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DE CAW’S IN 2020

Een uitdagend jaar in enkele cijfers
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De CAW-hulpverleners zetten via een flexibele en 
integrale werking alles op alles in dit uitzonderlijke 
jaar 2020. We zagen veel solidariteit, begrip,  
out-of-the-box denken en door zettings vermogen  
bij onze medewerkers. 

2.677 medewerkers en  
2.414 vrijwilligers gingen 
samen de strijd aan voor een 
beter en kwaliteitsvol leven 
voor iedereen. 

Omdat iedereen het waard is om voor te vechten, 
blijven wij strijden. Voor een beter en kwaliteitsvol 
leven. Voor een plek aan de tafel. Voor een dag 
zonder zorgen. Want voor CAW ben je nooit 
onzichtbaar en nooit alleen.

Wij zijn er voor iedereen, maar vooral voor de meest 
kwetsbaren. Wil je meer weten voor wie we strijden? 
Check dan het profiel van onze cliënten: www.caw. 
be/clientenprofiel.

In 2020 lanceerden we onze 
JAC-campagne ‘Kopzorgen’ om 
jongeren nog beter te informeren 
over ons aanbod. In totaal 
klopten 24.920 jongeren tussen 
12 en 25 jaar aan bij één van de 
56 JAC’s (jongerenaanbod van het 
CAW).

Jongeren komen tot bij het 
JAC met vragen of problemen 
rond relaties, persoonlijke 
problemen, armoede, schulden, 
basisrechten en wonen. Tijdens 
de eerste lockdown zagen we een 
verdriedubbeling van het aantal 
chatgesprekken.

Een coronajaar waarbij 
alles moet en weinig mag, 
weegt op iedereen. 

In 2020 boden 
we hulp in 49 
verschillende 
talen en deden 
we 551.799 
hulpverlenende 
gesprekken.
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Blijf in uw kot, maar wat als 
je geen thuis hebt? In 2020 
ondersteunden we 23.302 cliënten 
in een instabiele woonsituatie. 
Wanneer alles gesloten was, 
waren de CAW-inloopcentra 
één van de weinige plekken waar 
daklozen nog terecht konden 
om eventjes uit te rusten, iets te 
drinken of een babbeltje te slaan. 
1.012 bedden waren dag en nacht 
beschikbaar voor mensen in nood. 
3.318 personen verbleven in de 
opvangcentra van de CAW’s. 

Blijf in uw kot, maar wat 
als het er niet veilig is? 

RELATIES & GEZIN
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GESPREKKEN

In 2020 registreerden we in totaal 
551.799 gesprekken. Maar liefst 
65% van de hulpverlenende 
gesprekken verliep digitaal, zoals 
via (beeld)bellen en chatten. 

Een blended vorm van hulp-
verlening zit ons in de vingers, 
maar onze focus ligt op fysieke 
hulpverlening. Het afgelopen 
jaar werd het noodzakelijk om de 
werking anders te organiseren.  
Dit deden we snel en efficiënt.
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36,4%
Buitenlandse herkomst 

63,4%
Belgische herkomst

HERKOMST

CLIËNTEN

108.694
In 2020 hielpen de CAW’s 
108.694 cliënten verder.

HULPVERLENINGSAANBOD

817
Kindermishandeling binnen de familiecontext

We zien een stijging van 15% 
meer onthaalvragen over 
intrafamiliaal geweld. 

5.343
Partnergeweld

1.938
Begeleiding IFG Ambulant

575
Begeleiding IFG met opvang

91.433
Onthaal

26.803
Begeleiding

1.731
Nazorg

Via het laagdrempelig onthaal 
kwamen 91.433 mensen  
de CAW-deur binnen. 

We namen met 1.731 
personen terug contact 
op om te horen of alles  
goed gaat. 

Onze hulpverleners kijken breder 
dan één aspect en werken op 
verschillende levensdomeinen.

Soms hebben mensen nood aan 
een langer traject. In 2020 hielpen 
we 25.544 mensen in 
een begeleidingstraject.

LEEFTIJD

22%
Wonen

16%
Dader- en 
slachtofferschap 

59%
Relaties & 
persoonlijke
problemen 

8%
Precair verblijf 

35%
Armoede, schulden 
& toeleiding tot 
basisrechten 

1%
Detentie

1 op 3
cliënten ervaart  
psychosociale problemen.
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