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Beste Lezer,

Niemand is onkwetsbaar, maar niemand is voorbereid 
op kwetsbaarheid. Als CAW leggen wij een marge aan 
voor als het fout loopt, zowel op individueel als maat-
schappelijk vlak. Meer dan ooit is dit een belangrijk ge-
geven.

Wij werken voor mensen in de marge van de maatschap-
pij. Of met mensen die door ziekte, faillissement, schei-
ding of ontslag in de marge van hun leven zijn terecht-
gekomen. Mensen die tijdelijk weinig marge hebben. Wij 
kijken altijd naar hoe ze vooruit kunnen komen. Naar 
wat ze kunnen, naar hun groeimarge. En ook als ze falen 
of terugvallen, blijven wij hen marge geven. Het is een 
interpellerende vraag – zeker nu – voor mensen die alles 
op orde lijken te hebben: “Hoeveel marge zit er op jouw 
leven?”

De meer dan 150 CAW-medewerkers staan als goed ge-
trainde professionals in de frontlinie van het leven bijge-
staan door meer dan 250 enthousiaste vrijwilligers. Wij 
staan op de rand van waar het gewone leven eindigt en 
de marge begint. Wij zijn de bewakers aan, en de behoe-
ders van de marge. We geven onze medewerkers ook 
veel vrijheid om met hun cliënten om te gaan. We ge-
ven hen bewegingsvrijheid, speelruimte, marge. Typisch 
voor het CAW als organisatie is onze flexibiliteit om nieu-
we problemen aan te pakken, onze eigen marge. Ook dit 
jaar presenteren we u deze dynamische werking in ons 
jaarverslag van het voorbije jaar.

In volle lock-down periode verwerkten de stafmede-
werkers onze registratiegegevens. We kiezen al enkele 
jaren voor een frisse format waarbij u in één oogopslag 
de kerncijfers van een bepaalde werking gepresenteerd 
krijgt. Geen lange teksten en zware analyses. We laten de 
cijfers voor zich spreken in een uitnodigende beeldtaal!

We maken één jaarverslag met telkens vergelijkingen 
per eerstelijnszone en indien mogelijk verder tot op 
gemeentelijk niveau. We merken dat vooral onze open-
bare besturen graag weten hoe ons bereik in hun ge-
meente is. We geven eerst een beeld van de bereikte 
cliënten: mannen versus vrouwen, van waar ze komen, 
hoe oud ze zijn en door wie ze verwezen zijn. Daarna 
belichten we onze sectorale welzijnsthema’s: Wonen; 
Detentie; Dader- en Slachtofferschap; Relationele en 
persoonlijke problemen; Jongeren; Precair verblijf; Ar-
moede, sociale uitsluiting en schulden. Onze Vlaamse 
overheid vraagt ons om de inzet op deze thema’s aan 
te tonen. Voor CAW De Kempen komt het thema Ver-
slaving er bij omwille van onze jarenlange inzet in de 
Kempen. Tenslotte vertellen we over onze preventieve 
opdracht, onze 292 vrijwilligers, ons nieuwe beleids-
plan en onze zelfevaluatie.

U krijgt in vogelvlucht een mooi overzicht van onze wer-
king. Als u meer wil weten: Wij staan steeds voor u klaar.

Frans Heylen, directeur

VOORWOORD
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LEESWIJZER

Dit jaarverslag schetst een beeld van onze voornaamste activi-
teiten namelijk onthaal en begeleiding van cliënten en preventie.

We baseren ons hiervoor op de cijfers uit onze cliënt-registratie. 
Deel 1 geeft het profiel van de bereikte cliënten. Vanaf p.12 delen 
we het jaarverslag op per sectorale cluster.  

We brengen de door ons geboden hulp in beeld door gebruik 
te maken van thema’s en modules. Elk thema of module is ver-
bonden aan een cluster. Per cluster selecteren we de cliënten die 
hierin voorkomen. Voor iedere cluster geven we je het profiel van 
de cliënt, de geboden hulp vertaalt in thema’s en modules en de 
manier van afsluiten van deze modules. Daarnaast geven we ook 
aan in welke clusters deze cliënten nog voorkomen.

Een thema zetten we in zodra we aan vraagverheldering doen 
met het oog op directe hulp of verwijzing. Dit valt samen met de 
drie kernfuncties van onthaal. Onthaal brengen we dan ook volle-
dig in beeld door gebruik te maken van de thema’s.

In begeleiding werken hulpverlener en cliënt samen aan concre-
te doelstellingen op basis van wederzijds en geëxpliciteerd en-
gagement. Deze doelstellingen vertalen we in modules. Tijdens 
begeleiding kan een cliënt meerdere modules en thema’s hebben 
waarmee we aan de slag gaan.

Omwille van onze inzet op het thema verslaving voegen we dit 
toe aan ons verslag. De cijfers voor het MSOC worden enkel op-
genomen bij dit thema.
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We splitsen onze regio 
op in eerstelijnszones:

• Baldemore 1147
• Kempenland  3664
• Middenkempen 1279
• Zuiderkempen 1175

In 2019 waren:

• 7625 cliënten   
gedomicilieerd   
in onze regio.

• 1529 cliënten in  
een andere regio  
gedomicilieerd.  

• 636 cliënten   
 waarvan het 
 domicilie 
 onbekend is.

• 129 cliënten
 ambtelijk 
 geschrapt.
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105

100

318

aantal cliënten per gemeente

190
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Waarvan domicilie in:

Baldemore: 679

Kempenland: 1917

Middenkempen: 750

Zuiderkempen: 658

ambtelijk geschrapt: 22

andere regio: 416

onbekend: 272

Waarvan domicilie in:

Baldemore: 468
Kempenland: 1747

Middenkempen: 529
Zuiderkempen: 517

ambtelijk geschrapt: 107
andere regio: 1113

onbekend: 364

WWW.CAW.BE

In 2019 bereikten we 9559 cliënten waarvan  4714  en  4845

5



6

163 tussen  
0 en 11 jaar

688 tussen 
12 en 17 jaar

1379 tussen 
18 en 24 jaar

5744 tussen 
25 en 59 jaar

713
60 plus

872 waarvan de  
leeftijd onbekend is

?

Van die 9559 cliënten waren er:
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444

223

113

204

515

52

135

Eerstelijnszones opgesplitst naar leeftijd

689

Baldemore Kempenland

2276

145

Middenkempen

671

Zuiderkempen

0 - 17 jaar 18 - 24 jaar 25 - 59 jaar 60 plus onbekend
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CONTACT

8390

2011

211

In het hulpverleningsproces maken we onderscheid 
tussen fase onthaal, begeleiding en nazorg. In onthaal 
zetten we in op het verhelderen van de hulpvraag en 
directe hulp. Voor een aantal cliënten is de hulpvraag 
hiermee beantwoord, anderen maken een verdere in-
stap naar begeleiding. Deze begeleiding kan zowel bin-
nen ons eigen CAW of bij een externe partner plaats-
vinden. In het laatste geval gaan we de cliënt verwijzen.

Zodra de begeleiding is afgerond, wordt het aanbod 
nazorg gedaan. Concreet spreken we met cliënt nog 
een aantal contacten af waarin we toetsen of alle doel-
stellingen van de begeleiding nog steeds behouden 
zijn.

In elke fase zijn er hulpverlenende contacten.

onthaal

begeleiding

nazorg
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In 2019 hadden we maar liefst 45486 cliëntcontacten!

3231 
huisbezoeken

8640 
telefoongesprekken

347
chats

23078
bureaugesprekken

1522 
per brief

1146 
mobiel

(outreach, op locatie)

Baldemore: 2769
Kempenland: 7199

Middenkempen: 3021
Zuiderkempen: 3031

Baldemore: 589
Kempenland: 1293

Middenkempen: 438
Zuiderkempen: 520

Baldemore: 1518
Kempenland: 2634

Middenkempen: 1430
Zuiderkempen: 1631

5519
via e-mail

Baldemore: 872
Kempenland: 2141

Middenkempen: 733
Zuiderkempen: 861

Baldemore: 12
Kempenland: 24

Middenkempen: 16
Zuiderkempen: 3

Baldemore: 166
Kempenland: 344

Middenkempen: 264
Zuiderkempen: 264

Baldemore: 91
Kempenland: 271

Middenkempen: 151
Zuiderkempen: 150

398
cliëntoverleg

Baldemore: 47
Kempenland: 158

Middenkempen: 47
Zuiderkempen: 62

657
sessies in groep

297
bezoeken

(in de bezoekruimte)

Baldemore: 80
Kempenland: 110

Middenkempen: 185
Zuiderkempen: 207

Baldemore: 51
Kempenland: 71

Middenkempen: 24
Zuiderkempen: 18
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HOE STROMEN ONZE CLIËNTEN IN?

8390 cliënten via onthaal

9
4

9 330
910

9
09

53

119

139
0

580

Wie nam het initiatief?

CAW cliënt

223 726

353 2957

145 945

231
722

fysiek

5392

andere

13

telefonisch

1960

schriftelijk

1027

165 huisbezoeken

5130bureaugesprekken

97 mobiel

(outreach, op locatie)

10

Baldemore

Kempenland

Middenkempen

Zuiderkempen

ambtelijk geschrapt

andere regio

onbekend

type eerste contact
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5000

635

2755

geen verwijzer

interne verwijzer

externe verwijzer

geestelijke gezondheidszorg

5%

sociale dienst OCMW

18%

politie

20%

niet professioneel

14%
medische sector

9%

justitie

10%

onderwijs

6%

andere sector

18%

11

WIE IS DE VERWIJZER?
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WONEN

dreigende uithuiszetting

226

duurzame huisvesting

1086

tijdelijke opvang

855

woonkwaliteit

114

woonvaardigheden

214

1225

811

0 100 200 300 400 500 600 700 800

12

0 - 17 jaar

18 - 24 jaar

25 - 59 jaar

60+ jaar

onbekend

leeftijddomicilie

226

780

226

234

95

130

Baldemore

Kempenland

Middenkempen

Zuiderkempen

ambtelijk geschrapt

andere regio

onbekend

96

344

2036 cliënten in de cluster wonen

Er werd
 rond deze 

thema’s gewerkt
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104

28

228

58

13 via private eigenaar, 
44 via sociale huisvesting

44 in leefgroepen, 
14 studiowonen

12148 
overnachtingen

10253
volwassenen

1895
kinderen

196

72

163

13

crisisopvang

preventie van uithuiszetting

woonbegeleiding ambulant

woonbegeleiding met verblijf

begeleiding jeugdhulpverlater

modules uit de cluster wonen

57

202

10

deze cliënten komen ook voor in de modules uit de cluster

188   schulden en toeleiding tot basisrechten

26  dader- en slachtofferschap

19  detentie

4  precair verblijf

142  relaties en persoonlijke problemen

afgerond

afgebroken

lopend
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SCHULDEN EN TOELEIDING TOT BASISRECHTEN

0 500 1000 1500 2000

257

inkomsten, uitkeringen 
of sociale voordelen

1561

tewerkstelling

268
administratieve ondersteuning

894

uitgaven en schulden

692

juridische vragen

370

budget

302

materiële noden

165

voorbereiding / ondersteuning 
(gerechtelijke) procedures

149

domicilie

Baldemore

Kempenland

Middenkempen

Zuiderkempen

ambtelijk geschrapt

andere regio

onbekend

1827

255

229

762

219

56

Er werd
 rond deze 

thema’s gewerkt

3605 cliënten in de cluster schulden en toeleiding tot basisrechten

0 - 17 jaar

18 - 24 jaar

25 - 59 jaar

60+ jaar

onbekend

leeftijd

14
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1436

2169

81

77

94

Er zijn in deze cluster enkel modules rond 
financiële begeleiding.In ieder aanbod dat we 

doen nemen we basisrechten van de cliënt actief 
op. We registreren dit niet in een afzonderlijke 

module.

modules uit de cluster schulden en 
toeleiding tot basisrechten

budgetbegeleiding

budgetbeheer

schuldbemiddeling

deze cliënten komen ook voor in de modules uit de cluster

227   wonen

66  dader- en slachtofferschap

39  detentie

3  precair verblijf

145  relaties en persoonlijke problemen

afgerond

afgebroken

lopend 126

90

36

15
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RELATIES EN PERSOONLIJKE PROBLEMEN

5008 cliënten in de cluster relaties en persoonlijke problemen

0 300 600 900 1200 1500

772

1471

901

679

48

329

2718

2290

psychisch welbevinden

2518

verslaving

829

scheiding

607

ouder-kindrelatie

783

stress en draagkracht

783

sociaal netwerk
309

gezins-/familiale relatie

566

partnerrelatie

570

opvoedingsondersteuning 180

lichamelijke gezondheid 228
zelfmoordgedachten

1578

domicilie

Baldemore

Kempenland

Middenkempen

Zuiderkempen

ambtelijk geschrapt

andere regio 

onbekend

808

Er werd
 rond deze 

thema’s gewerkt

0 - 17 jaar

18 - 24 jaar

25 - 59 jaar

60+ jaar

onbekend

leeftijd

16

BaldemoreBaldemore
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30

588

170

94

48

49

19

28

modules uit de cluster relaties en persoonlijke problemen

begeleiding opvoedingsproblemen

begeleiding persoonlijke problemen

begeleiding relatie- en gezinsproblemen

bezoekruimte

ouderschapsbegeleiding

ouderschapsbemiddeling

scheidingsbegeleiding

scheidingsbemidddeling

745

deze cliënten komen ook voor in de modules uit de cluster

112   schulden en toeleiding tot basisrechten

102  dader- en slachtofferschap

44  detentie

6  precair verblijf

185  wonen

303

137

746

afgerond

afgebroken

lopend
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PRECAIR VERBLIJF

0 50 100 150 200 250

89

209

gezinshereniging

18
integratie en inburgering

26

toekomstoriëntering

57

uitwijzing
28

verwerven/behouden verblijfsstatuut

131

vrijwillige terugkeer 

13

298 cliënten in de cluster precair verblijf

domicilie

Baldemore

Kempenland

Middenkempen

Zuiderkempen

ambtelijk geschrapt 

andere regio

onbekend

Er werd
 rond deze 

thema’s gewerkt

0 - 17 jaar

18 - 24 jaar

25 - 59 jaar

60+ jaar

onbekend

leeftijd

12

125

19

16

3

23

100

18
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683 deelnemers
aan woonsessies

104 deelnemers
aan infosessies rond 

administratieve 
ondersteuning

deze cliënten komen ook voor in de modules uit de cluster

4   wonen

12  detentie

6  relaties en persoonlijke problemen

2  schulden en toeleiding tot basisrechten

7  dader en slachtofferhulp

groepsactiviteiten

73 cliënten in de module precair verblijf

47

26afgerond

lopend

19



20

DADER- EN SLACHTOFFERSCHAP

1467 cliënten in de cluster dader- en slachtofferschap

0 100 200 300 400 500

domicilie

270

460

251

338

1

95

52

Er werd
 rond deze 

thema’s gewerkt

geweld tegen volwassenen

336

partnergeweld

701

kindermishandeling

162

zelfdoding
90

verkeersongeval 68

misdrijven: 
vermogensgerelateerd 37

917

550

• 28% emotioneel geweld
• 47% fysiek geweld
• 16% seksueel geweld
• 5% economisch geweld

• 44% emotioneel geweld
• 47% fysiek geweld
• 4% seksueel geweld
• 5% economisch geweld

• 17% emotioneel geweld
• 27% fysiek geweld
• 57% seksueel geweld

Baldemore

Kempenland

Middenkempen

Zuiderkempen

ambtelijk geschrapt

andere regio

onbekend

0 - 17 jaar

18 - 24 jaar

25 - 59 jaar

60+ jaar

onbekend

leeftijd

2020
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29

58

127

30

285

modules uit de cluster dader- en slachtofferschap

deze cliënten komen ook voor in de modules uit de cluster

36   schulden en toeleiding tot basisrechten

95  relaties en persoonlijke problemen

4  detentie

17  wonen

afgerond

afgebroken

lopend

begeleiding IFG ambulant

begeleiding IFG residentieel

begeleiding dader- en plegerschap

begeleiding slachtofferschap

354

28

2121
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DETENTIE
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1096

schulden en 
toeleiding tot basisrechten 837

dader- en slachtofferschap 30

relaties en persoonlijke 
problemen  666

wonen 257

precair verblijf 101

• uitgaven en schulden,
• administratieve ondersteuning,
• juridische vragen...

• geweld tegen volwassenen,
• vermogensgerelateerde misdrijven,
• partnergeweld...

• verwerven/behouden verblijfstatuut,
• uitwijzing,
• vrijwillige terugkeer...

• psychisch welbevinden,
• gezins- /familiale relatie,
• verslaving...

• tijdelijke opvang,
• duurzame huisvesting.

1169 cliënten in de cluster detentie, waarvan 1090 gedetineerden en 89 nabestaanden

929 760

komen voor in  
deze clusters
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Gedetineerden in de gevangenis:

Hoogstraten: 210Merksplas: 330
Turnhout: 346
Wortel: 284

9

3

200
begeleiding  

gedetineerden

begeleiding naastbestaanden  
van gedetineerden

begeleiding ouder-kind 
contact tijdens detentie

113

modules uit de cluster detentie

deze cliënten komen ook voor in de modules uit de cluster

11   schulden en toeleiding tot basisrechten

1  dader- en slachtofferschap

8  precair verblijf

4  relaties en persoonlijke problemen

45

19

61

afgerond

afgebroken

lopend
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JONGEREN

2038 cliënten in de cluster jongeren

0 100 200 300 400 500

268

643

318

294

15

390

110

600 700

1056

982

schulden en 
toeleiding tot basisrechten 

dader- en slachtofferschap 

wonen   

relaties en persoonlijke problemen

• inkomsten, uitkeringen of 
  sociale voordelen, 
• administratieve ondersteuning, 
• tewerkstelling... 

• geweld tegen volwassenen, 
• kindermishandeling, 
• partnergeweld... 

• psychisch welbevinden,
• ouder - kindrelatie,
• stress en draagkracht...

• tijdelijke opvang,
• duurzame huisvesting,
• woonvaardigheden...

detentie  

precair verblijf 

• integratie en inburgering, 
• verwerven/behouden verblijfsstatuut, 
• toekomstoriëntering... 

• 128 zelf als gedetineerde,
• 4 naastbestaande gedetineerde.

55

In de cluster jongeren selecteren we enkel cliënten 
in de leeftijdscategorie 12–24. Uiteraard kunnen 

zij in elke andere cluster voorkomen.

12 - 17 jaar

18 - 24 jaar

leeftijdBaldemore

Kempenland

Middenkempen

Zuiderkempen

ambtelijk geschrapt

andere regio

onbekend

      834                      19
6      132                         

    
    

   
   

   
   

   
  
  
  
  
   

   
   

   
   

    
525     

          

komen voor in  
deze clusters

1269

24

Baldemore
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• budgetbegeleiding
• budgetbeheer
• schuldbemiddeling

• begeleiding IFG ambulant
• begeleiding dader- en plegerschap
• begeleiding slachtofferschap

• begeleiding gedetineerden

• begeleiding precair verblijf

• begeleiding persoonlijke problemen
• begeleiding relatie- en gezinsproblemen
• ouderschapsbegeleiding
• ouderschapsbemiddeling 
  (buiten scheidingscontext)

• crisisopvang
• preventie van uithuiszetting
• woonbegeleiding ambulant
• woonbegeleiding met verblijf

modules uit de cluster jongeren

78

62

17

17

220

114

afgerond

afgebroken

lopend

183

53

260

25

schulden en toeleiding tot basisrechten

dader- en slachtofferschap

detentie

precair verblijf

relaties en persoonlijke problemen

wonen
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VERSLAVING

Drughulp

<18

158 298

Msoc Kempen is een onderdeel van Zorggroep Zin Limburg en gedetacheerd naar CAW De Kempen. 
Het MSOC biedt medische, psychologische en sociale begeleiding aan gebruikers van illegale 
drugs. Het aanbod van Drughulp eerstelijn realiseren we in samenwerking met de lokale besturen 
van Herentals, Balen, Dessel, Mol, Retie en Turnhout.  De hulpverlening in Drughulp eerstelijn 
registeren we onder het stuk persoonlijke problemen. Hier zoomen we in op de werking van MSOC 
Kempen en Drughulp.

26

MSOC
89 274

MIDDELENGEBRUIK 
MSOC

stimulantia 37,96%

cannabisderivaten 24,93%

alcohol 13,73%

opiaten 10,92%

andere psychoactieve  
drugs 8,12%

slaap- en kalmeermiddelen 
3,08%

hallucinogenen 1,12%

snuifmiddelen 0,14%

1

18-24 25-59 >60

660

334
19

<18 18-24 25-54 55-64

39
35

317
5?

onbekend

5

alcohol 39%

cannabis 20%

speed 14%

Cocaïne 12%

GHB 3%

Medicatie 3%

XTC 3%

overig5%

MIDDELENGEBRUIK 
DRUGHULP

1 tot 6 mnd

7 tot 12 mnd

1 tot 2 jr 2 tot 5 jr meer dan 5 jr

4 3 9 13 71

Gebruikshistoriek in %
Zowel in Drughulp als in het MSOC is het opvallend dat er 
veel polygebruik is.
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114

2727

Baldemore

Kempenland
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21 81
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Drughulp

MSOC

Spuitenruil  
36600 verdeeld 

28500 gerecupereerd 

 
Actie gezondheid:  

Screening HIV – Hepatitis  
49 cliënten bereikt

Herstelgroep gevangenis 
ism ervaringsdragers

Inzet drughulpverlener  
in OCMW’s Balen, Dessel, 

Mol en Retie

Preventieactiviteit  bij de 
3 de jaars in Herentalse 

scholen.  650 studenten 
bereikt

Samenwerking  
met de Verslavingskoepel

180 ouders namen deel 
aan drugpreventieproject in 

Turnhoutse scholen 

We zetten in op outreach 
contacten in Turnhout
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ALGEMENE PREVENTIE

De essentie van algemene preventie
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Verontwaardiging
Hulpverlener vindt een probleem van een cliënt onrechtvaardig en 
voelt zich machteloos. 

Preventieve reflex
Hulpverlener maakt de reflex om frequente problemen op te merken 
en bespreekt dit met de referentiepersoon preventie in het team (bv. op 
teamvergadering). Hij/zij wil dergelijke problemen voorkomen.

Signaalanalyse
De referentiepersoon preventie in het team analyseert het signaal gron-
dig met alle relevante betrokkenen. Hij/zij kan hiervoor gebruik maken 
van een sjabloon met richtlijnen en vragen.

Preventieve actie of  project
Aan de hand van de signaalanalyse en vooropgestelde doelen beslist 
het team welke actie(s) genomen wordt (bv. beleidssignalering, vorming, 
netwerken, signaal doorgeven, innovatief project...)

Evaluatie
Het team bekijkt of de doelstellingen al dan niet bereikt zijn en rondt 
de preventieve actie of project af. We streven ernaar om succesvolle 
acties of projecten structureel in te bedden in ons aanbod of in het 
aanbod van partnerorganisaties.

29

Het proces om te komen tot een preventieve actie
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ALGEMENE PREVENTIE

PROJECT BRUG BINNEN BUITEN

Het project Brug Binnen Buiten is opgestart in 2019 
en zet in op ondersteuning van ex-gedetineerden na 
vrijlating. Vrijwilligers helpen de ex-gedetineerde om 
de brug naar hulp- en dienstverlening en het sociaal 
netwerk te maken. Zij gaan onder andere mee naar 
deze professionele diensten (in de zoektocht naar 
woonst, werk, inkomen...), bouwen nieuwe sociale 
contacten op (in het zoeken naar hobby’s...) en 
ondersteunen bij het herstellen van contacten.

Meer weten? Neem een kijkje op  
https://www.caw.be/locaties/projecten_dekempen/  

30

Ondersteuning gedetineerden 
na hun vrijlating✓

✓

✓
Pakket Wegwijs in de 
papieren

Proeftuin puntensysteem SVK 
voor onze hulpverleners

✓

✓Opstart ervaringsdragers verslaving in 
samenwerking met ziekenhuizen

✓

Een greep uit onze preventieve 
acties en projecten

Preventie- en sensibiliseringscampagnes 
(bv. Dag tegen Armoede, 10-daagse 
van de geestelijke gezondheid)

Participatie aan Draaiboek 
Vluchteling zoekt woning
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PROJECT BUDGETCOACHES

In 2019 startte BudgetInZicht Kempen met 
het project budgetcoaches in de regio. 
Budgetcoaches zijn opgeleide vrijwilligers 
die langdurige trajecten aangaan met cliën-
ten in budgethulpverlening, met als doel de 
cliënt op vlak van budgetteren zo zelfstandig 
mogelijk maken. Ze ondersteunen de cliënt bij 
concrete dagelijkse handelingen zoals admi-
nistratie, prijzen vergelijken, budgetvriendelijk 
winkelen, meegaan naar mutualiteit …

Meer weten? Neem een kijkje op  
http://www.biz-kempen.be/budgetcoach/

31

Opstart ervaringsdragers verslaving in 
samenwerking met ziekenhuizen ✓

✓Ondersteuning cliënten om 
budgetvaardigheden aan  
te leren

Onthaal van anderstalige nieuwkomers 
die ondervertegenwoordigd zijn op de 
arbeidsmarkt (project Toe-komst)
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VRIJWILLIGERS

  
vrijwilligers  beleids- 

matig 

Onze visietekst  
‘Geloof in vrijwilligers’

Van verschillende deelwerkin-
gen naar 1 vrijwilligerswerking 

Hoe kan vrijwilligerswerk in  
CAW De Kempen bijdragen tot  
inclusie van kwetsbare burgers?
 
 Overleg en samenwerking  
met regionale partners

Onze toekomst: verbreden van  
vrijwilligerswerk in meerdere 
campussen

Talentgericht vrijwilligerswerk 
in een veilige setting

Grenzen van het  
vrijwilligerswerk bewaken

Noodzakelijke ondersteuning 
van vrijwilligers 

32

Actualisatie sectorale  
visie vrijwilligerswerk 
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vrijwilligers  292 actieve  

vrijwilligers  
in 2019

Balie en telefonische ontvangst

Bezoekers wegwijs maken in 
onze campus

Gedetineerden bezoeken 

Ontspanning in de gevangenis 
aanbieden 

Ex-gedetineerden ondersteunen 

Slachtoffers ondersteunen

Administratieve taken 

Woningen zoeken met cliënten 

Permanentie verzekeren in  
het inloopcentrum

Soep koken, koffie zetten... 

De doorgeefwinkel open houden 

Cliënten ondersteunen bij hun 
budget 

Cliënten ondersteunen als  
ervaringsdrager 

Praktische hulp

Invullen documenten 

En nog veel meer 

ONTMOETING

Naast onthaal en begeleiding heeft CAW 
De Kempen een aantal activiteiten die in 
dit jaarverslag minder aan bod komen. 
Zo zetten we in op groepsaanbod/vor-
ming, straathoekwerk, brugfiguren… 

Vaak is dit aanbod er om in contact te 
komen met cliënten die we anders min-
der snel bereiken. We geven u graag nog 
enkele cijfers van ons inloopcentrum De 
Lange Gaank in Turnhout en de door-
geefwinkel.

Inloopcentrum De Lange Gaank
8170 contacten / bezoekers

213 dagen open

4377 uren inzet van vrijwilligers

453 cliënten gebruikten onze wasmachine

241 keer gebruik douches

3074 liter koffie

De doorgeefwinkel 
 • Nieuwe start in de  

 Gildenstraat vanaf 2019.
 •  11 vrijwilligers
 •  Gemiddeld 300 bezoekers per maand.
 • Lokale helden Turnhout voor de globale  

 doelen 2019
  geen armoede 
  verantwoorde consumptie en productie

33
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MISSIE-VISIE-BELEIDSPLAN-ZELFEVALUATIE

BELEIDSPLAN 
2020-2024

MISSIE-
VISIE

Samen doen we meer en beter

Een brede kijk en vlotte hulp

De cliënt centraal

Vernieuwende samenwerkingen

Actief voorkomen

Ondernemende hulpverleners 

Geloof in vrijwilligers

SAMEN DOEN WE MEER EN BETER  
• Interne en externe netwerken uitbouwen  
• Netwerk van de cliënt mee aan tafel

EEN BREDE KIJK EN VLOTTE HULP  
• Vervolghulp zonder wachtlijsten  
• Toegankelijk en bereikbaar CAW

34
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EEN BREDE KIJK EN VLOTTE HULP  
• Vervolghulp zonder wachtlijsten  
• Toegankelijk en bereikbaar CAW

ZELFEVALUATIE

DE CLIËNT CENTRAAL 
•  Onszelf zo snel mogelijk overbodig maken  
•  De meest kwetsbaren zoeken we proactief op  
  basisrechten garanderen

VERNIEUWENDE SAMENWERKINGEN 
• Een welzijnsonthaal per eerstelijnszone  
• Inzetten op GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal)

RESPONDENTEN?

812  cliënten 

200  medewerkers en vrijwilligers 

157 medewerkers van partnerorganisaties

STERKE PUNTEN?
• Prestaties hulpverleners
• Betrouwbaarheid
• Effectiviteit van de hulp
• Veiligheid bieden

VERBETERPUNTEN?
•  Vlotte hulp: wachttijden
• Toegankelijkheid: openingsuren  
 en telefonische bereikbaarheid
•  Minst ingrijpende zorg en onszelf   
 overbodig maken
•  Gekendheid bij het ruime publiek

35



36 CAW De Kempen vzw | Hofkwartier 23 | 2200 Herentals | 0800 13 500

WWW.CAW.BE

WIL JIJ ONS STEUNEN?

Het uitbouwen van een dynamische werking en het creëren van  
experimenteerruimte kost geld. Voornamelijk het inzetten op tijdelijke 
projecten en de zoektocht naar continuering is een moeilijke oefening.

Stort je bijdrage op onze giftenrekening BE74 0682 2287 4907.
Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

V.
U

.: 
Fr

an
s 

H
ey

le
n.

 M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
k 

ze
te

l C
AW

 D
e 

Ke
m

pe
n 

vz
w

, H
of

kw
ar

ti
er

 2
3,

 2
20

0 
H

er
en

ta
ls


