
EEN NIEUWE STRUCTUUR
voor

WELZIJN

in
NOORD-WEST-VLAANDEREN



Beste welzijns- of zorgpartner,

CAW Noord-West-Vlaanderen zet zich in voor een sterk welzijn, voor iedere 
inwoner in de regio. 
Omdat het CAW wil mee-evolueren met de maatschappelijke en hulpverlenings-
context, hebben wij de voorbije maanden gewerkt aan een nieuwe structuur van 
onze hulpverlening.

Wat willen we met deze nieuwe structuur bereiken, en hoe doen we dat?

 - Voor élke inwoner van het werkingsgebied dezelfde toegang tot hulp en dezelfde 
kwaliteit van hulp bieden. We kiezen voor een betere regionale inplanting van onze 
werking, opgedeeld in vier regio’s: Brugge, Houtland, Middenkust en Oostkust.
 - Een meer toegankelijke werking en sterkere samenwerking met duidelijke 

aanspreekpunten per regio en per thema. Vier sterke professionals die onze 
organisatie en de sociale kaart van de regio goed kennen zullen het CAW 
toegankelijker maken voor verwijzers en samenwerkingspartners.
 - De continuïteit en beschikbaarheid van het CAW vergroten door te werken met 

grotere en sterkere teams, die vlot de verbinding maken met andere werkvormen. 

In deze kennismakingsbrochure stellen wij onze nieuwe organisatiestructuur graag 
aan u voor, zodat u precies weet wie u kan contacteren voor uw welzijnsvragen.

Heeft u vragen over onze organisatie? Mail naar:
organisatieverandering@cawnoordwestvlaanderen.be

Christel Verhas Algemeen Directeur

Ann Deschacht Directeur Hulpverlening Begeleiding en Justitiëel

Katrien Delrue Directeur Hulpverlening Wonen

Els Willems Directeur Hulpverlening Onthaal en Jongeren

Tine Wyns Personeelsdirecteur



VIER REGIO’S
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+ diensten met aanbod voor heel Noord-West-Vlaanderen of  de provincie, gevestigd in Brugge:  
crisishulp meerderjarigen, de justitiële werking, crisismeldpunt minderjarigen, en 1712.

VIER THEMA’S

De komende jaren versterken we de focus van ons beleid op vier 
domeinen, in de hele regio Noord-West-Vlaanderen.
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 VIER AANSPREEKPUNTEN

Ann Vandenbroucke
050 66 31 50
0486 39 34 70

Filip Vanbecelaere
050 66 31 49
0471 81 97 25

Kathy Renaudin
050 66 31 48
0473 82 74 91

Sofie Hannon
050 66 31 47
0471 67 48 35
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TEAMS

onthaal regio Brugge

Teamverantwoordelijke
Mieke Burggraeve

050 33 83 06
0473 65 86 42

jongeren.brugge@

jongeren regio Brugge

Teamverantwoordelijke
Liesbeth Vanbiervliet
050 66 30 02
0471 76 26 86
onthaal.brugge@

begeleiding regio Brugge

Teamverantwoordelijke
Nancy Mouqué

050 66 31 81
0478 26 50 72

wonen.brugge@

wonen regio Brugge

Teamverantwoordelijke
Els Vandecasteele
050 66 30 66
0479 56 04 18
begeleiding.brugge@

team Houtland

Teamverantwoordelijke
Linda Lievens
050 21 25 22
0496 50 91 55
team.houtland@cawnoordwestvlaanderen.be



TEAMSTEAMS TEAMS

onthaal Middenkust

Teamverantwoordelijke
Petra Lust

059 70 35 25
0471 75 27 77

jongeren.middenkust@

jongeren Middenkust
aka ‘onthaal Welzijn’
Teamverantwoordelijke
Peter Schockaert
059 59 21 20
0490 42 32 14
onthaal.middenkust@

begeleiding Middenkust

Teamverantwoordelijke
Dirk Soenen

059 70 11 92
0473 82 74 93

wonen.middenkust@

wonen Middenkust

Teamverantwoordelijke
Peter Demaegdt 
059 70 37 42
0470 58 21 66
begeleiding.middenkust@

jeugdzorg Middenkust

Teamverantwoordelijke
Carine Danneels
059 56 88 81
0473 82 04 66
jeugdzorg.middenkust@cawnoordwestvlaanderen.be

team Oostkust

Teamverantwoordelijke
Nele Welvaert

050 66 30 89
0471 90 48 46

crisismeldpunt.minderjarigen@

crisismeldpunt minderjarigen

Teamverantwoordelijke
Nicole Verbrugge
050 43 28 50
0473 82 74 90
team.oostkust@

crisishulp meerderjarigen
Teamverantwoordelijke  

onthaal JWW
Sabine Lauwers

050 66 30 54
0486 31 87 59

justitieel.welzijnswerk@

justitiële werking

Teamverantwoordelijke
Nele Ver Eecke
050 66 30 82
0470 58 21 16
crisishulp.meerderjarigen@

justitiële werking
Teamverantwoordelijke
begeleiding Justitieel Welzijnswerk en Gerechtelijk opgelegde hulp
Hannelore Pintelon
050 66 31 07   |   0486 89 18 95
justitieel.welzijnswerk@
gerechtelijkopgelegdehulp@cawnoordwestvlaanderen.be



DOORVERWIJZEN

Onze nieuwe organisatiestructuur verandert de manier van 
doorverwijzen of aanmelden niet.

Een cliënt doorverwijzen naar CAW Noord-West-Vlaanderen 
gebeurt doorgaans via de onthaalpunten in Blankenberge, 
Brugge, Oostende en Torhout. 

Er zijn ook bepaalde doelgroepen die via een andere weg 
aangemeld worden: jongeren, slachtoffers, mensen in crisis, 
gedetineerden, plegers die een alternatieve gerechtelijke 
maatregel opgelegd krijgen, cliënten voor preventieve 
woonbegeleiding, ...

Op de website vind je een overzicht terug hoe je iemand kan 
doorverwijzen naar het CAW.

caw.be/doorverwijzen-caw-nwvl

DOORVERWIJZEN

gebeurt doorgaans via onthaal...

en voor bepaalde doelgroepen via een andere weg...

we wijzen de weg op onze website.

http://caw.be/doorverwijzen-caw-nwvl


CAW IS ...

een gastvrij aanspreekpunt...

voor iedereen met een vraag over welzijn...

dat extra inspanningen levert voor kwetsbare mensen.

INFORMATIE, ADVIES & KORTE HULP

Iedereen kan gratis bij het CAW terecht met 
elke welzijnsvraag, bezorgdheid of probleem. 

Er zijn vier onthaalpunten in Noord-West-
Vlaanderen: in Blankenberge, in Brugge, in 
Oostende, en in Torhout. Een hulpverlener 
verheldert de vraag en biedt informatie, advies 
en korte hulp aan. Indien nodig verwijst het 
onthaal naar andere diensten binnen of buiten 
het CAW.

Slachtoffers, betrokkenen of getuigen van een 
misdrijf of een verkeersongeval kunnen ook 
terecht in deze onthaalpunten voor specifiek 
advies, info of begeleiding. 

In Brugge vind je ook de werking 1712 voor de 
provincie West-Vlaanderen. 1712 is de hulplijn 
voor vragen over geweld.



BEGELEIDING

Sommige situaties en problemen 
vragen een grondige aanpak. 

Wanneer iemand nood heeft aan 
meer dan enkele gesprekken, biedt 
het CAW een begeleiding aan. Dat 
kan individueel, maar ook samen met 
de partner of met het hele gezin.

Begeleiding kan gaan over allerhande 
thema’s: persoonlijke problemen, 
armoede en schulden, migratie, 
relaties, contactherstel tussen ouder 
en kind, ...

Hulpverlener en cliënt kunnen ook 
op zoek gaan naar een passend 
begeleidingsaanbod buiten het CAW.

WONEN

Kwalitatieve huisvesting is een 
basisrecht. 

De teams Wonen bieden zowel 
ambulante woonbegeleiding als 
woonbegeleiding met verblijf aan 
alleenstaanden en gezinnen, met 
of zonder kinderen, in situaties van 
dak- en thuisloosheid. We stappen 
momenteel over van groepsopvang 
naar opvang in studio’s en (in 
beperkte mate) samenwoonst.

Bij dreigende uithuiszetting kan er 
bemiddeld worden via preventieve 
woonbegeleiding, zowel voor de 
sociale als de private huurmarkt. 
Dit voor de huurder, verhuurder of 
dienst.



JONGEREN CRISISHULP

12 tot 25-jarigen die met vragen of 
moeilijkheden zitten kunnen terecht 
bij de teams Jongeren. 

Er zijn vier jongerenonthaalpunten 
in Noord-West-Vlaanderen: een 
JAC in Brugge en in Oostende, en 
een onthaalpunt in Blankenberge 
en Torhout.  Daarnaast is er in 
Brugge een vrijetijdswerking voor 
kansenzoekende jongeren.

Ook voor jongeren is er begeleiding 
mogelijk: op vlak van relaties, 
(zelfstandig) wonen, individueel 
welzijn, seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, ... 
In regio Brugge wordt met 
casemanagement gewerkt. In regio 
Middenkust is er jeugdzorg voor 
jongeren binnen Jongerenwelzijn en 
hun naastbestaanden.

Het CAW biedt crisishulp aan 
meerderjarigen en minderjarigen en 
is 7/7 en 24/24 bereikbaar.

Samen met de aanmelder wordt 
de acute problematiek in kaart 
gebracht. 

In nauwe samenwerking met de 
crisisnetwerken wordt naar een 
passend antwoord gezocht. 
Dat kan gaan van consult tot 
crisisinterventie of -begeleiding, al 
dan niet in combinatie met opvang.



JUSTITIËLE WERKING

De Justitiële werking biedt 
begeleiding aan gedetineerden om 
hen te activeren, te motiveren en 
te versterken om opnieuw greep 
te krijgen op hun eigen leven zowel 
tijdens als na de detentie.

Daarnaast geeft ze informatie 
en advies aan familie, partners, 
vrienden,... van gedetineerden.

De Justitiële werking biedt ook 
gerechtelijk opgelegde hulp aan 
daders die worden doorverwezen 
door Justitie.

CAW IS OOK...

Inloopcentrum (Middenkust)
Ontmoetingsplek voor mensen met 

verminderde welzijnskansen.

‘t Salon (regio Brugge)
Vrijetijdswerking voor jongeren met 

verminderde welzijnskansen.

Televestiaire (Brugge & Houtland)
Tweedehandswinkel voor mensen met 

verminderde welzijnskansen.



274 Vrijwilligers

Het CAW kan niet zonder vrijwilligers.

Vrijwilligers vinden we overal in de organisatie: in het bestuur, 
in werkingen of achter de schermen bij de ondersteunende, 
administratieve of logistieke diensten. Op een actieve manier zetten 
zij hun talenten in voor de samenleving.

Vrijwilligers krijgen een volwaardige plek in de werking. Ze krijgen 
eigen taken en de nodige ondersteuning waardoor ze, samen met de 
vaste medewerkers, een hecht team vormen.

Contact:
vrijwilligerswerk@cawnoordwestvlaanderen.be

CAW IS OOK...CAW IS OOK...

BudgetInzicht (regiobreed)
neemt initiatieven die anticiperen op de 

toenemende budget- en schuldproblematiek

LOGiN (regio Brugge)
Casemanagement voor kansenzoekende 

jongeren in Brugge.

Preventie en signalering
Het is evenzeer een kerntaak van het CAW 
om structurele en duurzame oplossingen te 

realiseren voor maatschappelijke problemen.





Maatschappelijke zetel:
CAW Noord-West-Vlaanderen

Ruddershove 8
8000 Brugge
050 66 30 00

info@cawnoordwestvlaanderen.be
www.caw.be

CONTACT




