
CAW Centraal-West-Vlaanderen

  Onthaal • Jongvolwassenen • Outreach
Voor wie? • Voor iedereen met vragen op vlak van welzijn

Hoe? • Vraagverduidelijking
• Verwijzing en toeleiding naar een intern of extern begeleidingsaanbod
• directe hulp  

Kinderen • Binnen onthaal geven we aandacht aan de invloed en de beleving van de
           problemen op kinderen. Dit door zorgvuldig te bevragen of zelfs de kinderen te 
           betrekken in de gesprekken.
• Als CAW kunnen we toeleiden naar gepaste hulp binnen integrale jeugdhulp.  
• We ondersteunen ouders via pedagogische adviesgesprekken.
• We zien jongeren vanaf 12 jaar en bekwaam als zelfstandige hulpvragers.

Gepaste hulp op 
de 1e lijn

• Er zijn geen beperkingen om gebruik te kunnen maken van onthaal.
• Indien na vraagverkenning blijkt dat andere hulp wenselijk is, dan maken we een
           toeleiding naar deze hulp.
• We streven naar samenwerking met aanwezige hulpverlening en netwerken van
           de cliënt.

Prijs? • Het onthaal is gratis

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

Praktisch:
Een eerste gesprek is mogelijk door op een van onze onthaalpunten langs te komen, er telefonisch contact mee op te 
nemen, of er een afspraak mee te maken
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: bert.degryse@cawcentraalwestvlaanderen.be

Wij hebben tevens een online aanbod:
 • voor volwassenen via mail:  onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be   
 • voor volwassenen via chat:  www.cawcentraalwestvlaanderen.be/chatmeteenhulpverlener 

 • voor jongeren via mail:  jac@cawcentraalwestvlaanderen.be
 • voor jongeren via chat: www.jaccentraalwestvlaanderen.be/chatmeteenhulpverlener 



Vraagverduidelijking

Via enkele gesprekken willen we tot een algemeen (alle levensdomeinen) beeld komen van de krachten en de 
moeilijkheden van de cliënt en zijn context. We vertrekken steeds vanuit de vraag van de cliënt. We streven 
ernaar om de bestaande netwerken en hulpverlening hierbij te betrekken. 
Soms is deze vraagverduidelijking voldoende. Indien dit niet het geval is, wordt directe hulp aangeboden of 
verwijzen we naar een intern (CAW-) of extern begeleidingsaanbod. In geval deze hulp niet onmiddellijk 
opgestart kan worden, overbruggen we binnen onthaal deze periode.

Directe hulp
Naast de vraagverduidelijking kan het aanbieden van directe hulp wenselijk zijn. Deze bestaat o.a. uit:
 • het geven van info en (oriënterend) advies 
 • het opmaken en opvolgen van een veiligheidsplan
 • eenmalige schuldbemiddelingen of het aanbieden van enkele bemiddelende gesprekken met de context
   van de cliënt
 • belangenbehartiging en hulp bieden bij bekomen van sociale basisrechten
 • ondersteuning bieden in crisissituaties
 • het bieden van kortdurend pedagogisch advies

Jongeren Aanbod in het CAW (JAC)
We zien jongeren tussen de 12 en 25 jaar als zelfstandige hulpvragers. Ze kunnen op ons beroep doen via een 
afspraak op dienst maar ook door ons te contacteren op een onthaalmoment of via mail en chat. We erkennen 
maximaal de rechten van minderjarigen in de jeugdhulp. Vanuit hun eigen vraag en beleving verkennen we wat 
nodig is om terug verder te kunnen. We streven hierbij om hun context bij de hulp te betrekken. Soms zijn 
enkele gesprekken niet voldoende, we bekijken dan de mogelijkheid van een begeleiding.   
Jaarlijks kunnen jongeren deelnemen aan één van onze groepstrainingen sociale vaardigheden. Vooraf is er 
steeds een verkennend gesprek. 

Ontmoeting via inloopwerkingen
We organiseren ontmoeting met bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie in inloophuis 
De Kom-Af, Desiré, (RSL op Post) Brugsesteenweg 44 te Roeselare, en in Inloop ’t Koeterke: Wijngaardstraat 
30 te Izegem.
Via de aanwezige onthaalmedewerker maken we de brug naar verdere hulp. We bieden ontspannende 
en vormende activiteiten aan waarbij we ook een link maken naar het aanbod buiten de inloopwerking.. 
Deelname aan deze activiteiten is vrijblijvend. We hopen zo bezoekers maximaal te stimuleren om terug te 
participeren aan het maatschappelijk leven. Binnen elke inloopwerking zijn er vrijwilligers actief. 
In het ’t Koeterke-Izegem kan men er ook terecht voor tweedehandskledij of om gebruik maken van de 
pamperbank.  

Outreach : project De Katrol

Voor kwetsbare gezinnen uit de regio Ieper en Poperinge biedt het CAW gratis studie-en opvoedingsondersteuning 
aan huis. Uitgangspunt is hierbij het versterken van de aanwezige krachten bij de ouders. Ouders en gezinnen 
kunnen contact nemen met onze ankerfiguur (Maloulaan 43, 057/22 09 30) om zich aan te melden. Na 
een verkennend huisbezoek komt een student tweemaal per week langs voor de studie-ondersteuning, de 
ankerfiguur is de professionele hulpverlener die het gezin opvolgt.

Onthaal biedt:


