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Voorwoord

“ Beste lezer,
In 2018 stond ons CAW voor een dubbele uitdaging.
We realiseerden een grondige interne reorganisatie en tegelijk bleef
de hulpverlening aan personen met een ondersteuningsvraag continu
gegarandeerd.

CHRISTEL VERHAS
ALGEMEEN DIRECTEUR

Terwijl onze teams onderling verhuisden, een andere samenstelling kregen
en soms ook met een andere kijk op de werking aan de slag gingen, werden
onze cliënten als vanouds professioneel onthaald, ondersteund en begeleid.
Er werd niets aan cliëntentijd ingeboet door de vele veranderingen. De
deuren bleven open en de lijnen bemand. Nog meer dan andere jaren hebben
onze medewerkers en vrijwilligers laten zien dat de hulpvrager bij het CAW
daadwerkelijk centraal staat. Mijn uitdrukkelijke dank en appreciatie gaat
dan ook uit naar deze topploeg, die de dubbele uitdaging met glans heeft
doorstaan.
Naast de interne veranderingen en de continuïteit van de werking, ging
het CAW in 2018 ook nieuwe samenwerkingen aan en zette vernieuwende
projecten neer. Meer en meer vinden verschillende hulpverleningsinstanties
en sociale diensten elkaar in een meer integraal begeleidingstraject voor
mensen met een mix van problemen. In plaats van elk apart, werken we vaker
samen om het welzijn van een cliënt te vergroten op meerdere fronten. In dit
jaarverslag stellen we enkele van deze werkingen aan u voor.
Van op de eerste lijn is het CAW getuige van de sociale noden die leven in onze
regio. Wij pikken maatschappelijke signalen op en trachten deze om te zetten
in actie: sensibiliseren, preventie, gerichte hulpverlening bieden of de juiste
deur openen.
Algemeen Welzijnswerk is belangrijk werk. Elke actie is er één die positief
bijdraagt aan onze samenleving.
Het is dan ook met extra trots en tevredenheid, dat ik u dit jaarverslag mag
presenteren.

Veel leesplezier
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“ Als je het anders ziet,

Een nieuwe structuur voor welzijn
in Noord-West-Vlaanderen
CAW Noord-West-Vlaanderen zet zich in voor een
sterk welzijn, voor iedere inwoner in de regio.

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

CHRISTEL VERHAS
ALGEMEEN DIRECTEUR
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Voor élke inwoner van het werkingsgebied
dezelfde toegang tot hulp en dezelfde
kwaliteit van hulp bieden. We kiezen voor
een betere regionale inplanting van onze
werking, opgedeeld in vier regio’s: Brugge,
Houtland, Middenkust en Oostkust.

TINE WYNS
PERSONEELSDIRECTEUR &
PREVENTIE EN SIGNALERING

KATRIEN DELRUE
DIRECTEUR HULPVERLENING
WONEN

zal het anders zijn

•

Een meer toegankelijke werking en
sterkere samenwerking met duidelijke
aanspreekpunten per regio en per thema.
Vier sterke professionals die onze organisatie
en de sociale kaart van de regio goed kennen
zullen het CAW toegankelijker maken voor
verwijzers en samenwerkingspartners.

•

De continuïteit en beschikbaarheid van het
CAW vergroten door te werken met grotere
en sterkere teams, die vlot de verbinding
maken met andere werkvormen.

Omdat het CAW wil mee-evolueren met de
maatschappelijke en hulpverleningscontext werd
er in 2018 gewerkt aan een nieuwe structuur van
onze hulpverlening.

CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN

Het directieteam

ELS WILLEMS
DIRECTEUR HULPVERLENING
ONTHAAL & JONGEREN

ANN DESCHACHT
DIRECTEUR HULPVERLENING
BEGELEIDING & JUSTITIEEL
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Vier thema’s
OOSTKUST

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

MIDDENKUST

Jongeren
Relaties
Wonen
Slachtoffer- en daderschap

HOUTLAND
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BRUGGE
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Vier aanspreekpersonen
tot een meer effectieve zorg te komen is het
“Om
niet voldoende elkaar te kennen.
Mensen
samenbrengen,
vanuit
diverse
perspectieven, biedt kansen en mogelijkheden
om de juiste, persoonsgerichte zorg te creëren
en te delen.
FILIP VAN BECELAERE
BELEIDSMEDEWERKER
THEMA: JONGEREN
REGIO: MIDDENKUST

KATHY RENAUDIN
BELEIDSMEDEWERKER
THEMA: WONEN
REGIO: HOUTLAND

ANN VANDENBROUCKE
BELEIDSMEDEWERKER
THEMA: RELATIES
REGIO: OOSTKUST

SOFIE HANNON
BELEIDSMEDEWERKER
THEMA: SLACHTOFFER- EN DADERSCHAP
REGIO: BRUGGE

Als beleidsmedewerkers willen wij hierin paden
effenen en faciliterend werken.

Om de focus op de vier thema’s en de versterking in de verschillende regio’s verder vorm te geven
werden in 2018 vier aanspreekpersonen in de kijker gezet.
Elke beleidsmedewerker is aanspreekpersoon voor een thema voor het hele werkingsgebied van
Noord-West-Vlaanderen, én aanspreekpersoon voor een bepaalde deelregio. Door hun kennis van
de organisatie en de sociale kaart in de regio kunnen zij het CAW toegankelijker maken voor verwijzers
en samenwerkingspartners.
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Teams hulpverlening

Onthaal regio brugge

Jongeren regio brugge

Begeleiding regio brugge

Wonen regio brugge

Onthaal Middenkust

Jongeren Middenkust

Begeleiding Middenkust

Wonen Middenkust

TEAMVERANTWOORDELIJKE
LIESBETH VAN BIERVLIET

TEAMVERANTWOORDELIJKE
MIEKE BURGGRAEVE

TEAMVERANTWOORDELIJKE
ELS VANDECASTEELE

TEAMVERANTWOORDELIJKE
NANCY MOUCQUÉ

TEAMVERANTWOORDELIJKE
PETER SCHOCKAERT

TEAMVERANTWOORDELIJKE
PETRA LUST

TEAMVERANTWOORDELIJKE
PETER DEMAEGDT

TEAMVERANTWOORDELIJKE
DIRK SOENEN

WERKVORMEN: Onthaal,
Slachtofferhulp &
1712 West-Vlaanderen

WERKVORMEN: JAC, ‘t Salon, LOGIN,
Ambulante - en woonbegeleiding
jongeren & EXIT

WERKVORMEN: Ambulante
begeleiding & Bezoekruimte

WERKVORMEN: Woonbegeleiding
met of zonder verblijf & Preventieve
woonbegeleiding

WERKVORMEN: Onthaal Welzijn &
Slachtofferhulp

WERKVORMEN: JAC, Ambulante - en
woonbegeleiding jongeren & Vorming

WERKVORMEN: Ambulante
begeleiding

WERKVORMEN: Woonbegeleiding
met of zonder verblijf, Preventieve
woonbegeleiding & Inloopcentrum

Justitiële werking

Justitiële werking

Crisishulp meerderjarigen

Crisismeldpunt minderjarigen

Jeugdzorg Middenkust

Team Houtland

Team Oostkust

TEAMVERANTWOORDELIJKE
SABINE LAUWERS

TEAMVERANTWOORDELIJKE
HANNELORE PINTELON

TEAMVERANTWOORDELIJKE
NELE VER EECKE

TEAMVERANTWOORDELIJKE
CARINE DANNEELS

TEAMVERANTWOORDELIJKE
LINDA LIEVENS

TEAMVERANTWOORDELIJKE
NICOLE VERBRUGGE

WERKVORMEN: Onthaal
Justitieel Welzijnswerk &
Organisatieondersteuning

WERKVORMEN: Begeleiding Justitieel
Welzijnswerk &
Gerechtelijk opgelegde hulp

WERKVORMEN: Contextbegeleiding
in functie van autonoom wonen, - in
functie van positieve heroriëntering
& breedsporige contextbegeleiding

WERKVORMEN: Onthaal, Ambulante
begeleiding, Wonen & Jongeren

WERKVORMEN: Onthaal, Ambulante
begeleiding, Wonen & Jongeren
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TEAMVERANTWOORDELIJKE
NELE WELVAERT
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CAW in een notendop
Welzijn versterken via onthaal, begeleiding & preventie
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Zonder vrijwilligers geen CAW

“

Elke bijdrage van een vrijwilliger is kostbaar, al is het maar
een uurtje of een eenvoudig werkje.
GILLES, vrijwilliger in het inloopcentrum in Oostende

actief vanuit 4 regio’s
op meerdere locaties
voor 18 gemeenten
en 445 706 inwoners

?

met 250 medewerkers
en 22 471,5 vrijwilligersuren
C

“

•

Mensen vertellen soms hun

•

verhaal en dan voel je dat je

•

aanwezigheid iets betekent.

•
•

RIK & LODE, gaan vrijwillig klussen bij cliënten

14

Wist je dat

De meeste vrijwilligers gemiddeld
1 tot 5 uren presteren per week.
er 33 vrijwilligers meer uren
werkten.
er 58 vrijwilligers een eenmalige
activiteit deden.
Het grootste deel ouder is dan 50.
We steeds op zoek zijn naar
nieuwe vrijwilligers!
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December
project LOGiN lanceert eindrapport

Highlights

November
Reorganisatie

Oktober
Tevredenheidsonderzoek medewerkers

September

CAW - OCMW football cup

Juni
vier aanspreekpersonen per regio
starten hun missie

Mei
lancering nieuwe website & gratis nummer
0800 15 300

April

Mind-Spring opgestart in West-Vlaanderen

Maart

lunchyoga op het werk van start

Februari

Nieuw concept crisishulp

Januari
Afscheid team vluchtelingen

16
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Een cliënt heeft vaak
meerdere vragen
tegelijk.
Thema’s zijn heel
vaak verbonden met
elkaar.

?

??

Onze cliënten

47%

Je goed voelen

53%

3 011 vragen over persoonlijk en
psychisch welbevinden.

0 - 11 jaar

1,8%

12 - 25 jaar

20,1%

26 - 59 jaar

61,3%

60 +

Bijna evenveel
mannen als
vrouwen

7,8%

Grote diversiteit
106 nationaliteiten

810 cliënten uit Oostkust

Administratie & geld
2 348 mensen geholpen rond het thema armoede,
schulden en basisrechten.

Slachtoffers

2 490 cliënten uit Middenkust

1 163 slachtoffers, betrokkenen en
naastbestaanden geholpen.

Relatie, gezin & omgeving
2 712 vragen over relatie met partner, kinderen &
anderen in de omgeving.

Jongeren
1 581 jongeren informatie, advies
en ondersteuning geboden.

Daders
658 gedetineerden en 97 naastbestaanden
ondersteund bij hun vragen.

1650 cliënten met domicilie buiten de regio
65 Ambtelijk geschrapt
62 in het buitenland

Wonen

148 zonder domicilie-adres
561 domicilie onbekend

1 622 mensen kregen ondersteuning
bij het thema wonen.
538 cliënten uit Houtland
18

Migratie
727 mensen geholpen rond het thema
precair verblijf.

2 559 cliënten uit regio Brugge
19
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Sofie heeft terug contact
met haar kinderen
Sofie is mama van Tom (11 jaar) en Sam (8 jaar). Ze
was 15 jaar samen met hun papa Marc. Ze waren
een sterk koppel, maar een opstapeling van stress en
zorgen zette hun relatie onder druk.
Het koppel ging uit elkaar, wat ervoor zorgde dat
Sofie ontspoorde. Ze begon een vlucht te zoeken in
alcohol, en uiteindelijk ook in cocaïne. De situatie
escaleerde en het contact met haar kinderen was

een tijd verbroken. Toch heeft ze nooit de moed
opgegeven. Na meerdere opnames lukte het haar om
clean te worden en zette ze alles op alles om terug
helemaal mama te kunnen zijn van Tom en Sam.
De rechter verwees hen door naar de Bezoekruimte
van het CAW, waar gewerkt werd aan contactherstel
tussen Sofie en haar kinderen.
Met succes!

“Zonder de Bezoekruimte zou ik
niet staan waar ik nu sta”

Tekst en fotografie door Lies Debouver
De gebruikte namen zijn fictief
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Vluchten met alcohol en drugs
Het werd uiteindelijk te veel voor Sofie. “Ik ben
beginnen uitvallen op allerlei vlakken. Ik begon
aan alles, maar ik geraakte nergens. Ik zocht wel
hulp, ik ben naar de huisarts geweest, maar ik
wilde niet aanvaarden dat het te veel was. Ik ben
beginnen vluchten. Ik begon alcohol te drinken,
eerst onschuldig als ontspanning. Maar dat is
geëscaleerd.”
“Marc zag wel dat het te veel aan het worden was
voor mij. Hij zei me dat ook. Maar ik wilde blijven
gaan voor alles.”

“Ik wilde mijn verdriet
verdrinken

Ik ontmoet Sofie en haar hulpverlener Iris in de
bezoekruimte van Brugge, in CAW Noord-WestVlaanderen. Sofie werd recent opnieuw mama.
Haar jongste zoontje is 17 weken, en ligt op de
arm van Sofie als ik haar ontmoet. Moeder zijn
lijkt haar eerste natuur. De kleine baby kleurt ons
gesprek door af en toe van zich te laten horen,
zich eens zalig uit te strekken in zijn maxi-cosi en
tenslotte rustig in te dommelen.

Druk op de relatie
Sofie en Marc trouwden in 2006. Daarna werd Tom
geboren. Bij zijn geboorte bleek er iets niet helemaal
juist. Tom heeft een bindweefselaandoening, en
autismespectrumstoornis. Een exacte diagnose
is er nog steeds niet, maar het was snel duidelijk
dat er extra zorg nodig zou zijn. Een paar jaar later
kreeg hij een broertje.
“Voordien zijn we altijd blijven investeren in
onze relatie. Maar met Sam erbij maakte dat een
groot verschil. Tom had heel veel zorg nodig.

22

Al van toen hij drie weken oud was, moesten
wij constant naar her en der met hem: naar de
kinesist, ergotherapeut, logopedist, ... Wij wilden
ook alles zelf doen, en wilden altijd maar meer en
meer doen. We hebben twee keer gebouwd, Marc
was zelfstandig begonnen. Al die zaken samen
hebben heel veel stress met zich meegebracht en
het heeft te veel gevergd van ons als koppel.”

“Ik zag te veel mijn kinderen,
en te weinig mijn man
“Ik heb uiteindelijk alles opgegeven om zelf voor
mijn kinderen te kunnen zorgen. Ik wilde alles zelf
doen en kon heel moeilijk hulp aanvaarden. Tom
gaat naar het buitengewoon onderwijs en ik zat
elke dag 4 uur en half in de auto om hem naar
school te brengen. Ik denk dat mijn fout was dat ik
te veel focuste op mijn kinderen, en nog te weinig
investeerde in mijn relatie.”

Uiteindelijk kwam het tot een echtscheiding. Maar
dat zorgde ervoor dat Sofie nog meer de vlucht
zocht in alcohol. “De regeling voor de kinderen
was week-week. Ik had het enorm moeilijk om
mijn kinderen te moeten missen, ik kon dat echt
niet plaatsen. Het ging bergaf met me. Ik dronk
meer en meer. Ik wilde mijn verdriet verdrinken.
Ik leerde ook niet de juiste mensen kennen op
dat moment. Ik kreeg een relatie met iemand
met een zware drugsproblematiek. Ik begon zelf
ook cocaïne te gebruiken. En ik ben helemaal
beginnen ontsporen.”

Contactbreuk
Sofie ging verschillende keren in opname, maar
niet altijd met succes. “Ik ben er altijd met de
volle moed aan begonnen, ik was altijd heel
plichtsbewust. Maar elke keer als ik terug naar
huis ging of bij mijn vriend was liep het opnieuw
verkeerd af.”
Het zorgde er uiteindelijk voor dat het contact
met de kinderen acht maanden verbroken was.
Marc was al het vertrouwen in haar kwijt. De
echtscheiding werd een vechtscheiding in de
rechtbank.

Na een zwaar auto-ongeval was het voor Sofie
duidelijk dat het erop of eronder was. Ze ging terug
in opname. Uiteindelijk heeft een begeleiding bij
het Kompas in Kortrijk haar erbovenop geholpen.
Tijdens haar opname kwam ze te weten dat ze
opnieuw zwanger was. Dit gaf haar extra kracht
om iets aan haar situatie te veranderen.
“Ik heb nooit opgegeven en heb altijd blijven
vechten. Soms met de moed der wanhoop. Ik heb
heel erg naar mezelf gekeken. Ik was het beu om
het altijd op een ander te steken, ik heb geleerd
dat het mijn schuld was.“ Ze is nu al een hele tijd
clean en verbrak ook de relatie met haar partner.

Terug contact in de Bezoekruimte
De rechter besliste intussen dat er tussen Sofie en
haar kinderen aan contactherstel moest gewerkt
worden in de Bezoekruimte van het CAW.
“Ik wist eigenlijk niet goed wat dat inhield, in
de rechtbank hadden ze dit ook niet echt goed
uitgelegd. Ik had er in ieder geval geen goed beeld
van. Ik heb dat heel verkeerd ingeschat.”

“Ik heb nooit opgegeven
Sofie had haar kinderen acht maanden niet gezien.
In juni 2018 vond er een eerste bezoek plaats.
Daar keek Sofie enorm naar uit, maar ze wist dat
het niet gemakkelijk zou zijn. Haar oudste zoon
was kwaad op haar en wou geen contact. Haar
jongste zoon wou net wel contact en geloofde
heel erg dat alles terug beter zou worden.
“Tom noemde mij niet langer mama, terwijl Sam
me echt moed insprak en in mij geloofde. Maar
de eerste bezoeken verliepen eigenlijk vrij goed.”

Broers met verschillende wensen
Sofie haalde enorm veel kracht uit het contact.
Maar bij Tom bleef er wel weerstand zitten, het
ging voor hem te snel. Op het moment dat de
duur van de bezoeken langer ging worden, gaf hij
aan dat hij niet meer wou komen.
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Hoe werkt de Bezoekruimte?
De Bezoekruimte is er voor herstel van de relatie en het persoonlijk contact tussen
minderjarige kinderen en hun ouders, grootouders, broers en zussen, ... Er wordt een
begeleiding geboden waarbij er enerzijds bezoeken georganiseerd worden, en anderzijds
gesprekken plaatsvinden met ouders en kinderen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de
omgangsregeling zonder de tussenkomst van de Bezoekruimte verdergezet kan worden.
In de Bezoekruimte in Brugge vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Daarna
moeten mensen even wachten, want er is helaas een wachtlijst. Dan is er een intakegesprek
en een eerste bezoek.
Er wordt gewerkt in fases. Elke fase bestaat uit drie bezoeken (om de twee weken) en één
gesprek (om de zes weken). Na elke fase wordt de duur van het bezoek uitgebreid. Een traject
bestaat uit minstens 15 bezoeken. Een fase kan (maximum) één keer herhaald worden.
Ouders kiezen voor een vast traject dat op voorhand door de Bezoekruimte is gestructureerd
of een traject dat ze - mits ondersteuning door de Bezoekruimte - helemaal zelf invullen.

Iris, hulpverlener in de Bezoekruimte, geeft aan
dat elke situatie anders is en dat er in het team
gekeken wordt hoe ze er best mee omgaan.
“In dit geval hebben we de beide kinderen telkens
samen op gesprek laten komen, omdat ik in het
eerste gesprek al doorhad dat ze elk hun eigen
ding wilden maar ook niet afgeremd waren om hun
eigen wensen uit te drukken in het bijzijn van hun
broer. Als we voelen dat er weerstand zit bij een
kind, gaan wij het gesprek proberen aangaan en
uitleggen dat de verantwoordelijkheid eigenlijk bij
de ouders ligt en dat papa en mama dus beslissen
of het contact stopt of niet. Tegelijk kijken we ook
naar wat een kind nodig heeft en wat zijn wensen
zijn en wat dan wel mogelijk is. We hebben toen
een afrondend gesprek met Tom en zijn mama
voorgesteld, omdat Tom echt niet meer wou
komen. Ik moest toen bellen naar Sofie, met die
harde boodschap. Sofie antwoordde dat ze het
afrondend gesprek heel goed wou voorbereiden,
dat ze een brief wou schrijven voor Tom die ze dan
in de Bezoekruimte zou voorlezen.”
Op de dag van het afrondend gesprek las Sofie
haar brief aan haar zoon voor. “Een fantastisch
mooie brief!” benadrukt Iris.
“Het was een brief vol erkenning voor Tom” vult
Stefanie aan. “Ik wou hem duidelijk maken dat het

24

me spijt en dat ik hem nog altijd graag zie. Hij was
er van aangedaan, en hij reageerde er ook goed
op. Hij gaf aan dat hij samen tot een oplossing
wou komen en dat hij toch om de twee keer wou
komen.”

CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN

“Het enige dat we kunnen doen als de begeleiding
afloopt en de zitting pas een tijd later is, is nog een
fase herhalen” legt Iris uit. “We willen natuurlijk
vermijden dat mensen alles dat ze hier opgebouwd
hebben intussen moeten laten stilvallen tot er
uitspraak is. Dus kunnen we eenmaal de laatste
fase herhalen. Maar dat kan maximum één keer.
Bij Sofie en de kinderen was de laatste fase al
herhaald. Wij hebben heel duidelijk in ons verslag
naar de rechtbank aangegeven dat wij niets meer
konden doen, om de rechter aan te sporen een
uitspraak te doen.”
Gelukkig volgde de uitspraak snel, en was het
ook goed nieuws voor Sofie. Ze kreeg te horen
dat Sam om de twee weken op zaterdag bij haar
mag doorbrengen. Tom brengt om de zes weken
een weekend door bij de mama van Sofie, en Sofie
sluit dan aan.

wat hij allemaal gedaan heeft voor de kinderen. Ik
ben hem enorm dankbaar, ondanks het feit dat ik
heel veel kwaadheid voelde. Wat hij gedaan heeft,
deed hij eigenlijk om hen te beschermen.”

“Zalig, die huiselijke warmte

Terug leven in de brouwerij

Tom en Sam komen nu zelfs meer dan er
uitgesproken is in de rechtbank en omarmen ook
hun nieuwe broertje. Onlangs bracht Sofie het
weekend alleen door met haar drie zoontjes. In
de zomervakantie mogen ze misschien zelfs een
langere periode bij haar blijven. Sofie straalt: “Het
gaat allemaal super goed! Ik maak enorm veel
stappen voorwaarts. Ik heb mijn eigen huurhuisje,
ik word goed begeleid, ik sta terug in het leven, ik
heb mijn kinderen terug, zorg voor hen, ze komen
bij me langs.”

Sinds enkele weken praten Sofie en Marc ook terug
tegen elkaar. “Ik ben enorm kwaad geweest op
hem omdat ik mijn kinderen niet meer mocht zien.
Maar ik heb altijd enorm veel respect gehad voor

“In de Bezoekruimte was dat nog anders dan thuis.
Die huiselijke warmte, weer kunnen koken voor je
kinderen. Pas op, het is niet gemakkelijk, het vergt
veel om je terug aan te passen. Het is een heel

“Sofie schreef een fantastisch
mooie brief
Iris: “Het was zo mooi om te horen hoe hij
reageerde. De brief was de boodschap die hij toen
nodig had. Hij was gehoord door zijn mama. Als
ouder je eigen verwachtingen opzij schuiven voor
de wensen en noden van je kind is niet evident.
Sofie heeft dat echt gedaan. En dat was belangrijk
voor hem.”

Angst voor nieuwe contactbreuk
De rest van het traject in de Bezoekruimte verliep
verder heel goed. Maar toen het einde van het
traject naderde, was er op de rechtbank nog geen
verdere uitspraak gedaan. Sofie was dus enorm
bang dat het contact terug zou verbroken worden
als de begeleiding in de Bezoekruimte afgerond
was.
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ander leven, met terug structuur en regelmaat.
Maar ‘t is zo gezellig, dat leven in de brouwerij.
Het is zalig om ‘s avonds terug moe te zijn van het
spelen met en zorgen voor je kinderen.”
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Wist je dat

verhaal: leg je verwachtingen op voorhand niet te
hoog, en bouw het contact stapsgewijs terug op,
want het vergt veel van jou en van je kinderen. En
aanvaard op tijd hulp!”

Dankbaar
Sofie is enorm gelukkig met en dankbaar voor
de kans die ze gekregen heeft. “Zonder de
Bezoekruimte zou ik niet staan waar ik nu sta. Iris
is voor mij ook steeds een steunpilaar geweest.
Ik had nooit het gevoel dat ik hier gezien werd als
een verslaafde.”

•

Er in 2018 gewerkt werd aan
contact- en relatieherstel
met 37 kinderen in de
bezoekruimte in Brugge.

•

Er vrijwel alleen
aanmeldingen gebeuren via
de rechtbank. Op vrijwillige
basis, of op vraag van de
ouders zelf gebeuren er zelden
aanmeldingen.

•

De Bezoekruimte eigenlijk
een ‘laatste redmiddel’ is,
omdat de scheiding vaak
al ‘bevochten’ wordt in de
rechtbank en de relatie met de
kinderen al onder druk staat.

•

Er toch een wachtlijst is in
de Bezoekruimte omdat het
aantal aanmeldingen groter is
dan het aanbod...

•

...terwijl het aantal complexe
vechtscheidingen toeneemt.

“Iris was een steunpilaar”
Maar ze voelt ook dat ze zelf nog een weg te
gaan heeft. “Pas nu ik een tijd clean ben krijg ik
alle emoties in mijn gezicht. Mijn echtscheiding
is nooit doorgedrongen, want ik deed niets
anders dan vluchten. En dat komt nu dubbel zo
hard terug. Nu werk ik daar enorm rond in mijn
begeleiding.”
Daarom vindt ze het ook belangrijk om niet te veel
ineens te willen. “Natuurlijk wil ik ooit graag terug
co-ouderschap, maar ik heb geduld. Het is goed
zoals het nu loopt. Dat advies zou ik ook graag
geven aan andere ouders met een vergelijkbaar

?
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Samen werk je
minder alleen
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Samenwerking en projecten
In alles wat we doen
werken we samen met anderen:
•

•
•

•

•

Met onze cliënten om samen duurzame
oplossingen te zoeken voor hun situatie. We
verbinden hen met hun eigen krachten en
met die in hun netwerk.
Met mensen die hun krachten en talenten
inbrengen als vrijwilligers.
Met elkaar: De 11 CAW’s en hun medewerkers
werken intensief samen en delen hun visie
op algemeen welzijn. Ze maken gezamenlijke
afspraken en spreken met één stem om te
wegen op het welzijnsbeleid.
Met professionele partners: Het CAW
heeft een indrukwekkend netwerk waar ze
structureel of projectmatig mee samenwerkt
om de best mogelijke dienstverlening te
bieden aan cliënten. Het gaat om organisaties
uit de arbeidsmarkt, de huisvestingsmarkt,
de zorg voor mensen met een handicap,
de jeugdhulpverlening, met geestelijke
gezondheidszorg, justitiële instellingen,
scholen, verenigingen, OCMW’s, steden en
gemeenten.
Met
verschillende
overheden:
De
verschillende CAW’s werken samen met de
Vlaamse overheid, maar ook met talloze
lokale besturen.

Door samen te werken
kunnen we:
•

•

•
•

•

•
•

Krachten van mensen versterken om zelf op
te komen voor hun rechten, om problemen
zelf aan te pakken.
Nieuwe
methodieken
ontwikkelen
in
hulpverlening bij specifieke thema’s of
vragen.
De hulpverlening toegankelijker maken voor
mensen die moeilijk aansluiting vinden.
Bepaalde problemen of thema’s signaleren
naar het brede publiek, welzijnspartners en
het beleid.
Diensten stimuleren om op een andere
manier om te gaan met kwetsbare groepen,
met aandacht voor de hele context.
Antwoorden
vinden
op
nieuwe
maatschappelijke problemen.
Inspelen op signalen en aanbevelingen van
welzijnspartners in de regio.

Wist je dat
•
•

?
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•
•

Wij meer doen dan onze
overheidsopdracht, door in
te zetten op projecten.
Dit heel vaak samen met
partners gebeurt.
Er zo ruimte is voor
experimenten in de
hulpverlening.
En er inspiratie ontstaat
om de nodige hulp nog
meer af te stemmen op
de welzijnsnoden van
vandaag.
29
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Vier initiatieven in de kijker
Bruggen voor
jongeren

House Of Time

BudgetInZicht

W²

Het project ‘Brugge(n) voor Jongeren’ is een
samenwerking tussen de stad Brugge, het OCMW
Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen, met
medewerking van alle lokale partners die actief
zijn met en voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren.

House of Time is een project van het Duitse
architectenbureau Raumlabor in samenwerking
met Brugge(n) voor jongeren, in het kader van
de Triënnale Brugge rond hedendaagse kunst.
De Triënnale 2018 focuste op het concept van
de Liquid City, Vloeibare stad van Zygmunt
Baumann. In tijden waarin structuren vervagen
moeten mensen nieuwe vormen van samenleven
ontwikkelen.
Een
toegankelijke,
gastvrije
openbare ruimte is daarbij cruciaal. Triënnale
Brugge had de ambitie om 15 dergelijke plekken
te realiseren, waarvan House of Time (HoT) de
meest dynamische is.

BudgetInZicht (BIZ) is een samenwerkingsverband
dat mee wil bouwen aan een integraal en
preventief schuldhulpverleningsbeleid.

Op 14 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering
de conceptnota inzake een W²-decreet goed.
Dit decreet creëert samenwerking tussen de
beleidsdomeinen Werk, Sociale Economie en
Welzijn. De Vlaamse Regering bekrachtigde
het Werk-Zorgdecreet op 25 april 2014 dat
zich specifiek richt op mensen met medische,
mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale
problemen (= MMPPS).
CAW Noord-West-Vlaanderen is betrokken
partner bij de uitvoering van dit decreet en dit
voor de regio’s Brugge en Oostende.

Gesloten pistachenootjes
‘Brugge(n) voor Jongeren’ richt zich tot de
zogenaamde gesloten “pistachenootjes” die in
het hulpverleningsschaaltje blijven liggen om
uiteindelijk overboord te gaan, omdat niemand
de tanden er wil op stuk bijten.

Vier strategische doelstellingen:

Een unieke samenwerking op het
kruispunt van cultuur en welzijn

Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de
overkoepelende regionale noden, als aan noden
van de specifieke deelregio’s. Het zijn 11 regionale
samenwerkingsverbanden van OCMW’s, OCMWverenigingen en verenigingen waar armen
het woord nemen, onder budgethouderschap
van de CAW’s. Elk CAW is betrokken in zo’n
samenwerkingsverband.

BIZ werkt rond twee centrale
opdrachten
•

•

•

•

•

•
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Participatie van jongeren zodat ‘Brugge(n)
voor jongeren’ mét jongeren in de plaats van
over en voor jongeren tot stand komt.
Versterken van het netwerk van Brugse
professionals opdat beter kan samengewerkt
worden in functie van de jongere.
Verhogen van het bereik van kwetsbare
jongeren in de stad door structurele
investeringen en gepaste activiteiten.
Oppikken van signalen van zowel diensten
als jongeren om zelf, of samen met het
bestuur, mee aan de slag te gaan.
‘Brugge(n) voor Jongeren’ doet ons sterker
samenwerken om deze jongeren meer en
beter te bereiken.

House of Time bevindt zich op een oude industriële
site aan de rand van de historische binnenstad.
Ze werken er aan een ‘huis vol tijd’, een plaats die
wordt geherprogrammeerd en geactiveerd tot
een ontmoetings- en productieplek door en voor
jongeren. Kunstenaars, architecten, technische
cultuurmedewerkers,
jeugdwelzijnswerkers
en
(maatschappelijk
kwetsbare)
jongeren
creëren er samen mobiele installaties zoals
een warmwaterbad, een droomboomhut, een
atelier, een reeks meubilair en attributen voor de
ontvangst van bezoekers, enzovoort.
House of Time heeft een grote dynamiek en
interesse losgeweekt bij zowel de jongeren zelf als
bij de lokale culturele en jeugdpartners.

•

preventie-initiatieven en nazorg om (het
hervallen in) schuldenlast te voorkomen
initiatieven ter ondersteuning van een
toegankelijke, cliëntgerichte en integrale
budgeten
schuldhulp
verlening
om
personen en gezinnen in staat te stellen zelf
verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor
hun duurzaam budgetmanagement.

Meer informatie over BudgetInZicht Noord-WestVlaanderen vind je op hun website.

Werk en welzijn verbinden
W² is een project dat inzet op geïntegreerde
werk-welzijnstrajecten voor personen die niet,
niet meer of nog niet kunnen participeren aan
de arbeidsmarkt. Het doel van deze trajecten kan
een brede invulling krijgen: dit gaat van het actief
zijn in het normale economische circuit, over het
verrichten van betaald werk onder begeleiding,
tot dagbesteding of verzorging in een zorgcontext.
De begeleiding wordt uitgevoerd door een
netwerk van dienstverleners, werkactoren en
zorgactoren. CAW Noord-West-Vlaanderen neemt
de rol van zorgactor op zich.

Meer projecten en samenwerkingen vind je op www.caw.be/samenwerking-projecten
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Project uitgelicht: MIND-SPRING

Trauma aanpakken bij vluchtelingen

Trauma aanpakken
bij vluchtelingen

Vorig jaar kon je in ons jaarverslag lezen dat het
project erkende vluchtelingen ten einde liep
eind 2017. We gaven ook mee dat we echter een
antwoord willen blijven bieden op de noden van
deze kwetsbare doelgroep. Het project erkende
vluchtelingen focuste voor een groot stuk op het
vinden van een eerste woning in België, gekaderd
in een integrale begeleiding. Daarnaast werd er
ook psychosociale begeleiding geboden. En die
noden zijn niet verdwenen.

32

Bijna elke vluchteling of migrant heeft heel wat
meegemaakt. Meestal komen die psychosociale
problemen pas (terug) boven eenmaal de situatie
hier min of meer stabiel is.
In 2018 gingen we daarom van start met het
project MIND-SPRING, onder supervisie van CAW
Oost-Vlaanderen. MIND-SPRING wil vluchtelingen
helpen om te voorkomen dat de problemen waar
ze mee worstelen traumatisch worden.
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Wat is MIND-SPRING?
MIND-SPRING©
is
een
psycho-educatief
groepsaanbod voor vluchtelingen, ontwikkeld
in Nederland door Paul Sterk. Gedurende zes
bijeenkomsten van 2 uur zoeken de deelnemers
in hun eigen taal hoe ze aan hun toekomst kunnen
werken.
Ze krijgen inzicht in veel voorkomende
psychosociale en psychische klachten en
verwerven vaardigheden om hiermee om te gaan.
Het programma besteedt uitvoerig aandacht aan
het aanpassen aan de nieuwe situatie en het (her)
vinden van een positieve, ‘nieuwe’ identiteit van
vluchtelingen in België.

Werken met co-begeleiders en trainers
De groep wordt begeleid door een speciaal
daarvoor opgeleide ervaringsdeskundige MindSpring-trainer en een professional uit de sociale,
medische, onderwijssector, ... die hiertoe een
opleiding tot Mind-Spring co-begeleider volgde.
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De sessies vinden, door de inzet van een tolk,
steeds in de taal van de deelnemers plaats.

?

Programma van 6 sessies
Elk programma gaat van start met een
kennismakingsmoment, waarop geïnteresseerde
deelnemers vrijblijvend kennis kunnen maken
met het aanbod. Wanneer de groep opgestart
wordt, volgen er zes sessies van twee uur:
•
Normale reactie op abnormale situatie.
•
Stress, stressklachten en de vicieuze cirkel.
•
Omgaan met stress.
•
Verlies en rouw.
•
Hoe word ik wie ik wil zijn?
•
Een sprong naar de toekomst.

•

Er in de drie West-Vlaamse
CAW’s 978 mensen geholpen
werden rond het thema
migratie in 2018.

•

Er cliënten van
106 verschillende
nationaliteiten langskomen
in het CAW.

•

MIND-SPRING West-Vlaanderen in 2018 gelanceerd
werd, in het kader van
het INTERREG-project AB
Réfugiés- Social.

•

Het project een samenwerking is tussen de drie
West-Vlaamse CAW’s en de
provincie West-Vlaanderen.

•

Het programma in meer dan
10 talen aangeboden wordt.

•

Er sinds de opstart 8 trainers
en 24 co-begeleiders werden
opgeleid.

Elk programma brengt een groep deelnemers
samen die een bepaalde taal beheersen.

Ook voor jongeren
Er bestaat intussen ook een aanbod MINDSPRING junior voor niet-begeleide en begeleide
minderjarige vluchtelingen.

elke vluchteling of migrant heeft
“Bijna
heel wat meegemaakt. Wij stellen vast
dat zij heel vaak worstelen met die
ervaringen.

!
Meer info op www.caw.be/mindspring-westvlaanderen/
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Preventie

JAARVERSLAG
2018

CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN

De kraan herstellen
Hulpverleners dweilen elke dag. Maar intussen
kunnen we maar beter ook de kraan herstellen.
Ook dat is onze opdracht.
Preventie is een breed begrip en wordt ook
dagelijks in de praktijk meegenomen in de
individuele
gesprekken
en
begeleidingen.
Daarnaast dragen we dit thema ook hoog in het
vaandel op andere niveaus. We kozen er in 2018
bewust voor om ons preventieteam nog sterker
te maken, door een beleidsmedewerker als
‘coördinator Projecten en Preventie’ aan te stellen,
die preventie als een van onze kernopdrachten
verder en meer structureel kan uitstippelen.
Hieronder tonen we een greep uit wat we allemaal
realiseerden in 2018.

Schulden voorkomen
Schulden in gezinnen nemen de laatste jaren
toe. De CAW’s zetten zich in om geldzaken
bespreekbaar te maken en om schulden te
vermijden.

We kregen 498 vragen
over uitgaven en schulden in 2018.
Meer preventie is nodig.

We
doen
dit
onder
andere
via
het
samenwerkingsverband BudgetInZicht.
We werkten in maart 2018 mee aan de Geldweek,
een campagne die geldzaken bespreekbaar wil
maken, en werkten mee aan de ontwikkeling van
de Wakosta?! app, waarmee je vlot je inkomsten
en uitgaven kan beheren.
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Uithuiszetting voorkomen
Elke week worden in Vlaanderen 80 tot 250
mensen uit huis gezet.
Wanneer er problemen opduiken bij de verhuur
van een woning (overlast, huurachterstal, ...)
wordt de stap naar de vrederechter vaak snel
gezet. Té snel, want die oplossing is verre van
ideaal.
Het CAW zet hier op in door preventieve
woonbegeleiding aan te bieden.

291 mensen kregen
ondersteuning bij een
dreigende uithuiszetting

Informeren over rechten
Mensen hebben het vaak heel moeilijk om hun
sociaal-economische rechten te realiseren. Dat
komt omdat het vaak niet duidelijk is waar iemand
recht op heeft en dit niet geweten is.
De CAW’s gaan in de hulpverleningsgesprekken
altijd kijken waar iemand recht op heeft, en of dat
recht benut wordt.
Daarnaast worden er ook tools ontwikkeld om
beter te informeren over rechten.
Het preventieteam ontwikkelde eerder al een
rechtenbundel in Oostende om mensen beter
wegwijs te maken in het doolhof aan rechten en
diensten. In 2018 werd ook een rechtenbundel
in Brugge gelanceerd.
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Vorming geven over relaties en seks
Jongeren zitten vaak met heel wat vragen
over relaties & seks, en er bestaan heel wat
misvattingen.
JAC Oostende zet in op relationele en seksuele
vorming aan secundaire scholen in Oostende,
in samenwerking met de stad Oostende.
Thema’s als veilig vrijen, relaties, (cyber)pesten,
multiculturaliteit, sociale media en sexting komen
aan bod.

We kregen 568 individuele vragen
van 12 tot 25-jarigen rond dit
thema. JAC Oostende gaf hierover
119 vormingen.

Via deze vorming werden in 2018 in het totaal
1 673 jongeren bereikt tijdens 119 sessies.
In Oostende werden alle secundaire scholen
bereikt!

Trauma vermijden bij vluchtelingen
Bijna elke vluchteling of migrant heeft heel wat
meegemaakt. Meestal komen die psychosociale
problemen pas (terug) boven eenmaal de situatie
hier min of meer stabiel is. We vertelden op
p. 32 al over het project MIND-SPRING, dat
vluchtelingen wil helpen om te voorkomen dat de
problemen waar ze mee worstelen traumatisch
worden.

Vaccinatie stimuleren
Basisvaccinaties lijken een evidentie, maar
voor veel kwetsbare mensen
(thuislozen,
nieuwkomers, mensen zonder papieren enz…)
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is dit niet het geval. Het mobiel vaccinatieteam
gaat jaarlijks op toer om kwetsbare mensen
te vaccineren. In 2018 werden 114 mensen
gevaccineerd door het mobiel vaccinatieteam.

Bewust stemmen aanmoedigen
De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de
hoge water- en energiefactuur, hulp van het
OCMW,
de
zoektocht
naar
werk,
een
toereikend
inkomen,
de
schoolrekening.
Verkiezingsprogramma’s gaan te weinig over deze
thema’s. Wanneer er verkiezingen plaatsvinden
worden er ‘Ieders stem telt’ campagnes
georganiseerd. De CAW’s zijn partner van ‘Ieders
Stem Telt’.
Naar aanleiding van de verkiezingen in oktober
2018 werkte CAW Noord-West-Vlaanderen mee
aan een lijsstrekkersdebat in Brugge.

•

We pas écht mensen
kunnen helpen als we ook
structureel iets aan de
oorzaken kunnen doen.

•

Preventie een van onze drie
kernopdrachten is, naast
onthaal en begeleiding.

•

CAW Noord-West-Vlaanderen
een preventieteam heeft dat
deze opdracht verder vorm
geeft.

•

Er sinds 2018 een
beleidsmedewerker dit
team aanstuurt en het thema
preventie coördineert.

•

Er heel vaak samengewerkt
wordt met partners en
overheden om preventief te
werken.

•

Wij vragende partij zijn om
nog preventiever te kunnen
werken en de handen in
elkaar te slaan voor een
sterker welzijn!

Eenzaamheid uitsluiten
De CAW’s worden elke dag geconfronteerd met
mensen die zich eenzaam voelen of al een lange
tijd in sociaal isolement leven. Heel veel mensen
vinden de weg naar hulp (nog) niet.

46 procent van de Belgen voelt
zich soms tot altijd eenzaam.
Er is meer nodig om dat te
doorbreken.

In het kader van het congres #vierkanttegeneenzaamheid, dat deel uitmaakt van het actieplan
tegen eenzaamheid van de Stad Brugge, werd de
documentairefilm ‘Verbonden met (n)iemand’
gemaakt. In 2019 wordt verder campagne
gevoerd rond het thema eenzaamheid.

?

!
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Draag bij aan het welzijn van anderen.
Steun CAW!

Iedereen heeft het wel eens moeilijk…
Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij
vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg
doorheen. Maar iedereen kent ook momenten
dat het helemaal niet meer lukt. En daar heb
je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op
goede hulp. Om die hulp te kunnen blijven
bieden, hebben we jouw steun nodig.

Wil je ons CAW steunen?
Dat kan met een gift of maandelijkse storting op
BE85 0682 3070 2706. Vanaf €40 is je gift fiscaal
aftrekbaar.
Neem een kijkje op www.caw.be/steun-ons om
te zien wat je nog kan doen!

www.caw.be

