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AZIS: 
helpen in complexe situaties
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De rol van het CAW in een 
nieuwe Geestelijke Gezondheidszorg
Als CAW benaderen we welzijnsvragen van mensen breed 
generalistisch. Door te werken aan problemen op verschillende 
levensdomeinen, werken we ook aan psychisch on-welzijn 
dat aan de basis ligt van die problemen of er net het gevolg van is.

Het nieuwe normaal wenkt! De hoge vaccinatie-
graad en de goede naleving van de vele maat-
regelen om het coronavirus onder controle te 
krijgen, zorgen daarvoor. Toch zal de pandemie 
nog lang nazinderen. Zo stelde psychiater Dirk 
De Wachter in een artikel in de Zondag van 29 
augustus 2021: ‘De mentale crisis wordt geen 
zichtbare tsunami, eerder iets dat sluimert, 
maar wél heel gevaarlijk kan zijn.’ 
Tijdens de lockdown en de daaropvolgende 
maanden van soms substantieel ingeperkte vrij-
heid, zijn we allen wel eens geconfronteerd met 
familie, buren, vrienden of kennissen die het 
moeilijk hadden. Buren die zich opsloten en pa-
nisch reageerden als ze met mensen in contact 
kwamen. Jonge gezinnen waar de opvoeding 

Mensen die in de nachtopvang een plaats zoeken, 
hebben soms ook andere problemen zoals druggebruik, 
een psychische of mentale beperking, of traumatische ervaringen. 
AZIS is een netwerk van organisaties dat de juiste steun 
en hulp zoekt voor mensen met zulk een complexe problematiek.

Wil je de visietekst rond mentaal welzijn ontvangen?     Stuur dan een mailtje naar communicatie@cawoostvlaanderen.be met vermelding ‘mentaal welzijn’ en we bezorgen je de tekst per kerende.
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Snelle hulp bij suïcidedreiging 
bij jongeren

Editoriaalvan de kinderen soms tot heftige discussies leid-
de omdat men te lang ‘opgesloten’ leefde in de 
eigen woning. Hardwerkende tweeverdieners 
die door economische werkloosheid plots in de 
financiële problemen kwamen. Alleenstaanden 
die net niet huilend aanklopten bij de buren om 
toch maar eens iemand te zien en een praatje te 
kunnen maken. Dergelijke situaties deden zich 
voor in alle lagen van de bevolking en niet in het 
minst bij de meest kwetsbaren onder ons. 
De CAW’s zijn zich van bij de aanvang van deze 
crisis hiervan bewust. We hebben al het moge-
lijke gedaan om onze hulpverlening zo veel als 
mogelijk te laten doorgaan. De crisis heeft er 
ook voor gezorgd dat het mentale welzijn terug 
op de politieke agenda kwam en dat men, na 

de besparingen bij aanvang van deze Vlaamse 
regeerperiode, snel financiële middelen voorzag 
om er op in te zetten. 
Redenen genoeg om met de CAW’s onze visie 
uit te schrijven over welke antwoorden er moe-
ten worden geboden op de grote noden die er 
leven binnen de maatschappij rond mentaal 
welzijn en welke rol de CAW’s hierin kunnen en 
willen opnemen. We zijn er van overtuigd dat 
welzijn het gevolg is van een gunstige fysieke, 
mentale én sociale toestand. Mentale noden 
zijn vaak verweven met sociale problemen. 
Door ondersteuning te bieden op verschillende 
levensdomeinen kunnen ook psychische klach-
ten die hiermee verbonden zijn, verminderen  
of verdwijnen. 

Al het voorgaande bood ons een goede argu-
mentatie om in deze Magis het thema van het 
mentaal welzijn centraal te stellen. In de ver-
schillende bijdragen belichten we onderdelen 
van ons huidige hulp- en dienstverleningsaan-
bod. Zo tonen we wat onze bijdrage kan zijn 
voor de verbetering van het mentale welzijn, in 
het bijzonder dat van de kwetsbare groepen.  

Geert Hillaert
Algemeen directeur CAW Oost-Vlaanderen

geerthillaert@cawoostvlaanderen.be

CAW en een aantal organisaties uit de geestelijke gezondheidssector 
hebben een samenwerking op poten gezet om kinderen en jongen 
in noodsituaties beter te kunnen helpen: RADAR. 
Eén deel van de werking is het crisismeldpunt waar men 
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht kan. 

VERDER IN DIT NUMMER:
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Ninove werkt aan mentaal welzijn
Op 1 juni 2021 is het convenant gestart tussen de Stad Ninove 
en het CAW Oost-Vlaanderen rond de verhoging van het men-
taal welzijn van Ninovieters. 
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Club Soroptimist Zottegem   
Samen organiseren ze een netwerk van vijf noodwoningen.

11
Opgeklopt
Socialestrijdmarathon

12
Veerkrachtig ouderschap na scheiding
Een scheiding is nooit gemakkelijk. CAW heeft samen 
met de Herstelacademie een training opgezet waardoor 
alle deelnemers van elkaar en van de begeleiders kunnen 
leren hoe ze daar beter mee kunnen omgaan.

Wil je de visietekst rond mentaal welzijn ontvangen?     Stuur dan een mailtje naar communicatie@cawoostvlaanderen.be met vermelding ‘mentaal welzijn’ en we bezorgen je de tekst per kerende.
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De Vlaamse en federale ministers van Volksgezondheid 
namen deel aan het overleg van de Staten-Generaal voor 
de Geestelijke Gezondheidszorg (SGGG) op 20 maart 2021. 
Ook de CAW’s waren aanwezig. In het masterplan van de 
SGGG lezen we: ‘De geestelijke gezondheidszorg mag niet 
het unieke domein zijn van experts, maar is een maat-
schappelijk goed.’ Welzijn is immers het gevolg van een 
gunstige fysieke, mentale én sociale toestand. De CAW’s 
sluiten zich daarbij aan. Mentale noden zijn immers vaak 
verweven met sociale problemen. Als CAW benaderen we 
welzijnsvragen van mensen breed generalistisch — we 
hebben oog voor het samenspel van deze bio-psycho-soci-
ale factoren en de diverse levensdomeinen en we bieden 
hulp aan mensen met om het even welke welzijnsvraag. 
Door te werken aan problemen op verschillende levensdo-
meinen, werken we ook aan psychisch on-welzijn dat aan 
de basis ligt van die problemen of er net het gevolg van is. 

Niet meer van hetzelfde

In De mythes voorbij, het public health perspectief als leidraad bij 

hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg — de nota die prof. 

Ronny Bruffaerts (KU Leuven) schreef in opdracht van Zorgnet-

Icuro — wordt de geestelijke gezondheidszorg benaderd vanuit de 

zorgbehoefte en niet vanuit het zorgaanbod.

In zijn analyse stelt hij dat meer van hetzelfde geen uitweg uit de 

huidige situatie biedt. We moeten weg van het curatieve, weg van 

de overshoot wat individuele therapie betreft en meer inzetten op 

preventie. Er moet meer ingezet worden op psycho-educatie (her-

kenning van en leren omgaan met psychische klachten en beper-

kingen) d.m.v. bijvoorbeeld laagdrempelige groepscursussen en 

lotgenotencontacten. In combinatie met een verdere sensibilise-

ring rond mentaal welzijn en een datagedreven hervorming van 

het beleid zal het resultaat zijn dat zowel de unmet needs (noden 

die niet vroeg gedetecteerd worden) als de overmet needs (chroni-

sche noden waarnaar veel tijd en middelen gaan) in de populatie 

afnemen. Klachten zullen vroeger worden herkend en dus door 

minder ingrijpende behandeling geremedieerd kunnen worden. 

Meer aandacht en middelen besteden aan de basis van de zorgpi-

ramide leidt op termijn tot een betere geestelijke gezondheid in de 

populatie en (dus) een lagere kost voor de gemeenschap.

De rol van het CAW 
in een nieuwe Geestelijke 
Gezondheidszorg

SAMEN WERKT
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Het komt erop aan om mensen vroeger toegang te bieden tot 

zorg die het hulpzoekproces ondersteunt, nog vóór specialisti-

sche behandeling onvermijdelijk is. Het gaat erom de kennis en 

attitude omtrent geestelijke gezondheid te verbeteren en burgers 

de juiste tools te geven. Het zorgproces en de -continuïteit komen 

centraal te staan, waardoor gepaste hulp geboden wordt. Op die 

manier kunnen we gezonde mensen gezond houden. Hiervoor 

is outreachende, proactieve hulpverlening nodig. In het verster-

ken van de basis van de zorgpiramide is een brede eerstelijns-

welzijnsaanpak onontbeerlijk. Het welzijnswerk focust immers op 

zelfzorg, gemeenschapsgerichte zorg en zorgzame buurten en 

verbindt de verschillende levensdomeinen waarmee een burger  

geconfronteerd wordt.

Partner in netwerken op diverse fronten

Als CAW delen we deze visie en willen we partner zijn in (boven)lo-

kale netwerken zowel voor volwassenen als voor jongeren. Waarbij 

we vanuit onze expertise in de hulpcontinua die we uitzetten en 

vanuit het bereiken van tal van kwetsbare doelgroepen onze rol 

willen en moeten spelen in preventie, vroegdetectie, eerste aan-

spreekpunt in samenwerkingsverbanden (bv. het crisismeldpunt 

voor minderjarigen), outreachend werken op vindplaatsen, kracht-

gericht en oplossingsgericht werken (bv. Het aanbod Kortdurende 

oplossingsgerichte psychosociale begeleiding, kortweg KOPSB in 

samenwerking met lokale besturen), groepsprogramma’s die inzet-

ten op psycho-educatie (bv. Mind Spring en groepsaanbod in de 

Herstelacademie, zie ook pagina 12), nieuwe initiatieven vanuit een 

integrale benadering (zoals Overkop-huizen) tot ketenaanpak (bv. 

Assertieve Zorg In de Samenleving, zie ook pagina 6) bij dakloze 

zorgmijders. 

Als geëngageerde en innovatieve partner werken we graag mee 

aan deze nieuwe toekomst van integrale geestelijke gezondheids-

zorg. Enkele praktijkvoorbeelden in de volgende bladzijden maken 

dit concreet. Vele nieuwe moeten nog ontwikkeld worden.

Het komt erop aan 
om mensen vroeger toegang te bieden 

tot zorg die het hulpzoekproces ondersteunt.
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SAMEN WERKT

‘We zijn maar al te bekend met zulke situaties,’ zegt Geert Beeck-

mans, serviceverantwoordelijke van de nachtopvang. ‘De mensen 

die daar een plaats zoeken, hebben vaak ook andere problemen 

dan die dakloosheid, zoals druggebruik, een psychische of mentale 

beperking, of traumatische ervaringen. Bij psychische of psychiatri-

sche stoornissen is het soms zo dat mensen omwille van hun ver-

blijfsstatuut niet eens in een ziekenhuis of instelling opgenomen 

kunnen worden. Zoals bij Anna brengt hulp of begeleiding voor 

AZIS: 
helpen in complexe situaties

Anna*

‘Zij is 37, psychotisch en heeft een ernstig drugpro-

bleem. Bovendien is ze dakloos. Ze komt vaak naar de 

nachtopvang, ze heeft weinig andere mogelijkheden. 

De mensen van de nachtopvang kunnen haar niet stu-

ren, wel in de gaten houden. Maar dan gebeurt toch 

het onvermijdelijke: een overdosis, naar het zieken-

huis, tot ze er weer doorgehaald is, waarop zij daar 

wegvlucht. En alles begint weer van vooraf aan. De 

alom bekende draaideur.’



7

één van de problemen soms (even) soelaas, maar de problematiek 

werd niet in zijn geheel aangepakt.’

AZIS

Specifiek voor mensen met een ernstige psychiatrische problema-

tiek in combinatie met een complexe sociale problematiek (dak-

loosheid, verslaving, financiële problemen, verstoorde relaties...) is 

AZIS opgericht: Assertieve Zorg in de Samenleving. Het is een net-

werk van organisaties — waaronder het CAW — om snel en samen 

mensen uit deze doelgroep te helpen. Het is een platform om dos-

siers te bespreken. Elke twee weken overleggen zij over specifieke 

mensen en geven vooral advies aan de personen of diensten die 

hem of haar — ambulant of residentieel — zullen ondersteunen. 

Zowat 80% van mensen die onder de vleugels van AZIS terechtko-

men, verbleven op een bepaald moment in de nachtopvang. Geert 

Beeckmans: ‘Die nachtopvang is heel bijzonder. Elk jaar geven we 

zo’n duizend mensen een veilig bed van 9 uur ’s avonds tot 9 uur 

’s morgens. Iedereen zit daar door elkaar, sommigen met een rela-

tioneel probleem, anderen zijn zwaar getraumatiseerd of hebben 

ernstige psychische problemen. We zien ze soms elke dag, we krij-

gen vaak heel waardevolle en relevante informatie en we kunnen 

die dan ook via AZIS doorgeven voor een betere hulp, in het belang 

van de cliënt.’

Ketenaanpak

‘De situaties zijn vaak moeilijk geworden. De klassieke, lineaire me-

thodes werken dan niet meer: van probleem naar opname/spe-

cifieke behandeling naar oplossing, en daarna aan het volgende 

probleem werken… 

We moeten stoppen met denken dat we het stukje bij beetje kun-

nen oplossen. We moeten daarentegen veel meer samenwerken 

en globaal aan een oplossing werken. Centraal daarbij staat her-

stelgericht denken. Bij AZIS is dat zo: in het kernteam zitten men-

sen uit heel veel verschillende disciplines en werkingen. Bij zeer 

moeilijke dossiers betrekken ze ook een psychiater. Iedereen ver-

trekt weliswaar vanuit zijn eigen kennis en kunde, maar het doel is 

uiteraard een consensus.’

Abdul*

‘‘Hij is nog geen 21 en zwaar aan alcohol verslaafd. Hij 

zorgt al jaren voor overlast in de buurt waar hij ‘leeft’. 

Hij heeft nauwelijks rechten waardoor een behande-

ling in een ziekenhuis of instelling bijna onmogelijk 

is. Dan belandt hij in de nachtopvang en daar heeft 

men de indruk dat er meer aan de hand is. Zijn situ-

atie wordt op AZIS besproken en ook de mensen van 

de straathoekwerking bevestigen het vermoeden. De 

psychiater van AZIS heeft hem dan kunnen zien en dat 

heeft geleid tot een langdurige gedwongen opname. 

Daar zullen ze een deftige screening doen, misschien 

heeft hij een hersenletsel.’

* De situaties zoals hier beschreven zijn niet die van een bepaald iemand, wel de verpersoonlijking van een weerkerende toestand. De namen zijn dan ook fictief.



Laten we beginnen met een onthutsend cijfer. Men schat 
dat dagelijks 27 mensen een poging tot suïcide onderne-
men. Dat zijn de meldingen door huisartsen, ziekenhui-
zen, etc. in de realiteit gaat het vermoedelijk om veel 
meer mensen.
In het verleden zijn er al heel wat initiatieven genomen 
om hier preventief iets aan te doen, zoals bijvoorbeeld de 
zelfmoordlijn. Dat heeft effect gehad: men spreekt van 
een daling met 25%. Maar de eerste helft van dit jaar ging 
het weer de verkeerde kant op. En bij zo’n crisismoment is 
snelle hulp cruciaal.

RADAR en crisismeldpunt

In Oost-Vlaanderen hebben het CAW en een aantal organisaties 

uit de geestelijke gezondheidssector een samenwerking op po-

ten gezet om kinderen en jongen in noodsituaties beter te kun-

nen helpen: RADAR. Het richt zich in eerste instantie op jongeren 

tot 18 jaar, maar ook jongvolwassenen tot 25 jaar kunnen er te-

recht. Eén deel van de werking is het crisismeldpunt: kinderen 

en jongeren — maar ook hun ouders of mensen uit hun directe 

omgeving — kunnen daar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht 

als ze in een crisissituatie belanden. 

Jeroen Barbé van het CAW maakt deel uit van dit team. ‘Je kan 

dus altijd op het meldpunt terecht, dag en nacht. Je kan ook 

terecht bij elk van de RADAR-partners, maar dat is dan binnen  

de kantooruren. Eens zo’n vraag binnenkomt, gaan we zo snel 

mogelijk met twee mensen bij die jongere thuis langs om een 

inschatting te maken van de problematiek. We doen eventueel 

nog een tweede of derde gesprek om bij de juiste hulpverlening 

te komen. De werking is dus mobiel, aan huis en zeer laagdrem-

pelig, geen gedoe met afspraken en verplaatsing naar een instel-

ling of organisatie. We staan altijd klaar. Maar omdat we voor 

het hele grondgebied Oost-Vlaanderen werken, hebben we mi-

nimum twee uren nodig om bij de jongere te geraken.’

Suïcide en jongeren

Jeroen Barbé: ‘Wat we bij jongeren zien is dat bij ongeveer 45% 

van alle trajecten suïcide de hoofproblematiek vormt, bij zowat 

60% hebben jongeren suïcidegedachten. We krijgen ook vragen 

van hulpverleners of therapeuten om samen met hen het traject 

te doen. Sommige van hen hebben te weinig kennis over die pro-

blematiek en dan vragen ze ons of zij “de tweede man of vrouw” 

van het team kunnen zijn.’

Snelle hulp bij 
suïcidedreiging bij jongeren
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PRAKTISCH
Het crisismeldpunt is bereikbaar op 09 265 04 90. 
Er werken overdag veertien medewerkers.
’s Nachts en in het weekend is er een permanentie. 
De crisishulp is gratis.

NIEUWS

HET CRISISMELDPUNT IS PERMANENT BEREIKBAAR



97

Op 1 juni 2021 is het convenant gestart tussen de Stad 
Ninove en het CAW Oost-Vlaanderen rond de verhoging 
van het mentaal welzijn van Ninovieters. Het CAW en het 
Sociaal Huis werken samen om mensen sneller te kun-
nen helpen en daardoor de wachtlijsten korter te maken. 
Frauke Bogaert staat in voor het CAW-deel. 

Voor wie?

Frauke Bogaert: ‘Het project is bedoeld voor inwoners van Nin-

ove die bij het Sociaal Huis een traject lopen hebben. We gaan 

die mensen kortdurend begeleiden en we werken oplossingsge-

richt. Het is dus eerstelijnswerk, gericht op mensen met psychi-

sche, relationele of andere problemen, die niet meer in staat zijn 

om die zelf aan te pakken. Maar wanneer we merken dat het om 

zwaardere problemen gaan die meer tijd vergen, verwijzen we 

uiteraard door.

We maken van bij het begin duidelijke afspraken met de cli-

enten. Ze moeten bereid zijn om mee te werken, alternatieve 

strategieën te overwegen of nieuwe vaardigheden te leren. We 

werken met kleine stapjes naar een oplossing op korte termijn. 

Zo’n begeleiding mag volgens het convenant maximaal zes  

maanden duren.’

Waardevol

Frauke Bogaert: ‘Ik ervaar deze manier van werken als zeer waar-

devol. Je krijgt veel ruimte voor een warme hulpverlening. Je kan 

met die persoon focussen op het hier en nu, op wat nu helpt en 

wat in het verleden heeft geholpen, op wat zijn of haar interne 

en externe hulpbronnen zijn. Door regelmatig te evalueren kan 

je het pad snel en flexibel aanpassen.

Het project is nog maar pas van start gegaan, dus is het nu moei-

lijk om iets te zeggen over de resultaten. Bedoeling is dat we in 

een jaar 62 mensen kunnen helpen. Dat lijkt mij zeker haalbaar. 

We zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van de doorverwijzing 

vanuit het Sociaal Huis, maar die samenwerking is uitstekend!’

Waarom CAW als partner?

Frauke Bogaert: ‘We werken als eerstelijnsdienst heel laagdrem-

pelig en breed generalistisch. We kijken naar de cliënt als een 

persoon in al zijn of haar levensdomeinen. De cliënt kan bij ons 

terecht met zijn vragen, hoe divers ook.

Uiteraard gaan we cliënten helpen die niet bij ons terecht kun-

nen: gaat het over een tweedelijns- of psychiatrische problema-

tiek verwijzen we hen door naar het gepaste hulpaanbod.’

ACHTER DE SCHERMEN

‘Ik ervaar deze manier van werken 
als zeer waardevol. Je krijgt veel ruimte 

voor een warme hulpverlening.’

Ninove werkt 
aan mentaal welzijn
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In Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem slaan de politie, 

de OCMW’s en het CAW de handen in elkaar. ‘Samen organi-

seren we een netwerk van vijf noodwoningen. Het gaat om 

acute hulp en een noodoplossing voor mensen en gezinnen die 

te maken krijgen met een noodsituatie en niet meteen bij familie 

of vrienden terechtkunnen of de financiële draagkracht niet heb-

ben om meteen een andere oplossing te vinden.’

De Club Soroptimist Zottegem schonk vijf basispakketten 

(één per woning) met verzorgingsproducten, speelgoed, didac-

tisch materiaal en levensmiddelen. Daarnaast kreeg ze van de 

firma Recticel Bedding uit Geraardsbergen elf matrassen en lat-

tenbodems. Allemaal zeer welkom aangezien mensen die in dit 

netwerk terechtkomen vaak hun hele hebben en houden nood-

gedwongen moeten achterlaten. Griet Van Caenegem, verant-

woordelijke voor het project armoede-huishoudelijk geweld en 

Marina Fauconnier, pr extern van Soroptimist Zottegem ZOVL: 

‘We vinden het een pluspunt dat men in de woningen ook vrou-

wen en kinderen, slachtoffers van huishoudelijk geweld opvangt. 

Die vorm van geweld is nog toegenomen tijdens de coronacrisis.’

Op de foto, van links naar rechts: Leen Van Wambeke, Griet Van 

Caenegem en Marina Fauconnier (Soroptimist Zottegem ZOVL), 

Bart Dewaele en Katrien Rossel (CAW Oost-Vlaanderen vzw), 

Nathalie Vanden Meerschaut (SHM Denderstreek). Sabrina Cop-

pens (bevoegde schepen Sint-Lievens-Houtem), Jenne De Potter 

(burgemeester Zottegem), Hilde Van Impe (bevoegde schepen 

Herzele) en Annelies De Cooman (politie Zottegem/Herzele/Sint-

Lievens-Houtem).

Club Soroptimist Zottegem

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 bizarre zomer van 2021 loopt ten einde, 

voorzichtig worden de strenge maatregelen 

tegen de pandemie gelost.

We weten nu allemaal wat het betekent om te 

verlangen naar een ‘normaal’ leven.

Alleen leerden we deze zomer dat ‘normaal’ een heel rekbaar be-

grip is, de zondvloed en de daarmee gepaard gaande verwoes-

tingen in het zuiden van ons land, de hittegolven en bosbranden 

elders in Europa en de rest van de wereld en niet te vergeten het 

drama dat zich afspeelt in Afghanistan. 

De mens op zijn kwetsbaarst ondersteunen is een opdracht 

waarmee wij in het CAW dagelijks aan de slag gaan, slachtoffers 

van ‘de omstandigheden’ kunnen rekenen op onze steun en in-

zet. Een taak die soms een beetje weg heeft van het bestormen 

van een immense muur van vooroordelen, uitsluiting of onver-

schilligheid. Gelukkig staan we er niet alleen voor maar kunnen 

we rekenen op de inzet van onze vele vrijwilligers en donateurs. 

Want laten we eerlijk zijn, er komen nog heel wat uitdagingen op 

ons af waarbij we jullie hulp heel hard gaan nodig hebben. De 

strijd voor een menswaardig bestaan met basisrechten zoals wo-

nen en onderwijs voor iedereen is er eentje van lange duur, maar 

ik ben er van overtuigd dat we samen deze socialestrijdma-

rathon als echte olympiërs kunnen uitlopen.
 

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

SOCIALESTRIJDMARATHON

geerthillaert@cawoostvlaanderen.be

alainslock@cawoostvlaanderen.be

lievevermeire@cawoostvlaanderen.be

OPGEKLOPT NOËL CALLEBAUT



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

Een scheiding is nooit gemakkelijk. Ex-partners richten zich vaak 
op het conflict, er is soms weinig aandacht voor de kinderen, en de 
omgeving kan een nefaste rol spelen. CAW zet al een tijdje in op het 
beter omgaan met de scheidingssituatie en heeft nu, samen met de 
Herstelacademie, een training opgezet waardoor alle deelnemers 
van elkaar en van de begeleiders kunnen leren hoe ze daar beter  
mee kunnen omgaan. 

Vier sessies 
De begeleiding van de training gebeurt door een ervaringsdeskundige 
en door Ann Vereecken van het CAW. ‘We willen mensen samenbren-
gen die direct met de problematiek te maken hebben: één van de 
partners, allebei, in een conflictsituatie of juist niet. We beperken ons 
tot tien mensen en alles gebeurt live, dus op locatie. Van in het begin 
maken we wel duidelijk dat het groepsgebeuren primeert op de indi-
viduele situatie.  

In de eerste sessie hebben we het over wie je bent als ouder, wat je 
waarden zijn, waar je krachten en beperkingen liggen. In een twee-
de staan de kinderen centraal: wat betekent die scheiding voor hen 
en hoe kan je hen als ouder helpen. De derde sessie gaat over het 
persoonlijk netwerk: wie zit daarin, welke invloed oefenen zij uit en 
vergroten of verkleinen zij het conflict. In een vierde en laatste sessie 
maken we dan een synthese van dit alles.’ 

 Toekomst 
‘De training is een beetje een pilootproject. We hebben ons laten inspi-
reren door de systeemtherapeuten Lieve Cottyn en Willem Beckers. 
Ook het boek “Blijven staan ondanks de storm” van Vanessa Maes en 
Christel Cornelis, bedoeld voor ouders die in een hoogconflictschei-
ding zitten, was voor ons een bron van inspiratie. 

Na deze eerste reeks is het de bedoeling dat we deze training in alle 
regio’s van CAW Oost-Vlaanderen organiseren. Mogelijk volgt ook een 
groepsaanbod rond andere thema’s.’ 

CAW ZET AL EEN TIJDJE IN 
OP HET BETER OMGAAN 

MET DE SCHEIDINGSSITUATIE

VEERKRACHTIG OUDERSCHAP NA SCHEIDING

CLIËNT VERTELT

PRAKTISCH
Er zijn nog een aantal plaatsen voor de eerste reeks. 
Die vinden plaats op maandagmiddag 4, 11, 18 en 25 oktober 
2021 van 13u30 tot 16u in buurtcentrum Heirnis-Macharius, 
Tarbotstraat 61A, 9000 Gent.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website van 
de Herstelacademie (https://www.herstelacademie.be/gent/
courses/), telefonisch op 0496/03 04 48 (dinsdag en vrijdag 
van 9 tot 12 uur) of via mail (ovl-gent@herstelacademie.be). 


