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Soms loopt het leven 
niet zoals je het wil.

Dan zijn wij er.

OnzE OnThAALFOLdER KAn JE BESTELLEn VIA SECRETARIAAT@CAWOOSTVLAAndEREn.BE

GRATIS EN DISCREET.
BEL 0800 13 500, MAIL, 

CHAT, kOM LANGS. 
ALLE DETAILS OP WWW.CAW.BE



Voorjaar 2019 is een goed moment om terug te blikken op de 
werking van het CAW in 2018. We geven in dit jaarverslag een 
beeld van de menselijke en maatschappelijke problemen waar-
mee onze hulpvragers geconfronteerd worden en van de hulp 
die we hen geven. We lichten toe hoe we ons organiseren, zodat 
we permanent kunnen inspelen op de noden van mensen in een 
kwetsbare situatie, die wonen of verblijven in Oost-Vlaanderen. 

We zijn ervan overtuigd dat we dit best doen in samenwerking 
met andere welzijnsactoren en met het sociaal beleid van de ge-
meenten. Een voorbeeld van zo’n uitdagend project is het Geïn-
tegreerd Breed Onthaal. het is een doorgedreven samenwerking 
en afstemming met het OCmW en de diensten maatschappelijk 
werk van de mutualiteiten, waarmee we het eerstelijnswelzijns-
werk efficiënter en toegankelijker willen organiseren.

In 2018 deden 29.686 mensen een beroep op het CAW. ze be-
reikten ons via de brede CAW-werking, het Crisismeldpunt voor 
jongeren of 1712, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermis-
handeling. de bezoekers van onze inloopcentra en de gebruikers 
van de nachtopvang zijn niet meegeteld in dit cijfer. meer dan 85 
% van de hulpvragers woont in Oost-Vlaanderen en 1 op 3 komt 
uit de centrumsteden Aalst, Gent of Sint-niklaas. Een markante 
vaststelling: 30% van de mensen die een beroep doen op het 
CAW, zijn jonger dan 25 jaar.

de top 4 van de hulpvragen heeft betrekking op welzijn en ge-
zondheid, relatie-, gezins- en opvoedingsproblemen, woonpro-
blemen en financieel-materiële problemen. Meer gegevens en 
analyses lees je verder in dit jaarverslag. 

We evalueren onze eigen werking maar leveren ook graag een 
bijdrage aan het maatschappelijk debat over welzijnsproblemen. 
We nemen een lijst op van knelpunten die we in de praktijk van 
de hulpverlening tegenkomen en die we als ‘signalen’ overmaken 
aan de bevoegde beleidsmakers. We laten deze signalen volgen 
door een overzicht van de acties die CAW zelf onderneemt om 
de knelpunten aan te pakken.

Vlaanderen is een welvarende regio. dit biedt perspectieven en 
mogelijkheden om op een structurele manier het welzijn van 
mensen in kwetsbare situaties te verbeteren. CAW Oost-Vlaan-
deren is steeds bereid om als een constructieve partner samen 
verder na te denken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen..

Patrick Seys Kris Coenegrachts
Algemeen directeur Voorzitter RvB

Knelpunten aanpakken

Woord vooraf
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Iedereen heeft het wel eens moeilijk, dat hoort bij het leven. het 

vinden van antwoorden op een hulpvraag is echter niet altijd 

eenvoudig. In een CAW word je vaak al een heel eind op weg ge-

holpen, in alle vertrouwen. het CAW biedt verschillende vormen 

van hulp, maar de cliënt bepaalt zelf steeds wat er gebeurt. 

de werking van een CAW is opgebouwd rond drie kernopdrach-

ten die decretaal vastgelegd zijn: onthaal, psychosociale begelei-

ding en algemene preventie.

1. Onthaal: EEn vOlwaardig 
 hulPvErlEningSPrOCES
de Onthaalteams staan open voor iedereen, met om het even 

welk probleem. Tijdens het eerste gesprek helpen we mensen 

hun vraag duidelijk te krijgen. de meesten zijn geholpen na één 

of enkele gesprekken, maar het Onthaal kan ook een opstap 

zijn naar meer intensieve begeleiding. Er is een apart Onthaal 

voor jongeren en volwassenen omdat elke groep een specifieke 

kennis en aanpak vraagt. Ook gedetineerden, slachtoffers, zorg-

vermijders, mensen met een precair verblijfsstatuut en vluchte-

lingen vragen een specifieke onthaalmethodiek. We garanderen 

een gelijke toegang tot onthaalhulpverlening voor alle burgers 

van Oost-Vlaanderen via telefoon, mail en chat. We onderzoe-

ken hoe we onze fysieke aanwezigheid in de provincie kunnen 

optimaliseren en gaan samenwerkingsovereenkomsten aan met 

andere diensten. 

We realiseren deze opdracht niet alleen. We werken in nauwe 

afstemming met de OCmW’s en zijn actief in lokale en boven-

lokale netwerken. We nemen een trekkersrol op in de Vlaamse 

stuurgroep die het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) voor vol-

wassenen uitwerkt. met het jongerenaanbod van het CAW (JAC) 

en Volwassenenonthaal zetten we in op Integrale Jeugdhulp als 

brede instap voor jongeren tot 18 jaar. 

2. EEn divErS bEgElEidingSaanbOd
Wie intensievere begeleiding zoekt, kan deze vinden binnen of 

buiten het CAW. Ons brede aanbod omvat mobiele, ambulante 

of residentiële begeleidingsvormen en kan gericht zijn op indivi-

Wat is een CAW ?

CAW



duen, koppels of gezinnen. We kiezen meer en meer voor ‘blen-

ded’ hulpverlening, waarbij een mix van methodieken en contact-

wijzen wordt gebruikt (bv. fysiek gesprek, online, telefonisch).

Sommige begeleidingsvormen zijn generalistisch. ze bestrijken 

meerdere levensdomeinen en worden zeer lokaal georganiseerd, 

bv. woonbegeleiding. Andere begeleidingsvormen zoals Slacht-

offerhulp vragen een zeer gespecialiseerde kennis en aanpak 

en worden bovenlokaal opgezet. Soms is zo’n gespecialiseerde 

aanpak nodig dat we de begeleidingsvorm slechts beperkt en bij 

uitstek provinciaal aanbieden. dat is o.m. het geval bij hulp aan 

seksueel delinquenten, Vluchthuis en Crisishulp. Steevast maakt 

dit aanbod deel uit van netwerken, samenwerkingsverbanden, 

hulpprogramma’s en zelfs ketenaanpak.

3. wEnSElijKE algEmEnE PrEvEntiE 
 SOCiaal wErK vanuit vErOntwaardiging
Ook dit is een opdracht van de CAW’s: we signaleren structurele 

knelpunten in de samenleving, die het welzijn van burgers onder-

mijnen en werken algemene preventieprojecten uit, die structu-

rele antwoorden bieden op die knelpunten. 

CAW Oost-Vlaanderen investeert in een signaleringsbeleid in alle 

aspecten van de werking. 

Steeds meer stuurt een preventieve reflex ook ons organisatie-

beleid: welke keuzes moeten we als organisatie maken om op 

een structurele manier zo vroeg mogelijk in te grijpen op het ont-

staan van problemen, zodat we escalatie en verregaande zorgbe-

hoefte helpen voorkomen? hoe kunnen we dat vertalen naar de 

praktijk? Een krachtig voorbeeld zijn de keuzes voor housing First 

en aanklampende hulpverlening ter preventie van uithuiszetting. 

dat vraagt dat we met een brede blik kijken naar de context van 

de hulpvrager en deze betrekken in onze probleemanalyse en bij 

de innovatie van onze hulpverlening.
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1. CliËntEn En hun vragEn in bEEld

Registratiegegevens vertellen niet het hele CAW-verhaal, maar 

kunnen wel een verhelderend licht werpen op de omvang van 

ons aanbod en op de mensen die er een beroep op doen. de 

meeste CAW-hulpverleningsteams werken sinds 2014 met het 

elektronisch We-dossier. ze houden hierin ook de registratiege-

gevens bij, die de basis vormen voor dit hoofdstuk. 

het Crisismeldpunt minderjarigen, 1712 en het Vlaams Onder-

steuningscentrum Ouderenmis(be)handeling verzamelen gege-

vens in aparte systemen. hun cijfers zijn niet compatibel met 

deze uit het We-dossier en worden hier apart vermeld. Ook de 

gegevens van de nacht- en Winteropvang en de Inloopcentra 

worden apart vermeld. 

Leeswijzer
de cijfers hebben betrekking op het aantal hulpvragers. We no-

teren geslacht, leeftijd en domicilie en vermelden welke hulp we 

bieden voor welke problemen. mensen die liever anoniem blij-

ven, kunnen een beroep doen op de chathulpverlening en de te-

lefonische hulpverlening. de vragen die we stellen, zijn bedoeld 

om de hulpvraag goed te kunnen beantwoorden, het gaat ons 

niet om het louter verzamelen van cijfermateriaal. hierdoor blij-

ven een aantal gegevens onbevraagd (‘onbekend’ en ‘missings’).  

26.395 hulpvragers in 2018: wie zijn zij? 
26.395 mensen van alle leeftijden, ongeveer evenveel mannen 

als vrouwen, deden in 2018  een beroep op CAW Oost-Vlaan-

deren. Opvallend is de grote groep jongvolwassenen (3.987) en 

volwassenen (13.327). 

740 kinderen

13.327 volwassenen

1.463 jongeren

1.434 ouderen

3.987 jongvolwassenen

Aantal: 20.951
Onbekend/missing: 5.444

CAW Oost-Vlaanderen
2018 in cijfers

Cijfers



30 % van al onze cliënten is jonger dan 25 jaar.

Verblijfsstatuut 
het verblijfsstatuut van de cliënt komen we enkel te weten als 

er een dossier wordt opgemaakt. Wanneer er enkel een ont-

haalcontact is, gebeurt de registratie anoniem en is ook het 

verblijfsstatuut niet bekend. Van 13.365 hulpvragers kennen 

we het verblijfsstatuut wel. Van 2.835 cliënten weten we dat ze 

van vreemde origine zijn. de helft daarvan heeft een permanent 

verblijfsstatuut, de anderen kregen een tijdelijk statuut of verblij-

ven onwettig in België. de top 10-landen van vreemde herkomst 

wordt gevormd door marokko, Afghanistan, Turkije, Bulgarije, Sy-

rië, Slowakije, Ghana, Congo, Irak, en Somalië.

Onze cliënten komen uit 
134 verschillende herkomstlanden.

Woonplaats
Van de meeste hulpvragers (88 %) kennen we de officiële woon-

plaats. de meesten (85,8 %) zijn gedomicilieerd in Oost-Vlaanderen.

ELZ Regio Aalst

ELZ Dender

ELZ Dender-Zuid

ELZ Gent

ELZ Oost-Meetjesland

ELZ West-Meetjesland

ELZ Scheldekracht

ELZ Panacea

ELZ Vlaamse Ardennen

ELZ Schelde en Leie

wOOnPlaatS aantal %

2.701

1.4118

1.334

11,6 %

4,8 %

5,7 %

1.810

422

7,8 %

1,8 %

1.218

798

5,2 %

3,4 %

5.281

931

483

22,6 %

4 %

2,1 %

ELZ Z-W-Waasland

tOtaal

Geen dom. - Ambsthalve geschrapt

Overige

ELZ N-O-Waasland

1.947 8,3 %

1.040

23.331

4,5 %

100 %

2.872 12,3 %

1.376 5,9 %

Een derde van onze cliënten komt uit de 
centrumsteden gent, aalst en Sint-niklaas.

Voor welke problemen komen mensen naar het CAW? 
mensen kunnen met heel veel soorten welzijnsvragen bij het 

CAW terecht. Onze medewerkers registreren alle thema’s die 

aan bod komen tijdens de gesprekken, zowel in de fase van het 

onthaal als in de fase van de begeleiding.

Welzijn en gezondheid

Relatie, gezin en opvoeding

Wonen

Financieel-materieel en administratief 

Dader- en slachtofferschap

Migratie

tOtaal

Geschillen en juridische ondersteuning

Andere domeinen

thEmatiEK aantal %

8.891

3.557

33 %

13,2 %

7.649

2.214

28,4 %

8,2 %

6.641

1.556

24,6 %

5,8 %

6.015

26.956

1.123

22,3 %

100.0 %

4,2 %

N.B: we kijken per cliënt of een cluster geregistreerd werd. Een specifiek cluster-
thema wordt maar éénmaal geteld per cliënt.

met 8.891 hulpvragen stond ‘Welzijn en gezondheid’ in 2018 

bovenaan de lijst. daaronder vallen bv. lichamelijke gezond-

heid, (vermoeden van) handicap, psychisch welbevinden, iden-

titeit, stress en draagkracht, verslaving, zelfmoordgedachten, 

depressie, sociaal netwerk, sociale vaardigheden, extremisme  

en radicalisering. 

Bijna 30 % van de cliënten zocht hulp voor problemen met de 

relatie, gezin of opvoeding.  meestal komen er ook andere pro-
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blemen bij, bv. ouderschap na scheiding, co-ouderschap, gebrek 

aan pedagogische vaardigheden en pedagogische onmacht, ... 

Een kwart van de vragen had te maken met woonproblematiek: 

het zoeken naar tijdelijke opvang of naar duurzame huisvesting, 

werken aan de woonkwaliteit, voorkomen van (dreigende) uit-

huiszetting, verbeteren van woonvaardigheden.

Omdat we ons richten op mensen in kwetsbare situaties, ver-

baast het niet dat bijna een kwart van de cliënten ook financieel-

materiële en administratieve problemen ervaart. 

2. OnS hulPaanbOd in CijFErS

de 26.395 hulpvragers die in 2018 een beroep op ons deden, 

werden geholpen in het onthaal, in de begeleiding of in beide. 

22.859 cliënten vonden de weg naar het Onthaal.

De hulp start bij het Onthaal 
Wie contact opneemt met het CAW komt terecht bij een hulpver-

lener van het Onthaalteam. deze luistert naar de vraag van de 

cliënt en probeert deze zo duidelijk mogelijk te krijgen. de mees-

te cliënten (67,1 %) zijn in één gesprek geholpen of worden ge-

richt doorverwezen. Een kwart heeft 2 tot 5 contacten nodig. de 

onthaalmedewerkers registreerden in 2018 maar liefst 47.894 

hulpverlenende contacten. de meeste daarvan zijn fysieke con-

tacten op kantoor (23.295) of telefonisch (12.737).  Voor bijzon-

dere doelgroepen zetten we in op andere onthaalvormen zoals 

vindplaatsgericht werken.

 

Van onthaal naar begeleiding  
Bij complexere problematiek en op vraag van de cliënt kan CAW 

zelf een intensievere, langer lopende begeleiding aanbieden, of 

doorverwijzen naar een andere dienst. het is de hulpvraag die 

bepaalt welke soort begeleiding nodig is, waar de accenten lig-

gen, welke methodiek best wordt toegepast enz. 

het CAW-begeleidingsaanbod wordt in registratietaal beschre-

ven als ‘modules’. Voorbeelden zijn: financiële hulp, crisisbegelei-

ding,  ambulante woonbegeleiding.

Als een cliënt voor meerdere problemen hulp zoekt, of wanneer 

de hulpvraag evolueert, wordt telkens een nieuwe ‘module’ inge-

zet. modules kunnen zowel tegelijkertijd als opeenvolgend wor-

den ingezet. Op vraag van de overheid registreren we dus niet 

het aantal cliënten maar het aantal modules.

6.476 cliënten werden ambulant 
of (semi)-residentieel begeleid. 

 
 

Begeleiding in vele gedaanten
We geven een gedetailleerd overzicht van de verschillende bege-
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leidingsmodules die cliënten aangeboden kregen. In totaal wer-

den er 6.401 modules geregistreerd.  

Preventie van uithuiszetting

Woonbegeleiding ambulant

Housing First

Woonbegeleiding met verblijf

Begeleiding persoonlijke problemen

Begeleiding relatie- en gezinsproblemen

Ouderschapsbegeleiding

Begeleiding opvoedingsproblemen

Scheidingsbegeleiding

Ouderschapsbemiddeling buiten scheidingscontext

Scheidingsbemiddeling

Contactherstel - bezoekruimte

mOdulE  aantal

345

984

35

549

533

13

59

515

27

226

90

583

Budgetbegeleiding

Budgetbeheer

Schuldbemiddeling

Begeleiding slachtofferschap

Begeleiding naastbestaanden van gedetineerden

Begeleiding dader- en plegerschap

Crisis

Begeleiding IFG ambulant

Begeleiding ouder-kind contact tijdens detentie

Begeleiding gedetineerden

tOtaal

Begeleiding IFG residentieel

Begeleiding precair verblijf 

176

528

6.401

375

31

325

421

51

178

172

120

62

3

3. CijFErS uit andErE brOnnEn

Crisismeldpunt Minderjarigen 
het Crisismeldpunt minderjarigen Oost-Vlaanderen is een on-

derdeel van het Crisisteam en is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 

actief. Professionelen en burgers die zich in een crisissituatie be-

vinden, kunnen er terecht via telefoon, mail of ter plaatse. het 

meldpunt biedt vraagduiding en consult en kan steunen op een 

breed intersectoraal netwerk van jeugdhulpvoorzieningen om de 

gepaste crisishulp in te schakelen. dit netwerk wordt samen met 

de partners uit de crisiszorg van de Geestelijke Gezondheidszorg 

(RAdAR) vormgegeven. 

het Crisismeldpunt minderjarigen kreeg in 2018 1.620 aanmel-

dingen. In 949 gevallen kon de vraag in voldoende mate beant-

woord worden tijdens een consult. Bij 671 vragen bleek verdere 

crisishulp noodzakelijk.

1712  
1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over ge-

weld, misbruik en kindermishandeling. hulpverleners van het 

CAW en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling geven infor-

matie en advies of verwijzen door naar verdere hulp. het meld-

punt Provincie Oost-Vlaanderen kreeg in 2018 1.671 meldingen. 

thEma mElding mEldPunt PrOv. O-vlaandErEn

kindermishandeling

Partnergeweld

Geweld tussen minderjarigen

Geweld tegen volwassenen

Oudermishandeling

Ouderenmis(be)handeling

Eergerelateerd geweld

Scheidingsproblematiek

Verwerkingsproblematiek 

Andere problematiek

Missing

tOtaal

1.033

225

39

120

22

41

4

68

27

89

3

1.671

van de 1.671 meldingen gingen er meer 
dan 1.000 over kindermishandeling. 
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VLOCO  
VLOCO is het rechtstreekse aanspreekpunt voor professio-

nelen die met de problematiek van ouderenmis(be)handeling 

(OmB) geconfronteerd worden. In 2018 registreerde VLOCO 99 

consultvragen. Een kwart van deze vragen ging over psychisch 

geweld en ook fysisch geweld was in een kwart van de meldin-

gen het thema. 15 % van de meldingen ging over financieel of 

materieel geweld. Verder werd ook schending van de mensen-

rechten vastgesteld (11%), verwaarlozing (9 %) en seksueel ge-

weld (3 %). Bij 1 op 10 meldingen was er sprake van meerdere 

vormen van geweld.

Inloopcentra
Inloopcentra zijn zeer laagdrempelige plaatsen gericht op dak- 
en thuislozen, waar overdag ruimte is voor ontmoeting. diensten 

en producten zoals koffie, soep, douches, gebruik van een was-

machine …, zijn gratis of aan lage prijzen verkrijgbaar. 

Onze inloopcentra ontvingen bijna 38.000 bezoekers. 

Mannen

Vrouwen

Jongeren/kinderen

Niet gespecifieerd

bEZOEKErS  aantal

1.338

2.453

26.850

7.281

tOtaal 37.922

Nachtopvang
met de nachtopvang willen we de leefomstandigheden van dak- 

en thuisloze mensen in Gent en Aalst verbeteren. We bieden 

‘bed-bad-brood’ en een veilige overnachtingsplek. de toeleiders 

zetten trajecten op met de cliënten, met de bedoeling structu-

rele oplossingen te vinden voor hun problemen. We zijn ervan 

doordrongen dat het gebruik van nachtopvang steeds een tijde-

lijke noodzaak moet zijn. 

de CAW-nachtopvang in Gent telt 40 reguliere bedden in nieuw-

land en nachtopvang Plus, het hele jaar door. daarnaast zijn er 

4 kamers beschikbaar in de Gezinsnachtopvang. de doelgroep 

van de gezinsnachtopvang zijn dakloze (kern)gezinnen, d.w.z. 

ouder(s) en hun minderjarige kinderen. In de winterperiode 

beschikken we gedurende 131 dagen over 40 extra bedden in 

Winternachtopvang Baudelo. In 2018 werden in totaal 24.180 

bedden verdeeld. 

de nachtopvang in Aalst beschikt over 10 bedden (+ 4 in de win-

terperiode), enkel toegankelijk voor mensen uit Aalst. de gemeen-

te denderleeuw stelt eveneens één bed ter beschikking. Er werd 

4.151 een bed toegewezen, verdeeld over 330 individuele cliënten. 

28.331 keer maakte iemand gebruik 
van een bed in de nachtopvang. 

Brede CAW-werking

Crisismeldpunt Jongeren

1712

VLOCO-consults: 

tOtaal aantal hulPvragErS in 2018  aantal

1.617

99

26.395

1.620

tOtaal 29.731

4. Caw EEn aantrEKKElijKE wErKgEvEr

CAW Oost-Vlaanderen wil een aantrekkelijke werkgever zijn. 

We bieden een werkomgeving waarin onze 642 medewerkers 

voldoening en plezier hebben in hun werk en kansen krijgen 
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tot zelfontplooiing. In 2018 werd dit voornemen in concrete 

acties gegoten, met de 5 kernwaarden van ons CAW als bron  

van inspiratie. 

Verbinding
Formele en informele evenementen versterken de verbinding 

tussen mensen onderling en tussen werknemers en de orga-

nisatie. Tijdens de druk bijgewoonde nieuwjaarsfeesten, de zo-

merdrink en de Week van de Vrijwilliger worden oude banden 

aangehaald en nieuwe gesmeed. Op organisatie- en teamniveau 

zorgen de formele fora voor raadpleging, communicatie en infor-

matiedeling én voor meer samenhorigheid.

met een systeem van jobrotatie bevorderen we de interne mo-

biliteit en samenhang. medewerkers krijgen de kans om tijdelijk 

een andere functie uit te oefenen, met de zekerheid te kunnen 

terugkeren naar hun vorige job. ze bekwamen zich zo in een 

ander vakgebied en ontmoeten nieuwe collega’s. In 2017 maak-

ten 4 medewerkers gebruik van dit systeem, in 2018 waren ze  

al met 10.

Ook onze 650 vrijwilligers spelen een belangrijke verbindende 

rol, ze zijn a.h.w. onze  ‘ambassadeurs’ in de samenleving. nog 

meer dan ons betaalde personeel is deze zeer diverse groep 

een afspiegeling van onze maatschappij. In ons personeelsbe-

leid hanteren we dezelfde uitgangspunten voor vrijwilligers als 

voor vaste werknemers. dat we hen koesteren, mag blijken uit 

een toenemend aanbod van zorg, coaching en ondersteuning.

Een veelgebruikte vorm van verbinding zijn de digitale communi-

catiemiddelen, in het bijzonder e-mail. hier schuilt ook het gevaar 

van te veel ‘geconnecteerd’ te zijn. met een sensibiliseringsactie 

en een vorming wilden we het bewustzijn bij de medewerkers 

hierover vergroten en handvatten aanreiken om op een doeltref-

fender manier gebruik te maken van dit medium. 

Onafhankelijkheid
Om onze onafhankelijkheid te vrijwaren, moet ook hR soms 

doorzetten en niet-vanzelfsprekende standpunten innemen. 

Een voorbeeld zijn de intersectorale teams van 1 gezin 1 plan, 

zorgdorpen, 4hobo, … die interdisciplinair samenwerken vanuit 

verschillende gezichtspunten. CAW gaat voluit voor deze samen-

werking, maar wel bewust vanuit onze eigenheid. We houden de 

verbinding met onze organisatie maximaal.

de ‘war for talent’ gaat evenmin aan ons voorbij. We zijn aantrek-

kelijk voor potentiële werknemers omdat we een onafhankelijke 

werkgever zijn, die het belang van de cliënt vooropstelt en die 

ruimte laat om te werken rond algemene preventie.

Innovatie
In 2018 startte het nazorgteam. medewerkers die opgeleid zijn 

voor deze taak, vangen collega’s op die een schokkende of trau-

matische gebeurtenis meemaakten. Van de 170 gemelde inciden-

ten gaven 73 aanleiding tot tussenkomst van het nazorgteam.

Innoverend is onze aanpak van de re-integratie van langdurig 

zieke medewerkers. We doen maximale inspanningen om hen 

terug aan de slag te helpen. Eventueel wordt taakinhoud of werk-

post aangepast en ook de pistes naar een functiewijziging kun-

nen in een aantal situaties onderzocht worden. Bovendien creë-

ren we intern een draagvlak om collega’s opnieuw op te nemen 

na hun afwezigheid.

Wanneer dit tot slot opportuun blijkt, bekijken we ook de nodige 

pistes in verband met een eventuele functiewijziging.

Ons VTO-beleid in 2018 was (o.m.) gebaseerd op de welzijnsbevra-

ging. We zijn ingegaan op de grote vraag naar pc-gerelateerde oplei-

dingen. nieuwe leidinggevenden doorliepen een ontwikkelingstra-

ject en voor het leidinggevend kader kwam er een intervisie-aanbod. 
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We vermelden ook graag ons vernieuwd 4-daags introductietra-

ject voor nieuwe medewerkers.

Een erg positief onthaal kreeg het pilootproject ‘Buddywerking’, 

dat een cliënt koppelt aan een vrijwilliger (buddy). de buddy biedt 

vooral een luisterend oor, wat voor de cliënt soms al voldoende 

is om verder te kunnen. het pilootproject zal zeker uitgebreid 

worden naar andere deelwerkingen. 

Ook over mobiliteit werd creatief nagedacht. het bracht ons 

ertoe de eerste stappen te zetten naar fietsleasing en auto-

delen. duurzaamheid en haalbaarheid zijn de belangrijkste  

toetsingscriteria.

Transparant
We willen een transparante partner zijn voor onze interne én 

externe stakeholders. Cijfers kunnen een instrument zijn om ons 

beleid te toetsen en onze strategie bij te stellen.

Medewerkers in cijfers gevat
In 2018 telden we 642 betaalde werknemers, 650 vrijwilligers en 

79 stagiairs. Vrouwen zijn in alle categorieën in de meerderheid. 

Bepaalde duur

Onbepaalde duur

tYPE COntraCt 2017 2018

126 11919 % 19 %

483 48074 % 75 %

Vervangingscontract 42 436 % 7 %

651 642

 

 

 642 betaalde werknemers, 650 vrijwilligers en 79 
stagiairs waren in Caw aan de slag in 2018.

In- en uitstroom van loontrekkende medewerkers
We schreven 149 vacatures uit voor externe kandidaten, 18 min-

der dan het vorige jaar. In totaal werden 109 nieuwe collega’s 

aangeworven. 40 vacatures zijn geannuleerd, geherformuleerd, 

of stonden eind 2018 nog open. 

de arbeidsovereenkomst van 108 medewerkers liep ten einde. 

dit hoge cijfer is te verklaren door onze afhankelijkheid van tijde-

lijke overheidsmiddelen: 65 contracten (ruim 60%) waren name-

lijk van bepaalde duur of een vervanging. We proberen zoveel 

mogelijk van deze collega’s opnieuw aan te werven voor vacante 

CAW-jobs en voor 23 vacatures is dat ook gelukt.

Vrijwilligers
het afgelopen jaar presteerden onze 650 vrijwilligers sa-

men 53.022 uren. net als vorig jaar ligt het zwaartepunt van 

de vrijwilligersinzet in CAW in de werkingen van de clusters 

‘Wonen’ en ‘Ontmoeting & Vindplaatsen’. Wie zijn onze vrij-

willigers? Een kwart zijn mensen die beroepsactief zijn, een 

kwart is werkzoekend. Eén op vijf vrijwilligers is op invali-

diteit en bijna evenveel is student. Tenslotte tellen we ook  

9 % bruggepensioneerden.

Werkbaar en wendbaar werk
We legden in 2018 de basis voor flexibele arbeidstijden, bin-

nen de grenzen van de wet, maar vanuit onze eigen visie. Glij-

dende uurroosters en het bijhorend tijdsregistratiesysteem 

worden het komende jaar ingevoerd. het accent ligt sterk op de  

work-life balans.

Een andere duurzame manier om het werk werkbaar te 

houden, is onze soepele houding t.a.v. loopbaanmaatrege-

len. Per kwartaal maakten gemiddeld 85 medewerkers ge-

bruik van een vorm van tijdskrediet, ouderschapsverlof, 

verlof voor bijstand aan een ziek familielid of een andere 

maatregel georganiseerd door de overheid. dit is maar liefst  

13% van al onze werknemers.
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1. Caw OOSt–vlaandErEn:
 PrOvinCialE PartnEr in EEn lOKaal 
 SOCiaal bElEid En (bOvEn)lOKalE 
 SamEnwErKing

CAW Oost-Vlaanderen moet actief zijn in alle 60 gemeenten van 

Oost-Vlaanderen. dit jaarverslag toont aan dat we daar in 2018 

opnieuw in geslaagd zijn. Ons onthaalaanbod is toegankelijk 

voor iedere hulpvrager, terwijl in ons begeleidingsaanbod de fo-

cus ligt op mensen in kwetsbare situaties. deze keuzes eisen een 

voortdurende alertheid, zowel voor maatschappelijke evoluties 

op provinciaal en zelfs Vlaams niveau, als voor lokale noden die 

we zelf ervaren of waar samenwerkingspartners ons op wijzen. 

deze tweedeling levert interessante voordelen op, maar houdt 

ook uitdagingen in.

Als provinciale organisatie met rechtstreekse linken naar een 

Vlaamse overheid, kunnen we een brug slaan tussen lokaal en 

Vlaams beleid. Getuige de vele voorbeelden in dit jaarverslag. 

We vertalen Vlaamse beleidskeuzes - in afstemming met lokaal 

bestuur en OCmW - naar een lokale realiteit. Bij de aanpak van 

lokale welzijnsproblematieken brengen we onze expertise in op 

CAW 
Oost-Vlaanderen
op het terrein in 2018

Op het terrein
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zeer diverse terreinen. Bovendien hebben we toegang tot ver-

schillende gespecialiseerde netwerken en samenwerkingsver-

banden. dat maakt ons een goede partner in de uitbouw van 

Lokaal Sociaal Beleid. 

In een veranderende maatschappij moet ons beleid en ons 

hulp- en dienstverleningsaanbod mee evolueren. We sluiten 

ons aan bij lokale en bovenlokale netwerken om samen duur-

zame én kwaliteitsvolle antwoorden te zoeken op nieuwe maat-

schappelijke problemen. dit lukt enkel als we samenwerken, 

samen verantwoordelijkheid opnemen en de zorg voor cliën-

ten delen. Ook dit jaar realiseerden we daarom weer heel wat 

innovatieve projecten.

Krachten bundelen
In het verleden was het CAW vooral in de steden een partner in 

het Lokaal Sociaal Beleid. de relatie met lokale besturen nam 

vaak de vorm aan van samenwerkingsovereenkomsten en con-

venanten. de komst van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) 

en de creatie van Eerstelijns zones (ELz) brengt meer structuur 

in die verhouding en biedt meer garanties voor de uitrol van een 

lokaal sociaal beleid in alle gemeenten van de provincie. Onge-

twijfeld valt er ook nog veel winst te boeken als welzijns- en ge-

zondheidsactoren nauwer gaan samenwerken. 

Een gestructureerde samenwerking tussen lokaal beleid en bo-

venlokale actoren levert nog meer voordeel op als problematie-

ken lokaal worden aangepakt vanuit een bovenlokale strategie. 

Een groeiend aantal praktijkvoorbeelden illustreert hoe deze 

aanpak voor een tastbaar verschil zorgt: de strijd tegen dakloos-

heid, de preventie van schuldenproblematiek, de aanpak van 

partnergeweld, de innovatieve aanpak van woonnoden bij men-

sen in een kwetsbare situatie, preventie van uithuiszetting, de re-

integratie van ex-gedetineerden, de zorg rond jongvolwassenen 

in een kwetsbare situatie, enz. 

Werken vanuit beleidskeuzes
het is niet eenvoudig om de grote range van processen van 

dialoog en samenwerking beloopbaar te houden en tegelijk op 

maat te werken van de lokale noden en realiteiten. Als organisa-

tie moeten we eenheid kunnen bieden in beleid en strategie bij 

de aanpak van maatschappelijke problemen. In 2018 hebben we 

een brede denkoefening hierover afgerond en neergeschreven 

in een beleidsplan voor de komende 5 jaar. 

met die beleidskeuzes en aanpak in het achterhoofd gaan we in 

gesprek met de lokale besturen, de OCmW’s en andere lokale ac-

toren. We stellen onze brede expertise en ervaring ter beschik-

king om samen te zoeken naar antwoorden op maat voor deze 

of gene stad of gemeente. 

GBO als voorbeeld
het Geïntegreerd Breed Onthaal is het nieuwe samenwerkings-

verband tussen de OCmW’s, de diensten maatschappelijk werk 

van de mutualiteiten en het CAW. de invoering daarvan in alle 

60 gemeenten van ons werkingsgebied vraagt - naast lokale af-

stemming - ook op bovenlokaal niveau een aantal gezamenlijke 

‘werven’. Het is een grote uitdaging om op bovenlokaal niveau te 

komen tot een gezamenlijke sociale kaart, doorverwijzingsproce-

dures en een gemeenschappelijke onthaalmethodiek.
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2. PatrimOnium En FaCilitY

CAW zet in op propere, veilige en eigentijdse infrastructuur zowel 

voor cliënten, bewoners als voor medewerkers. We willen garan-

deren dat de bewoners van de opvang beschikken over privacy 

en individueel comfort.  Voor medewerkers voorzien we flexibele 

werkplekken in de hele provincie. Cliënten moeten een beroep 

kunnen doen op een geografisch gespreid en gepast aanbod van 

hulpverlening en opvang op maat, zo dicht mogelijk bij hun woon-

plaats. Om dit te realiseren werkten we in 2018 een aantal con-

crete acties uit, vanuit onze hulpverleningsvisie en rekening hou-

dend met de nieuwe tendensen inzake mobiliteit, thuiswerk,…

Masterplan 
Er kwam een masterplan tot stand met een inventaris van alle 

gebouwen en hun mogelijke bestemming. CAW beschikt momen-

teel over 59 gebouwen verspreid over de provincie Oost-Vlaan-

deren. 15 daarvan zijn in eigendom, de rest is in erfpacht, wordt 

gehuurd of zijn gebouwen die we delen met andere diensten. 

We ontwikkelden een meetinstrument, dat de toestand van alle 

opvangcentra in kaart moest brengen. het vormt de basis voor 

beslissingen over de omvorming van deze centra tot individuele 

woonentiteiten (studio’s). 

de nieuwe visie op de werkplekken van onze medewerkers legt 

de nadruk op ‘plaatsonafhankelijk’ werken. We creëerden meer 

flex-bureau’s en flex-gespreksruimtes, wat een efficiënter en 

optimaler gebruik van onze infrastructuur oplevert. het nieuw 

geopende CAW huis in de Verastenstraat in Aalst werd op deze 

manier ingericht.

Gebouwenbeheer 
Om snel en adequaat onze gebouwen operationeel te kunnen 

maken en permanent te kunnen opvolgen en onderhouden, 

maken we gebruik van een gecentraliseerd opvolgsysteem van 

keuringen en patrimoniumdocumenten.

Op het terrein zetten we verschillende ploegen in:

• Een provinciale afwerkingsploeg’ die schilder- en renovatie-

werken verricht, aangestuurd door een instructeur. 

• drie regionale klusploegen staan in voor de klussen en 

 het onderhoud van de gebouwen.

• Voor de opvolging van technische installaties zetten we nu 

reeds een instructeur in, die op termijn een provinciale ploeg 

zal aansturen. 

• Via sociale tewerkstelling i.s.m. met de trajectcoach Sociale 

Tewerkstelling, worden artikel 60-medewerkers, wijkwerkers 

en werkgestraften gerekruteerd om de Technische dienst 

 te versterken.  

Veiligheid 
Voor alle CAW-gebouwen werden interventiefiches opgemaakt 

die op Intranet ter beschikking staan van de (achter)wacht. daar-

naast ging het CAW in zee met een facilitaire beheersfirma die 

permanentie verleent bij technische problemen.  

Huisverantwoordelijken 
In elk CAW-gebouw werd een huisverantwoordelijke aangeduid. 

die moet er voor zorgen dat de dagdagelijkse werking in goede 

banen wordt geleid.

Poetsdiensten   

hygiëne en netheid eisen een  permanente en systematische  

opvolging. Op basis van de poetsanalyse uit 2017 werkten we 

een opvolgschema uit. de inzet van poetsmedewerkers in loon-

dienst, uit sociale tewerkstelling en uit externe firma’s werd her-

bekeken in functie van de continuïteit van deze dienstverlening. 



3. inZOOmEn OP OnZE hulPvErlEning
 CLUSTR ONTHAAL - INSTROOM
1. Onthaal en instroom

Van 078 naar 0800
de CAW’s deelden tot 2018 het centraal nummer 078 150 300. 

Omdat het niet volledig gratis was voor de oproeper, werd het 

slechts door enkele CAW’s actief gepromoot. de CAW’s hanteren 

immers het principe van gratis hulpaanbod. In 2018 beslisten de 

CAW-directies over te stappen naar het gratis nummer 0800 13 

500, dat nu wel door alle CAW’s wordt gebruikt. het nummer is 

bedoeld voor burgers, niet voor professionelen.

12.737 keer werd het telefonisch 
onthaal gecontacteerd.

 

Jongvolwassenen
de groep jongvolwassen die op onze hulpverlening een beroep 

doet, blijft in aantal stijgen. Ook de problematiek waarmee ze 

kampen, wordt steeds zwaarder en complexer. het zijn signalen 

die we ook bij andere sectoren opvangen. Een goede samenwer-

king en afstemming met de collega’s uit de andere sectoren is 

dan ook bijzonder belangrijk en noodzakelijk, zowel structureel 

als op het niveau van individuele casussen. 

Bovenop het dagelijkse werk met de jongvolwassenen, investeer-

den we in 2018 in enkele specifieke activiteiten:

•  de samenwerking met 4hOBO werd verdergezet. In 2019  

 willen we dit laten evolueren naar een experiment 

 ‘dedicated team’.

• We bouwden de subregionale netwerken ‘Bruggen naar 18’  

 verder uit en zochten naar een eigen structuur en finaliteit.

• We organiseerden samen met de afdeling ‘Continuïteit en  

 toegang’ (Jongerenwelzijn) een intersectorale inspiratiedag  

  over het werken met jongvolwassenen.

•  de JAC’s werkten een traject uit voor jongvolwassenen in  

  een kwetsbare situatie. We willen proactief inzetten 

  op kennismaking en verbinding binnen voorzieningen  

  en scholen.

• We schreven een intersectorale module ‘Instellingsverlaters’  

  op Vlaams niveau uit.

Caw hielp bijna 4.000 jongvolwassenen in 2018.
 

Geïntegreerd Breed Onthaal en Eerstelijnszones: 
de nieuwe realiteit
In 2017 werden de concepten en de proefprojecten Geïnte-

greerd Breed Onthaal (GBO) en Eerstelijnszones (ELz) uitgezet. 

de besprekingen in de lokale, Vlaamse en federale stuur- en 

werkgroepen in 2018 lieten geen ruimte voor twijfel over de im-

pact ervan op onze werking en toekomst. het is dan ook bijzon-

der belangrijk dat het CAW in beide contexten een eigen identi-

teit, rol, betekenis en meerwaarde weet te vinden.

Tijdens de uitbouw van GBO namen we actief deel aan lokale 

en provinciale projecten en oproepen. het meest concrete voor-

beeld is het ‘Project niet-toeleidbaren’. Samen met lokale GBO-

partners lopen we een onthaaltraject met mensen die niet toe-

geleid kunnen worden naar de arbeidsmarkt. 

het CAW heeft een instroombeheerder aangesteld. deze 

screent de casussen die aangeleverd worden door de VdAB en 

bespreekt ze met de lokale GBO-partners. dit kan casusgebon-

den of via een georganiseerd instroomoverleg. 

daarnaast nemen we ook onze rol als GBO-actor op en lopen  

we onthaaltrajecten met cliënten. In 2019 zullen verschillen-
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de lokale projecten verder vorm geven aan GBO, op lokaal én  

bovenlokaal niveau.

de eerstelijnszones werden in 2018 vastgelegd en zijn daarna 

met wat verschil in tijd en frequentie opgestart. We hebben 

hier steeds een actieve rol opgenomen. Samen met de andere 

partners trachten we een goede koppeling te maken tussen de 

thema’s welzijn en gezondheid. door een structurele vertegen-

woordiging in de ELz willen we de rol en de betekenis van het 

CAW in functie van het welzijn van elke burger verankeren.

Familiaal geweld
Vragen m.b.t. familiaal geweld komen o.m. via Slachtofferhulp, 

1712, Onthaal en Crisisteam bij de CAW-hulpverlening terecht. 

zowel intern als met externe partners onderbouwden we onze 

visie op de hulpverlening bij familiaal geweld. dat zorgde voor 

meer complementariteit en continuïteit waardoor mensen die 

gevat zijn in een geweldspiraal sneller de gepaste hulp krijgen. 

Verschillende deelwerkingen nemen een cruciale rol op in ca-

sussen en bij het ontwikkelen van beleid. We doen dit telkens 

in verbinding met onze externe partners, bv. in afstemming met 

politiezones en via de ketenaanpak. 

Om in de toekomst de continuïteit en schakeling in de hulpver-

lening vlotter te laten verlopen, willen we evolueren naar een 

beveiligde opvang. de werkingen van het Crisisteam en het 

Vluchthuis worden hierin geïntegreerd. We zochten en vonden 

inspiratie hiervoor tijdens een studiebezoek in het Oranjehuis 

in nederland.

De escalatie vóór zijn
de thema’s ‘vroegdetectie’ en ‘vroeginterventie’ stonden in 2018 

vooraan op de agenda van de sector van de Geestelijke Gezond-

heidszorg en van specifieke netwerken voor jongeren en volwas-

senen (bv. RAdAR, PAKT en AdS). door onze eerstelijnspositie 

speelt CAW een belangrijke rol bij het opsporen van geestelijke 

gezondheidsproblematieken en bij het toeleiden naar vroegtij-

dige en gepaste hulp. We maken afspraken tussen de diensten 

over de aanpak van de opdrachten. dat verhoogt de kans dat 

cliënten tijdig geholpen worden, dus vóór de situatie escaleert. 

daardoor kan de hulp vaak ook sneller worden afgerond.  

1 gezin 1 plan 
CAW kreeg in 2018 een steviger voet in huis bij de jeugdhulp, 

dankzij een uitgesproken engagement in de 3 regionale samen-

werkingsverbanden van ‘1 gezin 1 plan’. zowel in de ontwikkeling 

van de concepten, het uitwerken van praktijken als het detache-

ren en tewerkstellen van personeel zijn we een constructieve en 

structurele partner. We delen onze expertise met jeugdhulpac-

toren en leren van hen hoe we meer en gericht kunnen inzetten 

op de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen.

in 2018 bereikte Caw 740 kinderen (tot 12 jaar) 
en 1.463 jongeren (12-18 jaar).
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2. Persoonlijk Welzijn, Relaties en Budget

Preventie en hulpverlening gaan hand in hand.

BudgetInzicht (BIZ): 
Preventie als start van vroegdetectie en -interventie 
het samenwerkingsverband BudgetInzicht tussen CAW en de 

Oost-Vlaamse OCmW’s heeft voor de uitvoering van zijn preven-

tieopdracht een belangrijke rol weggelegd voor financiële edu-

catie. de interactieve beurs “Wakostda?!” in Gent, met een echt 

inleefparcours voor jongeren, is er het uithangbord van gewor-

den. ze maken kennis met de verschillende aspecten van het 

zelfstandig leven en de mogelijke financiële gevolgen en keuzes. 

Om nog meer jongeren te bereiken is er nu ook een ‘Wakostda’ 

app en een mobiele versie van de beurs, waarmee we ook an-

dere steden zullen aandoen.

met de webinarreeks hebben we een online aanbod gebracht 

over kinderen, jongeren en autonomie, i.s.m. de Gezinsbond, het 

VCOK en SAM. De laatste sessie, over financiële opvoeding ‘Bud-

get in handen van je kind’, bracht live getuigenissen van 2 ouders 

met tieners. Onze BIz-medewerker gaf feedback en duiding bij 

deze ervaringen. Langs deze weg bereikten we een groot aantal 

geïnteresseerden tegelijk in heel Vlaanderen.

in een tijdsbestek van 21 weken namen 1.600 
jongeren uit heel Oost-vlaanderen deel 

aan het ‘wakostda!’-parcours.

Budgethulpverlening: een continuüm 
van schuldpreventie tot budgetbegeleiding  
OCmW’s zochten ook in 2018 in toenemende mate steun bij het 

CAW voor het wegwerken van de lange wachtlijsten van mensen 

met financiële problemen in hun gemeente of stad. Het CAW over-

legde hierover met de OCmW’s uit de kleinstedelijke zorgregio’s. 

Vanuit dialoog en een goede structurele samenwerking tussen 

lokale besturen, OCmW’s en het CAW, zetten we onze expertise 

meer en breder in op het continuüm van schuldpreventie tot bud-

getbegeleiding. We willen complementair zijn aan het huidige aan-

bod van de OCmW’s en overlappingen beter kunnen uitsluiten.

Persoonlijk Welzijn en relaties 

meer (inter)sectorale samenwerking 
zorgt voor gedeelde zorg.

Herstelacademie
Een herstelacademie biedt vorming over allerlei thema’s die te 

maken hebben met psychisch herstel. het doel is dat mensen te-

rug goesting krijgen in het leven en hun eigen krachten ontwikke-

len, zodat ze op een kwaliteitsvolle manier omgaan met obstakels 
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in het leven en/of met de beperkingen van een diagnose. de vor-

mingen worden gegeven door duo’s van trainers met ervarings-

kennis en hulpverleners. herstelacademies realiseren dit brede 

en diverse cursusaanbod samen met de partners uit het brede 

netwerk van de Geestelijke Gezondheidszorg. 

het CAW werkte mee aan de uitbouw van dit initiatief en aan de 

ontwikkeling van het cursusaanbod. Sinds 2018 nemen we deel 

aan 2 Oost-Vlaamse stuurgroepen van de  herstelacademie in 

Gent en Eeklo. Op termijn willen we ook participeren in andere 

regio’s van Oost-Vlaanderen. het is een mooi voorbeeld van sa-

menwerking tussen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en 

het CAW, met veel kansen om te leren van elkaar. 

Samenwerken met CGG
Een goede samenwerking en afstemming met partners in de GGz 

vergroot de kans op een complementair aanbod en kennisdeling. 

In 2018 startte een gestructureerd overleg in de regio deinze-

Eeklo-Gent met CCG Eclips en RCCG. Thema’s die hier worden 

besproken zijn o.a. gedeelde zorg, werken met verontrusting, cri-

sis, zelfdoding, online hulpverlening en andere methodieken in 

een blended aanbod.

In 2019 hopen we een gelijkaardig overleg te kunnen organise-

ren met de partners GGz in Waas-dender en Aalst-zuid-Oost-

Vlaanderen.

Kinderen uit de Knel (KUK) 
In 2017 zetten we al in op het therapeutisch hulpprogramma 

“Kinderen uit de Knel”, samen met andere welzijnspartners. het 

is een groepsaanbod voor ouders en hun kinderen in een moei-

lijke scheidingssituatie. door het delen van ervaringen merken 

zowel ouders als kinderen dat ze niet als enigen in de knel zitten 

na de scheiding. het netwerk van de ouders (grootouders, nieu-

we partner, familie, …) wordt nauw betrokken bij het programma. 

het programma wil bereiken dat ouders nieuwe oplossingen vin-

den voor steeds terugkerende problemen en dat ze kunnen zien 

wat dit allemaal betekent voor hun kind. 

In 2018 werd de methodiek in Oost-Vlaanderen bekendgemaakt 

bij professionelen. Begin 2019 zal een eerste programma starten 

in de regio zuid-Oost-Vlaanderen, met 12 ouders en 9 kinderen.

Bemiddeling in familiezaken
Begin 2018 werd een nieuw provinciaal CAW-team met erkende 

‘bemiddelaars in familiezaken’ opgestart. hun opdracht is het uit-

werken van een gezamenlijke visie en aanbod m.b.t. echtschei-

ding en ouderschapsbemiddeling. de diverse thema’s die dit jaar 

werden verkend zullen uitgediept worden in 2019.

de bemiddelingen zijn vrijwillig of op doorverwijzing van de fami-

lierechtbank, de Bezoekruimte of een team Persoonlijk en Relati-

oneel Welzijnswerk (PRW).

Naar één Bezoekruimte
de drie Oost-Vlaamse Bezoekruimten - één per gerechtelijke ar-

rondissement – werkten elk vanuit historisch gegroeide accenten. 

Om te komen tot één gezamenlijke provinciale werking werden 

de drie werkingen gescreend op overeenkomsten en verschillen 

en vergeleken met het Vlaamse aanbod. Een 2-daagse vorming 

voor alle medewerkers van de Bezoekruimten bracht een inhou-

delijke verbindende insteek. In 2019 zullen we verder toewerken 

naar één gezamenlijk aanbod.
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3. Slachtoffer-dader-detentie 
Alle deelwerkingen die actief zijn rond de thema’s slachtoffer, 

dader en detentie, werken lokaal maar vanuit een eenvormig 

provinciaal beleid. dit houdt in dat we streven naar een gelijk(w)

aardig aanbod in de hele provincie. de ontwikkeling van deze 

provinciale insteek kreeg heel wat aandacht in 2018. 

Het team Slachtofferhulp werkte de thema’s ‘onthaalopdracht 

slachtofferhulp’, ‘verkeer’ en de ‘juridische functie’ uit op een pro-

vinciaal niveau. In de loop van 2019 worden deze operationeel. 

Ook het team Partnergeweld zette de ontwikkeling van een pro-

vinciaal aanbod in 2018 hoog op de agenda. de collega’s van Jus-

titieel Welzijnswerk werkten een kadertekst uit over ‘organisatie-

ondersteuning’, één van hun opdrachten. de tekst biedt houvast 

aan de collega’s die in de vier Oost-Vlaamse gevangenissen mee 

instaan voor het uitbouwen en ondersteunen van een breed 

hulp- en dienstverleningsaanbod aan gedetineerden.

het Forensisch Ambulant Begeleidingsteam is al sinds 2014 een 

provinciaal team. het heeft zich vooral ingezet voor de organisatie 

van een intersectorale instroom van seksueel delinquenten: het 

intersectorale samenwerkingsverband AMFORA. Ze verfijnden 

ook de vlotte instroom voor plegers van geweld- en vermogens-

delicten in de projecten ‘Slachtoffer In Beeld’ en ‘Dader In-Zicht’.

In 2018 ging extra aandacht naar volgende acties:

De uitwisseling van expertise

We organiseerden infosessies, casusbesprekingen en inter-

visie voor medewerkers en vrijwilligers van de verschillende  

deelwerkingen.

www.slachtofferzorg.be

het CAW werkte mee aan de ontwikkeling van een website 

voor wie betrokken is bij een misdrijf, verkeersongeval, ramp 

of aanslag. Slachtoffers, hun omgeving en getuigen vinden er 

informatie en hulp op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. 

In 2019 zal de website aangevuld worden met themapagina’s 

(diefstal, seksueel misbruik, familiaal geweld, …) met delict-

specifieke informatie en ondersteuning.

de website is een initiatief van de Vlaamse overheid. In de re-

dactieraad zetelen de CAW’s, de diensten Slachtofferonthaal 

van de Justitiehuizen, het Steunpunt mens en Samenleving 

(SAm) en vertegenwoordigers van de administratie/afdeling 

Welzijn en Samenleving en Justitiehuizen.

20 jaar Kinderbezoek in de gevangenis van Gent

Al 20 jaar organiseren de gevangenis van Gent en CAW Oost-

Vlaanderen samen het ‘Kinderbezoek’. In de zomer van 2018 

vierden we deze verjaardag met een feestelijk kinderbezoek 

voor de kinderen, de gedetineerden en de verblijfouder/ 

opvoeder. 

Op 7 december ging een studiedag door voor de samenwer-

kingspartners. We maakten gebruik van een poppenspel om 

weer te geven hoe de voorbereiding voor een kinderbezoek 

en het kinderbezoek zelf verloopt. de minister Jo Vandeurzen 

en Koen Geens stuurden videoboodschappen met lovende 

woorden. Ook de resultaten van ‘het Kinderbezoek in onder-

zoek’ werden voorgesteld. Kinderrechtencommissaris Bruno 

Vanobbergen rondde de dag af met enkele conclusies.

Beide momenten werden als bijzonder waardevol ervaren en 

vanaf 2019 zal er jaarlijks een kinderbezoek met de verblijfou-

der/opvoeder georganiseerd worden.

Drempelverlagende initiatieven van het team Partnergeweld

In 2018 werkten we een omschrijving uit van een eenvormige 
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hulpverleningspraktijk, wat moet garanderen dat cliënten in 

heel de provincie toegang krijgen tot hetzelfde hulpaanbod. 

deze afstemming leverde een voorstellingstekst op over ons 

hulpverleningsaanbod voor doorverwijzers en cliënten.   

de verwijzing vanuit de medische zorgsector naar ons bege-

leidingsaanbod rond partnergeweld blijft een aandachtspunt. 

huisartsen en spoedartsen signaleren dat het niet vanzelf-

sprekend is om patiënten toe te leiden. We blijven zoeken 

naar manieren om deze samenwerking te bevorderen. zo 

werd dit jaar bv. meegewerkt aan een artikel in de Artsenkrant. 

Een ander sensibiliserend initiatief was ‘Praten over partner-

geweld’. het team ging de dialoog aan met hulpverleners uit 

andere zorgsectoren zoals Kind en Gezin, OCmW, Gezinshulp, 

politie, … . het bood de kans om ervaringen in het omgaan 

met partnergeweld uit te wisselen. 

Radicalisering in de gevangenis 

Radicalisering was ook in 2018 een hot issue. de sector van 

het Algemeen Welzijnswerk maakte afspraken over de wijze 

waarop Justitieel Welzijnswerk (JWW) een proactief onthaal 

aanbiedt aan personen die omwille van radicalisering gede-

tineerd zijn. Er kwamen ook afspraken over de deelname aan 

het casusoverleg en partnertafels in de gevangenis en over 

de manier waarop het reguliere hulp- en dienstverleningsaan-

bod van het (brede) CAW kan ingeschakeld worden.

Inhoudelijke en organisatorische veranderingen 

in het FAB-team 

Eind 2018 werd duidelijk dat ons huidige aanbod naar ple-

gers van geweld- en vermogensdelicten inhoudelijk moet 

herschreven worden. dat zal gebeuren in 2019. de twee pro-

jecten die kaderen binnen de Alternatieve Gerechtelijke maat-

regelen (Dader In-Zicht en Slachtoffer In Beeld), houden op 

te bestaan. het uitbouwen van enkele modules met focus op 

gedragstraining zal het team in 2019 inhoudelijk en organisa-

torisch flink uitdagen.  

link met lSb
Voor de teams Slachtofferhulp en Partnergeweld is niet al-
leen de lokale politie een belangrijke samenwerkingspart-
ner. We sensibiliseren ook ziekenhuizen, OCMW’s en thuis-
zorgdiensten om naar ons hulpaanbod door te verwijzen, 
zodat we hulpvragers snel na de feiten kunnen bereiken. 
Ook voor de re-integratie van gedetineerden zijn de lokale 
actoren onze partners om een vlotte overgang van detentie 
naar vrijheid mee mogelijk te maken. 
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4. Ontmoeting en Vindplaatsen
‘Verbinden’ is het woord waar CAW reeds twee jaar extra op in-

zet in deze werkingen. Vrijwilligers en medewerkers versterken 

elkaar in de Inloopcentra, de nachtopvang, het Brugteam en 

andere kleine projecten. We zorgen voor een ongedwongen en 

veilig kader en bereiken zo mensen in kwetsbare situaties. We 

leiden ze vlot toe naar de meest gepaste hulp en creëren cliënt-

gerichte netwerken. 

 

Een aanzienlijk deel van de hulpvragers stelt niet zo gemakkelijk 

zelf een hulpvraag. het zijn mensen in zeer kwetsbare situaties 

die door allerlei omstandigheden moeilijk aansluiting vinden bij 

de samenleving: mensen in armoede, daklozen, jongeren met 

moeilijkheden bij de stap naar de volwassenheid, zorgvermijders 

… We kunnen hen het best bereiken met een netwerk van zeer 

laagdrempelige initiatieven, waar ze een (materiële) dienstverle-

ning krijgen die hen sterk ondersteunt. 

in totaal werd 28.331 keer een bed toebedeeld 
in de diverse locaties van de nachtopvang. 

 
 
 

Nachtopvang: bovenlokale strategie nodig 

met ons aanbod van nachtopvang willen we de leefomstandig-

heden van dak- en thuisloze mensen verbeteren. We bieden 

hen ‘bed-bad-brood’, een veilige overnachting en de mogelijk-

heid om samen met een brugfiguur een traject op te zetten 

om hun leefomstandigheden te verbeteren. In 2018 verdeel-

den we 24.180 bedden op onze Gentse locatie nieuwland. In 

Aalst waren dit er 4.181. Voor beide locaties betekent dit een 

stijging. We merken een toenemende druk op onze opvangca-

paciteit. Een bovenlokale strategie en solidariteit dringen zich 

op tussen de centrumsteden en gemeenten, om een efficiënt, 

betaalbaar en regiodekkend aanbod te voorzien.

40.000 bezoekers in onze inloopcentra.

Niets moet maar er is veel mogelijk  

Op onze andere ‘vindplaatsen’ bieden we een kwaliteitsvolle, 

ongedwongen en veilige plek waar dienstverleners in basisbe-

hoeften voorzien en ontmoeting helpen mogelijk maken. dit 

gebeurt in samenwerking met vrijwilligers en bezoekers.  
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CAW organiseert vijf inloopcentra (ILC) die in 2018 samen 

37.814 bezoekers ontvingen: 

• ILC Het Kruispunt in Dendermonde -  2.359 bezoekers 

• ILC Den Durpel in St-Niklaas -   8.206 bezoekers 

• ILC SOC in Gent - 13.340 bezoekers 

• ILC De Pannestraat in Gent - 13.909 bezoekers 

Een bijkomend inloopcentrum is in volle opbouw in ninove, 

in samenwerking met Teledienst ninove. naast de inloopcen-

tra lopen er projecten waarin het coördineren en organise-

ren van dienstverlening en ontmoeting bij de voedselbedeling 

centraal staan. 

De Katrol maakt kinderen kansrijker 

De  Katrolwerking  in Oudenaarde en Wetteren  helpt kans-

arme kinderen met hun schoolwerk en biedt ondersteuning 

aan ouders bij de opvoeding. We komen aan huis op vraag 

van de gezinnen. We zetten jaarlijks tientallen stagiairs in van 

hogescholen en universiteiten. door deze vorm van gezinson-

dersteuning wil de Katrol de kinderen kansrijker maken, zowel 

in het onderwijs als in hun leven in het algemeen. 

in 2018 bereikte de Katrol 200 kinderen.  

Een onlosmakelijke schakel: de brugfiguur 

Meer dienstverlening  is noodzakelijk, maar minstens even 

belangrijk is het gelijktijdig voorzien van voldoende hulpverle-

ning. Op die manier kunnen mensen in kwetsbare situaties op-

nieuw aansluiting vinden bij de samenleving. Hiermee bestrij-

den we niet alleen symptomen, maar versterken we mensen 

om hun leven weer zelf in handen te nemen, zoals blijkt uit 

de getuigenis.lopen er projecten in Aalst en Geraardsbergen 

waarin het coördineren en organiseren van dienstverlening 

en ontmoeting bij de voedselbedeling centraal staan.  

‘ Had ze een grote leegte opgemerkt in mijn hart…?’ 

“Ik leerde de brugfiguur kennen in de nachtopvang toen 

ik het gevoel had dat ik in het graf van de dood werd ge-

trokken. Het gaat al een paar jaar niet goed, maar ik had 

nu een zoveelste dieptepunt bereikt, wandelend in diepe 

duisternis. Ze riep me even voor een gesprek. Een aange-

name kennismaking. Ik kreeg een kamer alleen. Ik was 

er blij mee. Ze zag snel dat ik medische hulp nodig had. 

Ze ging met me mee naar de PAAZ voor een opname via 

spoed. Ze bleef de hele tijd bij me ook al moesten we lang 

wachten. Zonder haar was opname niet gelukt, het ging 

immers niet zo makkelijk omwille van mijn dakloosheid. 

Wat als ze er niet was geweest? Ik aanvaardde haar hulp, 

ze leek echt bezorgd om m’n welzijn. En het was leuk bab-

belen met haar. Dat ging uitzonderlijk vlot, misschien door 

enkele gemeenschappelijke factoren? Of had ze een grote 

leegte opgemerkt in mijn hart? In ieder geval, ze beloofde 

me te komen bezoeken en dat deed ze ook, me aanmoedi-

gend om door te zetten. Ook al maakte ik andere keuzes 

dan diegene die we hadden besproken, ze bleef achter me 

staan. Ik verblijf nu in de psychiatrie voor een langere 

periode. Bij mondjesmaat gaat het een beetje beter…maar 

de afloop is echt onbekend. Dag per dag bekijk ik het… 

Mijn algemeen beeld zegt me dat de brugfiguur weet dat 

neerslachtigheid je krachten verslindt, dat fouten maken 

bij het leven hoort. Ze vindt het fijn om iets voor anderen 

te betekenen en is daardoor geliefd en een voorbeeld voor 

anderen. Ja, ook voor mij.” 

Meer vraag dan aanbod 

met zorg voor de medewerkers en in samenwerking met part-

ners willen we een duurzaam en verantwoord gespreid aan-

bod van Vindplaatsen en Brugfiguren in heel Oost-Vlaande-

ren. In sommige steden merken we grote tekorten die we mits 

lokale financiering graag helpen oplossen.  De vraag overtreft 
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echter het aanbod. daarom hopen we dat de nieuwe lokale 

besturen, bij het creëren van hun toekomstige sociaal beleid, 

zich aangesproken voelen om op dit vlak initiatieven te nemen 

voor hun burgers die in een kwetsbare situatie leven. 

link met lSb
Op dit moment organiseren we enkel in Gent en Aalst lokale 
nachtopvanginitiatieven. We willen dit echter verbreden 
naar bovenlokale netwerken thuislozenzorg, bij voorkeur 
vanuit een provinciaal beleid! Om een continuüm van zorg 
te verzekeren voor deze doelgroep, moeten we bruggen 
slaan tussen de verschillende welzijnssectoren. We willen 
geen mensen uitsluiten, waar ze ook opduiken. We streven 
naar solidarisering van verantwoordelijkheid over de lokale 
besturen heen. Deze ambitie wordt steevast meegenomen in 
het Oost-Vlaams overleg tussen CAW en OCMW. 
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5. Wonen

de aarde warmt op maar de wereld verkilt 
(het Zesde metaal).

het was een grote ommezwaai voor de CAW-woonteams in 

2018. Van een systeem waarbij teams verbonden waren aan op-

vangcentra, ambulante woonwerkingen, preventieve woonbege-

leiding of een project, maakten zij de overstap naar een werking 

waarbij nog één ‘Woonbegeleidingsteam’ en één ‘Opvangteam’ 

per werkingsgebied actief is.  

In de opvangcentra werd de koppeling van bedden en begelei-

ding losgelaten. Eénzelfde  woonbegeleider kan nu zijn of haar 

cliënt ‘naadloos’ blijven begeleiden, waar deze ook verblijft: in 

een eigen woning, op straat, in de opvang … Op deze manier zor-

gen we voor meer continuïteit in de zorg en stomen we onszelf 

klaar voor de toekomst.

Housing First!
En die toekomst heeft veel uitdagingen! Terwijl we woonbegelei-

ders blijven inzetten voor de preventie van dak- en thuisloosheid, 

willen we dat op lange termijn onze bestaande opvanginitiatieven 

er helemaal anders gaan uitzien. Onze visie op wonen geeft hier de 

richting aan: we vertrekken vanuit wonen als een grondrecht. dak- 

en thuislozen moeten meteen terechtkunnen in een individuele, 

duurzame en kwaliteitsvolle woning, vóór we eventuele problemen 

op andere vlakken aanpakken (administratie, werk, onderwijs, vrije 

tijd, relaties, psychologisch welbevinden). housing First!

we hebben 761 mensen geholpen 
met diverse vormen van woonbegeleiding.

Een en-en-verhaal 
Tegelijk zullen er ook altijd tijdelijke opvangplaatsen nodig zijn 

voor mensen die zich nog niet klaar voelen om een individuele 

woning te betrekken. denk aan de vrouw die vlucht voor part-

nergeweld, maar nog niet goed weet waar haar toekomst ligt: 

alleen gaan wonen? Toch nog werken aan de relatie? Of denk 

aan de jonge gast die nergens de vaardigheden leerde om al-

leen te wonen. Of aan de al jaren rondzwervende man, die eerst 

een domicilie en een paspoort moet regelen, voor hij een huis 

kan huren. Om hen te ondersteunen in hun tijdelijk verblijf, staan 

onze opvangmedewerkers paraat in al onze opvangcentra en ze 

zullen dat ook in de toekomst blijven doen.

met preventieve woonbegeleiding hielpen we 
voorkomen dat 195 individuen of gezinnen 

uit hun huis werden gezet.

De kieskeurige woningmarkt
Onze woonbegeleiders en opvangmedewerkers zijn er dus klaar 

voor. ze hebben hun vertrouwde team en werkomgeving achter 

zich gelaten om een nieuw verhaal in te duiken, met de blik op 

de toekomst. het was niet altijd evident, maar met medewer-

kers met een hart voor dak- en thuislozen geraak je heel ver. nu 

de rest van de maatschappij nog, want daar knelt het schoentje. 

de woningmarkt is onvoldoende toegankelijk voor de doelgroep 

waar wij mee werken. Er is een alsmaar toenemend tekort aan 

betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. zolang onze samenle-

ving en de bevoegde beleidsinstanties niet drastisch ingrijpen op 

deze selectief afwijzende woningmarkt, zal het voor onze cliën-

ten zeer moeilijk blijven hun recht op wonen in de praktijk om 

te zetten. misschien moeten onze beleidsmakers alvast starten 

met het omkeren van de negatieve beeldvorming rond mensen 

in armoede, die tegenwoordig schering en inslag is.
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Moeilijk gaat ook  
zoals het echte sociaal werkers betaamt, zullen wij aan de alarm-

bel blijven trekken en tegelijk zelf investeren in samenwerkings-

verbanden, die helpen om het recht op wonen te realiseren. Een 

mooi voorbeeld daarvan is de opstart van de bovenlokale netwer-

ken ter bestrijding van dak- en thuisloosheid, die in de verschil-

lende regio’s van de provincie Oost-Vlaanderen actief zijn (doel-

stelling uit het Vlaams actieplan armoedebestrijding 2015-2019). 

Een paar projecten uitgelicht … 
Onze bevoorrechte partners om mee aan de weg te timmeren 

zijn OCmW’s en lokale besturen. daar waar we kunnen, zetten 

we samen initiatieven uit. Een paar voorbeelden: 

Een ‘Opvangnetwerken’: één in zuid-Oost-Vlaanderen en één 

in het Waasland: OCmW’s brengen hun noodwoningen in een 

poule samen en dragen financieel bij aan de intensieve woon-

begeleiding door CAW-medewerkers. zo kunnen burgers tij-

delijk opgevangen worden in een individuele woning, in hun  

eigen omgeving. 

in 2018 stelden we in heel de provincie 65 woningen 
ter beschikking, waar 94 huishoudens  

tijdelijk een onderkomen vonden.

Onze reguliere middelen moeten we hoofdzakelijk inzetten voor 

preventieve woonbegeleiding op de sociale huurmarkt. maar 

ook op de private huurmarkt bieden we preventieve woonbege-

leiding, dankzij middelen van o.m. lokale besturen. 

Warme solidaire samenleving 
Vanuit CAW Oost-Vlaanderen blijven we vastbesloten inzetten op 

een warme, solidaire samenleving. We zullen actief noden blijven 

signaleren en dag na dag ons blijven roeren om het grondrecht 

op wonen voor iedereen te helpen realiseren.

link met lSb
Woonbegeleiders gaan intensief met mensen op weg en bie-
den hen handvatten om hun woonproblemen aan te pak-
ken. Waar mogelijk zetten we projecten en werkingen op in 
samenwerking met lokale actoren. Voorbeelden hiervan zijn 
Kinneke Baba, opvangnetwerken, projecten Leegstand, Pre-
ventieve Woonbegeleiding private huurmarkt, Zorgdorpen, 
Instapwonen, project Aanklampende Zorg …
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6. Hoe maken verschillen ons sterker?
de term ‘diversiteit’ verwijst naar alle aspecten waarop mensen 

van elkaar kunnen verschillen, zoals geslacht, leeftijd, godsdienst, 

opleiding, familiale achtergrond, seksuele voorkeur, (al dan niet) 

een arbeidshandicap hebben, je positie in de samenleving … Per-

soonlijke waarden, positie, inzichten en wereldvisie spelen hierin 

een sterke rol en beïnvloeden elkaar. CAW Oost-Vlaanderen gaat 

uit van deze diversiteit als een bestaande realiteit, het is  de  ba-

sis voor een inclusief diversiteitsbeleid. We maken de verbinden-

de beweging tussen wat binnen en buiten het CAW leeft. 

Caw Oost-vlaanderen is een referentiecentrum 
voor transgenders en voor doven.

We werken aan diversiteit in de breedste zin van het woord, met 

de focus op specifieke aspecten als de situatie dit vraagt. Zo 

fungeren we bv. als referentie-CAW voor gender en voor doven. 

We delen onze expertise en goede praktijken en zoeken samen 

met partners uit hoe we kunnen bijdragen aan een inclusieve en 

duurzame samenleving. We maken ons ook sterk voor de inter-

culturele dialoog; de programma’s van mind-Spring zijn hiervan 

een sterk praktijkvoorbeeld. 

Voor specifieke maatregelen sparen we kosten noch moeite. 

meer dan 600 tolkuren werden in 2018 ingezet voor de bege-

leiding en ondersteuning van anderstalige cliënten. de inzet 

van (gesproken en visuele) talen blijkt even divers als de indi-

viduele cliënten en hun vragen. In Oost-Vlaanderen zijn we bij 

de weinige organisaties die de kost van de tolken volledig voor  

eigen rekening nemen. 

We zorgen voor een stimulerende en lerende werkomge-

ving waarin de diversiteit aan sterktes en talenten van de me-

dewerkers wordt aangeboord. Ons personeelsbeleid is er 

een van non-discriminatie en gelijke kansen. dit werd in 2018 

hard gemaakt in de ‘Intentieverklaring diversiteit’, de ‘Gedrags-

code non-discriminatie en gelijke kansen’ en het ‘Actieplan  

diversiteit 2018-2022’.  

We gaan ook aan de slag met de bestaande diversiteit binnen 

het CAW. de afdeling hR biedt heel wat ondersteuning via ar-

beidspostaanpassingen, aangepaste jobs voor medewerkers in 

kwetsbare situaties omwille van handicap, ziekte, taal, …

7. Radicalisering
Radicalisering en extremisme zijn een complex verhaal dat onze 

samenleving voor een uitdaging met veel facetten stelt. Ook in 

onze organisatie roept het thema veel vragen op: hoe ga je om 

met signalen van radicalisering, hoe werk je rond deze proble-

matiek, waar vind je de juiste informatie. Cruciaal is dat onze me-

dewerkers voldoende kennis en handvatten aangereikt krijgen, 

zodat ze er op een deskundige manier mee aan de slag kunnen.

het CAW werkte een CAW-breed actieplan uit over radicalisering, 

naast het specifieke traject in de gevangenis - zie cluster SDD. 

In 2018 startte de realisatie hiervan. Een vormingsaanbod voor 

de medewerkers uit alle CAW-deelwerkingen legde de focus op 

factoren die een rol kunnen spelen in het radicaliseringsproces. 

ze werden ook getraind om te kunnen omgaan met morele di-

lemma’s en in het hanteren van het ‘stappenplan integriteit’ in 

het kader van radicalisering. 49 CAW-medewerkers hebben deze 

vormingen en trainingen gevolgd. 

CAW Oost-Vlaanderen nam in 2018 actief deel aan het provinci-

aal Platform Radicalisering, georganiseerd door de V.V.S.G. We 

zaten er naast andere actoren die bij het thema radicalisering 

betrokken zijn, o.a. de radicaliseringsambtenaren van de lokale 

besturen, lokale en federale politie, de Justitiehuizen, het Agent-

schap Inburgering en Integratie. het Platform is bedoeld om 

(niet-casusgebonden) informatie en expertise uit te wisselen.  
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4. wEnSElijKE algEmEnE PrEvEntiE 
 CLUSTR ONTHAAL - INSTROOM
Een structurele aanpak  
Steeds meer stuurt een sterke preventieve reflex de beleidskeu-

zes van CAW Oost - Vlaanderen. hulp verlenen is meer dan het 

leed helpen verzachten. We hebben de vinger aan de pols van de 

samenleving en merken dat de mensen in de meest kwetsbare 

situaties het moeilijker krijgen. Als experts op de eerste lijn wil-

len we mee oplossingen aanreiken waar zij duurzaam beter van 

worden.  We willen m.a.w. de kraan helpen dichtdraaien en de 

stroom van problemen afstoppen.

Wenselijke Algemene Preventie (WAP) is één van de ‘horizon-

tale clusters’ in de organisatiematrix. We geven hiermee aan 

dat deze opdracht door alle werkingen wordt opgenomen. 

WAP wordt ook stapsgewijs geïntegreerd in alle aspecten van  

het personeelsbeleid.  

Signaleren houdt ons alert   
Signaleren van knelpunten 

waar we op botsen tijdens het 

werk met cliënten hoort bij 

het takenpakket van de hulp-

verleners en is in principe een 

vast agendapunt van elk team-

overleg. het concept van ‘sig-

naalregisseur’ werd ingevoerd 

in 2018. Belangrijke signalen 

komen bij een regisseur te-

recht, die verantwoordelijk is 

voor een efficiënte opvolging 

en rapportage.  

In Gent nemen we deel aan de stedelijke Werkgroep Signalen, 

naast andere stedelijke en non-profitorganisaties. Elke twee jaar 

worden de gezamenlijke signalen gebundeld en voorgelegd aan 

het stadsbestuur, dat gevraagd wordt zich te engageren om de 

knelpunten aan te pakken.  

Lokaal Sociaal Beleid: samen de kraan dichtdraaien   
Omdat problemen van mensen in een kwetsbare situatie best 

op een grotere schaal duurzaam en structureel worden aan-

gepakt, engageert CAW zich al jaren in het lokaal sociaal beleid. 

Samen met partners als Samenlevingsopbouw en Verenigingen 

Waar Armen het Woord nemen sensibiliseren we lokale bestu-

ren rond welzijnsthema’s. We namen o.m. deel aan Ieders Stem 

Telt-initiatieven o.m. in Gent, Ronse, Oudenaarde, Sint-niklaas, 

Aalst en zelzate. Ons verkiezingsmemorandum voor de lokale 

verkiezingen van oktober stond sterk in het teken van bovenlo-

kale initiatieven en samenwerking.  

het CAW ziet voor zichzelf een rol als verbindende actor. het 

CAW is bv. al jaren partner in het Project Polsslag dat het kansar-

moedeplan van de stad Sint-niklaas van dichtbij opvolgt samen 

met andere middenveldorganisaties (o.m. zigzag, de Keerkring,  

de Springplank…).

Meer impact door vorming en sensibilisatie     
hoe bereik je mensen vóór hun problemen zo groot worden dat 

ze geen kant meer op kunnen en vergaande hulp nodig heb-

ben? Een mogelijk antwoord ligt in sensibilisatie en vorming. We 

stimuleren daarmee dat mensen (of hun omgeving) problemen 

in een vroeg stadium herkennen en tijdig hulp zoeken. met vor-

ming en sensibilisatie bereiken we brede lagen van de bevolking 

of de hulpverleners en intermediairs. In 2018 waren we actief 

rond volgende thema’s:

Partnergeweld en Familiaal Geweld 

het team Partnergeweld organiseert jaarlijks activitei-

ten om te sensibiliseren en onze visie en aanpak van part-
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nergeweld bekend te maken. We ondersteunen diverse 

groepen professionals die er in hun beroep mee te maken 

hebben, zodat zij snel en correct doorverwijzen naar de ge-

paste hulpverlening. Zo voorkomen we dat conflicten esca-

leren tot (ernstig) geweld. We bereiken hiermee politie, art-

sen, medewerkers van Kind en Gezin, thuiszorgdiensten …  

We maken deel uit van een Intersectoraal netwerk met Politie, 

Justitiehuis, parketmagistraten en hulpverleners. We bespre-

ken er initiatieven ter preventie en remediëring van geweld. 

Slachtofferhulp

We werkten mee aan de nieuwe website van het departe-

ment WVG over Slachtofferzorg.

Preventie-aanbod voor jongeren  

CAW is een dragende partner van het Overkophuis in 

Gent. het is een heel laagdrempelige plek waar jongeren 

tot 25 jaar kunnen binnen en buiten lopen en leuke activi-

teiten doen. ze vinden er een luisterend oor en kunnen 

een beroep doen op professionele therapeutische hulp.  

Alle JAC’s in Oost-Vlaanderen krijgen jaarlijks honderden 

jongeren over de vloer voor de JAC-voorstellingen. dit is 

een interactief spel voor klasgroepen waarin ze kennis-

maken met het JAC en zijn aanbod. dit initiatief werkt sterk 

drempelverlagend: jongeren kennen de weg en doen 

sneller een beroep op ons informatie-aanbod en hulp.   

In Sint-niklaas organiseert het JAC i.s.m. partners jaarlijks twee 

assertiviteitstrainingen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. 

Gemiddeld tellen we 10 deelnemers.

Met Mind-Spring de toekomst in 

mind-Spring is een psycho-educatief groepsprogramma voor 

vluchtelingen en migranten, aangeboden in hun eigen taal. 

Er zijn programma’s voor volwassenen, jongeren, kinderen 

en ouders. de deelnemers werken aan hun toekomst onder 

begeleiding van ervaringsdeskundigen en hulpverleners uit 

de welzijnssector. In 2018 organiseerden we i.s.m. partners 

in totaal 48 mind-Springgroepen voor bijna 500 deelnemers.   

In 2018 lanceerde het CAW i.s.m. de VdAB een nieuw pro-

gramma: mind-Spring@WORK

Cultuursensitief werken  

In het kader van AmIF-31 werd nog een nieuw project gestart: 

cultuursensitief werken via mind-Spring. Sociaal werkers van 

Oost-Vlaamse OCmW’s kunnen een gratis opleidingstraject 

volgen over cultuursensitief werken met vluchtelingen. zo 

kunnen we onze mind-Spring expertise met hen delen. We 

reiken ook een theoretisch kader aan over cultuursensitief 

werken met vluchtelingen, dat verzorgd wordt door experts 

van de Gentse en Leuvense universiteiten. Voor de eerste 

module van het traject telden we een 90-tal deelnemers, 28 

sociaal werkers zijn gestart met een verdiepende module.   

Dag van verzet tegen armoede  

Op 17 oktober brengen we elk jaar het thema ‘armoede’ on-

der de aandacht, los van maatschappelijke taboes. het CAW 

is lid van diverse samenwerkingsverbanden in tal van ge-

meenten, die sensibiliserende acties op touw zetten naar lo-

kale besturen en het brede publiek: soepbedeling, inleefweek  

armoede, lezingen… 

BudgetInzicht (BIZ)  

BIz Oost-Vlaanderen heeft een goed uitgebouwde werking 

rond schuldpreventie, met een belangrijke rol voor financiële 

educatie. de meest in het oog springende acties waren de 

interactieve beurs “Wakostda?!”, de ‘Wakostda’- app, een mo-

biele versie van de beurs en een webinarreeks (zie hierboven).
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5. bElEidSSignalEn 

Inleiding
Alle problemen raken hen die in een kwetsbare situatie zitten 

het diepst: wonen, energie, lage leeflonen, langer werken, mobi-

liteit, gezondheid…  Besparingsmechanismen maken de meeste 

slachtoffers bij de mensen in de meest kwetsbare posities.

1. Er is een tekort aan degelijke en betaalbare 
 woningen voor mensen in een kwetsbare situatie 
Woningnood blijft een enorm knelpunt. Wie geen vaste stek heeft 

is nergens thuis. Wie geen of weinig inkomen heeft, wie er anders 

uitziet dan de blanke Vlaming, jong is, vluchteling, een groot ge-

zin heeft, (ex)gedetineerd, het nederlands niet goed beheerst … 

staat voor een gesloten deur. de grote leegstand van woningen 

blijft een schrijnend gegeven en een schande in het licht van de 

wanhopige zoektocht van hulpverleners, buddy’s en cliënten 

naar een betaalbaar en degelijk huis. de problemen op andere 

levensgebieden komen er steeds en onvermijdelijk bovenop: wie 

geen domicilie heeft krijgt geen officieel werk. Een ongezond of 

te klein huis brengt ziekte mee, stress, slechte schoolresultaten… 

de vraag naar ondersteuning bij het zoeken naar een huis blijft 

groter dan de hulpverlening kan bieden. Buddy’s springen bij, 

maar botsen op dezelfde gesloten deuren. 

de hoge huurprijzen creëren een pervers marktmechanisme: 

mensen in kwetsbare situaties betalen te hoge bedragen voor 

ondermaatse woningen. dit is vaak een onhoudbare belasting 

van hun budget waardoor de neerwaartse spiraal versterkt 

wordt. Bovendien komen ze in concurrentie te staan met elkaar 

vanwege het beperkte aanbod.

2. Lange wachtlijsten in alle sectoren creëren 
 bijkomende problemen  
mensen die op de wachtlijst staan om geholpen te worden door 

andere diensten komen in de tussentijd bij CAW terecht voor 

een overbruggingsaanbod. niet alleen legt dit extra druk op onze 

werkingen, maar omwille van hun soms zeer specifieke zorgnood 

(vb handicap, psychiatrische problematiek…), krijgen deze cliën-

ten bij ons ook niet de gepaste hulp. 

Andere sectoren die ook lange wachtlijsten kennen, plooien 

steeds meer terug op hun specialiteit en schuiven de begelei-

ding van financiële problemen steeds meer door naar anderen 

zoals het OCmW en CAW. maar steeds meer OCmW’s in Oost-

Vlaanderen vragen nadrukkelijk (meer) steun aan ons CAW om 

ook financiële hulpverlening te bieden in hun gemeente/stad om 

lange wachtlijsten mee weg te werken.  

3. Er is te weinig hulpaanbod dat aangepast is 
 aan de noden van zoekende’ instellingsverlaters 
 met een beperking en met risicogedrag’. 
Jongeren die de jeugdhulp verlaten, kampen dikwijls met com-

plexe problematieken. Vaak hebben ze op onvoorspelbare en 

acute wijze nood aan verschillende vormen van ondersteuning. 

ze passen zeer moeilijk tot niet in de kaders die voor hen werden 

uitgedacht. deze aanbodgerichte en gemoduleerde zorg is een 

te eenzijdig en streng keurslijf voor hen.

Er is een werking nodig die zich op hen organiseert en flexibiliteit 

binnen haar structuur toelaat.

4. Er is te weinig aanbod voor de aanpak 
 van psychische problematiek bij vluchtelingen 
Er is een tekort aan vervolgopvang voor vluchtelingen met een 

psychische problematiek. ze hebben vaak ernstige trauma’s op-

gelopen in hun thuisland en tijdens hun vlucht. Bovendien vormt 

ook het ontbreken van een gemeenschappelijke taal een bijko-

mende barrière voor de hulpverlening.
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5. Er ontbreekt een systematische samenwerking 
 voor de re-integratie van gedetineerden 
Bij het uitvoeren van onze opdracht om gedetineerden bij te staan 

bij hun re-integratie in de samenleving, stellen we vast dat er te 

weinig afstemming en coördinatie is tussen de diverse instanties 

en hulpverlening, zowel binnen als buiten de gevangenissen. 

Er is een ook een gebrek aan continuïteit van hulp- en dienst-

verlening bij de vrijlating. Een gevolg hiervan is dat de ex-gede-

tineerde na vrijlating vaak een periode zonder hulp- en dienst-

verlening valt.  

6. De zorg is versnipperd en er is nood aan 
 meer zorgcontinuïteit  
Door de grote veranderingen in de organisatie en financiering 

van de zorgsectoren reorganiseren de betrokken diensten zich. 

ze doen dit echter te vaak vanuit eigen perspectieven en te wei-

nig in verbinding met partners en hun aanbod. Elke sector ba-

kent haar doelgroep en methodiek af, wat zorgt voor een scher-

pere profilering van het aanbod. Opvolging en continuïteit maakt 

hier te weinig deel van uit. Ongewild ontstaan zo vacuüms in het 

zorgaanbod.

Er is een aanklampende en generalistische trajectopvolging 

nodig, waarbij de cliënt maximaal de regie in handen heeft. dit 

moet terug een taak worden van meer diensten/organisaties en 

hun medewerkers. Daarnaast kunnen specifieke vormen van 

casemanagement een mogelijke aanpak zijn.

7. Kinderen zijn de dupe van 
	 hoog	conflictueuze	scheidingen		
Professionelen uit allerlei sectoren (onderwijs, kinderopvang, 

CAW en andere hulpverlening…) signaleren moeilijkheden bij het 

werken met gezinnen, waarvan de ouders in een zeer conflictu-

euze scheiding verwikkeld zijn. door een gebrek aan inzicht in de 

mechanismen van (escalatie van) geweld en het ontbreken van 

juridische kennis, kunnen ze ongewild de strijd tussen ouders 

nog meer doen oplaaien. de kinderen kunnen daardoor nog 

meer gekneld geraken tussen de ouders.

EHBS
EErStE Hulp Bij ScHEiding

8. Het CAW-aanbod rond familiaal geweld is 
 niet voldoende bekend en er wordt 
 vaak te laattijdig naar ons doorverwezen   
Sommige diensten en hulpverleners die in hun werk te maken 

krijgen met familiaal geweld, zijn onvoldoende op de hoogte van 

het gespecialiseerde aanbod van CAW. ze verwijzen dan ook niet 

of laattijdig door naar ons, waardoor situaties onnodig escaleren.

9. Er is te weinig aanbod van eerstelijns psychosociale 
hulpverlening aan kinderen   

Kinderen, jongeren en gezinnen die een beroep doen op jeugd-

hulp, worden geconfronteerd met te lange wachttijden. de af-

stand tussen de eerstelijn en de rechtstreeks toegankelijke jeugd-

hulp is te groot, de organisatie van de hulp te complex en weinig 

transparant, de coördinatie, samenwerking en actie is te beperkt. 
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10. Er is een tekort aan tolken    
het spreken van een gemeenschappelijke taal is essentieel voor 

een goede hulpverlening. de soms moeizame samenwerking 

met tolkendiensten, de hoge prijzen en het tekort aan deskun-

dige tolken voor bepaalde talen (Pashtoe, klassiek Arabisch, 

maghrebijns, dari, Somalie en Tigrenya) bemoeilijkt de hulpverle-

ning aan mensen in een kwetsbare situatie en anderstaligen zeer 

erg. Bovendien is de administratieve procedure en ondersteu-

ning (website) niet voor iedereen even makkelijk toegankelijk. 

11. Er ontbreekt een gezamenlijke onthaalmethodiek 
i.h.k.v. GBO    

Ons CAW is samen met de OCmW’s en de diensten maatschap-

pelijk Werk van de mutualiteiten kernactor in het samenwerkings-

verband Geïntegreerd Breed Onthaal. We werken samen om 

onze cliënten efficiënter te kunnen helpen, hun rechten te detec-

teren en te realiseren en hen de toegang tot hulp te garanderen. 

daarom hebben we nood aan een gezamenlijke onthaalmetho-

diek. Samenwerken lukt immers beter als je dezelfde taal spreekt.

12.	 Toenemende	financiële	problemen			
meer en mee mensen verzeilen in de armoede. Alle CAW’s stel-

len een verontrustende trend vast van complexe financiële 

problemen bij cliënten, die intensieve ondersteuning voor bud-

getbegeleiding/beheer nodig hebben. Er is echter een nijpend 

tekort aan professionele hulpverleners die bij deze problematiek 

kunnen helpen.

Ook andere sectoren kampen met lange wachtlijsten en plooien 

steeds meer terug op hun specialiteit. ze schuiven de begelei-

ding van financiële problemen steeds meer door naar OCMW en 

het CAW. helaas zijn de middelen te beperkt om al deze vragen 

te beantwoorden.

13. Evolutie naar intersectorale teams mist beleidskader    
meer en meer wordt gekozen voor intersectoraal samengestel-

de teams voor de aanpak van complexe problemen. Arbeids-

rechtelijke verschillen zorgen voor spanningen: de leden van de 

intersectorale teams werken vanuit organisatie met een eigen 

arbeidsreglement en arbeidsvoorwaarden. 

de teamleden zitten a.h.w. op twee stoelen: deze van het inter-

sectorale team en deze van hun organisatie. Loyauteitsconflicten 

dienen zich aan. Er moeten kaders en ondersteuning voorzien 

worden waarbinnen deze teams kunnen functioneren, zonder 

dat een nieuwe ‘intersector’ wordt in het leven geroepen. 

14. Vermaatschappelijking van de zorg:    
doordat nieuwe groepen cliënten (vb. vanuit VAPh, psychiatrie…) 

met zwaardere problematieken naar het CAW worden doorver-

wezen, worden onze medewerkers overbevraagd. Ons aanbod 

is ontoereikend en niet afgestemd op de diversiteit en ernst van 

de hulpvragen. Andere eerstelijnsdiensten als OCmW en Wijkge-

zondheidscentra delen dit signaal. 

door de toename van cliënten met zwaardere en complexere 

problematiek neemt het aantal agressie-incidenten toe. dit heeft 

een grote impact op het psychosociaal welzijn van onze mede-

werkers. In de residentiële opvangcentra worden ook cliënten 

hiermee geconfronteerd. 
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Hoe helpt CAW de kraan dichtdraaien?
de aanpak van de meeste van deze signalen of knelpunten valt 

onder de verantwoordelijkheid van overheden op verschillende 

niveaus. maar het gevoel van hoogdringendheid dat zo sterk 

voelbaar is op de werkvloer, wordt niet altijd gedeeld door de 

beleidsmakers die kunnen zorgen voor duurzame oplossingen. 

door zelf initiatieven te nemen bestrijdt het CAW het gevoel van 

te dweilen met de kraan open. zo doen we ervaring op en cre-

eren ‘goede praktijken’ die inspirerend kunnen zijn voor beleid 

en collega’s. hieronder volgt een overzicht van de acties die ons 

CAW zelf onderneemt om de knelpunten aan te pakken.

1. Er is een tekort aan degelijke en 
 betaalbare woningen voor kwetsbare groepen’   

Ons antwoord:

• Kanteling van de woonteams : van residentieel naar 

 mobiel aanbod (zorgcontinuüm) 

• Project Leegstand 

• Glijdende Huurovereenkomsten 

• Preventie Uithuiszetting + specifieke aanklampende zorg  

 voor cliënten met psychische problematiek, ism GGz 

• duidelijke keuze voor inzet op housing First 

• Ondersteunen van lokale huisvestingsprojecten  

• Initiatieven nemen tot samenwerking Shm 

 i.f.v. versnelde toewijs 

• Initiatieven nemen tot samenwerking met vrederechters 

 ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt 

• Bijzondere aandacht voor (ex)gedetineerden en een  

 provinciale werkwijze voor instroom van gedetineerden 

 in wonen

2. Lange wachtlijsten in alle sectoren creëren 
 bijkomende problemen   

Ons antwoord:
• Inzetten van buddy’s als coach

• Een ‘gedeelde wachtlijst’ door Onthaal- en 

  begeleidingsteams

• Een Bezoekruimte die kampt met een wachtlijst, 

  experimenteert met infosessies over de werking van 

  de bezoekruimte voor ouders die op de wachtlijst staan.

  na de info-avond krijgen ze 2 weken om te beslissen  

  of ze nog geïnteresseerd zijn. het doel is hen aan het  

  denken te zetten over de bezoekruimte en een 

  accuraat overzicht te hebben van de wachtlijst.

3. Er ontbreekt een aanbod voor ‘zoekende’ instellings-
verlaters met een beperking en met risicogedrag’:     
Ons antwoord:

• Een werknemer van CAW is actief in ‘4hOBO’, 

  een preventieve forensische jongerenwerking in de  

  overgangsperiode van minder- naar meerderjarigheid. 

4. Er is te weinig aanbod voor aanpak van 
 psychische problematiek bij vluchtelingen’      

Ons antwoord:

• Alle mindspring-aanbod voor volwassenen, jongeren, 

  kinderen, ouders … 

• Aanbod van Project Toekomstoriëntering voor mensen  

  zonder wettig verblijf of in een precaire situatie.

5. Er ontbreekt een systematische samenwerking 
 voor de re-integratie van gedetineerden      

Ons antwoord:

• Inzetten van buddy’s die ondersteuning geven bij de 

  overstap van de gevangenis naar buiten. 

• Pilootproject Transitiehuizen ingediend i.s.m. zorgdorpen vzw. 

• REWInd: de tewerkstelling van de (ex-)gedetineerden is  

  een belangrijk onderdeel van hun re-integratietraject. 

  het CAW werkt samen met andere actoren in het  

  project REWInd. We bieden begeleiding die gericht  



39

 is op het detecteren en wegwerken van drempels die  

 een impact hebben op de levenskwaliteit en tewerk- 

 stelling van de deelnemer. Onze inzet is een vervolg op  

 de trajectbegeleiding tijdens detentie.  

• OGOS: om de overgang van de gevangenis naar buiten te  

 faciliteren, heeft CAW een systeem uitgewerkt voor een  

 (prioritaire) instroom van gedetineerden in de (residentiële)  

 opvang. Op deze manier staan we mee in voor een  

 continuïteit van zorg tussen de detentie- en  

 post-detentiefase.

6. De zorg is versnipperd en er is nood aan 
 meer zorgcontinuïteit.       

Ons antwoord:

• We zijn partner in Casemanagement en gelijksoortig 

 aanbod: afstemming en coördinatie van het zorgaanbod,  

 vooral in complexe probleemsituaties. 

7. Kinderen zijn de dupe van hoog 
	 conflictueuze	scheidingen.							

Ons antwoord:

• CAW is trekker van het hCS-project: we informeren 

 diverse groepen intermediairs met preventieve acties 

 zodat ze constructief kunnen omgaan met (ex-)partners  

 met kinderen, die verstrikt zijn in een conflictueuze 

 scheiding. Er is een nascholingsaanbod op maat.

• met het therapeutisch hulpprogramma ‘Kinderen uit de  

 knel’ hebben we een aanbod voor groepen ouders en hun  

 kinderen in een moeilijke scheidingssituatie.

• Voor cliënten die op de wachtlijst van de Bezoekruimte  

 staan is er een aanbod ‘psycho-educatie ouderschap in  

 hoog-conflictueuze scheidingen’.

8. Het CAW-aanbod rond familiaal geweld is 
 niet voldoende bekend en er wordt te weinig 

 of laattijdig naar ons doorverwezen     
Ons antwoord:

• Sensibiliseringsacties en vormingen m.b.t. familiaal 

 geweld naar de politie en artsen en naar artsen en 

 politiemensen in opleiding.  

9. ‘Er is te weinig aanbod van psychosociale 
 hulpverlening aan kinderen’:       

Ons antwoord:

• CAW neemt deel aan de actie ‘1 gezin 1 plan’, die bedoeld  

  is om de hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen

  sneller inzetbaar te maken en beter op elkaar afge- 

  stemd te krijgen. de centrale doelstelling is elke 

  hulpvraag binnen de maand te beantwoorden. Er is  

  vanaf dan steeds hulp aanwezig bij de jongere en het  

  gezin, ook in de perioden dat  gewacht wordt op het  

  meest geschikte aanbod om de hulpvraag te 

  beantwoorden. In complexere situaties, waar bv.  

  verschillende organisaties met 1 gezin werken, 

  wordt 1 plan uitgewerkt. 

• momenteel zijn er in Oost-Vlaanderen drie regionale  

  samenwerkingsverbanden aan de slag, waarin het  

  CAW dragende partner en werkgever is. ze bestaan uit  

  diverse organisaties en diensten uit het welzijns- en  

  onderwijslandschap. Er zijn verschillende ervaren  

  CAW-medewerkers aan de slag. de 3 samenwerkings 

  verbanden bereiken elk 200 gezinnen per jaar. 

  het zijn RTJ de Tafels meetjesland-deinze,  

  Krachtgericht Waas-dender en Samen1plan Gent

10. Er is een tekort aan tolken       
Ons antwoord:

• CAW neemt de kosten van het werken met tolken volledig  

 voor eigen rekening. 
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11. ‘Er ontbreekt een gezamenlijke onthaalmethodiek 
i.h.k.v. GBO       

Ons antwoord:

• het CAW heeft een project ingediend en goedgekeurd  

 gekregen bij de Koning Boudewijnstichting voor het   

 uitwerken van een gezamenlijke onthaalmethodiek.  

 de Gentse hogescholen stemden erin toe om samen  

 met het Steunpunt Samenleving en maatschappij  

 (SAm) het project te trekken.

12.	 Toenemende	financiële	problemen								
Ons antwoord:

• het beleidsplan voor Budgethulpverlening van CAW 

 voorziet in een herkenbaar en afgebakend en haalbaar   

 hulpaanbod, complementair aan het OCmW-aanbod. door  

 dialoog en vanuit een goede structurele samenwerking  

 tussen lokale besturen, OCmW’s wil het CAW als autonome  

 partner zijn expertise breder en meer inzetten op het 

 continuüm van schuldpreventie tot budgetbegeleiding.

• het samenwerkingsverband BudgetInzicht van  

 Oost-Vlaanderen voorziet in een kwaliteitsvolle en  

 toegankelijke budget- en schuldhulpverlening in de 

 provincie Oost-Vlaanderen en werkt aan de hand van  

 educatieve programma’s aan de preventie van schulden.  

 de 60 OCmW’s van de provincie Oost-Vlaanderen, het  

 CAW Oost-Vlaanderen en de erkende Verenigingen 

 waar armen het woord nemen maken deel uit van 

 het samenwerkingsverband.

Wie graag meer verneemt over deze initiatieven 

kan terecht bij alainslock@cawoostvlaanderen.be
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Clustercoördinator

Persoons-en relationeel welzijnswerk, 
Budgethulpverlening, Preventie van schulden, 
Bezoekruimte, Hoog conflictueuze 
echtscheidingen, Ouderenmisbehandeling, 
Onlinehulp. 

Clustercoördinator

Preventieve woonbegeleiding ter 
voorkoming van uithuiszetting, 
Woonbegeleiding met of zonder opvang, 
housing First/housing Led, Solidair Wonen 
en Acute Opvangnetwerken

Clustercoördinator

Forensisch Welzijnswerk, Justitieel Welzijnswerk, 
Slachtofferhulp, Partner- en intrafamiliaal 
geweld, daderbegeleiding, Gerechtelijke 
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Clustercoördinator

CAW Onthaal, JAC/Jongerenonthaal, 
Crisishulp, Jeugdhulp, 
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Vluchthuis, hulplijn 1712 en Geïntegreerd 
Breed Onthaal

marc de veirman
marcdeveirman@cawoostvlaanderen.be 

Clustercoördinator

Preventieve woonbegeleiding ter 
voorkoming van uithuiszetting, 
Woonbegeleiding met of zonder opvang, 
housing First/housing Led, 
Solidair wonen en Acute Opvangnetwerken. 

leen baeke
leenbaeke@cawoostvlaanderen.be 

Els goossens
elsgoossens@cawoostvlaanderen.be 

dylan Peere
dylanpeere@cawoostvlaanderen.be 





“Ik leerde de brugfiguur kennen toen ik dieper dan diep zat. Ik sliep op 

straat en vertrouwde niemand meer. Maar haar hulp aanvaardde ik, 

ze leek echt bezorgd om mij. Ze blijft me aanmoedigen, ook al maak ik 

soms nog de foute keuzes.”

 Annie, 48 jaar, bij het Brugteam in de Nachtopvang

“De eerste keer dat ik naar 0800 13 500 belde, deed ik dat met een 

klein hartje. Maar ik kreeg de kans om mijn verhaal te vertellen. Aan de  

andere kant van de lijn werd er mee nagedacht. Dat gevoel had ik al 

even niet meer gehad.”

 Meral, 25 jaar, bij het Onthaal

“Ik was 16 jaar en zwanger. Thuis was ik niet langer welkom. Waar kon 

ik naartoe? Vandaag ben ik nog steeds blij dat ik die dag bij het JAC 

aangeklopt heb.”

 Stefanie, 18 jaar, bij het JAC

“Sinds ik in het opvangcentrum verblijf, kan ik me eindelijk focussen 

op mijn problemen. Op een dag heb ik mijn leven opnieuw meer onder 

controle en vind ik weer een eigen woonplek.”

 khaled, 33 jaar, bij Woonbegeleiding

“Als ik in de gevangenis niet had kunnen terugvallen op de hulpverle-

ners, dan zou ik een vreemde geworden zijn voor mijn gezin. Nu hebben 

we ten minste een basis om op voort te bouwen.”

 Jelle, 42 jaar, bij Justitieel Welzijnswerk

“Soms heb je een schouder nodig om je eigen krachten terug te vinden. 

En bij jullie vond ik die.”

 Jimmy, 31 jaar, bij Slachtofferhulp

“Worden we ooit nog Rita en André van vroeger? Geen idee. Maar van-

daag kunnen we tenminste opnieuw met elkaar praten en is er geen 

geweld meer.”

 André, 53 jaar, bij Persoonlijk Welzijn en relaties

Wil je onze werking steunen? 
Giften, legaten en schenkingen zijn welkom. Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. 

Je steun is welkom op BE25 0689 0002 0082 - BIC GKCCBEBB
meer info: noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be

www.caw.be
 @cawoostvlaanderen 


