
Infomagazine CAW Oost-Vlaanderen

DriemaanDelijks tijDschrift perioDe april - mei - jUni 2017 - jaargang 4 – nr. 2 - p2a 9721 afgiftekantoor gent X  
V.U. patrick seys, caW oost-VlaanDeren VzW, Visserij 153, 9000 gent – onDernemingsnr. 0508 774 601

centrum algemeen Welzijnswerk
OOST-VLAANDEREN

versterkt welzijn

PB-PP I B-09000 Gent X
BelGIe(n)-BelGIque
BC 4773



2

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen is een plura-
listische organisatie die deskundige hulpverlening biedt aan iedereen 
met problemen. Het CAW informeert, begeleidt en biedt indien nodig 
onderdak.  Vooral de meest kwetsbaren zoals daklozen, slachtoffers van 
geweld, jongeren, (ex-)gedetineerden, vluchtelingen, enz. zijn onze doel-
groepen. Samen met hen zoeken onze hulpverleners naar een werkbare 
oplossing voor hen en hun omgeving. Onze hulp is professioneel, divers, 
vertrouwelijk en anoniem. CAW Oost-Vlaanderen is erkend door het 
Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Contact opnemen is eenvoudig: in elke regio van Oost-Vlaanderen 
heeft het CAW verschillende aanspreekpunten. Je kunt er terecht met 
of zonder afspraak. Voor info kijk op www.cawoostvlaanderen.be of bel  
naar 078 150 300.

Het CAW werkt met lokale projecten waarvoor voortdurend financiële steun nodig is.
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GENTSE FEESTEN 2017

Wandeldagen:

Inschrijven:

CAW Oost-Vlaanderen organiseert historische/sociale  
ochtendwandelingen.

14/7 – 23/7, van 10 u. tot 11.30 u.
Start: aan Visserij 153, 9000 Gent 
Einde: aan Visserij 153, 9000 Gent

Vanaf vrijdag 14/7 tot en met zondag 23/7, behalve op donderdag 20/7 en vrijdag 21/7.
De wandeling start telkens om 10 u. aan Visserij 153, 9000 Gent. 
De wandeling is GRATIS, maar elke vrijwillige bijdrage is welkom en gaat integraal naar de 
werking van CAW Oost-Vlaanderen. 

Via het provinciaal secretariaat van CAW Oost-Vlaanderen.
Bel 09 265 89 20 ( tijdens kantooruren) 
of mail secretariaat@cawoostvlaanderen.be
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Deze Magis bulkt weer van de vernieuwende 
initiatieven die CAW Oost-Vlaanderen heeft 
ontwikkeld.	Onze	zoektocht	om	efficiënt	en	
aangepast tegemoet te komen aan de pro-
blemen van kwetsbare jongeren, van volwas-
senen en kinderen die in familiaal geweld 

gekneld zitten of van dak- en thuislozen die op straat komen 
te staan, resulteerde weer in een geëigende aanpak die erop 
gericht is dat ze hun leven weer zelf in handen kunnen nemen. 
Als eerstelijnsvoorziening voegen we er steeds een preven-
tieve	reflex	aan	toe,	om	te	voorkomen	dat	mensen	in	dezelfde	
problemen terechtkomen. 

Het deed dan ook deugd om minister Vandeurzen, bij de ope-
ning van ons nieuwe opvangcentrum ’t Eilandje Gent, de lof-
trompet te horen steken over het CAW.

Dit kunnen we uiteraard maar realiseren dankzij de samen-
werking met andere welzijnspartners, dankzij de inzet van onze 
medewerkers	en	vrijwilligers,	dankzij	onze	financierders,	maar	
ook dankzij de inzet en ondersteunende waardering van onze 
bestuurders.

Welzijnsorganisaties, zeker welzijnsorganisaties die grotere 
budgetten beheren, hebben een sterk en professioneel bestuur 
nodig. Naast de professionaliteit op het vlak van beheer en be-
stuur, zijn voor het CAW de maatschappelijke betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid van zijn bestuurders essentieel. Een 
ondertoon van maatschappelijke verontwaardiging over soci-
aal onrecht houdt de strategische doelstellingen scherp in het 
vizier. Deze aspecten van het bestuur van welzijnsorganisaties 
alsook de vele sociaal geëngageerde bestuurders worden af en 
toe in verlegenheid gebracht door onthullingen over malversa-
ties en hoge vergoedingen die in een beperkt aantal besturen 
gangbaar zijn. We veroordelen deze praktijken en hopen dat er 
waar het zich voordoet snel orde op zaken gesteld wordt. Bin-
nen CAW Oost-Vlaanderen worden er aan bestuurders geen 
zitpenningen uitbetaald!

Als grotere particuliere welzijnsorganisatie blijven we pleiten 
voor integere bestuurders, die vanuit een maatschappelijke 
bewogenheid, met een grote verantwoordelijkheidzin hun op-
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dracht opnemen, zodat alle beschikbare middelen, ongeacht of 
het nu over subsidies, giften of crowdfunding gaat, maximaal 
worden ingezet voor het maatschappelijke doel van de vereni-
ging. Hiermee willen we eveneens het vertrouwen van de burger, 
het middenveld en het beleid in welzijnsorganisatis verzekeren.

We ondersteunen dan ook de aanbevelingen voor goed be-
stuur in welzijnsorganisaties die werden ontwikkeld in een 
samenwerking tussen de Vlaamse overheid en verschillende 
koepels en werkgeversorganisaties. 

 patrick seys - Algemeen directeur
patrickseys@cawoostvlaanderen.be   

Kris Coenegrachts - Voorzitter
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 Intersectorale samenwerking

Bij de opening van ’t Eilandje aan 
de Gentse Voskenslaan had minis-
ter Vandeurzen lovende woorden 
voor ons CAW. Aanleiding voor een 
gesprek met inhoudelijk directeur  
Alain Slock. 

Alain, in zijn heel lovende speech verwees minister Van-
deurzen naar CAW Oost-Vlaanderen als een voorbeeld 
voor andere CAW’s. Welke recente beleidskeuzes van 
het kabinet bepalen nu de koers van het CAW? 
De minister is in zijn beleidsbrief en in de communicatie met de voor-
zitters van de 11 Raden van Bestuur van de CAW’s zeer duidelijk. Hij 
wil dat de CAW’s de komende jaren rond vier thema’s werken. In de 
eerste plaats rond alles wat met de woonproblematiek te maken heeft: 
heel het Housing Led-verhaal. Hij verwacht dat wij als CAW’s vanuit 
die visie verder werken, experimenten en innovatieve samenwerkin-
gen met o.a. huisvesters gaan opzetten, dus heel dit gedachtegoed ver-
der gaan uitrollen. 

Opvallend is dat hij wil inzetten op de begeleiding van instellingver-
laters, in de eerste plaats de jongvolwassenen. Het verhaal van Jordi 
indachtig: hoe kunnen we vanuit CAW hulpverleners hierin een brug 
laten bouwen? Dan denk ik aan de projecten die in Oost-Vlaanderen 
lopen o.a. ‘Bruggen naar 18’. Hoe kunnen we daar bruggen bouwen 
om ervoor te zorgen dat jongeren, jongvolwassenen niet in een kloof 
terechtkomen? Met die instellingverlaters doelt hij ook op de volwas-

senen met een psychiatrische problematiek. Daar ziet hij een rol voor 
de CAW’s om binnen begeleiding bij uitstroom een rol op te nemen. 
Een laatste opvallend thema in heel de problematiek van dak- en thuis-
lozen en heel het Housing Led-idee is de inzet op wat hij ‘dedicated 
teams’ noemt. 

Dedicated teams zijn intersectoraal multidisciplinair samengestelde 
teams die vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeelde 
zorg rond vooral chronisch daklozen met een multiproblem gegeven, 
samen aan de slag gaan. We hebben daar in Oost-Vlaanderen twee 
voorbeelden i.v.m. jongvolwassenen. ‘4hobo’ is een outreachend team 
dat jongvolwassenen met een duidelijk instellingsverleden die afhaken 
in alle zorg, probeert op te pikken, aanklampend werkt en dan met een 
acute vraag aan de slag gaat om de jongere terug te laten aanhaken in 
het reguliere welzijnswerk.

Bij de volwassenen zien we in het Gentse het Aziz-verhaal, waar we 
samen met straathoekwerk, de geestelijke gezondheidszorg en de 
drughulpverlening rond chronische gebruikers van de nachtopvang en 
dergelijk publiek proberen gedeelde zorg en trajecten op te zetten.

Het tweede thema waar de minister op wil inzetten is het hele actie-
plan rond relationele problematiek en hoog conflictueuze scheidingen, 
de vechtscheiding. Daarin ziet hij een heel duidelijke rol voor het CAW 
om op tal van thema’s te werken. Zoals de innovatieve methodieken 
mee te helpen ondersteunen om groepsgericht ex-partners in conflict 
op een andere manier te leren ruzie maken én vooral het belang van 

het belang van 
dedicated teams Alain Slock
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het eigen kind én de impact van die vechtscheiding op een kind te le-
ren inzien. Er lopen in Vlaanderen al verschillende programma’s. Voor-
namelijk op de methodiek ‘Kinderen uit de Knel’ wil hij ons hier in 
Oost-Vlaanderen zien inzetten. Daarnaast willen we de dialoog tussen 
de familierechtbanken en de jeugdrechtbanken enerzijds en de CAW’s 
anderzijds een stuk verstevigen door betere afspraken te maken over 
welke informatie we delen. 

Verder wil de minister dat we meer op één lijn komen met wat de 
bezoekruimtes in Vlaanderen doen. Hier zit nogal wat verschil en hij 
krijgt het parlementair gezien niet uitgelegd dat bij de ene bezoek-
ruimte een gigantische wachtlijst bestaat en bij de andere niet. Er zit 
in ons eigen CAW ook verschil, dus daar moeten we intern mee aan 
de slag.

Een derde thema is de problematiek van jongvolwassenen die tussen 
kant en wal terecht komen en vooral de zorg rond zorgvermijders, 
waarvan hij verwacht dat wij als sector toch een duidelijkere, zicht-
baardere en uniforme strategie uitwerken. 

Bij dit thema nemen wij in Oost-Vlaanderen toch al een hele tijd de 
voorbeeldfunctie op ons, denk maar aan ons project ‘Bruggen naar 18’ 
waarin we sterk inzetten op de samenwerking tussen de jeugdhulp-
voorzieningen waar jongeren verblijven, het CAW en de OCMW‘s. 
Daarnaast willen wij de tijdelijke middelen die we kregen extra inzet-
ten om een dedicated team te maken rond jongvolwassenen in samen-
werking met 4hobo. Daar krijg je dus eigenlijk een samenwerking tus-
sen de VAPH-voorzieningen met hun competenties en het CAW met 
onze expertises en de expertises van Geestelijke Gezondheidszorg.
Het vierde thema dat toch ook wel systematisch in het vizier komt, 
is onze inzet als crisismeldpunt in de intersectorale crisisnetwerken. 
We hebben er ondertussen twee: het crisisnetwerk voor jongeren in 
het kader van integrale jeugdhulp waar het crisisteam De Schelp het 
crisismeldpunt oppakt voor heel Oost-Vlaanderen. Daar zoeken we 
nu een nauwe samenwerking met het crisisnetwerk van de geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. De minister verwacht 
dat we onze schouders zetten onder een verregaande samenwerking, 
versta integratie, van die netwerken.

Dus als de minister zegt dat hij CAW Oost-Vlaanderen 
een voorbeeld-CAW vindt, is hij duidelijk tevreden om-

dat wij ons als CAW toch sterk inzetten om over allerlei 
sectoren heen samenwerkingen op te zetten?
Ik vind het wel een mooi compliment om in Brussel een beleid te laten 
maken waarop je hier in het CAW al een aantal jaren aan het uitzetten 
bent. Een intersectorale samenwerking voeren we heel hoog in het 
vaandel, omdat we er heel hard van overtuigd zijn dat je, als je iets wilt 
gaan doen aan het welzijn van iedereen in Vlaanderen, dat nooit alleen 
kan en dat je zeker voor de meest kwetsbaren eigenlijk ook expertise 
van anderen nodig hebt. We hebben als CAW ook altijd veel geïnves-
teerd in mee netwerking trekken, uitdragen, voorzitten. Daar steken 
we veel energie in, maar we zijn er ook van overtuigd dat dit op lange 
termijn wel rendeert. Je komt dan ook tot nieuwe praktijken zoals die 
twee dedicated teams of mooie projecten zoals de preventieprojecten 
die we heel intersectoraal opzetten om eigenlijk aan vroegdetectie te 
doen bij vechtscheidingen. Daar mogen we inderdaad best fier op zijn. 
Ik begrijp dan ook dat een minister naar ons kijkt als een CAW dat in 
beweging is en anticipeert op een aantal maatschappelijke tendensen 
en daar ook vaak als pionier eigen initiatief in neemt.

 Noël Callebaut
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op de afspraak
EERSTE STEEN CAW-HuIS DE BIEkENS   
Enkele jaren geleden kocht het Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-
Vlaanderen de voormalige peperkoek- en honingfabriek De Biekens in 
Sint-Niklaas om de site om te bouwen naar een CAW-Huis. 
Twee jaar geleden organiseerde het CAW een buurtvergadering om de 
mensen te informeren. Er waren toen heel wat vragen en we beloofden 
om bij de aanvang van de werkzaamheden opnieuw een infomoment te 
organiseren.  Ondertussen zijn we twee jaar verder en zijn de werken 
onlangs gestart. Op zondag 19 maart werd officieel de eerste CAW-
steen gelegd.  
 

De site van De Biekens 
heeft altijd een belangrijke 
rol gespeeld in de buurt. 
Met dit nieuwe project 
wordt een mooie link ge-
legd tussen het verleden 
en het heden.  Het nieuwe 
opvangcentrum zal tijdelijke 

opvang bieden voor thuislozen onder de vorm van studio-wonen. Het 
is daarnaast een geïntegreerd project, want ook het inloopcentrum Den 
Durpel zal er ondergebracht worden. We willen hiermee het project 
ook integreren in de buurt om mee te werken aan een solidaire samen-
leving met een grote aandacht voor sociale cohesie. 

CENTRum CAW OpENT 
OpVANGCENTRum ‘T EILANDjE GENT    
Het nieuwe opvangcentrum ‘t Eilandje Gent ligt aan de Voskenslaan 56, 
op de historische site Overwale. Deze walsite is reeds terug te vinden 
op de kaart van Horenbault (1616).  Op deze site zal het CAW tijdelijke 

opvang bieden aan mensen die daar nood aan hebben. Ondanks de vele 
initiatieven die het CAW en zijn samenwerkingspartners ontwikkelden, 
blijft het vinden van een geschikte en betaalbare woning één van de 
grootste uitdagingen voor dak- en thuislozen. Het gebrek hieraan zorgt 
ervoor dat mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen. 

‘t Eilandje - op donder-
dag 30 maart geopend in 
aanwezigheid van o.a. mi-
nister Jo Vandeurzen - wil 
hier deels een antwoord 
op bieden door alvast tij-
delijke opvang te voorzien. 
Tijdens het verblijf zullen de 

mensen een beroep kunnen doen op ondersteuning door individuele 
begeleiders. De woonentiteiten zijn zo gebouwd, dat er eigen leef- en 
woonruimte is voorzien

HuISWERkBEGELEIDING 
OCMW Oudenaarde, Ro-
tary Oudenaarde en CAW 
Oost-Vlaanderen hebben 
voor een periode van 3 jaar 
een samenwerkingsover-
eenkomst afgesloten. We 
bieden huiswerkbegeleiding 
en opvoedingsondersteu-
ning aan huis. Het doel is 

om kwetsbare gezinnen met kinderen in de stad Oudenaarde en de 
deelgemeenten kansrijker te maken. 

VOOR WIE ER NIET BIJ WAS...
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Wakostda?!
BudgetInZicht Oost-Vlaanderen werkt 
aan de preventie van schulden en het 
verbeteren van de budget- en schuld-
hulpverlening in de provincie Oost-
Vlaanderen.  

Uit recent onderzoek van het CEBUD (Centrum voor Budgetadvies 
en -onderzoek) blijkt dat een groeiende groep jongvolwassenen ge-
confronteerd wordt met financiële moeilijkheden. Ongeveer één op 
acht leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs vertoont fi-
nancieel risicogedrag. In deze groep van adolescenten zien we dat er 
nood is aan het versterken van financiële vaardigheden en van een 
kritische houding en weerbaarheid tegen beïnvloeding door o.a re-
clame, kredieten,… 

Binnen de preventieopdracht van BIZ Oost-Vlaanderen richten we 
ons daarom ook voornamelijk naar jongeren door het aanbieden van 
verschillende vormen van financiële educatie. Deze vorming heeft als 
voornaamste doelstellingen om de jongeren aan budgetplanning te leren 
doen, hen de werkelijke kost bij te brengen van het leven eens zij op 
eigen benen zullen staan en hen de weg naar de bestaande hulpverlening 
te wijzen bij mogelijke toekomstige budgetproblemen.  

We bieden hiervoor een vormingssessie van een halve dag onder de 
naam SCHOOL IS OUT aan, waarin bovenvermelde doelen op een in-
teractieve wijze en aangepast aan de leefwereld van de jongeren worden 
bereikt. Daarnaast werken we ook met de online mediatool PAYSTA-
TION of een budgetspel GELDWEG voor leerlingen van het lager on-
derwijs. Op jaarbasis bereiken we via deze vormingen ongeveer 2.000 
jongeren binnen onze provincie.  

Vanaf september tot en met december 2017 zal daar nog een nieuw 
aanbod aan toegevoegd worden. WAKOSTDA?! is een interactief en 
educatief parcours met als doel jongeren kennis laten maken met de 
verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de financiële gevol-
gen en keuzes die hierbij aan bod kunnen komen. Tijdens dit parcours 
worden jongeren uitgedaagd om keuzes te maken en hun budget in 
evenwicht te houden. Er wordt aan de jongeren bijgebracht hoe ze zich 
weerbaar kunnen opstellen tegen zaken zoals reclame, kredieten, …  

Ten slotte krijgen ze doorheen het parcours ook heel wat tips mee 
rond creatief en bewust consumeren, sorteren en bewaren van adminis-
tratie,… Het parcours wordt begeleid door ervaren preventiewerkers. 
We richten ons binnen dit aanbod op jongeren vanaf 16 jaar die via hun 
klas of jongerenorganisatie in groep WAKOSTDA?! kunnen bezoeken. 
Het parcours zal te bezoeken zijn in het salon van N.E.S.T., oude stads-
bibliotheek Gent, Woodrow Wilsonplein. 

Voor meer info: zie www.bizoostvlaanderen.be 

Youri Nuytinck, 
teambegeleider BudgetInZicht Oost-Vlaanderen 

FINANCIELE EDUCATIE
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radicalisering 
voorkomen Mieke Van Durme, coördinator

CONCREET ACTIEPLAN

Radicalisering valt moeilijk eenvoudig 
en eenduidig te verklaren. Het is een 
complex verhaal en we staan als sa-
menleving voor een uitdaging met vele 
facetten. maar CAW Oost-Vlaanderen 
heeft een concreet actieplan. 

  
Binnen het CAW zorgt het thema voor heel wat vragen over hoe om-
gaan met signalen van radicalisering, over het werken rond deze proble-
matiek en over het vinden van de juiste informatie. Een cruciaal element 
in het omgaan met radicalisering is dan ook het ter beschikking stellen 
aan onze medewerkers van voldoende kennis en handvatten om op een 
deskundige manier met deze thematiek aan de slag te gaan. 
  
CAW Oost-Vlaanderen wil inzetten op preventie van radicalisering. Dit 
gebeurt door het voorkomen van polarisering, het wegnemen van de 
voedingsbodem, het vergroten van de weerbaarheid en door vroegtij-
dige signalering. CAW heeft een concreet actieplan rond radicalisering 
uitgewerkt en is gestart met de realisatie ervan.  
Het CAW houdt als eerstelijnsorganisatie oren en ogen open. Het is 
van belang om mogelijke radicalisering tijdig te signaleren en te weten 
hoe daarbij kan gehandeld worden. 
Het CAW stelt het reguliere hulp- en dienstverleningsaanbod open 
voor personen die (dreigen) geradicaliseerd (te) worden alsook voor 
hun familiale omgeving. 
Bijzondere aandacht gaat naar preventie van radicalisering binnen de 
gevangenissen door het bestaande aanbod van hulp- en dienstverlening 
bekend en toegankelijk te maken. Het werken rond familie en netwerk, 

het voorzien van een aanbod persoons-, relatie- en herstelgerichte vor-
mingen en het aanbieden van individuele (traject)begeleiding krijgen 
specifiek aandacht.  
Het CAW participeert ook aan netwerken en samenwerkingsverban-
den inzake (preventie van) radicalisering. Hierbij denken we bv. ook na 
over de manier waarop we, rekening houdend met de afspraken rond 
cliëntinformatie en beroepsgeheim, kunnen deelnemen aan de Lokale 
Integrale Veiligheidscel(len) (LIVC’s) in Oost-Vlaanderen.  

In maart en in juni organiseerde het CAW voor zijn eigen medewer-
kers een vorming met enerzijds focus op het radicaliseringsproces en 
de verschillende factoren die daarin een rol kunnen spelen. Anderzijds 
werd er een training gegeven rond morele dilemma’s en het hanteren 
van het stappenplan integriteit in het kader van radicalisering. 25 CAW-
medewerkers hebben deze vorming/training gevolgd.
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achter de schermen... Linda Mentens,
inhoudelijk stafmedewerker

EEN VOORBEELD

Toen we koen in het opvangcentrum 
in Aalst leerden kennen, was zijn rug-
zak loodzwaar. Een toeschouwer zou 
het een onwaarschijnlijk kluwen van 
problemen en tegenslag vinden, maar 
CAW-medewerkers herkennen zijn 

verhaal als één van de vele.  

Koen was dakloos, van zijn werkloosheidsuitkering kon hij niet fat-
soenlijk leven en zijn schuldenberg bleef groeien. Zijn wanhopige en 
intensieve zoektocht naar werk leverde niets op en maakte hem neer-
slachtig. Zijn jeugd had hij in instellingen doorgebracht en een zorgend 
netwerk van familie of vrienden kende hij niet. Hij stond er dus alleen 
voor en dat was erg lastig, want hij kan niet zo goed zijn plan trekken. 
Hij begrijpt de wereld rondom zich niet altijd, alles is te ingewikkeld, 
het gaat zijn petje te boven. Tegelijk ontgaat 
hem soms ook wel de ernst van zijn situatie 
en doet hij graag alsof zijn zware rugzak niet 
bestaat. Dat is begrijpelijk en tegelijk creëert 
hij zo nieuwe problemen.  

De CAW-hulpverleners van het opvangcen-
trum en andere teams spanden zich in - en 
spanden samen - om voor Koen oplossingen 
te zoeken die  weer kwaliteit in zijn leven 
brachten. Ze deden dat vooral ook samen met hem, zodat hij inzicht 
verwierf en leerde hoe hij zelf de zaken kan aanpakken. Samen zochten 
en vonden ze een woonst voor hem. Een creatieve zoektocht leverde 
huisgerief op dat zijn nieuwe woonst aangenaam en leefbaar maakt. Voor 

zijn financiële problemen kreeg hij hulp onder de vorm van budgetbe-
geleiding. Later werd dat budgetbeheer, wat voor hem comfortabeler 
aanvoelt, omdat hiermee de stress van zijn financiële zorgen wegvalt.   

Met zijn lage inkomen was het voorgestelde spreidings- en afbetalings-
plan voor zijn schulden niet haalbaar. Als Koen naar het OCMW gaat om 
een bijpassing met leefloon aan te vragen, krijgt hij niet uitgelegd wat 
hij wil. Met zijn toestemming neemt de budgetbegeleider van het CAW 
contact op met de OCMW-collega. Ze maken werkbare afspraken voor 
een gezamenlijke ondersteuning.  

Intussen is Koen lid van een wijkgezondheidscentrum, hij heeft een huis-
dokter en is in orde met de mutualiteit. Hij kon ook beginnen werken 
onder artikel 60 (tijdelijk statuut), wat een enorme opkikker is, net als de 
wekelijkse judotraining. Zijn neerslachtigheid vermindert en hij ziet ein-

delijk weer een doel in zijn leven.  Koen en zijn 
lotgenoten gaan door een heel kwetsbare fase 
in hun leven. Hun begeleiding is een intensieve 
opdracht, die geduld, mensenkennis en professi-
onele inzichten vraagt. Een goede samenwerking 
met collega’s van CAW en andere hulpdiensten 
is onmisbaar voor een totaalaanpak.  

En het werkt, het is fijn om te zien hoe het stil-
aan beter gaat met Koen. Dankzij een grotere 

draagkracht en nieuwe relaties en engagementen wordt een kwaliteits-
vol bestaan mogelijk, waar ook plaats is voor ontspanning en gelukkige 
momenten. Zijn rugzak blijft zwaar, maar de rug die hem moet tillen is 
veel steviger geworden. En daar gaat het ons om.

‘zijn rugzak blijft zwaar, 
maar de rug die hem 

moet tillen is veel 
steviger geworden.’
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PREVENTIEPROJECTEN

De sterren moeten
juist staan

Het hoort bij onze job om structurele 
tekorten in het hulpaanbod, de wetge-
ving e.d. aan te klagen bij de beleids-
makers. We kunnen zelf echter ook 
initiatieven opzetten rond problemen 
die een bredere aanpak vragen dan de 

individuele hulpverlening. Dat zijn ‘algemene preventie-
projecten’.

Algemene Preventie is een stokpaardje van Alain Slock, inhoudelijk di-
recteur van CAW Oost-Vlaanderen. Zijn visie is duidelijk: we moeten 
op lange termijn denken, kiezen voor doelgerichte en breed uitgerolde 
projecten. Een voorbeeld:

‘Mijn eerste ervaring met een structurele benadering van problemen 
draaide rond partnergeweld. Dankzij extra middelen konden we een 
analyse maken van deze problematiek en van onze aanpak. Op basis van 
de theorie van Algemene Preventie werd een experiment opgezet bij 
een kleine groep huisartsen. Het resultaat was een beperkte folder met 
onze telefoonnummers en met basisinformatie voor huisartsen over 
omgaan met (vermoedens van) partnergeweld bij patiënten. We gaven 
ook vorming over partnergeweld aan huisartsenkringen. Het initiatief is 
toen wat doodgebloed, omdat het ontbrak aan een bewust beleid.
Deze ervaring was niet spectaculair, maar we zijn wel veel breder begin-

nen denken over Intrafamiliaal Geweld (IFG) en we bleven de medische 
sector in het vizier houden. Zo kregen we toegang tot de huisartsen-
opleiding van de UGent en konden we gastlessen geven over IFG aan 
studenten geneeskunde. Al tijdens het eerste jaar bereikten we 40 deel-
nemers. Dankzij dit succes is ons aanbod standaard in het lespakket 
opgenomen en een paar jaar later zat het in het verplichte curriculum. 
Onze ervaring met algemene preventie is dat de sterren juist moeten 
staan. Je moet toegang hebben tot de juiste mensen – sleutelfiguren.  Als 
je hen mee op de kar krijgt, gaan er al snel deuren open.‘

Linda Mentens,
inhoudelijk stafmedewerker
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inzetten op jongeren!
Zorgen voor jongeren, is zorgen voor 
onze toekomst. uit de Belgische ge-
zondheidsenquête blijkt dat ongeveer 
30 % van de jongeren met psychische 
problemen te kampen heeft, waarbij 
slechts een klein deel van de jongeren 

dit bespreekbaar maakt of hulp zoekt. Het overgrote 
deel van de geestelijke gezondheidsproblemen bij vol-
wassenen ontstaat tussen hun 10de en 20ste levensjaar. 
meer argumentatie heb je niet nodig om aan te tonen dat 
CAW Oost-Vlaanderen moet inzetten op bestaande en 
nieuwe vormen van hulpverlening voor jongeren.

Zo’n nieuwe vorm van hulpverlening is Huis voor Jongeren Gent. Dit 
Huis is een samenwerkingsverband tussen Stad Gent, CGG Eclips, 
RCGG Deinze-Eeklo-Gent, TOPunt (CLB’s), UZ Kinder- & Jeugdpsychi-
atrie Gent, Habbekrats, Fonds Ga voor Geluk en CAW Oost-Vlaande-
ren. De doelstelling is de drempels tussen de leefwereld van de jongere 
en jeugdhulp te verlagen en het bijbehorende taboe te doorbreken. 

De kracht van het project is ontmoeting. Ontmoeting tussen jongeren 
onderling, tussen jongeren en hulpverleners en tussen hulpverleners.  
Het Huis wil een plaats zijn waar jongeren van 12 tot 25 jaar makke-
lijk binnen lopen met al hun vragen, klein of groot. Door verschillende 
diensten te laten samenwerken binnen één huis, hoeft de jongere zich 
niet - van het kastje naar de muur - te verplaatsen, maar wordt de zorg 
rond hem of haar georganiseerd.  
Participatie van jongeren staat centraal binnen de werking. In hun eigen 

traject, maar evengoed in de inrichting van het Huis en het aanbod dat 
er wordt ontwikkeld. Jongeren worden gezien als innovatieve krachten 
in een voortdurend veranderende samenleving. Het Huis is een labo 
waar vrijwilligers, professionals & jongeren zoeken naar en experimen-
teren met nieuwe vormen van jeugdhulp. 
Het idee rond deze samenwerking leefde al enkele jaren, de extra aan-

dacht en bijbehorende middelen van het Rode Neuzenfonds maakten 
het mogelijk om - met ondersteuning van Flanders Synergy en in sa-
menwerking met jongeren - de eerste concrete stappen te zetten. In het 
najaar van 2017 willen we het Huis openen en het JAC er een duidelijke 
plaats in geven.

Info: https://www.facebook.com/huisvoorjongerengent

Marc De Veirman,
coördinator

HUIS  VOOR JONGEREN



Straten leiden ons naar allerlei 
plekken. Het hangt een beetje van 
de stad of het dorp af of dit ge-
beurt onder begeleiding van een 
deugdelijk mobiliteitsplan of niet, 
maar uiteindelijk zijn straten een 
stevige houvast die bepalen in wel-
ke richting we gaan.

Straten lenen zich er eveneens toe om rond te zwer-
ven, al dan niet doelloos…
Straten hebben namen, heel vaak van mannen en vrou-
wen die iets hebben ‘betekend’ voor de maatschappij.

In vele steden in Europa vind je straten met ‘Stol-
persteine’, tegeltjes die de slachtoffers van de Holo-
caust en deportaties herdenken.  

In 2016 stierven er in Brussel 17 straatbewoners op 
de openbare weg, anderen stierven in de metro, in een 
opvangcentrum, in een ziekenhuis.
72 straatbewoners in totaal in Brussel…

Op 27 augustus 2016 stierf Jordy, 19 jaar, in een tentje 
op de Blaarmeersen in Gent.

Op 24 april 2017 stierf  Willy, een 56-jarige dakloze 
man uit Antwerpen, hij had 15 jaar leven op straat ach-
ter de rug.  Wanneer deze trieste feiten plaatsvinden, 
is er plots een piek van aandacht en maatschappelijke 

verontwaardiging. Politici kijken naar elkaar, hulpver-
leners worden bekeken en antwoorden worden ver-
wacht… Om dan geruisloos weer zachtjes in te dom-
melen tot een volgende ‘schokkend nieuws’-golf het 
vuur weer aanwakkert, om dan weer… De sleur van 
het dagelijkse leven, weet je wel.  

Overal in Vlaanderen vind je ook een Zondernaam-
straat, vaak het gevolg van een gebrek aan inspiratie of 
een tekort aan helden.

Waarom zouden we deze straten niet vernoemen naar 
de mensen die er al dan niet gedwongen op leefden, 
waarom plaatsen we geen ‘struikelsteentjes’ met de 
namen van zij die het slachtoffer werden van een dol-
gedraaide wereld of van zichzelf of van een combinatie 
van beide?  

Symbolisch, zegt u? Inderdaad, symbolisch en waar-
schijnlijk komen die tegeltjes er nooit en blijft de 
Zondernaamstraat de Zondernaamstraat. Die straat-
bewoners zijn immers geen aangenaam gezicht in een 
‘feelgood’-maatschappij, maar als medewerker van een 
CAW is het mijn verdomde plicht jullie erop te wijzen 
dat het niet al goud is wat blinkt… 

Een traan van onmacht en verontwaardiging blinkt ook 
in een zonovergoten straat.        
 noël CallebautO

PG
EK

LO
PT

LE
VE

N
 O

P 
ST

RA
AT

MEER INFO OVER CAW-PROJECTEN?
caW oost-Vlaanderen heeft uiteraard verschil-
lende projecten. je kunt een overzicht van onze 
projecten opvragen en we komen ze graag aan jou 
voorstellen. Voor meer info kun je terecht bij: 
 - Marianne Du Pré: 0471 98 36 80 of
  mariannedupre@cawoostvlaanderen.be
 - Noël Callebaut: 0473 92 66 95 of
   noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be 
Wens je ons jaarverslag te ontvangen? 
Stuur ons een mailtje of bel 09/265 89 20.
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giften, legaten en schenkingen zijn welkom.  Vanaf € 40 krijg je een fiscaal attest. Je steun is welkom op BE25 0689 0002 0082 - BIC GKCCBEBB.


