
Aanbod

Wonen en thuisloosheid Slachtofferhulp Relaties en IFG Jongeren

Jongere zijn is niet altijd gemakkelijk. 

Problemen thuis? Op zoek naar 

je eigen stek? Vragen over seks? 

Slachtoffer van geweld of misbruik? 

Vragen over drugs? Of over pesten? 

Het JAC helpt jongeren tussen 12 

en 25 jaar met al hun vragen en 

problemen. Het geeft jongeren de 

steun om zelf verder te kunnen, 

informeert over hun rechten en 

staat hen bij in het benutten ervan. 

Het vecht voor een menswaardig 

leven voor alle jongeren.

4359 jongeren ondersteund                           
 in hun persoonlijk    
  en psychisch welbevinden

190 jongeren verbleven in onze                        

      opvang 

Je partner, kinderen, familie en 

vrienden, buren of andere kennissen, 

... Relaties kunnen soms verstoord 

raken en de opvoeding van de 

kinderen loopt niet altijd van een 

leien dakje. 

1065 mensen geholpen in situaties     

          van partnergeweld

We werkten aan contactherstel van 

143 kinderen in de bezoekruimte

Scheidingsbemiddeling voor 82   
koppels

Iemand uit je dichte omgeving heeft 

zelfmoord gepleegd en je weet niet 

hoe je dit moet verwerken? Ben je 

slachtoffer van een verkeersongeval 

en kan je het beeld maar niet uit 

je hoofd zetten? Wanneer je 

slachtoffer bent van een misdrijf 

of een schokkende gebeurtenis 

kunnen er  hee l  wat  vragen 

opduiken. Je wordt plots in de rol 

van slachtoffer geplaatst, terwijl je 

dit niet wil. 

2847 slachtoffers en      

  nabestaanden werden   

  ondersteund

Je hebt problemen met je huisbaas 

en weet niet hoe je dit moet 

aanpakken? Je huur wordt opgezegd 

en je moet de woning verlaten? 

Je bent dakloos en weet niet 

waartoe? Kwalitatieve huisvesting 

is een basisrecht. Iedereen heeft 

recht op duurzaam, betaalbaar en 

kwaliteitsvol wonen. Soms is een 

dak boven je hoofd hebben echter 

niet zo eenvoudig. 

3561 mensen kregen hulp bij       
 vragen over wonen

433 verbleven in onze residentiële     
         centra

654 kregen ondersteuning bij     
         dreigende uithuiszetting

Het CAW biedt hulp 
bij alle welzijnsvragen

Iedereen heeft het wel eens moeilijk…

Soms vind je er zelf een weg doorheen, samen 

met vrienden, familie of alleen. Maar iedereen kent 

momenten dat dit niet meer lukt. Dat is helemaal 

oké. Op die momenten heb je recht op goede hulp.

Daar is het CAW voor!

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt 

mensen met al hun welzijnsvragen en problemen. 

Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. 

Financiële, administratieve, juridische of materiële 

problemen. Problemen in je gezin, familie of je 

ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp 

aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en 

betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Het CAW doet meer.

We ondersteunen diegenen die het moeilijk hebben 

zodat ze zelf terug verder kunnen. We bieden rust 

aan diegenen die dat kwijt zijn. We versterken de 

mogelijkheden van mensen en staan hen bij in 

het benutten van hun basisrechten. We bestrijden 

elke vorm van uitsluiting en komen op voor een 

menswaardig leven voor iedereen. We gaan voor 

gelijke kansen en een harmonieuze samenleving.

Cliënten

18.904

29.910
Gesprekken 
in CAW

Op verplaatsing

Per telefoon

Mails

Chats

15.328

41.494

20.846

2.227

2020
cijfers

3.043
Beeldbellen

+25j: www.caw.be

- 25j: www.jac.be

gratis algemeen nummer: 0800 13 500

CORONA-jaar

Omwille van de crisis waren fysieke gesprekken niet 

altijd even evident. Cliënten nemen liever contact op 

via onze digitale kanalen, wat zorgde voor een serieuze 

stijging op de chat.In 2020 werd beeldbellen ingezet als 

nieuw communicatiemiddel met onze cliënten.

Zorgen voor morgen

De 3 CAW in West-Vlaanderen zijn in het kader van het Actieplan Zorgen voor 

Morgen van Minister Beke een partner voor de ELZ’s om het welzijn van de 

inwoners van West-Vlaanderen mee te ondersteunen.

De coronamaatregelen legde al heel wat druk op ieder van ons. Zeker op 

mensen die reeds een moeilijke tijd doormaken of  een klein sociaal net-

werk hebben. We ondersteunen iedereen in het (opnieuw) zoeken naar 

verbinding met zichzelf, directe omgeving en met de samenleving zodat zij op 

een draaglijke manier kunnen omgaan met de coronacontext. Jongeren en 

jongvolwassenen  zien die heel wat vanzelfsprekendheden wegvallen of beperkt 

worden. Afspreken en rondhangen met vrienden, naar school gaan,…  Jongeren 

en jongvolwassenen met vragen, nood aan ondersteuning kunnen terecht in de 

CAW. 

Verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. In coronatijden wordt 

dit op scherp gesteld. Heftige emoties en een moeilijke verwerking zijn mogelijk. 

In dat geval zorgen onze medewerkers slachtofferhulp voor een passend 

aanbod. De coronacontext maakt dat sluimerende spanningen makkelijker 

getriggerd worden. Gezinnen staan onder druk waardoor stoppen kunnen 

doorslaan en geweld (fysiek, psychisch of economisch) meer voorkomt of sneller 

escaleert. 

We zetten in op het stopzetten van geweld binnen een conflictueuze 

gezinscontext. We bevorderen de communicatie in het gezin door samen aan de 

slag te gaan. Wij bieden ondersteuning bij gebeurtenissen die de gezinssituatie 

verstoren. We begeleiden partners in de beslissing om hun relatie al dan niet 

voort te zetten.

 



12  Eerstelijnszones

GBO

CAW Zuid-West-Vlaanderen 
130 medewerkers
170 vrijwilligers

Algemeen directeur:
Pascal Heytens      
056 24 56 24
pascal.heytens@cawzuidwestvlaanderen.be

CAW Noord-West-Vlaanderen
240 medewerkers
142 vrijwilligers

Algemeen directeur:
Christel Verhas
050 66 31 58
christel.verhas@cawnoordwestvlaanderen.be

Contactgegevens

CAW Centraal-West-Vlaanderen 
102 medewerkers
95 vrijwilligers

Algemeen directeur:
Charlotte Dewitte
051 26 98 00
charlotte.dewitte@cawcentraalwestvlaanderen.be

CAW is partner in uw eerstelijnszone. 

Samen...

...zorgen we ervoor dat crisissen niet uit de 
hand lopen.

...zorgen we ervoor dat het dagelijks leven 
van mensen op orde geraakt en blijft.

...laten we mensen de regie van hun leven 
terug in eigen handen nemen.

...zorgen we dat iedereen mee kan.

: Afbakening van de Eerstelijnszones

: CAW Noord-West-Vlaanderen   

: CAW Centraal-West-Vlaanderen

: CAW Zuid-West-Vlaanderen

CAW schakelt tussen lokale en regionale werkingen

Het CAW stimuleert interdisciplinair overleg en afstemming als één van 
de belangrijke taken van de zorgraad. We bouwen actief aan goede 
samenwerking door middel van zorgcoördinatie tussen diverse partners. 

CAW maakt tijd voor een brede vraagverheldering op 
verschillende levensdomeinen

Het CAW ontwikkelt mee het geïntegreerd breed onthaal (GBO) 
van de zorgraad. Voor elke zorgvrager wordt tijd gemaakt voor een 
brede vraagverheldering. Deze behelst alle levensdomeinen zoals 
wonen, werken, onderwijs, leven en vrijetijd .Onze expertise op die 
verschillende levensdomeinen ligt in een goede kennis van de sociale 
kaart en bestaande samenwerkingsafspraken die we hebben met de 
verschillende sectoren actief op deze domeinen.

CAW expertise op vlak van out-reachende en laagdrempelige 
hulpverlening

Het CAW vraagt bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare burgers. We 
mogen niet alleen oog hebben voor zorg, maar ook voor armoede en sociale 
uitsluiting en de wisselwerking tussen deze.

CAW werkt met de cliënt en de kracht van hun netwerk

In het ondersteuningsproces met zorgvragers vertrekken we vanuit de aanwezige 
krachten bij personen en hun netwerk. We brengen de context mee in beeld en 
beschikken over een aanpak en methodieken voor mensen met een zwak of geen 
netwerk,, die tussen de mazen van het net vallen, veelal onvoldoende de eigen 
regie over zorg en ondersteuning in handen kunnen nemen en zorgmijders.

We werken participatief en erkennen de bijdrage van zorgvragers, vrijwilligers, 
mantelzorgers, buurtbewoners en professionals. Voor de meest kwetsbare 
doelgroepen is een verbindende aanpak en contexten creëren waar zij terecht 
kunnen zonder veroordeeld of beoordeeld te worden belangrijk (inloopcentra, 
overKophuizen, Housing Firstprojecten, Belgian Homeless Cup, …).

Het CAW is één van de kernpartners binnen het Geïntegreerd Breed 
Onthaal (GBO), een samenwerkingsverband met de sociale diensten 
van de OCMW’s en de diensten maatschappelijk van de ziekenfondsen 
(DMWZ). De kernactoren hebben met hun onthaalfunctie ieder een 
expliciete en prominente plek op de eerste lijn om burgers met 
welzijnsvragen verder te helpen. Het GBO samenwerkingsverband 
bundelt de krachten via een partnerschapsovereenkomst. Vanuit een 
verschillende en complementaire opdracht en expertise geven de 
kernactoren een antwoord op de noden van maatschappelijk kwetsbare 
burgers. 

De centrale doelstelling van het GBO-samenwerkingsverband: 
de toegang naar de hulpverlening optimaliseren, toegankelijkheid 
optimaliseren en onderbescherming bestrijden

Het lokaal bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over de regie van 
het GBO samenwerkingsverband. 

Pilootprojecten - Zuid-West-Vlaanderen

• GBO – mensen met een VDAB-advies ‘niet toeleidbaar’
 Meer info? Lotte.Verschuere@cawzuidwestvlaanderen.be
• GBO - kwetsbare schoolverlaters BUSO/M-decreet
 Meer info? Lotte.Verschuere@cawzuidwestvlaanderen.be
• GBO - Jongvolwassenen
 Meer info? Sarah.jacques@cawzuidwestvlaanderen.be

Pilootprojecten - Noord-West-Vlaanderen

• GBO – mensen met een VDAB-advies ‘niet toeleidbaar’ (Brugge)
 Meer info? Liese.Rosseel@ocmw-brugge.be
• GBO - onthaal verder ontwikkelen (Brugge)
 Meer info? Liese.Rosseel@ocmw-brugge.be
• GBO - werking toegang optimaliseren (Westhoek - Houtland)
 Meer info? lien.de.vos@dvvwesthoek.be
• GBO - W40 (1stelijnszone W40 (gemeentes rond E40)) 
 Meer info? kurt.boelens@oostkamp.be
• GBO - perinataal netwerk  (Bredenen - Oostende)
 Meer info?  ann-sophie.maes@sho.be


