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Voorwoord

Beste lezer,

In 2019 werd de besparingsgolf aangekondigd. Deze besparingen brachten 
de CAW’s in de tweede helft van 2019 in turbulente wateren. Het zette ons 
aan tot zelfreflectie en een kritisch houding naar het beleid. De bezorgdheid 
voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die door de 
besparingen dreigen uit de boot te vallen, lokte ons uit ons kot. 

We wisten toen nog niet dat een corona-crisis ons in 2020 letterlijk weer in 
ons kot zou duwen en ons engagement, onze flexibiliteit en creativiteit nog 
meer op de proef zou stellen. Een overheid die bespaart op zorg en welzijn. 
Je kan het je in coronatijden niet meer voorstellen. 

Voor wie nog twijfels mocht hebben: de cijfers, beelden en getuigenissen 
in deze “CAW in beeld 2019” tonen de maatschappelijke meerwaarde van 
onze hulp- en dienstverlening én van onze meer dan 2000 medewerkers en 
evenveel vrijwilligers die dat realiseerden. 

Vandaag zijn we allemaal slachtoffer van het coronavirus. Deze crisis treft 
de kwetsbare mensen in de samenleving nog harder. Maar de CAW’s 
verliezen hen niet uit het oog. Meer nog, medewerkers en vrijwilligers 
zetten zich meer dan ooit in om in deze tijden er te blijven zijn voor 
daklozen, gedetineerden, slachtoffers van intrafamiliaal geweld, jongeren 
in moeilijkheden, enz… In 2019 hielpen we 109.357 slachtoffers zowel van 
geweld binnen een familiale context als slachtoffers van het maatschappelijk 
geweld waar mensen in armoede extra aan onderhevig zijn. 

Jongeren die sofasurfen, gaven we een gezicht en hielpen we door hen 
een steuntje in de rug te geven zodat ze hun leven weer op de rails kregen. 
Mensen kregen hulp vóór het dak boven hun hoofd verdween. 

Een dikke merci aan al onze medewerkers, hulpverleners, sociaal werkers 
die in goede en kwade dagen zorgen voor de verbinding tussen mensen en 
voor een warme en zorgzame samenleving. 

Namens de CAW Groep, de netwerkorganisatie van de 11 CAW’s in 
Vlaanderen en Brussel.

Maart 2020
Anita Cautaers 
Directeur CAW Groep
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1. Wat doen de Centra 
voor Algemeen Welzijnswerk

De Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) geven 
steun aan diegenen die het moeilijk hebben zo-
dat ze zelf terug verder kunnen. We bieden rust 
aan diegenen die dat kwijt zijn. We  versterken de 
mogelijkheden van mensen en staan hen bij in 
het benutten van hun basisrechten.  
We bestrijden elke vorm van uitsluiting en komen 
op voor een menswaardig en kwaliteitsvol leven 
voor iedereen. We gaan voor gelijke kansen en 
een harmonieuze samenleving.

In tijden van verregaande specialisatie en 
versnippering van het hulpaanbod geven de 
CAW’s richting. Deze brede, generalistische blik 
is een houvast voor mensen die zoeken naar 
hulp die niet in hokjes in te delen is. De CAW’s 

ondersteunen de mensen bij al hun vragen en 
problemen die te maken hebben met welzijn. 
Een moeilijke relatie. Persoonlijke uitdagingen. 
Financiële, administratieve, juridische of 
materiële problemen. Problemen in je gezin, 
familie of je ruimere sociale omgeving, … Maar 
ook slachtoffers van een schokkende gebeurte-
nis, slachtoffers en daders van geweld, misbruik 
en betrokkenen van verkeersongevallen en 
misdrijven.  
 
De CAW’s plaatsen een probleem binnen de 
context van de hele mens en niet de mens 
binnen de context van zijn probleem. De CAW’s 
zijn actief op het brede continuüm van preventie, 
onthaal, begeleiding en nazorg.

© Edward Eyer - Unsplash
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Er zijn 11 erkende CAW’s in Vlaanderen en 
Brussel. Elk CAW heeft zijn eigen werkingsgebied. 
De fysieke locaties van het CAW zijn verspreid 
over Vlaanderen en Brussel.

De 11 CAW’s vertrekken vanuit een samen-
werkings houding. Ze doen dit, naast vele 
samenwerkingsverbanden op het werkveld, ook 
via de CAW Groep, een netwerkorganisatie die 
de 11 CAW’s verbindt op sectoraal niveau. De 
CAW Groep formuleert antwoorden op brede 
maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot 
(on)welzijn. Ze zet daartoe strategische inhoude-
lijke lijnen uit waarbij ze de 11 CAW’s stimuleert, 
innoveert, profileert en ondersteunt. 

De CAW Groep doet dit door middel van 
duurzaam overleg, gezamen lijke afspraken, 
gezamenlijke communicatie, belangenbehar-
tiging en beleidsbeïnvloeding ten opzichte van 
de overheid, middenveldorganisaties en de 
samenleving.

CAW Halle Vilvoorde

CAW Boom Mechelen Lier

Werkingsgebied CAW

CAW Oost-VlaanderenCAW Noord-West-Vlaanderen

CAW Centraal-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen CAW Oost-Brabant

CAW Limburg

CAW Brussel

CAW Antwerpen CAW De Kempen
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CAW online
De CAW’s hebben ook een sterke online- 
aanwezigheid o.a. via de sectorale website 
( www. caw. be) en, specifiek voor jongeren, 
via www.jac.be ( JAC: jongerenaanbod van het 
CAW). De website geeft een overzicht van het 
hulp- en dienstverleningsaanbod van de CAW’s 
en biedt verschillende mogelijkheden om de 
hulpverleners te contacteren. Op de website kan 
je via e-mail of chat contact opnemen met een 
professionele hulpverlener.

Gratis en laagdrempelig telefoonnummer
Naast chatten, mailen of langskomen, kan 
iedereen met een vraag telefonisch terecht op de 
gratis CAW-lijn: 0800 13 500. We promoten deze 
laagdrempelige toegang ten aanzien van nieuwe 
hulpvragers en mensen die nog geen onthaalm-
edewerker of hulpverlener toegewezen kregen. 
Het 0800-nummer wordt bemand door ervaren 
hulpverleners van het CAW en verbindt de CAW’s 
tot een geheel.

Op basis van de postcode wordt de beller 
door verbonden naar een CAW-hulpverlener 
in de juiste regio. Zo vermijden we nodeloos 
door verbinden van bellers. We garanderen 
 anonimiteit door de oproep niet te laten 
 verschijnen op de telefoonfactuur.

Het 0800-nummer leverde 167.243 
minuten totale gespreksduur in 2019.

In 2019 beantwoorden de CAW’s 170 oproepen 
per werkdag op dit nummer. Dagelijks 170 
verbindingen op zoek naar antwoorden. In totaal 
kregen we 52.038 oproepen in 2019, 82% hiervan 
werd effectief beantwoord door een hulpver-
lener. In figuur 1 zie je de redenen waarom niet 
elke oproep beantwoord wordt. Vaak haakt de 
beller in vooraleer iemand aan de lijn te krijgen. 
In welke mate dit te wijten is aan een last minute 
aarzeling of in welke mate men later alsnog 
terugbelt, kunnen we niet afleiden uit deze 
cijfers. Wat wel ontegensprekelijk blijkt uit deze 
cijfers is dat het 0800-nummer een broodnodige 
welzijnslijn voor velen is (figuur 1).

1.1 Wie bereiken we?

In 2019 kwamen 109.357 cliënten in 
contact met het CAW.

De CAW’s richten zich tot alle leeftijds  cate-
go rieën. Dat blijkt duidelijk uit deze cijfers. 
Een kwart (27%) van ons cliënteel is jonger 
dan 25 jaar. De grootste groep cliënten (65%) 
is tussen 25 en 60 jaar. Een kleine groep is 

0800 medewerker

CAW online
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ouder dan 60 jaar (7%). In vergelijking met het 
 populatie   g e middelde van Vlaanderen bereiken 
we meer cliënten in de groep van 25 tot 60 jaar 
(65% vs. 46%). Er kloppen iets meer vrouwen 
dan mannen (52% vs. 48%) aan bij het CAW met 
welzijns vragen of -problemen (figuur 2).

1.2 Welke ondersteuning/
hulpverlening bieden we aan 
cliënten?

Elke cliënt die binnenstapt bij een CAW kan 
erop rekenen dat zijn/haar hulpvraag beluisterd 
en verhelderd wordt vanuit een breed en 

generalistisch perspectief. Hierbij focussen 
onze medewerkers zich niet alleen op dat ene 
deelprobleem of die ene concrete hulpvraag, 
maar op het integrale individu. De mens achter 
de vraag. Het individu staat nooit alleen, maar 
is ingebed in een context die deel uitmaakt 
van een samenleving. Het is daarom essentieel 
en één van de kernwaarden van de CAW’s dat 
er niet alleen aandacht is voor het ervaren 
probleem, maar ook voor de persoon die in een 
complexe wisselwerking staat met de personen 
rondom hem, de maatschappelijke context, zijn 
materiële situatie en essentiële basisbehoeften 
en -rechten. Het doel voor de persoon met 

Beantwoord

Beller haakte in voor doorschakeling 

Oproep vroegtijdig verlaten 

Geen Antwoord

Andere reden

Bezet

82,1%

11,1%

3,4%

1,9%

1,2%

0,3%

Figuur 1
Resultaat oproep 0800-nummer, %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

0-17 jaar

Man Vrouw

18-24 jaar

26-60 jaar

plus 60 jaar

Figuur 2 
Leeftijd van de cliënten CAW volgens geslacht (geregistreerd bij 87% van de cliënten)

09

CAW IN BEELD 
2019

CAW GROEP



een hulpvraag of ondersteuningsnood is niet 
alleen het oplossen van zijn probleem maar ook 
het realiseren van een kwaliteitsvol leven met 
betekenisvolle relaties.

De CAW’s hanteren deze visie doorheen de 
verschillende onderdelen van haar aanbod: 
preventieve acties, onthaal, begeleiding en 
nazorg. Deze kunnen apart bestaan, maar kan 
eveneens een continuüm van hulpverlening voor 
de cliënt betekenen.

1.2.1 ONTHA AL

De initiële vraag die een cliënt bij een CAW 
stelt, is vaak niet eenduidig te koppelen aan een 
specifieke vorm van hulpverlening. De hulpvraag 
is niet altijd even duidelijk en meestal is er sprake 
van ‘een vraag achter de vraag’. De hulpverlener 
zal samen met de cliënt de vraag ontrafelen, de 
rechten verkennen, de problemen inventariseren 
en systematisch in kaart brengen. De hulpvraag 
wordt geplaatst binnen de brede context van de 
persoon om zo zicht te krijgen op de aard van 
de problemen en alle ‘oplossingsalternatieven’ 
te verkennen. Dit gebeurt in een empowerende 
en participatieve relatie met de cliënt. Deze 
vraagverheldering en rechtenverkenning is het 
fundament van een goede hulpverlening en kan 
een finaliteit op zich zijn of leiden tot verdere 
stappen richting hulpaanbod en/of rechten 
toekenning.

In 2019 werden 91.881 cliënten onthaald 
door het CAW.

58% van ons cliënteel vindt zelf de weg naar 
ons. Een kleine groep (5%) komt bij het CAW 
terecht na een interne doorverwijzing. 37% komt 
aankloppen bij het CAW na een externe doorver-
wijzing door voornamelijk niet-professionelen, 
politionele diensten en het OCMW. 

De hulp en ondersteuning die we in een ont-
haal bieden, brengen we in beeld via thema’s. 
We bundelen de thema’s in 6 grote clusters 
(figuur   3). De clusters tonen duidelijk onze brede 
benadering van een hulpverleningsvraag aan.  

De meeste cliënten worden in onthaal onder-
steund binnen de cluster relaties en persoonlijke 
problemen (40%), gevolgd door de cluster 
armoede, schulden en basisrechten (25%) en de 
cluster wonen (16%).

Het onthaal als hulpverleningsvorm kan op zich 
staan en de cliënt kan voldoende hebben aan 
deze vraagverheldering met gepaste rechten-
verkenning. Zo werd 37% van de onthalen 
afgerond door cliënt en hulpverlener in 2019.  
Het onthaal kan echter ook het begin van een 
verder traject betekenen. Vanuit het onthaal 
wordt 19% doorverwezen voor een verder traject 
binnen het CAW. 16% wordt doorverwezen naar 
een externe dienst. Van deze 16% wordt voor-
namelijk doorverwezen naar het OCMW (18%), 
de geestelijke gezondheidszorg (16%) en justitie 
(13%). 12% van de onthalen wordt afgebroken 
door de cliënt of door het CAW zelf. De overige 
16% zijn lopende trajecten in 2020.

1.2.2 BEGELEIDING

Vanuit de brede vraagverheldering in het 
onthaal ligt de focus binnen begeleiding op het 
realiseren van concrete hulpverleningsdoelen 
door middel van methodisch handelen door onze 
hulp verleners. Doorheen dit hulpverlenings-
proces blijft de blik breed en wordt de algemene 
levenskwaliteit mee in perspectief geplaatst.  
De cliënt heeft inspraak gedurende heel het 
proces en deze participatieve aanpak maakt deel 
uit van de systematische opvolging en evaluatie. 

In 2019 werden 27.522 cliënten begeleid 
door het CAW.

Exact de helft van onze cliënten in begeleiding  
is doorverwezen door een externe organisatie. 
De hoofdmoot hiervan wordt doorverwezen 
vanuit justitie (23%), politionele diensten (16%), 
sociale dienst van het OCMW (13%), diensten 
huisvesting (7%) en de geestelijke gezondheids-
zorg (7%). Deze cliënten kregen een vraag-
verheldering en rechtenverkenning binnen het 
onthaal van het CAW of in de externe (partner)
organisatie (figuur 4).
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Figuur 3 
Hulpverleningsaanbod onthaal
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rampen/terreur
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Andere26,0%

Figuur 4
Externe doorverwijzers naar begeleiding in het CAW, %

0% 100%20% 40% 60% 80%

11

CAW IN BEELD 
2019

CAW GROEP



De verschillende begeleidingsmodules van de 
CAW’s werken rond specifieke doelstellingen met 
specifieke methodieken op maat van de cliënt. 
Deze modules zijn gegroepeerd in dezelfde 
clusters die binnen onthaal worden gehanteerd 
(figuur 5). Het merendeel van de begeleidingen 
situeert zich in de cluster relaties en persoonlijke 
problemen (47%). De meest voorkomende 
mo dules binnen deze cluster zijn de begeleiding 
van persoonlijke problemen, de begeleiding 
van relatie- en gezinsproblemen en de bezoek-
ruimten.

De tweede meest aangeboden cluster is 
wonen (27%) met de modules woonbegeleiding 
ambulant, woonbegeleiding met verblijf, 
begeleiding preventie van uithuiszetting, 
crisisopvang en de Housing First-trajecten.

Met 17% van de cliënten wordt er gewerkt binnen 
een module van dader- en slachtofferschap. 

De meeste cliënten bevinden zich binnen een 
begeleiding intrafamiliaal geweld (ambulant 
of residentieel, 42%) of een begeleiding 
slachtofferschap (32%).

De cluster dader- en slachtofferschap wordt 
in grootte gevolgd door de cluster armoede 
en schulden (13%). Deze laatste cluster 
bevat voornamelijk budgetbegeleiding en 
budgetbeheer, maar ook schuldbemiddeling.

In de cluster detentie bevinden zich voornamelijk 
cliënten die effectief in detentie zijn. Een klein 
onderdeel van deze groep zijn begeleidingen van 
naastbestaanden van een gedetineerde of een 
begeleiding ouder-kind-contact in detentie.

Een begeleiding precair verblijf houdt in dat 
er met de cliënt gewerkt wordt aan een zinvol 
vervolg van het migratietraject.

Onze integrale aanpak blijkt ook uit het 
percentage cliënten waarbij drie of meer 
verschillende clusters worden ingezet.  
Bij 23% van de cliënten hanteren we deze 
aanpak.

1.2.3 NAZORG

De CAW’s zetten ook in op nazorg om de 
duurzaamheid van de begeleidingseffecten te 
bewaken. Dit heeft een positief effect op de 
draagkracht van de cliënt en verlaagt de kans 
op herval. Binnen deze nazorg voorzien we 
enkele ondersteunende contacten die de cliënt 
 voldoende ondersteuning moeten bieden om 
vervolgens autonoom verder te kunnen.

In 2019 werd aan 1.644 cliënten nazorg 
geboden.

De hulpverleners polsen of bijvoorbeeld 
bij begeleiding intrafamiliaal geweld, het 
geweld nog altijd gestopt is. In maar liefst 
86% van de nazorgtrajecten werden de 
hulpverleningsdoelstellingen bereikt.

Figuur 5 
Aanbod begeleiding CAW, % cliënten
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2. Samen groeien in welzijn, 
enkele werkingen uitgelicht

De CAW’s hanteren een brede en generalistische 
blik in hun hulpverlening. De CAW’s focussen niet 
alleen op het probleem op de voorgrond maar 
plaatsen dit tegen de achtergrond van de hele 
mens en zijn context. De verschillende werkingen 
van de CAW’s zijn doordrongen van deze visie.

In deze editie van “CAW in beeld” zetten we 
twee ondersteuningsdiensten in de kijker, 

namelijk slachtofferhulp en het aanbod aan 
 jongvolwassenen. We geven je een beter beeld 
van deze werkingen aan de hand van verhalen, 
beelden en meer diepgaande cijfers. Slachtoffer-
hulp biedt hulpverlening aan personen en na(ast)
bestaanden die geconfronteerd worden met 
materiële, fysieke of morele schade als slachtof-
fer of getuige van een schokkende gebeurtenis, 
een ongeval, misdrijf, terreur of ramp,... Deze 
dienst biedt een integrale ondersteuning op 
maat van de cliënt. De geboden hulpverlening 
heeft tot doel om terug te kunnen functioneren 
op die verschillende levensdomeinen waarin 
men kwetsbaar is (politioneel, juridisch, adminis-
tratief, financieel, medisch, sociaal, relationeel, 
emotioneel, ...).

Een vierde van de cliënten van de CAW’s is jonger 
dan 25 jaar. Jongvolwassenheid is een boeiende 
periode met vele kansen, maar ook  
een kwetsbare periode met veel uitdagingen.  
De CAW’s bieden laagdrempelige hulpverlening 
aan jongeren met vragen en moeilijkheden in 
deze overgangsperiode, waarbij er sterk wordt 
ingezet op generalistisch werken in verbinding 
met vele andere betrokken actoren, zoals de 
ouders, school, vrienden, ....

2.1 Dader- en slachtofferhulp

De Centra Algemeen Welzijnswerk hebben een 
opdracht in kader van psychosociale begeleiding 
aan:
• slachtoffers en na(ast)bestaande van een 

schokkende gebeurtenis,misdrijf, ramp, 
aanslag of zelfdoding;

• alle betrokkenen bij een verkeersongeval;
• plegers van geweld, vermogens- en seksuele 

delicten; 
• slachtoffers en plegers van intrafamiliaal 

geweld.© Dương Nhân - Unsplash
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In 2019 boden we hulpverlening aan 
16.043 slachtoffers en plegers

De grootste groep hulpvragers binnen het 
aanbod dader- en slachtofferschap zijn de 
slachtoffers (52%) gevolgd door de na- en 
naast bestaanden van slachtoffers en daders 
(26%). 20% zijn daders/veroorzakers en 2% 
van de cliënten binnen het aanbod dader- en 
slachtoffer schap zijn getuigen (figuur 6).

2.1.1 SLACHTOFFERHULP

Een dienst slachtofferhulp van het CAW richt zich 
naar personen en/of hun na(ast)bestaanden en/
of directe sociale omgeving die geconfronteerd 
worden met materiele, fysieke of morele schade 
als slachtoffer of getuige van een misdrijf, terreur 
of ramp. Daarnaast biedt slachtofferhulp ook 
hulpverlening aan nabestaanden in gevallen 
van zelfdoding en aan alle betrokkenen bij een 
verkeersongeval. Slachtofferhulp is rechtstreeks 
toegankelijk, laagdrempelig en gratis.

In 2019 werden in de CAW’s 8.328 
cliënten onthaald en 1.988 cliënten 
begeleid in hun slachtofferschap. 74% 
zijn vrouwen (figuur 7).

49% van de cliënten bij slachtofferhulp komt hier 
terecht als gevolg van een geweldsituatie. Dit is 
voornamelijk fysiek geweld (46%) gevolgd door 
emotioneel geweld (31%) en seksueel geweld 
(19%) (figuur 8). In 41% van de situaties gaat het 
om geweld binnen een familiale context.

Iedereen kan van de ene op de andere dag 
slachtoffer worden. De situatie waarin het 
slachtoffer zich bevindt, wordt gekenmerkt door: 
de omstandigheid waarin het slachtoffer van een 
ingrijpende gebeurtenis en diens omgeving zich 
bevindt, het acute karakter, de verhoogde stress-
ervaring, een getraumatiseerde beleving en 
de onverwachte en diepgaande impact van het 
verlies aan controle over de eigen leefsituatie. 
Slachtofferschap kan kwetsbaarheid teweeg-
brengen op verschillende levensdomeinen 

Getuige

Dader IFG/veroorzaker-pleger

Na-/naastbestaande/familie

Slachtoffer

2%

20%

26%

52%

Figuur 6 
Cliënten binnen dader-en slachtofferhulp 
volgens statuut, % (bij 67% van de cliënten geregistreerd)

Figuur 7
Cliënten slachtofferhulp volgens geslacht, %
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Figuur 9
Tien meest voorkomende externe doorverwijzers naar slachtofferhulp CAW, %
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(politioneel, juridisch, administratief, financieel, 
medisch, sociaal, relationeel, emotioneel, ...). 
Iedere situatie is anders en vergt tijd om de 
geleden schade te herstellen.

Het is ook noodzakelijk om in het hulpaanbod 
rekening te houden met het gegeven dat mensen 
aarzelen om hulp te zoeken. Door een actieve 
benadering en aanklampend te werken, bereiken 
we slachtoffers, na(ast)bestaanden en getuigen 
zo snel mogelijk na de feiten. Bij 58% van de 
cliënten binnen de diensten slachtofferhulp nam 
het CAW zelf het initiatief tot eerste contact. 
Dit realiseren we door onder andere goede 
samenwerking met slachtofferbejegening vanuit 

politie en de diensten slachtofferonthaal van het 
justitiehuis die slachtoffers warm doorverwijzen 
naar het CAW.

74% van de cliënten werd doorverwezen naar 
het CAW. De grootste doorverwijzers zijn de 
politionele diensten, de directe omgeving van 
slachtoffers en naastbestaanden en diensten van 
justitie (figuur 9).

Door deze manier van werken en door hulp te 
bieden op verschillende levensdomeinen kan 
er vaak meer ingrijpende hulpverlening op 
lange termijn voorkomen worden. De diensten 
slachtofferhulp van de CAW’s bieden hulp op vele 

Economisch geweld

Seksueel geweld

Emotioneel geweld/verwaarlozing

Fysiek geweld/verwaarlozing

5%

19%

31%

46%

Figuur 8
Aard geweld van slachtoffers van geweld bij het CAW. 
Het betreft 49% van de cliënten binnen slachtofferhulp
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vlakken met een specifieke focus op emotionele 
ondersteuning, juridische informatieverstrekking 
en praktische hulp (figuur 10).

In eerste instantie kunnen slachtoffers, na(ast)
bestaanden en getuigen bij de CAW’s terecht 
voor emotionele ondersteuning en begeleiding. 
Ze kunnen hier praten over wat hen overkomen 
is en slachtofferhulp gaat samen met slachtoffers 
op zoek naar een goede/gepaste manier om met 
de gevolgen om te gaan.

Slachtofferhulp geeft daarnaast info over je 
rechten als slachtoffer en helpt bij juridische of 
verzekeringstechnische vragen: wat gebeurt er 

met de klacht? Wanneer en hoe raadpleeg je 
best een advocaat? Via het CAW kan je de juiste 
juri dische informatie verkrijgen over de voor-
waarden en procedure voor het indienen van een 
dossier bij het schadefonds en ondersteunen we 
de cliënt hierbij.

In de nasleep van een misdrijf of een trauma-
tische ervaring zijn er vaak heel wat praktische 
beslommeringen. De contacten en afspraken 
met een advocaat, verzekering, het parket…
nemen vaak veel tijd en energie in beslag. Slacht-
offerhulp kan de cliënt bijstaan en ondersteunen 
tijdens deze contacten.

Wonen

Ondersteuning en toeleiding tot basisrechten

Psychisch welbevinden en relaties

Ondersteuning in slachtofferschap

1%

7%

28%

63%

Figuur 10
Hulpverlening aan slachtoffers, 
getuigen en na(a)stbestaanden, %

Iedereen kan ook terecht  
op de website van  
www.slachtofferzorg.be

De website www.slachtofferzorg.be helpt men-
sen die slachtoffer werden van een schokkende 
gebeurtenis , een verkeersongeval, misdrijf, 

ramp of terreuraanslag (inclusief de getuigen  
van deze feiten,  naasten en nabestaanden  
van slachtoffers) door informatie en onder-
steuning te bieden over de rechten als   
slachtoffer en over mogelijke stappen die een 
slachtoffer kan zetten (naar hulp verlening, 
admini stratieve en praktische zaken, 
 gerechtelijke procedure,….)

Deze website werd uitgewerkt door het CAW 
samen met de justitiehuizen en de Vlaamse 
overheid.

Juridische vragen
Voorbereiding bij gerechtelijke procedures
Administratieve ondersteuning
...

Psychisch welbevinden
Stress en draagkracht
Ouder-kind relatie
Partnerrelatie
...

Geweld tegen volwassenen
Partnergeweld
Zelfdoding
Misdrijven vermogensgerelateerd
Verkeersongeval
Kindermishandeling
...
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2.1.2 KINDEREN EN SLACHTOFFERSCHAP

Heel wat kinderen zijn slachtoffer van een 
misdrijf of andere schokkende feiten. Zij maken, 
net zoals volwassenen, een verwerkingsproces 
door. Kinderen zijn in de eerste plaats kinderen. 
Zij geven een eigen betekenis aan wat gebeurde 
en beleven het op hun manier, afhankelijk van 
hun leeftijd en ontwikkeling.

Het aanbod van de dienst slachtofferhulp dat 
specifiek gericht is naar minderjarigen bestaat 
uit 3 luiken: 

• Indirect ondersteunen van minderjarigen 
als slachtoffer door het begeleiden van 
hun ouder(s ) en steunfiguren. Ouder(s) en 
ondersteuningsfiguren worden gecoacht 
in het omgaan met hun kinderen vanaf 
het eerste contact, in het onthaal en in de 
begeleiding. Daarnaast bieden we ook een 
eventuele individuele begeleiding aan de 
minderjarige.

• Rechtstreeks begeleiden van minderjarigen.
• Sensibiliseren van alle maatschappelijke 

actoren die minderjarigen in hun dagelijks 
leven omringen zoals scholen, CLB, jeugd-
bewegingen, politie…. Het aanbod bestaat 
uit vormingspakketten en coaching.

In 2019 ondersteunden de CAW’s 828 
minderjarigen in hun slachtofferschap.

66% van de minderjarigen waren rechtstreeks 
slachtoffer, bijvoorbeeld bij een inbraak, 
verkeersongeval, terreuraanslag of verkrachting. 
34% van de minderjarigen waren onrechtstreeks 
slachtoffer van een misdrijf of een schokkende 
gebeurtenis, bijvoorbeeld kinderen die getuige 
zijn van partnergeweld of als nabestaande van 
een zelfdoding (figuur 11).

53% van de onthaaltrajecten gericht naar 
 minderjarige slachtoffers is een traject met 
alleen minderjarigen. Bij de andere 47% van 
de trajecten zijn er één of meer volwassenen 

© Nailia Schwarz
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betrokken bij het hulpverleningstraject 
( figuur 12).

Bij een rechtstreekse hulpverlening aan minder-
jarigen wordt er bij de start van een traject veel 
aandacht besteed aan het opbouwen van een 
vertrouwensband. Een goede hulpverlenings-
relatie is één van de meest bepalende factoren 
voor een geslaagd hulpverleningstraject en een 
vertrouwensband is belangrijk om later rond het 
trauma te kunnen werken.

Daarnaast hechten we in gesprekken met 
ouder(s) en minderjarigen heel veel belang aan 
psycho-educatie op maat. Psycho-educatie zorgt 
ervoor dat zowel de minderjarige als de context 

inzicht krijgt in de gevolgen van een traumatische 
gebeurtenis. Inzicht geeft begrip en controle, 
wat al grotendeels zorgt voor de stabilisatie van 
het slachtoffer. De ondersteuning is gericht op 
het ervaren misdrijf, het algemeen psychisch 
welbevinden, stress en draagkracht (figuur 13).

Ook aan het juridische luik wordt aandacht 
besteed. Aan kinderen en jongeren wordt het 
traject van de behandeling van de klacht en 
de mogelijke juridische procedures uitgelegd, 
aangepast aan hun leeftijd. 

Getuige

Naastbestaande-familie

Slachtoffer

8%

26%

66%

Figuur 11
Minderjarigen binnen slachtofferhulp volgens statuut, % 
(geregistreerd bij 90% van de minderjarige cliënten)

Meer dan 2 volwassenen en 1 of meer minderjarigen

2 minderjarigen

2 volwassenen en 1 of meer minderjarigen

1 volwassene en 1 of meer minderjarigen

1 minderjarige

1%

2%

9%

36%

53%

Figuur 12
Cliëntsysteem van minderjarige cliënten 
binnen slachtofferhulp, %
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2.1.3 VRIJWILLIGERS

“Vaak is het slachtoffer onrecht aangedaan 
door iemand uit de maatschappij en uit 
diezelfde maatschappij komt er nu iemand 
helpen”

De diensten slachtofferhulp van het CAW werken 
met vrijwilligers. Dit is een bewuste keuze.  
Goed opgeleide vrijwilligers kunnen slachtoffers 
als een goede buur bijstaan bij de verwerking. 
Een vrijwilliger stelt een gebaar naar een 
slachtoffer vanuit een belangeloze inzet. Dit biedt 
een unieke kans tot herstel van het vertrouwen 
in de samenleving.

In 2019 waren er 90 vrijwilligers actief 
bij de diensten slachtofferhulp van de 
CAW’s.

De vrijwilliger is bekwaam om deze mensen 
op te vangen en de juiste en nodige informatie 
te  geven. Het werken met vrijwilligers heeft 
een sterk drempelverlagend effect. Sommige 
 slachtoffers voelen zich meer op hun gemak, 
zijn meer open en vertellen gemakkelijker hun 
verhaal aan een vrijwilliger.

“Ik wil me maatschappelijk engageren. Alles in 
de wereld draait om geld. Weet je wat mij echte 

voldoening geeft? Mensen helpen om in betere 
omstandigheden hun leven verder te zetten, 
door hen een luisterend oor te bieden en hen 
te ondersteunen met praktische zaken. Hun 
trauma zullen ze natuurlijk nooit vergeten, maar 
na verloop van tijd kunnen ze het wel kaderen. 
Ik wil hen helpen terug een beetje geluk op hun 
pad te krijgen. In ruil geven die mensen mij dan 
hun glimlach en hun vertrouwen. Van sommige 
vroegere cliënten krijg ik jaarlijks nog een kaartje 
met nieuwjaar. Dat raakt me.“  
 
― Regina is tien jaar vrijwilliger bij slachtofferhulp 
CAW Oost-Vlaanderen.

Psychisch welbevinden

Kindermishandeling

Geweld tussen minderjarigen

Geweld tegen volwassenen

35%

19%

17%

12%

Verkeersongeval

Stress en draagkracht

7%

6%

Misdrijven vermogensgerelateerd

Onvoorziene gebeurtenis, arbeidsongeval, woningbrand,…

5%

5%

Zelfdoding11% Partnergeweld4%

Figuur 13
Tien voornaamste thema's die aan bod komen bij hulpverlening aan minderjarige slachtoffers, % cliënten 
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Vrijwilliger van CAW Antwerpen
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Belangrijk is dat de vrijwilligers kwaliteitsvolle 
hulpverlening kunnen bieden. Daarom worden 
kandidaat-vrijwilligers volgens strikte selectie-
criteria geselecteerd en krijgen ze een intensieve 
basisopleiding. Vrijwilligers binnen de dienst 
slachtofferhulp hebben regelmatig contact met 
een individuele coach en krijgen regelmatig 
vormingen die relevant zijn voor de begelei-
dingen binnen slachtofferhulp.

"Het CAW ondersteunt zijn vrijwilligers heel goed. 
Elk jaar zijn er nieuwe, leerrijke  opleidingen.  
We mogen mee nadenken over die opleidingen 
en aangeven waar wij tekortkomingen zien. Het is 
een goed systeem. Je kunt ook altijd raad vragen 
aan de professionals van het CAW als je het zelf 
even niet goed meer weet in een bepaalde zaak." 
― Regina

2.1.4 BELEIDSSIGNALERING

Eén duidelijk aanspreekpunt en een 
 geïntegreerd hulpaanbod voor slachtoffers

Slachtofferhulp van het CAW maakt samen met 
Slachtofferbejegening van de politie en Slacht-
offer onthaal van de justitiehuizen deel uit van 
het slachtofferzorgaanbod.
In het huidige samenwerkingsakkoord zijn de 

opdrachten van de actoren duidelijk omschreven 
alsook de manier waarop er tussen de partners 
kan geschakeld worden.

Voor de gebruiker blijft dit evenwel een onover-
zichtelijk aanbod. Voor slachtoffers is het 
onderscheid tussen bejegening, hulp en onthaal 
niet duidelijk. Hierdoor weten ze niet van wie ze 
al dan niet ondersteuning (kunnen) krijgen.

Dit samenwerkingsverband is daarenboven 
zeer kwetsbaar. Het is enerzijds afhankelijk 
van het interne beleid dat de drie betrokken 
actoren  voeren. Anderzijds is het moeilijk om te 
komen tot een eenheid van beleid tussen drie 
actoren die in hun organisatie, werkingsregio, 
be schikbaarheid, finaliteit, … sterk verschillen.

Bijkomend zijn er sinds enige tijd delict- 
gerichte diensten en organisaties opgericht die 
eveneens voorzien in een slachtoffer(gericht)
aanbod. Denken we maar aan de (waardevolle) 
 initiatieven zoals de Zorgcentra na Seksueel 
geweld, Ketenaanpak en Family Justice Centers, 
uniek loket voor terreurslachtoffers, lotgenoten-
groepen,… met daaraan gekoppeld websites, 
informatiekanalen en bekendmakingsacties in de 
media.

Op die manier is de beschikbaarheid van hulp en 
ondersteuning voor een slachtoffer een kluwen. 
Ook de afstemming met het bestaande slacht-
offerzorgaanbod is niet altijd even zorgvuldig 
gebeurd.

Het is dringend tijd om het huidige model 
slachtofferzorg te actualiseren door het samen-
werkingsakkoord aan te passen en op maat van 
de gebruiker te zetten. We pleiten er voor om 
een centrale rol te geven aan de generalistische 
en integrale aanpak van slachtofferhulp.

Met het oog op een betere ondersteuning van 
slachtoffers is een duidelijk aanspreekpunt 
voor slachtoffers met een afgestemd hulp
aanbod op hun specifieke noden noodzakelijk.

Vrijwilligers van CAW Oost-Brabant
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“Ik reed met de wagen van mijn werk naar huis. 
Zoals ik iedere dag doe.” Vertelt Tom. “Wanneer 
ik de baan oversteek, raak ik plots een fietser. 
Ik had hem echt niet zien aankomen”. De fietser 
overlijdt ter plaatse.

De ondersteuning van Tom
Beide partijen worden telefonisch onthaald door 
het CAW. Dit verloopt niet altijd even makkelijk 
gezien er heftige emoties op de voorgrond staan: 
kwaadheid, machteloosheid, ongeloof, verdriet, 
…

“Bij Tom vielen er veel stiltes aan de telefoon. 
We plannen snel een gesprek in waarin we 
vertellen wat slachtofferhulp kan doen.” licht 

Ann toe. “Tijdens dit eerste gesprek vertellen 
we wat slachtofferhulp voor hen kan doen. 
Verder polsen we hoe het nu met hem gaat”. 
Tom slaapt heel slecht en heeft last van beelden 
van het ongeval. Hij krijgt wel veel steun van zijn 
partner Marie, maar zij weet niet altijd hoe ze 
moet reageren. “Een aantal van de zaken die hij 
vertelt, worden genormaliseerd. Dit zijn normale 
reacties in een abnormale situatie. Er wordt heel 
wat psycho-educatie gegeven rond trauma en 
verwerking. Dit doet Tom duidelijk deugd maar 
neemt zijn enorm schuldgevoel niet weg.” Zegt 
Ann.

Voorzichtig wordt er gekeken naar een 
 dagstructuur. Een tijd lang heeft Tom niet 
 kunnen werken. Marie moedigt hem aan om 
zo vaak mogelijk buiten te komen en ook zijn 
vrienden komen regelmatig langs. “Deze situatie 
houden we verder in het oog gedurende het 
traject.” Licht Ann toe.

© Osama-Saeed - Unsplash

Een situatiebeschrijving  
van de dienst slachtofferhulp
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“Naast het verwerkingsstuk staan we stil 
bij de praktische kant. Hoe zit het met de 
 verzekeringen? Wat met de kosten aan zijn 
wagen? Voor Tom is dit nu het laatste van zijn 
zorgen, maar we dringen aan dit toch even te 
bespreken.”

“Aan het einde van dit eerste gesprek polsen we 
naar de ervaring van Marie. Hoe gaat het met 
haar? Marie blijkt ook heel aangedaan door deze 
situatie. Ze zit met veel vragen, vooral naar de 
tegenpartij. We spraken af dat Marie meekomt 
naar een volgend gesprek. Zo kunnen we haar 
ook te woord staan.”

De ondersteuning van de nabestaanden
Een andere hulpverlener gaat aan de slag met 
de nabestaanden. De partner van de fietser 
wenst in eerste instantie geen gesprek. Zij heeft 
een goed netwerk en krijgt veel steun. Er moet 
ook veel geregeld worden voor de begrafenis en 
dit vraagt veel van haar. Zij wil wel telefonisch 
wat ondersteuning voor het opvangen van hun 
oudste kind. De oudste dochter stelt veel vragen 
en zij weet niet goed wat wel of niet te zeggen.

Daarnaast wordt er haar ook psycho- educatie 
gegeven rond verwerking. Momenteel 
 functio  neert zij op automatische piloot.  
Ze  probeert af en toe te rusten maar dit is heel 
moeilijk. Zij moet er zijn voor de kinderen en ze 
heeft niet veel keuze. Hier heeft ze wel de hulp 
van haar moeder. Ze vraagt om haar na de begra-
fenis terug te bellen om een afspraak te maken. 
Ze heeft ook veel vragen rond de verzekeringen 
en het al dan niet nemen van een advocaat.  
Dat kan op dat moment zeker aan bod komen.

De hulpverleners blijven zowel Tom, zijn vrouw 
Marie, als de nabestaanden van het slachtoffer, 
begeleiden. Dit zolang zij hier nood aan hebben.

1712 is een samenwerking tussen de 
Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de 
 Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

1712 is een professionele hulplijn voor 
burgers die een vraag hebben over geweld, 
misbruik en kindermishandeling. 1712 is er 
zowel voor kinderen als voor volwassenen. 
1712 is er voor slachtoffers, daders en om-
staanders van geweld. De hulplijn is gratis 
en anoniem. 1712 kun je elke werkdag 
telefonisch, via e-mail of chat bereiken. 
  
Meer info op 1712.be.
Lees het jaarverslag van 1712 hier.

Werking  
in de kijker:
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2.2 Jongvolwassenen

Jongvolwassenheid is een fantastische periode 
waarbij alle kansen voor het grijpen liggen.  
Je bent jong en het leven lacht je toe. Daarnaast 
maken jongeren tussen 15 en 24 jaar keuzes die 
vaak bepalend zijn voor de rest van hun leven: 
studeren of werken, relaties, alleen wonen,… 
Deze levensperiode bevat de overgang van 
afhankelijkheid naar onafhankelijkheid in 
financieel, sociaal en emotioneel opzicht, waarbij 
het opnemen van verantwoordelijkheden een 
belangrijk aspect is. Net omwille van deze over-
gang is jongvolwassenheid een zeer kwetsbare 
periode in het leven die de nodige vragen en 
problemen met zich meebrengt 1.

Jongeren kunnen in deze uitdagende periode 
altijd aankloppen bij het jongerenaanbod van het 
CAW, het JAC. Het JAC bestaat al sinds de jaren 70 
en er zijn meer dan vijftig vestigingen over heel 
Vlaanderen.

Het JAC staat voor een krachtige eerste lijn 
die jongeren gericht aanspreken en waar 
jongeren kunnen instromen om er samen met 
hen afgebakende en gerichte trajecten aan te 
gaan. De CAW's zetten in op continuïteit binnen 
de hulpverlening en verbinding tussen alle 
betrokken actoren. Het aanbod is niet door 
leeftijdgrenzen beperkt en de CAW's zijn een 
belangrijke laagdrempelige partner binnen het 
intersectorale werkveld.

1   Stas, K, Serrien, L. & Van Menxel, G (2008). Jongvolwassenen tussen wal en schip.

© Artem Beliaikin - Unsplash
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1 op 4 cliënten van het CAW is jonger  
dan 25 jaar.

In 2019 ondersteunden de CAW’s 25.626 
 jongeren onder de 25 jaar. 79% van deze groep 
zijn jongvolwassenen. Een minderheid zijn 
tieners en kinderen jonger dan 12 jaar (figuur 14). 
Van de jongvolwassenen zijn de meeste cliënten 
tussen 21 en 24 jaar (40%) en 18 en 20 jaar oud 
(37%). 23% is jonger dan 18 jaar. Bij de jong-
volwassen zijn er iets meer vrouwelijke cliënten 
(54%) dan mannelijke.

De jongvolwassenen komen het vaakst 
rechtstreeks bij de CAW’s terecht, op eigen 
initiatief of op initiatief van het CAW. 38% van 
de jongvolwassenen is doorverwezen naar het 
CAW (figuur 15). De voornaamste doorverwijzers 
bij deze doelgroep zijn politionele diensten 
en justitie (meestal in kader van slachtoffer-
schap), niet-professionelen (familie, vrienden, 
kennissen), de sociale dienst van het OCMW of 
de medische en geestelijke gezondheidszorg-
organisaties.

Detentie

Precair verblijf

Dader- en slachtofferschap

Wonen

Armoede, schulden en toeleiding tot basisrechten

Relaties en persoonlijke problemen

1%

8%

10%

30%

34%

61%

Figuur 16
Hulpverleningsaanbod jongvolwassenen, % cliënten

Kinderen jonger dan 12 jarigen

Tieners

Jongvolwassenen

11%

10%

79%

Figuur 14
Cliënten van het CAW jonger dan 25 jaar 
volgens leeftijdscategorie, %
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Figuur 15
Verwijzer van jongvolwassenen naar het CAW, %
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De CAW’s geven ondersteuning aan jong-
volwassenen bij heel uiteenlopende zaken, al 
merken we dat er veel vragen binnenkomen 
over mentale gezondheid en gezinsrelaties. 
61% van de jongvolwassen die bij het CAW komt 
aankloppen, ervaart een vraag of probleem 
hierrond (figuur 16). Dit vertaalt zich verder in 
het begeleidingsaanbod van de CAW’s.

Daarnaast heeft een grote groep van de jong-
volwassen (34%) ondersteuningsnoden bij het 
realiseren van hun rechten rond inkomsten, 
uitkeringen en sociale voordelen, het reali-
seren van tewerkstelling en het vinden van 
gepast onderwijs. Ze hebben ook vaak nood aan 
administratieve ondersteuning hierbij. 12% van 
de jongvolwassen in begeleiding krijgt budget-
begeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling 
van een CAW-hulpverlener.

Ook rond wonen wordt er veel hulpverlening en 
ondersteuning geboden aan jongvolwassenen 
(30%). Hier zijn jongvolwassenen op zoek naar 
een duurzame woning of tijdelijke opvang. In 
de begeleidingen zijn dat de meest voor komende 

noden van jongvolwassenen. 38% van de 
jongvolwassenen heeft een traject ambulante of 
residentiële woonbegeleiding. We gaan hier in 
het volgende onderdeel (2.2.1) verder op in.

Het CAW tracht de bereikbaarheid voor jong-
volwassenen onder andere te verhogen door 
blijvend in te zetten op chathulpverlening. 
17% van de jongvolwassen cliënten werd via 
dit kanaal geholpen door de CAW’s. Drie vierde 
van de jongvolwassenen binnen chathulp 
werd ondersteund bij vragen rond relaties en 
persoonlijke problemen. Een vijfde had vragen 
rond basisrechten en financiën en 13% van de 
jongvolwassen chatters ervaarde problemen bij 
wonen.

2.2.1 JONGVOLWASSENEN EN WONEN

Jongeren die in armoede opgroeien, hebben 
 weinig speling om hun leven te leiden en op de 
rails te houden. Door hun jeugd in armoede 
hebben ze geen sterk netwerk opgebouwd.  
Heel vaak kampt de omgeving met soortgelijke 
problemen. Als er iets fout loopt, is er bijna 

© Soroush Karimi - Unsplash
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niemand die hen kan opvangen of ondersteunen. 
Er moet maar weinig misgaan en ze belanden op 
straat.

Eens dakloos vinden deze jongeren hun weg 
niet meer in onze maatschappij. Ze leven zeer 
geïsoleerd en al snel steekt eenzaamheid de kop 
op. Omdat ze niet de stempel van dakloze willen 
dragen, gaan deze jongvolwassenen op zoek 
naar andere (slaap)mogelijkheden. Zo over-
bruggen ze vaak periodes van dakloosheid door 
bij vrienden of kennissen te logeren. Ze hebben 
dan wel een (tijdelijk) dak boven hun hoofd, 
maar nog steeds geen thuis. Deze jongeren 
noemen zichzelf ook wel sofasurfers. Hun zeer 
klein en fragiele netwerk wordt hierbij meer en 
meer onder druk gezet. Hierdoor gaan ze steeds 

verder en creatiever op zoek naar een zetel om 
op te slapen.

De CAW’s besteden veel aandacht aan de   
dak- en thuisloosheid van jongeren. Zo bieden  
we begeleid zelfstandig wonen voor +18 jarigen, 
met mogelijkheid om indien nodig reeds trajec-
ten te starten voor de meerderjarigheid. 

De CAW’s zetten daarnaast in op woongerichte 
oplossingen en aangepaste opvangvormen 
(verblijf, co-housing, doorgangshuizen,…) voor 
thuisloze jongvolwassenen in samenwerking 
met partners in de jeugdzorg, OCMW,… . Zonder 
een stabiele en gezonde woonoplossing is het 
moeilijk om als jongvolwassene een leven op te 
bouwen. Alles begint bij een (t)huis.

60 %
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40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Man Vrouw

15 - 17 jaar

18 - 20 jaar 

21 - 25 jaar

Figuur 17
Leeftijd jongvolwassenen met hulpverlening 
rond wonen volgens geslacht, % 
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binnen woonaanbod, %

Detentie

Dader- en slachtofferschap

Precair verblijf

Relaties en persoonlijke problemen

Armoede en schulden 
en toeleiding tot basisrechten

0,1%

4%

5%

40%

51%

Figuur 19
Hulpverleningsaanbod naast woonbegeleiding 
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Een derde van de jongeren die bij het 
CAW aanklopt, heeft woonproblemen 
en worden hierin ondersteund door het 
CAW.

Anders dan de algemene groep jongvolwassen 
cliënten van het CAW, is er bij hulpverlening 
rond wonen aan jongvolwassenen een gelijke 
verdeling van mannen en vrouwen en is de 

groep 18 tot 20 jaar licht oververtegenwoordigd 
(figuur 17). 

23% van de jongvolwassenen die bij het CAW 
terecht komen met een woonprobleem, stromen 
door naar een begeleidingstraject. Bij 52% van 
de jongvolwassenen in begeleiding rond wonen 
wordt er ambulante woonbegeleiding geboden. 
Het tweede grootste begeleidingsaanbod is 
woonbegeleiding met verblijf (33%) (figuur 18).

De helft van de jongvolwassenen in woon-
begeleiding werd doorverwezen naar het 
CAW door een externe organisatie. De meeste 
doorverwijzingen gebeuren door het OCMW, 
gevolgd door jongerenwelzijn en diensten voor 
huisvesting.

Bij 53% van de jongvolwassenen met een 
woonproblematiek wordt er integraal gewerkt. 
Dit kan een intensief begeleidingstraject zijn 
naast het woonbegeleidingstraject, zoals 
budget beheer. Of een combinatie van een 
woon begeleidingstraject met directe hulp en 
ondersteuning rond bijvoorbeeld psychisch 
welbevinden en het vinden van tewerkstelling. 

Figuur 19 geeft een verdeling van het hulp-
verleningsaanbod dat bij jongvolwassenen 
ingezet wordt naast woonbegeleiding.
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2.2.2 SOFASURFERS IN DE KIJKER

Op 9 oktober 2019 organiseerde het CAW een 
persactie voor sofasurfers om zo verborgen 
dakloosheid bij jongvolwassenen zichtbaar te 
maken.

Sofasurfen – het lijkt wel een nieuwe benaming 
voor het hippe airbnb principe. Waarbij je je zetel 

verhuurt aan toeristen. Dat is het spijtig genoeg 
niet. Sofasurfers zijn jongvolwassenen zonder 
dak boven het hoofd, zonder (t)huis. Verborgen 
en onzichtbare dak- en thuislozen die tijdelijk bij 
familie of vrienden logeren of bivakkeren in een 
garage, auto, tuinhuis of een kraakpand.

Sofasurfen is een loterij voor sofaslapers 
en sofagevers.

Mensen die tijdelijk ergens anders inwonen, zijn 
er niet ‘thuis’. Het is een zeer kwetsbare situatie 
zonder enige vorm van bescherming en weinig 
kans op slagen. Je moet geluk hebben bij wie 
je terecht komt. Van de één op de andere dag 
belanden deze jongeren op straat. En dit gebeurt 
vaker dan men denkt. Ook voor de sofagever, 
aanbieder van de sofa, staat er veel op het spel: 
verlies van inkomen of uitkering, sanctie van de 
sociale woningmaatschappij,… 

“Ik droom van een nachtje  
8 uren ongestoord en rustig slapen. 
Een plek waar ik wat privacy 
heb, een goed bed, wat dekens 
waar ik mij in kan nestelen én een 
stopcontact om mijn GSM op te 
laden.”

Het zijn vaak de sofagevers voor wie de situatie 
niet langer houdbaar is, die hulp zoeken voor de 
sofaslapers. Gelukkig zijn er organisaties die hun 
werking specifiek richten naar maatschappelijk 
kwetsbare jongeren. Ook het CAW gaat actief op 
zoek naar kwetsbare jongeren.

Net daarom willen we sofasurfers een gezicht 
geven en het thema bespreekbaar maken.  
Het onder de radar blijven van deze onzichtbare 
sofasurfers dulden we niet meer. Enkel door het 
besef niet alleen te zijn, zullen deze jongeren 
hulp durven vragen. Want ook deze kwetsbare 
jongvolwassenen hebben recht op een duur-
zame oplossing en een echte thuis.Persactie Sofasurfers
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2.2.3 BELEIDSSIGNALERING

Een geïntegreerd hulpaanbod voor jongeren 
dat vertrekt vanuit hun noden.

We merken dat het hulpaanbod voor jongeren 
vaak nog versnipperd is. Dit wordt nog versterkt 
door de nieuwe projecten die de overheid 
uitschrijft, vaak met heel specifieke bepalingen. 
Dat zorgt ervoor dat werkingen steeds opnieuw 
het warm water moeten uitvinden en het aanbod 
verder gefragmenteerd wordt. Voor jongeren is 
het daardoor niet meer duidelijk welke onder-
steuning ze waar kunnen krijgen.

Tegelijkertijd verwacht de overheid dat er 
meer en meer wordt samengewerkt. Krachten 
 bundelen is op zich positief, maar dit werkt voor-
al van onderuit en als de inhoud - de concrete 
noden van jongeren - voorop staan. Collectieve 
impact en organisch gegroeide netwerken, 
 werken beter dan verplichte netwerken waar 
eerst structuren worden opgezet. Het is veel 
zinvoller om te vertrekken vanuit inhoud, om 
samen actie te ondernemen met partners die er 
in geloven en stenen willen verleggen. 

Mind the Gap, het Antwerpse samen werkings-
verband dat inzet op het uitbannen van 
thuisloosheid bij jongvolwassenen, is daar een 
mooi voorbeeld van. Dit collectief, waar naast het 
CAW heel veel partners uit zeer uiteenlopende 
sectoren bij betrokken zijn, legt zijn focus 
van bij de start op concrete acties die voor 
jongvolwassenen het verschil maken, niet op de 
organisatiestructuur die erachter zit.

© Eliott Reyna - Unsplash
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Bron: sociaal.net/verhaal/sofaslaper-mia  
– 9 oktober 2019 – Lisa Develtere

Dakloosheid kent vele gezichten. Niet iedereen 
slaapt op straat of klopt aan bij de nachtopvang. 
Jongeren zoeken vaak zelf een oplossing. Ze 
logeren een tijdje bij vrienden of familie. Mia is 
zo’n sofaslaper.

" Veel mensen denken dat geen thuis hebben 
of dakloos zijn, automatisch betekent dat je 
op straat slaapt. Dat klopt niet: veel jongeren 
zoeken zelf een oplossing en logeren een tijdje 
bij vrienden of familie. Soms heb je op papier 
wel een vaste woonplaats, maar voelt de plek 
zo verschrikkelijk aan dat je liever elders slaapt. 
Zelfs op straat.

Als baby ben ik een tijdje dakloos geweest.  
We sliepen toen op straat of in opvangcentra, 

maar ik herinner me daar niets meer van.  
Mijn moeder leerde een nieuwe vriend kennen 
en we gingen bij hem inwonen. Nadat ze 
zelfmoord probeerde te plegen, belandde ik in 
een instelling. Toen ik drie was, kon ik in een 
pleeggezin terecht. Mijn pleegouders hebben 
heel goed voor mij gezorgd. Ik heb hele goede 
herinneringen aan die periode. Dat is nog steeds 
mijn familie.

Kamertraining
Op mijn elf jaar ben ik terug bij mijn moeder 
gaan wonen. Het ging beter met haar en ze wilde 
me terug. Ik had niet het gevoel dat ik daar mee 
over kon beslissen. Het duurde niet lang voor ze 
in haar verslaving herviel. Na enkele jaren op in-
ternaat werd ik overgeplaatst naar een instelling. 
Op mijn zestien ging ik op kamertraining. Dan 
woon je in een studio en kook je zelf.

Tijdelijke thuis 
Mijn eerste pleegouders hebben een huis waar 
mijn pleegbroers- en zus op kot zitten. Daar 
heb ik een half jaar gelogeerd. Ook al voelde het 
als een tijdelijke thuis, het deed me ontzettend 
veel deugd om daar te kunnen wonen. Ik heb 
daar veel gehuild, van blijdschap. Het was alsof 

Getuigenis: 
Sofasurfer Mia (20):  
"Ik verlang naar een echte thuis."

© Joyce Romero - Unsplash
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ik terug een familie had. Ik voelde me opnieuw 
geborgen. Ik ben blij dat ik daar een tijdje terecht 
kon.

Overdag deed ik niet veel, gewoon ronddwalen. 
Ik keek veel rond: naar andere huizen, naar 
families in het park. Hoe de mensen met elkaar 
bezig zijn en spelen met hun kinderen.

Niet leefbaar
Na een tijdje had ik genoeg gespaard om een 
huurwaarborg te kunnen betalen. Ik vond een 
studio en verhuisde. Al snel bleek het daar niet 
leefbaar: er waren vochtproblemen en mijn 
bovenbuur liep een CO-vergiftiging op. Ik moest 
weer weg.

"Niemand hebben  
om naartoe te gaan, is hard."

Nu logeer ik al twee maanden bij mijn vriendje. 
Hij woont nog bij zijn ouders. Het is wel leuk 
dat ik veel bij mijn vriendje kan zijn. Maar het is 

niet mijn eigen plek. Ik weet wel dat het maar 
tijdelijk is. Dat helpt. Binnenkort vertrekt mijn 
pleegbroer naar het buitenland en kan ik zijn kot 
overnemen.

"Ik snakte naar een familie.  
Ik heb die geborgenheid gekend  
in het pleeggezin. Ik had het er heel 
moeilijk mee dat ik dat niet meer had."

Hulpverlening
Er bestaat misschien wel veel hulp voor mensen 
zoals ik, maar die werken niet goed samen. Toen 
ik bij mijn pleegbroer op de sofa sliep, ben ik 
hulp gaan vragen. Maar omdat ik al achttien was, 
bleek dat niet evident.

Ik heb nog niet het gevoel dat ik goed terechtge-
komen ben, maar wel dat ik op de weg daar-
naartoe ben. Dat gevoel ga ik pas hebben als ik 
ergens vast zal kunnen wonen. En als ik een vast 
inkomen heb. Dan zit ik goed.

De Centra Algemeen Welzijnswerk bieden 
samen met de andere welzijnssectoren 
(Bijzondere Jeugdbijstand, Kind en Gezin, 
VAPH) crisishulp voor jongeren en hun 
context, zowel voor -18 als +18 jarigen. 

Crisishulp is een onmiddellijke en kortdu-
rende stressverlagende interventie of een 
kortdurende begeleiding die tot doel heeft 
om een veranderingsproces op gang te 
brengen en veiligheid te installeren.  
De CAW’s zoeken als crisismeldpunt samen 
met de jongeren een oplossing voor de 
crisissituatie. Het meldpunt is altijd bereik-
baar: 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Er is één 
meldpunt per provincie en in Brussel. 

De CAW’s hebben bij de jongvolwassenen 
specifieke aandacht voor escalerende 
conflicten tussen ouders en meerderjarige 
jongeren en risico’s op ‘uithuiszetting’ 
hierbij. 

Elk jaar publiceert het agentschap 
Opgroeien informatie met betrekking tot 
crisisjeugdhulp. 

Het jaarverslag kan je hier raadplegen: 
www.jaarverslagjeugdhulp.be

Werking in de kijker:
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CAW Netwerklunch

© Jenn-Evelyn-Ann - Unsplash © Unsplash

32

CAW GROEPCAW IN BEELD 
2019



3. Kencijfers

Inkomsten
Het CAW financiert zijn dagelijkse werking 
vanuit vier verschillende bronnen: een subsidie-
enveloppe van de Vlaamse overheid, middelen 
van steden en gemeenten, RSZ-middelen (sociale 
maribel) en schenkingen van organisaties of 
particulieren aan het CAW.  

Tabel 1 en 2 tonen per CAW de oorsprong van  
de beschikbare middelen in 2019 en een 
vergelijking met de middelen van het werkjaar 
2018. Tabel 3 geeft daarnaast in de voorlaatste 
kolom de omzet van elk CAW weer. Deze tabel 
toont nog niet de huidige besparingen die 
worden opgelegd aan de CAW’s aangezien het 
over de middelen van 2019 gaat.

AWW-enveloppe Sociale Maribel 

CAW

AWW-enveloppe Vlaamse 

Overheid 2019 

(regulier  + gedetineerden)

verhouding AWW-

enveloppe t.o.v. 2018, %

Sociale maribel 2019 verhouding Sociale 

maribel t.o.v. 2018, %

CAW Limburg 11.979.828,15 7,93 519.162,75 -7,52

CAW Antwerpen 16.003.511,65 3,51 812.564,98 2,07

CAW De Kempen 6.897.541,10 4,70 339.871,91 -17,59

CAW Boom Mechelen Lier 4.333.415,20 10,97 398.197,91 1,91

CAW Brussel 6.258.277,50 4,96 467.075,30 -0,17

CAW Halle Vilvoorde  5.927.331,30 7,96 490.968,13 19,54

CAW Oost-Brabant 8.043.124,10 6,58 456.715,89 -3,18

CAW Oost-Vlaanderen 21.980.343,45 6,97 1.077.579,70 -5,00

CAW Noord-West-Vlaanderen 9.615.118,55 3,13 623.772,00 1,43

CAW Centraal-West-Vlaanderen 4.155.920,55 5,29 425.338,16 14,34

CAW Zuid-West-Vlaanderen 5.614.063,85 4,89 383.032,27 -0,87

Totaal 100.808.475,40 5,86 5.994.279,00 -0,40

Tabel 1

Oorsprong beschikbare middelen CAW
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Andere subsidies Schenkingen en legaten

CAW
Andere subsidies 2019 verhouding Andere 

subsidies t.o.v. 2018, %

Schenkingen en legaten 

2019

verhouding Schenkingen 

en legaten t.o.v. 2018, %

CAW Limburg 1.686.338,95 -12,36 210,00 -78,41

CAW Antwerpen 15.245.155,99 3,81 188.038,65 -20,28

CAW De Kempen 2.101.538,54 16,62 137.441,79 1.648,85

CAW Boom Mechelen Lier 589.620,27 -6,85 1.908,68 -62,32

CAW Brussel 3.463.627,35 53,72 10.978,00 -54,88

CAW Halle Vilvoorde 498.996,21 7,79 /

CAW Oost-Brabant 943.421,23 -5,45 25.451,94 -39,55

CAW Oost-Vlaanderen 4.456.570,52 6,32 34.355,84 -21,14

CAW Noord-West-Vlaanderen 2.659.411,00 10,85 52.775,00 13,24

CAW Centraal-West-Vlaanderen 452.562,21 7,07 7.787,18 -41,50

CAW Zuid-West-Vlaanderen 1.405.743,22 -3,27 9.697,62 -43,26

Totaal 33.502.985,49 7,29 468.644,70 7,30

Tabel 2 

Andere subsidies, schenkingen en legaten

CAW
TOTAAL 

 zonder omzet 2019

verhouding totaal  

zonder omzet t.o.v. 

2018, %

OMZET TOTAAL 2019

CAW Limburg 14.185.539,85 4,41 2.039.499,72 16.225.039,57

CAW Antwerpen 32.249.271,27 3,43 1.878.262,64 34.127.533,91

CAW De Kempen 9.476.393,34 7,56 611.463,13 10.087.856,47

CAW Boom Mechelen Lier 5.323.142,06 7,89 161.536,51 5.484.678,57

CAW Brussel 10.199.958,15 17,13 340.536,00 10.540.494,15

CAW Halle Vilvoorde 6.917.295,64 8,69 33.272,11 6.950.567,75

CAW Oost-Brabant 9.468.713,16 4,53 318.353,33 9.787.066,49

CAW Oost-Vlaanderen 27.548.849,51 6,29 1.560.109,43 29.108.958,94

CAW Noord-West-Vlaanderen 12.951.076,55 4,58 415.080,00 13.366.156,55

CAW Centraal-West-Vlaanderen 5.041.608,10 6,03 262.891,70 5.304.499,80

CAW Zuid-West-Vlaanderen 7.412.536,96 2,82 537.937,45 7.950.474,41

Totaal 140.774.384,59 5,92 8.158.942,02 148.933.326,61

Tabel 3

Inkomsten totaal
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Personeel 

De inkomsten worden voor het grootste deel 
gebruikt voor de inzet van personeel. In 2019 
waren 2250 VTE aan het werk over de elf CAW’s 
heen. 63% van deze VTE’s werd ingezet met de 
subsidie-enveloppe van de Vlaamse overheid. 

Het aantal werknemers ligt uiteraard hoger dan 
het aantal VTE, aangezien niet elke werknemer 
voltijds werkt.

aantal erkende VTE aantal ingezette VTE

CAW 2019 2018 2017 2019 2018 2017

CAW Limburg 169,41 160,97 151,17 234,4 230,7 200,41

CAW Antwerpen 226,31 224,21 223,51 563 552,8 554,70

CAW De Kempen 97,54 95,54 96,24 129,54 127,95 127,90

CAW Boom Mechelen Lier 61,28 56,63 56,63 80,28 71,7 70,00

CAW Brussel 88,5 86,47 86,47 173,5 164,9 156,38

CAW Halle Vilvoorde 83,82 79,62 75,12 106,2 101 97,60

CAW Oost-Brabant 113,74 109,44 108,94 140,5 138,99 136,82

CAW Oost-Vlaanderen 310,83 298 298,00 435,4 427,3 436,50

CAW Noord-West-Vlaanderen 135,97 135,2 135,20 202,5 205,8 206,70

CAW Centraal-West-Vlaanderen 58,77 57,24 57,24 77,4 72,2 76,40

CAW Zuid-West-Vlaanderen 79,39 77,62 77,62 107 105 98,57

Totaal 1425,56 1380,94 1366,14 2249,72 2198,34 2161,98

CAW Oost-Vlaanderen tijdens de Warmathon in december
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Vrijwilligers

De CAW’s blijven sterk inzetten op het werken 
met vrijwilligers. In 2019 waren er 2.414 vrijwilli-
gers actief in de CAW’s. Dit is een stijging van 3% 
tegenover het werkjaar 2018. In realiteit liggen 
deze aantallen hoger doordat heel wat vrijwillige 
inzet niet systematisch geregistreerd wordt. 

Niet alle vrijwilligers zijn in dezelfde mate 
betrokken in de werking van het CAW. Sommige 
vrijwilligers werken op wekelijkse basis een 
aantal dagen of uren en op anderen kan het CAW 
éénmalig in het jaar rekenen voor een grootse 
activiteit.

vrijwilligers

CAW 2019 2018 2017

CAW Limburg 128 102 163

CAW Antwerpen 450 453 327

CAW De Kempen 292 237 282

CAW Boom Mechelen Lier 107 82 71

CAW Brussel 45 63 143

CAW Halle Vilvoorde 46 35 44

CAW Oost-Brabant 242 243 215

CAW Oost-Vlaanderen 654 650 650

CAW Noord-West-Vlaanderen 148 220 274

CAW Centraal-West-Vlaanderen 105 113 108

CAW Zuid-West-Vlaanderen 197 138 237

Totaal 2414 2336 2514

© Anna Earl - Unsplash
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© Remi Walle - Unsplash

37

CAW GROEPCAW IN BEELD
2019

"De CAW’s blijven sterk inzetten  
op het werken met vrijwilligers.  
In 2019 waren er 2.414 vrijwilligers 
actief in de CAW’s."



4. Het CAW als partner 
in intersectorale 
samenwerkingsverbanden

Eén Gezin, Eén Plan
Eén Gezin, Eén Plan (1G1P) is een mooi voorbeeld 
van een succesvol samenwerkingsverband van 
de CAW’s en de vele organisaties die hulpverle-
ning bieden aan gezinnen.

Wanneer een gezin met verschillende hulpvragen 
door verschillende organisaties en hulpverleners 
benaderd worden, zien zij vaak door het bos 
de bomen niet meer. Wanneer er nood is aan 
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dan wordt 
1G1P opgestart. Samen met een gezinscoach 
bekijkt het gezin waar ze eerst aan willen werken: 

schulphulpverlening, school zoeken voor de 
kinderen, … Het gezin krijgt een haalbaar plan 
waar ze samen met de hulpverlener aan werken. 
De hulpverlener zegt niet wat moet gebeuren, 
maar het gezin bepaalt dit zelf mee. Zo wordt 
meer ruimte gegeven aan het gezin. Zij voelen 
zich gesteund door de hulpverlener en de 
vrijwilligers.

Gezinnen krijgen op deze manier sneller basis-
hulp aan huis. Hierdoor gaan gezinnen minder in 
crisis en vermijden we ingrijpende hulpverlening. 
Bovendien en bovenal is het voor de gezinnen 
veel duidelijker dat een gezinscoach hen de regie 
geeft en hen hierin ondersteunt, als rode draad 
door de hulp- en dienstverlening.

Het grote voordeel van 1G1P is dat we breder 
kijken dan onze eigen CAW-visie en ruimer 
denken dan één sector. Het gezin wordt beter 
geholpen als er een bundeling is van expertise en 
competenties. 

Binnen de maand geholpen
1G1P biedt een antwoord op een zeer belangrijk 
knelpunt in jeugdhulpverlening: de enorme 
wachtlijsten. Door actief samen te werken met 
andere organisaties, zorgen we ervoor dat 
gezinnen niet op meerdere wachtlijsten terecht 
komen. Zo werden de wachtlijsten enkel langer 
en langer.

Als een vraag binnenkomt, dan bekijken we wie 
deze vraag binnen de 30 dagen zal beantwoor-
den. We doen dit door een plan op te maken: 
waar wil het gezin zelf naartoe, op welke thema’s 
zullen we werken, … Het is belangrijk dat dit één 
geheel vormt waar iedereen kan achterstaan. 
Centraal is dat elke hulpvraag binnen de maand Team 1G1P Sonja uit CAW Brussel
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Vrijwilligersmarkt 1G1P

wordt beantwoord. Vanaf dan blijft de hulp 
aanwezig bij de jongere en het gezin, ook in 
periodes waar gewacht wordt op het meest 
geschikte aanbod.

In een aantal regio’s geven vrijwilligers  
1G1P mee vorm
Gezinnen kunnen beroep doen op vrijwilligers 
voor heel wat zaken, zoals kinderen helpen 
met taken op de computer, een kind van kamp 
ophalen, klusjes in huis, … Hulpverleners kunnen 
zich hierdoor concentreren op de begeleiding 
en het in orde brengen van de rechten van het 
gezin (o.a. Groeipakket ), kortom op de effectieve 
hulpverlening. Vrijwilligers bieden een andere 
soort ondersteuning.

De vrijwilligerswerking wordt centraal georgani-
seerd, over de jeugdhulporganisaties heen, waar-
door vrijwilligers een duurzame relatie kunnen 
opbouwen met gezinnen en deel uitmaken van 
het sociaal netwerk van het gezin.

Vrijwilligersmarkt 1G1P
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Wil je een CAW steunen? 
Dat kan!

Neem een kijkje op 
www.caw.be of www.jac.be.
0800 13 500

Je kan een CAW steunen 
met een gift of via 
een maandelijkse storting.

Vanaf 40 euro is je gift 
fiscaal aftrekbaar.

CAW Antwerpen
BE93 7775 9057 3967 

CAW Boom Mechelen Lier
BE34 3200 6796 9990

CAW Brussel
BE53 0682 4468 5153

CAW Centraal-West-Vlaanderen
BE84 4675 3755 1859

CAW De Kempen
BE74 0682 2287 4907

CAW Halle Vilvoorde
BE 38 4391 0617 4172

CAW Limburg
BE38 0882 1281 6072

CAW Noord-West-Vlaanderen
BE85 0682 3070 2706

CAW Oost-Brabant
BE59 7775 9209 2726

CAW Oost-Vlaanderen
BE25 0689 0002 0082

CAW Zuid-West-Vlaanderen
BE77 3850 5303 7542

Met dank aan: de directies, medewerkers 

en vrijwilligers van het CAW, Ann Castrel, 

Mieke Van Durme en Julie Degrieck

Redactie: Tessa Claes, Leen Sebrechts, 

Anita Cautaers, Lore Robeyns, Yves 

Indeherberge, Berbe Luyckx en Tai Ng
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V.U. Anita Cautaers, CAW Groep vzw, 

Turnhoutsebaan 139A te 2140 Borgerhout
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