
CAW Centraal-West-Vlaanderen

Slachtofferhulp
Voor wie? • Slachtoffers van een misdrijf en hun na- en naastbestaanden

• Nabestaanden bij zelfdoding
• Slachtoffers van rampen
• Getuigen van een misdrijf
• Alle betrokkenen in een verkeersongeval

Hoe? • Emotionele en psychosociale ondersteuning bij de verwerking van de 
           schokkende gebeurtenis
• Informatie en advies over de rechten van een slachtoffer
• Praktische hulpverlening (meegaan naar Politie, Advocaat,…)
• De weg wijzen naar meer gespecialiseerde hulp indien nodig

Kinderen • Het indirect ondersteunen van kinderen als slachtoffer door het begeleiden 
           van hun ouders en steunfiguren
• Het rechtstreeks begeleiden van kinderen zowel individueel en/of via een
           groepsaanbod
• Het sensibiliseren en vormen van alle maatschappelijke actoren die kinderen
           in hun dagelijkse leven omringen zoals scholen, CLB, jeugdbewegingen, 
           Politie,…

Gepaste hulp op 
de 1e lijn

• We werken via individuele gesprekken of in groep
• We werken met een team van professionele en vrijwillige medewerkers
• We werken onafhankelijk
• We organiseren vorming en sensibilisering
• We participeren aan diverse overlegfora i.v.m.  slachtofferzorg

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 om steeds de rechten van het slachtoffer te garanderen

Praktisch:
Niet-politionele aanmeldingen behartigen we via het Algemeen Onthaal van het CAW waar na een intake gesprek een 
toeleiding kan gebeuren naar het team Slachtofferhulp. Aanmeldingen van slachtoffers van een misdrijf n.a.v. een politionele 
interventie worden rechtstreeks behartigd door het team Slachtofferhulp. De ontvangst van de doorverwijsstrookjes n.a.v. 
een politionele interventie is voorzien op 2 locaties van de organisatie, onthaalpunt Ieper en onthaalpunt Roeselare.

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 Slachtofferhulp:   Maloulaan 43, 8900 Ieper  057 22 09 20
     slachtofferhulp@cawcentraalwestvlaanderen.be
Clusterverantwoordelijke: Karen Feys 
     karen.feys@cawcentraalwestvlaanderen.be



Team Slachtofferhulp biedt hulp rond:

Individuele begeleiding Slachtofferschap

Begeleiding van een slachtoffer van een misdrijf met specifieke acties die focussen op de psychosociale en 
juridische aspecten van slachtofferhulp.

Begeleiding intrafamiliaal geweld

Begeleiding van personen (gezinslid, koppel, gezin) met specifieke acties die focussen op intrafamiliaal geweld.


