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1. In cijfers...

CAW Boom Mechelen Lier zet zich in voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Het voorbije jaar 
hielpen we 4306 cliënten met een welzijnsvraag of -probleem. 

Werking CAW BML

Cliëntenprofiel Cliëntencontact

Eerstelijnszones 
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2. In beeld: herstelgericht werken

Binnen het zorglandschap zijn er de laatste jaren 
heel wat verschuivingen merkbaar. Begrippen 
zoals vermaatschappelijking en integrale zorg 
brengen evoluties in de hulpverlening op gang, 
maar brengen ook nieuwe uitdagingen met zich 
mee. Zo ook voor CAW Boom Mechelen Lier. 
Vanuit deze ontwikkelingen stelden we onszelf 
het doel om in 2019 het herstelgericht
gedachtegoed binnen te brengen in onze 
werkingen en hiermee aan de slag te gaan.

2.1 Wat  is herstelgericht werken?

"Cliënten voelen zich gehoord en 
begrepen wat de kans op herstel 
vergroot."

Bij een herstelgerichte aanpak vertrekken we 
niet vanuit het probleem, maar wel vanuit de 
mogelijkheden van de cliënt. Tijdens dit herstel-
proces staat hoop centraal. Door empowerend te 
werken, vertrouwen te schenken en te geloven in 
zijn capaciteiten, is de cliënt in staat om 
verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
leven en zelf keuzes te maken. 

Als hulpverlener bij BeGRIP (Begeleiding bij 
Gezins-, Relationele en Individuele Problemen) 
begeleidt Kathleen soms koppels die terecht zijn 
gekomen in een spiraal van familiaal geweld. 
Sinds een jaar past ze deze herstelgerichte 
aanpak toe. “Wanneer er sprake is van 
partnergeweld stappen we weg van het 
klassieke dader-slachtofferschap, maar werken 
we vanuit de krachten van de cliënten,” licht 
Kathleen toe. “Samen bekijken we wat er nodig 
is om opnieuw verbinding te creëren tussen de 
partners.” 

Ook de omgeving van de cliënt is belangrijk 
voor het herstelproces. Bijgevolg suggereert de 
herstelgerichte aanpak om de cliënten zoveel 

mogelijk te ontmoeten in de eigen leefwereld. De 
cliënt blijft wel de sturende kracht en de 
hulpverlening stelt zich dienstbaar op. “We 
doorlopen het proces samen, maar de regie 
ligt in handen van de cliënt,” legt Kathleen uit. 
“Samen geven we het leven weer vorm waarbij 
de beleefde ervaringen verwerkt en geïntegreerd 
zijn.” 

2.2 Herstelgerichte initiatieven 

Na een theoretische kennismaking met de 
herstelgerichte aanpak, zijn we overgegaan tot 
de implementatie. Daartoe hebben we 
verschillende initiatieven genomen. 

2.2.1  Inzet van ervaringsmedewerkers

Binnen het herstelgericht werken zijn 
professionele expertise en levenservaring 
gelijkwaardig. De inzet van ervarings-
medewerkers biedt zo nieuwe perspectieven 
binnen de hulpverlening. Eén van die ervarings-
medewerkers bij CAW Boom Mechelen Lier is 
wooncoach Peter. Enkele jaren geleden ging hij 
door een moeilijke periode in zijn leven. Tijdens 
zijn opname was het woord ervaringsdeskundige 
wel al eens gevallen, maar pas 3 jaar na zijn 
ontslag uit de psychiatrie schreef hij zich daad-
werkelijk voor de opleiding in. “Ik vond dat ik zelf 
stabiel moest zijn, alvorens ik steun kon bieden 
aan anderen,” vertelt Peter. Na enkele jaren van 
vrijwilligerswerk voelde hij dat de tijd rijp was 
voor een volgende stap in zijn herstelproces en 
startte hij vorig jaar als Wooncoach bij het CAW. 

“Vanuit mijn eigen herstelverhaal weet ik als 
geen ander wat het is om te leren omgaan met 
een psychische kwetsbaarheid. Juist daar zit 
mijn kracht om anderen te motiveren. Cliënten 
zeggen wel eens ‘jij weet niet hoe dat voelt’ of ‘jij 
weet niet wat een verslaving is,’ maar ik ken dat 
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gevoel wel. Cliënten schrikken vaak wanneer ze 
dat horen, maar ze putten er wel hoop uit.” 

"Het is niet de bedoeling dat het over 
mijn ervaring gaat, maar ik ben er open 
over als ze ernaar vragen. Op die manier 
wil ik een rolmodel voor hen zijn."

Dat de inzet van ervaringsmedewerkers mooi 
aansluit bij het gedachtegoed van herstelgericht 
werken spreekt voor zich. Een ervarings-
medewerker kan zich kan inleven in bepaalde 
situaties, waardoor er sneller een vertrouwens-
band ontstaat. Wetende dat de ervarings-
deskundige ook geworsteld heeft met een 
psychische kwetsbaarheid geeft hen een gevoel 
van (h)erkenning. Een ervaringsdeskundige 
vertrekt bovendien vanuit de cliënt. “Ik sta 
als hulpverlener niet boven, maar naast mijn 
cliënten,” aldus Peter.  

2.2.2  Herstelgerichte 
 samenwerkingsverbanden

Zorg en ondersteuning bieden kan je het best in 
samenwerkingsverbanden. Zo is de Herstel-
academie, een initiatief van het Emergonetwerk, 
verhuisd naar het CAW en werken zij nauw 
samen met team BeGRIP. Ze geven cursussen 
over uiteenlopende thema’s, waarbij de deel-
nemers hun herstelproces zelf in handen nemen. 

Nog in samenwerking met Emergo zijn we 
gestart met het project Wooncoach waarbij we 
cliënten coachen die er niet in slagen om 
zelfstandig een huishouden te runnen. 

Daarnaast zijn we ingegaan op de projectoproep 
‘innovatieve herstelgerichte initiatieven voor 
daders en slachtoffers’, dat zijn vertaling vond in 
een project voor daders en slachtoffers van een 
tijdelijk huisverbod. Dit binnen het samen-
werkingsverband met het Family Justice Center.

Tot slot ondersteunen we, in samenwerking met 
Moderator en andere partners, de 
dialooggroepen SAMENSPRAAK. Tijdens deze 
sessies gaan daders, slachtoffers en hun 

omgeving van niet gerelateerde feiten die 
betrokken zijn bij seksueel overschrijdend 
gedrag met elkaar in gesprek. 

2.2.3  Nieuwe therapievormen 

Herstelgericht werken brengt ook nieuwe 
therapievormen met zich mee, zoals de 
Emotionally Focused Therapy (EFT). De 
hulpverleners van BeGRIP, het Crisisteam en 
het vluchthuis volgden vorig jaar een opleiding 
EFT met een apart luik rond familiaal geweld. 
Inmiddels passen ze dit toe bij de begeleiding van 
koppels en gezinnen. “Bij EFT bekijken we hoe 
het probleem is ontstaan en zoomen we in op de 
onderliggende verlangens,” vertelt Kathleen. Een 
vrouw die haar man voortdurend controleert, 
doet dat niet zomaar. Een onderliggende emotie 
zou verlatingsangst kunnen zijn. Vanuit deze 
vaststellingen gaan we op zoek naar manieren 
om met elkaar te communiceren.” Door opnieuw 
verbinding te creëren kan de relatie tussen de 
partners zich herstellen. 

2.3 Toekomst

In 2019 brachten we het herstelgericht 
gedachtegoed binnen in het CAW, maar het is 
ons doel om dit in 2020 verder te laten voort-
vloeien naar andere deelwerkingen. In december 
organiseerden we alvast een namiddag voor alle 
medewerkers gewijd aan herstelgericht werken. 
Hoewel de implementatie van herstelgericht 
werken geduld en doorzettingsvermogen vraagt, 
zijn de eerste resultaten alvast positief. Cliënten 
voelen zich gehoord en begrepen wat de kans 
dat ze opnieuw een volwaardige plek kunnen 
innemen in de samenleving aanzienlijk vergroot. 
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Regionale informatie over alle CAW's  
lees je op onze website!

www.caw.be/inbeeld2019
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