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Onderweg naar een regeerakkoord, 
samen met het CAW



Beste (toekomstige) beleidsmaker,

De CAW’s zijn uw partners in de realisatie van een welzijnsbeleid. De beleidsbrieven van de Vlaamse 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de voorbije jaren maken dit duidelijk. Op verschillende 
terreinen, maatschappelijke problematieken en thematieken werd naar de CAW’s gekeken om het 
voortouw te nemen, denk maar aan familiaal geweld en misbruik, radicalisering, dader- en slachtofferzorg, 
… en om een verbindende rol te spelen in intersectorale samenwerkingsverbanden. Om een volwaardige 
partner te kunnen zijn en om flexibeler te kunnen inzetten op preventie en de versterking van de eerste 
lijn, zodat niemand uit de boot valt of achtergelaten wordt, vragen wij dat wij ons als sociaal ondernemers 
verder kunnen versterken en ontwikkelen. 

De CAW’s zijn sociaal ondernemingen die pragmatisch en innoverend inspelen op maatschappelijke trends. 
Dit vereist een innoverend financieel en human resources beleid. Het voorbije jaar hebben we bijvoorbeeld 
heel wat personeel vrijgesteld voor de coördinatie en overleg in het kader van de implementatie van de 
Eerstelijnszones en het Geïntegreerd Breed Onthaal. De generalistische insteek in combinatie met de 
verschillende problematieken, vraagt heel wat kennis en competenties van onze hulpverleners. Het vergt 
een grote flexibiliteit van de CAW’s en een onmiddellijke inzet van hulpverleners, bijvoorbeeld bij een ramp 
of een misdrijf met een groot aantal slachtoffers. Om onze missie en brede opdracht als sociaal
ondernemers verder op een kwaliteitsvolle manier in te vullen, vragen we: 

• Een legistieke basis om in alle vrijheid werkelijk te kunnen ondernemen en het sociaal                                         
ondernemerschap verder te kunnen uitbouwen.

• Een systeem van registratie en verantwoording dat gebaseerd is op het meten van de output en uitgaat 
van een vertrouwen in de autonomie van sociaal ondernemers zonder al te veel regels.

• Een versterking van onze positie als sociaal ondernemers op de arbeidsmarkt. Dit om personeel                   
succesvol te kunnen rekruteren én om ervaren en deskundige personeelsleden te behouden (arbeids- 
en loonvoorwaarden). Maximale structurele financiering is hiervoor een absolute minimumvoorwaarde.

• Extra te investeren in de ontwikkeling van een elektronisch cliëntdossier dat de efficiëntie en bruikbaar-
heid voor de hulpverlener en cliënt ten goede komt.

• Een innovatieve arbeidsorganisatie te ondersteunen die aangepast is aan de volatiele vereisten van 
onze samenleving.

• Een beleid te voeren dat aanzet tot innovatie en samenwerking tussen sectoren en beleidsdomeinen 
en waar de CAW’s hun rol als eerstelijnswelzijnsorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen kunnen 
spelen.

Ondersteun het sociaal ondernemerschap van de CAW’s 

De CAW’s focussen op kwetsbare groepen, herstel, verbinding in de samenleving, krachtgericht werken op 
alle levensdomeinen en met verschillende werkvormen en methodieken, in een groot netwerk, en samen 
met cliënten en mensen uit hun omgeving. Omdat de CAW’s op het hele continuüm van hulpverlening een 
aanbod hebben, kunnen we heel gericht preventief werken. Naast het preventieve aspect bieden de CAW’s 
bemiddeling aan bij conflicten (i.v.m. relaties, scheiding, ouderschap, wonen, …) en ook psychosociale en 
juridische hulpverlening aan slachtoffers van geweld en misbruik, mensen die betrokken zijn bij 
verkeersongevallen en misdrijven, en aan (ex-)gedetineerden en hun naastbestaanden. De CAW’s zijn er 
tevens voor jongeren (minderjarigen en jongvolwassenen), die met al hun vragen en problemen terecht 
kunnen in het jongerenadviescentrum (JAC) en andere CAW-werkingen specifiek voor jongeren. 



De CAW’s hebben als missie om problemen te helpen voorkomen. In die optiek hebben we op Vlaams en 
op regionaal niveau in het verleden reeds verschillende initiatieven en projecten opgezet. Mooie 
voorbeelden hiervan zijn Budget In-zicht, preventieve woonbegeleiding, studie- en 
opvoedingsondersteuning, psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen, outreachende werkingen 
zoals Belgian Homeless Cup, sociale kruidenier, ...

Met deze preventieve aanpak willen we anticiperen op risicofactoren en via vroegdetectie ageren we 
wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. Dat houdt de effectieve 
en maatschappelijke kostprijs lager. Onze ambitie is om hierin verder te gaan en we vragen aan de 
beleidsmakers om hiervoor middelen te voorzien. De CAW’s willen de middelen aanwenden om: 

• Meer te focussen op preventie en welzijnsbevordering op maat van de meest kwetsbare doelgroepen 
zodat iedereen toegang heeft tot hulp en zijn sociale rechten kan effectueren.

• Sociale tolken te gebruiken om hulpverlening en ondersteuning aan anderstalige cliënten te                           
garanderen.

• In te zetten op vroegdetectie en -interventie bij relatieproblemen en vechtscheidingen.
• Extra ondersteuning te bieden aan instellingsverlaters en jeugdhulpverlaters zodat zij zich kunnen    

voorbereiden op een zelfstandig leven en zo de continuïteit van de hulp ook gegarandeerd wordt.
• Het uitbouwen van een gedifferentieerd aanbod (straathoekwerk, inloopcentra, laagdrempelig onthaal, 

begeleiding met opvang, ambulante (woon)begeleiding, Housing First, preventieve woonbegeleiding, 
begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen, crisisbegeleiding, zorgwonen.) voor de aanpak van 
dak- en thuisloosheid met extra inzet voor de preventieve woonbegeleiding.

• De samenwerking te bewerkstelligen en te verhogen tussen welzijnsactoren en woonactoren die een 
interdisciplinaire begeleiding gekoppeld aan een garantie op wonen voorop stellen.

• Onze werking af te stemmen op de Eerstelijnszones en het Geïntegreerd Breed Onthaal – in samen-
spraak met de kernpartners – om tot een aanbod te komen dat kwetsbare mensen in Vlaanderen en 
Brussel maximaal proactief bereikt en helpt.  

• Het opzetten van ‘dedicated networks’ en andere manieren van zorgsystemen en casemanagement. 

Investeer in preventie en vroegdetectie

Kortom, de CAW’s zetten sterk in op preventieve acties en verbindende krachten in de samenleving. Zo 
dragen we bij opdat iedereen een kwaliteitsvol leven kan leiden. We creëren een samenleving waar 
solidariteit meespeelt.

Onze rol als volwaardige sociaal ondernemer wensen wij nog ruimer en kwaliteitsvoller te spelen omdat de 
noden blijven stijgen en momenteel niet alle kwetsbare personen bereikt worden. De CAW’s vragen aan het 
beleid en de politieke wereld: 



Daarom nemen de CAW’s actief en constructief deel aan de implementatie van de Eerstelijnszones en het 
Geïntegreerd Breed Onthaal (idealiter binnen de geografische context van de Eerstelijnszones). Daarnaast 
blijven de CAW’s ook het voortouw nemen in intersectorale samenwerkingsverbanden om passende hulp 
mogelijk te maken op transversale basis (cfr. jeugdhulp). Het CAW-engagement van samenwerking levert 
resultaten als de volgende Vlaamse Regering:

• Investeert in extra psychologische eerstelijnshulp zowel voor jongeren als volwassenen.
• Maximaal de organisatie van de samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal op het                        

bovenlokale niveau van de Eerstelijnszones stimuleert.
• Investeert in extra erkende bemiddelaars in de CAW’s om het aanbod aan schuldbemiddeling                            

ouderschaps- en scheidingsbemiddeling aan de meest kwetsbaren uit te breiden.
• Promoot en ondersteunt bij alle mogelijke partners het Housing First-model als intersectorale aanpak 

van het aanbod rond de chronische dakloosheidproblematiek.
• Een aanbod van voldoende betaalbare woningen stimuleert en ruimte creëert om te experimenteren 

met innovatieve woonvormen die duurzaamheid en regelluwte centraal stellen.
• Het regelgevend kader rond domiciliëring versoepelt zodat co-housing zonder consequenties voor 

uitkeringen en sociale voordelen mogelijk wordt.
• De rol van de hulpverlening in het herstel van de relatie tussen dader, slachtoffer en maatschappij                

erkent en het recht op hulp- en dienstverlening onafhankelijk van een justitieel traject waarborgt.
• De functie van casemanager/hulpverleningscoördinator/trajectbegeleider zowel voor                                        

(ex)gedetineerden, slachtoffers als voor al wie niet zelfstandig de regie over zijn eigen hulpverlenings-
traject kan voeren, creëert en ondersteunt.

• De versnippering van het chataanbod stopt en het intersectoraal samenwerken tussen de nulde, eerste 
en tweedelijns hulpverlening faciliteert.

• Voldoende middelen voorziet om online hulp op een duurzame en kwalitatieve manier uit te bouwen.
• Verder investeert  in een diversiteitsbeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

en samenwerking en uitwisseling tussen verschillende actoren (bv. door het opzetten van een lerend 
netwerk) ondersteunt.

• De CAW’s in hun diversiteitsbeleid ondersteunt, zowel in de organisaties zelf, als naar het bereiken van 
diverse doelgroepen.

Zet in op een goed uitgebouwd eerstelijnswelzijnsaanbod: 
bovenlokaal en intersectoraal

De CAW’s zetten niet enkel in op preventie en welzijnsbevordering, maar ook op een onvoorwaardelijke en 
laagdrempelige hulpverlening. Zeker voor mensen die elders uit de boot vallen of die omwille van gebrek 
aan toegang tot gespecialiseerde hulp of de aanwezigheid van wachtlijsten overbruggingshulp nodig 
hebben. Daar de CAW’s niet beschikken over onuitputtelijke middelen (budgetten en hulpverleners) 
betekent dit dat keuzes zich opdringen en prioriteiten moeten gesteld worden, wat hiaten in de 
hulpverlening veroorzaakt. De CAW’s kijken naar bovenlokale en intersectorale samenwerkingen om deze 
hiaten in het zorg- en ondersteuningsaanbod op te vullen.

Bovenstaande prioriteiten hadden wij graag concreet opgenomen gezien in een nieuw Vlaams
Regeerakkoord en in de beleidsbrief van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Wij 
hopen op u te mogen rekenen om deze beleidsprioriteiten te verankeren in het Vlaams beleid. U kan alvast 
op ons rekenen. 

Alle CAW-medewerkers.
i.o. Anita Cautaers, directeur CAW Groep


