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"De cliënt zit aan het stuur 
op de weg naar goede hulp."
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Welkom
Mensen onthalen. Mensen begeleiden. Welkom zeggen. Dat hebben we bij CAW 
Limburg in 2019 70 000 keer gedaan. Dat blijkt uit de officiële cijfers van het aantal 
cliëntcontacten. Daar sta je toch van te kijken. De cijfers spreken voor zich. Ze zijn een 
kwantitatieve vertaling van het sterk sociaal werk dat medewerkers en vrijwilligers 
hebben neergezet. Een resultaat om trots op te zijn. 
Resultaten behaal je echter nooit alleen. Daarom wil ik ook een pluim aan onze 
partners geven. Samenwerken zit in het DNA van onze 
organisatie. We delen graag kennis en gaan het gesprek 
aan. Dat is cruciaal om met partners in welzijn een sterk 
aanbod op de eerste lijn te verzekeren. Dankzij die aanpak 
stonden we in 2019 paraat voor de meest kwetsbare 
mensen in de samenleving. Een engagement dat we ook in 
2020 willen waarmaken. 
Guy Vanderstraeten, Algemeen Directeur

Jaarverslag in een notendop
• We hielpen 11 545 mensen.
• We onthaalden 9 465 mensen, 

ongeveer evenveel als in 2018.
• We begeleidden 3 741 mensen, 

een stijging van 3,6%.
• We hadden 69 849 contacten 

met cliënten, een stijging van 
4,1%. 

• Trajecten met cliënten namen 
toe en duurden langer. 

• We realiseerden dit aanbod 
dankzij het engagement van 
304 medewerkers en 128 
vrijwilligers.

CAW Limburg versterkt welzijn
In 2019 hielp CAW Limburg 11 545 mensen in onthaal, begeleiding en nazorg.
Onze verschillende werkingen zijn op uiteenlopende manieren in de 8 eerstelijnszones 
van Limburg beschikbaar en bereikbaar. We helpen mensen op vraag en 
aanklampend. Dankzij die aanpak bereiken we Limburgers in de hele provincie. In 2019 
woonden 8 978 mensen in Limburg, 2 567 mensen woonden buiten Limburg, waren 
ambtelijk geschrapt of gaven geen adres op. We tellen cliënten uniek. Dat betekent dat 
we mensen die gebruik maken van verschillende diensten slechts één keer tellen. 

Geslacht

Leeftijd

Noord-Limburg
1 456 cliënten

West-Limburg
779 cliënten

MIDWESTLIM
744 cliënten

Herkenrode
1 856 cliënten

Haspengouw
939 cliënten

ZOLIM 
862 cliënten

Kemp en Duin
1 388 cliënten

Maasland
954 cliënten

0 - 11
476 cliënten

12 - 17
732 cliënten

18 - 24
1 466 cliënten

25 - 29
946 cliënten

30 - 39
2 382 cliënten

40 - 49
1 742 cliënten

50 - 59
1 099 cliënten

60+
632 cliënten

Onbekend
2 070 cliënten

5 153 6

6 319 67

Eerstelijnszones
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Onthaalhulpverlening
CAW Limburg onthaalde 9 465 mensen.
Iedereen heeft het wel eens moeilijk. 
Dat is niet erg. Dan is het CAW er. Bij 
het onthaal kan iedereen terecht met 
eender welke welzijnsvraag. Onze hulp is 
gratis, vrijwillig en vertrouwelijk. Onze 
hulpverleners beschikken over de nodige 
expertise om snel in te spelen op vragen 
over uiteenlopende thema's. 
We registreren de vragen in 7 
verschillende clusters. Iemand kan in één 
of meerdere clusters geholpen zijn en één 
of meerdere trajecten volgen. 

Clusters onthaalhulpverlening 

Clusters begeleiding

Verloop traject onthaal 

Verloop traject begeleiding 

Begeleiding
CAW Limburg begeleidde 3 741 mensen.
Sommige mensen voelen zich na één of 
enkele gesprekken geholpen. Anderen 
hebben nood aan een begeleiding van 
langere duur. Onze hulpverleners 
verkennen samen met hen deze wens. 
Soms helpen we mensen verder bij een 
begeleidingsdienst van het CAW. In 
andere situaties verwijzen we door naar 
een externe partner. We registreren de 
vragen van mensen in 7 verschillende 
clusters. Iemand kan in één of meerdere 
clusters geholpen zijn en één of meerdere 
trajecten volgen. 

Wonen en 
thuisloosheid
2 119 vragen

Wonen en
thuisloosheid
1 078 vragen

Relaties en 
persoonlijke problemen

4 569 vragen

Minderjarigen en 
jongvolwassenen

2 162 vragen

Minderjarigen en 
jongvolwassenen

777 vragen

Relaties en 
persoonlijke problemen

1 610 vragen

Armoede, schulden
en toeleiding 

tot basisrechten
1 684 vragen

Armoede, schulden
en toeleiding 

tot basisrechten
407 vragen

Dader en slachtoffer
1 987 vragen

Dader en slachtoffer
730 vragen

Detentie
19 vragen

Detentie
227 vragen

Precair verblijf 
398 vragen

Precair verblijf 
16 vragen

lopend

lopend

afgerond

afgerond

interne doorverwijzing

interne doorverwijzing

externe doorverwijzing

externe doorverwijzing

afgebroken

afgebroken

1 678

1 801

2 332

1 237

2 627

144

1 716

116

1 326

642
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Wist je dat ...
- Inloopcentrum Compagnie & Co bereikte 2 948 mensen. 
- Activering deed casemanagement zorg voor 205 mensen en begeleidde zelf 
55 mensen. 
- Het Crisismeldpunt -18 behandelde 1 600 crisisvragen. 
- OverKop Genk maakte 3 861 jongeren warm voor het vrijetijdsaanbod.
- Het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk was aan het werk in 12 
gemeenten met 22 straathoekwerkers. 
- 1712, de hulplijn voor vragen over geweld, kreeg 5 409 oproepen.
- Het team bekendmaking van het JAC bereikte 1 901 jongeren. 
- 1 Gezin 1 Plan nam zich voor met 200 gezinnen een gezinsplan op te stellen.
- Cabrio Pelt en Sint-Truiden begeleidde 48 dak- en thuislozen. 
- Winterdagopvang Crème Brûlée ontving dagelijks tot 19 bezoekers.
- De vormingscel van het JAC bereikte 981 leerlingen.  
De cijfers van deze diensten zijn niet opgenomen in de algemene cijfers van 
CAW Limburg. Het is een greep uit hun realisaties in 2019. Meer weten? Volg de 
Wat beweegt er?-pagina op caw.be.

Een blik op 2020
- We verhuizen naar Portavida Genk. Een aantal 
Genkse diensten verhuist naar deze nieuwe 
site. Volg ons op Facebook en LinkedIn en kom 
als eerste te weten wanneer we klinken op de 
officiële opening. 
- We verbouwen het Thuislozencentrum in 
Hasselt en Opvang Noord in Lommel.
- We openen een JAC in Peer en Tongeren.

Donateurs
In 2019 ontving CAW Limburg steun van verschillende donateurs. We zetten hen in de kijker. 
- Met de hulp van CERA en PIKOH publiceerde de Bezoekruimte Een bijzonder bezoek. 
- Het Fonds Barones van Oldeneel tot Oldenzeel verleende steun om de transitie in onze cluster 
wonen en thuisloosheid verder uit te voeren. 
- Tijdens De Warmste Week zamelden CAW collega's geld in voor jongerenwerking OverKop Genk en 
Enchanté Sint-Truiden, een netwerk van hartelijke handelaars en burgers.
- Het Vluchthuis en opvangcentrum De Passerel ontvingen giften en materialen van verschillende 
weldoeners en serviceclubs. 
- Verschillende mensen en organisaties maakten middelen over op ons rekeningnummer. Jullie zijn 
met te veel om op te noemen. Bedankt! Weet dat we jouw bijdrage waarderen en goed besteden.  
Wat kan jij voor CAW Limburg betekenen? Bel 089 300 150 en vertel het ons. Je gift is welkom op 
BE38 0882 1281 6072. Vanaf 40 euro kom je in aanmerking voor belastingsvermindering. 

Vrijwilligers
In 2019 zetten 128 
vrijwilligers zich in voor 
CAW Limburg. Dank 
jullie wel! Vrijwilligers 
zijn #superhelden. 
Onze vrijwilligers geven 
het beste van zichzelf 
bij 18 verschillende 
diensten. De meesten 
zijn aan de slag bij 
Compagnie & Co (32) en 
BudgetInZicht (49). 

Cliëntcontacten
In 2019 had CAW Limburg 69 849 
contacten met mensen.
We werken multi-kanaal om mensen 
te helpen. De hulpverlening gebeurt 
met een mix van face-to-face en digitale 
communicatie, individueel en in groep en 
altijd op maat. 
Het aantal cliënten in onthaal bleef stabiel 
in vergelijking met 2018, maar het aantal 
begeleidingen steeg. Dat uit zich in een 
stijging van het aantal cliëntcontacten met 
4,1%. Dat betekent dat we mensen vaker 
zien en dat trajecten intensiever worden.  

bureaugesprek
28 091

SMS
1 956

cliëntbespreking
331

telefoon
14 964

mobiel
1 686

groepssessie
183

e-mail
9 442

brief
1 410

overbrugging
103

huisbezoek
7 806

contact voor 
start begeleiding

1 307

crisis
9

bezoek in de
bezoekruimte

2 000

chat
553

beeldtelefoon
8
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Regionale informatie over alle CAW's  
lees je op onze website!

www.caw.be/inbeeld2019
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