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Instrumenten voor het 
Geïntegreerd Breed Onthaal
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Terugbetaling psychologische zorg voor 
kwetsbare doelgroepen
De federale regering heeft de (financiële) drempel naar 
psychologische zorg verlaagd. Gebaseerd op een model met 
aandacht voor sensibilisering, voorkomen en vroeg ingrijpen 
bij beginnende psychische problemen. 
Maar… Hoeveel sessies worden terugbetaald?

Innovatie, een van de vier pijlers van ons 

DNA. CAW maakt dynamisch en creatief 

gebruik van de mogelijkheden rondom 

ons, om zo betere antwoorden te vinden 

op de noden in de maatschappij en onze 

organisatie. Waar we kansen tot vernieu-

wing of verbetering zien, verleggen we 

blijvend onze grenzen. In dit nummer 

belichten verschillende bijdragen wat in-

novatie concreet voor het CAW betekent.

Innovatie vertaalt zich in eerste instantie 

in de hulp- en dienstverlening aan onze 

cliënten. We zijn voortdurend op zoek 

Iedereen moet overal dezelfde service krijgen. Daarom ontwikkelde 
CAW Oost-Vlaanderen samen met een reeks partners 
een methodiek uit om cliëntenvragen te verhelderen en gepaste 
hulp te bieden. Een schoolvoorbeeld van innovatie door co-creatie!

Editoriaal
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Video’s om te helpen 
bij familiaal geweld

naar nieuwe methodieken om onze kern-

opdrachten goed uit te voeren. Het per-

spectief van de cliënt staat daarbij cen-

traal, het aanbod is op maat van de vraag 

en de hulp is zo min mogelijk ingrijpend.

Dit heeft natuurlijk een impact op onze 

interne organisatie en werking. Zo sti-

muleren we onze medewerkers om te 

experimenteren en te verbeteren. Dat 

heeft zijn effect: medewerkers en vrijwil-

ligers hebben 18 voorstellen ingediend 

voor ons intern innovatiefonds. Daar-

naast zijn er de twaalf themaverantwoor-

delijken die instaan voor de permanente 

ontwikkeling van ons aanbod binnen 

onze zeven kernopdrachten. Dit laat ons 

ook toe snel in te spelen op nieuwe op-

portuniteiten én behoeften.

Innoveren doe je niet alleen. We betrek-

ken onze partners, waar relevant en no-

dig, in onze verbeterprojecten. We doen 

actief een beroep op de academische 

wereld als de wetenschappelijke onder-

bouw voor iets nieuws wenselijk en hel-

pend is. Hetzelfde bij de lokale besturen: 

we ontwikkelen een nieuw aanbod of ver-

fijnen onze rapportering wanneer het so-

ciaal beleid wijzigt. De partners zien ons 

vaak als een natuurlijke partner (‘first in 

mind’) in hun sociale innovatieprojecten, 

of bij het intekenen op projectoproepen 

van lokale besturen of van de Vlaamse of 

federale overheid.

Ten slotte formuleren we antwoorden op 

veranderende noden en nieuwe tenden-

sen in de maatschappij, ook al bestaat 

er nog geen wettelijk kader of financie-

ringsbron voor. Een concreet voorbeeld 

hiervan is het Intersectoraal team Jonge-

ren met Seksueel Grensoverschrijdend 

Gedrag waar we mee onze schouders 

onder zetten.

Geert Hillaert

Algemeen directeur

CAW Oost-Vlaanderen

geerthillaert@cawoostvlaanderen.be

‘Waarom zou praten met een buitenstaander iets doen aan onze 
oplopende ruzies?’ Die vraag houdt vele mensen tegen om de stap naar 
hulpverlening te zetten. Jammer, want zo stopt de geweldspiraal niet.

VERDER IN DIT NUMMER:

9
CAW en TIP – Al drie jaar gelukkig samen
Op 1 januari 2022 vierde het CAW de derde 
samenwerkingsverjaardag met het Transgender Infopunt (TIP) 
van UZ Gent.

10
Dankzij  
ArcelorMittal Belgium

11
Opgeklopt
Samen sterker. En hoe!
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De coronapandemie heeft een grote impact op de geestelij-
ke gezondheid van velen. Daarom besloot de federale rege-
ring om psychologische hulp te versterken. De wetenschap-
pelijke basis daarvoor is het ‘public mental health model’: 
een visie die sterk focust op sensibilisering, voorkomen en 
vroeg ingrijpen bij beginnende psychische problemen. 

De hulpverlening is in de eerste plaats bedoeld voor kwetsbare 

doelgroepen. Ze moet ook zo dicht mogelijk gebeuren: mensen 

moeten niet per se naar een consultatieruimte gaan. De sessies 

kunnen zowel individueel als in groep gebeuren.

De twaalf eerstelijnszones en de netwerken geestelijke gezond-

heid in Oost-Vlaanderen zijn volop bezig met het bepalen van de 

doelgroepen en plaatsen. Ze maken ook de noden- en behoef-

tenanalyses voor een aanbod op maat van de regio, geografisch 

correct gespreid en voldoende divers. 

Wie in aanmerking komt, kan bij lichte psychische problemen ge-

bruik maken van een toegankelijk en breed aanbod aan kortdu-

rende, eerstelijnspychologische hulp. Bij milde tot matig ernstige 

problemen kan men een beroep doen op meer gespecialiseerde 

hulp. Wie bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of or-

thopedagoog op consultatie gaat, krijgt de kosten deels terug-

betaald — 11 euro per individuele sessie (4 euro als de patiënt 

recht heeft op onze verhoogde tegemoetkoming) of 2,5 euro per 

groepssessie. Bij eerstelijns psychologische hulp zijn maximaal 

acht sessies terugbetaalbaar (tien voor kinderen en jongeren), 

bij gespecialiseerde psychologische zorg gaat het over maximum 

twintig sessies. 

Voor de provincie Oost-Vlaanderen is er jaarlijks 18 miljoen euro 

voorzien voor die terugbetalingen. De organisatie is in handen 

van de drie netwerken Geestelijke Gezondheidszorg: PAKT en 

ADS voor de volwassenen en Radar voor de kinderen en jonge-

ren. Voor het project zullen vijf lokale netwerkcoördinatoren, een 

projectmedewerker en een administratieve kracht aangeworven 

worden. Omdat de netwerken zelf geen personeel tewerkstel-

len, heeft het CAW Oost-Vlaanderen zich kandidaat gesteld als 

werkgever. Daartoe is de organisatie uitstekend geplaatst: ze 

overspant de hele provincie, is actief op de eerste lijn en maakt 

deel uit van de drie netwerken geestelijke gezondheidszorg. 

CAW Oost-Vlaanderen is bovendien aanwezig in de vele gespeci-

aliseerde én lokale netwerken en heeft een grondige kennis van 

kwetsbare doelgroepen.

Samen sterk

Vanessa De Roo is netwerkcoördinator bij het Netwerk Geeste-

lijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas. Zij is recht-

streeks betrokken bij de implementatie van de nieuwe werkwijze 

rond geestelijke gezondheid.

‘Sinds 1 september 2021 hebben de netwerken geestelijke ge-

zondheid (Radar, PAKT en ADS) in Oost-Vlaanderen de handen in 

elkaar geslaan. Dan werd een provinciale procesgroep opgericht 

met daarin de drie verschillende netwerken, de eerstelijnszones, 

Psychologische zorg 
voor kwetsbare doelgroepen

SAMEN WERKT
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de klinisch psychologen en orthopedagogen, de patiënten en de 

Universiteit Gent. De procesgroep gaat de concrete implemen-

tatie van de conventie inhoudelijk voorbereiden en ondersteu-

nen. Sinds eind oktober komen we bijna tweewekelijks samen 

om voorstellen uit te werken om de nieuwe maatregelen zo snel 

als mogelijk in Oost-Vlaanderen uit te rollen.

De nieuwe conventie gaat niet alleen over de terugbetaling van 

psychologische zorg. Het is de bedoeling dat het aanbod van 

psychologische zorg op de eerstelijn, op gecoördineerde wijze, 

geleidelijk wordt versterkt. Meer zelfs, het is een niet te onder-

schatten ommezwaai in het Belgische gezondheidssysteem. Dit 

is het eerste organisatie- en financieringsmodel dat vertrekt 

vanuit een public mental health visie. De focus ligt daarbij op de 

organisatie van zorg op lokaal niveau, gebaseerd op de lokale no-

den en in samenwerking met verschillende lokale actoren, zowel 

binnen als buiten de gezondheidszorg. 

Die nieuwe visie vraagt om de reorganisatie van de GGZ in de 

eerstelijn en dat neemt tijd in beslag. We moeten de financie-

ring verdelen op basis van de reële situatie. We moeten reke-

ning houden met het aantal inwoners van elke eerstelijnszone, 

de socio-economische situatie van de regio, de prevalentie en de 

leeftijd waarop aandoeningen zich voordoen…

Door die elementen voortdurend na te gaan, kunnen we zorgen 

voor een goede verdeling van de eerstelijns en gespecialiseerde 

psychologische zorg. Het is belangrijk om deze oefening zorgvul-

dig te doen en dat alle betrokken actoren die dragen. 

Ondertussen kijken we uit naar de komst van het ondersteunen-

de team van lokale coördinatoren, een projectmedewerker en 

een administratieve medewerker.’
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SAMEN WERKT

In 2018 besliste de toenmalige minister van Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin Jo Vandeurzen om het voor (kwetsba-
re) burgers  eenvoudiger te maken om  gepaste hulp te krij-
gen. Daartoe zouden de OCMW’s, de CAW’s en de diensten 
maatschappelijk werk van de  mutualiteiten meer en beter 
met elkaar moeten samenwerken. Als een burger bij een 
van die drie aanklopt, zou die overal dezelfde service moe-
ten krijgen. Het kind kreeg een naam: Geïntegreerd Breed 
Onthaal. Lifa Ouald Chaib, stafmedewerker bij SAM vzw, 
het Steunpunt Mens en Samenleving: ‘De overheid werkte 
dat concept van de brede onthaalopdracht uit en bepaalde 
de doelstellingen van de samenwerkingsverbanden. We 
moesten ons per eerstelijnszone organiseren en heel con-
creet gemeenschappelijke projecten rond afgebakende 
doelgroepen opzetten. Maar… Hoe die samenwerking er in 
de praktijk moest uitzien, dat bepaalde de overheid niet. 
Overal in Vlaanderen startten daarom kennismakingsron-
des, overlegtafels en voorstellingssessies van verschillende 
diensten. Een tijdrovende bezigheid waarbij iedereen op 
zoek ging naar een efficiënte aanpak.’

Om iedereen een beetje verder te helpen, nam CAW Oost-Vlaan-

deren en een reeks partners – Hogeschool Gent, Artevelde Hoge-

school en SAM vzw – het initiatief om een gezamenlijke methodiek 

uit te werken om de vragen van cliënten te verhelderen en daarna 

de gepaste hulp te kunnen bieden. Het idee daarachter was dat 

de ‘neutrale’ academische wereld zo’n kader kon uitwerken waar-

door de lokale samenwerkingsverbanden flink wat stappen vooruit 

konden zetten. Gaandeweg bleek die opzet te ambitieus. ‘Eerst 

moesten we een reflectiekader ontwikkelen voor de opstart en 

implementatie van GBO-projecten. Daarin stonden zes elementen 

centraal: proactief contact leggen, de hulpvraag beluisteren vanuit 

een breed generalistisch perspectief, maximaal rechten verkennen 

en realiseren, neutraal informatie en advies verstrekken, geënga-

geerd doorverwijzen en opvolgen en politiserend werken, met bij-

zondere aandacht voor de expertisedeling.’

In de praktijk werden daarvoor twee prototypes van instrumenten 

ontwikkeld: een spelbord en een reflectiecirkel.

‘Met het spelbord willen we de dialoog en de expertisedeling be-

vorderen. Wat zijn onze doelen? Welke interne en externe stake-

Een schoolvoorbeeld 
van innovatie door co-creatie

INSTRUMENTEN VOOR HET GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL

Lifa Ouald Chaib



holders hebben we hierbij nodig? Welke eerste stappen moeten 

gezet worden? Welke ondersteuning is hierbij nodig? Welke pro-

blemen zijn er in zo’n samenwerkingsverband?

De reflectiecirkel is gericht op het individu: hoe brengt een hulp-

verlener de onthaalopdracht in de praktijk. Met die reflectiecirkel 

kunnen we zeer verschillende onthaaltrajecten in kaart brengen. 

Daardoor krijg je inzicht in bepaalde keuzes tijdens het traject. 

Door terug te kijken op een recente casus of een eerste contact, 

kan je vooruitkijken over hoe het verdere traject meer vorm kan 

krijgen volgens de GBO-filosofie.

In het najaar van 2021 zouden we de prototypes uittesten maar 

ook hier gooide de coronapandemie roet in het eten. De verdere 

testing en implementatie staan dus nog op de planning.

Dit project is een mooi voorbeeld van co-creatie. De noden uit het 

werkveld zijn door expertisecentra en de academische wereld om-

gezet in bruikbare instrumenten. Deze ingeslagen weg willen we 

met CAW Oost-Vlaanderen graag verder bewandelen.’
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Familiaal geweld herkennen – zoals partnergeweld of 
ouderenmis(be)handeling – is voor hulpverleners verre 
van eenvoudig. Nog moeilijker is het om slachtoffers en 
plegers naar hulp te leiden. Daarom heeft CAW Oost-
Vlaanderen voor professionele hulpverleners over dit 
thema geanimeerde instructievideo’s gemaakt. Daarin 
krijgen zij niet alleen een overzicht van ons hulpverle-
ningsaanbod maar tonen we ook hoe die toeleiding naar 
het CAW gemakkelijker kan verlopen.

Naar de hulpverlening

‘Waarom zou praten met een buitenstaander iets doen aan onze 

oplopende ruzies?’ Die vraag houdt vele mensen tegen om de 

stap naar hulpverlening te zetten. Jammer, want zo stopt de ge-

weldspiraal niet. Politie wordt vaak opgebeld om tussenbeide 

te komen en de rust te herstellen. En dat lukt soms ook, maar 

meestal is die rust van korte duur omdat er niets wezenlijks 

verandert aan de spanningen binnen het gezin. Daarom is het 

belangrijk dat de politie en andere professionele hulpverleners 

aangeven dat er hulp is, onder andere bij het CAW. Zij kunnen 

vertellen hoe het daar aan toe gaat en waarom erover praten wel 

iets kan veranderen.

Korte video’s op maat

Om professionele hulpverleners te helpen om partnergeweld en 

ouderenmis(be)handeling te detecteren, heeft het CAW vier ge-

animeerde video’s ontwikkeld met informatie en tips. Daarnaast 

komt het hulpaanbod van het CAW ook aan bod, zoals 1712, 

VLOCO, vluchthuizen en het crisisteam. Elk filmpje duurt onge-

veer drie minuten en richt zich tot een specifieke beroepsgroep 

zoals politie of huisartsen. Het CAW houdt die filmpjes bewust 

kort omdat de hulpverleners de mogelijkheden noch de tijd heb-

ben om uitgebreid stil te staan bij de problematiek.

Een nieuw en krachtig werkinstrument

De instructievideo’s proberen zoveel als mogelijk vanuit het per-

spectief van de professionele hulpverlener te vertrekken. We 

geven door wat minimaal over familiaal geweld geweten moet 

zijn. We hopen dat de professionele hulpverleners hiermee ook 

een duidelijker beeld krijgen over wat het CAW kan betekenen in 

zulke situaties. Want niets doen is geen optie: familiaal geweld 

lost zichzelf niet op.

Lily De Clercq

Stafmedewerker hoogconflictueuze scheidingen 

en ouderenmis(be)handeling

Guy Vandervurst

Themaverantwoordelijke familiaal geweld en slachtofferhulp

Video’s om te helpen 
bij familiaal geweld

8
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Op 1 januari 2022 vierde het CAW de derde samenwer-
kingsverjaardag met het Transgender Infopunt (TIP) van 
UZ Gent. Een van de TIP-experten, socioloog-seksuoloog 
Melanie Verbeke, is binnen het CAW Oost-Vlaanderen 
aangesteld om expertise over het transgenderthema 
te delen met de andere CAW’s. Op de derde samen-
werkingsverjaardag blikt Melanie samen met Lutgart 
Van Ende, CAW-medewerker in Limburg, terug op de  
voorbije periode.

Dag Lutgart! In elk CAW brengt één medewerker het 
transgenderthema onder de aandacht. Jij doet dat in CAW 
Limburg. Hoe ervaar je die rol?
Ik ben daar heel enthousiast over. Het onderwerp is op verschil-

lende manieren binnengekomen. In de voorbije jaren hebben wij 

ervaring opgebouwd rond holebi’s op de werkvloer. Regelmatig 

bespraken we het onderwerp, zoals bij collega’s waarvan de kin-

deren worstelen met hun geaardheid of gender. Nu is het een 

thema naast de andere thema’s: iets waarvoor we oog moeten 

hebben. Want dit gaat over het wezen van mensen. We kunnen 

dat niet negeren. Ik ben veel alerter geworden door met trans-

genderpersonen bezig te zijn.

Hoe is de werking tot stand gekomen?
Ik was niet met het thema vertrouwd. Ik had alleen een paar films 

gezien en wat mediaberichten opgepikt. Maar ik vond het on-

derwerp interessant. Ik heb dan verschillende mensen daarbij 

betrokken. Hoe meer ik ermee bezig was, hoe meer goesting ik 

kreeg. En hoe meer ik begon te beseffen hoe je mensen kunt 

afstoten door foute dingetjes of verkeerde uitspraken te doen. 

Dat is iets waar we in de toekomst moeten blijven aan werken. 

En we gebruiken de fiches die jij hebt ontwikkeld rond hoe je jon-

geren en volwassenen kan ondersteunen bij hun zoektocht naar  

hun genderidentiteit.

Ondertussen probeer ik het onderwerp levend te houden en zo 

medewerkers naar vormingssessies te leiden. Tussen de sessies 

door evalueren we of de vorming aan de verwachtingen voldoet.

Waar wil jij de komende jaren verder op inzetten?
Verdere verdieping! We gaan in het voorjaar van 2022 work-

shops organiseren rond meervoudige kwetsbaarheid van 

LGBTQIA+-personen: de combinatie met migratie, autismespec-

trumstoornissen, armoede of verblijf in een residentiële setting. 

De workshops gaan door in ons CAW want we denken dat heel 

wat medewerkers daarvoor interesse hebben. Ook de collega’s 

van het management, die eerst wat afwachtend waren, denken 

nu actief mee en nemen sneller actie.

Verschillende teams hebben ook vragen rond diversiteit. Na de 

vorming over transgender kreeg ik de vraag naar een ambassa-

deur diversiteit in elke regionale werking. Diversiteit in de brede 

zin van het woord: niet alleen geaardheid of geslacht, maar ook 

de toegankelijkheid met een rolstoel of voor doven. Zeer perti-

nente vragen.

Elke hulpverlener kan met het thema aan de slag. Ook al 
weet je weinig over een transitie, je moet gewoon tonen 
dat je bereid bent om te luisteren. En dat je samen uitzoekt 
wat er mogelijk is. Wat vind je van de aanpak in het CAW?
De manier waarop de kennis verspreid wordt, werkt voor mij. Jij, als 

referentiepersoon vanuit CAW Oost-Vlaanderen, deelt je exper-

tise met alle CAW’s. Per CAW is er dan die aandachtsmedewerker 

die het thema op de agenda zet. Ik weet dat ik bij jou terechtkan 

met mijn vragen. Dat helpt mij en geeft mij energie en goesting om 

aan de slag te gaan. Binnen CAW Limburg blijven we inzetten op 

het transgenderthema. Als we dit een jaar zouden loslaten, dan 

dreigt de interessse uit te doven. En dat zou pas jammer zijn!

 Meer weten: www.transgenderinfo.be

ACHTER DE SCHERMEN

CAW en TIP - 
Al drie jaar gelukkig samen

Lutgart Van Ende
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ArcelorMittal Belgium is een van de grootste werkgevers in 

Vlaanderen. Dit wereldbekend bedrijf vindt het zeer belangrijk 

om lokale organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor 

de meest kwetsbare mensen. Ik had hierover een kort gesprekje 

over met Tessa De Groote van de dienst communicatie.

‘Jaarlijks organiseren OCMW Gent, CAW Oost-Vlaanderen en een 

aantal zeer geëngageerde vrijwilligers en bedrijven op 24 decem-

ber “het kinderkerstfeest” in het NH-Hotel Belfort Gent.

Al 10 jaar lang tovert dit engagement bij meer dan honderd kin-

deren een glimlach op de lippen. Dit heeft weinig met magie te 

maken — alhoewel, op Kerstavond… — maar alles met de warme 

gedrevenheid van onder anderen de medewerkers van Arcelor-

Mittal. Elk jaar tasten ze in hun persoonlijke buidel voor de aan-

koop van de kerstcadeautjes. Deze traditie ligt de medewerkers 

zeer nauw aan het hart, zo nauw dat ook tijdens de coronapan-

demie de kinderen niet in de steek werden gelaten en er op-

nieuw cadeautjes waren.’

Dit zegt veel over de werknemers, het bedrijf en hun band met 

het CAW. Voor hen is zich hier en nu inzetten voor de meest 

kwetsbaren geen loos begrip. De steun die CAW krijgt, is veel 

meer dan de (zeer gewaardeerde) financiële bijdrage: sommige 

medewerkers van het bedrijf zijn al jarenlang vrijwilliger op het 

kinderkerstfeest. Waarom? Omwille van de vele blije gezichten. 

Die zorgen voor dat engagement, op welke manier ook, vanuit 

ArcelorMittal. Zo zie je dat je werkelijk een verschil kan maken, 

hoe groot of bescheiden je bijdrage ook is.

Het CAW ‘maakt sterker’ maar kan dat niet alleen!
Wil je als bedrijf of vereniging meer weten hoe je het CAW Oost-

Vlaanderen kunt steunen?

Contacteer: 

Noël Callebaut | Stafmedewerker fondsenwerving.

CAW Oost-Vlaanderen vzw

Visserij 153 | 9000 Gent

Giftenrekening: BE 25068900020082

Tel: 09 432 00 60

noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be

ArcelorMittal Belgium: 
heet staal, warm hart

DANKZIJ

Het enthousiaste orderregistratie-team in pre-coronatijden
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Het gebeurt dat mensen me vragen: Wat is jouw 

taak jij bij het CAW?

Graag geef ik toe dat mijn hart dan iets sneller 

gaat slaan en een zekere trots mij overmeestert.

Men kan op verschillende manieren een fond-

senwerver omschrijven: de persoon die op zoek gaat naar mid-

delen voor de organisatie, de bruggenbouwer tussen de organi-

satie en de samenleving, het reclamebord, soms het gezicht.

Al deze omschrijvingen kloppen, maar die waar ik het meeste in-

spiratie uit haal is de ‘verhalenverteller’.

In mijn zoektocht naar steun voor het CAW heb ik het genoegen 

om het verhaal te brengen van mensen: mijn collega’s, de bezoe-

kers, de sympathisanten…

Het zijn stuk voor stuk verhalen van mensen die hopen, vechten 

en durven.

In het CAW vertrekken we vanuit de overtuiging dat we samen 

sterker zijn en dat solidariteit, betrokkenheid, engagement geen 

loze woorden zijn, maar de brandstof die nodig is om de uitda-

gingen waar we voor staan aan te pakken.

‘Sterker maken’ betekent ook dat we als organisatie ‘open’ staan, 

letterlijk en figuurlijk.

Iedereen is welkom in het CAW en we luisteren graag naar elk 

idee, mening of voorstel. 

Samenwerken betekent meer mensen en middelen kunnen in-

zetten om wie het nodig heeft sterker te maken.

Het verhaal is er één van ons allen, want zonder jullie steun, hulp 

en inzet, zou ik gauw uitverteld zijn.

In deze MAGIS kan je zo’n verhaal lezen in de rubriek Dankzij, ik 

hoop dat het kan inspireren en jullie als lezer overtuigen.

Wil je het CAW steunen?

Of mij eens uitnodigen om het verhaal van onze organisatie en 

de mensen te komen vertellen, aarzel dan zeker niet om mij te 

contacteren.

Noël Callebaut

 Stafmedewerker fondsenwerving en communicatie

noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be

09 432 00 60

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een 

pluralistische organisatie die deskundige hulpverlening biedt 

aan iedereen met vragen of problemen in verband met welzijn. 

CAW Oost-Vlaanderen informeert, begeleidt en biedt on-
derdak indien dat nodig is. Onze doelgroepen zijn mensen 

in kwetsbare situaties zoals daklozen, slachtoffers van geweld, 

jongeren, (ex-)gedetineerden, vluchtelingen, gebroken gezinnen 

enz. Onze hulpverlening is professioneel, divers, vertrouwelijk 

en anoniem.

Onze organisatie telt 649 medewerkers en jaarlijks klop-
pen 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 te-

lefonisch 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?

LIEVE VERMEIRE /
HR directeur

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

BESTUURSORGAAN

CAW MAAKT STERKER

GEERT HILLAERT / 
Algemeen directeur

ALAIN SLOCK / 
Inhoudelijk directeur

DIRECTIE

geerthillaert@cawoostvlaanderen.be

alainslock@cawoostvlaanderen.be

lievevermeire@cawoostvlaanderen.be

OPGEKLOPT

NOËL CALLEBAUT



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

Hoe kan je dakloze mensen zonder wettig verblijf beter  

helpen? Door de krachten te bundelen, zo blijkt. An D’Hondt, 

perspectiefbegeleider, en haar collega’s brengen dit in de 

praktijk in het project Opvang & Oriëntatie van de stad Gent, 

voor mensen zonder wettig verblijf.

‘Mensen zonder wettig verblijf zitten vaak in een overlevings-

modus. Zij zijn hierheen gekomen met dromen en verwach-

tingen, angsten en trauma’s. Hun vlucht- of migratieverhaal is 

vaak anders uitgedraaid dan wat zij voor ogen hadden. Als ze 

geen wettig verblijf hebben, zijn allerlei “evidente” zaken he-

lemaal niet zo evident. Door hen te begeleiden hopen we die 

hopeloze situatie te keren. 

De groep die in de opvang verblijft, is zeer divers. Jongeman-

nen met een moeilijk asielverhaal, oudere personen die hier 

al twintig jaar of meer zijn, mensen met een medische pro-

blematiek, mensen die nog geen procedure opgestart heb-

ben, enzovoort. Opvallend is wel dat het nu hoofdzakelijk  

mannen zijn. 

We begeleiden hen op juridisch vlak. We bestuderen het be-

staande dossier. Welke procedures en beslissingen zijn er al 

genomen? Waar zitten er nog kansen? Waarom heeft iemand 

(nog) geen wettig verblijf? Als het eventueel kan lukken, star-

ten we een procedure. Maar als blijkt dat er geen wettelijke 

opties meer zijn of dat een terugkeer naar het thuisland een 

betere oplossing zou zijn, dan gaan we daarmee aan de slag.

Niet alleen juristen helpen hen, ook de perspectiefbegelei-

der en de medewerkers van het opvangcentrum werken heel 

nauw met hem of haar samen. Wij gaan op zoek naar iemands 

krachten en hulpbronnen met de bedoeling dat die persoon 

zijn of haar leven in eigen handen kan nemen en zelf de keu-

zes maakt voor de toekomst.. De opvangmedewerkers zorgen 

ook voor het dagelijks reilen en zeilen in een opvanghuis. Sa-

menleven is daar immers niet altijd gemakkelijk. 

Als dit project iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat 

de samenwerking tussen alle betrokken hulpverleners ontzet-

tend belangrijk is.’

KRACHTEN BUNDELEN

CLIËNT VERTELT


