraat 118, 8700 Tielt
051 40 09 99

Clusterverantwoordelijke: Nathalie Devroe
     nathalie.devroe@cawcentraalwestvlaanderen.be



Team Gezins- en Relationeel Welzijnswerk heeft volgend begeleidingsaanbod:

Begeleiding persoonlijke problemen
Individuele begeleiding met specifieke acties die focussen op persoonlijke problemen en het dagelijks functioneren. 
Via o.a.:  Inzicht verwerven in de patronen die het dagelijks functioneren beïnvloeden; analyseren hoe persoon met 
bepaalde situaties in zijn leven omgaat en waarom;  Coping rond gevoelens; ondersteuning bij het hoe de cliënt zich 
beter kan voelen in contacten met anderen; ondersteuning bieden bij overgangsfasen; ...

Begeleiding relatie- en gezinsproblemen
Begeleiding van koppel of gezin rond het verbeteren, hanteren van de relatie of constructief beëindigen van de 
relatie, het verbeteren van het functioneren van het gezin.
Via o.a.: Bevorderen van een goede communicatie in de relatie/gezin; met de partner(s) inzicht verwerven in de 
patronen die de actuele (gezins)relatie beïnvloeden; ondersteuning bieden bij gebeurtenissen die de (gezins)relatie 
(dreigen te) verstoren; bespreekbaar maken van de seksuele relatie; partner(s) begeleiden of bemiddelen bij het 
beslissingsproces over het al dan niet voortzetten van een relatie;...

Begeleiding opvoedingsproblemen
Begeleiding bij vragen rond opvoedingsondersteuning en -onzekerheid bij opvoedingsverantwoordelijkheden.
Via o.a.: Met de context en de kinderen aan de slag gaan; ondersteuning bieden bij gebeurtenissen die de 
opvoedingsrelatie (dreigen te) verstoren;  met de ouders én kinderen zoeken naar antwoorden en oplossingen 
mbt opvoedingsvragen; opvoedingsafspraken maken en opvolgen;...

Ouderschapsbegeleiding
Begeleiding rond het ouderschap (na de scheiding) met de focus op het welbevinden van het kind.
Via o.a.: Inzicht verwerven in de factoren die het welbevinden van de kinderen beïnvloeden; met de ouders inzicht 
verwerven in de patronen die het ouderschap beïnvloeden; ondersteuning bieden bij het verhogen van het begrip 
voor elkaars standpunten en bezorgdheden na de scheiding;  leren differentiëren tussen ouderschap te differentiëren 
van (ex-)partnerschap; ...

Ouderschapsbemiddeling
Bemiddelen door een erkend bemiddelaar in familiezaken met het oog op het bereiken (of herzien) van een 
ouderschapsovereenkomst na de scheiding met de focus op het welbevinden van de kind(-eren).
Via o.a.: Bekommernissen naar de kinderen samen verkennen;  informeren over de juridische, financiële aspecten in 
verband met de kinderen of verwijzen hiervoor naar een deskundige; zoeken naar een bevredigende overeenkomst 
voor alle partijen;... 

Scheidingsbegeleiding
Begeleiding rond het nemen van de beslissing van scheiding.
Via o.a.: inzicht verwerven in de patronen die de actuele relatie beïnvloeden;  ondersteunen van het beslissingsproces 
over het al dan niet voortzetten van de relatie, bijstaan in het organiseren van de scheiding; ...

Scheidingsbemiddeling
Bemiddeling door een erkend bemiddelaar in familiezaken met het oog op het bereiken (of herzien) van een 
overeenkomst over de goederen en het ouderschap tussen mensen die beslisten om te scheiden.
Via o.a.: Informeren over de bemiddelingsprocedure; informeren over de juridische, financiële aspecten in verband 
met de scheiding of hierover verwijzen naar een deskundige; samen zoeken naar oplossingen die aansluiten bij de 
bekommernissen en wensen van beide partijen en de kinderen; de bemiddelaar maakt een overeenkomst op over 
de goederen en het ouderschap; ...


