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Woord vooraf

Bij een Vlaamse analyse van belangrijke kwetsbaarheidsindicatoren stelde 
men bij een belangrijk deel van de Oost-Vlaamse bevolking een hoge 
kwetsbaarheidsgraad vast. Niet enkel in de grootstad Gent, maar evenzeer 
in regio’s rond kleinere centrumsteden en -gemeenten. Deze analyse was 
ook de Vlaamse overheid niet ontgaan en dit resulteerde in een uitbreiding 
van onze erkenning als CAW vanaf 2019. Deze uitbreiding kwam bij het CAW 
goed aan, maar confronteerde ons meteen met de grote uitdaging in 
ons werkingsgebied. 

Dit jaarverslag brengt onze werking in 2019 in beeld. U komt meer te weten 
over het profiel van onze hulpvragers, de levensdomeinen waarop onze 
hulp- en dienstverlening zich focussen, het aantal gerealiseerde hulpverle-
ningstrajecten en de werking van de ondersteunende diensten die dit alles 
mogelijk maken.

Ook in 2019 werden we geconfronteerd met een wijzigende maatschap-
pelijke context waarin het CAW het sociaal werk moet vormgeven. De 
gewijzigde lokale sociale beleidsplannen en de beleidsverklaring van de 
nieuwe Vlaamse regering waren belangrijke ijkpunten om het CAW-beleid 
mee af te stemmen. Uiteraard bleven de vragen en problemen waarmee 
onze hulpvragers een beroep op ons deden, onze kernopdracht bepalen.

Intern werd in 2019 heel wat werk verzet om de kwaliteit van onze hulp- en 
dienstverlening te verzekeren en zelfs te verbeteren. Met het oog op het 
versterken van de continuïteit van de zorg voor elke hulpvrager, bereiden 
we een grotere afstemming voor tussen de verschillende deelwerkingen. 
Tegelijkertijd werkten we aan een plan om te komen tot een meer zichtbare 
regionale verankering en afstemming met lokale overheden en welzijns-
partners. Op methodisch vlak werden nieuwe hulpverleningsconcepten 
ontwikkeld en geoperationaliseerd, methodieken verfijnd, dienstverlening 
en vrijwilligerswerk verder uitgebouwd.

Groot was onze verontwaardiging toen de Vlaams Regering eind 2019 
een algemene besparing aankondigde, waarbij de CAW’s 5% dienden in te 
leveren. Achteraf werd dit, ten gevolge van aanhoudend protest, gemilderd. 

Doorheen alle veranderingen bleef onze hulp- en dienstverlening aan de 
bevolking verzekerd. Dit kon uiteraard enkel dankzij de geëngageerde inzet 
van al onze medewerkers en vrijwilligers, in zowel de inhoudelijke werkingen 
als de ondersteunende diensten. Daarnaast blijft de steun van bestuurders 
en sympathisanten een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de 
CAW-opdracht. Een oprechte pluim hiervoor!

Patrick Seys  Kris Coenegrachts
Algemeen directeur Voorzitter Raad van Bestuur
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Kerntaken in een nieuw perspectief

Iedereen kan bij Centrum Algemeen Welzijnswerk 
(CAW) Oost-Vlaanderen aankloppen met om het 
even welke welzijnsvraag. Die openheid zorgt 
voor een grote diversiteit van cliënten en vragen, 
waarop we met een uitgebreid aanbod inspelen, 
verspreid over de hele provincie. De vragen van 
de cliënten evolueren mee met de dynamieken 
in de samenleving en dagen onze medewerkers 
voortdurend uit om flexibel en creatief te zijn. 
Onze kerntaken zijn te vatten in drie termen: 
onthaal, begeleiding en algemene preventie.

CAW Oost-Vlaanderen verleende 
in 2019 hulp aan 26.570 mensen.

1. Onthaal

Mensen kunnen ons opzoeken voor een gesprek 
met een hulpverlener in één van de onthaalpun-
ten, waar we gratis directe hulp bieden. Contact 
opnemen kan ook via e-mail, chat en telefoon. 
In 2019 deden 22.214 mensen een beroep op de 
onthaalpunten.
De algemene 0800-lijn en de hulplijn 1712 
worden steeds vaker gecontacteerd. 1712 is 
een hulplijn voor wie vragen heeft over geweld, 
misbruik en kindermishandeling. Hulpverle-
ners van het CAW en de Vertrouwenscentra 
Kindermishandeling geven informatie en advies 
of verwijzen door naar gespecialiseerde hulp. 
In 2019 kreeg het Meldpunt Provincie Oost-
Vlaanderen 1.244 meldingen.
Het Crisismeldpunt Minderjarigen Oost-Vlaan-
deren is dan weer een samenwerkingsverband 
met netwerkpartners van Integrale Jeugdhulp 
en RADAR, het netwerk voor geestelijke gezond-
heidszorg aan minderjarigen. Dit Meldpunt is 
een onderdeel van het Crisisteam. Burgers en 
professionelen die zich in een crisissituatie be-
vinden, kunnen er terecht via e-mail en telefoon 
of kunnen langskomen. In 2019 telden we 695 
aanmeldingen van minderjarigen.

De onthaalopdracht voeren we uit als partner 
van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Het 
CAW is intensief geëngageerd bij de voorberei-
dingen van de aanpak van dit GBO, van gezamen-
lijke doorverwijsprocedures enz. 

2. Begeleiding

Voor langdurigere begeleidingen, opvang of ge-
specialiseerde hulp kunnen cliënten een beroep 
doen op de expertise van CAW-medewerkers of 
van externe partners. Een aanzienlijk deel van 
ons hulpaanbod zoals bv. Slachtofferhulp en 
Crisishulp wordt aangeboden in de context van 
grotere netwerken, samenwerkingsverbanden 
en hulpprogramma’s. 

Het Oost-Vlaamse CAW is ook een referentie-
centrum voor de thema’s hulpverlening aan 
doven, ouderenmis(be)handeling en transgen-
der. We delen onze expertise en samen met 
partners zoeken we uit hoe we kunnen bijdragen 
aan een diverse en inclusieve samenleving.

3. Algemene preventie

We werken niet enkel aan de persoonlijke 
barrières die het welzijn en de ontwikkeling van 
mensen in de weg staan. We willen ook nieuwe 
vormen van sociale uitsluiting voorkomen en 
garanderen dat mensen weer voluit kunnen 
deelnemen aan de samenleving. Daarom zetten 
we in op het sensibiliseren van beleidsmakers 
op alle niveaus en signaleren we hen wetgeving 
die tekortschiet of zorgaanbod dat mank loopt. 
Zij zijn het die de fouten in het weefsel van 
de samenleving kunnen herstellen. Het CAW 
ontwikkelt intussen zelf een hele reeks good 
practices, voorbeeldinitiatieven die de kraan 
van de problemen helpen dicht te draaien. Meer 
en meer ligt de focus op het zo vroeg mogelijk 
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ingrijpen in het ontstaan van problemen en het 
voorkomen van escalatie.

4. Scherper profileren door  
     de uitbouw van ‘hulpcontinua’ 

De CAW’s hebben een lange traditie in sociaal 
werk met diverse doelgroepen en thematieken. 
In de loop der jaren zijn er – nu eens op vraag 
van de Vlaamse overheid, dan weer in het kader 
van Lokaal Sociaal Beleid – nieuwe opdrachten 
en vormen van dienstverlening bijgekomen. 
Hierdoor kunnen we als generalistische organi-
satie een heel brede en rijke waaier aan hulp- en 
dienstverlening bieden. Voor sommige vormen 

van hulpverlening leidt dit echter tot een organi-
satorische spreidstand omdat we een minimaal 
aanbod voor alle kwetsbare burgers van de 
provincie Oost-Vlaanderen willen garanderen. 
Bovendien is het aanbod te gefragmenteerd, 
omdat het vaak nog eigenstandig georganiseerd 
is. Voor buitenstaanders werd het aanbod dan 
ook steeds moeilijker te overzien. 
Daarom zullen we ons in de nabije toekomst 
meer profileren op die thematieken waarin we 
een sterk, uniek en breed aanbod hebben. 
Dit aanbod zal voldoende ruim zijn, gedragen 
door veel expertise en complementair aan wat 
anderen bieden. 

5. Naar de praktijk 

We zullen ons organiseren op zeven hulpcon-
tinua die telkens een verzekerd aanbod in heel 
Oost-Vlaanderen uitzetten. Elk continuüm gaat 
van minder ingrijpende vormen van hulp zoals 
preventie en vroegdetectie naar meer ingrij-
pende en finaal ook curatieve vormen  
van hulp.
Binnen die continua garanderen we cliënten een 
maximale gepaste en naadloze zorg waarbij we 
vlot kunnen schakelen van minder naar meer 
ingrijpende zorg, en terug indien wenselijk. Zo 
zetten we op lokaal vlak met onze CAW-cliënten 
trajecten op. We zijn er vast van overtuigd dat 
gepaste hulp bieden steeds maatwerk vraagt en 
daardoor ook altijd een creatief proces is. 
Op organisatorisch vlak anticiperen we op 
de nood aan creativiteit door intersectorale 
samenwerking op te zetten via samenwerkings-
afspraken, protocollen en netwerkorganisaties. 
Waar nodig maken we zelfs intersectorale 
teams. Zo linken we onze hulpcontinua aan deze 
bovenlokale netwerken. 

We onderscheiden zeven hulpcontinua:
• Preventie en bestrijden van dak- en 
 thuisloosheid 
• Bestrijding en aanpak van familiaal geweld
• Preventie van en hulpverlening bij conflictu-

euze relaties en scheidingen
• Zorg voor slachtoffers: van vroegdetectie en 

-interventie tot curatieve begeleiding 
• Hulpverlening i.h.k.v. daderschap en detentie
• Preventie, vroegdetectie en hulpverlening bij 

problemen n.a.v. precaire verblijfssituaties 
• Preventie en vroegdetectie van problemen bij 

kwetsbare jongeren en jongvolwassenen, 
vroeginterventie en outreachende hulp

In het volgende hoofdstuk behandelen we die 
zeven hulpcontinua en staan we ook nog apart 
stil bij de Budgethulpverlening die we in  
2019 boden.
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Hulpcontinua

1.  Wonen en dakloosheid 

DAK- eN tHuISlOOSHeID VOORKOMeN eN BeStRIJ-

DeN: Het K AN!

Zonder huis ben je nergens thuis. Thuisloosheid 
gaat altijd gepaard met tal van andere zorgen: 
geen of te weinig inkomsten, administratie die 
niet in orde is, … Vanuit CAW Oost-Vlaanderen 
bieden we de noodzakelijke dringende hulp, 

maar timmeren we tegelijk ook aan de weg. 
Want er bestaan wel degelijk oplossingen voor 
thuisloosheid, het is niet iets dat ‘er nu eenmaal 
bij hoort’. 

VOORKOMeN VAN DAK- eN tHuISlOOSHeID

Mensen die problemen hebben op het vlak van 
wonen worden zo snel mogelijk opgespoord 
en in contact gebracht met de hulpverlening. 

In de Inloop- en Nachtopvangcentra vinden we 
vele dakloze mensen van allerlei pluimage, die 
vaak nog niet gekend zijn bij de hulpverleners. 
Brugfiguren en andere medewerkers proberen 
in contact te komen met hen en hen toe te leiden 
naar hulp- en dienstverlening van het CAW of van 
onze welzijnspartners.

Inloopcentra: 32.377 bezoekers, 
Nachtopvang: 33.459 overnachtingen

Ambulante woonbegeleiding legt de focus 
op problemen die verbonden zijn aan wonen. 
We bekijken samen met de cliënt op welke 
pijnpunten best ingezet wordt: rechtendetectie, 
schuldenproblematiek, overlast, … en zo kunnen 
we vaak grotere problemen vermijden. 
Om korter op de bal te kunnen spelen, sloten 
we samenwerkingsovereenkomsten af met 
bijna alle Oost-Vlaamse sociale huisvestings-
maatschappijen. Cliënten die dreigen uit hun 
woning te worden gezet, worden rechtstreeks 
naar ons doorverwezen. In 2019 kregen we 270 
nieuwe aanmeldingen; in 69% van de afgeronde 
begeleidingstrajecten, konden we door een 
aanklampende en intensieve aanpak een uit-
huiszetting afwenden. Als dit toch onvermijdelijk 
bleek, zochten we alternatieve huisvesting om 
dakloosheid alsnog te vermijden. 

Om ook gerechtelijke uithuiszettingen op de 
private huurmarkt aan te pakken, sloten we con-
venanten af met lokale besturen/OCMW’s, zodat 
we met lokale middelen aanmeldingen vanuit het 
OCMW of de vrederechters behandelen. In 2019 
kregen we 346 nieuwe aanmeldingen. Bij 48% 
van de afgeronde begeleidingstrajecten kon de 
uithuiszetting alsnog vermeden worden. 23% van 
de begeleide cliënten verliet hun woonst vrijwillig 
vóór de uithuiszetting. 

Op de sociale huisvestingsmarkt kunnen 
we een 70% van de uithuiszettingen 
vermijden. Op de privémarkt is dat
bijna 50%.

CAW Oost-Vlaanderen zet in op het bestrijden 
van dak- en thuisloosheid. Wanneer mensen 

toch dak- of thuisloos worden, kunnen zij terecht 
in één van onze elf Opvangcentra voor dak- en 
thuislozen. Opvangmedewerkers zorgen voor 
een vlot verblijf. Individuele woonbegeleiders 
bieden hulp bij het aanpakken van uiteenlopen-
de welzijnsproblemen: financiën, tewerkstelling, 
relaties… en lopen samen met de cliënten een 
traject naar meer duurzame huisvesting. 

Omdat de vraag naar tijdelijke opvang het 
aanbod steeds meer overstijgt, zetten we sterk 
in op andere vormen van tijdelijke opvang, in 
samenwerking met partners. Het zijn geografisch 
meer gespreide opvangplaatsen, waar mensen 
op individuele basis terecht kunnen, zoals in 
het project Leegstand. Leegstaande sociale 
woningen, die wachten op renovatie of afbraak, 
worden tijdelijk ter beschikking gesteld van het 
project. Onze welzijnspartners en wijzelf nemen 
de begeleiding op van de cliënten. Lokale bestu-
ren en/of Provincie Oost-Vlaanderen zorgen voor 
de financiering. Deze aanpak zorgde in 2019 voor 
een 50-tal extra tijdelijke opvangplaatsen. 
Ook de reeds vroeger opgestarte Opvangnetwer-
ken bewijzen hun dienst. Meer en meer regio’s 
zijn vragende partij voor een dergelijk opvang-
netwerk, waarin OCMW’s hun noodwoningen 
poolen en de begeleiding mee financieren. 
Woningen worden zo beter benut en er is een 
intensievere woonbegeleiding mogelijk. In 2019 
leverde dit concept 17 extra tijdelijke opvang-
plaatsen op.
We stellen vast dat het steeds moeilijker wordt 
voor de bewoners van onze Opvangcentra om 
aan een betaalbare en duurzame woning te ge-
raken. De woonmarkt blijft voor onze doelgroep 
zeer moeilijk toegankelijk. Dit doet uiteraard de 
verblijfsduur in de tijdelijke opvang toenemen.

CAW OOSt-VlA ANDeReN WIl DAK- eN tHuISlOOS-

HeID fINA Al BANNeN

Het CAW zet steeds nadrukkelijker in op Housing 
First. Wonen is een grondrecht. Door mensen 
in de eerste plaats aan een woning te helpen 
waar ze duurzaam kunnen wonen, ontstaat er 
meer ‘bandbreedte’ in hun hoofd, wat ruimte 
vrijmaakt om aan andere problemen te werken. 
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We kunnen dit echter niet alleen; we hebben wel-
zijnspartners nodig zoals OCMW’s, verslavings-
zorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulpver-
lening, … en huisvestingspartners op de sociale 
én private huisvestingsmarkt. Het is een werk 
van lange adem en de middelen zijn beperkt. 
Door de hoge nood aan tijdelijke opvang, zetten 
we hier veel financiële en personeelsmiddelen 
in. We kunnen deze niet zomaar wegnemen en 
inzetten op Housing First.
Als eerste opstap naar een structurele aanpak 
investeerden we in 2019 samen met de Vlaamse 
overheid en SAM (Steunpunt Mens en Samen-
leving), stevig in de opstart van Bovenlokale 
Netwerken ter voorkoming en bestrijding van 
dak- en thuisloosheid. Idealiter werken welzijns- 
en huisvestingspartners hier samen aan een 

bovenlokale aanpak. Er is plaats om het hele 
continuüm van preventie tot duurzaam wonen 
in beeld te brengen en bovenlokale acties te 
formuleren. Momenteel zijn er netwerken actief 
in Gent en in het Waasland; in de regio Dender 
wordt opgestart. In 2020 hopen we ook andere 
regio’s mee in het bad te trekken.  

2.  familiaal geweld 

In 2019 formuleerden we een visie op familiaal 
geweld en uitgangspunten voor onze hulpverle-
ning bij diverse situaties van familiaal geweld. 
Op basis hiervan kon het continuüm van 
familiaal geweld in kaart worden gebracht. De 
uitgangspunten werden vertaald naar onze 

kernopdrachten: onthaal, 
begeleiding en wenselijke  
algemene preventie.

eeN ONtHA Al IN Vele VORMeN

Mensen kunnen op verschillen-
de plekken in het CAW terecht 
wanneer zich een situatie van 
familiaal geweld voordoet. Ze 
kunnen bellen of chatten met de hulplijn 1712. Ze 
kunnen ook bellen, e-mailen of chatten met het 
onthaalteam of langskomen voor een gesprek in 
één van de onthaalpunten. 

De hulplijn 1712 
werd 1.244 keer gebeld.

Tijdens de eerste contacten proberen we vooral 
het familiaal geweld bespreekbaar te maken 
en veiligheid te installeren. Alle betrokkenen en 
in het bijzonder de kinderen krijgen onze volle 
aandacht. We zoeken voor iedereen de gepaste 
hulp, binnen of buiten het CAW en afgestemd op 
ieders noden. Daarbij helpt een goede kennis van 
het aanbod van de verschillende werkingen en 
diensten en een vlotte onderlinge afstemming. 
Aanklampend werken kan helpen, maar het is  

ook belangrijk om de mensen voldoende tijd te 
geven om de nodige stappen te zetten.

Als CAW kunnen we zeer flexibel inspelen op 
allerlei soorten hulpvragen: met crisishulp of 
ambulante, aanklampende koppelbegeleiding, 
met woonbegeleiding of een verblijf in het 
Vluchthuis. Om de impact van familiaal geweld 
op te vangen, kunnen we ondersteuning bieden 
bij de emotionele verwerking, maar evengoed 
is begeleiding mogelijk bij de verander(en)de 
leefsituatie. Bij elke begeleiding ligt de focus op 
de onderliggende dynamieken in de relatie, het 
verwerven van inzicht in de spiraal van geweld en 
leren we koppels stress hanteren en geweldloos 
ruzie maken. Op deze manier wordt ieders 
aandeel duidelijk in het ontstaan, het escaleren 
én het stoppen van geweld.

Onder familiaal geweld verstaan we 
alle vormen van fysiek, economisch, 
seksueel en/of eergerelateerd 
geweld dat zich afspeelt tussen (ex-)
partners, binnen een gezin of familie. 
Het geweld kan de vorm aannemen 
van partnergeweld, stalking, 
kindermishandeling, oudermis-

 handeling, siblinggeweld 
of ouderenmis(be)handeling. 
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KeteNA ANpAK IN De Hele pROVINCIe

In 2019 engageerden we ons bij de uitrol van 
de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld (IFG) 
Oost-Vlaanderen. De prioritaire doelstelling van 
Ketenaanpak is om het gezinsgeweld te stoppen 
en om de beschermende factoren in het cliënt-
systeem te vergroten. Deze methodiek faciliteert 
een gecombineerde en afgestemde aanpak van 
(complex) gezinsgeweld door gezondheids- en 
welzijnsactoren, politie en justitie. Als CAW Oost-
Vlaanderen nemen we deel aan de tweewekelijkse 
dossierbehandelingstafel en de stuurgroep en 
leveren we ook casusregisseurs aan. In complexe 
situaties van IFG waar de focus ligt op partnerge-
weld, zorgen de regisseurs voor de concretisering 
van een plan van aanpak, samen met de Keten-
partners én het betrokken cliëntsysteem. 
Op beleidsniveau volgden we de evolutie op 
van de uitrol van het stalkingalarm en de Family 
Justice Centers in Oost-Vlaanderen.

Wie geïnformeerd is, herkent vlugger de 
signalen van familiaal geweld in de eigen 
omgeving.

Het geWelD VOORKOMeN

Om familiaal geweld uit de taboesfeer te halen 
moet het steeds opnieuw en overal benoemd 
en besproken worden, zowel in het CAW als in 
andere sectoren en in de bredere samenleving. 
Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen 
die voorgelicht worden over geweld in het 
gezin, worden alerter en herkennen vlugger 
de signalen in hun eigen omgeving. We kiezen 
steeds voor een benadering die niet polariseert 
of culpabiliseert. 

Een illustratie: op de Internationale Dag tegen 
Geweld op Vrouwen op 25 november was het 
team Partnergeweld te gast in Zottegem. Voor 
huisartsenkring Panacea, medewerkers van 
het ziekenhuis en lokale partnerorganisaties 
hielden we een uiteenzetting over het be-
spreekbaar maken en aanpakken van  
partnergeweld.

3.  Conflictueuze relaties  
       en scheidingen 

VOORKóMeN eN A ANpAKKeN VAN  

CONflICtueuze SCHeIDINgeN

Sinds enkele jaren blijft het aantal echtschei-
dingen in ons land stabiel rond de 23.000, dat is 
iets minder dan de helft van het aantal gesloten 
huwelijken. Bij wettelijk samenwonenden stellen 
we een stijging van het aantal scheidingen vast. 
Doorgaans gaat een scheiding gepaard met 
spanningen en conflicten. In sommige situaties 
kunnen die aanhouden en ernstig escaleren; 
hulp is dan aangewezen.
Als eerstelijnsorganisatie heeft het CAW een 
jarenlange expertise opgebouwd over deze 
thema’s. We focussen bewust op relatieproble-
men en hoog conflictueuze scheidingen, met 
een aanbod dat varieert van preventieve acties 
tot de aanpak van conflicten tussen (al dan niet 
samenlevende) ouders. We zetten in op bemid-
deling of begeleiding, zowel vrijwillig als opgelegd 
via de rechtbank, maar ook op het voorkómen 
van “vechtscheidingen”.

In 2019 kreeg het CAW-onthaal 6.136 
hulpvragen over relaties, scheiding 
of ouderschap.

eeN VORMINgSA ANBOD NA AR pROfeSSIONeleN

In 2019 ging weer veel aandacht naar de 
deskundigheidsbevordering van professionelen 
in het omgaan met hoog conflictueuze scheidin-
gen. Een gebrek aan juridische kennis en een 
ongewild partijdige houding van een medewer-
ker bv. uit het onderwijs of de hulpverlening kan 
de strijd tussen ouders doen oplaaien. Kinderen 
geraken zo nog meer gekneld tussen hun ouders. 
Dit soort situaties komt meer en meer voor. Het 
gevecht breidt soms letterlijk uit tot binnen de 
muren van de organisatie. De medewerker moet 
vermijden te worden meegezogen in het verhaal 
van één ouder, om het belang van het kind te 
kunnen blijven vooropstellen. Er is dus nood aan 
stevige handvatten om te kunnen omgaan met 

de krachtige splittingdynamieken van een 
vechtscheiding. De gekende hulpverleningsvaar-
digheden en -methoden volstaan echter niet 
meer om die ‘meerzijdig partijdige’ houding aan 
te nemen. 
Om een antwoord te bieden op de grote nood 
aan vorming hierover zette CAW Oost-Vlaande-
ren in elke Vlaamse provincie, samen met de 
andere CAW’s en tZitemzo,  een nascholingsaan-
bod op voor medewerkers uit het onderwijs, de 
kinderopvang en de hulpverlening. 

We organiseerden 5 nascholingen 
voor onderwijs- en kinderopvang en 6 
inspiratiedagen voor hulpverleners en 
bereikten zo 868 professionelen.

VOORKOMeN AlS Het K AN, ReMeDIëReN  

WA AR NODIg

Met een breed aanbod van hulpverlening tracht 
het CAW relatieproblemen en conflictueuze 
scheidingen te voorkomen of aan te pakken. Het 
omvat begeleiding van relatie- en gezinsproble-
men, scheidingsbemiddeling en -begeleiding, 
ouderschapsbemiddeling en begeleiding in een 
neutrale Bezoekruimte. Omdat de hulpvraag 
kan evolueren is een vlotte schakeling tussen 
deze hulpvormen nodig, met als leidend principe 
“de meest geschikte en minst ingrijpende hulp 
staat voorop”. Deze werkwijze vraagt een grote 
wendbaarheid van de CAW-medewerkers. Het 
CAW speelt hierop in met een VTO-aanbod op 
maat, dat ook aandacht heeft voor verbinding 
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tussen medewerkers. In 2019 organiseerden we 
bv. een ‘Methodiekendag’ voor de medewerkers 
van de betrokken werkingen. Het leverde een 
boeiende uitwisseling op van werkvormen  
en expertise.  

BegeleIDINg VAN RelAtIe- eN gezINSpROBleMeN

In 2019 bood het CAW 552 keer individuele, 
koppelgerichte of gezinsgerichte begeleidingen 
aan. Problemen binnen het gezin kunnen te 
maken hebben met de opvoeding, met reacties 
van kinderen op een scheiding, met de nieuwe 
samenstelling van het gezin enz. In een partner-
relatie kunnen de problemen te maken hebben 
met relatiebeëindiging, scheiding, verstoorde 
relatiepatronen enz. Vaak zien we ook andere 
knelpunten opduiken, bv. op het vlak van 
financiën, huisvesting enz.

BeMIDDelINg IN fAMIlIezAKeN 

Sinds 2018 werken de bemiddelaars in familieza-
ken van CAW Oost-Vlaanderen in één provinciaal 
team. De bemiddelingen gebeuren op basis 
van vrijwilligheid, of na doorverwijzing door de 
Familierechtbank, de Bezoekruimte of een team 
Persoonlijk en Relationeel Welzijnswerk. Indien 
nodig, wordt er doorverwezen naar erkende 
privébemiddelaars in Oost-Vlaanderen. Om de 
doorverwijzingen vlot en kwaliteitsvol te laten 
verlopen, stelde het team in 2019 een doorver-
wijsmap op, gebaseerd op de resultaten van een 
enquête bij Oost-Vlaamse privébemiddelaars. 
Alle onze Onthaalteams kunnen er gebruik 
van maken. 

NA AR ééN BezOeKRuIMte  

Ook de drie Oost-Vlaamse Bezoekruimten – één 
per gerechtelijke arrondissement – zetten in 2019 
verder stappen richting één provinciale werking.  
Er werd een gezamenlijke hulpverleningsvisie 
ontwikkeld, die haar neerslag kreeg in een 
visietekst en een draaiboek om de implementa-
tie te stroomlijnen. De eerste stappen werden 
gezet naar een afstemming van de openingsuren 
en de caseload per hulpverlener. De volledige 

groep hulpverleners volgde een vormingstraject 
‘Werken met kinderen’. In de drie gerechtelijke 
arrondissementen gaat vanaf 2019 jaarlijks een 
overleg door met de Familierechtbank.
Elke Bezoekruimte heeft nu ook een psycho-
educatief groepsaanbod voor alle ouders die 
instromen en op een wachtlijst komen te staan.

KINDeReN uIt De KNel   

Het therapeutisch hulpprogramma “Kinderen 
uit de Knel” (KUK) is een groepsaanbod voor 
ouders in een moeilijke scheidingssituatie en 
voor hun kinderen. Het is een samenwerkings-
verband tussen het CAW, de Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg en het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling. Het programma helpt ou-
ders nieuwe oplossingen te vinden voor steeds 
terugkerende problemen zoals schoolkeuze, 
omgangsregeling e.d. en probeert hen inzicht 
te geven in de betekenis van de probleemsitu-
atie voor hun kind. Het netwerk van de ouders 
(grootouders, nieuwe partner, familie, …) wordt 
nauw betrokken bij het programma.  
Begin 2019 startte een eerste reeks van 8 
sessies in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen met de 
ondersteuning van het IROJ Oost-Vlaanderen. 12 
ouders en 9 kinderen namen deel. In het najaar 
van 2019 startten de bekendmaking en instap-
gesprekken voor een tweede reeks. Een nieuw 
team van therapeuten en observatoren werd sa-
mengesteld. Onze medewerkers, gespecialiseerd 
in relatie- en gezinsproblemen en bemiddeling, 
worden actief ingezet in dit project.

4.  Slachtoffers

OpVANg BIJ INgRIJpeNDe geBeuRteNISSeN

Slachtofferhulp is een hulpaanbod voor mensen 
die slachtoffer of getuige zijn van een misdrijf, 
ramp of terreurdaad. Ook mensen uit de directe 
omgeving van deze slachtoffers of getuigen staan 
we bij. Nabestaanden van zelfdoding en alle 
betrokkenen bij een verkeersongeval kunnen 
eveneens een beroep doen op onze hulpverle-
ning. Door hun acute karakter, de verhoogde 

stresservaring, de (vaak) onverwachte en grote 
impact en het verlies aan controle over de eigen 
leefsituatie wegen dergelijke ingrijpende gebeur-
tenissen zwaar door. Het kan mensen kwetsbaar 
maken op verschillende levensdomeinen en 
hulp op emotioneel, juridisch en praktisch vlak 
kan noodzakelijk zijn. Waar het aangewezen is, 
worden slachtoffers doorverwezen binnen of 
buiten het CAW.

gezAMeNlIJKe zORg VOOR eeN CORReCte  

BeJegeNINg

Een samenwerkingsakkoord tussen de fede-
rale en Vlaamse Overheid organiseert het 
continuüm van Slachtofferzorg in Vlaanderen. 
Het beoogt dat alle slachtoffers op een correcte 

manier bejegend worden en een beroep kunnen 
doen op hulp- en dienstverlening.

Het akkoord bestaat uit drie pijlers:
- Slachtofferbejegening van de politie: zij doen 

de eerste opvang en geven 
 informatie en bijstand aan slachtoffers 
 en hun verwanten.  
- Slachtofferhulp van het CAW.
- Slachtofferonthaal van de Justitiehuizen: 

zij geven slachtoffers en hun verwanten 
specifieke informatie over hun dossier, hun 
rechten en de lopende procedure.

Het akkoord regelt o.a. de systematische 
doorverwijzing van slachtoffers door de Politie 
naar onze teams Slachtofferhulp. Door deze 
aanpak krijgen veel slachtoffers snel na de feiten 

16 17

jAArvErSlAg 
2019

jAArvErSlAg 
2019

CAW OOST-vlAANDErEN CAW OOST-vlAANDErEN



een aangepast hulpaanbod, zodat bijkomende 
problemen vermeden kunnen worden. 
De overgang van Slachtofferbejegening naar 
Slachtofferhulp naar Slachtofferonthaal moet zo 
naadloos mogelijk verlopen. Een overlegstruc-
tuur met lokale welzijnsteams en een jaarlijkse 
Arrondissementele Raad faciliteert 
deze samenwerking. 

In twee jaar tijd telde 
slachtofferzorg.be 46.411 bezoekers.

Op de website www.slachtofferzorg.be vinden 
slachtoffers, hun omgeving en getuigen snel en 
direct informatie en hulp op juridisch, praktisch 
en emotioneel vlak. In twee jaar tijd telde de 
website 46.411 unieke bezoekers. Begin 2019 
werd specifieke informatie toegevoegd over 
diefstal, seksueel misbruik, familiaal geweld, 
… met ondersteuning.  Veel bezoekers zochten 
informatie over het indienen van een klacht, 
waar je terecht kan en hoe je een ingrijpende 
gebeurtenis verwerkt. Stalking werd van alle 
themapagina’s het meest aangeklikt.

Stalking werd van alle thema’s het 
meest aangeklikt.

Slachtofferhulp werkte ook mee aan de ‘her-
stelgerichte dialooggroepen’, een initiatief van 

vzw Moderator en aan een vormingsaanbod 
over ‘herstel’ in de Oost-Vlaamse gevangenissen. 
Tenslotte ging in 2019 extra aandacht naar de 
sectorale omschrijving en afstemming van het 
hulpverleningsaanbod van Slachtofferhulp. 
Op provinciaal niveau is werk gemaakt van de 
thema’s verkeer en de juridische functie. 

5.  Daderschap en detentie

CAW Oost-Vlaanderne bereikt 70% 
van alle gedetineerden in de 
Oost-Vlaamse gevangenissen.

Voor het gevangeniswezen en de Vlaamse dien-
sten die er actief zijn, was 2019 geen gemakkelijk 
jaar. De overbevolking in drie van de vier Oost-
Vlaamse gevangenissen legde extra werkdruk 
op de trajectbegeleiders. We experimenteerden 
met verschillende onthaalformules en zochten 
uit hoe we wachtlijsten kunnen vermijden. We 
bereikten 70% van alle gedetineerden in de 
Oost-Vlaamse gevangenissen.

KINDeRBezOeK

De feestelijke viering eind 2018 van ‘20 jaar 
kinderbezoek in de gevangenis’ in Gent kreeg in 
2019 een opvolging met een herwerkte versie 

van het prentenboekje ‘Elsje bezoekt haar 
papa in de gevangenis ’. Het boekje bereidt kin-
deren voor op het eerste bezoek aan hun ouder 
in de gevangenis en zal in alle Oost-Vlaamse 
gevangenissen beschikbaar zijn.

VlOtte OVeRgANg VAN BINNeN NA AR BuIteN

Ook in 2019 werden inspanningen geleverd om 
de overgang van detentie naar vrijheid zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. Een mooi voorbeeld 
daarvan is OGOS, een intensieve samenwerking 
tussen de teams Woonbegeleiding, Opvang en 
Justitieel Welzijnswerk. Gedetineerden die in een 
Oost-Vlaamse gevangenis verblijven, kunnen na 
hun verblijf in de gevangenis en als het noodza-
kelijk is, terecht in een van onze opvangcentra. 18 

van de 203 plaatsen gaan naar ex-gedetineerden. 
Ook buddy’s bieden ondersteuning om zo vlot 
mogelijk de overgang te maken van ‘binnen’ naar 
‘buiten’, zowel in de laatste fase van de detentie 
als bij vrijlating.

Rewind is een Europees project dat de 
re-integratie van (ex-)gedetineerden in de 
samenleving stimuleert door het verhogen 
van hun tewerkstellingskansen. Er is ook een 
begeleidingsaanbod om (ex-)gedetineerden toe 
te leiden naar een job in de reguliere bouwsec-
tor. Naast het aanbod van loopbaanbegeleiding 
door Weerwerk, is er ook psychosociale onder-
steuning mogelijk door het team van Justitieel 
Welzijnswerk ( JWW).
Van september 2018 tot juni 2019 nam een 
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trajectbegeleider van JWW Gent deze opdracht 
projectmatig op. Een eerste kennismakingsge-
sprek met de JWW-begeleider gebeurde nog 
tijdens detentie. Eens de tewerkstelling start, is 
er een wekelijkse opvolging.
De resultaten van het project werden terug-
gekoppeld op een studiedag. In de loop van 2020 
moet dit project een reguliere basis krijgen.

RADICAlISeRINg

Bijzondere aandacht ging naar geradicaliseerde 
gevangenen. JWW neemt deel aan het casus-
overleg en partnertafels, waar in samenspraak 
met de gedetineerde een hulp- en dienstverle-
ningsplan wordt opgemaakt. De JWW-trajectbe-
geleider zorgt mee voor een naadloze overgang 
wanneer een geradicaliseerde gedetineerde bij 
het verlaten van de gevangenis hulp nodig heeft 
van het CAW.

DADeRBegeleIDINg AlS AlteRNAtIef

Wetenschappelijk onderzoek betwijfelt het nut 
van een (lange) gevangenisstraf en pleit voor  een 
visie op detentie als een ‘ultimum remedium’. Ge-
detineerden en hun directe verwanten kunnen 
immers op verschillende vlakken ‘detentiescha-
de’ ondervinden. Hun psychische en lichamelijke 
gezondheid maar ook hun sociaal-economische 

positie en algemeen welzijn kunnen te lijden 
hebben onder de detentie. Daarom bieden we al 
vele jaren verschillende vormen van daderbege-
leiding aan als alternatief voor gevangenisstraf. 
Voorbeelden van deze Gerechtelijke Alternatieve 
Maatregelen zijn ‘Dader inZicht ’ en ‘Slachtoffer 
In beeld ’. In het kader van een post-penitentiaire 
opvolging bieden we de Leerprojecten Seksueel 
Geweld aan. 

We telden 87 deelnemers voor het 
vormingsaanbod ‘Dader inZicht’ en 76  
‘Leerprojecten Seksueel Geweld’. 
Met ‘Slachtoffer in Beeld’ bereikten 
we 69 cliënten.

NA AR eeN VeRNIeuWDe A ANpAK VAN plegeRS

Ons aanbod naar plegers van geweld- en ver-
mogensdelicten en naar seksuele delinquenten 
staat voor een grondige hervorming. De focus 
zal meer gelegd worden op ‘gedragstraining ’. 
Het aanbod rond seksuele delicten zal in een 
zorgtraject worden gegoten, in samenwerking 
met tweede- en derdelijnsvoorzieningen zoals 
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en 
residentiële behandeling. 2020 is hierin een 
overgangsjaar; vanaf 2021 zal deze uitdagende 
reorganisatie op inhoudelijk, organisatorisch en 
regelgevend vlak uitgevoerd worden.
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6.  precaire verblijfssituaties

Het tRANSItHuIS: Hulp éN CONSult

1.366 onthaaltrajecten, dat zijn 
gemiddeld 5 nieuwe cliënten per dag.

Het Transithuis biedt een laagdrempelig onthaal 
aan mensen met een onzeker verblijfsstatuut. 
We informeren, adviseren en begeleiden hen 
bij vragen over verblijfsprocedures, internationa-
le bescherming, regularisatie, gezinshereniging, 
arbeidsmigratie, studentenvisum, aanvraag 
van nationaliteit, … 
In 2019 registreerde het Transithuis 1.366 ont-
haaltrajecten en maakten we 1.144 cliëntdossiers 
op. (222 contacten bleven anoniem.) Van de 3.119 
cliëntcontacten verbleef driekwart in de regio 

Gent. Mensen van 88 nationaliteiten klopten
aan bij het Transithuis; één op vijf is van  
Afghaanse afkomst.

Mensen van 88 nationaliteiten 
klopten aan bij het Transithuis.

De meeste gesprekken gingen door in het 
Nederlands, Frans of Engels. We voerden 231 
gesprekken met behulp van een telefonische 
tolk. De meest gevraagde talen waren Arabisch, 
Pashtoe, Dari, Bulgaars en Farsi.

NADeNKeN OVeR De tOeKOMSt

Cliënten kloppen in de eerste plaats aan met 
juridische vragen over hun perspectief (of 
dat van hun familie) op een wettig verblijf in 

België. Daarnaast is er een grote nood aan een 
(begeleid) reflectie- en keuzeproces. Vanuit ons 
Transithuis bieden we hen individuele trajec-
ten toekomstoriëntering, waarin ze worden 
ondersteund om zelf een onderbouwde keuze 
te maken m.b.t. hun toekomst. Het land van 
herkomst, hun positie in België en een mogelijke 
terugkeer vormen de leidraad.

Een grote uitdaging voor de toekomst ligt in de 
hulpverlening aan Afghanen van wie de aanvraag 
tot verblijfsrecht geweigerd wordt en die in de 
illegaliteit leven. We merken dat een thema 
zoals terugkeer zeer moeilijk bespreekbaar is. Zij 
hebben zich geëngageerd ten opzichte van hun fa-
milie, die vaak financiële inspanningen deed voor 
hen, en kunnen niet met lege handen terugkeren. 
De verwachtingen van de familie primeren op de 
eigen wensen en identiteit. Dat loyaliteitsconflict 
maakt een ‘vrijwillige’ terugkeer zeer moeilijk.

We DeleN ONze KeNNIS

Ons Transithuis deelt graag zijn kennis met col-
lega’s uit andere diensten over onderwerpen die 
verband houden met verblijfsrecht. In 2019 ver-
strekten we 683 keer advies en informatie aan 
andere organisaties, professionelen, vrijwilligers 
enz. Meer dan een kwart van de vragen ging over 
gezinshereniging. Deze consultopdracht is de 
afgelopen jaren belangrijker geworden. Dankzij 
een goed uitgevoerd consult wordt onrecht-
streeks een mooi aantal mensen geholpen.

MIND-SpRINg, SpRINgplANK NA AR De tOeKOMSt 

VOOR VluCHtelINgeN eN MIgRANteN

Mind-Spring© is een psycho-educatief groeps-
programma voor vluchtelingen en migranten, 
aangeboden in hun eigen taal. Er is een aanbod 
voor volwassenen, jongeren, kinderen en ouders 
en sinds 2019 ook voor senioren. De deelnemers 
werken aan hun welbevinden en toekomst 
onder begeleiding van ervaringsdeskundigen en 
hulpverleners uit de welzijnssector.

Elk jaar meer Mind-Spring: 41 groepen, 
425 deelnemers in 2019.

In 2019 organiseerden we i.s.m. partners in 
totaal 41 Mind-Springgroepen voor 425 deel-
nemers. De groepen gingen door in acht talen, 
waaronder ook Nederlands. De opvolging en 
nazorg gebeuren in regelmatige terugkomses-
sies, die zeer positief gewaardeerd worden.

CultuuRSeNSItIef WeRKeN

In het kader van AMIF-31 loopt het opleidings-
project Cultuursensitief werken via Mind-Spring 
(juli 2018 – december 2019), waarin we de 
Mind-Spring-expertise delen. De opleiding 
is gratis voor OCMW-medewerkers in Oost-
Vlaanderen. Experts van Universiteit Gent en KU 
Leuven reiken een theoretisch kader aan over 
cultuursensitief werken met vluchtelingen. De 
Mind-Springtrainers zijn afkomstig uit  
diverse landen.
De opleiding bestaat uit drie modules. 86 
sociaal werkers van Oost-Vlaamse OCMW’s 
volgden de basismodule over cultuursensitief 
werken met vluchtelingen; een dertigtal van hen 
namen aansluitend deel aan de opleiding tot 
Mind-Spring co-begeleider (module 2). Voor de 
derde module, een intervisietraject, telden we 
vijftien kandidaten. De deelnemers waardeerden 
de mix van theorie, praktijk en uitwisseling en 
in het bijzonder de contacten met ervarings-
deskundigen. We zijn blij dat we dit project in 
2020-2021 kunnen voortzetten en zelfs uitbrei-
den naar West-Vlaanderen, Brussel, Vlaams- en 
Waals-Brabant. Bovendien kunnen we ook een 
e-learningmodule ontwikkelen. 

7.  Kwetsbare jongeren en  
      jongvolwassenen

BlIJVeN BRuggeN BOuWeN

Voor vele jongeren is 18 jaar worden een feest, 
maar helaas niet voor allemaal. Elke dag kloppen 
heel wat jongeren, jongvolwassenen (16-25 jaar) 
en jonge gezinnen in een kwetsbare situatie 
aan bij ons. Ze zijn op zichzelf aangewezen en 
beginnen onvoorbereid aan de weg naar volwas-
senheid. Vaak hebben ze meerdere en complexe 
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problemen en ontbreekt de noodzakelijke hulp 
of ondersteuning. De afgelopen jaren zien we 
hun aantallen stijgen; een vierde van ons totale 
aanbod wordt ingezet voor deze groep. 
Ook in 2019 zochten we daarom naar gepaste 
intersectorale zorg en projecten voor deze 
groep jongvolwassenen. Het CAW neemt in deze 
zoektocht een sterk verbindende rol op tussen 
de sectoren onderling en tussen de jeugdhulp en 
de volwassenenhulp.

3.867 jongeren deden een beroep op ons, 
een vierde van alle hulpvragen.
296 jongeren begeleid omdat ze dak- of 
thuisloos zijn.

HulpVeRleNINg OVeR gReNzeN tIlleN

De intersectorale Werkgroep Jongvolwas-
senen werkte een vormingstraject uit om de 
hulpverlening aan kwetsbare jongvolwassenen 
en de mensen in hun directe omgeving te 
ondersteunen. Ze baseerde zich hiervoor op de 
noden van de doelgroep en wilde zowel hulp-
verleners als beleidsmedewerkers bereiken. Om 
duurzame veranderingen door te voeren moet 
immers zowel op organisatie- als op casusniveau 
ingegrepen worden.  
Om ook de verbinding te stimuleren tussen de 
diverse sectoren die instaan voor hulp aan jon-
geren en volwassenen, stond het aanbod open 
voor organisaties van binnen en buiten de jeugd-
hulpverlening. Meer dan veertig organisaties en 

tachtig deelnemers namen deel aan  
het traject. 

BRuggeN NA AR 18 (BN18) gA At lOK A Al

Ook de lokale samenwerking rond deze 
doelgroep met zijn complexe vragen kreeg een 
duwtje in de rug. We merkten al snel dat elke 
lokale realiteit zijn specifieke noden en snelheid 
kent. In de regio Waas-Dender ontwikkelden we 
een goede praktijk die we geleidelijk aan vertalen 
naar de andere regio’s in Oost-Vlaanderen. 
Concreet: organisaties onderschrijven een 
gezamenlijke engagementsverklaring, waarop ze 
elkaar kunnen aanspreken. Daarnaast bespreken 
hulpverleners samen casussen en concrete 
vragen en zoeken ze naar oplossingen. Samen 
waken we erover dat kwetsbare jongvolwasse-
nen in deze regio niet in de kou blijven staan.

BN18 VANuIt Het JAC 

De expliciete keuze van het CAW voor deze 
doelgroep betekent ook dat we werk maken 
van toeleiding en methodiekontwikkeling. Het 
JAC, het Jongerenaanbod van het CAW voor 
jongeren van 12 tot 25 jaar, ontwikkelde een 
ondersteuningstraject van hulp en begeleiding 
onder de naam BN18. Het legt de focus op het 
geleidelijk, tijdig en breed bouwen van ‘bruggen’ 
bij de stap naar volwassenheid. We leggen ook 
verbindingen tussen jeugdhulp en volwassenen-
hulpverlening. 
Dit traject richt zich in eerste instantie op 
onderwijs en voorzieningen die werken met 
de meest kwetsbare jongvolwassenen vanaf 
16 jaar, m.n. het buitengewoon en deeltijds 
onderwijs en voorzieningen uit de jeugdhulp. 
Daarnaast blijven we natuurlijk hulp bieden aan 
alle jongeren in een kwetsbare situatie die door 
andere partners worden toegeleid of op eigen 
initiatief langskomen. 

INteRSeCtORAle MODule JeugDHulpVeRlAteRS 

Vanwege de unieke positie van de JAC-werking 
kregen de CAW’s van de overheid de opdracht 
een intersectorale module ‘instellingsverlaters ’ 

uit te schrijven. De sectorale Werkgroep 
jongeren voerde de opdracht uit en in de loop 
van 2019 werd ze in afstemming met de overheid 
goedgekeurd. De module maakt het mogelijk om 
nadrukkelijker en meer zichtbaar in te zetten op 
intersectorale trajecten vanuit het JAC en de bre-
dere CAW-werking. Het aanbod wordt expliciet 
bekendgemaakt bij partners en jongeren. Dat 
gebeurde in de praktijk al regelmatig, maar krijgt 
nu ook een formeel beslag. Daarnaast kunnen 
we ook meten hoeveel van deze casussen en 
modules we tijdens het jaar inzetten en wat de 
sterktes en zwaktes ervan zijn.

VOORBeReIDINg JAC-CAMpAgNe 

De sectorwerkgroep jongeren koos er uitdrukke-
lijk voor om het waardevolle JAC- aanbod van de 
CAW’s extra in de verf zetten. Begin 2020 werd 
een campagne t.a.v. kwetsbare jongvolwassenen 
opgezet en breed uitgedragen door alle CAW- en 
JAC-medewerkers.

8.  Budgethulpverlening

In 2019 zette CAW Oost-Vlaanderen 12,5 voltijdse 
equivalenten in als erkende schuldbemiddelaars 
en één jurist, in aparte teams Budget- en schuld-
hulpverlening verspreid over de provincie om zo 
ons hele werkingsgebied af te dekken. 

Onze medewerkers realiseerden 
financiële hulpverlening in 734 dossiers, 
waarvan 356 budgetbegeleidingen, 
164 dossiers budgetbemiddeling en 
214 dossiers budgetbeheer.

Daarnaast realiseerden onze hulpverleners 
in andere teams waar integrale begeleidingen 
worden opgenomen ook vormen van financi-
ele hulpverlening, voornamelijk vormen van 
budgetbegeleiding.

Aangezien we met de sector van de CAW’s, en 
CAW Oost-Vlaanderen in het bijzonder, getroffen 
worden door ernstige besparingen, hebben 
we samen met de hele sector besloten om onze 
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opdracht in onder andere budgethulpverlening 
te verminderen en te heroriënteren.

Als CAW Oost-Vlaanderen zullen we vanaf 
september 2020 ons niet meer organiseren in 
aparte teams die budgethulpverlening bieden. 
Deze overgang zal uiteraard met de grootste 
zorg gebeuren, zowel naar de cliënten als naar 
medewerkers en samenwerkingspartners.

Toch blijft CAW Oost-Vlaanderen inzetten 
op preventie, competentieversterking en 
budgethulpverlening.

1. INzetteN Op pReVeNtIe, gROepSWeRKINg eN 

VeRSteRKINg VAN COMpeteNtIeS BIJ INteRMe-

DIAIRS eN BASIS-SOCIA Al WeRKeRS 

We doen dit via het Budget In Zicht-team (BIZ) 
dat werkt op twee strategische doelstellingen: 
I. Preventie en nazorg: financiële educatie, 

groepswerking (los van een traject binnen de 
hulpverlening), vormingsaanbod voor hulpver-
leners, financiële opvoeding, sensibilisering, 
methodiekontwikkeling en verspreiding van 
didactisch materiaal. 

II. Initiatieven ter ondersteuning van toegan-
kelijke en integrale budget- en schuldhulp-
verlening: lerend netwerk, vormingsaanbod 
met keuzemodules, methodiekontwikkeling, 
signaleren. 

Het meerjarenplan van BIZ wordt opgemaakt 
in dialoog met de lokale besturen/OCMW’s per 
eerstelijnszone en Verenigingen Waar Armen Het 
Woord Nemen. 

2.  HulpVeRleNINg: VIeR MODuleS BINNeN  

INtegRAle tRAJeCteN

Vanaf september 2020 worden de resterende 7,5 
VTE erkende schuldbemiddelaars verspreid over 
6 werkingsgebieden ingezet (deze zijn gebaseerd 
op de eerstelijnszones). Dit gebeurt rekening 
houdend met de verdeling in het programmatie-
besluit en dus proportioneel ten opzichte van de 
gewogen bevolkingscijfers via kwetsbaarheidsin-
dicatoren.

Als CAW en dus vanuit de totale werking bieden 
we vier modules budgethulp aan: 
• Kortdurende snel inzetbare budgethulp,  
   naadloos op Onthaal aansluitend 
• Budgetbegeleiding 
• Schuldbemiddeling 
• Budgetbeheer 
De module ‘kortdurende snel inzetbare bud-
gethulp’ zien we inzetbaar in een brede GBO-
context. 
De andere drie modules bieden we aan in de 
context van Integrale Begeleiding opgestart 
vanuit de CAW-huizen in de 6 werkingsgebieden 
die optelsommen zijn van eerstelijnszones: 
1. ELZ Meetjesland Oost en West – 
    ELZ Schelde en Leie 
2. ELZ Gent 
3. ELZ Scheldekracht – ELZ Dender 
4. ELZ Waasland N-O en ELZ Waasland Z-W 
5. ELZ Aalst en ELZ Dender-Zuid 
6. ELZ Panacea en ELZ Vlaamse Ardennen

Vanuit deze werkingsgebieden zullen we 
integrale trajecten opzetten met onze cliënten 
waarbij onze generalistische hulpverleners 
zelf budgetbegeleiding, budgetbeheer of 
budgetbemiddeling opnemen of specialistische 
budgethulpverlening en schuldbemiddeling door 
de erkende schuldbemiddelaars worden ingezet 
indien nodig. Dit laatste kan door ondersteuning 
te bieden aan de integrale begeleider (consult 
en coaching), via duo-begeleidingen of door de 
begeleiding tijdelijk over te nemen.

We blijven dus diverse vormen van budgethulp-
verlening aanbieden voor onze CAW-cliënten. We 
zullen echter geen aparte, rechtstreeks toegan-
kelijke, gespecialiseerde teams hebben om apart 
budgetbegeleiding, -bemiddeling of -beheer te 
bieden. 

CAW Oost-Vlaanderen als referentie-CAW

HOe VeRSCHIlleN ONS SteRKeR KuNNeN MAKeN

CAW Oost-Vlaanderen is al ettelijke jaren een re-
ferentiepunt voor doven en slechthorenden. 
Sinds 2019 doen we dit niet langer alleen; vier 
andere CAW’s trekken mee aan de kar om een 
toegankelijk onthaal uit te bouwen voor dove en 
slechthorende personen in Vlaanderen. Toegan-
kelijkheid start bij een positieve beeldvorming en 
een warm welkom.

Om dit te verwezenlijken werden in 2019 basis-
vormingen opgezet: ‘Kennismaking met dove 
mensen’. Gebouwen werden gescreend op hun 
toegankelijkheid. We maakten ook werk van het 
leggen van verbindingen met lokale organisaties 
van en voor doven.  

In 2019 ging CAW Oost-Vlaanderen een struc-
turele samenwerking aan met het Transgender 
Infopunt. Sindsdien fungeren we als referentie- 
CAW voor het thema transgender en wordt de 
expertise van het transgenderthema uitgedra-
gen naar alle CAW’s in Vlaanderen. Cliënten van 
het CAW met vragen over het transgenderthema, 
worden met veel kennis van zaken op weg 
geholpen. 

Op 7 oktober 2019 organiseerden het CAW, 
het Transgender Infopunt en de Stad Gent de 

studiedag ‘’Hij/zij voorbij: over transgender 
sensitief werken in de zorg, dienst en hulpver-
lening”. De 120 zitjes waren in een mum van 
tijd gereserveerd, wat wijst op een grote nood 
aan informatie over het thema bij hulp- en 
dienstverleners. In 2021 zal de studiedag worden 
hernomen in de regio Brussel-Leuven.

De meeste aandacht ging in 2019 naar de vor-
ming van de teams van CAW Oost-Vlaanderen. 
Naast theoretische kaders worden tips en tricks 
besproken, die helpen om een transgendervrien-
delijk onthaal uit te bouwen en transgenderspe-
cifieke voelsprieten te ontwikkelen. In 2020 zal de 
focus liggen op verspreiding van de kennis naar 
de andere CAW’s. 

Ten slotte maakt ook het Vlaamse Ondersteu-
ningscentrum Ouderenmis(be)handeling 
(VLOCO) deel uit van CAW Oost-Vlaanderen. 
VLOCO is het rechtstreekse aanspreekpunt voor 
professionelen die met de problematiek van 
ouderenmis(be)handeling (OMB) geconfronteerd 
worden. In 2019 registreerde VLOCO 90 consul-
tvragen. Ongeveer een kwart van deze vragen 
ging over fysiek geweld (23%) of psychisch geweld 
(27%). 15% van de meldingen ging over financieel 
of materieel geweld. Verder werd ook schending 
van de mensenrechten vastgesteld (19%), 
verwaarlozing (14%) en seksueel geweld (2%). 
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Mensen en middelen

1. een integrale benadering van hr

We maken er een punt van om alle medewerkers 
op een gelijkwaardige manier te behandelen. 
Of je als betaalde kracht of als vrijwilliger aan 
de slag bent, als stagiair of in een statuut van 
sociale tewerkstelling, iedereen mag rekenen op 
gepaste ondersteuning, opleiding en zorg. Deze 
integrale benadering is de hoeksteen van ons 
hr-departement, vanwaaruit we de vele (nieuwe) 
uitdagingen het hoofd bieden.

NIeuWe MeDeWeRKeRS A ANtReKKeN

Nooit eerder liet de krapte op de arbeidsmarkt 
zich zo sterk voelen. Het aantal werkgevers dat 
moeilijkheden ondervindt om geschikt personeel 

te vinden is in één jaar tijd gegroeid met 
10 procent. 

Een eerstelijnsorganisatie als de onze moet me-
dewerkers heel flexibel kunnen inzetten, gezien 
de tijdelijkheid van een significant deel van de 
middelen. Het aanwervingsbeleid is dan ook niet 
alleen op ervaring en kennis van de kandidaten 
gebaseerd. Motivatie, attitude en leervermogen 
van de kandidaten zijn belangrijker geworden, 
maar zelfs dat volstaat niet meer. De focus ligt nu 
vooral op het vinden van de juiste mensen; pas 
daarna bekijken we in welke functie zij ingezet 
kunnen worden.

Een divers personeelsbestand is voor ons 
CAW een verrijking.

Om de arbeidskrapte het hoofd te bieden, gaan 
we ook partnerschappen aan met organisaties 
die werken met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Een divers personeelsbestand 
is voor ons een verrijking en geen probleem. 
We stelden ook een diversiteitscharter op dat 
onderschreven werd door iedereen die bij CAW 
Oost-Vlaanderen werkt. Onze eerste ervaringen 
als inclusieve onderneming zijn zeer positief en 
vormen een aanmoediging om dit beleid voort 
te zetten.

CAW AlS A ANtReKKelIJKe WeRKgeVeR

Een andere bouwsteen van ons hr-beleid wordt 
gevormd door de investering in opleidingen en 
goede ondersteuning. Goede praktijken zijn 
hier het intensieve introductietraject voor 
nieuwe medewerkers en de invoering van een 
éénduidige performancecyclus voor iedereen. 
Dit is allesbehalve evident in een context waarin 
de middelen onder druk staan.

WelzIJN eN gezONDHeID IS eeN pRIORIteIt

Hoe kunnen we het hoofd bieden aan de hoge 
werkdruk? Wat hebben medewerkers nodig om 
zich goed te voelen op het werk? We voeren 
grondige werkpostanalyses uit en investeren 
in degelijke materialen. Ergonomische stoelen en 
zitkussens, kwaliteitsvol IT-materiaal en veilige 
werkruimtes zorgen voor aangename arbeids-
omstandigheden en houden het werk werkbaar. 
We zetten grote stappen om de arbeidstijd te 
flexibiliseren.

BuRN-Out VOORKOMeN

Een heel mooie realisatie in 2019 was het 
‘Inspringtheater ter preventie van burn-out ’, 
in samenwerking met de Arteveldehogeschool 
in Gent. Tijdens een theatervoorstelling door en 
voor medewerkers kregen de toeschouwers de 
kans om een rol op te nemen en actief mee na 
te denken over het thema burn-out. Aansluitend 
werden alle medewerkers bevraagd over 
het thema. 

Dat alles leverde heel wat inspiratie op voor 
nieuwe voorstellen zoals interne sensibiliserings-
acties en het topic op de agenda zetten van de 
teamvergaderingen.

De SeCtOR ONDeR DRuK

Tegenover de steeds schaarsere middelen voor 
onze organisatie staan de toenemende ver-
wachtingen en eisen en een snel veranderende 
wetgeving. Het noopt het CAW tot een meer 
duurzame en efficiënte aanpak op verschillende 
terreinen. 
We vermeldden al de gelijkvormigheid in de 
hr-processen van alle medewerkersgroepen. We 
vergelijken de bestaande ervaringen en goede 
praktijken en kiezen voor de meest kwaliteitsvolle 
aanpak, die we vervolgens overal toepassen. 
Voorbeelden zijn het ‘Introductietraject voor 
nieuwe medewerkers’ en de ‘Performance cyclus’.
Ook de digitalisering en automatisering zitten 
in de lift. Nieuwe technologieën en programma’s 
worden ingezet voor het wervingsproces en voor 
het registreren van prestaties en afwezigheden. 
We zoeken oplossingen om de veelheid van 
personeelsgegevens digitaal te verzamelen.

Hr wordt een strategische partner voor 
de organisatie.

De digitalisering heeft veel gunstige effecten, 
zoals een sterke vermindering van het admi-
nistratieve werk. We beschikken ook over meer 
data, die ons toelaten gerichte rapportages 
en analyses te maken. Hr wordt zo een meer 
strategische partner voor de organisatie. Ook 
medewerkers ervaren de voordelen van de 
digitalisering: ze hebben nu een beter zich op 
hun prestaties en kunnen die zelf beheren.
Duurzaam ondernemen was een ander 
speerpunt in 2019. We hielden ons aanbod van 
alternatieve vervoersmiddelen kritisch onder 
de loep en waar nodig breidden we het aanbod 
van elektrische fietsen uit. Met sensibiliserings-
campagnes, een medewerkersbevraging en een 
taakgroep Mobiliteit werken we het komende 
jaar verder aan een duurzaam mobiliteitsbeleid.
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2. financiën: vooral besparen in 2019

CAW Oost-Vlaanderen is erkend door de Vlaamse 
Overheid als Centrum Algemeen Welzijnswerk. 
Onze werking wordt hoofdzakelijk gefinancierd 
door de Vlaamse minister van Welzijn op basis 
van het decreet op het Algemeen Welzijnswerk. 
Het uitvoeren van specifieke opdrachten voor 
lokale besturen levert bijkomende inkomsten 
op. De dagprijzen in de opvangcentra en giften 
leveren eveneens extra inkomsten op.
Uit een grondige financiële evaluatie bleek dat 
de uitgaven de laatste jaren sneller groeiden dan 
de inkomsten. Dat dwong ons tot een interne 
besparingsinspanning. Bovendien werden we 
getroffen door de algemene sanering die de 
Vlaamse Regering de Welzijnssector in 2019 heeft 
opgelegd.

Deze besparingsoefeningen resulteerden in 
een besparingsplan dat gespreid wordt over 
de komende jaren, om de organisatie financieel 
gezond te houden. 
Toch sluiten we het jaar 2019 af met een winst. 
Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de éénmalige 
verkoop van een pand in Gent, dat niet langer 
gebruikt werd door de vzw. 

Kosten en inkomsten van CAW Oost-Vlaanderen 
in 2019

3. facility

SAMeNVOegINg ICt eN teCHNISCHe DIeNSt  

tOt fACIlIt y

Halverwege het jaar werd de ICT-dienst toege-
voegd aan het Facility-departement, zodat alle 

technische onderdelen van CAW Oost-Vlaande-
ren nu één volwaardige dienst vormen.

MASteRplAN pAtRIMONIuM

Een masterplan Patrimonium werd uitgewerkt 
en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 
3 februari 2020. Het document geeft richting 
aan de ontwikkeling van het patrimonium van 
CAW Oost-Vlaanderen voor de komende jaren. 
Hiermee koppelen we de missie en de langeter-
mijndoelen van onze organisatie aan de uitdagin-
gen waarvoor we staan: internationalisering en 
vermarkting van lokaal sociaal werk, digitalise-
ring, flexibilisering, klimaatverandering, … 
In 2020 wordt het plan verder uitgewerkt en 
maken we een meerjarenplan voor de 
uitvoering op.

NIeuWBOuW, VeRBOuWINg eN OpfRISWeRKeN

In 2019 werd een nieuw Opvangcentrum met bij-
horend Inloopcentrum in Sint-Niklaas geopend. 
Op de voormalige site van peperkoekfabriek ‘De 
Biekens’ bouwden we 17 studio’s en 2 crisisstu-
dio’s, kantoren voor onze hulpverleners en een 
nieuwe plaats voor het gekende Inloopcentrum 
‘Den Durpel’. 

Daarnaast startten we de werf in de Jan Van Nas-
saustraat in Ronse op. Hier wordt een aanpalend 
pand in de Zonnestraat verbouwd tot kantoren 
met (flex)bureau’s en gespreksfaciliteiten en een 
polyvalente ruimte die onze Bezoekruimte goed 
van pas zal komen.
Met ons eigen technisch personeel werden de 
lokalen van het Crisisteam, de Nachtopvang 
en Opvangcentrum ‘De Schreiboom’ in Gent 
opgefrist, naast het Opvangcentrum in Ronse en 
ons kantoor in Oudenaarde.

INteRNe SeRVICe

De technische dienst verwerkte 1.414 klussen. 
Het ICT-supportteam verwerkte dan weer 
2.544 tickets met vragen van ons personeel 
voor technische assistentie, bijgestaan door de 
24/7-tweedelijnssupport van Connect Pro.

Kosten

Handelsgoederen  € 420.561,56 

Werkingskosten  € 3.434.400,02

Personeelskosten  € 24.118.786,83

Afschrijvingen en voorzieningen € 1.550.329,16

Andere organisatiekosten  € 447.418,93

Uitzonderlijke kosten  € 299.731,90

 

Inkomsten

Omzet – dagprijzen - recuperaties  € 1.560.109,34

Subsidie € 28.115.533,78

Giften € 34.355,84

Andere organisatieopbrengsten € 549.105,78

Uitzonderlijke opbrengsten € 745.188,41
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Beleidssignalen

Wie in een kwetsbare situatie zit, wordt vaak op 
allerlei terreinen tegelijk getroffen: wonen, ener-
gie, inkomen, tewerkstelling, mobiliteit, gezond-
heid, uitputting van rechten, ontoegankelijkheid 
van diensten, …  Besparingsmechanismen maken 
op een perverse manier de meeste slachtoffers 
bij mensen in de meest kwetsbare posities.  
Bovenop de vele signalen die dagelijks gegeven 
worden door media en onderzoekers leggen 
wij een selectie van de signalen voor die we 
opvangen in onze eigen dagelijkse praktijk.
De structurele knelpunten die we al jaren 
melden, worden nog steeds niet of te weinig aan-
gepakt. De realiteit is deze: terwijl de armoede 
stijgt en de noden toenemen, wordt bespaard op 
de hulpverlening aan de meest kwetsbaren. 

We blijven aandringen op structurele, beleids-
matige antwoorden en voldoende middelen om 

niet alleen de hoge noden te lenigen, maar ook 
om preventief te kunnen ingrijpen. Want elke 
investering in preventie verdient een maatschap-
pij in veelvoud terug.

HuISVeStINgSpROBleMeN  
WORDeN gROteR

eeN gROOt teKORt A AN WONINgeN VOOR MeNSeN 

IN eeN KWetSBARe SItuAtIe  

Wie geen vaste stek heeft, is nergens thuis. 
Dagelijks kloppen mensen aan bij het CAW 
omdat ze geen betaalbare, kwaliteitsvolle woning 
vinden. We zien een toename van koppels 
en alleenstaanden, met of zonder kinderen, 
maar ook mensen met een vast loon zoeken 
steeds vaker onze hulp. De problemen op 

andere levensgebieden komen er onvermijdelijk 
bovenop: wie geen domicilie heeft, loopt meteen 
tegen een hele reeks knelpunten aan.

We stellen intussen vast, samen met de OCMW’s, 
dat de verblijfsduur in tijdelijke opvang oploopt 
omdat bewoners geen eigen (huur)woning 
vinden. Dat heeft dan weer tot gevolg dat de 
instroom in de tijdelijke opvanginitiatieven 
dichtslibt. Dit verhoogt op zijn beurt de roep 
naar meer nachtopvangplaatsen.

De wanhopige zoektocht naar betaalbare huizen 
van hulpverleners, buddy’s en cliënten is een 
schrijnend gegeven en een schande in het 
licht van de grote leegstand van woningen en 
onderbewoning van grote huizen.

DISCRIMINAtIe eN NeeRWA ARtSe SpIRAleN 

Wie weinig inkomen heeft, wie niet blank is, wie 
jong is, vluchteling, een groot gezin heeft, (ex)
gedetineerd, niet veel Nederlands kan, … komt 
vaak niet in aanmerking om te huren. 

Niet-begeleide minderjarige asielzoekers die 
niet tijdig een woonst vinden, worden op hun 
achttiende dakloos omdat hun termijn in het 
opvangcentrum (LOI) verstreken is. Ook jongeren 
die de jeugdhulp verlaten, vinden geen geschikte, 
betaalbare woning en doen noodgedwongen 
een beroep op hun vaak onstabiele netwerk; 
zij worden ‘sofasurfers’ en blijven soms lang 
onzichtbaar voor de hulpverlening.
Wie toch kan huren, betaalt vaak te hoge be-
dragen voor ondermaatse woningen. Deze vaak 
onhoudbare belasting van het budget versterkt 
de neerwaartse spiraal. Een huis dat ongezond 
of te klein is, brengt ziekte met zich mee, stress, 
slechte schoolresultaten… 

WACHtlIJSteN

Mensen die op de wachtlijst staan van an-
dere diensten (bijvoorbeeld psychiatrie, centra 
geestelijke gezondheidszorg) komen bij het CAW 
terecht om de wachttijd te overbruggen. Dit legt 

extra druk op onze werkingen en deze cliën-
ten krijgen bovendien bij ons niet altijd de ge-
paste hulp voor hun zeer specifieke zorgnood 
(bijvoorbeeld handicap, psychiatrische proble-
matiek, verslaving). Andere sectoren plooien 
door de lange wachttijden steeds meer terug op 
hun specialiteit of laten enkel nog mensen toe 
uit de eigen regio of gemeente. De begeleiding 
van financiële problemen bijvoorbeeld wordt 
doorgeschoven naar het OCMW of het CAW. 
Ook intern kampen we met wachtlijsten 
waardoor de doorstroming van cliënten die 
begeleiding nodig hebben, sterk vertraagt. 
Met ‘wachtlijstzorg’ probeert het CAW hieraan 
tegemoet te komen.

HulpAANBOD NIet AANgepASt  
AAN De NODeN  

WA AR BlIJft Het flexIBel HulpA ANBOD  

VOOR JONgeReN?

Jongeren en jongvolwassenen met een beperking 
en/of risicogedrag die de jeugdhulp verlaten, 
kampen dikwijls met complexe problematieken. 
Vaak hebben ze op onvoorspelbare en acute 
wijze nood aan ondersteuning. De bestaande 
aanbodgerichte en gemoduleerde zorg is een 
te éénzijdig en streng keurslijf voor hen. Er is 
een werking nodig die zich op hen organiseert 
en flexibiliteit binnen haar structuur toelaat en 
kan bogen op diverse expertise uit verschillende 
sectoren. Het concept van een ‘dedicated’ team 
lijkt ons erg werkbaar om hiervoor het verschil 
te maken. Maar gras groeit niet door eraan te 
trekken. Dus wie krijgt het mandaat om andere 
sectoren te mobiliseren om hier middelen in te 
stoppen? Deze problematiek geldt evengoed 
voor jongeren die lang onder de radar zijn geble-
ven en nooit in jeugdhulp zijn terechtgekomen, 
maar op hun achttiende er wel alleen voor staan.

pSyCHISCHe pROBleMAtIeK BIJ VluCHtelINgeN 

Er is een tekort aan opvang en begeleiding voor 
vluchtelingen met een psychische problematiek. 
Ze liepen mentaal leed en soms ook ernstige 
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trauma’s op in hun thuisland en tijdens hun 
vlucht. Het ontbreken van een gemeenschap-
pelijke taal vormt een belangrijke bijkomende 
barrière voor de hulpverlening, die over onvol-
doende tolken kan beschikken. 

De Hulp A AN geDetINeeRDeN ONDeR DRuK

Het is quasionmogelijk om ex-gedetineerden 
in het kader van hun reclassering toe te leiden 
naar een gewone CGG-werking buiten de 
gevangenismuren. Toeleiding naar de CGG’s met 
een forensische werking lukt beter, maar ook zij 
kampen met een lange wachtlijst door de vele 
doorverwijzingen. Bovendien zijn ze enkel te 
vinden in de grootsteden en sluiten ze vaak niet 
aan bij de woon- of werkregio van de cliënten. 
De hulpverlening in de gevangenissen wordt 
ook bemoeilijkt door het verbod op gebruik van 
internet en sociale media voor de gedetineerden. 
Bepaalde administratieve zaken kunnen ze niet 
meer zelf regelen, bijvoorbeeld belastingaan-
gifte, bankverrichtingen, ... 
 
teKORt A AN BegeleIDeRS VOOR plegeRS VAN 

SeKSueel gReNSOVeRSCHRIJDeND geDRAg

Het samenwerkingsverband AMFORA (het AMbu-
lant FORensisch Aanmeldingsteam) streeft een 
optimale afstemming na van het instroombeleid 
en het therapeutische aanbod voor plegers van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag in Oost-
Vlaanderen. Het doel is hervalpreventie, met een 
focus op herstelgerichte verwerking van het delict 
en op de gevolgen ervan op mens en samenleving. 
Sinds de start is het aantal aanmeldingen toege-
nomen tot 195 in 2019. Mensen die een ambulante 
begeleiding nodig hebben, moeten op korte 
termijn door ons geholpen kunnen worden. De 
totale teamcapaciteit van 5,5 VTE volstaat echter 
niet langer om een vlotte doorstroming naar onze 
begeleiding te garanderen en maakt het team ook 
heel kwetsbaar bij langdurige personeelsuitval. Er 
is nood aan extra begeleidingscapaciteit.

KINDeReN IN De KOu 

Kinderen, jongeren en gezinnen die een beroep 

doen op jeugdhulp, worden geconfronteerd 
met te lange wachttijden. De afstand tussen 
de eerste lijn en de rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp is te groot, de organisatie van de hulp 
is complex en weinig transparant, de coördinatie, 
samenwerking en actie te beperkt. Het bestaan-
de aanbod aan psychologische hulp is bovendien 
te duur voor mensen met een beperkt inkomen. 
De creatie van de 1G1P (Eén gezin één plan) net-
werken in Vlaanderen is een eerste stap naar een 
gericht en snel aanbod, maar deze netwerken 
zijn tot op vandaag niet regiodekkend. Bovendien 
is de verhouding met de eerstelijnsorganisaties 
niet geregeld, waardoor er voor burgers weer 
meer bomen in het hulpverleningsbos komen 
te staan. Het CAW bouwt als kernpartner mee 
aan deze netwerken en ondersteunt alle nieuwe 
initiatieven.

VeRMA AtSCHAppelIJKINg VAN De zORg 

 VeRHOOgt DRuK Op CAW-HulpVeRleNINg

Sinds de afbouw in 2011 van bedden in de 
psychiatrie, is een hiaat ontstaan in de opvang en 
hulpverlening voor mensen met een chronische 
psychiatrische aandoening. Er werd veel heil 
verwacht van de vermaatschappelijking van de 
zorg, maar het is een gegeven dat de eerstelijns-
diensten in de welzijns- en gezondheidssector 
kreunen onder de vele chronische patiënten. 
Zij werden nooit bijkomend ondersteund of 
versterkt om die rol op te nemen. Psychisch 
kwetsbare mensen komen meer op straat 
terecht of in kwetsbare woonomgevingen, waar 
de hoge woonconcentratie de druk op hun 
welzijn en de omgeving verhoogt. Zij duiken op 
bij diensten die hiervoor niet de nodige expertise 
hebben, bijvoorbeeld de Inloopcentra van het 
CAW. Daarom probeert het CAW de brug te slaan 
naar de andere sectoren en expertise binnen 
te halen, maar ook daar komen we wachtlijsten 
tegen, bijvoorbeeld voor de gespecialiseerde 
mobiele teams.
Ook andere, nieuwe groepen vanuit bijvoorbeeld 
VAPH, worden naar het CAW doorverwezen. 
Door het diverser worden van de doelgroep 
worden de problematieken gevarieerder en de 
begeleidingen intensiever. Het gebrek aan een 

ontslagprocedure en nazorg vanuit sommige 
residentiële settings (bv. PAAZ) is problematisch. 
Deze mensen worden dan te gemakkelijk 
‘gedumpt’ in nachtopvangsettings.

VeRSNIppeRDe zORg VRA Agt OM MeeR AfSteMMINg 

Door de grote veranderingen in de organisatie en 
financiering van de zorgsectoren reorganiseren 
de betrokken diensten zich. Elke sector bakent 
zijn doelgroep en methodiek scherper af. Ze 
doen dit echter te weinig in samenspraak met 
partners, waardoor er onvoldoende aandacht is 
voor opvolging en continuïteit. Ongewild ontstaan 
zo vacuüms in het zorgaanbod. Zorg voor mensen 
met problemen op meerdere domeinen vraagt 
soms samenwerking en afstemming tussen de 
verschillende sectoren. Dit wordt sterk bemoei-
lijkt door de besparingen en ook de regelgeving 
en sectorale systemen laten dit niet altijd toe.
Complexe casussen vragen een aanklampende 
en generalistische trajectopvolging, waarbij de 
cliënt maximaal de regie in handen heeft of met 
casemanagement gewerkt wordt. Dit moet terug 
een taak worden van meer diensten/organisaties 
en hun medewerkers. Ook op het niveau van 
de overheid is meer afstemming nodig om 
overlappingen, hiaten, verwarring en tijdverlies 
te vermijden.

WelzIJNSpROBleMAtIeKeN BIJ OuDeReN  

ONDeRBelICHt

De sterk toenemende vergrijzing wordt weer-
spiegeld in de instroom van de eerstelijnshulp-
verlening. Het aantal ouderen met meervoudige 
problemen – waaronder vaak financiële – neemt 
toe. Voor zestigplussers met een psychiatrische 
zorgnood ontbreekt elke omkadering. Deze 
substantiële toename doet vermoeden dat het 
aantal gevallen van ouderenmis(be)handeling 
(OMB) ook zal stijgen. Het Vlaams Expertise-
centrum Ouderenmis(be)handeling stelt jaar 
na jaar vast dat er nood blijft aan een algemene 
sensibilisering over OMB. Deze bewustmaking 
is nodig op verschillende niveaus, zowel naar 
burgers, professionelen als naar de overheid, zo 
niet blijft het een onderschat en miskend thema.

eeN geSpReK HOuDeN OVeR Je pROBleMeN eN 

geVOeleNS MOet IN Je eIgeN tA Al KuNNeN  

Het spreken van een gemeenschappelijke taal 
is essentieel voor een goede hulpverlening. 
De soms moeizame samenwerking met tol-
kendiensten, de hoge prijzen en het tekort aan 
deskundige tolken voor bepaalde talen (Pashtoe, 
klassiek Arabisch, Maghrebijns, Dari, Somalie en 
Tigrenya, maar ook Spaans en Italiaans) bemoei-
lijkt de hulpverlening aan anderstaligen zeer erg. 
Bovendien is de administratieve procedure en 
ondersteuning (website) niet voor iedereen even 
toegankelijk. De kosten voor het tolken worden 
verhaald op cliënten en hulpverlening en dat is 
op termijn niet houdbaar.

KINDeReN zIJN De Dupe VAN HOOg CONflICtu-

euze SCHeIDINgeN 

Professionelen uit allerlei sectoren (onderwijs, 
kinderopvang, CAW en andere hulpverlening…) 
signaleren moeilijkheden bij het werken met 
gezinnen waarvan de ouders in een zeer 
conflictueuze scheiding verwikkeld zijn. Door een 
gebrek aan inzicht in de mechanismen van (de 
escalatie van) geweld en een beperkte juridische 
kennis kunnen ze ongewild de strijd tussen 
ouders nog meer doen oplaaien. De kinderen 
kunnen daardoor nog meer gekneld geraken 
tussen de ouders.

ReORgANISAtIe- eN  
BeSpARINgSpeRIKeleN

eR ONtBReeKt eeN gezAMeNlIJKe  

ONtHA AlMetHODIeK I.H.K.V. gBO

CAW Oost-Vlaanderen is samen met de OCMW’s 
en de Diensten Maatschappelijk Werk van de 
mutualiteiten een kernactor in het samenwer-
kingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal 
(GBO). We werken samen om cliënten efficiënter 
te helpen en hun rechten te realiseren. We 
hebben een gezamenlijke onthaalmethodiek 
nodig, want samenwerken lukt beter als je 

34 35

jAArvErSlAg 
2019

jAArvErSlAg 
2019

CAW OOST-vlAANDErEN CAW OOST-vlAANDErEN



dezelfde taal spreekt. Daarom hebben we 
als CAW ingezet op het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijk kader in samenwerking 
met de kernpartners GBO, Hogeschool Gent en 
Arteveldehogeschool.
 
eVOlutIe NA AR INteRSeCtORAle teAMS  

MISt NOg SteeDS eeN BeleIDSK ADeR  

Meer en meer wordt gekozen voor intersec-
toraal samengestelde teams voor de aanpak 
van complexe problemen. Arbeidsrechtelijke 
verschillen zorgen voor spanningen: de leden 
van de intersectorale teams werken vanuit een 
organisatie met een eigen arbeidsreglement 
en arbeidsvoorwaarden.  De teamleden zitten 
als het ware op twee stoelen: enerzijds van 
het intersectorale team en anderzijds van hun 
organisatie. Loyauteitsconflicten dienen zich aan. 
Er moeten kaders en ondersteuning voorzien 
worden waarbinnen deze teams kunnen functio-
neren, zonder dat een nieuwe ‘intersector’ in het 
leven wordt geroepen.  

tOeNAMe VAN ClIëNteN Met  

VeRSlAVINgSpROBleMAtIeK

Een toenemend aantal cliënten kampt met een 
verslavingsproblematiek. Dit is vooral voelbaar 

in de Opvangcentra. Vanwege wachtlijsten en 
selectiviteit in behandeling is het niet evident 
om gespecialiseerde partners te betrekken bij de 
begeleiding van deze groep dak- en thuislozen. 

Het BeROepSgeHeIM ONDeR DRuK

Meer en meer wordt het CAW gevraagd deel 
te nemen aan overleg tussen hulpverlening, 
politie en Justitie, meer bepaald als het gaat over 
radicalisering of familiaal geweld. Wij nemen pas 
deel als voorzien is in een wettelijk kader dat 
ons toelaat te spreken en informatie te delen. 
Het juridisch gedekt zijn is slechts één kant 
van het verhaal. In het kader van deontologie 
is het uiterst belangrijk dat cliënten minstens 
weten welke informatie gedeeld wordt en zij 
bij voorkeur hun akkoord daarvoor geven. 
Vertrouwen en transparantie zijn belangrijke 
voorwaarden om hulp te kunnen bieden in vaak 
zeer kwetsbare situaties. 

Deze deontologische uitgangspunten zorgen op 
voornoemd overleg voor discussie en onbegrip. 
Dit mes snijdt langs twee kanten: er dienen 
vooral zeer duidelijke afspraken te zijn waarin 
intersectoraal samenwerken en delen van infor-
matie gedragen worden door zowel partners 
als cliënten.
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CONtACt
CAW Oost-Vlaanderen vzw

Visserij 153

9000 Gent

09 265 89 20

secretariaat@cawoostvlaanderen.be

Ondernemingsnummer: 0508 774 601

RPR Gent

Cliënten kunnen ons bereiken via het gratis telefoonnumer 0800 13 500, 

chat en e-mail en kunnen langskomen (www.caw.be > Contacteer ons).

BlIJf Op De HOOgte
Abonneer je op ons gratis magazine Magis (geprint of digitaal – 4 nummers per jaar) 

via www.caw.be > Steun ons > Magis.

En volg ons via www.facebook/cawoostvlaanderen.

Wil jij ons helpen helpen?

CAW Oost-Vlaanderen is erkend door de 
Vlaamse overheid en werkt op basis van 
Vlaamse en lokale middelen. Om extra’s 
(bv. speeltuigen voor de kinderen in onze 
Opvangcentra, publicaties voor cliënten, 
opleidingen en bijkomend ondersteunings-
materiaal voor onze hulpverleners, …) te 
kunnen voorzien, kunnen we gelukkig ook 
elk jaar opnieuw rekenen op donaties.

Ben jij geïnteresseerd om ons via een donatie 
te helpen helpen?

Neem dan vrijblijvend contact op met 
onze stafmedewerker Noël Callebaut 
(noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be 
en 09 265 89 20). 

Giften, legaten en schenkingen zijn meer 
dan welkom via BE25 0689 0002 0082 – BIC 
GKCCBEBB. Vanaf 40 euro kunnen wij jou een 
fiscaal attest bezorgen.
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