
Onze uitgangspunten 

• voorrang aan de minst ingrijpende vorm van hulpverlening

• rechtendetectie zit vervat in alle hulp

• van uit een generalistische kijk kijk (op verschillende levensdomeinen, de   
 context, de samenhang van problemen)

• dialoog gestuurd: de vraag van de cliënt bepaalt de geboden hulp

• in een zo preventief mogelijk stadium

• participatief: de cliënt heeft een duidelijke stem in het verloop van de hulp

• begeleidingen worden steeds voorafgegaan door een vraagverheldering

• positief en krachtgericht werken met de cliënt

• ondersteunen/versterken van de aanwezige krachten van de hulpvrager, in de  
 directe leefomgeving, in de bredere samenleving

• netwerkgericht: versterken/mobiliseren van netwerk van steun -en   
 hulpbronnen van de cliënt

• doelgericht: methodisch (planmatig) werken aan concrete    
 veranderingsdoelen. De doelen worden samen met de cliënt bepaald en   
 systematisch opgevolgd en geëvalueerd

• de begeleiding is gevraagd door de cliënt en/ of aanvaard

• de begeleiding is eindig: duurt zo kort als mogelijk, zolang als nodig

Slachtof ferhulp
aanbod en contact

Voor wie?

• voor personen en/of hun na(ast)bestaanden en/of directe sociale omgeving die  
 geconfronteerd worden met materiële, fysieke of morele schade als   
 slachtoffer of getuige van een misdrijf, terreur of ramp; nabestaanden in   
 gevallen van zelfdoding en betrokkenen bij een verkeersongeval

Wat? 

• onthaal en actieve benadering van slachtoffers

• emotionele en psychosociale ondersteuning bij de verwerking van de   
 schokkende gebeurtenis

• informatie en advies over de rechten van een slachtoffer

• praktische hulpverlening (meegaan naar Politie, Advocaat,...) 

• de weg wijzen naar meer gespecialiseerde hulp indien nodig 

• het rechtstreeks en onrechttreeks begeleiden van minderjarige slachoffers
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Wij zijn iedere werkdag  
telefonisch bereikbaar  
van 9 tot 17 u.  

 
Professional

www.caw.be/voor-professi-
onals/zoek-deelwerkingen/
www.caw.be/contateer-ons/
bel/ 

Burger

Je kan het CAW gratis bellen 
op het algemeen nummer 
0800 13 500.  
De hulp is gratis 

Online

Mail: onthaal@cawcentraal 
westvlaanderen.be 

Verantwoordelijke

Nathalie Devroe
nathalie.devroe@caw
centraalwestvlaanderen.be
0491 610 251

CAW Centraal West-Vlaanderen

Maatschappelijke zetel:
Krekelstraat 56, 8870 Izegem   
Ttel. 051 26 98 00 
www.cawcentraalwestvlaanderen.be

Wij maken graag  
een afspraak  
met jou

www.caw.be  · 0800 13 500

Iedereen kan van de ene op de andere dag slachtoffer worden. Slachtofferschap 

kan kwetsbaarheid teweeg¬brengen op verschillende levensdomeinen  (politioneel, 

juridisch, administratief, financieel, medisch, sociaal, relationeel, emotioneel, ...). 

Iedere situatie is anders en vergt tijd om de geleden schade te herstellen. 

Slachtofferhulp houdt ook rekening met het gegeven dat mensen aarzelen om 

hulp te zoeken. Door een actieve benadering en aanklampend te werken, trachten 

we slachtoffers, na(ast)bestaanden en getuigen zo snel mogelijk na de feiten 

te bereiken. Dit realiseren we door onder andere goede samenwerking met 

slachtofferbejegening vanuit politie en de diensten slachtofferonthaal van het 

justitiehuis die slachtoffers warm doorverwijzen naar het CAW. 

Binnen slachtofferhulp bieden we in eerste instantie emotionele ondersteuning en 

begeleiding. 

Slachtofferhulp geeft info over de rechten als slachtoffer en hulp bij juridische of 

verzekeringstechnische vragen. In de nasleep van een misdrijf of een traumatische 

ervaring zijn er vaak heel wat praktische beslommeringen. Slachtofferhulp kan de 

cliënt bijstaan in de de contacten en afspraken met een advocaat, verzekering, het 

parket…

 

Kinderen als slachtoffer van een misdrijf of andere schokkende feiten maken, net 

zoals volwassenen, een verwerkingsproces door. Kinderen geven een eigen betekenis 

aan wat gebeurde en beleven het op hun manier, afhankelijk van hun leeftijd en 

ontwikkeling. Het aanbod van de dienst slachtofferhulp dat specifiek gericht is naar 

minderjarigen bestaat uit 3 luiken:
• indirect ondersteunen van minderjarigen als slachtoffer door het   
 begeleiden van hun ouder(s ) en steunfiguren. Ouder(s) en    
 ondersteuningsfiguren worden gecoacht in het omgaan met hun kinderen  
 vanaf het eerste contact, in het onthaal en in de begeleiding 
• rechtstreeks begeleiden van minderjarigen
• sensibiliseren van alle maatschappelijke actoren die minderjarigen in hun  
 dagelijks leven omringen zoals scholen, CLB, jeugdbewegingen, politie….  

 het aanbod bestaat uit vormingspakketten en coaching

De diensten slachtofferhulp van het CAW werkt ook met vrijwilligers. Goed 

opgeleide vrijwilligers kunnen slachtoffers als een goede buur bijstaan bij de 

verwerking. Een vrijwilliger stelt een gebaar naar een slachtoffer vanuit een 

belangeloze inzet. De vrijwilliger is bekwaam om deze mensen op te vangen en de 

juiste en nodige informatie te geven. Het werken met vrijwilligers heeft een sterk 

drempelverlagend effect. Dit biedt een unieke kans tot herstel van het vertrouwen 

in de samenleving.

Slachtofferhulp
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Praktisch

• niet-politionele aanmeldingen kunnen via het Algemeen Onthaal van het  

 CAW waar na een intake gesprek een toeleiding kan gebeuren naar het  

 team Slachtofferhulp

• aanmeldingen van slachtoffers van een misdrijf n.a.v. een politionele   

 interventie (rechtstreeks of via een doorverwijs-strookje) worden   

 rechtstreeks opgevangen door het team Slachtofferhulp


