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HUIDIGE WOONSITUATIE KNELPUNT DAT ZICH VOORDOET WOONAANBOD   BEGELEIDINGSAANBOD 
 

Nog niet op eigen benen 

staan: inwonen bij ouders/familie 

of verblijf in een residentiële 

instelling Jongerenwelzijn    

 

 

Onvoldoende voorbereid zijn op 

de stap naar zelfstandig wonen: 

gebrek aan kennis over het 

wetmatige aspect, het financiële 

aspect, ...  
 

 

Niet van toepassing  
 

1. Preventief aanbod naar school- & 

instellingsverlaters  
 

 

4.  Ondersteuning bij de eerste stappen op de woningmarkt 

     4.1 Trainingscentrum voor kamerwonen vanuit Jongerenwelzijn 

     4.2 Contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen vanuit Jongerenwelzijn 

 

Eigen woonst (hetzij als 

eigenaar, hetzij als private/sociale 

huurder) die toereikend is:  

(1) er is voldoende 

huisvesting/ruimte aanwezig  

(2) er is mogelijkheid tot privacy 

en tot uitbouw van sociale 

relaties  

(3) men kan er wettelijk 

aansprakelijkheid op maken 

 

2. Reguliere 

huisvestingmarkt  

2.1. Sociale huisvesting  

2.2. Private huisvesting   

 

3. Flankerend aanbod  

3.1. Woonwinkel 

3.2. Huurdersbond 

3.3. Energielening Westhoek  

 

 

Over onvoldoende 

woonvaardigheden beschikken 

waardoor zelfstandig wonen 

bemoeilijkt wordt 
 

 woonbegeleiding is aan de 

orde opdat de persoon zo 

zelfstandig mogelijk kan (blijven) 

functioneren en thuisloosheid kan 

voorkomen worden   

     4.3 Project ‘Loopplanken tussen Jongerenwelzijn & CAW’  

     4.4 Begeleid zelfstandig wonen vanuit CAW  
 

 

5. Cliënt verblijft in eigen woning  

 

Mobiele woonondersteuning  

5.1 Huurdersbegeleiding vanuit SHM & SVK 

5.2 Begeleid wonen vanuit CAW 

5.3 Woonondersteuning vanuit VAPH  

5.4 Psychiatrische zorg in de thuissituatie 

(PZT) vanuit GGZ 

5.5 Beschut wonen vanuit GGZ 
 

 

6. Cliënt verblijft in woning van voorziening  
 

 

Residentiële woonondersteuning  

6.1 Woonondersteuning vanuit VAPH  

6.2 Beschut wonen vanuit GGZ  
 

 

Bedreigd worden met gerechtelijke 

procedure tot uithuiszetting door 

achterstallige huur, 

onbewoonbaarverklaring of het niet 

aflossen van het woonkrediet 

 

7. Focus op behoud van de eigen woonst: 

preventie van uithuiszetting   

  

 

 

7.1 Begeleiding door sociale dienst OCMW 

7.2 Preventieve woonbegeleiding CAW  
 

https://drive.google.com/file/d/1L38QxKeJBCT34ogJxhC2JnRiH9crgMDL/view
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HUIDIGE WOONSITUATIE KNELPUNT DAT ZICH VOORDOET WOONAANBOD BEGELEIDINGSAANBOD 

 

Plots op straat belanden   
 

Geconfronteerd worden met een 

acute woonnood waarvoor op dat 

moment geen alternatieve en 

onmiddellijke oplossing bestaat, noch 

binnen het eigen sociaal netwerk, 

noch binnen het regulier aanbod  
 

= (dreigende) dakloosheid door:  

 materiële noodsituatie: 

brand, instortingsgevaar, 

natuurramp, ...  

 effectieve uithuiszetting met 

gerechtelijke procedure  

 intra-familiaal geweld  

 

8. Crisisopvang  
 

Lokaal aanbod 

8.1. Crisis- & noodwoningen OCMW  

 

 

 

Begeleiding door sociale dienst OCMW 

Regionaal aanbod  

8.2. Crisisjeugdhulpverlening   

8.3. Regionale crisisnetwerken  

8.4. Mobiel team acute zorg vanuit GGZ  
 

 

9. Acute opvang   
 

Lokaal aanbod  

9.1 Doorgangswoningen OCMW  
 

Regionaal aanbod  

9.2 De Passage  
 

 
 

 

Begeleiding door sociale dienst OCMW 

 

 

Begeleiding door sociale dienst OCMW  

 

10. Beveiligde opvang bij IFG 

Vluchthuis CAW 
 

 
 

Integrale begeleiding door CAW 

 

Niet over een vaste 

verblijfplaats beschikken: 

permanent leven op straat, in 

een auto, tuinhuis, station, 

kraakpand, her en der bij 

vrienden, ...  

 

Geconfronteerd worden met een 

chronische woonnood in 

combinatie met andere psycho-

sociale problemen, wat leidt tot 

ontankering  
 

= thuisloosheid (doorgaans multi-

problemsituaties) 

 

11. Residentiële opvang  

11.1.  Mannenopvangcentrum CAW  

11.2.  Studio-opvang voor vrouwen CAW  
 

 
 

 

Integrale begeleiding door CAW  

12. Nachtopvang  

13. Housing First  

 14. R-ACT 
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1. PREVENTIEF AANBOD NAAR SCHOOL- & INSTELLINGSVERLATERS 

 

In deze fiche brengen we het preventief aanbod in kaart naar school- en instellingverlaters uit de Westhoek. Het betreft een groep die nog niet op 

eigen benen staat en bv. inwonen bij ouders/familie of verblijven in een residentiële instelling Jongerenwelzijn. Deze groep is vaak onvoldoende voorbereid op de stap 

naar zelfstandig wonen: gebrek aan kennis over het wetmatige aspect, het financiële aspect, ...  

 

1.1 BROCHURE & SPEL ‘OP EIGEN BENEN’ 

Afbakening van de doelgroep Jongeren tussen 16 en 25 jaar  

Omschrijving van het aanbod Dit magazine vertelt alles wat je moet weten over alleen gaan wonen:  

 de broodnodige info rond budgetteren, paperassen, bankzaken, huurcontracten, ...  

 adressen van nuttige voorzieningen en diensten en andere bruikbare literatuur, brochures en websites 

 een massa tips - door jongeren getest en goed bevonden. Om zuinig te budgetteren, vlot te verhuizen, lekker te 

koken, met weinig geld je huis in te richten, ...  

 korte online quiz 

Het CAW werkte een stellingenspel uit op basis van dit magazine die door scholen en andere groepen kan worden 

aangevraagd.  

Doelstelling(en)   Naast de objectieve info ook aandacht voor de subjectieve beleving van alleen gaan wonen: wat doet dit met de jongere? Wat 

gaan ze missen? Waar kijken ze naar uit? ... 

Duur van het aanbod  Variabel 

Werkingsgebied Centraal-West-Vlaanderen (kleinstedelijke zorgregio’s Veurne-Diksmuide-Ieper-Poperinge-Roeselare-Izegem-Tielt)    

Kostprijs gebruiker Brochure: €2 per stuk via https://pimento.be/op-eigen-benen-magazine/   

Vorming door het CAW op aanvraag: onderling af te spreken   

Meer info gewenst?  onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be  

 

  

https://www.onlineassessmenttool.com/ben-jij-klaar-om-op-eigen-benen-te-staan/assessment-43748
https://pimento.be/op-eigen-benen-magazine/
mailto:onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
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1.2 Toolbox ‘Laat je gelden’ 

Afbakening van de doelgroep Maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 18 & 25 jaar die de stap zetten naar zelfstandig wonen  

Omschrijving van het aanbod De toolbox bevat divers werkmateriaal om een traject op te starten: 

 boekjes met tips hoe je zo’n traject aanpakt qua visie, voorbereiding, ... 

 een cd-rom met concrete tools om verschillende groepssessies te organiseren  

 een ganzenbordspel dat zich tot veel creatieve oplossingen leent  
 

Thema’s die aan bod komen: 

 Inkomen (inschatten van lonen, waar kan je terecht met vragen, ...)  

 Werk, werkloosheid, sociale zekerheid  

 Huishouden en budgetteren  

 Wonen en woonkost (zoeken naar een woning, inboedel kopen, huurdersrechten & -plichten, verschil tussen 

immokantoor/SVK/SHM)  

 Gezinnen en relaties  

Doelstelling(en)   Preventief werken met jongvolwassenen om de opbouw van een schuldenproblematiek te vermijden & om hen sterker te 

wapenen om hun zelfstandig leven uit te bouwen  

Duur van het aanbod  Een traject van 5 à 6 sessies van 2u, zelf te begeleiden of begeleiding mogelijk door Groep Intro  

Werkingsgebied Centraal-West-Vlaanderen (kleinstedelijke zorgregio’s Veurne-Diksmuide-Ieper-Poperinge-Roeselare-Izegem-Tielt)    

Kostprijs gebruiker Gratis zolang de voorraad strekt  

Meer info gewenst?  BudgetInZicht (BIZ) Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be 

 

  

mailto:biz@cawcentraalwestvlaanderen.be
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1.3 DIGITAAL BUDGETSPEL ‘PAYSTATION’      

Afbakening van de doelgroep  Leerlingen 3e graad ASO, TSO & (D)BSO + OV3 & OV4 buitengewoon onderwijs  

 Jongeren die verblijven in een instelling verbonden aan Jongerenwelzijn  

Omschrijving van het aanbod In dit digitaal budgetspel leven de spelers zich in in een personage dat net is afgestudeerd en alleen is gaan wonen. Het doel is 

om het maandbudget van hun personage zo goed mogelijk te besteden.  
 

Het spel is als volgt opgebouwd:   

 De droomronde: de spelers komen in de virtuele stad terecht waar ze met hun droomloon alles kunnen kopen wat ze 

wensen  

 De realiteitsronde: naast hebbedingetjes moeten nu ook de noodzakelijke kosten betaald worden; blijven de inkomsten 

en uitgaven in evenwicht?  

 In de nabespreking gaan we dieper in op enkele thema’s (o.a. kopen op afbetaling, huisvesting, oorzaken van 

schuldenproblematiek, leefloon, werking OCMW & CAW, …)  
 

Randvoorwaarden:  

 Per sessie kunnen 6 tot 20 leerlingen deelnemen 

 Ter beschikking stellen van een pc-klas met beamer 

 Aanwezigheid van min. één leerkracht op elke spelsessie 

Doelstelling(en)   Een realistische kijk bieden op de kosten die een leven op eigen benen met zich meebrengt alsook op de hulpkanalen waar je 

terecht kan met financiële vragen/problemen  

Duur van het aanbod  Een spelsessie omvat 2 lesuren  

Werkingsgebied Centraal-West-Vlaanderen (kleinstedelijke zorgregio’s Veurne-Diksmuide-Ieper-Poperinge-Roeselare-Izegem-Tielt)    

Kostprijs gebruiker 1) Sessies onder begeleiding van een spelbegeleider van BIZ  

o 2 gratis sessies per school/organisatie per (school)jaar 

o Betalend vanaf de 3e sessie: € 120 per sessie (2u begeleiding, materiaal voor de leerlingen en 

verplaatsingsvergoeding aan de spelbegeleider) 

o Voor scholen uit het buitengewoon onderwijs zit er geen limiet op het gratis aantal sessies  
 

2) Train-the-trainer om het spel zelf te leren begeleiden: € 350  

o 2,5 uur vorming door een BIZ-spelbegeleider aan minimum 2 leerkrachten/begeleiders  

o Ontvangst van de volledige speldoos ter waarde van € 150  

Meer info gewenst?  BudgetInZicht (BIZ) Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be 

 

mailto:biz@cawcentraalwestvlaanderen.be
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1.4 WAKOSTA?!-BUDGETBEURS  

Afbakening van de doelgroep Jongeren vanaf 16 jaar & (kwetsbare) volwassenen; met focus op jongeren 3e graad (buitengewoon) secundair onderwijs & 

jongeren die binnenkort een (jeugd)instelling verlaten   

Omschrijving van het aanbod In een heus inleefparcours wordt de groep ondergedompeld in de wereld van het ‘op eigen benen staan’ en de bijhorende 

financiële keuzes die dit met zich meebrengt. Volgende thema’s komen aan bod: Op eigen benen, wat nu?, wonen, energie, 

voeding, gezondheid, vervoer, media en vrije tijd.  

Doelstelling(en)   Een realistische kijk bieden op de kosten die een leven op eigen benen met zich meebrengt alsook op de hulpkanalen waar je 

terecht kan met financiële vragen/problemen  

Duur van het aanbod  1 dagdeel (+- 3u)  

Werkingsgebied Centraal-West-Vlaanderen (kleinstedelijke zorgregio’s Veurne-Diksmuide-Ieper-Poperinge-Roeselare-Izegem-Tielt)    

Kostprijs gebruiker BIZ organiseert vanaf 2019 op regelmatige basis een gratis train-the-trainer om aan de slag te leren gaan met de budgetbeurs 

als methodiek.  

Wie deze opleiding gevolgd heeft, kan de beurs gratis ontlenen via BIZ (vanaf september 2019). Let wel: de aanvrager dient 

zelf in te staan voor de begeleiding; al dan niet in tandem met andere organisaties (te bekijken per aanvraag); er is 1 begeleider 

nodig per groepje van max. 8 jongeren.  

Vanaf 2020 zal het ook mogelijk zijn om de beurs aan te kopen (prijzenbeleid nog te bepalen).  

Meer info gewenst?  BudgetInZicht (BIZ) Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be 

 

 

Methodiek die in de loop van 2018-2019 ontwikkeld wordt (verspreiding & implementatie vanaf 2020): 
 

1.7 INLEEFWEEK ‘OP EIGEN BENEN’ (vanuit het LEADER-project ‘(t)huis op het platteland’)  
 

 

 

  

mailto:biz@cawcentraalwestvlaanderen.be
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2. DE REGULIERE HUISVESTINGSMARKT 

 

2.1 SOCIALE HUISVESTINGSMARKT  

 

We kunnen de volgende aanbieders van sociale huisvesting onderscheiden:  

● sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) 

● sociale verhuurkantoren (SVK’s)  

● het Vlaams Woningfonds 

● OCMW’s & gemeenten  

 

Het onderscheid tussen de SHM’s en de SVK’s wordt verder in dit overzicht (punt 2.1.1) schematisch voorgesteld. 

 

Het Vlaams Woningfonds koopt, renoveert of vervangt sterk verwaarloosde en langdurig leegstaande panden en verhuurt die als sociale woning aan gezinnen, 

hoofdzakelijk voor ≥ 5 personen. Daarnaast kennen zij sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor de 

aankoop, het behoud of voor werken aan een woning/appartement. Zij kiezen voor één van beide toewijzingssystemen. Het Vlaams Woningfonds verhuurt geen woningen 

in de Westhoek maar heeft wel zitdagen in de streek ifv verstrekken van woonkredieten? 

 

Daarnaast kunnen ook OCMW ’s en gemeenten ervoor opteren om sociale huisvesting te realiseren. Indien men hiervoor beroep doet op Vlaamse middelen, dan 

zijn de woongelegenheden onderworpen aan de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur. OCMW ’s en gemeenten kunnen zelf instaan voor het beheer of hiervoor 

beroep op een SVK of een SHM. De OCMW ’s en gemeenten dienen – ook als ze zelf instaan voor het beheer – een keuze te maken om te werken volgens het SHM- of 

het SVK-toewijzingssysteem.  
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2.1.1. VERSCHIL TUSSEN SHM & SVK 

 

 SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ  SOCIAAL VERHUURKANTOOR  

WAT? Verhuurt/bouwt studio's, woningen & appartementen en 

verkoopt  woongelegenheden en sociale kavels aan personen 

met een bescheiden inkomen in het Vlaamse Gewest  

Huurt kwaliteitsvolle woningen en appartementen op de private huurmarkt en 

verhuurt die aan personen met een bescheiden inkomen 

INSCHRIJVINGS-  

VOORWAARDEN 

HUUR 

● Voorwaarde van meerderjarigheid 

● Inkomensvoorwaarde 

● Eigendomsvoorwaarde 

● Voorwaarde van inburgeringbereidheid 

● Voorwaarde van inschrijving in bevolking-of vreemdelingenregister 

TOEWIJZING  Vlaamse Wooncode1 artikel 18, 19 & 20:  

1. voorkeur van de kandidaat huurders 

2. rationele bezetting  

3. absolute voorrangsregels  

4. optionele voorrangsregels  

5. chronologische volgorde van de inschrijvingen 

 

Vlaamse Wooncode artikel 21:  

● rationele bezetting 

● absolute voorrangsregels 

● puntensysteem  

o verplichte gewogen prioriteiten: woonnood, kinderlast, actueel 

besteedbaar inkomen & mutatievraag van een zittende huurder 

van de verhuurder  

o optionele gewogen prioriteiten: aantal jaren in inschrijvings-register 

& aantal jaren verblijf in de gemeente of het werkingsgebied  

● chronologische volgorde van de inschrijvingen  

Plaats op de wachtlijst weegt hier minder zwaar door dan het inkomen en de 

woonnood in vergelijking met SHM  

Uitzonderlijk worden woningen versneld toegewezen2. Dat kan enkel op basis van: 

● de (tijdelijke) herhuisvesting omwille van de renovatie van de huidige sociale woning; 

● de bijzondere sociale omstandigheden waarin de kandidaat-huurder zich bevindt; 

● de specifieke voorrang voor kwetsbare doelgroepen, op voordracht van een welzijnspartner 

BEGELEIDING Basisbegeleidingstaken: Naast basisbegeleiding ook individuele huurdersbegeleiding  

                                                           
1 Zie http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1016403.html  
2 Cfr. Artikel 24 van de Vlaamse Wooncode  

http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1016403.html
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● laagdrempelig en klantvriendelijk onthalen en informeren  

● huurders ondersteunen in het nakomen van hun 

huurdersverplichtingen   

● organiseren van huurdersvergaderingen, 

infoverspreiding, ... 

 

HUURPRIJS Afhankelijk van het inkomen, de waarde van de woning en 

het aantal personen ten laste 

 

 

Een vaste huurprijs, niet afhankelijk van het inkomen 

 

! SVK onderhandelt met de eigenaar voor een zo laag mogelijke huurprijs  

RECHT OP 

HUURSUBSIDIE 3   

Nee Ja  

 

  

                                                           
3 Zie https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-voor-wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning  

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-voor-wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning
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2.1.2. REGIONAAL OVERZICHT  

 

In regio Westhoek zijn 4 sociale huisvestingsmaatschappijen en 3 sociale verhuurkantoren actief:  
 

SHM’S WERKINGSGEBIED SVK’S WERKINGSGEBIED 

Woonmaatschappij Ijzer en Zee Alveringem, De Panne, Diksmuide, 

Houthulst, Koekelare, Koksijde, 

Kortemark, Lo-Reninge, 

Middelkerke, Nieuwpoort, Veurne. 

RSVK Westkust vzw De Panne, Koksijde, Nieuwpoort. 

Sociale Bouwmaatschappij De Leie Geluwe, Mesen, Wervik, 

Wijtschate (Heuvelland). 

RSVK Veurne-Diksmuide vzw Alveringem, Diksmuide, Houthulst, 

Koekelare, Kortemark, Lo-Reninge, 

Veurne. 

Sociale Huisvestingmaatschappij De Mandel Diksmuide, Houthulst, Ieper, 

Koekelare, Kortemark, Langemark-

Poelkapelle, Poperinge, Vleteren, 

Zonnebeke. 

SVK Woonsleutel vzw Heuvelland, Ieper, Langemark – 

Poelkapelle, Mesen, Poperinge, 

Vleteren, Wervik, Zonnebeke. 

Huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak Ieper, Poperinge, Zonnebeke, 

Heuvelland, Vleteren, Houthulst 

  

 

 

VLAAMS WONINGFONDS 

 

Er zijn ontvangdagen van het Vlaams Woningfonds in: 

 

● Diksmuide - Administratief Centrum, Heernisse 6 

Elke dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u,  

uitsluitend na afspraak (tel. 051/43.19.45) 

 

● Ieper - Dienstencentrum 't Hofland, Dikkebusseweg 15A 

Elke dinsdagnamiddag van 13.30u tot 16.30u,  

uitsluitend na afspraak (tel. 051/43.19.45) 

  

http://www.ijzerenzee.be/
http://www.rsvkwestkust.be/
http://www.deleie.be/
http://www.rsvkveurnediksmuide.be/
http://www.mandel.be/
http://www.svkwoonsleutel.be/
http://www.onsonderdak.be/
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3. FLANKEREND AANBOD  

 

3.1. IGS WOONWINKEL  

Afbakening van de doelgroep Alle – ook toekomstige – inwoners uit de desbetreffende gemeente   

Omschrijving van het aanbod Naast de ondersteuningsopdracht op beleidsmatig niveau, voorzien de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond 

wonen binnen elke gemeente van hun regio een woonwinkel of centraal infoloket waarmee ze zich rechtstreeks richten tot 

de burger.  

Voor elke woonvraag wordt naar een passend antwoord gezocht:  

● Info en advies: renovatie- en aanpassingspremies van de verschillende overheden, de huurwet en je rechten en plichten 

als (ver)huurder, sociaal huren, kopen of lenen, energie, … 

● Hulp- & dienstverlening bij complexe(re) woonvragen: dringende (her)huisvesting, ernstige kwaliteits-problemen, ... 

● Gerichte doorverwijzing: dienst stedenbouw, Huurdersbond, Eigenaarssyndicaat, notaris, … 

Doelstelling(en)   Aanbieden van klantgerichte basisinformatie over wonen  

Voorwaarden NVT 

Duur van het aanbod  Afhankelijk van de vraag  

Werkingsgebied Intergemeentelijk georganiseerd  

Kostprijs gebruiker Gratis  

Meer info gewenst? 

 

 

 

 

 

 

 

Woonwinkel West 

051 79 33 33 

info@woonwinkelwest.be  

Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne 

Woonwinkel Habito 

057 34 66 00 

info@habitowoonwinkel.be  

Heuvelland, Poperinge, Vleteren 

Woonhuis NieKo 

058 53 34 90 

wonen@koksijde.be  

Koksijde, Nieuwpoort.  

Woondienst Zonnebeke – Langemark-

Poelkapelle 

051 48 00 63 (Zonnebeke) 

057 49 09 34 (Langemark-Poelkapelle) 

woondienst@zonnebeke.be  

Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke 

 

mailto:info@woonwinkelwest.be
http://www.habitowoonwinkel.be/
mailto:info@habitowoonwinkel.be
mailto:wonen@koksijde.be
mailto:woondienst@zonnebeke.be
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3.2. HUURDERSBOND 

Afbakening van de doelgroep Alle private & sociale huurders in Vlaanderen  

! Verhuurders of eigenaars kunnen hier niet terecht 

Omschrijving van het aanbod De huurdersbond fungeert behartigt en verdedigt de belangen van alle huurders 
 

De huurdersbond biedt:  

● juridisch advies bij concrete problemen met bv. opzeg, waarborg, herstellingen, index, ... 

● informatie over je rechten en plichten als huurder 

● vorming voor groepen en verenigingen  
 

De huurdersbond biedt geen 

● advies inzake handelshuur op pacht 

● vertegenwoordiging voor de rechtbank   

Doelstelling(en)   Ervoor zorgen dat alle huurders hun recht op wonen kunnen realiseren, nl. kunnen beschikken over een goede en betaalbare 

woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, en er ongestoord kunnen wonen zolang men dit wenst. 

Voorwaarden Cfr. afbakening doelgroep & aanbod  

Duur van het aanbod  Jaarlijks lidmaatschap  

Werkingsgebied De huurdersbonden zijn provinciaal georganiseerd, met diverse adviespunten verspreid in de regio. 

Kostprijs gebruiker ● Als individu: jaarlijks lidgeld van € 12 à 15 voor juridisch advies, inclusief een abonnement op het Huurdersblad 

● Als organisatie kan je ook lid worden tegen een vast tarief 

Meer info gewenst? 

 

www.huurdersbond.be  

Folder: http://www.vob-vzw.be/LinkClick.aspx?fileticket=5A783069546B566930346F3D&tabid=63&stats=false 

Huurdersbond West-Vlaanderen Adviespunten 

- Diksmuide: Administratief Centrum, Heernisse 6 – 050 33 77 15 

- Regio Ieper: Dienstencentrum ’t Hofland, Dikkebusseweg 15A – 050 33 77 15 

 

  

http://www.huurdersbond.be/
http://www.vob-vzw.be/LinkClick.aspx?fileticket=5A783069546B566930346F3D&tabid=63&stats=false
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3.3. ENERGIELENING WESTHOEK 

Afbakening van de doelgroep Vanaf 2019 kan enkel iemand uit de kwetsbare doelgroepen nog een energielening krijgen voor een woning die hij/zij verhuurt 

of bewoont. Het moet steeds gaan over een hoofdverblijfplaats in eigendom van natuurlijke personen. 

Doelgroepcriteria: 

● Recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 

● Jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.730,66 (+3.467,55 euro per persoon ten laste) 

● belastbaar inkomen van  de aanvrager verhoogd met het belastbaar inkomen van de partner lager is dan 31.340,00 

euro (+ 1630,00  euro !!!!!!! per persoon ten laste) 

● Beroep op schuldbemiddeling en u bent niet in staat om uw energiefactuur te betalen 

● Personen in budgetbeheer- of begeleiding meer bepaald voor rekeningen gas en elektriciteit 

● Beschermd afnemer (iedereen met sociaal tarief) 

Omschrijving van het aanbod Verstrekken van energieleningen tot 15.000€ voor energiebesparende investeringen (renovatie en nieuwbouw) 

Doelstelling(en)   Met een energielening kunt u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw bestaande woning of om uw 

nieuwbouwproject nog energiezuiniger te maken. U kunt maximum 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden 

over een periode van maximaal 10 jaar. De intrest bedraagt 0% 

Voorwaarden Het moet steeds gaan over een hoofdverblijfplaats in eigendom van natuurlijke personen. 

Werkingsgebied  Alveringem, Diksmuide, De Panne, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark – Poelkapelle, 

Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Zonnebeke. 

Meer info gewenst? Folder: nog geen nieuwe folder bekend van VEA 

 

Energiehuis DVV Westhoek 

Grote markt 6, 8600 Diksmuide 

 

0491 37 49 83 

Jeroen.haghedooren@dvvwesthoek.be  

 

  

mailto:Jeroen.haghedooren@dvvwesthoek.be
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4. ONDERSTEUNING BIJ DE EERSTE STAPPEN OP DE WONINGMARKT 

 

4.1. TRAININGSCENTRUM VOOR KAMERWONEN JONGERENWELZIJN 

Afbakening van de doelgroep Jongeren tussen 16 & 20 jaar 

Omschrijving van het aanbod 

& doelstelling(en) 

Cfr. Algemene omschrijving woonbegeleiding 

→ Hoofdfinaliteit = emancipatie: focus ligt op de persoonlijke ontwikkeling (‘waar wil ik naartoe?’) en op zich voorbereiden 

op een zelfstandig leven: ervaringsgericht en stapsgewijs worden vaardigheden aangeleerd binnen een genormaliseerde 

woon-, school- of werksituatie, rekening houdend met de individuele hulpvraag en problematieken van de jongere. Training 

van vaardigheden, zowel praktisch als psycho-sociaal.  

In wiens huis Kamer/studio van de begeleidende dienst   

Autonomie cliënt  Non-directieve & directieve hulp 

Intensiteit van het aanbod  ● Tijdelijke ondersteuning 

● Frequentie begeleidingscontact: dagelijks 

● 24u/24u permanentie: ja; aanwezigheid van begeleiders  

● Gemiddelde duur begeleiding: 1 jaar 

Werkingsgebied  

Kostprijs gebruiker Niet gratis: verrekening via kinderbijslag   

Toegankelijkheid  Niet rechtstreeks toegankelijk:  

● Een begeleiding kan enkel starten na akkoord van de Intersectorale Toegangspoort 

● Aanmelding door een jeugdhulpverlener via het online A-document 

Meer info gewenst? Begeleidingstehuis 

Zonnewende 

Pannestraat 43A 

8630 Veurne 

 

Tel. 058 33 20 35  

tck@zonne-wende.be 

De Walhoeve 

 

Eikhoekstraat 65 

8640 Westvleteren 

 

Tel. 057 40 07 47 

info@dewalhoeve.be  

vzw De Loods 

 

Godtschalckstraat 3 

8950 Heuvelland 

 

Tel. 057 44 42 50 

TCK@vzwdeloods.be  

Vereniging Ons Tehuis (VOT) 

 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

 

Tel. 057 22 62 82 

vot@votjeugdhulp.be  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1L38QxKeJBCT34ogJxhC2JnRiH9crgMDL
mailto:tck@zonne-wende.be
mailto:info@dewalhoeve.be
mailto:TCK@vzwdeloods.be
mailto:vot@votjeugdhulp.be
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4.2. CONTEXTBEGELEIDING I.F.V. AUTONOOM WONEN JONGERENWELZIJN    

Afbakening van de 

doelgroep 

Jongeren tussen 17 & 21 jaar 

! +18 jarigen kunnen enkel instromen als zij eerder al een vraag stelden/in begeleiding waren binnen Jongerenwelzijn (continuïteit 

als voorwaarde); als dat niet het geval is wordt doorverwezen naar de module BZW in het CAW  

Omschrijving van het 

aanbod & doelstelling(en) 

Cfr. Algemene omschrijving woonbegeleiding 

→ Hoofdfinaliteit = emancipatie: focus ligt op de persoonlijke ontwikkeling (‘waar wil ik naartoe?’)  

In wiens huis Woning van de cliënt 

Wanneer cliënt niet over eigen woning beschikt (logeert bij vrienden, mannenopvang, familie,...) kan ook daar begeleiding voorzien 

worden. Ambitie is wel ‘alleen wonen’.  

Autonomie cliënt  Non-directieve en directieve hulp 

Intensiteit van het aanbod  ● Tijdelijke ondersteuning 

● Frequentie huisbezoek: op maat van de cliënt 

● 24u/24u permanentie: ja (telefonisch)  

● Gemiddelde duur begeleiding: 1 jaar   

Werkingsgebied Regio Roeselare-Izegem-Tielt 

Kostprijs gebruiker Gratis voor minderjarigen (geen impact op de kinderbijslag deze wordt integraal aan de jongere uitgekeerd). 

De kinderbijslag wordt wel als inkomsten verrekend bij de tegemoetkoming vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn (de 

verblijfssubsidie). 

 

Toegankelijkheid  Niet rechtstreeks toegankelijk:  

● Een begeleiding kan enkel starten na akkoord van de Intersectorale Toegangspoort 

● Aanmelding door een jeugdhulpverlener via het online A-document 

Meer info gewenst? vzw De Loods 

 

Godtschalckstraat 3 

8950 Heuvelland 

 

Tel. 057 44 42 50 

TCK@vzwdeloods.be  

Vereniging Ons Tehuis 

(VOT) 

Poperingseweg 30 

8900 Ieper 

 

Tel. 057 22 62 82 

vot@votjeugdhulp.be 

Begeleidingstehuis 

Zonnewende 

Pannestraat 43A 

8630 Veurne 

 

Tel. 058 33 20 35  

tck@zonne-wende.be 

De Walhoeve 

 

Eikhoekstraat 65 

8640 Westvleteren 

 

Tel. 057 40 07 47 

info@dewalhoeve.be 

 

https://drive.google.com/open?id=1L38QxKeJBCT34ogJxhC2JnRiH9crgMDL
mailto:TCK@vzwdeloods.be
http://www.votjeugdhulp.be/contextbegeleiding-ifv-autonoom-wonen
http://www.votjeugdhulp.be/contextbegeleiding-ifv-autonoom-wonen
mailto:vot@votjeugdhulp.be
mailto:tck@zonne-wende.be
mailto:info@dewalhoeve.be
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4.3. PROJECT ‘LOOPPLANKEN TUSSEN JONGERENWELZIJN & CAW’    

Afbakening van de doelgroep Jongeren en jongvolwassenen binnen de jeugdhulpverlening op scharnierleeftijd 16 – 25 jaar  

Omschrijving van het aanbod & 

doelstelling(en) 

Omdat jongeren vanuit de jeugdhulpverlening soms moeilijk hun weg vinden in de volwassenhulpverlening, is het van groot 

belang dat ze reeds vooraf kennis maken met de mogelijkheden en de beperkingen binnen de volwassenhulpverlening. 

 

Met dit project beogen we concrete en cliëntgerichte ‘loopplanken’ te leggen: 

● Waarbij de jongeren de kans krijgen vooraf reeds kennis te maken met die volwassenhulpverlening, 

● Om bij te dragen tot een kwalitatieve en naadloze overgang tussen jeugd- en (jong)volwassenhulpverlening. 

 

De bedoeling is om vroegtijdig, vanuit gedeelde zorg en gedeeld engagement, op maat van elke individuele jongere te werken 

aan gepaste vervolghulp of ondersteuning. Dit om te vermijden dat jongeren en jongvolwassenen na hun traject in de 

jeugdhulpverlening zonder hulp of ondersteuning van de radar verdwijnen. 

 

→ Hoofdfinaliteit = emancipatie: focus ligt op de persoonlijke ontwikkeling (‘waar wil ik naartoe?’)  

In wiens huis vindt de 

begeleiding plaats 

In de jeugdhulpvoorziening waar de jongere verblijft of in de woning waar hij/zij reeds zelfstandig woont    

 

Autonomie cliënt Non-directieve & directieve hulp  

Intensiteit van het aanbod  ● Tijdelijke ondersteuning 

● Frequentie huisbezoek: in afstemming met de jongere 

● 24u/24u permanentie: niet voorzien   

● Gemiddelde duur begeleiding: zolang als noodzakelijk geacht door cliënt en hulpverlener 

Werkingsgebied Centraal-West-Vlaanderen (kleinstedelijke zorgregio’s Veurne-Diksmuide-Ieper-Poperinge-Roeselare-Izegem-Tielt)    

Partners  Binnen een samenwerking met jeugdhulpaanbieders: 

● VZW Onze Kinderen, Blinde Rodenbachstraat 23 Roeselare 8800 

● Vereniging Ons Tehuis, Poperingseweg 30 Ieper 8900 

Kostprijs gebruiker Gratis 

Toegankelijkheid  1. Begeleiders vanuit de jeugdhulpverlening stimuleren hun jongeren om kennis te maken met het JAC (CAW) als 

plaats waar elke jongere, zonder verplichting, met eender welke vraag of probleem terecht kan.  

2. Vervolghulp met één aanspreekpunt en tandembegeleiding 
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Mogelijke vervolghulp of vervolgondersteuning na jeugdhulpverlening en na de meerderjarigheid is een vroegtijdig 

(16 / 17 – jarige leeftijd) en vast item in het traject van de jeugdhulpaanbieder. Hiervoor kan er reeds tijdens het 

lopend traject binnen de jeugdhulp worden samengewerkt met het CAW.  

● Het CAW voorziet hiervoor 1 vast aanspreekpunt en mobiel onthaal. Door middel van een vaste medewerker 

die op basis van de vraag (laagdrempelige ambulante ondersteuning, trajectmatige opvolging, reeds duidelijke en 

gerichte vraag wat betreft vorm en inhoud van de toekomstige vervolghulp, …) effectief samen gaat werken met 

de jongere en zijn begeleider vanuit de jeugdhulp.  

● We zetten een tandembegeleiding op tussen de begeleider van de jeugdhulpvoorziening en de CAW-

medewerker, vanzelfsprekend in samenspraak en samenwerking met de jongere, om zo een naadloze overgang 

voor te bereiden. Deze tandembegeleiding moet een invulling op maat krijgen waarbij vele vormen en formules 

mogelijk moeten zijn en weinig vooraf bepaalde beperkingen een rol mogen spelen.  

● De overgang die we voorbereiden kan zijn naar diverse begeleidingsvormen binnen of buiten het Algemeen 

Welzijnswerk.  

● Na de overgang blijft de begeleider van de jeugdhulpvoorziening beschikbaar als ondersteuningsfiguur voor de 

jongere en voor de CAW-medewerker en zetten we aldus het tandemprincipe verder. 

Meer info gewenst? Contactpersonen:  

● Steven Vantorre, steven.vantorre@cawcentraalwestvlaanderen.be  

● Andy Vanstechelman, andy.vanstechelman@cawcentraalwestvlaanderen.be  

 

  

mailto:steven.vantorre@cawcentraalwestvlaanderen.be
mailto:andy.vanstechelman@cawcentraalwestvlaanderen.be
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4.4. BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN CAW 

Afbakening van de doelgroep Jongvolwassenen tussen 18 & 25 jaar 

Omschrijving van het aanbod & 

doelstelling(en)  

Cfr. Algemene omschrijving woonbegeleiding 

→ Hoofdfinaliteit = emancipatie 

● Aanleren en verwerven van de nodige vaardigheden bij de overgang naar het zelfstandig wonen  

● Woonzekerheid garanderen  

● Preventie van herval en/of heropnames in residentiële voorzieningen en eventuele uithuiszettingen 

In wiens huis?  Woning van de cliënt 

Autonomie cliënt  Non-directieve & directieve hulp 

Intensiteit van het aanbod   ● Tijdelijke ondersteuning 

● Frequentie huisbezoek: wekelijks 

● 24u/24u permanentie: nee  

● Gemiddelde duur begeleiding: 235 dagen of 8 maanden  

Werkingsgebied Centraal-West-Vlaanderen (kleinstedelijke zorgregio’s Veurne-Diksmuide-Ieper-Poperinge-Roeselare-Izegem-Tielt)    

Kostprijs gebruiker Gratis  

Toegankelijkheid  Rechtstreeks toegankelijk: aanmelding via het onthaal van het CAW 

Meer info gewenst? onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be 

Voor telefoonnummers en adressen van de onthaalpunten: zie www.caw.be 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1L38QxKeJBCT34ogJxhC2JnRiH9crgMDL
mailto:onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
http://www.caw.be/
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5. ZELFSTANDIG WONEN MET MOBIELE WOONONDERSTEUNING  

 

5.1. HUURDERSBEGELEIDING VANUIT SHM & SVK 

Afbakening van de doelgroep Alle personen die een woning huren bij het sociaal verhuurkantoor  

Omschrijving van het aanbod Zowel SHM’s als SVK’s voeren basisbegeleidingstaken uit i.f.v. het voorkomen van uithuiszetting en van thuisloosheid: 

1° laagdrempelig en klantvriendelijk onthalen en informeren van personen die zich willen inschrijven, kandidaat-huurders 

en huurders over alle aangelegenheden m.b.t. het huren van en wonen in een sociale woning; 

2° begeleiden en ondersteunen van huurders bij het nakomen van hun huurdersverplichtingen; 

3° organiseren van huurdersvergaderingen en ondersteunen van bewonersinitiatieven i.f.v. informatieverspreiding, overleg 

met en betrokkenheid van de huurders. 

Naast deze basisbegeleidingstaken besteedt het SVK bijzondere aandacht aan de individuele begeleiding en ondersteuning 

van de huurder. 

Doelstelling(en)   Woonzekerheid garanderen & zelfredzaamheid van de huurder bevorderen 

→ Hoofdfinaliteit = emancipatie 

In wiens huis Woning van de begeleidende dienst   

Autonomie cliënt  Non-directieve & directieve hulp 

Intensiteit van het aanbod  ● Permanente ondersteuning  

● Frequentie huisbezoek: afhankelijk van begeleidingsnood van de huurder  

● 24u/24u permanentie: niet voorzien 

● Gemiddelde duur begeleiding: de begeleiding loopt tot de persoon in kwestie verhuist 

Werkingsgebied Cfr. werkingsgebied van het desbetreffende SVK 

Kostprijs gebruiker Gratis  

Toegankelijkheid  Rechtstreeks toegankelijk; aanmelding is niet nodig: deze begeleiding vindt sowieso plaats maar de intensiteit hangt af van 

huurder tot huurder. Vaak is er een samenwerking met het betrokken OCMW of andere diensten nodig. 

Meer info gewenst? 

 

RSVK Westkust vzw 

 

RSVK Veurne-Diksmuide vzw SVK Woonsleutel vzw 

 

 

 

  

http://www.rsvkwestkust.be/
http://www.rsvkveurnediksmuide.be/
http://www.svkwoonsleutel.be/
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5.2. BEGELEID WONEN VANUIT CAW 

Afbakening van de doelgroep Personen vanaf 18 jaar die problemen ervaren met leef- en woonvaardigheden en nood hebben aan ondersteuning 

Voorwaarden: 

● aanmelder woont in het werkingsgebied 

● aanmelder aanvaardt vrijwillig de hulp om aan zijn woonprobleem te werken  

● inwonende partners stemmen in met het hulpaanbod 

● niet in de mogelijkheid zijn zich te wenden tot woonbegeleiding andere sectoren (VAPH, GGZ, Jongerenwelzijn, ...); 

als de aanmelder op de wachtlijst staat van een andere sector, kan de begeleiding toch starten mits concrete afspraken  

Omschrijving van het aanbod & 

doestelling(en) 

Cfr. Algemene omschrijving woonbegeleiding  

→ Hoofdfinaliteit = emancipatie 

In wiens huis In het huis van de cliënt (huurder/eigenaar)  

Autonomie cliënt Non- directieve & directieve hulp 

Intensiteit van het aanbod  ● Tijdelijke ondersteuning  

● Frequentie huisbezoek: wekelijks  

● 24u/24u permanentie: niet voorzien  

● Gemiddelde duur begeleiding: 463 dagen ~ 15 maanden    

Werkingsgebied Centraal-West-Vlaanderen (kleinstedelijke zorgregio’s Veurne-Diksmuide-Ieper-Poperinge-Roeselare-Izegem-Tielt)    

Kostprijs gebruiker Gratis  

Toegankelijkheid Rechtstreeks toegankelijk: aanmelding via het onthaal van het CAW 

Meer info gewenst? onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be - http://www.cawcentraalwestvlaanderen.be/zoek-je-hulp 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1L38QxKeJBCT34ogJxhC2JnRiH9crgMDL
mailto:onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
http://www.cawcentraalwestvlaanderen.be/zoek-je-hulp
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5.3. WOONONDERSTEUNING VANUIT VAPH 

 

5.3.1. SITUERING BINNEN HET VAPH-LANDSCHAP 

 RTH N-RTH 

Afbakening van de doelgroep Personen met (vermoeden van) een beperking die nood 

hebben aan beperkte ondersteuning qua intensiteit 

en frequentie 

Personen met een beperking die nood hebben aan 

intensievere, regelmatige ondersteuning 

  

Omschrijving van het aanbod Beperkte handicap-specifieke hulp in de vorm van 

begeleiding (ambulant of mobiel), dagondersteuning, 

verblijf of woonondersteuning (mobiel of residentieel)  

Intensievere handicap-specifieke hulp in de vorm van 

begeleiding (ambulant of mobiel), dagondersteuning, verblijf of 

woonondersteuning (mobiel of residentieel)  

Intensiteit van het aanbod  Beperkt: begeleiding ter waarde van 8 personeelspunten 

 Mobiele begeleiding: max. 36 begeleidingen / jaar 

 Ambulante begeleiding: max. 51 begeleidingen / jaar 

 Dagondersteuning: max. 91 dagen / jaar 

 Woonondersteuning: max. 61 nachten / jaar 

 Dag- en woonondersteuning: max. 36 nachten / jaar 

Niet afgebakend, afhankelijk van de zorgvraag en de zorgnood 

alsook van het budget dat men ter beschikking krijgt vanuit 

VAPH  

  

Kostprijs gebruiker Betalend: hetzij volledig in persoonlijk aandeel, hetzij 

(deels) via het basisondersteuningsbudget (BOB) indien 

van toepassing  

Betalend: via het persoonsvolgend budget (PVB) 

Toegankelijkheid Rechtstreeks toegankelijk: geen aanvraag bij het VAPH 

nodig 

Niet rechtstreeks toegankelijk: toelating van het VAPH nodig; 

aanmelding via de toeleidingsprocedure PVB   

Meer info gewenst? https://www.vaph.be/rth http://www.vfg.be/pvf/veelgestelde-vragen/meer-

info/Pages/Wat-is-NRTH.aspx 

 

  

https://www.vaph.be/rth
http://www.vfg.be/pvf/veelgestelde-vragen/meer-info/Pages/Wat-is-NRTH.aspx
http://www.vfg.be/pvf/veelgestelde-vragen/meer-info/Pages/Wat-is-NRTH.aspx
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5.3.2. WOONONDERSTEUNING VANUIT VAPH  

Afbakening van de doelgroep Personen ouder dan 18 jaar met (vermoeden van) een beperking; kan van allerlei aard zijn 

Omschrijving van het aanbod & 

doelstelling(en)  

Cfr. Algemene omschrijving woonbegeleiding 

→ Hoofdfinaliteit: emancipatie 

In wiens huis?  Woning van de cliënt  

Autonomie cliënt  Variatie op het hele continuüm, afhankelijk van de ondersteuningsnood en ondersteuningsvraag 

Intensiteit van het aanbod   ● Tijdelijke of permanente ondersteuning: afhankelijk van de zorgvraag en de zorgnood 

● Frequentie huisbezoek: afhankelijk van de zorgvraag en de zorgnood 

● 24u/24u permanentie: afhankelijk van dienst tot dienst   

● Gemiddelde duur begeleiding: afhankelijk van de zorgvraag en de zorgnood  

Werkingsgebied ● Regio Veurne-kust 

● Regio Diksmuide-houtland 

● Regio Ieper-Poperinge-Heuvelland-Wervik 

Kostprijs gebruiker Af te spreken bij het opmaken van de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) 

Toegankelijkheid Aanmelding via de desbetreffende dienst 

Meer info gewenst?  Vondels vzw 

Statieplaats 1, 8630 Veurne 

Tel. 058 28 09 70 

mobielwonenveurne@vondels.be  

mobielwonenieper@vondels.be  

www.vondels.be  

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1L38QxKeJBCT34ogJxhC2JnRiH9crgMDL
mailto:mobielwonenveurne@vondels.be
mailto:mobielwonenieper@vondels.be
http://www.vondels.be/
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5.4.  PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE THUISSITUATIE (PZT) VANUIT GGZ 

Afbakening van de doelgroep ● Mensen met een chronisch psychiatrische problematiek verblijvend in de thuissituatie 

● Mensen met een psychische kwetsbaarheid die reeds in behandeling zijn binnen de bestaande hulpverlening en waar 

psychiatrische zorg in de thuissituatie noodzakelijk blijkt 

● Mensen die zich bevinden in de overgangsfase van de residentiële sector naar hun thuissituatie 

Omschrijving van het aanbod & 

doelstelling(en)  

Waarom? 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid de mogelijkheid bieden om: 

● in hun vertrouwde thuissituatie te blijven leven. 

● een (her)opname in een ziekenhuis te vermijden of te verkorten. 

● na ontslag uit het ziekenhuis opvolging en ondersteuning te krijgen. 
 

Wat? 

Naargelang de noden onderscheiden we: 

● Coördineren: de samenwerking tussen zorgverleners uit verschillende sectoren op mekaar afstemmen. 

● Adviseren: we willen een aanvulling en ondersteuning bieden aan reeds bestaande zorg. 

● Coachen van de lopende hulpverlening 

● Sensibilisering en vorming 

→ Hoofdfinaliteit = Emancipatie 
 

! Geen crisisinterventie – geen intensieve begeleiding 
 

Hoe? 

● Na een aanmelding organiseren we een gesprek met de cliënt en de verwijzer. Daarop volgt een overleg met de 

betrokken zorgverleners en mantelzorgers binnen de thuissituatie. 

● Na een multidisciplinair overleg in het adviesteam wordt een voorstel tot zorg gedaan. Dit wordt met cliënt 

besproken en vertaald in een zorgplan met een duidelijke taakafbakening tussen de verschillende zorgverleners. 

● Op geregelde tijdstippen en naargelang de noodzaak plannen we een zorgoverleg met de cliënt, de betrokken 

zorgverleners en mantelzorgers.  

In wiens huis Woning van de cliënt  

Autonomie cliënt  Non-directieve & directieve hulp 

Intensiteit van het aanbod  Afhankelijk van het type traject  

Kostprijs gebruiker De behandeling en begeleiding door PZT is voorlopig kosteloos 

Werkingsgebied  Psychiatrische Thuiszorg Ieper Psychiatrisch Expertise Team (PET)  



REGIOSTRATEGIE DAK- & THUISLOOSHEID WESTHOEK: AANBOD  

Regiostrategie dak- & thuisloosheid Westhoek  

Laatste update: mei 2019 

Toegankelijkheid  

Meer info gewenst? 

Werkingsgebied: regio Ieper-Diksmuide  

www.pztieper.be 

http://www.netwerkaccolade.be/?page_id=416 

Werkingsgebied: regio Oostende-Veurne-Westkust 

http://www.netwerkggzregionw-vl.be/hulp/015-wat-doet-het-

psychiatrisch-expertise-team/ 

 

5.5. BESCHUT WONEN VANUIT GGZ 

Afbakening van de doelgroep Personen met een psychiatrische problematiek die wensen te wonen in de lokale omgeving, maar hierbij een nood aan 

ondersteuning ervaren op verschillende levensdomeinen (wonen, werk, vrije tijd, …) 
 

Inclusie: 

● Minimale zelfredzaamheid en/of mogelijke leerbaarheid 

● Minimale motivatie 

● Bij opstart is er geen acute of crisissituatie 

● Persoonlijke motivatie: er is een zorgvraag aanwezig 

● Voldoende dagactiviteit 

● Voorkeur voor personen met roots in de regio 

● Mogelijk om in groep te functioneren in geval van groepsformule 
 

Exclusie:  

● Acuut middelenmisbruik 

● Zuiver mentale beperking 

● Overwegend fysieke beperking 

● Zorgbehoefte overstijgt de mogelijkheden van beschut wonen (bv. 24 uurs omkadering) 

Omschrijving van het aanbod & 

doelstelling(en)  

Cfr. Algemene omschrijving woonbegeleiding  

→ Hoofdfinaliteit = Emancipatie 

In wiens huis (1) Residentiële woonondersteuning: in kamer/studio/apppartement van de begeleidende dienst; zowel individueel 

wonen als groepswonen   

(2) Mobiele woonondersteuning: voor 20 % van de totale capaciteit kan begeleiding aangeboden worden voor personen 

die zelf instaan voor hun huisvesting 

Autonomie cliënt  Non-directieve & directieve hulp: elke bewoner is eigenaar van zijn/haar herstelproces; onze kernmethodiek is 

rehabilitatiegericht handelen in samenwerking met het familie en naastbetrokkenen van de bewoner, eerstelijnsdiensten, 

huisartsen, psychiaters, vrijwilligers, … 

http://www.pztieper.be/
http://www.netwerkaccolade.be/?page_id=416
http://www.netwerkggzregionw-vl.be/hulp/015-wat-doet-het-psychiatrisch-expertise-team/
http://www.netwerkggzregionw-vl.be/hulp/015-wat-doet-het-psychiatrisch-expertise-team/
https://drive.google.com/open?id=1L38QxKeJBCT34ogJxhC2JnRiH9crgMDL
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Intensiteit van het aanbod  ● Tijdelijke ondersteuning: streefdoel bij elke bewoner is een traject richting zelfstandig wonen; waar dit niet haalbaar 

is en het aanbod beschut wonen noodzakelijk is, kan langdurige ondersteuning geboden worden 

● Frequentie huisbezoek: wekelijks met mogelijkheid tot intensifiëring van zorg (1 tot 3 maal per week) 

● Begeleiding is 24/24, 7/7 telefonisch bereikbaar en indien noodzakelijk terugroepbaar 

Werkingsgebied Cfr. het werkingsgebied van de desbetreffende dienst  

Kostprijs gebruiker De bewoner betaalt een maandelijkse verblijfsvergoeding – afhankelijk van woning tot woning  

Toegankelijkheid  Aanmelding via het algemeen nummer van de desbetreffende dienst  

Meer info gewenst?  
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6. ZELFSTANDIG WONEN MET RESIDENTIËLE WOONONDERSTEUNING   

 

6.1 WOONONDERSTEUNING VANUIT VAPH  
 

6.1.1. SITUERING BINNEN HET VAPH-LANDSCHAP 

 RTH N-RTH 

Afbakening van de doelgroep Personen met (vermoeden van) een beperking die nood 

hebben aan beperkte ondersteuning qua intensiteit 

en frequentie 

Personen met een beperking die nood hebben aan 

intensievere, regelmatige ondersteuning 

  

Omschrijving van het aanbod Beperkte handicap-specifieke hulp in de vorm van 

begeleiding (ambulant of mobiel), dagondersteuning, 

verblijf of woonondersteuning (mobiel of residentieel)  

Intensievere handicap-specifieke hulp in de vorm van 

begeleiding (ambulant of mobiel), dagondersteuning, verblijf of 

woonondersteuning (mobiel of residentieel)  

Intensiteit van het aanbod  Beperkt: begeleiding ter waarde van 8 personeelspunten 

 Mobiele begeleiding: max. 36 begeleidingen / jaar 

 Ambulante begeleiding: max. 51 begeleidingen / jaar 

 Dagondersteuning: max. 91 dagen / jaar 

 Woonondersteuning: max. 61 nachten / jaar 

 Dag- en woonondersteuning: max. 36 nachten / jaar 

Niet afgebakend, afhankelijk van de zorgvraag en de zorgnood 

alsook van het budget dat men ter beschikking krijgt vanuit 

VAPH  

  

Kostprijs gebruiker Betalend: hetzij volledig in persoonlijk aandeel, hetzij 

(deels) via het basisondersteuningsbudget (BOB) indien 

van toepassing  

Betalend: via het persoonsvolgend budget (PVB) 

Toegankelijkheid Rechtstreeks toegankelijk: geen aanvraag bij het VAPH 

nodig 

Niet rechtstreeks toegankelijk: toelating van het VAPH nodig; 

aanmelding via de toeleidingsprocedure PVB   

Meer info gewenst? https://www.vaph.be/rth http://www.vfg.be/pvf/veelgestelde-vragen/meer-

info/Pages/Wat-is-NRTH.aspx 

 

 

 

 

https://www.vaph.be/rth
http://www.vfg.be/pvf/veelgestelde-vragen/meer-info/Pages/Wat-is-NRTH.aspx
http://www.vfg.be/pvf/veelgestelde-vragen/meer-info/Pages/Wat-is-NRTH.aspx
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6.2. BESCHUT WONEN VANUIT GGZ 

Afbakening van de doelgroep Personen met een psychiatrische problematiek die wensen te wonen in de lokale omgeving, maar hierbij een nood aan 

ondersteuning ervaren op verschillende levensdomeinen (wonen, werk, vrije tijd, …) 
 

Inclusie: 

● Minimale zelfredzaamheid en/of mogelijke leerbaarheid 

● Minimale motivatie 

● Bij opstart is er geen acute of crisissituatie 

● Persoonlijke motivatie: er is een zorgvraag aanwezig 

● Voldoende dagactiviteit 

● Voorkeur voor personen met roots in de regio 

● Mogelijk om in groep te functioneren in geval van groepsformule 
 

Exclusie:  

● Acuut middelenmisbruik 

● Zuiver mentale beperking 

● Overwegend fysieke beperking 

● Zorgbehoefte overstijgt de mogelijkheden van beschut wonen (bv. 24 uurs omkadering) 

Omschrijving van het aanbod & 

doelstelling(en)  

Cfr. Algemene omschrijving woonbegeleiding  

→ Hoofdfinaliteit = Emancipatie 

In wiens huis (1) Residentiële woonondersteuning: in kamer/studio/apppartement van de begeleidende dienst; zowel individueel 

wonen als groepswonen   

(2) Mobiele woonondersteuning: voor 20 % van de totale capaciteit kan begeleiding aangeboden worden voor personen 

die zelf instaan voor hun huisvesting 

Autonomie cliënt  Non-directieve & directieve hulp: elke bewoner is eigenaar van zijn/haar herstelproces; onze kernmethodiek is 

rehabilitatiegericht handelen in samenwerking met het familie en naastbetrokkenen van de bewoner, eerstelijnsdiensten, 

huisartsen, psychiaters, vrijwilligers, … 

Intensiteit van het aanbod  ● Tijdelijke ondersteuning: streefdoel bij elke bewoner is een traject richting zelfstandig wonen; waar dit niet haalbaar 

is en het aanbod beschut wonen noodzakelijk is, kan langdurige ondersteuning geboden worden 

● Frequentie huisbezoek: wekelijks met mogelijkheid tot intensifiëring van zorg (1 tot 3 maal per week) 

● Begeleiding is 24/24, 7/7 telefonisch bereikbaar en indien noodzakelijk terugroepbaar 

Werkingsgebied Cfr. het werkingsgebied van de desbetreffende dienst  

https://drive.google.com/open?id=1L38QxKeJBCT34ogJxhC2JnRiH9crgMDL
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Kostprijs gebruiker De bewoner betaalt een maandelijkse verblijfsvergoeding – afhankelijk van woning tot woning  

Toegankelijkheid  Aanmelding via het algemeen nummer van de desbetreffende dienst  

Meer info gewenst? Beschut Wonen De Overweg 

Poperingseweg 71A 

8900 Ieper 

Tel. 057 22 12 12 

info@beschutwonenieper.be  

 

  

mailto:info@beschutwonenieper.be
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7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 

 

7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW 

Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden  

Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief op de hoogte gebracht – hetzij door de griffier, hetzij door de gerechtsdeurwaarder – 

wanneer een vordering tot uithuiszetting bij de rechtbank wordt ingeleid door de verhuurder.  
 

Na de waarschuwing neemt het lokale OCMW contact op met de betrokken perso(o)n(en) om:  

● informatie te verstrekken over het verloop van de procedure 

● samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn om een uithuiszetting alsnog te vermijden 

● indien toch een effectieve uithuiszetting volgt, te zoeken naar oplossingen om dit op een zo menswaardige manier 

te laten verlopen 
 

Het OCMW brengt de vrederechter of de gerechtsdeurwaarder op de hoogte van de respons en van de stappen die de 

huurder zal ondernemen.  

Doelstelling(en)   Uithuiszetting vermijden of zo menswaardig mogelijk laten verlopen  

Voorwaarden  

Duur van het aanbod  Zolang nodig blijkt  

Werkingsgebied Lokaal  

Kostprijs gebruiker Gratis  

Meer info gewenst? http://www.belgium.be/nl/huisvesting/huren_en_verhuren/geschillen/uithuiszetting#sthash.No5dqTZE.dpuf 

 

 

  

http://www.belgium.be/nl/huisvesting/huren_en_verhuren/geschillen/uithuiszetting#sthash.No5dqTZE.dpuf


REGIOSTRATEGIE DAK- & THUISLOOSHEID WESTHOEK: AANBOD  

Regiostrategie dak- & thuisloosheid Westhoek  

Laatste update: mei 2019 

7.2 PREVENTIEVE WOONBEGELEIDING DOOR CAW  

Afbakening van de doelgroep Sociale huurders die omwille van specifieke problemen en moeilijkheden hun woning dreigen te verliezen 

Omschrijving van het aanbod 

& doelstelling(en)  

Cfr. Algemene omschrijving woonbegeleiding  

Preventieve woonbegeleiding is een actieve en outreachende hulpverlening waarbij de hulpverlening naar de sociale huurder 

stapt op het ogenblik dat de eerste probleemsignalen zich stellen én zonder dat de cliënt zelf al een hulpvraag gesteld heeft. 

De begeleiding is aanklampend waarbij maximaal gezocht wordt naar een evenwicht tussen zorg op maat en bemoeizorg. 

Na verkenning van de context en de motivatie van de huurder wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld. Deze 

overeenkomst die huurder, verhuurder en woonbegeleider ondertekenen, omvat een aantal afspraken en begeleidingsdoelen 

die minimaal nodig zijn om uithuiszetting te vermijden.  
 

→ Hoofdfinaliteit = emancipatie 

In wiens huis?  Woning van de cliënt  

Autonomie cliënt  Bemoeizorg 

Dit is een actieve en outreachende hulpverlening waarbij de hulpverlening naar de huurder stapt op het ogenblik dat de 

eerste probleemsignalen zich stellen, zonder dat de cliënt zelf een hulpvraag gesteld heeft. De begeleiding is aanklampend 

waarbij maximaal gezocht wordt naar een evenwicht tussen zorg op maat en bemoeizorg.  
 

Voorwaardelijke hulp 

Na verkenning van de context en motivatie van de huurder wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld. Deze 

overeenkomst omvat afspraken en begeleidingsdoelen die minimaal nodig zijn om uithuiszetting te vermijden. 

Intensiteit van het aanbod  ● Tijdelijke ondersteuning 

● Frequentie huisbezoek: wekelijks 

● 24u/24u permanentie: niet voorzien  

● Gemiddelde duur begeleiding: 9 maanden 

Werkingsgebied Centraal-West-Vlaanderen (kleinstedelijke zorgregio’s Veurne-Diksmuide-Ieper-Poperinge-Roeselare-Izegem-Tielt) 

Kostprijs gebruiker Gratis  

Toegankelijkheid  ● De sociale huisvestingsactor neemt rechtstreeks contact op met het CAW via de aanmeldingsfiche per mail 

● Aanmelding enkel mogelijk door sociale huisvesters die samenwerkingsovereenkomst afsloten met het CAW 

Meer info gewenst? onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be – www.caw.be   

 

  

https://drive.google.com/open?id=1L38QxKeJBCT34ogJxhC2JnRiH9crgMDL
mailto:onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
http://www.caw.be/
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8. CRISISOPVANG  

 

Alvorens we het aanbod aan crisishulpverlening omschrijven, is het belangrijk om te verhelderen wat we concreet verstaan onder een crisissituatie4 

“Een crisissituatie is een situatie: 

● die zich voordoet van het ene moment op het andere; 

● waarvoor geen alternatieve en onmiddellijke oplossing bestaat, noch binnen het eigen sociaal netwerk, noch binnen het regulier aanbod; 

● die door de persoon in kwestie als een acute noodsituatie wordt ervaren;  

● én waarbij onmiddellijke hulp is aangewezen. Die onmiddellijke hulp heeft tot doel de crisissituatie te deblokkeren en omvat de volgende facetten:  

● installeren van veiligheid en rust voor de betrokkene(n)  

● voorkomen dat de crisissituatie escaleert  

● aanbieden van directe opvang 

● aanbieden van psycho-sociale begeleiding waarbij de crisis wordt aangegrepen als keerpunt naar verandering.” 

 

We splitsen het aanbod crisishulpverlening, zowel voor minderjarigen als voor volwassenen, op in 4 modules conform de visie binnen de integrale jeugdhulpverlening 

en binnen het algemeen welzijnswerk:  

● Calltaker: aanmelding van crisissituaties, verzamelen van informatie, beslissingen nemen over de verdere stappen en de afhandeling van de crisishulp verder opvolgen 

● Crisisinterventie: de crisis deblokkeren via een onmiddellijke en kortdurende stress-verlagende vorm van hulpverlening  

● Crisisopvang: aanbieden van tijdelijk verblijf  

● Crisisbegeleiding: begeleiding om te voorkomen dat de crisissituatie escaleert en de crisis benutten om een veranderingsproces op gang te brengen 

 

LOKAAL AANBOD   

 

Een doorgangswoning biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die omwille van een acute noodsituatie niet over een woning beschikken: 

● omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard 

● omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving  

● omwille van familiale conflicten  

● omwille van een ramp zoals een brand of overstroming  

● ... 

                                                           
4 Deze definitie is gebaseerd op de volgende bronnen: - http://www.huisvesting-regio-izegem.be/woonwinkel/crisisopvang/ 

- Nota “Werkingsprocessen crisisjeugdhulp”, te raadplegen op http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/jeugdhulpaanbieders/crisisjeugdhulp/   
- Nota “Visie op crisishulpverlening in het algemeen welzijnswerk.” van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (2016)  

http://www.huisvesting-regio-izegem.be/woonwinkel/crisisopvang/
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/jeugdhulpaanbieders/crisisjeugdhulp/
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We hanteren ‘doorgangswoning’ in deze inventaris als verzamelterm voor alle vormen van tijdelijke opvang die het OCMW – of een private partner – aanbiedt 

als vorm van maatschappelijke dienstverlening 5 (in de praktijk zien we dat de grens tussen deze types van doorgangswoningen vrij dun is):  

 

TYPE DOORGANGSWONING CRISIS/SHELTERWONING NOODWONING TRANSITWONING 

Termijn Heel kort: enkele nachten tot 1 maand Gelimiteerd tot enkele maanden, 

eenmalig te verlengen 

Verblijf is eindig, maar binnen de 

begeleiding ligt de datum niet vast 

Doelgroep Daklozen, mensen die plots op straat 

staan 

Mensen die bedreigd worden door 

dakloosheid maar voldoende stabiliteit 

hebben om door te stromen naar een 

permanente woonst van zodra de 

gelegenheid zich voordoet 

Multi-problemsituaties waarbij het 

aanbieden van stabiele huisvesting een 

hefboom kan zijn binnen de gehele 

begeleiding   

Begeleiding Beperkt: opvolgen van verblijf – 

aanbieden van een onderdak (bed-bad-

brood), gericht op doorstroming  

Aanbieden van woonst - opvolgen en 

adviseren van de zoektocht naar een 

andere woonst 

Intensieve begeleiding op diverse 

levensdomeinen 

 

8.1 CRISISWONINGEN OCMW 

Afbakening van de doelgroep Personen die geconfronteerd worden met een acute woonnood waarvoor op dat moment geen alternatieve en onmiddellijke 

oplossing bestaat, noch binnen het eigen sociaal netwerk, noch binnen het regulier aanbod  

= (dreigende) dakloosheid die door de persoon in kwestie al dan niet als een crisissituatie wordt ervaren  

Doelstelling(en)   Zoeken naar een duurzame(re) woonoplossing  

Vermijden dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terechtkomen 

Voorwaarden ● Onder de bevoegdheid van het desbetreffende OCMW vallen  

● Zich engageren om naar een duurzamere woonoplossing te zoeken mits de nodige ondersteuning door een 

maatschappelijk werker  

Duur van het aanbod ● Crisis/shelterwoningen: 1 nacht tot max. 3 maanden; in principe niet verlengbaar  

● Noodwoningen: 1 nacht tot max. 4 maanden; eenmalig verlengbaar onder voorwaarden  

Kostprijs gebruiker Neem contact op met het desbetreffende OCMW voor meer info hierover  

Meer info gewenst? http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/doorgangswoningen  

                                                           
5 Bron: De Bolle, G. & Deleenheer, J. (2014). Rapport doorgangswoningen en nachtopvang in het kader van het project ‘Uitbouw van een lokale/regionale geïntegreerde en intersectorale 

aanpak van dak-e en thuisloosheid”  

http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/doorgangswoningen
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REGIONAAL AANBOD   

 

8.2 CRISISJEUGDHULPVERLENING REGIO WEST-VLAANDEREN 

Afbakening van de doelgroep Minderjarigen (0-18 jaar) die in een crisissituatie verkeren (cfr. bovenvermelde definitie) 

Omschrijving van het aanbod 1. Een provinciaal crisismeldpunt is 24/24u – 7/7d bereikbaar op 050/33.77.40 

● Probleemverkenning samen met de aanmelder  

● Informeren van de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk 

● Consult bieden aan de aanmelder  

● Inschakelen crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang als de kinderen en jongeren, ouders en/of 

opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan 
 

2. Crisisinterventie = korte, intensieve hulp (max. 3 dagen) op dienst en/of aan huis 
 

3. Crisisopvang = opvang gedurende max. 7 dagen 
 

4. Crisisbegeleiding = intensieve begeleiding aan huis (3 tot 5 keer per week, max. 28 dagen)  

Doelstelling(en)   Crisis inschatten, veiligheid installeren, opvang en begeleiding opstarten waar nodig om de crisissituatie te deblokkeren  

Voorwaarden 

 

● De aanmelder informeert de kinderen en jongeren, de ouders en/of opvoedings-verantwoordelijken over de aard 

van de crisishulp. 

● De aanmelder blijft binnen de grenzen van zijn eigen werkopdracht mee aan oplossingen werken. 

● De aanmelder treft praktische regelingen (o.a. vervoer) bij opvang. 

Duur van het aanbod  Zie hierboven  

Werkingsgebied Provincie West-Vlaanderen    

Kostprijs gebruiker Crisishulp  vanuit  de  jeugdhulp  is  steeds kosteloos voor  de  cliënt.  Er  wordt  geen kinderbijslag  ingehouden  en  de  

gebruikelijke  sectorale cliëntbijdragen  zijn  niet  van toepassing  bij  crisishulp.  Dit  principe  geldt  evenwel  enkel  voor  

de  crisishulp  die  wordt aangeboden door de sectoren, gevat door het decreet integrale jeugdhulp. De crisishulp die 

eventueel wordt aangeboden door de psychiatrie, is niet gratis en moet door de cliënt worden gedragen. 

Meer info gewenst? Algemene info: https://www.jongerenwelzijn.be/professionelen/jeugdhulpaanbieders/crisisjeugdhulp/  

Folder: https://jongerenwelzijn.be/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/crisis/jij_en_crisisjeugdhulp_nl.pdf  

Extra info  Een aanmelding via een hulp-of dienstverlener geniet de voorkeur: deze persoon staat het dichtst bij de cliënt en kan het 

best inschatten of een aanmelding bij het meldpunt de juiste keuze is. Enkel wanneer een cliënt niet in staat is om zich 

tijdens een crisissituatie tot een hulp- of dienstverlener te wenden kan hij/zij zelf contact opnemen met het meldpunt. 

 

https://www.jongerenwelzijn.be/professionelen/jeugdhulpaanbieders/crisisjeugdhulp/
https://jongerenwelzijn.be/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/crisis/jij_en_crisisjeugdhulp_nl.pdf
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8.3 REGIONALE CRISISNETWERKEN 

Afbakening van de doelgroep Volwassenen (evt. vergezeld van kinderen) die in een crisissituatie verkeren (cfr. bovenvermelde definitie) en hierdoor op 

straat (dreigen te) belanden. De volgende personen worden niet toegelaten binnen het crisisnetwerk: 

● minderjarigen zonder begeleiding van volwassene(n) 

● personen onder invloed van drugs en/of alcohol 

● personen die tekenen van agressie vertonen op het moment van aanmelding   

● personen met een acute psychiatrische problematiek  

● personen die illegaal in ons land verblijven 

Omschrijving van het aanbod Crisisnachtopvang buiten de kantooruren en tijdens het weekend 

Gekoppeld aan ambulante begeleiding vanaf de eerstvolgende werkdag  

Doelstelling(en)   Opvang in een crisissituatie 

Zoeken naar duurzame(re) woonoplossing  

Voorwaarden 

 

● Uitputting van andere opvangmogelijkheden: in eigen netwerk, in andere opvangplaatsen 

● Personen die feitelijk verblijven in de regio  

Duur van het aanbod  1 tot max. 3 nachten; wanneer de opvang in het weekend of op een feestdag valt is verlenging mogelijk tot max.5 nachten 

Werkingsgebied Arrondissement Ieper (niveau politiezone Arro Ieper) en Arrondissementen Veurne – Diksmuide (niveau politiezones 

Westkust, Spoorkin en Polder)  

Partners 

 

Arrondissment Ieper 

● Calltaker: dispatch politiezone Arro Ieper 057/ 

230 500 

● Residentiële partners: 4 woonzorgcentra, het CAW, 1 

ziekenhuis, 1 OCMW en 1 private partner in de regio 

voorzien in beurtrol een crisisbed 

● Ambulante partners voor de opvolging van de cliënt 

vanaf de eerstvolgende werkdag: de 8 OCMW’s en het 

CAW  

● Coördinatie samenwerkingsverband & aansturing 

vrijwilligers: CAW Centraal-West-Vlaanderen 

Arrondissementen Veurne-Diksmuide 

● Calltaker: dispatch politiezone Westkust – 058/ 533 000  

● Residentiële partners: 2 OCMW’s (Alveringem en 

Nieuwpoort) en 1 woonzorgcentrum (Diksmuide) in de 

regio voorzien een crisisbed 

● Ambulante partners voor de opvolging van de cliënt 

vanaf de eerstvolgende werkdag: de 10 OCMW’s en het 

CAW  

● Coördinatie samenwerkingsverband & aansturing 

vrijwilligers: CAW Centraal-West-Vlaanderen 

Kostprijs gebruiker ● € 26.53 per nacht voor volwassene en kinderen vanaf 12 jaar 

● € 16.32 per nacht voor kinderen onder de 12 jaar (dagprijzen indexeren) 

Meer info gewenst? crisisnetwerk@cawcentraalwestvlaanderen.be   

 

mailto:crisisnetwerk@cawcentraalwestvlaanderen.be
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8.4 MOBIEL TEAM ACUTE ZORG (MTA) VANUIT GGZ     

Afbakening van de doelgroep 

& voorwaarden  

● Voor volwassenen met acute psychische nood: rouw of verlies van steunfiguren, sterke emotionele reacties op een 

relatiebreuk, verminderd realiteitsbesef, verlies van zelfcontrole of suïcidale gedachten. 

● Crisissituatie kan niet opgevangen worden door de reguliere ambulante zorg. 

● Opname in een ziekenhuis is niet aangewezen. 

Omschrijving & doelstellingen 

van het aanbod 

● Het doel is het behandelen van de crisis. Het gaat hierbij om het terugbrengen van het evenwicht in het leven van 

de cliënt en zijn omgeving. De focus ligt vooral op de zelfredzaamheid van de cliënt en een maximale betrokkenheid 

van zijn omgeving. 

● Situaties of stresserende gebeurtenissen, detecteren en verminderen. 

● De externe steun verhogen: we richten ons vanaf de aanvang op een nauwe samenwerking met diverse partners 

zoals de huisarts, de thuiszorgdiensten, de ambulante hulpverlening ...  Zo kan men na onze tussenkomst de zorg 

overnemen. 

● De draagkracht en veerkracht van de persoon verhogen door o.a. op zoek te gaan naar passende omgangsvormen.  

● Na herstel, de regie en de controle terug bij de cliënt leggen. 

Intensiteit van het aanbod  ● Eerste interventie op zo kort mogelijke termijn (binnen 12 uur) 

● Begeleiding en behandeling aan huis 

● Maximum begeleidingstermijn = 30 dagen 

Werkingsgebied Regio Ieper-Diksmuide  

Toegankelijkheid  De behandelende psychiater, spoedarts en arts kunnen een patiënt telefonisch aanmelden of opdracht geven aan een 

medewerker om een aanmelding te doen. 

057 23 91 85 

Maandag tot vrijdag: 8.30 – 21.00 uur 

Zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00 – 19.00 uur 

mta@netwerkaccolade.be  

Kostprijs gebruiker Voor de consultaties bij de psychiater verbonden aan het MTA gelden de RIZIV-tarieven 

De behandeling en begeleiding door het MTA is voorlopig kosteloos.  

Meer info gewenst? Folder: http://www.netwerkaccolade.be/wp-content/uploads/2015/12/MTA_FOLDER_DEF.pdf  

 

  

mailto:mta@netwerkaccolade.be
http://www.netwerkaccolade.be/wp-content/uploads/2015/12/MTA_FOLDER_DEF.pdf
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9. ACUTE OPVANG 

 

Een doorgangswoning biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die omwille van een acute noodsituatie niet over een woning beschikken: 

 omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard 

 omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving  

 omwille van familiale conflicten  

 omwille van een ramp zoals een brand of overstroming  

 ... 

 

We hanteren ‘doorgangswoning’ in deze inventaris als verzamelterm voor alle vormen van tijdelijke opvang die het OCMW – of een private partner – aanbiedt 

als vorm van maatschappelijke dienstverlening 6 (in de praktijk zien we dat de grens tussen deze types van doorgangswoningen vrij dun is):  

 

TYPE DOORGANGSWONING CRISIS/SHELTERWONING NOODWONING TRANSITWONING 

TERMIJN Heel kort: enkele nachten tot 1 maand Gelimiteerd tot enkele maanden, 

eenmalig te verlengen 

Verblijf is eindig, maar binnen de 

begeleiding ligt de datum niet vast 

DOELGROEP Daklozen, mensen die plots op straat 

staan 

Mensen die bedreigd worden door 

dakloosheid maar voldoende stabiliteit 

hebben om door te stromen naar een 

permanente woonst van zodra de 

gelegenheid zich voordoet 

Multi-problemsituaties waarbij het 

aanbieden van stabiele huisvesting een 

hefboom kan zijn binnen de gehele 

begeleiding   

BEGELEIDING Beperkt: opvolgen van verblijf – 

aanbieden van een onderdak (bed-bad-

brood), gericht op doorstroming  

Aanbieden van woonst - opvolgen en 

adviseren van de zoektocht naar een 

andere woonst 

Intensieve begeleiding op diverse 

levensdomeinen 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Bron: De Bolle, G. & Deleenheer, J. (2014). Rapport doorgangswoningen en nachtopvang in het kader van het project ‘Uitbouw van een lokale/regionale geïntegreerde en intersectorale 

aanpak van dak-e en thuisloosheid”  
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LOKAAL AANBOD  

 

9.1 DOORGANGSWONINGEN OCMW 

Afbakening van de doelgroep Personen die geconfronteerd worden met een acute woonnood waarvoor op dat moment geen alternatieve en onmiddellijke 

oplossing bestaat, noch binnen het eigen sociaal netwerk, noch binnen het regulier aanbod  

= (dreigende) dakloosheid die door de persoon in kwestie al dan niet als een crisissituatie wordt ervaren  

 

Voorwaarden: 

 Onder de bevoegdheid van het desbetreffende OCMW vallen  

 Zich engageren om naar een duurzamere woonoplossing te zoeken  

Omschrijving van het aanbod  

Doelstelling(en)   Ademruimte creëren om naar een duurzame(re) woonoplossing te zoeken  

Vermijden dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terechtkomen 

Duur van het aanbod  Crisis/shelterwoningen: 1 nacht tot max. 3 maanden; in principe niet verlengbaar  

 Noodwoningen: 1 nacht tot max. 4 maanden; eenmalig verlengbaar onder voorwaarden  

Kostprijs gebruiker Neem contact op met het desbetreffende OCMW voor meer info hierover  

Meer info gewenst? http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/doorgangswoningen  

 

  

http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/doorgangswoningen
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REGIONAAL AANBOD  

 

9.2 DE PASSAGE  

Afbakening van de doelgroep Personen die geconfronteerd worden met een acute woonnood waarvoor op dat moment geen alternatieve en onmiddellijke 

oplossing bestaat, noch binnen het eigen sociaal netwerk, noch binnen het lokaal aanbod     

 

De doorgangswoning is niet bedoeld voor daklozen die omwille van psychiatrische - of ernstige verslavingsproblemen 

aangewezen zijn op gespecialiseerde opvangcentra waar de begeleiding van de bewoners een essentieel onderdeel van de 

opvang uitmaakt. 

Omschrijving van het aanbod Woonaanbod: Het OCMW Alveringem voorziet een capaciteit van 10 kamers in de doorgangswoning ‘De Passage’. 
 

Begeleidingsaanbod: OCMW Alveringem stelt een maatschappelijk werker ter beschikking voor de coördinatie van de 

dagelijkse werking van de doorgangswoning. Het toeleidende OCMW verbindt er zich toe om de begeleiding van de personen 

en gezinnen die afkomstig zijn van hun grondgebied ten laste te nemen. 

Doelstelling(en)   Het verblijf in deze doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de 

huisvestingssituatie te vinden. 

Duur van het aanbod Het verblijf in de kamers van de doorgangswoning is beperkt tot een maximale duur van 4 maanden. Deze termijn kan 

maximum één maal met vier maanden verlengd worden mits de bewoner en het toeleidende OCMW kunnen aantonen 

voldoende inspanningen te hebben geleverd voor het vinden van een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie. 

Kostprijs gebruiker Gedurende het verblijf wordt een forfaitaire dagvergoeding aangerekend van € 10,00 per kamer. De dagvergoeding voor 

een gezin (min. 2 slaapkamers) bedraagt  € 15,00 per woongelegenheid. Deze prijs omvat tevens het verbruik van water, 

elektriciteit, verwarming en de abonnementen voor kabeltelevisie. Indien de kamer ongepoetst verlaten wordt, wordt op de 

eindfactuur € 50,00 aangerekend voor de schoonmaak. 
 

Het toeleidende OCMW stelt zich garant voor de betaling van de verblijfskost voor die personen en gezinnen die afkomstig 

zijn van het grondgebied van of doorgestuurd zijn door het desbetreffende OCMW. Het OCMW neemt ook alle andere 

kosten ten laste die het verblijf met zich meebrengt. 

Meer info gewenst? Contactpersoon OCMW Alveringem: Griet Vandenberghe – griet.vandenberghe@ocmwalveringem.be – 058/28 08 25  

 

  

mailto:griet.vandenberghe@ocmwalveringem.be
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10. BEVEILIGDE OPVANG 

 

VLUCHTHUIS CAW 

Afbakening van de doelgroep Vrouwen en hun kinderen (tot 18 jaar) die slachtoffer zijn van intra-familiaal geweld (IFG) en waar het veiligheidsrisico zo 

groot is dat er nood is aan opvang op een beveiligd adres 

Omschrijving van het aanbod Woonaanbod:  

● aanbieden van een minimaal gestructureerde omgeving, accommodatie, maaltijden; ontspanning en ontmoeting 

● capaciteit: 9 kamers waarvan  2 kamers voor 1 individu en 1 studio 
 

Begeleidingsaanbod:  

● rechtendetectie en sociaal administratieve ondersteuning  

● begeleiding individuele slachtoffers (vrouwen en kinderen) van IFG 

● (her)opbouw sociaal netwerk met specifieke aandacht voor veiligheid in geval van terugkeer naar de partner 

● (her)opbouw zingeving, zelfbeeld, motivatie, assertieve vaardigheden  

● sociale activering gericht op het realiseren van een zinvolle dagbesteding, tewerkstelling, opleiding, … 

● opvoedingsondersteunende activiteiten 

● vaardigheidstraining in groep 

● informeel leren en ondersteunen van elkaar 

● toeleiding naar gepaste hulp indien aangewezen 

Doelstelling(en)   Rustpunt creëren met het oog op opheffen IFG-situatie   

Voorwaarden 

 

 

 

 

 

 

● Akkoord tot verlenen van volmacht op de inkomsten 

● Noodzaak aan beveiliging 

● Groepssamenstelling kan een opname verhinderen 

● Er gelden geen beperkingen rond intensiteit of aantal gesprekken  

● Geen bezoek toegelaten omwille van geheim adres  

● Bij drugs en/of alcoholverslaving wordt verwacht dat er complementair passende  ondersteuning aanwezig is of dat er 

minstens de bereidheid is om dit op te nemen 

● Instemming met huishoudelijke reglement is vereist 

● Een opname kan verhinderd zijn omwille van plaatsgebrek.   

● Bij verbreking van het hulpaanbod is uitsluiting van 1 maand mogelijk bij heraanmelding.  
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● Twijfels rond  het verblijfsstatuut verhinderen een opname niet.  Gedurende max 2 maanden is er ruimte voor 

verkenning. 

● Als een cliënt 5 dagen zonder medeweten van de begeleiding niets van zich laat horen, wordt het verblijf stopgezet en 

de casus beëindigd. 

Duur van het aanbod  Maximum verblijf van 6 maanden tenzij er nog een veiligheidsrisico aanwezig is 

Werkingsgebied NVT   

Kostprijs gebruiker € 26.53 per nacht voor volwassene en kinderen vanaf 12 jaar 

€ 16.32 per nacht voor kinderen onder de 12 jaar  

(dagprijzen indexeren) 

Meer info gewenst? onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be – www.caw.be  

 

  

mailto:onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
http://www.caw.be/
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11. RESIDENTIËLE OPVANG  

 

11.1. MANNENOPVANGCENTRUM CAW 

Afbakening van de doelgroep Mannen + 18 jaar met een thuisloosheidsproblematiek 

Omschrijving van het aanbod Verblijf in een leefgroepcontext gekoppeld aan integrale begeleiding  
 

Woonaanbod: 

● Capaciteit: 12 bedden (exclusief crisisbed Regionaal Crisisnetwerk) verdeeld over 9 kamers 

● Aanbieden van een minimaal gestructureerde omgeving, accommodatie, maaltijden 
 

Begeleidingsaanbod: 

● Verbetering van de inkomenssituatie en sociale zekerheid 

● Sociale activering 

● (Her)opbouw sociaal netwerk 

● (Her)opbouw zingeving, zelfbeeld, motivatie, ...  

● Informeel leren en ondersteunen van elkaar  

● Vaardigheidstraining in groep en individueel 

Doelstelling(en)   Doorstroming naar begeleid of zelfstandig wonen; zoeken naar een duurzame woonoplossing  

Voorwaarden ● Akkoord tot verlenen van volmacht op de inkomsten 

● De periode tussen aanvraag en opname wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Gedurende het onthaalproces wordt 

ambulante overbruggingshulp geboden 

● Wanneer de persoonlijke integriteit in het gedrang komt wordt het opnamegesprek herleid tot een inschatting van de 

persoon en zijn context 

● Geen crisisopvang 

● Bij drugs en/of alcoholverslaving wordt verwacht dat er complementair passende ondersteuning aanwezig is of dat er 

minstens bereidheid is om dit op te nemen 

● Instemming met huisregels is vereist 

● Na afronding van het onthaal worden de gegevens bijgehouden op een statuslijst. Deze lijst garandeert een 

chronologische benadering. Wie op de statuslijst staat, bevestigt wekelijks de vraag naar opvang. Zodra een bed 

beschikbaar is, wordt de aanmelder gecontacteerd ifv de opname.  

● Bij aanvragen van gedetineerden/beklaagden wordt het bed gedurende maximum 14 dagen vrijgehouden vanaf de 

contactname door de cliënt of de PSD met de melding van de datum van invrijheidsstelling.  
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● Bij verbreking van het hulpaanbod is een uitsluiting van 1 maand mogelijk bij heraanmelding 

● Er gelden geen beperkingen rond intensiteit of aantal gesprekken 

● Als een cliënt 5 dagen zonder medeweten van de begeleiding niets van zich laat horen, wordt het verblijf stopgezet en 

de casus beëindigd 

Duur van het aanbod  Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig   

Werkingsgebied Geen beperking; bij voorkeur keuze voor opvangcentrum zo dicht mogelijk bij verblijfplaats van de cliënt i.f.v. 

cliëntvriendelijkheid (cfr. sectorafspraak rond cliëntstromen 2010)  

Kostprijs gebruiker € 26.53 per nacht voor volwassenen met inbegrip van 4.32€ zakgeld (jaarlijkse indexering op 1 juli) 

Meer info gewenst? onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be – www.caw.be  

 

11.2. STUDIO-OPVANG VOOR VROUWEN CAW  

Afbakening van de doelgroep Vrouwen vanaf 18 jaar met een thuisloosheidsproblematiek eventueel vergezeld van hun kinderen 

Omschrijving van het aanbod Woonaanbod: 

● Capaciteit: 20 bedden verdeeld over 5 studio’s  
 

Begeleidingsaanbod: 

● Verbetering van de inkomenssituatie en sociale zekerheid 

● Sociale activering 

● (Her)opbouw sociaal netwerk 

● (Her)opbouw zingeving, zelfbeeld, motivatie, ... 

● Opvoeding ondersteunende activiteiten: structuur bieden, kindgerichte activiteiten, ondersteuning bij dagelijkse 

opvoedingsaspecten 

● Vaardigheidstraining in groep en individueel 

Doelstelling(en)   Doorstroming naar begeleid of zelfstandig wonen; zoeken naar een duurzame woonoplossing  

Voorwaarden Cfr. voorwaarden mannenopvangcentrum  

Duur van het aanbod  Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig   

Werkingsgebied Geen beperking; bij voorkeur keuze voor opvangcentrum zo dicht mogelijk bij verblijfplaats van de cliënt i.f.v. 

cliëntvriendelijkheid (cfr. sectorafspraak rond cliëntstromen 2010)  

Kostprijs gebruiker € 26.53 per nacht voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar met inbegrip van 4.32€ zakgeld 

€ 16.32 per nacht voor kinderen onder de 12 jaar met inbegrip van 2.11€ zakgeld (jaarlijkse indexering op 1 juli) 

Meer info gewenst? onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be – www.caw.be 

 

mailto:onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
http://www.caw.be/
mailto:onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
http://www.caw.be/
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12. NACHTOPVANG  

 

GEEN AANBOD IN DE IN DE WESTHOEK  

We kunnen wel stellen dat dak- of thuisloze personen uit de Westhoek soms richting de (winter)nachtopvang georganiseerd in omliggende steden zoals Kortrijk, 

Roeselare, Oostende en Brugge trekken.  

13. HOUSING FIRST  

 

GEEN AANBOD IN DE WESTHOEK 

Housing First richt zich specifiek tot personen in een situatie van langdurige thuisloosheid: 

 mensen die langer dan 1 jaar thuisloos zijn;  

 of die meerdere periodes van thuisloosheid gekend hebben gedurende de afgelopen 3 jaar; 

en meestal kampen met een verslavings- en/of psychiatrische problematiek. 

Hoofdfinaliteit = emancipatie 

14. R-ACT (ROESELARE ASSERTIVE COMMUNICATION TREATMENT)  

 

GEEN AANBOD IN DE WESTHOEK 

Volwassenen met een complexe en langdurige psychiatrische problematiek die uit de boot vallen in de reguliere hulpverlening en hierdoor dreigen terecht te komen 

in zorgwekkende situaties.  

 Complex : combinatie met verslavingsproblemen, verstandelijke handicap, somatische problemen en een brede waaier van sociale problematiek : gebrek aan sociaal 

netwerk, laag inkomen, dakloosheid, …   

 Langdurige psychiatrische problematiek : psychiatrische stoornissen in de vorm van wanen, hallucinaties,  depressieve stemmingen en ernstige invaliderende 

persoonlijkheidsstoornissen 

 

Structureel (2-weklijks) multidisciplinair overleg (OCMW, CAW, politie, netwerk GGZ,…): 

 Gedeeld casemanagement i.f.v. betere zorgcoördinatie, zorgcontinuïteit en toeleiding  

 Uittekenen zorgnetwerken 

 Gecoördineerde samenwerking 

 Uitwisseling expertise 

 


