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Achter de schermen bij de nachtopvang

4
nieuwe uitdagingen 
voor politiserend werken
inhoudelijk directeur alain slock van caW Oost-vlaanderen vertelt meer 
over het erasmus Plus-samenwerkingsproject Urban Social Work en de 
phronetic approach: “het samenwerkingsproces moet ervoor zorgen dat 
we als caW een meer methodologisch kader krijgen om onze derde 
kernopdracht verder vorm te geven.”

1 oktober 2019, het vlaams regeerakkoord valt in 
de loop van de dag in de mailbox. Ons vermoe-
den op basis van de schaarse lekken tijdens de 
onderhandelingen wordt bevestigd; welzijn zal ge-
durende de komende vlaamse legislatuur zwaar 
moeten inleveren. De beleidsbrief van onze be-
voegde minister Wouter Beke heeft deze keuzes 
begin november nog eens concreet bevestigd. 

De caW’s komen in het regeerakkoord meerdere 
malen zeer concreet in beeld, maar meestal in een 
context waarin de ontwikkeling van hun hulp- en 
dienstverlening meer en meer geconditioneerd 
wordt. historisch konden de caW’s hun hulp- en 
dienstverlening flexibel richten op de vragen en 
noden van de meest kwetsbaren in hun werkings-

vrijwilligerscoach jet cantineau helpt mee met de organisatie van de 
nachtopvang in gent: “De nachtopvang is een weerspiegeling van onze 
maatschappij. Dak- of thuisloosheid kan iedereen overkomen. het gaat 
om personen van alle leeftijden en alle achtergronden. mannen, 
vrouwen, koppels, gezinnen.”
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nieuwe kinderrechtencommissaris 

editoriaalgebied. De keuze voor mensen in kwetsbare si-
tuaties, zoals daklozen, jongeren die het moeilijk 
hebben in hun transitie naar volwassenheid, vrou-
wen, mannen en kinderen in conflictueuze schei-
dingssituaties … is de kracht van het caW en dit 
zorgt meteen ook in de meeste situaties voor een 
goede afstemming met de andere welzijnspart-
ners. voortgaande op de beleidsintenties lijkt het 
erop dat deze keuzes in de toekomst beperkter 
zullen kunnen gemaakt worden.
Daarnaast worden we geconfronteerd met een 
besparingslogica die niet alleen het aanbod zal 
moeten afbouwen, maar bovendien alle innovatie 
fnuiken in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
om hulp- en dienstverlening te ontwikkelen op 
maat van de hulpvragers. tegelijkertijd staan aan 

onze voordeur steeds meer mannen, vrouwen 
en jongeren die leven in schrijnende omstandig-
heden. De wachtrijen en wachttijden kunnen er 
alleen maar langer op worden!

Bij het ter perse gaan van deze magis kennen we 
de concrete besparingen op de caW’s nog niet. 
We zien echter in onze omgeving dat naast de 
cultuursector andere welzijnssectoren zwaar ge-
troffen worden. We houden ons hart vast wat het 
ook voor het caW en het caW-aanbod naar de 
hulpvragers zal betekenen. 
investeren in vlot toegankelijke eerstelijnsvoor-
zieningen zoals het caW, zorgt ervoor dat pro-
blemen niet escaleren en deze burgers niet te-
rechtkomen in zwaardere en dus veel duurdere 

zorgsectoren. caW’s zijn hiervoor een perfecte 
buffer en hebben in die zin een zeer preventieve 
functie met effecten op lange termijn. Ze verho-
gen eveneens de levenskwaliteit van mensen in 
moeilijke situaties.
De beleidsbrief van minister Beke bewijst veel 
lippendienst aan preventie en het belang van de 
eerste lijn, maar de concrete vertaling ervan is met 
een vergrootglas te zoeken.

Patrick seys
algemeen directeur caW Oost-vlaanderen

patrickseys@cawoostvlaanderen.be

caroline vrijens is sinds 1 augustus kinderrechtencommissaris: “elk kind 
dat je nu uit de armoede haalt door structurele maatregelen te nemen 
- als samenleving, als stad, als regio, als land - is een kind dat meer 
kansen krijgt om zich goed te ontwikkelen. het kan helpen de vicieuze 
cirkel te doorbreken voor kinderen en jongeren.” 
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op 6 november schoot het erasmus plus-project Urban  
Social Work: towards a trans-disciplinary, inclusive, sustain-
able future uit de startblokken. aan dit driejarenproject 
over sociaal werk in de stad neemt ook caw oost-vlaan-
deren deel. inhoudelijk directeur alain slock licht toe.

vanwaar deze samenwerking met verschillende europese 

hogescholen?

alain slock: “De samenwerking kadert in het beleidsplan, meer 

bepaald rond het nauwer samenwerken met de academische 

wereld en dan vooral de sociale hogescholen. arteveldehoge-

school wilde met ons samenwerken in een erasmus Plus-pro-

gramma voor de komende drie jaar, waarin we de studenten 

beter gaan opleiden met meer input vanuit het werkveld, terzelf-

dertijd de docenten met deze input een aangepast opleidings-

traject gaan geven, én waarin we ook een opleidingstraject willen 

aanbieden voor de sociaal werkers die al meerdere jaren in het 

werkveld staan.

naast arteveldehogeschool nemen nog drie andere hogescho-

len deel, uit helsinki, kopenhagen en amsterdam. De vier ho-

gescholen kozen elk een partner uit het sociale werkveld. het 

project startte op 6 november tijdens een driedaagse met gent 

als gaststad. samen met arteveldehogeschool ontving caW 

Oost-vlaanderen de hele delegatie om het project verder vorm 

te geven. Om het verhaal inhoudelijk te onderbouwen kozen de 

vier hogescholen ervoor om te werken met een theoretisch-aca-

demisch kader waarop de verschillende opleidingstrajecten zul-

len geënt worden. Dit kader noemen we de phronetic approach. 

Even wat filosofie erbij halen: phronetic verwijst naar phronèsis. 

aristoteles maakte een onderscheid tussen drie vormen van 

kennis: de epistemologie (datgene wat je weet omzetten in aca-

demische en theoretische kennis), de praxis (praktijkervaring) 

en de phronèsis (dit verwijst naar alles wat met ethiek te maken 

heeft, naar de kennis over het bewust voor het goede kiezen en 

ernaar handelen).”

vertel eens wat meer over de phronetic approach?

alain slock: “De finse professor Bent flyvbjerg heeft daar het 

boek Real Social Science: Applied Phronesis over geschreven. hij 

ontwikkelde een denkkader waarbij men in het sociaal werk 

doordacht kennis uit die drie domeinen gaat toepassen in de 

nieuwe uitdagingen 
voor politiserend werken

intersectOrale samenWerking erasmus Plus-PrOject ‘urBan sOcial WOrk’
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praktijk. Deze derde dimensie – naast evidence-based practice of 

practice-based evidence – kennen we in het sociaal werk al, ge-

zien een van onze opdrachten politiserend handelen is. Denk 

hierbij trouwens aan de derde kernopdracht van het caW: het 

aankaarten en signaleren van structurele problemen, er ver-

volgens structureel aan werken en in de maatschappij actie 

ondernemen. Ook phronèsis gaat daar voor een groot deel 

over: op bewuste manier maatschappelijke analyses maken 

van problematieken die zich stellen en systematisch keuzes 

maken over hoe wij als sociaal werkers kunnen omgaan met  

maatschappelijke problemen.”

hoe vertaalt zich dat concreet?

alain slock: “De sociale werkorganisaties uit de vier landen had-

den de opdracht om elk een sociale casus aan te pakken. als 

caW hebben we ervoor gekozen om de gentse romaproblema-

tiek en de antwoorden die de stad daar nu op zoekt tegen het 

licht te houden van de phronetic approach. een andere proble-

matiek waar we ook op verder gaan werken is die van de maat-

schappelijk kwetsbare jongvolwassenen. hierin zie je heel wat 

dynamieken die eigen zijn aan een stedelijke context: dak- en 

thuisloosheid, jongeren die naar de stad trekken maar daar in de 

anonimiteit verdwijnen. Het fijne is dat we op Europees vlak sa-

menwerken. Denemarken, finland en nederland worstelen met 

dezelfde problematiek.”

Wat is de winst voor het cAW?

alain slock: “het samenwerkingsproces moet ervoor zorgen dat 

we als caW een meer methodologisch kader krijgen om onze  

derde kernopdracht verder vorm te geven. hoe gaan we om met 

typische fenomenen uit de stad? Welke analyses maken we? hoe 

gaan we vanuit die analyses de stap zetten naar initiatief nemen 

en innovatie? hoe gaan we nieuwe antwoorden zoeken in dia-

loog met de stakeholders zoals het lokaal bestuur en de andere 

actoren die in de stad actief zijn? De vier deelnemende steden 

hebben allemaal te maken met meer neoliberale politiek waarin 

het kritisch activistische middenveld hoe langer hoe minder ge-

apprecieerd wordt. We moeten dus op zoek naar nieuwe ver-

houdingen. hoe kunnen sociaal werkorganisaties zich staande 

houden en tegelijk voor een stuk onafhankelijk en kritisch blijven 

in relatie tot de opdrachtgevers die hoe langer hoe meer de lo-

kale besturen zijn? met dit denkkader kun je tot bewustere afwe-

gingen komen: wat doen we wel en wat niet, en indien wel hoe 

gaan we dan bewust met de negatieve effecten om?”

“hoe gaan we nieuwe antwoorden zoeken 
in dialoog met de stakeholders 
zoals het lokaal bestuur en de 

andere actoren die in de stad actief zijn?”

Alain Slock: “Het fijne is dat we op Europees vlak samenwerken. Denemarken, 
Finland en Nederland worstelen met dezelfde problematiek.”
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Bits and bytes walk the talk 

De CAW-collega’s van ICT stappen op 20/12 vanuit hun 

bureau in Gent naar het Warmste Huis in Kortrijk. Dit 

ten voordele van allerlei projecten georganiseerd door 

onze collega’s in de Oost-Vlaamse gevangenissen. 

Sponsor deze tocht door een bijdrage te storten op 

BE25 0689 0002 0082 - BIC GKCCBEBB met vermelding 

‘Bits and Bytes’. Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.

Boek ‘ouderenmis(be)handeling’ kopen?Dit boek wil ouderenmis(be)handeling uit de ta-boesfeer halen en het bespreekbaar maken. Het is voornamelijk geschreven voor hulpverleners die met het thema (kunnen) geconfronteerd wor-den, maar ook voor de besturen van organisaties en voor de man in de straat. Het praktische stap-penplan is bruikbaar in verschillende settings:  ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, mutualiteiten, OCMW’s, politiediensten, WZC …

Wil je het boek bestellen? 
Contacteer Lily De Clercq via 
lilydeclercq@cawoostvlaanderen.be

genoteerd

De kinderen van De schreiboom hebben een droom! Opvangcentrum De Schreiboom heeft een mooie tuin 
waarin de kinderen avontuurlijk zouden kunnen ra-
votten. Maar de kinderen hebben jullie hulp nodig om 
van de tuin hun speelplek te maken. Een schommel, 
een klimtoren, een bankje en wilgenhut zouden al een 
enorm verschil maken!

Sponsor deze droom door een bijdrage te storten op 
BE25 0689 0002 0082 - BIC GKCCBEBB met vermelding: 
’De droom van De Schreiboom’. Vanaf 40 euro krijg je 
een fiscaal attest.
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“De nachtopvang is 
een weerspiegeling 
van onze maatschappij”

achter De schermen Bij De nachtOPvang

in oost-vlaanderen zijn er drie nachtop-
vangcentra, twee in gent en een in aalst. jet 
cantineau werkt 5 jaar bij caw oost-vlaan-
deren waar ze meehelpt met de organisatie 
van de nachtopvang in gent. vroeger draai-
de ze zelf mee in de nachtploeg maar sinds 
twee jaar is ze vrijwilligerscoach.

Hoe kan men de nachtopvang steunen?
jetcantineau: “We hebben altijd vrijwilligers nodig! contacteer mij ge-
rust via jetcantineau@cawoostvlaanderen.be als je zelf vrijwilliger wil 
worden. zaken zoals kledij, eten, drinken, shampoo, scheermesjes, 
pampers … kunnen we ook altijd gebruiken. maar die breng je het 
best binnen in de diverse dagcentra.”

Wat is de nachtopvang? 
jet cantineau: “Dak- en thuislozen kunnen terecht in de nachtopvang 
om er te slapen volgens het principe ‘bed, bad, brood’. ’s avonds 
krijgen ze een bord soep en ’s ochtends een ontbijt. ze kunnen ook 
douchen. We willen de mensen een hygiënisch en vooral veilig bed 
geven, weg van de straat. We bieden geen medische verzorging en 
ook geen hulpverlening. We doen dus enkel aan dienstverlening. het 
brugteam van het caW komt wel geregeld langs om contact te leggen 
met de dak- en thuislozen die ze dan overdag terugzien. voor een 
eerste overnachting kunnen de mensen zelf inbellen, maar vanaf de 
tweede nacht kunnen ze enkel nog bij ons terecht via een toeleider 
zoals het caW-onthaal, jac, OcmW, msOc …”

Jij bent vrijwilligerscoach. Dat betekent dat er ook vrijwilligers 
in de nachtopvang staan?
jet cantineau: “zeker, onze meeste vrijwilligers zijn mensen uit de 
middenklasse. De daklozen kijken naar hen op, omdat die vrijwilligers 
belangeloos hun avond aan hen willen spenderen. het betekent voor 
hen heel wat dat de vrijwilligers hen warm onthalen. ze voelen zich 
gehoord en gezien, wat soms al een enorm verschil betekent. Dak- 
en thuislozen zijn vaak superlieve mensen die net als iedereen nood 
hebben aan sociaal contact.” 

Met hoeveel personeelsleden werken jullie?
jet cantineau: “er zijn 10 caW-medewerkers vast in dienst bij de gent-
se nachtopvang. in de winter komen daar nog 10 personeelsleden bij. 
Dit zijn allen mensen met een bepaald profiel, met een zekere levens-
ervaring waardoor ze voeling hebben met ons publiek. mensenkennis 
is hier belangrijker dan een diploma.”

Wie komt er terecht in de nachtopvang?
jet cantineau: “De nachtopvang is een weerspiegeling van onze maat-
schappij. Dak- of thuisloosheid kan iedereen overkomen. mensen die 
ooit een goede job hadden maar ook mensen die in zo’n kwetsbare 
situatie zitten dat ze nog nooit een echte thuis hebben gehad. het 
gaat om personen van alle leeftijden en alle achtergronden. mannen, 
vrouwen, koppels, gezinnen. mensen die in gent geboren zijn maar 
ook mensen zonder papieren. Onze jongste bewoners zijn baby’s, de 
oudste is een vrouw van 81. De laatste tijd groeit de groep ouderen 
trouwens. maar er zijn ook veel jongeren.”

Sinds 18 november is de winternachtopvang gestart. 
Wat is het verschil met de gewone nachtopvang?
jet cantineau: “De winternachtopvang is een uitbreiding van de nacht-
opvang, zowel in beddencapaciteit als in uur van aankomst. in de win-
ter komen de daklozen tussen 20 en 21 uur binnen, in de andere 
seizoenen tussen 21 en 22 uur. ’s Ochtends worden ze om 8 uur 
gewekt, kunnen ze ontbijten en moeten ze ten laatste tegen 9 uur 
buiten zijn. in de winter zijn er in totaal 105 bedden, anders zijn dat er 
65. Bij vriesweer en overbezetting voorzien we noodbedden.”

ook vrijwilliger worden?  
contacteer jet cantineau via

jetcantineau@cawoostvlaanderen.be!
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sinds 1 augustus kijkt kinderrechtencommissaris caro-
line vrijens streng toe op de naleving en toepassing van 
kinderrechten in vlaanderen. voordien werkte ze onder 
andere als beleidsmedewerker bij het agentschap jonge-
renwelzijn en verdedigde ze de belangen en rechten van 
jongeren uit de jeugdhulp bij sos kinderdorpen. ze is ju-
riste van opleiding.

Waarop wil je - in het hele kinderrechtenverhaal - de focus 

leggen als het gaat over kinderen in armoede? 

caroline vrijens: “armoede is een probleem voor een steeds 

groter wordende groep kinderen en jongeren. kinderen in ar-

moede voelen zich uitgesloten. Dit heeft een enorme impact 

op hun mogelijkheden, hun geloof in zichzelf, hun veerkracht 

en dus ook op hun ontwikkeling. Wat armoede nog complexer 

maakt, is dat het zowel federale, vlaamse als lokale materie is. 

het kinderrechtencommissariaat moet proberen te verbinden 

waar het kan, over verschillende beleidsdomeinen heen, en dit 

vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en hun rechten. 

mijn rol is vooral klachten en signalen ontvangen over waar het 

voor kinderen knelt, waar hun rechten geschonden worden en 

op basis daarvan advies verlenen aan het vlaams Parlement en  

(lokale) overheden. 

elk kind dat je nu uit de armoede haalt door structurele maatre-

gelen te nemen - als samenleving, als stad, als regio, als land - is 

een kind dat meer kansen krijgt om zich goed te ontwikkelen. 

het kan helpen de vicieuze cirkel te doorbreken voor kinderen 

en jongeren. 

Op lokaal vlak denk ik bijvoorbeeld aan toegankelijke sociale kin-

deropvang, maximale onderwijskansen voor alle kinderen, on-

dersteuning aan scholen en samenwerking tussen scholen en 

welzijnsactoren, aan begeleiding op maat voor het kwetsbare 

gezin, aan een vrijetijdsaanbod dat openstaat voor alle kinderen 

en dat betaalbaar is. naast werk maken van structurele armoe-

debestrijding en het vermijden van dak- en thuisloosheid kun je 

als stad de kinderen ook leuke ervaringen laten opdoen. hen 

laten genieten. Die kinderen en jongeren krijgen zo het gevoel 

dat ze erbij horen. Dat is empowerment. 

“we moeten kinderen 
uit de armoede halen 
door structurele 
maatregelen te nemen”

nieuWe kinDerrechtencOmmissaris
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De samenleving moet zorgen dat een kind minder sterk de ge-

volgen voelt van de armoedesituatie in het gezin, en dit door 

structurele maatregelen te nemen die deze kinderen en gezin-

nen ten goede komen, in de kinderopvang, op school, op vlak 

van wonen, op vlak van vrije tijd.”

vorig jaar kreeg cAW oost-vlaanderen 2.203 hulpvragen 

van kinderen en jongeren. Wat is volgens jou het belang 

van de cAW’s op vlak van kinderrechten?  

caroline vrijens: “met zoveel hulpvragen is het belang van het 

caW op vlak van kinderrechten duidelijk. ik denk dat jullie het ver-

schil kunnen maken door samen te werken met ons en met an-

dere instanties, maar ook door informatie te verspreiden over de 

rechten van kinderen en gezinnen. caW’s spelen een belangrijke 

rol voor kinderen in een kwetsbare situatie. concreet denk ik aan 

de caW’s die jongeren die uit de jeugdhulp komen ondersteunen 

in hun overgang naar zelfstandigheid. Of scheidingssituaties waar 

caW’s het perspectief van kinderen en jongeren kracht bijzetten. 

hetzelfde geldt voor gezinnen die dreigen op straat te belanden 

en dakloos te worden. caW’s  kunnen op een laagdrempelige ma-

nier een vertrouwensrelatie opbouwen met mensen, hen vertel-

len waar ze recht op hebben en hen ernaartoe leiden. 

het kinderrechtencommissariaat krijgt per jaar meer dan 1.200 

vragen binnen. voor ons blijft het continu een uitdaging om onze 

dienst bekend te maken, zodat kinderen en volwassenen ons 

vinden als de rechten van kinderen geschonden worden of drei-

gen te worden. het is hierbij ook belangrijk dat we overleggen 

met eerstelijnsdiensten als het caW om na te gaan welke vragen 

eerder voor jullie zijn bestemd en welke jullie zeker mogen door-

verwijzen naar ons. Ook in het kader van ons advieswerk kan 

overleg interessant zijn om signalen samen te leggen om een 

bredere kijk te krijgen over waar het goed loopt en waar het nog 

beter kan voor kinderen en jongeren.”

Welke belangrijke speerpunten wil je meegeven aan de 

nieuwe vlaamse regering m.b.t. kinderrechten?

caroline vrijens: “zoals eerder gezegd moet de overheid de strijd 

tegen kinderarmoede op een effectieve wijze voeren door struc-

turele maatregelen te nemen die voor kinderen in armoede echt 

een verschil maken. Dit is een verantwoordelijkheid van de fede-

rale overheid, de vlaamse overheid en de lokale besturen. Ook 

zal ik in mijn werk steeds de focus leggen op kinderen en jonge-

ren in een kwetsbare positie, omdat zij vaak geen aanspraak ma-

ken op hun rechten of er door omstandigheden niet toe komen. 

Dit is trouwens een van de bestaansredenen van het kinder-

rechtencommissariaat. als onafhankelijke instantie moeten we 

de rechten van die kinderen en jongeren verdedigen. We zijn ons 

beleid voor de komende zes jaar volop aan het opmaken. Wordt 

dus zeker vervolgd!”

“met zoveel hulpvragen is het belang 
van het cAW op vlak van het welzijn 
van kinderen en jongeren duidelijk.”

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens: “Armoede is een probleem voor 
een steeds groter wordende groep kinderen en jongeren.”
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annick casteleyn, een dame met een passie voor amateur-
toneel, is een vaste donateur van caw oost-vlaanderen.

“ik leerde het caW kennen door de Welzijnswandelingen die jul-

lie organiseren tijdens de gentse feesten. De manier waarop jul-

lie mensen helpen sprak me zo aan dat ik besloot om op regel-

matige basis een bedrag te schenken aan het caW.

ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat het caW er is 

en dat iedereen met een hulpvraag er terecht kan. het is goed 

om te weten dat als het even fout loopt in het leven men terecht 

kan bij het caW. eigenlijk mag het caW nog veel meer naar bui-

ten komen met de werkingen en projecten die het organiseert.

het caW is een van de goede doelen die ik steun. ik doe dit om-

dat ik ervan overtuigd ben dat je best wel wat kan delen als je het 

‘goed’ hebt. verder heb ik het zeer moeilijk met de verkilling bin-

nen de maatschappij … labels plak je op kledij en niet op men-

sen. Daarom vind ik het belangrijk om organisaties als het caW 

te steunen. Dat kan op vele manieren: financieel, als vrijwilliger …”

“labels plak je op kledij 
en niet op mensen”

annick casteleyn steunt het caW

wil je net als annick het caw steunen? 
neem contact op met onze stafmedewerker 
fondsenwerving noël callebaut
(noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be en 09 265 89 20).

je steun is welkom op Be25 0689 0002 0082 
Bic gkccBeBB.
Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
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De laatste maanden kregen we heel wat 
cijfers over ons heen. zoveel cijfers dat we 
bijna zouden vergeten dat elk getal een 
mens van vlees en bloed vertegenwoor-
digt. een kleine besparing hier, een tikje op 
de vingers van europa daar, je hoort het 
zo vaak dat je er niet meer bij stilstaat … 
en niet meer doorhebt dat het voor echte 
mensen echte gevolgen heeft.

“Ik was 16 jaar en zwanger. Thuis was ik niet langer welkom. Waar kon ik 
naartoe?”  stefanie, 18 jaar, bij het jac.

“Sinds ik in het opvangcentrum verblijf, kan ik me echt focussen op mijn pro-
blemen.” khaled, 33 jaar, bij woonbegeleiding.

“Een kop warme soep of een tas koffie en een babbel met iemand die echt 
luistert.” jana, 25 jaar, bij het inloopcentrum.

“Soms heb je een schouder nodig om je eigen krachten terug te vinden. Die 
vond ik bij jullie.” Jimmy, 31 jaar, bij slachtofferhulp. 

“Mama en ik zijn blij dat we naar hier kwamen. Het is hier rustig en ik heb hier 
vriendjes.” noor, 8 jaar, in het vluchthuis.

het zijn geen cijfers maar mensen, mensen die je steun nodig hebben, 
meer dan ooit. caW biedt een schouder, een oplossing, een kop warme 
soep, een onderdak … Dat kan enkel en alleen dankzij jullie steun. Warme 
mensen maken een warme maatschappij, iets waar we allemaal nood 
aan hebben.

aarzel niet om me te mailen via noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be of 
bel me gerust op via 0473/92 66 95. voor extra projecten en initiatieven 
zijn giften, legaten en schenkingen steeds welkom op Be25 0689 0002 
0082 – Bic gkccBeBB.
 noël callebaut

stafmedewerker fondsenwerving
noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be

centrum algemeen Welzijnswerk (caW) Oost-vlaanderen is een plura-
listische organisatie die deskundige hulpverlening biedt aan iedereen 
met vragen of problemen in verband met welzijn. caW Oost-vlaanderen 
informeert, begeleidt en biedt onderdak indien dat nodig is. Onze 
doelgroepen zijn mensen in kwetsbare situaties zoals daklozen, slacht-
offers van geweld, jongeren, (ex-)gedetineerden, vluchtelingen, gebro-
ken gezinnen enz. Onze hulpverlening is professioneel, divers, vertrou-
welijk en anoniem.

onze organisatie telt 651 medewerkers en jaarlijks kloppen bijna 
29.000 mensen met een hulpvraag aan bij caw oost-vlaanderen.

volg caW Oost-vlaanderen via www.caw.be en www.facebook.com/
cawoostvlaanderen. contact opnemen kan onder meer telefonisch via 
0800 13 500.

voor extra projecten en initiatieven zijn giften, legaten en schenkin-
gen steeds welkom op Be25 0689 0002 0082 – Bic gkccBeBB. vanaf  
40 euro krijg je een fiscaal attest.

Wat is caW 
Oost-vlaanderen?

patrick seys / 
algemeen directeur

alain slock / 
inhoudelijk directeur

lieve vermeire /
hr directeur

Kris Coenegrachts (voorzitter), Kathleen Van Haute, Gerry van de Steene, 
Mark Block, Stefan Bockstal, Hedwig Coddens, Pierre De Potter, Emiel Lissens, 
Guido Van de Pontseele, Christl Willems, Kathleen Van Rysseghem, 
Thomas Vervaet en Sara Goossens.

Directie

raaD van Bestuur

De mens 
achter De cijfers

patrickseys@cawoostvlaanderen.be

alainslock@cawoostvlaanderen.be

lievevermeire@cawoostvlaanderen.be

OPgeklOPt noël cAllebAut



“Mijn man en ik wisten beiden dat er iets moest veranderen. En ik wou 
dat er een stap gezet werd. Zonder een derde persoon zouden we niet 
uit onze cirkel van verwijten geraakt zijn. Want op den duur verzand 
je in een patroon als koppel. In het begin was onze begeleider een 
scheidsrechter en op het einde vroegen we hem om op te treden als 
moderator, als we niet uit een zware discussie geraakten.

Als je wil samenblijven, moet je zeker hulp zoeken en samen begelei-
ding volgen. Tegen mijn kinderen heb ik altijd gezegd dat ze zich nooit 
door een partner mogen laten slaan. Dat ze dat niet moeten accepte-
ren. Maar nu weet ik: dat is gemakkelijk gezegd en niet evident als je 
iemand graag ziet. wel vind ik dat je best al na het eerste geweld-

incident stappen moet ondernemen. Want als je het gewoon laat 
gebeuren, waarom zou het geweld dan stoppen? Je moet zelfrespect 
ontwikkelen en beslissen of je wil verdergaan of niet. 

In onze omgeving weet niemand ervan. Ik vond het belangrijk dat het 
nieuws niet uitlekte. Er wordt inderdaad niet gepraat over dit soort za-
ken. Alles gebeurt tegenwoordig achter gesloten deuren. mensen we-
ten ook niet altijd waar ze terechtkunnen. Het CAW is nog niet bij 
iedereen bekend. Vroeger ging ik naar een psychologe, maar die stuur-
de me heel erg in een richting door bij elk gesprek te blijven herhalen: 
‘Neem een beslissing over je relatie’. En ik wou het nog niet opgeven. 
Een psycholoog is ook duurder. Bij het CAW is de ondersteuning gratis.”

hilDe werD samen met haar man Frank BegeleiD voor partnergewelD

“als je wil samenBlijven, 
moet je zeker hulp zoeken en 
samen BegeleiDing volgen”

cliënt vertelt


