
Welkom bij 
CAW Oost-Brabant 

CAW Oost-Brabant staat voor sterk sociaal werk op de eerste lijn. Dicht bij mensen en met 
bijzondere aandacht voor de steeds toenemende maatschappelijke kwetsbaarheid. Hierop een 
antwoord bieden vraagt alertheid voor de noden in de samenleving, flexibiliteit in het aanbod, 
verbinding en samenwerking zowel met partners in de zorg, met beleidsmakers als met de burger.  
Het vraagt voortdurende innovatie en kwaliteit van de hulpverlening.
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CAW OOST-BRABANT 
ANNO 2019
8.905 mensen stelden in 2019
een hulpvraag aan CAW Oost-Brabant.
Dat zijn er gemiddeld 35 per dag.
1.475 daarvan contacteerden ons
via de hulplijn 1712. 

1.272 jongeren stelden een hulpvraag
aan het JAC, het jongerenaanbod van
CAW.

We bieden hulpverlening op maat 
met 177 werknemers (140,75 VTE)
242 actieve vrijwilligers

25 stagiairs
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CAW Oost-Brabant omvat

30 gemeenten met in totaal 
500.000 inwoners

5 eerstelijnszones

4 onthaallocaties 

15 plekken en 4 doorgangs-
woningen voor begeleid wonen

Onthaal
Er waren 2.357 eenmalige 
onthaalcontacten, personen die 
we aan de hand van één gesprek 
kunnen verder helpen, via directe 
hulp of doorverwijzing. 5.073 
personen doorliepen een langer 
durend onthaaltraject.

Begeleiding en opvang

1.554 personen werden 
ambulant begeleid, 384 personen 
werden opgevangen en begeleid 
in onze 5 opvangcentra.
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Basiswerk
10.127 bezoeken in onze 3 inloopcentra. 1.025 overnachtingen in onze Winter-
opvang. 551 mensen bezochten het Woonanker voor hulp bij het zoeken naar 
een woonst.

Contacten via andere locaties:
• Via de Solikoop (sociale kruidenier) bereikten we 1.323 gezinnen.
• Via outreaching bereikten we 146 mensen
• Via het Overkophuis (in Tienen): 4.354 jongeren.

Younited Belgium, de nieuwe naam voor de Belgian Homeless Cup, telde 35 
trouwe spelers in onze Leuvense ploeg.

Ongeveer 45% van de hulpvragers zijn mannen,
55% vrouwen

55%45%

Ongeveer 70% is van 
Belgische origine

De hulpvragen in het onthaal gaan vooral over 
psychisch welbevinden, ouder-kindrelatie, 
administratieve problemen, stress en 
partnerrelaties. 

De begeleidingen gaan vooral over psychosociale 
problematieken, relaties en gezin, crisissituaties en 
woonbegeleidingen. 

In 57% van de gevallen komen mensen 
eerst langs op het onthaal om hun vraag 
te stellen, 23% doet dat liever telefonisch, 
16% via mail en chat. 

57% 23% 16%

27%

65%

26 - 59 jaar

12 - 25 jaar

Leeftijd cliënten onthaal: Leeftijd cliënten begeleiding:

12 - 25 jaar

26 - 59 jaar

00 - 11 jaar

60%
15%

16%
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CAW Oost-Brabant Anno 2019, het jaar van de 
verandering. 
In Vlaanderen werd het eerstelijnslandschap hervormd tot 60 eerstelijnszones. In de 

voorbereiding van die hervorming werkte CAW Oost-Brabant niet alleen actief mee in 

de veranderteams om dit proces in gang te zetten. Ook de eigen organisatie werd 
hertekend tot 4 evenwaardige regioteams, in Leuven, Diest, Tienen en Aarschot. 

Verder breidde CAW Oost-Brabant de samenwerking met 1712 uit en werd de 

chathulp opgestart. Werkte het Leuvense inloopcentrum Meander mee aan een 

onderzoeksproject van UCLL over de meerwaarde van doelgroepvrijwilligers in 

de organisatie. Ontwikkelden we nieuwe kwaliteitsinstrumenten bij de uitbouw 

van ons outreach aanbod. Werkten we mee aan het dialoogmoment van Ieders 

Stem Telt Vlaams-Brabant in aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 waarbij 

mensen in armoedesituaties in gesprek gingen met beleidsmakers. Startten we 

ons bouwproject voor een nieuw korte opvangcentrum waarbij de noden van 

de doelgroep mee aan de basis lagen van de bouwplannen. Werden verschillende 
innovatieve samenwerkingsprojecten opgestart met diverse partners om tegemoet 

te komen aan specifieke hulpvragen.

De ‘kindreflex’ werd opgestart, een stappenplan voor hulpverleners om met hun 

volwassen cliënten in gesprek te gaan over ouderschap. Samen met sectorale en 

intersectorale partners werd de methodiek van Housing First, een innovatieve 

aanpak van dakloosheid, verfijnd om tot een bruikbare hulpverleningsmodule te 

komen. Mindspring Leuven werd opgestart, een innovatief educatief groepsaanbod 

voor vluchtelingen om hun mentale weerbaarheid te verhogen. We vierden 5 jaar 
Woonanker en daarmee ook het belang en de troeven van dit essentiële hulpaanbod 

voor maatschappelijk kwetsbare mensen die extra ondersteuning en begeleiding 

nodig hebben bij het zoeken naar huisvesting. 

We sloten het jaar af ondanks de aangekondigde besparingsmaatregelen, met de 

sterke ambitie te blijven werken aan een warme en solidaire samenleving, vanuit 

het geloof in mensen.  

Regionale informatie over alle CAW's  

lees je op onze website!

www.caw.be/inbeeld2019
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