
Aanbod en contact

Outreach

versterkt welzijn

Voor wie?
• outreach legt de focus op specifieke kwetsbare doelgroepen. We 

richten ons tot diegenen die, ondanks vooronderstelde behoeften, 
geen (positief) contact (meer) hebben met maatschappelijke 
voorzieningen en die ook geen ‘vraag’ stellen.

Hoe?
• vraagverduidelijking en integrale ambulante begeleiding vanuit een 

actieve, niet afwachtende benadering in de eigen leefomgeving van de 
hulpvrager;

• we gaan outreachend en vindplaatsgericht aan de slag, waarbij het 
aangaan van een werkrelatie centraal staat;

• we stimuleren positieve bindingen met maatschappelijke 
voorzieningen en met eigen netwerk;

• we hebben aandacht voor het coördineren en afstemmen van 
bestaande hulp – en zorgactoren die betrokken zijn op de hulpvrager.

Gepaste hulp op de 1e lijn
• we verwachten een minimaal engagement van de hulpvrager om een 

begeleiding traject aan te gaan; 
• we streven naar samenwerking met aanwezige hulpverlening en 

netwerken van de cliënt;
• indien blijkt dat CAW hulpverlening ontoereikend is, zoeken we samen 

met de hulpvrager naar een gepast hulpverleningsaanbod in de regio.

Onze principes
• we werken op vrijwillige basis en discreet;
• we werken deskundig op basis van actuele inzichten en wetenschappelijk 

onderzoek;
• we werken in samenspraak;
• we houden rekening met de cliënt, maar ook met zijn/haar omgeving 

en context.

Kinderen 
• de hulp aan kinderen situeert zich op een continuüm, waarbij het kan 

gaan over aandacht voor de kinderen als vergezellend bij de ouders tot 
begeleiding aan kinderen als autonome hulpvragers.

Contact 

Er zijn verschillende onthaalpunten. 
Wij maken graag een afspraak met jou.
Wij zijn iedere werkdag telefonisch 
bereikbaar van 8.30 u. tot 12 u. en van 
13 u. tot 17 u. 

Professional: 
https://www.caw.be/voor-
professionals/zoek-deelwerkingen/

www.caw.be/contacteer-ons/bel/

Burger: 
Je kan het CAW gratis bellen op het 
algemeen nummer 0800 13 500

De hulp is gratis

Online 
Mail: onthaal@
cawcentraalwestvlaanderen.be 

Verantwoordelijke
Céline Bisschop
celine.bisschop@
cawcentraalwestvlaanderen.be
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Housing First
Housing First begeleiding betreft een langdurige ondersteuning voor personen die na een periode 
van (langdurige) dakloosheid op zoek gaan naar een duurzame woning. Housing First schuift 
onvoorwaardelijke huisvestiging naar voor als basisrecht. Huisvesting is de eerste stap en de toegang 
is niet onderworpen aan specifieke voorwaarden, behalve de voorwaarden die ook gelden voor andere 
huurders (huurdersverplichtingen). Het hebben van een vaste woonst en de daarmee gepaarde privacy, 
rust en veiligheid, motiveert om de woning te behouden en om aan andere problematieken te werken. De 
wooncoach begeleidt de huurder bij alle aspecten van zijn leven en maakt deel uit van een intersectoraal 
dedicated team. 
Het is een innovatieve manier om te streven naar sociale integratie bij diegene die chronisch dak – en 
thuisloos zijn en kampen met fysieke/mentale gezondheidsproblemen en/of verslaving. 
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Praktisch

• iedereen kan zich aanmelden op onze centrale onthaalpunten. We verkennen en bespreken samen grondig 
de vraag. Wanneer blijkt dat een begeleidingstraject met een specifieke insteek aangewezen is, wordt de 
desbetreffende medewerker hiervan op de hoogte gebracht, die op zijn beurt de hulpvrager contacteert.

Mobiele hulpverleningstrajecten
Een mobiel hulpverleningstraject is een intensieve begeleiding op maat die het antwoord tracht te 
bieden op concrete hulpvragen en problemen inzake huisvesting, inkomen, activering, lichamelijke en 
geestelijke gezondheidszorg, netwerk, verslaving, zelfredzaamheid,… Essentiële componenten zijn een 
integrale aanpak voor alle levensdomeinen, een aanklampende begeleidingshouding, samenwerking 
met andere diensten en het versterken van het sociale netwerk. 

Mobiele hulpverleningtrajecten worden specifiek ingezet bij hulpvragers die moeilijk aansluiting vinden 
bij het reguliere hulpaanbod van onthaal en begeleiding omdat er voor hen te veel drempels zijn op de 
weg daar naartoe en/ of de vrees dat ze zullen afhaken. Het betreffen hulpvragers die vaak geen ‘vraag’ 
stellen, mogelijks zorg ‘mijden’ of zorg ‘missen’, maar wel kampen met problemen die zich situeren op 
meerdere levensdomeinen. 

Begeleiding aan jeugdhulpverlaters
De begeleiding richt zich naar kwetsbare minderjarigen of jongvolwassenen (16 tot en met 24 jaar), 
zorgmijders die zich vaak in complexe situaties bevinden, moeilijk aansluiting vinden en daardoor grote 
kans lopen om thuisloos te worden. De JongVolwassen-hulpverleners (JOVO) van het CAW richten zich 
tot: 
• jongeren die de niet- rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp verlaten;
• jongeren die de jeugdhulpverlening loslaten en geen binding meer zoeken omwille van gebroken 

trajecten, wantrouwen en hunkeren naar zelfstandigheid;
• jongeren die geen jeugdhulp verleden hebben, maar door problematische situaties op kantelleeftijd 

thuisloos (dreigen) te worden.

De begeleiding is integraal en focust zich op het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Kenmerkend is de 
structurele intersectorale samenwerking tussen het aanbod jeugdhulp en de volwassenhulpverlening. 

Ontmoeting via inloopwerkingen
We organiseren ontmoeting met bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie:
• inloophuis De Kom-Af, Desiré Mergaertstraat 15 te Roeselare
• inloophuis ’t Koeterke, wijngaardstraat 30 te Izegem.
Via de aanwezige onthaalmedewerker maken we de brug naar verdere hulp. We bieden ontspannende 
en vormende activiteiten aan waarbij we ook een link maken naar het aanbod buiten de eigen werking. 
Deelname aan deze activiteiten is vrijblijvend. We hopen zo bezoekers maximaal te stimuleren om terug 
te participeren aan het maatschappelijk leven. Binnen elke inloopwerking zijn er vrijwilligers actief. 
In het ’t Koeterke (Izegem) kan men ook terecht voor tweedehandskledij en het aanbod van de 
pamperbank.  


