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WAT ONS DRIJFT

DEEL 1 - OVER ONS

Alles wat het CAW doet, gaat over verbinding
Verbinding is het kerndoel van CAW Antwerpen.  
Hoe meer mensen zich verbonden voelen - met anderen, 
met de samenleving - hoe meer welzijn.

CAW Antwerpen vormt schakels tussen mensen en werkt 
op levensdomeinen waar uitsluiting een risico vormt. Denk 
aan problemen met psychisch welzijn, huisvesting, werk, 
administratie, geld, relaties, enzovoort. Problemen met 
één of meer van deze thema’s veroorzaakt altijd een daling 
in levenskwaliteit en isolement... Dat gaan we actief tegen.

Win-win, daar gaan we voor
Mensen opnieuw laten aanhaken bij het samenleven, 
maakt de maatschappij aangenamer en draagt bij tot meer 
veiligheid, meer gezondheid, betere economie, propere 
straten, et cetera. We hebben er dus allen baat bij.

We zijn er voor iedereen, maar mensen met een 
verhoogd risico op uitsluiting hebben onze bijzondere 
aandacht
In een aantal specifieke situaties is de band met context en 
samenleving extra belangrijk. Dat is zo voor gedetineerden, 
voor vluchtelingen, voor slachtoffers van misdrijven, 
kinderen en jongeren, en voor mensen in armoede. Daar 
zetten we als CAW expliciet en duurzaam op in.
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VOORWOORDINHOUD

Beste lezer,

Samen met u blik ik trots en tevreden terug op 2018: 
opnieuw een dynamisch en vruchtbaar jaar voor ons CAW. 
Onze teams bewegen dagelijks mee met de noden en uitda-
gingen waar cliënten voor staan. 

Daarom lees je in dit jaarverslag letterlijke over bewegin-
gen: de transitie van grootschalige opvanghuizen vond een 
eerste weerklank in nieuwe kleinschalige woonprojecten als 
Moerbei en Catalpa. Maar ook verhuisden inloopcentrum de 
Vaart, het team Dispatch, het Zorgteam en het Zijhuis naar 
een gloednieuw complex in de Van Schoonhovestraat. 

En we bewegen niet alleen. Samenwerking tussen teams 
en organisaties (altijd in het belang van de cliënt!) is sinds 
enkele jaren ons mantra en dat werpt vruchten af. In het 
voorjaar van 2018 stonden we aan de wieg van Mind the 
Gap. Een lokaal samenwerkingsverband, geïnspireerd op 
een Canadees model dat een integrale strategie bepaalt om 
dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen te vermijden. Van 
overheden tot jeugdwerk en jeugdhulp, iedereen moet mee 
in het bad. 

Bijkomend is er een wezenlijk effect: het samenwerken (bij 
Mind the Gap, maar ook in talloze andere projecten) draagt 
ertoe bij dat we onze eigen inbreng nog scherper hebben. 
Meer en meer hebben we samen met onze teams in beeld 
hoe we het verschil kunnen maken voor cliënten, waardoor 
we het individuele cliëntniveau overstijgen en structureel 
werk leveren. Dat wil zeggen: beleidsmakers beïnvloeden om 
zo voor nog meer mensen iets in beweging te brengen. We 
hebben impact.

Veel leesplezier,

 
Eva Mangelschots
Algemene directeur
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Kernopdracht

Informatie, advies en kortdurende hulp

Iedereen kan bij ons terecht met elke vraag, bezorgdheid of 
probleem. Het CAW kiest steeds voor de minst ingrijpende 
vorm van hulpverlening. Rechtendetectie zit hierbij vervat in 
alles wat we doen. We verwelkomen, verhelderen de vraag, 
bieden informatie, advies en verwijzen indien nodig door naar 
onze partners.

In 2018 kregen 18682 personen informatie, advies of andere 
kortdurende hulp in het CAW. Meer dan 70 deelwerkingen 
binnen ons CAW, worden in dit verslag gegroepeerd in zeven  
beleidsdomeinen of ‘perspectief van waaruit een hulpvraag 
wordt opgenomen’. Onderstaande grafiek toont de verdeling 
van de onthaalde personen per beleidsdomein. 

Verdeling van de onthaalde personen naar beleidsthema

Naast een face to face of telefonisch onthaal, voorziet het 
CAW ook een digitaal onthaal: je kan mailen of chatten met 
een hulpverlener. Er werden 1317 chatgesprekken gevoerd 
via onze website (www.caw.be). 

Begeleiding

Sommige situaties of problemen vragen een meer syste-
matische aanpak. In begeleiding gaan we samen dieper en 
doelgericht in op de problemen die een persoon of diens 
omgeving ervaart.

In 2018 begeleidde ons CAW 6210 personen. Volgende 
grafiek toont een verdeling van de begeleiding naar 
beleidsdomein.

DEEL 1 - OVER ONS

6210 
PERSONEN
WAREN IN 2018  
IN BEGELEIDING  
IN HET CAW

Verdeling van personen in begeleiding naar beleidsthema

Onder begeleiding vallen diverse soorten hulp. Verschillende 
(combinaties van) hulpmodules werden ingezet. De tabel 
hieronder toont een overzicht van de meest voorkomende 
modules in 2018: 

Geboden hulp in begeleiding 

BELEIDSDOMEIN PERCENTAGE

Woonbegeleiding ambulant 18,21%

Begeleiding persoonlijke problemen 17,44%

Begeleiding precair verblijf 9,71%

Woonbegeleiding met verblijf 8,69%

Begeleiding  IFG ambulant en residentieel 7,42%

Budgetbeheer 6,39%

Rots en water training 5,47%

Herstelbemiddeling voor jongeren 5,09%

Preventie van uithuiszetting 4,97%

Begeleiding slachtofferschap 4,38%

Familiale bemiddeling 3,07%

Andere 9,16%

Totaal 100%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ArbeidArmoede 
en schulden

RelatiesKinderen 
en jongeren

MigratieGezondheidWonenDaders en 
slachtoffers

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ArbeidRelatiesGezondheidWonenArmoede 
en schulden

MigratieAlgemeen 
welzijns-
onthaal

Kinderen 
en 

jongeren

Daders en 
slachtoffers

KERNOPDRACHT



KRACHTIG 
SOCIAAL WERK
Onze beleidslijnen

6 CAW jaarverslag 2018

DEEL 1 - OVER ONS

Crisishulp

Iedereen die in contact komt met een kind of jongere tot 18 
jaar in een crisissituatie kan 24u op 24u, 7 dagen op 7 terecht 
bij de crisismeldpunten minderjarigen. Zij bieden informatie, 
advies, ondersteuning en opvang.

Ook met (jong)volwassenen wiens problemen uit de hand 
dreigen te lopen bekijkt het CAW wat er nodig is. In een crisis-
situatie kan er nood zijn aan verschillende zaken. Veiligheid 
is steeds onze eerste zorg. In het crisisteam +18 werden 443 
eerste crisisinterventies en 195 crisisbegeleidingen geregis-
treerd. De meeste aanmeldingen bij het crisisteam gebeuren 
naar aanleiding van een familiaal geweld.

Preventie

Een CAW helpt problemen voorkomen. We anticiperen op 
risicofactoren en zorgen er mee voor dat mensen verbon-
den blijven met de samenleving. We zoeken steeds naar 
structurele en duurzame oplossingen voor maatschappelijke 
problemen. 

De focus op het voorkomen van dak- en thuisloosheid:
Uithuiszetting vermijden is één van de manieren om dak- en 
thuisloosheid te voorkomen. Huurders, maar ook verhuur-
ders, hebben er alle baat bij uithuiszetting te vermijden, want 
dat heeft vooral nadelen. Het CAW voorkomt de schade voor 
huurder, verhuurder en de samenleving door ons aanbod 
preventieve woonbegeleiding. Wanneer er problemen zijn 
met een woonsituatie kan een OCMW, sociale huisvestings-
maatschappij of andere verwijzer dit probleem signaleren bij 
het CAW. We werken aan een traject met de huurder om de 
complexe problemen aan te pakken. 

In 2018 werden in CAW Antwerpen 244 preventieve woonbe-
geleidingen verdeeld over wijken en regio’s, zoals weergege-
ven in deze tabel: 

Preventieve woonbegeleiding naar regio

REGIO PERCENTAGE

Antwerpen – Kiel 18,97%

Antwerpen – Noord 13,85%

Antwerpen – Binnenstad 11,79%

Antwerpen – Deurne 11,79%

Antwerpen – Luchtbal 11,79%

Schilde 11,28%

Berchem 7,18%

Mortsel 7,18%

Linkeroever 4,61%

Borgerhout 1,03%

Brasschaat 0,51%

Totaal 100%

A Way Home is een internationale beweging die dak- en 
thuisloosheid bij jongeren de wereld wil uithelpen. Het 
uitgangspunt is preventie en niet enkel het beheren van de 
thuisloosheidscrisis. Sinds 2018 maakt het Antwerps collec-
tief Mind the Gap deel uit van deze beweging. Naast CAW 
Antwerpen zijn hierbij meer dan 40 sociale organisaties 
betrokken. Ze werken aan een plan rond 5 concrete doelen: 
• structurele preventie versterken
• zorgcontinuïteit en toegankelijkheid verhogen
• vroege interventie inzetten
• uithuiszetting vermijden
• stabiele huisvesting creëren
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Armoede en schulden
Iedereen komt aan zijn rechten:  
we gaan onderbescherming tegen.

CAW Antwerpen organiseert in alle Antwerpse wijken een 
onthaal. Een team opgeleide en onafhankelijke hulpverleners 
is aanspreekbaar voor alle vragen en problemen. We geloven 
namelijk dat hoe meer mensen zich goed voelen, hoe beter 
het samenleven in de wijk verloopt. We hanteren een 
generalistische kijk in onze hulpverlening. Bij de wijkteams 
komen heel wat mensen langs met vragen over administratie, 
geld en schulden. Onderstaande tabel toont in een aantal 
grote rubrieken over welke thema’s advies, informatie en 
kortdurende hulp geboden werd.

Besproken thema’s in wijkonthaal

THEMA PERCENTAGE

Financieel- materieel 61%

Wonen 28%

Welzijn en gezondheid 21%

Relatie, gezin en opvoeding 13%

Migratie 5%

Dader en slachtofferschap 3%

Geschillen in juridische ondersteuning 5%

Andere 6%

Wanneer we de thema’s meer in detail bekijken, merken we 
op dat In één derde van de dossiers op het wijkonthaal het 
thema uitgaven en schulden werd besproken. In 22% van de 
gevallen werd een vraag gesteld naar administratieve 
ondersteuning.
 
Vanuit de wijkteams organiseert het CAW, samen met 
Samenlevingsopbouw het project Koffie en formulieren. 
Vrijwilligers helpen wijkbewoners met het invullen van een 
formulier, het begrijpen van een brief, een document aanvra-
gen of ondersteuning bij een telefoongesprek. Waar nodig 
wordt doorverwezen naar een hulpverlener. 

In 2018 registreerde men vanuit het project Koffie en 
Formulieren in 4 wijken 3171 bezoeken. Er waren gemiddeld 
46 vrijwilligers aan de slag. 

In de meeste deelwerkingen van het CAW wordt aandacht 
besteed aan de financiële situatie van cliënten. Zo wordt er 
budgetbegeleiding of budgetbeheer voorzien vanuit de wijk-
teams, opvanghuizen en het jongerenaanbod. Hulpverleners 
bekijken samen met de cliënt hoe het besteedbare budget, 
vaste kosten en schulden overzichtelijk kunnen gemaakt 
worden. Er wordt afgesproken waar de prioriteiten liggen en 
of alle financiële rechten zijn uitgeput. In het CAW liepen in 
totaal 567 financiële begeleidingen, verdeeld naar type zoals 
in deze grafiek: 

Aantal financiële begeleidingen

Om onze hulpverleners zo goed mogelijk te onder-
steunen in deze vaak complexe materie, is er de dienst 
Schuldhulpverlening. Ze bieden advies in dossiers van col-
lega’s of starten zelf een traject schuldhulpverlening op. Het 
team schuldhulpverlening werkt vanuit een dubbele dienst-
baarheid en stelt zich onpartijdig op: het is in ieders belang, 
zowel die van de schuldenaar als die van de schuldeiser, dat 
er een oplossing gevonden wordt. 

567 
IN HET CAW LIEPEN 
567 FINANCIËLE 
BEGELEIDINGEN

0,15
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Budgetbegeleiding
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Krista had het moeilijk om dingen weg te 
doen, waardoor haar huis en tuin na verloop 
van tijd vol lagen. Eén van haar buren klaag-
de bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
over rommel in haar tuin. Ze kwamen bij 
haar langs om te zien of die klacht terecht 
was. Krista moest haar hele huis opruimen, 
omdat er anders een uithuiszetting dreigde. 
Na de waarschuwing kwam de sociale huis-
vestingsmaatschappij opnieuw langs, maar 
nu samen met Vanessa, een hulpverlener 
bij het CAW. Het klikte goed tussen Krista en 
Vanessa en het werd snel duidelijk dat er meer 
aan de hand was dan wat rommel.

Krista heeft al veel meegemaakt en geraakte 
steeds dieper in de put. “Op den duur zag ik 
gewoon geen uitweg meer. Het begon met 
een echtscheiding. Ik moest mijn zoon alleen 
grootbrengen als alleenstaande moeder. Door 
de scheiding geraakte ik financieel in de put 
en moest ik vechten om rond te komen. Ze 
kreeg ook gezondheidsproblemen en kampte 
met depressie. “Ik verloor mijn vechtlust en 
het ging van kwaad naar erger.” De situatie 
begon te wegen op haar huishouden. Een 
poetsdienst inschakelen was te duur, waar-
door haar situatie bleef aanslepen. “Ik zag het 
bos door de bomen niet meer.”
Met telkens concrete doelen op korte termijn 
hebben Krista en Vanessa stap voor stap het 
hele huis onder handen genomen. “Kamer 
per kamer hebben we samen opgeruimd.” 
Het resultaat mocht er zijn: Krista kon in haar 
woning blijven. Als Krista nu nog dingen kwijt 
wil over haar verleden, of bijvoorbeeld hulp 
nodig heeft met papieren, dan kan ze altijd bij 
het CAW terecht. Als het gaat om zwaardere 
problemen die we in het CAW moeilijk kunnen 
opnemen, verwijzen we door naar andere 
diensten.
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Arbeid
Via arbeidsmatige activiteiten  
creëren we nieuwe perspectieven

CAW Antwerpen ziet zinvol werk als een uitweg uit armoede 
en sociale uitsluiting. Onze werking Travant biedt arbeidszorg 
en economische activering via verschillende tewerkstellings-
projecten, zoals een bakkerij, fietsatelier, fietstaxi, transport, 
poets, houtatelier, een concept store en een grootkeuken.  

In december 2018 bestond het Travant team uit 109 perso-
nen. Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal 
medewerkers van Travant naar het type project waarin ze 
werken.

Aantal medewerkers naar tewerkstellingsproject

TEWERKSTELLINGSPROJECT MEDEWERKERS

Bakkerij 17

Concept Store 21

Fietsatelier 19

Houtatelier 18

Transport 9

Poets 18

Volkscantina 7

109
IN DECEMBER 2018 
BESTOND HET 
TRAVANT TEAM UIT 
109 PERSONEN

Joos is 63 en werkt al 16 jaar in het 
Fietsatelier. “Ik doe mijn job graag. Ik 
maak fietsen op. Uit diverse onderdelen 
stel ik een nieuwe samen. Maar veel liever 
repareer ik velo’s: iets dat kapot was 
herstellen en terug bestaansreden geven. 
Mijn opleiding kreeg ik op de werkvloer: 
de technische bagage en mijn vorming als 
mens. Elke dag is hier hetzelfde en toch 
ook heel anders. Het werk is gevarieerd. Ik 
mag al eens een groepje rondleiden dat 
hier op bezoek komt. Ik schrijf ook het 
verslag van de medewerkersvergadering.

Een grote meerwaarde van werken in 
het Fietsatelier is de structuur. Daardoor 
kom ik elke dag mijn bed uit. Ik krijg hier 
veel waardering van mijn collega’s en van 
de begeleiders.  Het is mijn onderhouds-
therapie, heling van mijn gekwetstheid. 
Hier wordt gezwansd en van gedachten 
gewisseld. De sociale contacten helpen me 
om open te blijven. Dat maakt werken hier 
betekenisvol. Hiervoor blijf ik het doen, 
niet voor die euro per uur bovenop mijn 
invaliditeitsuitkering.”
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DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK

R (63 jaar) komt regelmatig in het inloopcen-
trum de Steenhouwer. Uit enkele informele 
babbels begrijpen we dat hij al jaren thuisloos 
is en inwoont bij een vriendin in het centrum 
van de stad. Dit noodgedwongen samenwo-
nen in een te krappe woning levert zeer veel 
spanning op. Hij zit met de handen in het 
haar want hij zou er moeten vertrekken. R is 
bovendien longpatient. Als goudsmid heeft 
hij veel met chemische producten gewerkt in 
tijden dat de veiligheidsvoorschriften enkel 
nog dienden om in te kaderen. Hij heeft COPD 
in een vergevorderd stadium en kan amper 
nog inspanningen leveren. 

Hij blijkt al meer dan een jaar gekend te zijn 
bij OCMW Antwerpen in het kader van een re-
ferentie-adres om zijn invaliditeitsuitkering te 
kunnen behouden. Van mannenopvang werd 
hem nog nooit gesproken, het bestaan van 
een stedelijke dispatch is hem onbekend. Het 
liefst zou hij een zorgwoning betrekken, alleen 
heeft hij geen flauw idee waar hij hiervoor 
moet zijn. 

Gezien zijn medische toestand leidden we 
hem toe naar één van de vrije bedden in de 
Passant. Hij past zich vlot aan het groeps-
gebeuren aan. We nemen contact met het 
Zorgbedrijf om een kennismaking te plannen 
in de Passant in functie van een toeleiding 
naar een serviceflat. In principe is hij net te 
jong maar medische nood scoort een paar 
extra punten. R heeft chance, er blijken enkele 
flats leeg te staan in de Boomgaardstraat. 
Drie weken na de aanmelding bij het 
Zorgbedrijf wordt het contract getekend. R 
heeft nog een inboedel staan bij een vriendin 
in Merksem. De CAW Verhuisdienst wordt 
ingeschakeld en R wordt netjes op zijn nieuwe 
flat geïnstalleerd.

DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK

Wonen
Kwalitatieve huisvesting is een basisrecht. 
Niemand leeft op straat.

Het CAW draagt bij aan het realiseren van het recht op duur-
zaam, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. In elke Antwerpse 
wijk en in de nabije regio’s voorzien we in woonbegeleiding op 
de private en sociale woonmarkt. Voor een gespecialiseerd 
aanbod aanklampende woonbegeleiding in de stad. Onder de 
naam Alert, werken we samen met partners als Woonhaven, 
ADIC, Multiversum, Mobilant en Ondo. Het outreachteam 
biedt een laagdrempelige vorm van woonbegeleiding voor 
de meest kwetsbare personen in de stad die in een, al dan 
niet tijdelijke, woning verblijven. Volgende grafiek biedt een 
overzicht van het aantal personen in woonbegeleiding naar 
type begeleiding. 

Aantal personen naar type woonbegeleiding 

Voor wie tijdelijk geen onderkomen heeft beschikken we over 
een divers woonaanbod voor alleenstaanden, gezinnen en 
jongeren. Onze visie op dak- en thuisloosheid evolueerde. 
We hervormen daarom onze grote opvanghuizen naar meer 
kleinschalige, woongerichte alternatieven. Zo ontstonden uit 
de grote opvanghuizen voor mannen al enkele kleinere initi-
atieven zoals de Moerbei en Catalpa: Hier verblijven momen-
teel 8 mannen met een chronische dakloosheidproblematiek. 

CAW Antwerpen bood aan 525 personen een woonbegelei-
ding met verblijf aan. Volgende grafiek geeft een overzicht van 
het aantal personen in soort opvang.

Aantal personen in woonbegeleiding met verblijf

Aantal personen in winteropvang

532 personen maakten gebruik van de winteropvang Victor 4 
(voor alleenstaanden en gezinnen) of Victor 5 (voor mensen 
zonder wettelijk verblijfsrecht, precair verblijf). Er werden 36 
minderjarigen en 31 jongeren geteld in de winteropvang in 
2018. 81% Van de personen was nieuw ten opzichte van vorig 
jaar.

Ook op straat bieden we hulp. Het Outreachteam tracht vanop 
straat en vanuit een regelmatige aanwezigheid in de leefomge-
ving, dak- of thuisloze personen terug aan te haken bij regu-
liere hulpverlening en/of de samenleving. Ze bieden hulp aan 
kwetsbare personen die vaak op straat leven en met psychische 
en/of verslavingsproblemen kampen. Hiervoor werken ze nauw 
samen met het zorgteam en het mobiel-psychiatrisch team. De 
medewerkers van Outreach zijn regelmatig zichtbaar aanwezig 
in de (semi-)openbare ruimte van de stad om aan presentiewerk 
te doen. Ze liepen 237 presentierondes, waarbij gemiddeld 10 
personen gezien werden. Hiernaast werden 62 laagdrempelige 
woonbegeleidingen opgestart. 
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In de inloopcentra de Vaart en de Steenhouwer kunnen dakloze 
personen overdag terecht. De focus ligt er op hulpverlening, in 
combinatie met het aanbod van praktische dienstverlening, zoals 
warme maaltijden, wasmachines, lockers en douches. In de Vaart 
werden 634 unieke klanten geregistreerd, die samen 26938 keer 
een bezoek brachten aan het centrum. In de Steenhouwer telde 
men 20435 bezoeken. 
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Migratie
Elke nieuwkomer krijgt een volwaardige plek in onze 
samenleving.

De stad Antwerpen heeft een historisch kantelpunt bereikt. 
Voor het eerst zijn er meer inwoners met migratie achter-
grond dan zonder (VRT, 29 februari 2019). Het adviescentrum 
migratie biedt socio-juridische hulpverlening aan iedereen 
die omwille van migratie in een kwetsbare positie terecht is 
gekomen, of dreigt terecht te komen. De hulpverleners in het 
centrum hebben vanuit praktijkervaring een zeer specialisti-
sche kennis opgebouwd rond verblijfsvragen, gezinshereni-
ging, terugkeer, regularisatie, enz. De hulpverlening kan zowel 
gaan om enkele korte adviezen als om een langer traject. Er 
wordt een specifiek aanbod voorzien voor ( vaak alleenstaan-
de) jongeren en vrouwen. 

In het Adviescentrum Migratie werden 2380 personen ont-
haald met een vraag naar informatie of advies:

Meest voorkomende thema’s in het Adviescentrum Migratie

Vrouwen met een migratieachtergrond vinden eveneens een 
plek in IVCA, het Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen. 
Door middel van groepswerk, coaching en laagdrempelige 
activiteiten worden vrouwen uitgedaagd om te groeien, 
keuzes te maken en te participeren aan de samenleving. 235 
vrouwen namen deel aan de dagelijkse activiteiten, 55 daar-
van werden verder intensief gecoacht. 150 Vrouwen kregen 
welzijnsadvies of informatie of werden toegeleid naar andere 
diensten. Ruim éénderde van de dossiers in IVCA spreken van 
intrafamiliaal geweld.   

Slachtoffers van mensenhandel en niet begeleide minderjari-
ge vluchtelingen vinden een veilige plek in onze kleinschalige 
opvanginitiatieven Asmodee en Taalfabet. In totaal  verbleven 
hier 47 personen. 

Zhear is 17 jaar en komt uit Koerdistan. 
Hij is 3 jaar geleden in België toegekomen 
en verblijft sinds 2 jaar in Taalfabet. ”Ik 
vond het heel moeilijk om naar school te 
gaan en schoolwerk, koken, opruimen en 
alle andere dingen te combineren. Mijn 
begeleidster Sara heeft samen met mij een 
dagschema gemaakt, daardoor gaat het 
beter.“

Marof is 17 jaar en afkomstig uit 
Afghanistan. Hij is 3 jaar geleden naar 
België gekomen. Hij verbleef 1,5 jaar in 
een asielcentrum en woont nu sinds een 
dik jaar in Wommelgem.
Als ZHear en Marof 18 worden, zullen ze 
ergens anders gaan wonen. Zhear heeft 
een studio gevonden, maar Marof wil nog 
niet echt alleen wonen. Daarom gaat hij 
naar CURANT: Cohousing and casema-
nagement for Unaccompanied young en 
Adult Refugees in Antwerp. Met dit project 
laat stad Antwerpen jongeren minstens 
een jaar cohousen onder één dag met een 
nieuwkomer.
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Mannelijke en transgender sekswerkers kunnen op verschil-
lende laagdrempelige manieren voor informatie, advies en 
begeleiding terecht bij het Boysproject. Ze werken vind-
plaatsgericht: vanuit chatrooms, in café’s, op straat of in het 
Stadspark. Naast deze kortdurende contacten werden 92 
personen verder intensief opgevolgd door het team. 

De Kruispunten in Kalmthout en Mortsel en de teams 
Levens- en gezinsvragen bieden hulp voor iedereen die 
vragen, zorgen of moeilijkheden heeft rond persoonlijk 
functioneren. We leggen een focus op vroegdetectie van 
psychische problemen, veerkracht en sociale inclusie. CAW 
Antwerpen werkte in 2018 mee aan de uitbouw van het 
aanbod voor de ‘10-daagse geestelijke gezondheidszorg’ in 
de regio Mortsel. 

De Kruispunten registreerden 521 cliënten. Ongeveer de 
helft daarvan stapten op eigen initiatief binnen. De andere 
helft werd verwezen. 

Aantal cliënten Kruispunten naar verwijzer 
 

In de teams levens- en gezinsvragen wordt begeleiding bij 
persoonlijke problemen en begeleiding bij relatie en gezins-
problemen aangeboden. Volgende thema’s werden bespro-
ken tussen hulpverleners en cliënten:

Meest besproken thema’s in de teams levens- en gezinsvragen

THEMA’S PRECENTAGE

Psychisch welbevinden 76%

Stress en draagkracht 31%

Partnerrelatie 16%

Gezins- familiale relatie 12%

Depressie 1%

Scheiding 1%

Lichamelijke gezondheid 1%
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Gezondheid
Lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn verweven met 
elkaar. Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’.

Iedereen maakt zich wel eens zorgen. Persoonlijke en 
psychische problemen, eenzaamheid, angsten, depressie, 
verslaving… Het CAW helpt mensen meer controle te krijgen 
op de verschillende aspecten van hun gezondheid om hun 
algemeen welzijn te verbeteren. 

Voor de meest kwetsbare personen met een groot risico op 
gezondheidsproblemen ondernemen we specifieke acties. 
Zo werden het outreachteam en het zorgteam voor dakloze 
personen met medische problemen sterker met elkaar ver-
bonden en onder gedeelde coördinatie geplaatst. 
In 2018 startte we samen met ZNA volwassenenpsychiatrie 
en PC Multiversum het Mobiel psychiatrisch team (MPT) in 
opdracht van de stad Antwerpen. In de groep van dak- en 
thuislozen is er een aanzienlijke groep met een multipro-
blematiek voor wie de verbinding met de bestaande zorg is 
verbroken. Het MPT haakt deze kwetsbare doelgroep terug 
aan en (ver)leidt deze naar de reguliere zorg. Zo bekomen 
we betere kwaliteit van leven, minder psychiatrische klachten 
en minder maatschappelijke overlast. Het MPT startte 38 
aanklampende begeleidingen op in 2018.

Het aantal bereikte personen tijdens de presentierondes van 
het zorgteam en mobiel psychiatrisch team (MPT) zie je in de 
grafiek hieronder. Dit zijn evenwel geen unieke personen. Zo 
is het waarschijnlijk dat een aantal dak- of thuisloze personen 
door beide teams werden gezien of werden tegengekomen in 
meerdere presentierondes. 

Aantal personen bereikt op straat zorgteam en MPT

De medewerkers van het zorgteam werden ook 330 keer op 
afspraak gevraagd door andere hulpverleners, vaak vanuit 
opvangcentra of inloophuizen. In 138 gevallen werd een 
cliënt opnieuw verbonden met een huisarts binnen de regu-
liere zorg. 

Sjef zei zijn job aan de universiteit van Utrecht 
vaarwel en kwam terecht in de Antwerpse 
straten. Maar op straat leven is meedogen-
loos voor je gezondheid. Zijn lichaam liet 
hem stapje voor stapje in de steek. Drie jaar 
geleden vond iemand hem bewusteloos op 
de Scheldekaaien. Nadat hij wakker werd 
in het ziekenhuis, is hij teruggekeerd naar 
Nederland. “Om te kijken of ik terug in het sys-
teem zou passen”, zoals hij zegt. Drie maan-
den heeft hij het er uitgezongen. Er werd een 
zorgplan gemaakt, een appartement gezocht, 
ambulante begeleiding voorzien. Sjef raakte in 
paniek en heeft linea recta een enkeltje naar 
Antwerpen geboekt. Maar naarmate de daklo-
ze maanden terug passeerden, verslechterde 
Sjefs gezondheid opnieuw. Vermoeidheid, be-
nauwdheid, een tragere stap,… Sjef ontdekte 
de Steenhouwer. Hij kwam er op adem en zijn 
stille karakter werd aanvaard. Dat waardeert 
hij enorm. De Steenhouwer bracht hem in 
contact met het Zorgteam. Vandaar ging het 
verder naar de huisartsengroep Koraalberg 
en het OCMW. 

Na een tijd werd hij dankzij de alertheid van 
de Steenhouwer met spoed opgenomen 
in het ziekenhuis voor een dubbele long-
ontsteking. Na een tweede longontsteking 
het jaar daarna volgde een cardiologisch 
onderzoek. Ondertussen hield Martine van 
het Zorgteam hem nauwlettend in de gaten 
en ook de andere diensten lieten hem niet los. 
Uiteindelijk werd hij geopereerd aan zijn hart. 
Dankzij de inspanningen van het CAW kon hij 
een maand revalideren in de Plataan. 

Ondertussen leeft Sjef opnieuw op straat. 
Maar hij heeft geleerd dat hij zijn pijn niet 
moet negeren.“Het is geweldig dat ik naar het 
Zorgteam kan komen om te zeggen dat ik me 
niet goed voel. Ik waardeer hun bezorgdheid 
en voor mij is het fijn dat ze er gewoon zijn.”

441

91

Zorgteam

MPT
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Relaties
Wie goed samenleeft, voelt zich beter.

Een partner, kinderen, familie: mensen nabij zijn bepalend 
voor hoe iemand zich voelt. Maar relaties tussen mensen 
geraken soms verstoord. In CAW Antwerpen liepen 124 bege-
leidingen over relatie- en gezinsproblemen. 

Hiernaast behandelden we 151 dossiers familiale bemidde-
ling. Bemiddelaars bieden een alternatief voor een gerechte-
lijke procedure. Ze zijn er voor zowel gehuwde als ongehuw-
de koppels die vastlopen in een regeling over de kinderen, 
goederen of andere familiale conflicten. Ze streven naar 
een overeenkomst die voor iedereen aanvaardbaar is en de 
belangen van alle betrokkenen respecteert. 

In 2018 kozen we ervoor één centraal aanspreekpunt voor 
bemiddeling op te zetten. Zo zijn we makkelijk en recht-
streeks toegankelijk voor iedereen die er nood aan heeft. 

In de bezoekruimte bieden we hulp wanneer de omgangsre-
geling tussen (groot)ouders of andere opvoeders en kinderen 
verstoord is. Hulpverleners bieden begeleiding bij verbroken 
of conflictueuze contacten en streven naar contactherstel. Ze 
helpen de betrokkenen heldere afspraken te maken en die 
na te komen. 
 
Op woensdag en zaterdag zijn begeleidde bezoeken mogelijk 
in een kindvriendelijke en huiselijke ruimte. Er werden bezoe-
ken georganiseerd aangaande 135 kinderen. 

151
IN 2018 
BEHANDELDEN  
WE 151 DOSSIERS 
FAMILIALE 
BEMIDDELING
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Het zat eraan te komen, maar ik kon het niet 
geloven. De huisbaas had er al vaak mee 
gedreigd, maar hij had ons uit het apparte-
ment gezet. Plots stonden we op straat, Roger 
en ik… Via onze huisarts kwamen we bij het 
CAW terecht. Aangezien Roger bij zijn zus kon 
intrekken, was het voorstel dat ik naar de 
vrouwenopvang zou gaan. Ik wou helemaal 
niet gescheiden worden van Roger, maar het 
ging even niet anders.

Roger begon alsmaar meer te drinken en hij 
betaalde geen rekeningen meer. Toen ik hier-
over begon, werd hij steeds kwaad. Hij durfde 
mij soms ook te slaan en schoppen. Dit had 
ik nog nooit aan iemand verteld. Ik schaamde 
mij en was bang voor de gevolgen. De eerste 
persoon aan wie ik het durfde vertellen, was 
mijn begeleidster van het CAW. Ik wou mijn re-
latie met Roger nog een kans geven, maar het 
was beter om voorlopig niet meer met hem 
samen te wonen. Ik begon te beseffen dat ik 
veel te afhankelijk was van hem en dat hij mij 
meesleurde in zijn schuldenberg.

Mijn begeleidster had Roger vaak uitgenodigd 
op gesprek om dit samen uit te leggen aan 
hem. Het waren soms lastige gesprekken, 
maar daar was het veilig en had hij ook 
toegegeven dat hij te veel drinkt en dat dit een 
groot aandeel heeft in de slaande ruzies. 

Nu ligt hij in het ziekenhuis om van zijn 
drankprobleem af te geraken. Roger en ik 
werken ondertussen verder aan onze relatie. 
Dankzij de begeleiding die we krijgen beseffen 
we dat het anders kan. Ik heb mijn nieuwe 
stekje en dat laat ik mij door niemand meer 
afnemen! Hij kan bij zijn zus blijven na het zie-
kenhuis. Ik wacht af hoe het loopt vooraleer ik 
hem terug laat komen. We willen onze relatie 
laten slagen, ook al is het niet makkelijk… 
Misschien is een latrelatie wel het beste.
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Slachtoffers en daders
Minder slachtoffers en meer herstel  
leidt tot een sterkere samenleving.

Een welzijnsgerichte aanpak bij cliënten die in aanraking 
komen met justitie, draagt bij tot minder slachtoffers, meer 
herstel en een betere samenleving. CAW Antwerpen biedt 
hulp aan hen die met het jeugd- of strafrecht in aanraking 
komen. Dit zowel preventief (om criminaliteit te voorkomen), 
als curatief (aanbod na het delict).

Slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeluk of een trau-
matische gebeurtenis kunnen terecht bij de dienst slachtof-
ferhulp voor psychosociale begeleiding en juridische hulp. 
Slachtofferhulp ziet cliënten op de dienst, maar komt ook 
aan huis als dat wenselijk is.

In 2018 werden bij Slachtofferhulp 32 personen geholpen 
die slachtoffer waren van een ramp, zoals bijvoorbeeld de 
explosie op de Paardenmarkt. In totaal waren er 215 perso-
nen in begeleiding slachtofferschap. Hieronder de verdeling 
naar zorgregio.

Aanmeldingen Slachtofferhulp naar zorgregio’s
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CAW Antwerpen is ook aanwezig in de gevangenis. 
We werken voornamelijk vanuit het arresthuis in de 
Begijnenstraat. 1998 gedetineerden kregen minstens één 
bezoek van het team justitieel welzijnswerk. Hieronder een 
tabel over de meest besproken thema’s  tussen hulpverleners 
en cliënten.

Thema's besproken bij JWA

BELEIDSDOMEIN PERCENTAGE

Juridische vragen 42%

Gezins- en familiale relaties 22%

Voorbereiding gerechtelijke procedures 20%

administratieve ondersteuning 12%

Tewerkstelling 9%

Inkomen, uitkering of sociale voordelen 9%

Psychisch welbevinden 9%

Specifieke aandacht gaat naar jongvolwassenen. Zij worden 
begeleid door de TOPcoaches in de gevangenis van 
Antwerpen en Beveren. Dit project, gesubsidieerd door 
de Stad Antwerpen was in 2018 al aan zijn tiende werkjaar 
toe. De TOPcoaches ondersteunen jongvolwassenen bij de 
terugkeer naar de samenleving om onbedoelde effecten 
van vrijheidsbeneming te voorkomen en herstellen. In 2018 
werden 56 jongvolwassenen hierin begeleid. 

De diensten ADAM en Asterisk zorgen voor hulp die ge-
rechtelijk werd opgelegd. De Antwerpse Dienst Alternatieve 
Maatregelen (ADAM) biedt herstelgerichte afhandeling bij 
minderjarige delinquenten. Vanuit het Openbaar Ministerie 
of de Jeugdrechtbank kregen ze 946 aanmeldingen.
Meerderjarige daders kunnen terecht bij Asterisk. In bege-
leiding ligt de focus voornamelijk op de problemen die aan 
de basis liggen van de daden en op het perspectief van het 
slachtoffer.

Aanmeldingen ADAM naar type maatregel

Cliënten in begeleiding Asterisk naar typemodule
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Bilal (23 jaar) is in begeleiding bij TOP 
coach Sibel. TOP staat voor Terug Op Pad. 
Het is allemaal heel snel gegaan voor 
Bilal. Twee jaar geleden had hij geen 
strafblad, een jaar geleden zat hij nog 
vast en maandag start hij op een nieuwe 
job, voltijds schoonmaker bij Thuiszorg. 
Glimlachend en vol trots knikt hij. “De 
sollicitatietips hebben geholpen”. Het 
gevoel terug op pad te zijn doet hem 
zichtbaar deugd. Hij is sinds een half jaar 
in begeleiding bij Sibel.  Via celgenoten 
had hij gehoord over de TOP coaches. Ik 
voelde: “dit kan ik niet alleen, ik heb een 
topcoach nodig.” 

Toen Bilal in de gevangenis zat was Sibel 
de verbinding tussen hem en dat wat be-
langrijk voor hem is buiten de muren. “Ik 
had veel zorgen aan mijn hoofd in de ge-
vangenis. Mijn vrouw was hoogzwanger, 
ik wou veel doen maar ik kon niet want 
ik zat vast. Sibel heeft met mijn vrouw 
gebeld en mijn moeder heeft mijn vrouw 
opgevangen tijdens mijn detentie. Mijn 
dochter is geboren 4 dagen nadat ik vrij 
kwam, dat is geen toeval.” Voor Bilal zijn 
de topcoaches betrouwbaar en hebben 
ze veel geduld. “Topcoaches komen hun 
afspraken en hun beloften na. Ze doen 
wat ze zeggen. Dat is een verademing. 
Vertrouwen is belangrijk als je even de weg 
kwijt bent.”

Ook gezinsgeweld en de effecten daarvan pakken we aan 

en proberen we te voorkomen. Familiaal geweld heeft een 
grote impact op het leven van een gezin en de samenleving. 
Daarom zetten we als CAW sterk in op dat thema. De dien-
sten Slachtofferhulp, crisisteam +18 en de dienst IFG bieden 
gespecialiseerde, ambulante begeleiding. In de vrouw- en 
gezinsopvang kan men terecht voor hulp met verblijf. Het 
crisisteam +18 zorgt in hoogste nood voor tijdelijke opvang. 
(zie de grafiek hieronder).

In 42% van de dossiers waarbinnen het thema geweld be-
sproken werd, ging het om geweld binnen het kerngezin of 
de bredere familiale context. Tweederde van de crisisopvang 
gebeurde naar aanleiding van partnergeweld. 

Begeleiding IFG naar type
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Kinderen en jongeren
Een positieve basis voor het  leven 
door hulp vroeg beschikbaar te maken.

CAW Antwerpen beschikt over een ruim aanbod van onthaal, 
coaching, vorming, begeleiding en opvang voor kinderen en 
jongeren. 

In het JAC kan iedereen jonger dan 25 terecht met om het 
even welke vraag. Dat kan op een open deur moment, op 
afspraak, telefonisch, via mail of chat. Een begeleidingstraject 
met een individuele begeleider is mogelijk, bijvoorbeeld voor 
wie op eigen benen wil of moet staan. Ze onthaalden 1635 
personen. De grafiek hieronder toont de leeftijdsverdeling 
van de personen die in 2018 een vraag stelden aan het JAC.

Leeftijd cliënten JAC-onthaal
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Onderstaande grafiek toont de meest besproken thema’s  
tussen hulpverleners en cliënten in een aantal grote 
rubrieken.

Meest besproken thema’s JAC onthaal
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In samenwerking met lokale overheden zet het CAW bij-
komend in op jongeren met een risico op schooluitval. Ze 
worden door het nteam Kwadraat ondersteund in het beha-
len van hun diploma, het omgaan met conflicten, doorzetten, 
verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor hun rechten. 
Aan de hand van individuele begeleiding, vrijwillige buddy-
coaching of weerbaarheidstraining wordt actief burgerschap 
gestimuleerd. Zie de grafiek voor een verdeling van het aantal 
jongeren naar type begeleiding binnen Kwadraat:

Aantal jongeren gestart in Kwadraat aanbod
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49 jongeren met een complexe hulpvraag werden onder-
steund door ‘t Alternatief. In opdracht van de Stad Antwerpen 
biedt ‘t Alternatief integrale en intensieve begeleiding aan 
jongeren die te maken hebben met problematisch drugge-
bruik of in een multi-problem situatie zitten.  

Wanneer het eigen netwerk van jongeren onbestaande of 
overbelast is en het nodig is jongeren een tijdje op te vangen, 
kunnen ze terecht in de kleinschalige JongerenOpvang. In 
een vorm van co-housing met begeleiding of individueel in 
een studio nemen ze de tijd om rust te vinden en keuzes te 
maken. In 2018 werden dertig jongeren opgevangen.

Opvoedingsondersteuning
Kwadraat is er ook voor ouders. Ze zijn aanwezig in alle 
Antwerpse Huizen van het Kind. Ouders kunnen er terecht 
voor praktische vragen of een goed gesprek over opvoeding. 
Er vonden in totaal 846 hulpverlenende gesprekken plaats. 
In de opvoedingswinkel in Mortsel werden 117 gesprekken 
geregistreerd en in inloopteam Samik werden 65 gezinsbege-
leidingen opgestart. Hiernaast stond de deur van de speel-
vijver, een ontmoetingsplaats voor kinderen en hun ouders, 
een heel jaar open voor alle ouders uit de wijk.  
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Lisa (20 jaar) werd thuis buitengezet. Ze 
zou bij kennissen verblijven, maar wegens 
omstandigheden ging dat niet door. Op 
de website van het JAC las ze over begeleid 
wonen. “Ik heb het JAC een berichtje 
gestuurd, want ik had snel een woon-
plaats nodig. Gelukkig kon ik snel terecht 
bij JOAN (Jongeren Opvang Antwerpen). 
Alles is enorm veranderd door als 20 
jarige ineens op straat te staan. Plotseling 
moest ik alles zelf doen en dat was best 
heftig. Ik moet mijn eigen rekeningen 
betalen, ik woon in een andere omgeving, 
mijn vaste structuur viel helemaal weg. 
De begeleiding staat hier bij JOAN altijd 
voor je klaar. Als je ergens mee zit of een 
probleem hebt kan je bij hen terecht.
Ze helpen me ook met mijn papierwerk 
en zorgen ervoor dat ik mijn rekeningen 
op tijd betaal, zodat ik geen schulden 
opbouw.

“Soms is het leven moeilijk en zie je het 
even niet meer zitten, maar je staat er niet 
alleen voor!”

Tegen degenen die zich in een soortgelijke 
situatie bevinden, wil ik zeggen: “geef niet 
op!” Soms is het leven moeilijk en zie je het 
even niet meer zitten. Maar je staat er niet 
alleen voor! Vraag hulp en aanvaard ze. 
Er zijn áltijd mensen die willen helpen.”

DEEL 2 - KRACHTIG SOCIAAL WERK



CAW jaarverslag 2018 25

Bestuur

In de Raad van Bestuur van CAW Antwerpen zetelen volgende vrijwilligers:

NAAM FUNCTIE SITUERING

Dirk Broos Voorzitter Vlaams Kabinet

Pierre van Diest Ondervoorzitter Culturele sector

Koen Kinsbergen Penningsmeester Ondernemer profit

Bob Cools Bestuurder GGZ

Kristel Driessens Bestuurder KDG en UA

Caroline Fockedey Bestuurder Personeel en HR profit

Véronique Grossi Bestuurder Gezondheidszorg

Jef Jansen Bestuurder Social profit

An-Rose Vandewinckele Bestuurder Ondernemer

Martine Loef Bestuurder Financieël Profit

Guy Mennen Bestuurder Pastor KDG

Peter 'sJongers Bestuurder Ondernemer profit

Medewerkers

In 2018 stapten 199 nieuwe personeelsleden in de organisatie. 202 personen 
stroomden uit. Volgende twee grafieken geven het aantal personeelsleden weer naar 
geslacht en jobtime. In 2018 waren er 453 vrijwilligers aan het werk in het CAW.

Verdeling personeel naar geslacht

Verdeling personeel naar jobtime
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Financiën

Inkomsten

De totale opbrengsten die CAW Antwerpen genereerde in 2018 bedraagt 
€ 32.606.765,93. Ongeveer 94% (30.624.057,65) bestaat uit subsidies.

Uitgaven

In 2018 gaf CAW Antwerpen € 27.906.753,43 uit aan personeelskosten. Dat is 
85,05% van de totale uitgaven.

Andere

Cliëntbijdrage

Projectsubsidie

Reguliere subsidie5539

4 2

Cliëntkosten

Werking

Gebouw

Personeel

85

8
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