
CAW Centraal-West-Vlaanderen

  Thuisloosheid • Crisis: Residentiële opvang

Voor wie? • Mannen (+18), vrouwen (+18) en hun kinderen met een
           thuisloosheidsproblematiek
• Vrouwen (+18) en hun kinderen die slachtoffer zijn van IFG en waar het
           veiligheidsrisico zo groot is dat er nood is aan opvang op een beveiligd adres

Hoe? • Integrale residentiële begeleiding in een groepscontext of studio-opvang, met
           specifieke acties die focussen op de problematiek van thuisloosheid.
• Integrale residentiële begeleiding in een groepscontext op een geheim adres, 
           met specifieke acties die focussen op de problematiek van intra familiaal geweld.

Kinderen • We bieden opvang, ondersteuning en/of individuele begeleiding t.a.v. het kind dat
           de ouder vergezelt in de studio-opvang of beveiligde opvang.

Gepaste hulp op 
de 1e lijn

• We bieden een tijdelijk verblijf, gekoppeld aan een integrale begeleiding. Er  
           wordt tegelijkertijd gewerkt aan meerdere problemen op meerdere
           levensdomeinen en aan de samenhang tussen die problemen (materieel/
           praktisch en psychosociaal).
• Bij drugs-en/of alcoholverslaving wordt een complementaire ondersteuning 
           verwacht of minstens de bereidheid van de hulpvrager om dit op te nemen.
• Een verblijf in een residentiële opvang kan enkel na akkoordverklaring met 
           het intern reglement (dit impliceert o.a. akkoord zijn met het dagprijssysteem, 
           de volmachtrekening tijdens verblijf, het mogelijks delen van een kamer/studio 
           voor vrouwen zonder vergezellende kinderen, het verbod op het meebrengen 
           van huisdieren).

Prijs? • Dagprijssysteem

Onze principes • We werken op vrijwillige basis en discreet. 
• We werken in samenspraak met de hulpvrager.
• We werken deskundig op basis van actuele inzichten en onderzoek.
• We werken systeemgericht, integraal, krachtgericht en verbindend.

Praktisch:
Iedereen kan aanmelden op onze centrale onthaalpunten. We verkennen en bespreken samen grondig de vraag. De tijd 
tussen aanvraag en opname houden we zo beperkt mogelijk. Als residentieel verblijf aangewezen is, komt de hulpvrager op 
een chronologische lijst. Zodra een plaats beschikbaar is, wordt de hulpvrager gecontacteerd ifv opname. Opnames zijn 
mogelijk van maandag tot en met donderdag telkens van 9u tot 17u, op vrijdag tot 14u.

Aanmeldingen voor de Beveiligde Opvang worden behartigd door de algemene onthaalpunten van ieder CAW en via tel 
070/22 01 11. Het CAW heeft het engagement geuit om de keten van vraagverduidelijking én toewijzing naar het beveiligd 
achterliggend aanbod in het kader van hoogrisicosituaties familiaal geweld zo kort mogelijk te houden voor hulpvragers uit 
Vlaanderen. Concreet betekent dit dat een onthaalteam van het CAW, na vraagverduidelijking, het mandaat heeft om toe te 
wijzen aan elke Beveiligde Opvang over Vlaanderen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst voor de Beveiligde Opvang.

Clusterverantwoordelijke: Charlotte Dewitte
     charlotte.dewitte@cawcentraalwestvlaanderen.be



Integrale residentiële begeleiding thuisloosheid

• Het bieden van tijdelijk verblijf in een groepscontext, gekoppeld aan individuele begeleiding. Het 
groepswerk omvat hulpverlenende en competentie bevorderende activiteiten waarin men met en van 
elkaar leert. De integrale begeleiding beoogt het optimaliseren van de zelfredzaamheid van de hulpvrager 
op sociaal-materieel, psychisch, relationeel en lichamelijk gebied. Daarin streven we naar een zo normaal 
mogelijke sociale context en een maximaal mogelijke participatie in het maatschappelijk leven. De begeleiding 
biedt de hulpvrager inzicht in leef- en woonvaardigheden. In dialoog stellen we een begeleidingsplan 
op. Bedoeling is de hulpvrager te laten doorstromen naar een zelfstandige woonsituatie, met of zonder 
ambulante woonbegeleiding én om herval in thuisloosheid te voorkomen.

Integrale begeleiding in het kader van studio-opvang

• Het bieden van tijdelijk verblijf in een studio, gekoppeld aan individuele begeleiding. De integrale bege-
leiding beoogt het optimaliseren van de zelfredzaamheid van de hulpvrager op sociaal-materieel, psychisch, 
relationeel en lichamelijk gebied. Daarin streven we naar een zo normaal mogelijke sociale context en een 
maximaal mogelijke participatie in het maatschappelijk leven. De begeleiding biedt de hulpvrager inzicht in 
leef- en woonvaardigheden. In dialoog stellen we een begeleidingsplan op. Bedoeling is de hulpvrager te laten 
doorstromen naar een zelfstandige woonsituatie, met of zonder ambulante woonbegeleiding én om herval in 
thuisloosheid te voorkomen.

Integrale residentiële begeleiding van slachtoffers van partnergeweld 
op een geheim adres

• Na indicatiestelling bieden wij een kortdurend verblijf (maximaal 6 maanden tenzij er nog een 
veiligheidsrisico aanwezig is) gekoppeld aan een integrale begeleiding. De opvang is veilig en gevestigd op 
een geheim adres. Het groepswerk omvat hulpverlenende en competentie bevorderende activiteiten waarin 
men met en van elkaar leert. De integrale begeleiding beoogt het optimaliseren van de zelfredzaamheid van 
de hulpvrager op sociaal-materieel, psychisch, relationeel en lichamelijk gebied. Binnen de begeleiding wordt 
gewerkt rond veiligheid nu en in de toekomst. Er wordt expliciet ruimte gegeven aan het proces om samen 
met de hulpvrager een toekomstgerichte keuze te maken. Terugkeer naar de partner of familie (begeleide 
terugkeer) of de stap zetten naar een zelfstandig leven. In beide situaties wordt de hulpvrager ondersteund in 
de te nemen stappen.

Opvang en/of begeleiding van kinderen van ouders in een opvangsituatie

• Kinderen die hun moeder vergezellen in de studio-opvang of beveiligde opvang, krijgen uiteraard een 
‘verblijf ’ aangeboden, maar kunnen facultatief ook een aanbod krijgen van ‘opvoedkundige ondersteuning’ en/
of ‘individuele begeleiding’. Deze acties gebeuren in samenspraak met de moeder met als doel de moeder te 
ondersteunen, aan te vullen en te versterken in haar ouderrol.


