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Het OverKop-huis: 
een andere manier om jongeren te helpen
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Met een Dynamo 
de jongvolwassenen versterken
‘De jongvolwassenen krijgen zelf het stuur in handen, 
zij bepalen welke stappen er gezet worden.’

De maatregelen van de corona-pandemie ver-
soepelen een na een. Daar waar de versoepe-
lingen zich eerst voornamelijk afspeelden in de 
privé-sfeer, verandert er vanaf 9 juni ’21 ook 
een en ander op onze werkvloer. Stilaan wordt 
normaal con tact met cliënten terug mogelijk 
gemaakt. Want laten we eerlijk zijn, onze cli-
enten zijn moeilij ker bereikbaar via de digitale 
snelweg. Daarmee sluiten we hopelijk definitief 
het hoofdstuk van de corona-pandemie af.
2020 was, door corona, een bijzonder en ho-
pelijk uniek jaar. Vandaar dat we in dit Magis-
nummer nog eenmaal terugblikken op 2020, 
twee teams lichten de impact van corona op 
hun werking toe. Het volledige jaarverslag en 
een toelichting erbij vindt je via www.caw.be/

Wat jongeren nodig hebben is één plaats waar ze met al hun vragen 
terecht kunnen. Ook in Gent is er zo een OverKop-huis: warm en gezel-
lig, in het centrum van de stad, gekenmerkt door een heel lage drempel, 
informele begeleiding en direct aanwezige kennis en kunde. 
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Laura, slachtoffer 
van partnergeweld

Editoriaalwat-beweegt-er/nieuws/19180, of kan je aan-
vragen door een mailtje te sturen naar com-
municatie@cawoostvlaanderen.be. Het mag 
gezegd, het is door de gezamenlijke aange-
houden inspanning dat we deze pandemie 
definitief onder controle zullen krijgen en onze 
vrijheid in diverse vormen terug kunnen beko-
men. Als CAW kunnen we alvast stellen dat 
we meer dan ons steentje bijdragen. Dankzij 
de stipte naleving van de maatregelen op de 
werkvloer bleven de problemen binnen de 
perken. Dank daarvoor aan alle medewerkers!
Dit Magis-nummer toont echter ook aan dat 
we niet stil hebben gezeten. Zo brengen we 
het verhaal van het OverKophuis in Gent. We 
doen dit met enige trots en fierheid omdat de 

drie aanvraagdossiers voor een OverKophuis 
in onze provincie waaraan we mee schreven 
ook werden goedgekeurd. Daarmee bouwen 
we verder aan hulpverlening op maat voor de 
kwetsbare jongvolwassenen in samenwerking 
met de relevante partners. 
Diezelfde jongvolwassenen maken ook de doel-
groep uit van een ander nieuw project waar we 
graag bij stilstaan. Met het project Dynamo wil-
len we de positie van kwetsbare jongeren in de 
samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. 
En we hebben ook gewerkt aan ons eigen 
aanbod. Zo ontwikkelde het team Persoonlijk 
Relationeel Welzijnswerk een nieuwe module 
kortstondige psychosociale begeleiding. Het 
verhaal daarachter vindt je op blz. 7.

Dit alles om aan te tonen dat de corona-
pandemie ons wat heeft afgeremd in onze 
ondernemings- en innovatiedrang maar ons 
niet heeft tegengehouden. We blijven kritisch 
voor ons eigen aanbod en blijven investeren in 
nieuwe samenwerkingsverbanden die bijdra-
gen aan onze opdracht en zo het algemeen 
welzijn van de kansengroepen versterken. 

Geert Hillaert
Algemeen directeur CAW Oost-Vlaanderen

geerthillaert@cawoostvlaanderen.be

‘De begeleiding van het CAW heeft me enorm geholpen 
bij de verwerking van de gebeurtenissen. Ik kreeg weer 
kracht om door te gaan.’

VERDER IN DIT NUMMER:
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Jaarverslag 2020
Een paar highlights

8
Een nieuwe aanpak in 
kortdurende psychosociale begeleiding    
Mensen sneller helpen met hun persoonlijke 
problemen van psychische en/of relationele aard

11
Zonta: de wereld verbeteren 
door vrouwen sterker maken 
Deze organisatie wil dat vrouwenrechten worden 
erkend als mensenrechten en dat 
elke vrouw haar volledig potentieel kan bereiken.

12
Opgeklopt 
Het is als kijken naar het Lam Gods.
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Vorig jaar in juli werd de ESF-oproep 510 uitgeschreven om 
de positie van jongvolwassenen in de samenleving en op 
de arbeidsmarkt te versterken. We richten ons met het 
project op jongvolwassenen in de leeftijd 18-30 jaar. Be-
doeling is om in heel Vlaanderen lokale partnerschappen 
van onderuit uit te bouwen om (kwetsbare) jongvolwasse-
nen te begeleiden en ondersteunen. In januari 2021 heeft 
het jongerenonthaal van het CAW in Sint-Niklaas zich bij 
zo’n lokaal initiatief aangesloten. Amber Govaert — één 
van de co-piloten — kent het hele verhaal.

Opstarten

‘Het waren het ESF en de VDAB die de oproep lanceerden. In een 

eerste periode hebben zij onderzoek gedaan naar de hiaten in de 

hulpverlening, de doelgroepen en de partners die daarbij nodig 

zijn. En zo zijn organisaties als SBS Skillbuilders, het OCMW en wij-

zelf als JAC bij het hele project betrokken geraakt. We richten ons in 

eerste instantie op NEET-jongvolwassenen (Not in Education, Em-

ployment or Training). Sinds februari zijn we echt van start gegaan. 

Het is allemaal nog nieuw, maar het loopt goed.’

Hoe werkt het?

‘Zoals gezegd ben ik één van de co-piloten. Die naam is belangrijk, 

wij gaan niet bepalen wat iemand moet doen. Jongvolwassenen 

kunnen bij elke co-piloot terecht, wij hebben met hen eerst een 

kennismakingsgesprek in onze lokalen. De eerste vraag daarbij is 

natuurlijk of Dynamo wel geschikt is voor hen. Een tweede vraag 

is of de jongvolwassenen zelf wel in het project willen stappen. Als 

beide vragen positief beantwoord zijn, kunnen we eraan beginnen.

We zorgen voor een begeleiding op maat. Wat willen ze zelf? Eens 

dat duidelijk is, gaan we samen doelen opstellen en kijken wie daar-

bij het beste bij kan helpen. Omdat er in ons partnerschap heel wat 

expertise aanwezig is, kunnen we heel gemakkelijk naar de juiste 

persoon of dienst doorverwijzen. Maar als we dat niet hebben, 

zoekt de co-piloot uit waar de kennis of kunde wel te vinden is.

Hoe dan ook: de jongvolwassenen krijgen zelf het stuur in handen, 

zij bepalen welke stappen er gezet worden. We volgen natuurlijk 

wel op, wekelijks of tweewekelijks. Dat moet niet altijd in persoon 

zijn, maar we proberen zo bereikbaar mogelijk te zijn, ook via  

sms of mail.’

Met een Dynamo 
de jongvolwassenen versterken

SAMEN WERKT
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Gemakkelijk is het niet

‘Zoals gezegd, het zijn vooral NEET-jongvolwassenen die we pro-

beren helpen. Maar bij veel van hen is er veel meer aan de hand, 

ook psycho-sociaal. Die jongvolwassenen hebben het vaak moei-

lijk. Ze hebben het gevoel dat ze buiten de maatschappij staan, 

zeker in verband met werk. Niet te verwonderen dat ze vaak een 

laag zelfbeeld hebben of weinig zelfvertrouwen. Het gaat hier ook 

om mensen die een beetje hulpverleningsmoe zijn, ook al niet 

gemakkelijk. Maar ons systeem lijkt toch te werken. We zijn laag-

drempelig, makkelijk bereikbaar en werken heel concreet, samen  

met alle partners. 

In de praktijk proberen we de jongvolwassenen toe te leiden naar 

werk, stage of opleiding, dan heb je wel heel veel aan partners als 

Skillbuilders of VDAB. Ondertussen werken we van onze kant ook 

aan de psycho-sociale kant van de zaak.

We hebben nu drie co-piloten, elk begeleidt tussen de 15 en 20 

jongvolwassenen. Aangezien we pas in februari gestart zijn, is het 

nog wat vroeg om te weten wat de resultaten zijn, maar we mer-

ken toch dat een aantal jongvolwassenen een opleiding of stage  

zijn begonnen.’

“De jongeren krijgen zelf 
het stuur in handen, zij bepalen 
welke stappen er gezet worden.”

WAARVOOR STAAT DYNAMO
Met Dynamo bouwen de partners fundamenteel een lerend 

ecosysteem rondom de jongvolwassen en geven (onder meer) 
deze kernprincipes systematisch aandacht:

 
1. Co-creatie

2. Experimenteren in een continue cyclus van leren & bijstellen
3. Action learning, fouten omarmen

4. Wederkerigheid & horizontale verantwoording
5. Duidelijk wat er echt toe doet, bepaald door mensen, 

niet door instanties
 

De 5 tandwielen symboliseren de 5 kernprincipes. 
De kleuren van de tandwielen staan voor innovatie en groei.
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NIEUWS

2020 was het jaar wel. En natuurlijk speelde corona daarin 
een hoofdrol, ook in de werking van het CAW. Een paar 
highlights uit het jaarverslag. Het volledige jaarverslag 
en een toelichting erbij vindt je via www.caw.be/wat-
beweegt-er/nieuws/19180, of kan je aanvragen door te  
mailen naar communicatie@cawoostvlaanderen.be.

WONEN

‘Blijf in je kot!’ Kort maar krachtig, een niet mis te verstane bood-

schap van toenmalig minister Maggy De Block begin 2020. Maar 

als je in een precaire woonsituatie zit, is dat onmogelijk.  

Dat wordt dan dakloosheid ‘managen’! Zorgen voor extra slaap-

plekken, quarantainekamers, ziekenboegen, zoeken naar straat-

slapers, vermijden van uithuiszettingen, ronddelen van voed-

selpakketten, extra telefoonlijnen installeren, dagopvang bij 

creëren, huisbezoeken om mensen niet uit het oog te verliezen…

Dakloosheid oplossen? Woningen, woningen, woningen, …

WERKEN BIJ HET CAW

Maart 2020, het begin van de epidemie. Begin voor velen van 

een angstige en verontrustende periode met grote contrasten. 

De enen moesten op de werkvloer blijven om de organisatie 

draaiende te houden, de anderen moest telewerken maar daar-

door verdwenen de vele collegiale contacten. In maart hadden 

we dan ook een piek aan kort verzuim. Maar eens we de juiste 

weg vonden in het telewerk en rekening hielden met de strikte 

maatregelen op de werkvloer, verdween het verzuim. Er was so-

lidariteit: bij leemtes in teams konden we rekenen op de flexibili-

teit van vele collega’s om in te springen.

Jaarverslag 2020

CONTINUÜM VOORKOMEN EN BESTRIJDEN 
VAN DAK- EN THUISLOOSHEID - AANTAL 
EN THEMA VAN DE VRAGEN IN 2020
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Een nieuwe 
aanpak in 
kortdurende 
psychosociale 
begeleiding

ACHTER DE SCHERMEN

Katharina De Latte is begeleidster Persoonlijk Relatio-
neel Welzijnswerk (PRW) in de afdeling Panacea Vlaamse 
Ardennen van het CAW. Zij heeft in de werkgroep meege-
werkt om de nieuwe aanpak vorm te geven.

Waarom die verandering?

‘Er gebeurt op dit moment heel wat op het terrein van welzijn en 

geestelijke gezondheid, denk maar aan nieuwe initiatieven als de 

eerstelijnspsychologen. Daarnaast willen we minder wachtlijsten. 

We willen onze cliënten snel en efficiënt helpen, nu blijven die 

vaak hangen in langdurige begeleidingen en daardoor groeit die 

wachtlijst. We hebben in onze werkgroep en in de teams de oor-

zaken van die wachtlijsten bekeken: vaak gaat het over cliënten 

met chronische problemen die een meer gespecialiseerde hulp 

nodig hebben.’

Wie zijn jullie cliënten?

‘Deze begeleiding is dus niet bedoeld voor mensen met ernstige 

psychische problemen. We helpen wel mensen met persoonlijke 

problemen van psychische en/of relationele aard. Die komen 

meestal bij ons via het CAW-onthaal of de medewerkers die wer-

ken met bijvoorbeeld dak- of thuislozen.’ 

Hoe werkt het in de praktijk?

‘We voorzien acht tot twaalf gesprekken. We focussen daarin op 

wat goed loopt. We vragen naar wat er in het verleden werkte, 

wie hem of haar daarbij geholpen heeft en wat de hulpbronnen 

zijn. Wij als hulpverleners blijven een beetje op de achtergrond, 

we gaan geen antwoorden formuleren. Het is de cliënt zelf die de 

regie in handen houdt.’ 

Het principe is dus: “Help mij om jou te helpen om jezelf te hel-

pen.” Dat is voor ons een andere aanpak van de hulpverlening: 

daarom krijgen alle medewerkers hierover een vorming en we 

volgen dat daarna nog op met intervisies. Voor de cliënten is het 

zo dat als die eerste reeks gesprekken onvoldoende blijkt, ze ver-

lengd kan worden.’

Op welke manier speelde corona een rol?

‘Tijdens de eerste lockdown konden er uiteraard geen fysieke ge-

sprekken plaatsvinden. Zowel de hulpverleners als cliënten moes-

ten daarom — zoals iedereen — plots gebruik maken van digitale 

middelen. Tot onze verbazing bleken bij het cliënteel de drempels 

voor onlinehulpverlening eerder laag. Het gevolg: in de toekomst 

zal onlinehulpverlening deel uitmaken van ons aanbod.’
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De feiten zijn gekend. Ongeveer 30% van de jongeren 
kampt met psychische problemen zoals eetstoornissen, 
psychoses, middelengebruik of suïcidaliteit. Veel van de 
psychiatrische problemen bij volwassenen beginnen al bij 
tieners en adolescenten. Maar slechts een klein deel van 
de jongeren stapt naar de hulpverlening. 

Waarom? Het is eigenlijk een oud zeer: voor jongeren is 
het niet evident om de weg naar hulp te vinden. Er zijn tal-
loze initiatieven, maar ze moeten die kennen. En elk van 
die initiatieven richt zich vaak op een bepaald aspect, niet 
het geheel van de problematiek bij een bepaald persoon. 

Pionierswerk

Wat jongeren nodig hadden was één plaats waar ze met al hun 

vragen terecht konden. Daarom gingen in 2017 vijf OverKop-

huizen in Vlaanderen van start. Ook in Gent kwam er zo één: een 

warm en gezellig huis in het centrum van de stad, gekenmerkt 

door een heel lage drempel, informele begeleiding en direct aan-

wezige kennis en kunde. 

Elke Fontaine, huidig coördinator bij OverKop Gent, was er van 

het begin bij. ‘Het was niet toevallig dat één van de eerste huizen 

in Gent kwam: we waren al jaren aan het pionieren rond samen-

werking, concreet, direct, op de vloer. Wij, dat waren CAW, Topunt 

vzw, UZ Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg Eclips en RCGG. Met de steun van het Rodeneu-

zenfonds en de Stad Gent konden wij het OverKop-huis starten. 

In de jaren daarna stapten andere organisaties en overheden 

mee in de OverKop-boot: JES vzw, Fonds Ga voor Geluk, Logo 

Gezond + en de Vlaamse overheid. 

De samenwerking met het CAW is nog altijd heel nauw: OverKop 

deelt het huis met JAC Gent, het CAW vaardigt personeel af naar 

OverKop en de samenwerking tussen de verschillende partners 

is heel intens.’

Een open deur

Elke Fontaine: ‘De deur staat open voor alle jongeren tot 25 jaar 

en die kunnen hier aan allerlei activiteiten deelnemen. Hebben ze 

Het OverKop-huis: 
een andere manier 
om jongeren te helpen

OVERKOP-HUIS 
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IN GESPREK



iets aan de hand, dan is OverKop een veilige plek waar ze een luis-

terend oor vinden en een beroep kunnen doen op professionele 

hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. We willen een plek cre-

eren waar jongeren zich ondanks hun moeilijkheden goed voelen, 

waar ze zich amuseren en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. 

De jongere moet niet nadenken over welke vraag hij of zij moet 

stellen, op basis van de specifieke situatie gaan wij in ons team sa-

men zoeken naar oplossingen. Daarbij weten we ook dat er vaak 

verschillende issues in één persoon kunnen samenkomen, maar 

we gaan die zaken niet apart behandelen. We gaan die persoon 

helpen. Neem nu woonbegeleiding of therapie: wij gaan zorgen dat 

er een link met een geschikte organisatie wordt gelegd.’

De jongeren bereiken

Hoe weten de jongeren dat het OverKop-huis er is? ‘We werken 

zoveel mogelijk naar de jongeren zelf. We voeren campagnes, 

we hebben onze bakfiets, we hebben natuurlijk de website en 

zijn heel aanwezig in de sociale media, maar we gaan ook naar 

jongeren-events zoals de Student Kick-Off of naar scholen. We 

rekenen ook op mond-aan-mond-reclame van de jongeren die 

hier geholpen zijn. Sinds vorig jaar trainen we OverKop-ambas-

sadeurs: jongeren die vertellen aan andere jongeren hoe ze zelf 

in een bepaalde situatie zijn geraakt en hoe ze door OverKop 

verder geholpen werden.’

Het werkt

Elke Fontaine: ‘Wat heel erg werkt is die samenwerking van de 

verschillende disciplines. De medewerkers lopen gewoon rond in 

het huis en zijn altijd informeel bereikbaar. Jongeren kunnen een 

praatje doen bij het koken of het poolen. Die ongedwongenheid 

zorgt ervoor dat ze de weg naar hulp vinden.

We bieden ook workshops allerhande rond vrije tijd en cultuur, 

maar ook rond welbevinden. Doel is de jongeren meer veerkracht, 

zelfvertrouwen en zelfstandigheid te geven.

Maar zoals overal heeft de pandemie roet in het eten gegooid. Zo-

maar komen binnenlopen is er nu niet bij, jongeren kunnen wel 

nog aanbellen voor een persoonlijk gesprek, dus niet op afspraak. 

Voor andere activiteiten moeten we noodgedwongen met inschrij-

vingen werken.’

Het systeem breidt uit

Nu zijn er vijf OverKop-huizen in Vlaanderen en binnenkort worden 

er dat dertig. Het CAW krijgt bij die verdere uitrol een belangrijke 

plaats: het moet bij elk van die huizen een partner zijn. 

Het Vlaamse agentschap Opgroeien is heel positief over het initia-

tief: ‘Opgroeien zet vol overtuiging de schouders onder dit innova-

tieve project. We willen de kracht van de OverKop-huizen verduur-

zamen en roepen op om innovatief te denken en te ondernemen, 

los van de bestaande hokjes en reguliere structuren.’ Dat wordt 

vertaald in geld: OverKop wordt sinds mei 2021 structureel onder-

steund door de Vlaamse overheid.

Meer informatie: www.overkop.be en gent.overkop.be.

97

In 2020 bezochten 1962 jongeren het OverKop-huis.
De meesten zitten in de leeftijdsgroep van 20- tot 25-jarigen.
Meer meisjes dan jongens komen langs.
Ze doen dat vooral op woensdag.

-  In ELZ Gent bereikte CAW Oost-Vlaanderen 830 jongeren 
 als directe hulpvrager. 
- In ELZ Scheldekracht kwamen 164 jongeren 
 met één of meerdere hulpvragen. 
- In ELZ regio  Aalst bereikte  CAW  Oost-Vlaanderen 
  623 jongeren  tussen  12 en 24  jaar  als  directe hulpvrager
- In ELZ Zuid-West Waasland bereikte CAW Oost-Vlaanderen 
 472 jongeren tussen 12 tem 24 jaar als directe hulpvrager
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De organisatie Zonta wil dat vrouwenrechten worden er-
kend als mensenrechten en dat elke vrouw haar volledig 
potentieel kan bereiken. Vrouwen hebben dan toegang tot 
alle middelen en worden op gelijke voet als mannen behan-
deld bij de besluitvorming. In zo’n wereld leeft geen enkele 
vrouw in angst voor geweld. 
Wij hadden een gesprek met Sabine Everaert (voorzitter) en 
Caroline Depoortere (chairwoman service).  

‘We zijn een wereldwijde organisatie die heel actief vrouwen de 

plaats in de maatschappij wil geven waarop ze recht hebben. We 

doen dit op heel veel verschillende manieren: studiebeurzen, sti-

muleren van sociale inzet en beïnvloeden van het globaal en lo-

kaal beleid rond de positie van de vrouw. Daarnaast zijn wij heel 

actief op het vlak van de bestrijding en het bespreekbaar maken 

van geweldpleging en onderdrukking van vrouwen en meisjes.

Onze Gentse afdeling steunt zowel financieel als materieel het 

vluchthuis. De vrouwen en kinderen die daarin opgenomen zijn, 

verdienen onze bijzondere aandacht. Met onze steun willen 

we de vicieuze cirkel van armoede en geweldpleging aan-

pakken en waar mogelijk kansen crëeren om iets wezenlijks 

te veranderen. De werking van het vluchthuis ligt ons zeer na 

aan het hart, precies omdat het initiatief perfect past in waar wij 

als Zonta Gent voor staan.

Vrouwen ondersteunen is niet alleen onze opdracht, het is 

ook wat ons in het leven drijft. Daarom aarzelen we nooit om 

te helpen waar het nodig en mogelijk is. Tijdens de coronacrisis 

hebben we dan ook ons beste beentje voorgezet en gemerkt dat 

onze steun het verschil kon maken.

Onder het motto ‘alle beetjes helpen’ geven we graag het beste 

van onszelf.

De middelen voor onze goede doelen halen we op met onze ac-

tie’s, wat in deze pandemische tijden niet altijd evident was. Maar 

we mogen best trots zijn op de inzet en bereidwilligheid van onze 

leden. Zo was er onze actie  ‘Moederdag in a box’: een smul-

box met biologische en lokale producten. Niet alleen de mensen 

die zo’n box kochten, konden van een mooie moederdag genie-

ten. Ook de vrouwen van onze goede doelen konden we eens  

extra verwennen.

Wie meer wil weten over onze werking is van harte welkom 

op onze website www.zontagent1.be 

Zonta: 
de wereld verbeteren 
door vrouwen sterker maken

DANKZIJ

Ben jij ook geïnteresseerd om een van onze werkingen of projecten te ondersteunen? 
Neem contact op met onze stafmedewerker Fondsenwerving Noël Callebaut (noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be en 09 432 00 60)
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De lente besloot zich dit jaar te tonen in vijftig 

tinten grijs, ik dacht laat ik het even over kleur 

hebben. Wie de Magis leest bemerkt de grote 

diversiteit aan werkingen en initiatieven binnen 

ons CAW. We zijn letterlijk niet voor ‘één gat te 

vangen’. Het is een opmerking die ik vaak krijg als ergens in onze 

provincie het CAW ga voorstellen. Het is waar, we zetten onze 

mensen en middelen in op vele vlakken, dakloosheid, famili-

aal geweld, scheiding, relatie en ouderschap, slachtofferhulp, het  

begeleiden van gedetineerden en hun familie, nieuwkomers, 

kwetsbare jongeren... een hele boterham. 

Ik vergelijk het soms met het beroemde schilderij ‘De aanbidding 

van het Lam Gods’ door Van Eyck, je kan er blijven naar kijken en 

ontdekt steeds opnieuw iets nieuws.

Terwijl het lam Gods een verheerlijking is van het goddelijke, 

staan wij echter met beide voeten stevig in het dagelijkse en pro-

beren we met een optimistische veeg de wereld wat meer kleur 

te geven, de aandacht te vestigen op het kleine, de vraag naar 

hulp, het verlangen naar een beetje meer... In tegenstelling tot 

de virtuoze Van Eyck kiezen we voor een collectief, we zijn ons 

bewust van de eigen beperking en richten ons naar jullie met een 

heel éénvoudige vraag, laten we samen kleur geven aan onze sa-

menleving.

 

Noël Callebaut

 Stafmedewerker fondsenwerving en communicatie

noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be

09 432 00 60

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een plura-
listische organisatie die deskundige hulpverlening biedt aan iedereen 
met vragen of problemen in verband met welzijn. CAW Oost-Vlaanderen 
informeert, begeleidt en biedt onderdak indien dat nodig is. Onze 
doelgroepen zijn mensen in kwetsbare situaties zoals daklozen, slacht-
offers van geweld, jongeren, (ex-)gedetineerden, vluchtelingen, gebro-
ken gezinnen enz. Onze hulpverlening is professioneel, divers, vertrou-
welijk en anoniem.

Onze organisatie telt 649 medewerkers en jaarlijks kloppen 
26.570 mensen met een hulpvraag aan bij CAW Oost-Vlaanderen.

Volg CAW Oost-Vlaanderen via www.caw.be en www.facebook.com/
cawoostvlaanderen. Contact opnemen kan onder meer telefonisch via  
09 265 89 20.

Voor extra projecten en initiatieven zijn giften, legaten en schenkingen 
steeds welkom op BE25 0689 0002 0082 – BIC GKCCBEBB. Vanaf  
40 euro krijg je een fiscaal attest.

Wat is CAW 
Oost-Vlaanderen?

GEERT HILLAERT / 
Algemeen directeur

ALAIN SLOCK / 
Inhoudelijk directeur

LIEVE VERMEIRE /
HR directeur

Kris Coenegrachts (voorzitter), Kathleen Van Haute, Gerry van de Steene, 
Mark Block, Stefan Bockstal, Pierre De Potter, Emiel Lissens, 
Guido Van de Pontseele, Christl Willems, Kathleen Van Rysseghem, 
Thomas Vervaet en Sara Goossens.

DIRECTIE

BESTUURSORGAAN

HET IS ALS KIJKEN NAAR HET LAM GODS

geerthillaert@cawoostvlaanderen.be

alainslock@cawoostvlaanderen.be

lievevermeire@cawoostvlaanderen.be

OPGEKLOPT NOËL CALLEBAUT



*Mariel is een schuilnaam voor de cliënte achter dit verhaal.

Laura was tien jaar samen met haar partner, zes jaar getrouwd. Maar 
haar man gebruikte fysiek geweld tegen haar en dat verergerde met 
de tijd, vooral nadat ze getrouwd waren. Dan kwam er ook emotioneel 
en financieel misbruik bij. Er moest iets gebeuren.

‘We beslisten in het voorjaar van vorig jaar om te scheiden. Dat was 
volop in de coronacrisis. We zaten in het buitenland voor zijn werk. We 
konden niet anders dan blijven samenwonen. Dat was heel zwaar. Hij 
werkte thuis, hij dronk veel alcohol, en op een gegeven moment is hij 
volledig doorgeslagen. Zwaar fysiek geweld. Daarna is het allemaal in 
een versnelling gegaan. Ik sloot mij op in een kamer, een vriend heeft 
hem kunnen kalmeren en heeft mij meegenomen.

Een paar weken later was ik weer in België. Ik had echt zware ver-
wondingen en ben naar mijn huisarts gegaan. Die heeft mij aangera-
den om bij de politie een verklaring af te leggen. Die inspecteur heeft 
mij doorverwezen naar de dienst slachtofferhulp van de politie zelf 
en die hebben mij dan doorverwezen naar het CAW. Drie jaar daar-
voor was ik al bij die dokter geweest, maar toen heeft hij mij dat niet 
geadviseerd. Misschien had het toen met partnerbegeleiding anders  
kunnen uitdraaien…

De begeleiding van het CAW heeft me enorm geholpen bij de verwer-
king van de gebeurtenissen. Om te begrijpen dat ik in een relatie met 
fysiek, emotioneel en financieel misbruik zat. Om te begrijpen wat er 
gebeurd was en dat het niet mijn schuld was. En om te begrijpen wat 

er in mezelf aan het omgaan was, de posttraumatische stress, het rou-
wen. Ik werd begeleid door Inge en haar kennis over dit soort situa-
ties is enorm. Ze heeft me zo ontzettend veel geholpen, ik stond er 
niet alleen voor. Door haar begrip kon ik mezelf meer toestaan om 
te rouwen, om te voelen wat er door mij heen ging, om de situatie te 
accepteren zoals ze is en om stapje na stapje terug een toekomst voor 
mezelf te kunnen zien.

Die steun gaf me de kracht om te blijven doorgaan.’ 

LAURA WERD SLACHTOFFER 
VAN PARTNERGEWELD

‘IK KREEG WEER KRACHT OM DOOR TE GAAN’

CLIËNT VERTELT

Modules i.k.v. preventie
en aanpak van familiaal geweld

Crisisopvang

127

Vluchthuis

59
Mobiele
koppelbegeleiding  
partnergeweld

502

688

Mensen met een vraag over
familiaal geweld

1.884

63.5% 

69.3%

12.8%

3.7%

Lichamelijk geweld

Aard van het geweld

Psychisch geweld

Seksueel geweld

Economisch geweld

geweld binnen het 
gezin of familie51%

76% instroom via  
Politie  en Justitie

1.755

2.298

60 %

OproepenOproepen

slachto�ers

minderjarig

BEL OF CHAT
BIJ VRAGEN OVER GEWELD

CIJFERS UIT HET JAARVERSLAG 2020 M.B.T. FAMILIAAL GEWELD


