
CAW Centraal-West-Vlaanderen
Justitieel Welzijnswerk (JWW)
In samenwerking met CAW Zuid-West-Vlaanderen

Voor wie? • Gedetineerden gevangenis Ieper
• Directe Sociale Omgeving van de gedetineerde

Hoe? • Info, advies, praktische dienstverlening en directe hulpverlening
• Brede, integrale vraagverduidelijking, ook voor familieleden en naaste omgeving
           van de gedetineerde
• Begeleiden bij gebeurtenissen die zich gedurende de detentie voordoen en die 
           het evenwicht tussen draagkracht en draaglast dreigen te verstoren
• Aanpakken van sociaal-administratieve, materiële en/of juridische problemen ten
           gevolge van het strafrechtelijk gebeuren
• In beeld brengen van de gevolgen en de betekenis van de gepleegde feiten voor
           alle betrokken partijen
• De overgang van de gevangenis naar de vrijlating overbruggen
• Organiseren van welzijnsgerichte activiteiten in de gevangenis

Kinderen • Voorbereidingsgesprekken met kinderen voor bezoek papa in de gevangenis
• Organisatie tweewekelijks kindvriendelijk bezoek in de gevangenis

Gepaste hulp op 
de 1e lijn

• We werken via individuele gesprekken of in groep
• We werken onafhankelijk
• We organiseren vorming en sensibilisering
• We participeren aan diverse overlegfora i.v.m. detentie

Prijs? • De hulp is gratis

Onze principes • We werken op vrijwillige basis en discreet
• We werken deskundig op basis van actuele inzichten en onderzoek
• We werken emancipatorisch
• We streven ernaar  steeds de basisrechten van de gedetineerde te garanderen

Praktisch:
We bieden een pro-actief onthaal in de gevangenis van nieuwe gedetineerden. Via een rapprotbriefje kunnen 
gedetineerden ook een gesprek aanvragen met de trajectbegeleider van het JWW. Voor de Directe Sociale 
Omgeving kan er onthaal op afspraak in het CAW. De kindvriendelijke bezoeken gaan tweemaal per maand door 
op zondagnamiddag van 13u30 tot 15u30
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

Team JWW:     Maloulaan 43, 8900 Ieper  057 22 09 20
     justitieelww@cawcentraalwestvlaanderen.be
Clusterverantwoordelijke: Karen Feys
     karen.feys@cawcentraalwestvlaanderen.be



Team Justitieel Welzijnswerk biedt hulp rond:

Begeleiding ouder-kind contact tijdens detentie

Begeleiding van een contact tussen gedetineerden en diens kind(eren).

Coördinatie van hulp-en dienstverlening tijdens de detentie

Hulp-en dienstverleningscoördinatie voor gedetineerden met specifieke acties die focussen op een globaal 
hulp-en dienstverleningsplan tijdens de detentie.

Integrale individuele begeleiding in detentiecontext

Integrale begeleiding van de gedetineerde in hun context die focussen op de strafrechtelijke context en de 
reclassering van de betrokkene.

Integrale begeleiding naastbestaanden van gedetineerden

Integrale begeleiding van naastbestaanden van gedetineerden met specifieke acties die focussen op het 
strafrechtelijk gebeuren.


