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In Route 67 staat de route 
symbool voor de weg naar 
de toekomst, de weg van het 
veranderingsproces en het 
lange strijden voor de meest 
kwetsbaren in onze samenleving. 
Deze strijd gaat onverminderd 
voort. 

“
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Woord vooraf

Een jaar van transitie
2021 kan op heel wat manieren worden beschreven. Voor ons 
CAW was het vooral een jaar van transitie. Een overgang naar 
een nieuwe manier van werken. Want als de noden en behoef-
ten in de maatschappij veranderen, dan passen we ons daarop 
aan. Kijk maar naar de evoluties binnen de eerstelijnszones, 
binnen de regierol van de lokale besturen op vlak van welzijn, 
de noden bij onze cliënten … Daarbovenop hadden we nog 
steeds af te rekenen met de gevolgen van de coronapandemie. 
Onze nieuwe manier van werken was zo impactvol dat die een 
waardige naam verdiende: Route 67.

Onderweg naar de toekomst
In Route 67 staat de route symbool voor de weg naar de 
toekomst, de weg van het veranderingsproces en het lange 
strijden voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. 
Deze strijd gaat onverminderd voort. Op pp. 8-22 leest u 
hoe we de vinger aan de pols van de maatschappij houden 
en welke signalen we geven om hulpverleningswerk beter 
werkbaar te maken.
Het cijfer 6 verwijst naar onze zes geografische werkingsge-
bieden en onze lokale verankering binnen Oost-Vlaanderen. 
Centraal hierin staan onze 6 CAW-huizen, waar onze cliënten 
en partners met al hun vragen en noden terechtkunnen. 
Omdat we sterk lokaal aanwezig zijn en nauw samenwerken 
met lokale besturen en andere welzijnsorganisaties, kunnen 
we vlot inspelen op de vele veranderingen en uitdagingen die 
op ons afkomen. Het resultaat? Een hulpverleningsaanbod op 
maat dat naadloos aansluit bij de beleidsprioriteiten van de 
eerstelijnszones.
Het cijfer 7 refereert naar onze zeven hulpcontinua. Elk 
continuüm omhelst de principes van preventie, vroegdetectie 
en mobiele/ambulante hulp om zo tegemoet te komen aan 
een maatschappelijk problematiek (u vindt een overzicht van 
deze inhoudelijke thema’s op pagina 7).
We hadden het in 2020 al gezegd: meer dan ooit staan we 
klaar als vaste en stabiele partner voor de lokale besturen 
bij het vormgeven en uitvoeren van het lokale welzijnsbe-
leid.

De weg van de cliënt
Dat de CAW’s meer en beter met partners als OCMW’s en de 
diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten zouden 
samenwerken, stond in de sterren geschreven. In 2018 besliste 
de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Meer dan ooit staan we klaar 
als vaste en stabiele partner 
voor de lokale besturen bij het 
vormgeven en uitvoeren van het 
lokale welzijnsbe leid.
GEERT HILLAERT | ALGEMEEN DIRECTEUR
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dat het voor burgers eenvoudiger moest zijn om gepaste 
hulp te krijgen. Waar de cliënt ook aanklopt, overal 
hoort dezelfde service te worden aangeboden. Deze 
brede onthaalopdracht kennen we ondertussen als het 
‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ of GBO. In 2021 hebben we 
die opdracht – samen met onze partners – vertaald naar 
‘de weg van de cliënt’, een zogenaamde ‘customer journey’ 
die weergeeft welke stappen de cliënt in het CAW zet, maar 
evengoed die van de CAW-medewerker.

Onlosmakelijk verbonden
Geen CAW zonder medewerkers, vrijwilligers, buddy’s en 
stagiairs. Al moesten we ook in 2021 vaak nog de afstand 
tussen elkaar en het bureau op de werkplaats bewaren. We 
bleven met elkaar verbonden. Ga er de hr-voorbeelden op 
pagina 25 maar op na!
De kosten die we niet hadden aan posten zoals mobiliteit, 
teambuilding en onthaal (pagina 24) werden geïnvesteerd 
aan een verbeterde verbinding (pagina 26).
Waar we in 2020 door de coronapandemie werden 
gedwongen om onze manier van werken te veranderen, 
hebben we ons deze al snel eigen gemaakt én verbeterd. 
Wat niet mogelijk was geweest als we niet samen onderweg 
waren, met alle medewerkers, lokale besturen, eerstelijns-
zones, partners … U ontdekt er meer over in dit jaarverslag.

Veel leesplezier toegewenst!

Geert Hillaert
Algemeen directeur

Iedereen is bij CAW Oost-Vlaanderen (Centrum Alge-
meen Welzijnswerk) welkom met om het even welke 
welzijnsvraag. Omdat onze deur voor iedereen openstaat, 
komen we in aanraking met mensen uit alle lagen van de 
maatschappij. We merken dat hun vragen mee evolueren 
met de dynamieken in de samenleving, wat ons prikkelt 
om ons hulpverleningsaanbod bij te sturen waar nodig. 
We vatten onze kerntaken samen in drie grote pijlers: 
onthaal, begeleiding en algemene preventie.

1.  Onthaal

Mensen kunnen ons opzoeken voor een gesprek met 
een hulpverlener in een van de onthaalpunten, waar we 
gratis directe hulp bieden. Contact opnemen kan ook via 
e-mail en chat. Of telefonisch, via ons gratis 0800-num-
mer of hulplijn 1712.
1712 is een hulplijn voor wie vragen heeft over geweld, 
misbruik en kindermishandeling. Hulpverleners van het 
CAW en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling geven 
informatie en advies of verwijzen door naar gespeciali-
seerde hulp. In 2021 kreeg de hulplijn 1.672 meldingen uit 
Oost-Vlaanderen.
De onthaalopdracht voeren we uit als partner van het Ge-
integreerd Breed Onthaal (GBO). Het CAW was intensief 
betrokken bij het opzetten van dit GBO.

2. Begeleiding

Voor psychosociale begeleidingen, opvang of gespe-
cialiseerde hulp kunnen cliënten een beroep doen op de 
expertise van CAW-medewerkers of van externe partners. 
Een aanzienlijk deel van ons hulpaanbod, waaronder 
Slachtofferzorg en Crisishulp, wordt aangeboden in de 
context van grotere netwerken, samenwerkingsverban-
den en hulpprogramma’s.
CAW Oost-Vlaanderen is ook een referentie-CAW voor 
drie thema’s: hulpverlening aan doven/slechthorenden, 
ouderenmis(be)handeling en en trans personen. We wil-
len het thema hulpverlening aan doven/slechthorenden 
bespreekbaar maken en toegankelijke dienstverlening 

Kerntaken
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gepaste en naadloze zorg waarbij we vlot kunnen schake-
len van minder naar meer ingrijpende zorg, en terug indien 
wenselijk.
Op organisatorisch vlak anticiperen we op de nood aan 
creativiteit door intersectorale samenwerking op te zetten 
via samenwerkingsafspraken, protocollen en organisaties 
die met ons willen netwerken. Waar nodig maken we zelfs 
intersectorale teams. Zo linken we onze hulpcontinua aan 
deze bovenlokale netwerken.
Sinds de lancering van ‘Route 67’ hebben we per conti-
nuüm voorzien in een (of meerdere) themaverantwoor-
delijke(n) die zich over dat continuüm ontfermt. Van het 
ontwikkelen tot het implementeren en realiseren van 
diverse vormen van hulpaanbod.

We onderscheiden 7 hulpcontinua:
1. Voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid
2. Bestrijding en aanpak van familiaal geweld
3. Voorkomen en aanpakken van conflictueuze 

scheidingen
4. Zorg voor slachtoffers
5. Hulpverlening bij daderschap en detentie
6. Hulpverlening aan mensen in precaire verblijfssituaties
7. Vroegdetectie en hulpverlening aan maatschappelijk 

kwetsbare jongeren en jongvolwassenen

De volgende hoofdstukken gaan dieper in op de continua.

bieden aan doven en slechthorenden. Hiervoor wer-
ken we samen met vier andere referentiewerkingen: 
CAW Antwerpen, CAW Limburg, CAW Brussel en CAW 
Noord-West-Vlaanderen. Binnen het thema ouderenmis(-
be)handeling vestigen we met het Vlaams Ondersteunings-
centrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) de aandacht 
op de problematiek van geweld tegen ouderen. We willen 
ook dit thema bespreekbaar maken en de deskundigheid 
van alle hulpverleners verbeteren. Voor het transgender 
thema werken we sinds 2019 samen met het Transgender 
Infopunt. We streven samen naar het verhogen van de 
kennis rond het thema onder medewerkers en willen het 
CAW transvriendelijk en -sensitief maken.

3. Algemene preventie

Hoewel we sterk bedreven zijn in het bieden van 
welzijnshulp, is het beter om te voorkomen dan om te 
genezen. Daarom zetten we in op het sensibiliseren van 
politici en beleidsmakers op alle niveaus en geven we 
aan waar de wetgeving tekortschiet of het zorgaanbod 
mank loopt. Want zij zijn de personen die de fouten in het 
weefsel van de samenleving kunnen herstellen. Wij houden 
de vinger aan de pols terwijl we ervoor zorgen dat mensen 
weer voluit kunnen deelnemen aan de samenleving. Om 
beleidsmakers hierin bij te staan, ontwikkelen we zelf 
goede gebruiken en voorbeeldinitiatieven die het aantal 
problemen helpen verminderen. Hoe sneller we ingrijpen 
in het ontstaan van problemen, hoe beter we kunnen 
voorkomen dat ze escaleren.

Naar de praktijk

Sinds 2019 organiseren we onze werking rond 7 hulpcon-
tinua die een verzekerd aanbod in heel Oost-Vlaanderen 
uitzetten. Elk continuüm gaat van minder ingrijpende 
vormen van hulp, zoals preventie en vroegdetectie, naar 
meer ingrijpende en finaal ook curatieve vormen van hulp. 
Binnen die continua garanderen we cliënten een maximale 

CAW Oost-Vlaanderen 
verleende in 2021 hulp 
aan 24.367 mensen.
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Een woonproblematiek is  
méér dan een woonprobleem
Mensen die op straat overleven, kampen met onderling 
verweven problematieken. Denk maar aan problemen op 
vlak van fysieke of mentale gezondheid, sociale rechten, 
relaties of arbeids(on)geschiktheid. Daarom hebben we 

ook in 2021 ingezet op oplossingen die hun problemen 
helpen voorkomen of bestrijden. En dat steeds vanuit 
de overtuiging dat dak- en thuisloosheid op termijn te 
verhelpen is.

Iedereen een dak boven het hoofd
Zolang er op de woningmarkt onvoldoende kwaliteitsvolle 
en betaalbare woningen beschikbaar zijn voor dak- en 
thuislozen en voor andere kwetsbare mensen, zetten we 
in op tijdelijke verblijfsvormen waar het goed verblijven 
is. Daarom bieden we in Oost-Vlaanderen meer dan 200 
kamers en studio’s aan om alleenstaanden, koppels en 
gezinnen op te vangen. We combineren zo’n tijdelijk verblijf 
met een individuele begeleiding en helpen cliënten door te 
stromen naar duurzame woonvormen.
Daklozen vinden rust en veiligheid in onze nachtopvang-
centra in Gent en Aalst. Begeleiders van het Brugteam 
komen daar geregeld langs om samen met hen te zoeken 

naar andere en meer duurzame oplossingen.
We werken ook preventief. Zo pakken we via ambulante 
woonbegeleiding woonproblemen aan en starten we 
een begeleiding ter preventie uithuiszetting op wanneer 
cliënten op straat dreigen te belanden.
In onze inloopcentra kan iedereen overdag vrij binnen-
wandelen voor een koffie of om iets te eten, voor een 
warme babbel, om zich te douchen of om mee te doen aan 
activiteiten. Onze hulp- en dienstverleners staan klaar met 
een luisterend oor en reiken mensen de hand om de juiste 
hulp te zoeken.

CONTINUÜM 1

Dak- en thuisloosheid

>> De module individuele begeleiding bij persoonlijke problemen werd 883 keer ingezet. In 28 % van de situaties was dat 
in combinatie met een module uit het hulpcontinuüm Dak- en Thuisloosheid. Tijdens deze begeleiding lag de focus op 
psychisch welbevinden, stress/draagkracht en relatie/gezin/opvoeding.

OVERNACHTINGEN  
IN DE NACHTOPVANG

BEZOEKERS  
IN DE INLOOPCENTRA
(geen unieke cliënten)

MENSEN  
MET EEN VRAAG  
OVER WONEN

6.433

21.381

MENSEN  
IN DE OPVANGCENTRA

823

KINDEREN 

WAARVAN 

306
VOLWASSENEN 
517

46.332i

642
woonbegeleiding 

met verblijf

1.628

672
woonbegeleiding 

ambulant

85
budgetbeheer

75 
schuld-

bemiddeling

117 
budget-

begeleiding

5
Housing First

309
preventie 

uithuiszetting

Modules bestrijding en preventie  
dak- en thuisloosheid

277
Modules rond budgethulpverlening
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Onze signalen  
over  dak- en thuisloosheid

We stellen ook in 2021 vast dat mensen zonder dak 
of thuis gebaat zijn met de Housing First-strategie. 
Elk jaar klinkt onze stem luider: de woonmarkt moet 
toegankelijker worden voor de meest kwetsbaren 
onder ons. Daarom hebben we ons onder andere 
aangesloten bij de Woonzaak, een initiatief van 
diverse organisaties die samen pleiten voor 
een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in 
Vlaanderen  
(www.woonzaak.be).

ONZE REALISATIES IN 2021

De solidarisering van de nachtopvang werd in 2021 een 
feit! De nachtopvang is een antwoord op de onmiddellijke 
nood van dak- en thuislozen die nergens anders onderdak 
vinden. Met deze solidarisering krijgen lokale besturen 
de mogelijkheid om ook cliënten uit hun gemeente toe te 
leiden naar de nachtopvang in Gent en Aalst. Verschillende 
lokale besturen stapten ondertussen mee in dit solidarise-
ringsverhaal.

We zetten steeds meer in op impactmetingen bij bege-
leiding ter preventie van uithuiszetting. Van 2019 tot en 
met 2021 hebben we samen met andere CAW’s hierrond 
een traject uitgestippeld. We onderzochten 134 dossiers 
om na te gaan of de resultaten overeenstemmen met onze 
doelstellingen en of dit een zichtbaar resultaat teweeg-
bracht. De conclusie? Onze outreachende mobiele- en 
aanklampende aanpak werkt!

We organiseren ons niet meer in aparte budgethulp-
verleningsteams. Voortaan sluit budgethulpverlening 
naadloos aan op onze integrale begeleidingstrajecten. 
De generalistische hulpverleners nemen nu voor hun 
cliënten zelf de hulpverlening rond budget en schulden 
op. Hiervoor steunen ze op de tweedelijnsexpertise van 
budgetexperten. Deze reorganisatie kadert in de heroriën-
tering van de budgethulp.

2021 luidde het eerste werkingsjaar van Opvangnetwerk 
Panacea in. Samen met de OCMW’s, politie en het CAW 
uit eerstelijnszone Panacea zorgen we voor kortdurende 
opvang van personen in een acute crisissituatie. Zij kunnen 
terecht in een netwerk van noodwoningen en krijgen 
aangepaste begeleiding. Van september 2020 tot en met 
augustus 2021 hebben we twaalf cliënten veilig onderdak 
aangeboden in de 4 woningen. Opvangnetwerk Panacea 
is het derde opvangnetwerk binnen Oost-Vlaanderen. De 
andere netwerken zijn georganiseerd in Zuid-Oost-Vlaan-
deren en Waasland.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

We blijven inzetten op Housing First: eerst een woning, 
dan verdere hulpverlening, op maat en tempo van de 
cliënt. De Vlaamse overheid heeft besloten om in 2022 
VIA-projectmiddelen te investeren. Een goed idee! Maar 
waar blijven de bakstenen? Om met een Housing First-stra-
tegie te starten, zijn er woningen nodig. In 2022 gaan we in 
Gent, Waasland en Aalst aan de slag met lokale overheden, 
OCMW’s, sociale verhuurkantoren en Geestelijke Gezond-
heidszorg om dak- en thuislozen duurzame woonvormen 
en -begeleiding aan te bieden.

Uit recente dak- en thuislozentellingen blijkt dat er meer 
mensen met een woonprobleem zijn dan eerst werd ge-
dacht. In opdracht van minister Beke voert het Steunpunt 
WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) 2022 een nieuwe 
telling uit in tien Vlaamse regio’s. Dat onderzoek verloopt in 
samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de KU 
Leuven. CAW Oost-Vlaanderen engageert zich om hieraan 
mee te werken.
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CONTINUÜM 2

Familiaal geweld

Gezinnen onder druk
De coronapandemie heeft op meerdere fronten lelijk huis-
gehouden. Gezinnen kwamen onder druk te staan waar-
door spanningen, stress en confl icten toenamen en geweld 
meer uitgesproken voorkwam of zelfs sneller escaleerde. 
De drempel naar de hulpverlening dreigde te verhogen. 
Daarom hebben we er bewust voor gekozen om een brede 

waaier aan hulpverleningsvormen in te zetten: de 1712-hul-
plijn, mobiele hulp aan huis voor koppels, slachtoff erhulp 
na misdrijven en stalking, crisishulp, residentiële opvang 
van slachtoff ers in een vluchthuis of in een opvangcen-
trum … Zo kunnen we mensen die worden geconfronteerd 
met familiaal geweld verregaand tegemoetkomen.

Familiaal geweld aan de deur zetten
Voorkomen is beter. Daarom besteden we aandacht 
aan preventie en sensibilisering. De medische sector is 
daarvoor een uitgelezen partner. We hebben
• meegewerkt aan het e-learningprogramma voor 

huisartsen van Domus Medica;
• mee(r) gerucht gegeven aan de campagne #CAVAsa van 

het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) om apothekers 
te ondersteunen in het toeleiden naar ons hulpverle-
ningsaanbod;

• en ons hulpverleningsaanbod voorgesteld aan de 
sociale diensten van de Gentse ziekenhuizen. 

Naast preventie en sensibilisering blijft ook begeleiding 
een belangrijk sleutelwoord. We hebben extra personele 
middelen geïnvesteerd in de Ketenaanpak, een provinciaal 
samenwerkingsverband tussen hulpverlening, justitie 
en politie voor de meest complexe situaties van familiaal 
geweld. Acht CAW-medewerkers werden ingeschakeld als 
casusregisseur: 1 in elk van onze 6 werkingsgebieden en 
2 in het crisisteam. Zo maken we de Ketenaanpak beter 

zichtbaar in Oost-Vlaanderen en zitten we dichter bij de 
hulpvrager.
In 2021, het vijfde werkingsjaar van deze aanpak, is het 
aantal meldingen met 47 % gegroeid ten opzichte van 2020. 
We werden bij minstens 21 van de 31 nieuw aangemelde 
dossiers betrokken vanaf de opstart of haakten in een later 
stadium in.

In elk van onze 6 werkingsgebieden hebben we voorzien 
in mobiel en ambulant aanklampende koppelbegeleiding 
bij partnergeweld. Zo versterkten we onze inzet op de 
samenwerking met politie en justitie en de convenanten 
met de lokale besturen.

Naar aanleiding van het toenemend aantal slachtoff ers 
van familiaal geweld door de coronapandemie, heeft het 
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ons 
fi nanciële steun geboden. Dat stelde ons in staat om het 
crisisteam uit te breiden en zo het aanbod van snel inzetba-
re crisishulp te vergroten.

>> De module individuele begeleiding bij persoonlijke problemen werd 883 keer ingezet. In 2 % van de situaties in 
combinatie met een module uit het hulpcontinuüm Familiaal Geweld. Tijdens deze begeleiding lag de focus op psychisch 
welbevinden, stress/draagkracht en relatie/gezin/opvoeding.
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Meer info op www.1712.be

BEL OF CHAT
BIJ VRAGEN OVER GEWELD

1712
Een professionele hulplijn voor burgers met vragen 
over geweld, misbruik en kindermishandeling.

1712
Voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Voor slachtoffers, daders en omstaanders van 
geweld. 

1712
Gratis en anoniem. Je hoeft je naam niet te zeggen. 
Het nummer verschijnt niet op je 
telefoonrekening. 
Professionele hulpverleners luisteren naar je, 
bespreken de situatie met je en 
geven je informatie en advies.

1712
Elke werkdag telefonisch bereikbaar. 
Je kunt ook met 1712 mailen of chatten.
Meer info, mail of chat via 1712.be.

BEL OF CHAT
BIJ VRAGEN OVER GEWELD

aard van het geweld
PSYCHISCH

LICHAMELIJK

SEKSUEEL

ECONOMISCH

78,8%

69,3%

7,7%

5,4%

56% 
INSTROOM 
VIA POLITIE

92,5% 
VAN DE MELDINGEN 

HANDELT OVER GEWELD 
BINNEN GEZIN OF FAMILIE

18 
KEER EEN MELDING 

 TOEGEKOMEN ROND 
OUDEREN MIS(BE)HANDELING

 Onze signalen
over familiaal geweld

Ook in 2021 ging er in de media veel aandacht naar 
de problematiek van familiaal geweld. Hoewel we 
aanmoedigen dat daarover wordt gesproken, komen 
vaak alleen sensationele beelden naar boven. We 
vragen dat de media de problematiek genuanceerd 
benaderen om recht te doen aan alle aspecten van 
familiaal geweld.

ONZE REALISATIES IN 2021

We hebben gezocht naar nieuwe invalshoeken om part-
nergeweld te benaderen. Hieruit vloeide een informatieve 
campagne voor kappers, in samenwerking met hulplijn 
1712 en Febelhair (de beroepsvereniging van Belgische 
kappers). Met een instructiefi lmpje werd het aanbod van 
1712 en de koppelbegeleiding onder de aandacht gebracht.

Omdat we hebben vastgesteld dat het voor politie en hulp-
verleners niet evident is om signalen van partnergeweld en 
ouderenmis(be)handeling te herkennen of bespreekbaar 
te maken, hebben we 4 geanimeerde video’s ontwikkeld 
waarin we het hulpaanbod tonen en ondersteunende tips 
meegeven.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

In 2021 werkten we mee aan de voorbereiding van de 
provinciale IFG-centra (Intrafamiliaal Geweld). We kijken 
uit naar de uitrol ervan in 2022.
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MENSEN MET 
EEN VRAAG OVER 

SCHEIDING, RELATIE EN 
OUDERSCHAP

5.442

41 

scheidings-
begeleiding

160 

ouderschaps-
bemiddeling

46 

scheidings-
bemiddeling

30 

ouderschaps-
begeleiding

476 

begeleiding  
relatie- en  

gezinsproblemen

600 
begeleiding 

bezoekruimte

1.353
Modules voorkomen en aanpakken  

van conflictueuze scheiding

CONTINUÜM 3

Conflictueuze scheidingen

Relaties op de klippen
Wat als er meer dan alleen een paar rake woorden vallen 
tijdens een relatiebreuk? Of als het nieuwe hoofdstuk in 
ieders leven nog pijnlijke sporen van het vorige draagt? 
Binnen dit hulpcontinuüm willen we een kompas zijn 

voor koppels, ouders, netwerk en hulpverleners. Met een 
gevarieerd hulpaanbod  en samen met onze partners 
begeleiden we hen in het transitieproces dat een scheiding 
met zich meebrengt.

Vechtscheidingen vermijden en ontzenuwen
In scheidingen met een contactbreuk tussen ouder en kind, 
verwijst de familierechtbank door naar de bezoekruimte. 
We ervaren de samenwerking met Justitie als een hef-
boom om conflicten te ontzenuwen. Hierbij doen we een 
beroep op het Vlaams draaiboek voor de bezoekruimten 
in Vlaanderen en Brussel. Daarin wordt een gefaseerd 
model omschreven dat de ouder-kindbezoeken en het 
doorschakelen naar andere begeleidingsvormen binnen de 
CAW’s uniform vastlegt. We passen dat model toe in onze 
3 bezoekruimtes. Sinds 2021 wordt er in elk CAW-huis ook 
een erkende bemiddelaar ingezet die de ouderschaps- en 
scheidingsbemiddelingen uitvoert.

We delen onze kennis ook met andere experten. Onze 
erkende bemiddelaars hebben meegewerkt aan ‘Mediati-
on Week’, studiedagen voor advocatuur en magistratuur 
waarbij bemiddeling centraal staat. Hierin hebben we onze 
hulpverlening binnen scheidingen toegelicht. 

Daarnaast hebben onze hulpverleners in 2021 het vor-
mingstraject ‘Oplossingsgericht hulpverlenen’ gevolgd.
Cliënten met vragen op psychisch- of relationeel vlak 
worden via kortdurende trajecten begeleid. We focussen 
hierbij zowel op problemen als op het probleemoplossend 
vermogen van cliënten. We stemmen dit aanbod verder af 
met het Netwerk Geestelijke Gezondheid, dat de uitrol van 
de eerstelijns psychologische zorg faciliteert.
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Onze signalen  
over conflictueuze scheidingen

In onze bezoekruimten wordt er gewerkt naar een 
zelfstandige ouder-kindbezoekregeling. Maar in de 
praktijk stellen we vast dat er gevallen zijn waarin we 
niet progressief kunnen werken. Bijvoorbeeld, als er 
een psychiatrische problematiek is bij de ouder. Dat 
verdient meer aandacht.

ONZE REALISATIES IN 2021

In 2021 hebben we ons hulpverleningsaanbod meer 
gediversifieerd. In complexe scheidingssituaties, waar de 
strijd en de kwetsuren blijven opspelen, is het vaak moeilijk 
om met beide ouders samen een traject te doorlopen. 
Daarom bieden we ouderschapsbegeleiding aan: iedere 
ouder krijgt apart de kans om in te gaan op de oorzaken 
van het conflict en de uitdagingen van het gezamenlijk 
ouderschap. Zo komen we tegemoet aan hun behoeften en 
noden, en zijn ze beter in staat om hun kinderen buiten de 
conflicten te houden.

Evenwel sluiten we gezamenlijke (ouder-)trajecten niet 
uit. In 2021 hebben we een groepsaanbod uitgeprobeerd 
waarin groepssessies antwoorden moeten geven aan hulp-
vragen van cliënten. Het laagdrempelige groepsaanbod 
‘Veerkrachtig ouderschap na scheiding’ reikt inzichten en 
vaardigheden aan voor ouders in verschillende fasen van 
hun scheidingsproces. De HerstelAcademie helpt ons om 
dit aanbod verder uit te zetten in onze 6 CAW-huizen.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

Na de positieve try-outs in 2021, rollen we het groeps-
aanbod ‘Veerkrachtig ouderschap na scheiding’ uit in 
onze CAW-huizen. Daarnaast maken we werk van een 
groepsaanbod voor kinderen en jongeren in een schei-
dingscontext.

De intersectorale afstemming van het scheidingsaanbod 
voor ouders en kinderen wordt verder verfijnd door de 
opmaak van een beslissingsboom en een intersectorale 
visietekst rond aanpak in scheiding, geschikt voor welzijn 
én Justitie.

In het najaar van 2022 organiseren we een studiedag om 
de deskundigheid van onze medewerkers en bij partners 
te bevorderen. Hiervoor wordt een werkbaar model voor 
intersectorale casustafels voor complexe scheidingen 
uitgewerkt.

We zoomen dieper in op de doelgroep die we willen 
bereiken met het aanbod ‘Kortdurende psychosociale 
begeleidingen’. Dat aanbod wordt afgestemd met de 
eerstelijns psychologische hulp die door de nieuwe 
RIZIV-conventie terugbetaalbaar wordt gemaakt. Samen 
met de hulpverlening uit de andere hulpcontinua in ons 
CAW gaan we na hoe we het kortdurend aanbod rond 
psychische, relationele vragen kunnen inzetten in integrale 
begeleidingen aan mensen met woonproblematieken, 
gedetineerden en kwetsbare jongvolwassenen. Door op 
meerdere levensdomeinen breedgeneralistisch te werken 
bieden we een meerwaarde aan onze meest kwetsbare 
cliënten.

>> De module individuele begeleiding bij persoonlijke 
problemen werd 883 keer ingezet. In 67,5% van de situaties 
in combinatie met een module uit het hulpcontinuüm 
Conflictueuze Scheidingen. Tijdens deze begeleiding lag 
de focus op psychisch welbevinden, stress/draagkracht en 
relatie/gezin/opvoeding.
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Diepe sporen van trauma en verlies
Slachtoff ers van diefstal, zware verkeersongevallen, 
geweld, stalking … We richten ons naar alle slachtoff ers 
van diverse soorten misdrijven. Ook hun omgeving, zoals 

nabestaanden (van zelfdoding) en getuigen, krijgen onze 
aandacht. We staan voor hen klaar met psychosociale, 
juridische én praktische ondersteuning.

Warme zorg voor elk slachtoff er
Het aanbod en de werking van slachtoff erhulp vloeit 
voort uit een samenwerkingsakkoord tussen de Federale 
en de Vlaamse overheid. Dat akkoord waarborgt een 
opdrachtverdeling en een naadloze overgang van slacht-
off erbejegening (door politie) en slachtoff eronthaal (van 
het Justitiehuis) naar slachtoff erhulp. Vanaf dan nemen 
onze medewerkers het over. Met aandacht voor kwali-
teitsvolle zorg op maat.

In 2021 liet de impact van de coronapandemie zich nog 
steeds voelen bij het zorgpersoneel in woonzorgcentra. 
Daarom hebben slachtoff erhulp en het Persoonlijk en 
Relationeel Welzijnswerk-team, net zoals in 2020, samen 
met het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg veerkracht-
versterkende groepssessies georganiseerd.

Ook de nazorg bij rampen en terreur kreeg de nodige 
aandacht: vanuit de Federale en Vlaamse overheid werden 
initiatieven genomen om dit beter te structureren. Slacht-
off erhulp heeft hierin een actieve rol mogen opnemen.

CONTINUÜM 4

Slachtoff erzorg

MENSEN 
MET EEN VRAAG 
OVER HULP AAN 
SLACHTOFFERS

2.851

642
Modules rond

begeleiding slachtoff erschap 
82% 

DOOVERWIJZINGEN POLITIE

delicten 
bij aanmelding rollen

43,5% geweld tegen personen

17,9% zedenfeiten

9,0 % vermogensdelict

29,6 % ander of geen misdrijf

52,3 % slachtoff er

24,7 % naastbestaande van het slachtoff er

3,7 % veroorzaker/dader

3,4 % getuige

15,9 % andere

CONTINUÜM 1

Dak- en thuisloosheid en wonen
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Onze signalen  
over slachtofferzorg

Met een mobiel stalkingalarm kunnen slachtoffers 
van stalking en partnergeweld de politie verwittigen 
als ze in gevaar zijn. In mei 2021 werden de 
voorwaarden en werkwijzen voor de inzet van 
dat alarm aangepast. Er werd beslist dat door het 
toekennen van een stalkingalarm er geen koppeling 
meer is met psychosociale begeleiding en opvolging. 
Sindsdien geven gebruikers geen gevolg meer aan 
de verwijzing door politie naar slachtofferhulp. Dat 
leidt ertoe dat het aanbod van het stalkingalarm zich 
beperkt tot het aanbieden van politiebeveiliging, 
zonder aandacht voor het mentaal welzijn van 
slachtoffers.

ONZE REALISATIES IN 2021

We kregen de opdracht om mensen te contacteren die 
betrokken waren bij de evacuatie van Afghaanse burgers 
uit Kabul (na de machtsovername door de taliban). Het 
opzet hiervan was om hulpvragen toe te leiden naar een 
passende ondersteuningsvorm. We hebben een 80-tal 
gezinnen en individuen gecontacteerd.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

In 2021 zag Oscar het licht, een nieuwe onthaalmethodiek 
die we binnen een Vlaamse sectorale werkgroep hebben 
uitgewerkt. Deze methodiek omschrijft welke stappen 
worden gevolgd in de eerste fase van een hulpverlenings-
traject en biedt tools om psychosociale en juridische hulp-
verlening te ondersteunen. In 2022 wordt Oscar binnen 
alle diensten slachtofferhulp in Vlaanderen toegepast.

We hebben een sectorale visietekst opgesteld waarin de 
doelstellingen van het begeleidingsaanbod van de diensten 
slachtofferhulp beschreven worden. In 2022 werken we 
verder aan de beschrijving van de psychosociale begelei-
dingspraktijk in slachtofferhulp, het juridisch aanbod, het 
begeleidingsaanbod naar kinderen en het aanbod van 
slachtofferhulp bij rampen en terreur. 

We merken dat de sectorale samenwerking tussen de 
verschillende diensten slachtofferhulp aan belang wint. 
We willen hierin een actieve rol opnemen, zowel beleids-
matig als inhoudelijk.
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Herstelgericht werken
Een beschuldigende vinger vergroot de afstand tussen 
dader, slachtoffer, omgeving en maatschappij. Daarom 
kiezen wij ervoor om hen respectvol met elkaar in verbin-
ding te brengen. Want naast het gepleegde misdrijf gaat 
het over een conflict tussen mensen of een conflict tussen 

een individu en de samenleving. En dat raakt niet opgelost 
door de dader of pleger enkel te straffen. Met verbinding 
krijg je een ander verhaal: dan werken alle betrokkenen 
samen aan een toekomstperspectief.

Opnieuw het andere pad op helpen
Ook wie een misdrijf heeft gepleegd, heeft het recht om 
te worden gehoord, op herstel en op terugkeer in de 
maatschappij. In 2021 hebben we een 10.000-tal oproepen 
ontvangen op ons gratis 0800-nummer voor gedetineer-
den en hun familie. Een gevolg van onze verhoogde inzet 
op telefonische bereikbaarheid, want Oost-Vlaanderen 
beschikt ‘slechts’ over 18 % van de totale gevangeniscapa-
citeit. 

We streven ernaar dat gedetineerden hun rol van ouder 
of partner kunnen blijven opnemen. Ook tijdens de 
coronapandemie. Het boek ‘Noor bezoekt haar papa in 
de gevangenis’ bereidt kinderen voor op een gevangenis-
bezoek of helpt om emoties achteraf gemakkelijker 
bespreekbaar te maken. Onze samenwerkingspartners 
hebben vlot ingepikt op onze bekendmaking van dit 
hulpmiddel en kregen een of meerdere exemplaren 
toegestuurd.

De Justitiehuizen hebben de hervorming van leerstraffen 
naar een aanbod rond gedragstraining geconcretiseerd. 
Vanaf 1 januari 2022 wordt er per provincie een samen-
werkingsverband opgericht om deze trainingen te 
organiseren. Voor CAW Oost-Vlaanderen luidt dit de start 
van een intersectorale partnerschap in met Groep Intro 
en CGG Zuid-Oost-Vlaanderen (Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg) in een Team Gedragstrainingen Oost- 
Vlaanderen.
Een gedragstraining is een gestandaardiseerd vormings-
pakket en bestaat uit 5 modules: sociale vaardigheden, 
agressie, intrafamiliaal geweld, druggebruik en alcohol-
gebruik.

Naast het Team Gedragstrainingen bestaat er ook een 
FAB-team (Forensisch Ambulant Begeleidingsteam). 
Dat team biedt hulp aan zowel minder- als meerderjarige 
personen die seksueel grensoverschrijdende gedachten 
en gevoelens hebben of dergelijk gedrag stellen. Dit team 
heeft versterking gekregen door de inzet van middelen uit 
het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6).

CONTINUÜM 5

Daderschap en detentie

Onze signalen  
over daderschap en detentie

In 3 van de 4 gevangenissen in Oost-Vlaanderen 
zitten de cellen overvol. De bevolkingsgraad 
staat in Oudenaarde op 118 %, in Gent op 125 % 
en in Dendermonde 130 %. Deze overbevolking 
vergroot de druk op hulpverleners, die de continue 
instroom van vragen door gedetineerden en hun 
naastbestaanden kwaliteitsvol willen opvangen. 
Daarom vragen we om extra personele middelen, 
met de reële gevangeniscapaciteit als basis.

>> De module individuele begeleiding bij persoonlijke 
problemen werd 883 keer ingezet. In 2 % van de situaties 
in combinatie met een module uit het hulpcontinuüm 
Daderschap en Detentie. Tijdens deze begeleiding lag de 
focus op psychisch welbevinden, stress/draagkracht en 
relatie/gezin/opvoeding.
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362
begeleiding 

gedetineerden

21
begeleiding 

naastbestaanden 

18
begeleiding 

ouder-kind contact 
tijdens detentie

401
Modules rond daderschap en detentie

91
begeleidingen 
Dader in Zicht 

34
begeleidingen 

Slachtoffer in Beeld 

77 

begeleidingen 
Leerproject 

voor Daders van 
Seksueel Geweld

62
ingezette modules 
Hulpverlening Sek-
suele delinquenten

264
Forensisch Ambulante Begeleidingen

GEDETINEERDEN EN 
DIRECTE SOCIALE 

OMGEVING OP 
ONTHAAL

1.180

10.017
OPROEPEN  

0800 90 109 HULPLIJN  
GEVANGENISSEN

ONZE REALISATIES IN 2021

We hebben voor de Vlaamse beleidsmakers een nota 
opgesteld die de uitbouw van een toegankelijk en 
toereikend aanbod voor minderjarige plegers van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag in Oost-Vlaanderen 
omschrijft. Op basis daarvan willen we een expertenteam 
voor minderjarigen oprichten waarbij ons CAW een 
leidende rol opneemt.

Ook voor meerderjarige plegers van seksueel grens-
overschrijdend gedrag hebben we het bestaande aanbod 
uitgebreid. Voor de aanmelding en intake van deze 
doelgroep maakt het FAB-team deel uit van het Ambulant 
Forensisch Aanmeldingsteam (AMFORA), een provinciaal 
samenwerkingsverband tussen CGG Adentro, CGG De Drie 
Stromen en OBRA|BAKEN vzw.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

We kijken hoopvol uit naar de differentiatie in detentie-
vormen, zoals detentie- en transitiehuizen, die door de 
federale minister van Justitie werden aangekondigd. We 
gaan na welke rol we hierin kunnen opnemen.
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CONTINUÜM 6

Mensen in precaire verblijfssituaties

De wereld verenigd in het CAW
Binnen dit continuüm bieden we ondersteuning en bege-
leiding aan mensen die zich in een precaire verblijfssituatie 
bevinden. Een prangende noodzaak, want maatschappelij-
ke crisissen in andere landen laten zich snel voelen binnen 

het CAW. Zo duurde het bij de gebeurtenissen in Afghani-
stan welgeteld twee dagen voordat de eerste vragen ons 
bereikten. Vragen naar informatie, naar ondersteuning, 
naar hulp bij procedures en -vooral- naar houvast.

Een warme thuis voor nieuwkomers
Via ons groepsaanbod Mind-Spring, het psycho-educatieve 
programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten, 
brengen we mensen samen die dezelfde ervaringen en taal 
delen. Ervaringsdeskundigen reiken hen samen met een 
co-begeleider handvaten aan om de gebeurtenissen in hun 
thuisland en indrukken van hun nieuwe situatie te helpen 
verwerken. In 2021 hebben we specifiek voor gerepatrieer-
den uit Afghanistan een apart groepsaanbod ontwikkeld. 

Daarnaast blijven onze onthaal-medewerkers vragen 
beantwoorden van nieuwkomers en van mensen die al 
langer in ons land verblijven: rond psychosociale bege-
leiding, toekomstoriëntering of juridische procedures als 
verblijfsrecht en gezinshereniging.

2021 is ook het jaar van de perspectiefbegeleiding. We 
hebben hierrond een module ontwikkeld naar aanleiding 
van de opstart van het project opvang en oriëntatie voor 
mensen zonder wettig verblijf in Gent en de vraag door het 
lokaal bestuur van Sint-Niklaas naar ambulante perspec-
tiefbegeleiding. 

Onze signalen  
over mensen in precaire 
 verblijfssituaties

De overheid investeert in opvang van mensen in 
precaire verblijfssituaties en dat juichen we toe. Maar 
psychosociale- en administratieve ondersteuning 
wordt nog al te vaak over het hoofd gezien. We 
vragen dat hiervoor in middelen wordt voorzien, 
specifiek voor mensen in zo’n situatie.

16 groepen Pashtu

8 groepen Arabisch

7 groepen Dari 

2 groepen Tigrinya

2 groepen Turks

1 groep Spaans

1 groep Somalisch

1 groep Frans

4 groepen Nederlands

5 groepen Nederlands  
Mind-Spring@WORK

87
13 GROEPEN
VOLWASSENEN

126
16 GROEPEN

JUNIORS 14-18 JAAR

35
4 GROEPEN

KINDEREN 8-13 JAAR

61
9 GROEPEN

OUDERKRACHT

56
5 GROEPEN

MIND-SPRING@WORK

transithuis

CONSULTEN

1.485
ONTHALEN 

1.375

CASUSSEN  
1.176

EENMALIGE 
CONTACTEN

199
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ONZE REALISATIES IN 2021

In 2021 zijn we gestart met Mind-spring voor senioren. 
Daarnaast hebben we namens 5 CAW’s het project ‘Met 
Mind-Spring Junior’ een sprong naar de toekomst maken’ 
bij het Rode Neuzen Fonds ingediend. Het Fonds heeft ons 
middelen toegekend waarmee we 12 Junior-programma’s 
konden aanbieden in 3 provincies.

Na een lange voorbereidingsfase hebben we begin 
november de eerste mensen opgevangen in het Gentse 
project ‘Opvang en Orientatie’ voor mensen zonder 
wettig verblijf. Hiervoor werken we nauw samen met Stad 
Gent, OCMW Gent en het Gentse middenveld, geïnspireerd 
door het opvangmodel BBB+ uit Groningen (Nederland). 
We staan in voor het beheer van de opvang en de begelei-
ding van de bewoners. Tijdens de begeleiding gaan we per 
dossier na welke mogelijkheden beschikbaar zijn voor het 
verkrijgen van een wettig verblijf, maar reiken we ook info 
aan over een vrijwillige terugkeer naar het thuisland. Door 
in te zetten op de capaciteiten van deelnemers en samen 
met hen de beschikbare opties te overlopen, helpen we 
hen kiezen voor een duurzaam toekomstperspectief.
In 2021 hebben we voor dit project 3 opvangmedewerkers 
en 2 perspectiefbegeleiders en 2 juristen ingeschakeld. 
Ons Transithuis is betrokken als toeleider en screener.

We hebben 1 Mind-Spring-groep georganiseerd voor 
 Afghanen die de gebeurtenissen in hun land zijn ont-
vlucht. Slachtofferhulp contacteerde geëvacueerde burgers, 
polste naar hun noden en lichtte het CAW-aanbod toe.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

In 2022 verkennen we verder de mogelijkheden om het 
model van perspectiefbegeleiding ambulant in te zetten bij 
mensen die al onderdak hebben.

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt verdriet en drama’s bij 
Oekraïeners en in de rest van de wereld. Sinds de Tweede 
Wereldoorlog zijn nooit zoveel mensen op korte termijn 
in Europa op de vlucht geslagen. Crisismanagement 
vraagt om een sterke samenwerking en afstemming. Net 
zoals de vluchtelingencrisis in 2015 willen we ook in 2022 
laagdrempelige, psychosociale ondersteuning bieden aan 
deze kwetsbare groep.

Maar liefst 10 Mind-Spring-trainers en co-begeleiders 
hebben een 7ROSES-training gevolgd. Deze training 
leert een methodiek aan om slachtoffers van ingrijpende 
gebeurtenissen te ondersteunen bij hun herstelproces.

We hebben 38 sociaal werkers van OCMW’s uit West-Vlaan-
deren, Oost-Vlaanderen, Brussel, Waals Brabant en Vlaams 
Brabant opgeleid in cultuursensitief werken met nieuw-
komers, vluchtelingen en migranten. Deze opleiding is tot 
stand gekomen binnen het AMIF-project Cultuursensitief 
werken via Mind-Spring.
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Jong zijn? Dat is nogal wat!
We willen de meest kwetsbare jongeren en jongvolwasse-
nen bereiken. En dat is precies waarop we hebben ingezet 
in 2021. Door het JAC (het jongerenaanbod van het CAW) 
klaar te stomen voor een sterkere mobiele en outreachen-
de werking, vinden meer jongeren in kwetsbare situaties 

de weg naar onze hulpverlening. Ze zijn welkom met om 
het even welke vraag. Of die nu gaat over school, werk, 
relaties, seks, gezondheid of vrienden … Onze hulpverle-
ners staan voor hen klaar!

Op elk scharnierpunt kwetsbare jongeren helpen
Het mentaal welzijn van onze jongere cliënten blijft het 
grootste zorgpunt. Omdat hulpverlening op de tweede lijn 
langzaam dichtslibt, zetten we in de eerste lijn sterker in 
op preventieve acties en vangen we daar de eerste noden 
op. Deze werking sluit naadloos aan op de toekomstvisie 
van het agentschap Opgroeien: ‘preventiever, lokaler en 
breder’.

We geloven sterk in het bundelen van krachten. Daarom 
staat 2021 in het teken van samenwerking. Via de ESF-pro-
jecten, intersectorale lokale samenwerkingsverbanden 
voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, zijn we actief 
betrokken bij ‘Lokale partnerschappen voor jongeren,’ de 
OverKop-huizen en ‘A Way Home’-coalities.

CONTINUÜM 7

Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen

>> De module individuele begeleiding bij persoonlijke problemen werd 883 keer ingezet. In 0,5 % van de situaties in 
combinatie met een module uit het hulpcontinuüm Kwetsbare Jongeren en Jongvolwassenen. Tijdens deze begeleiding lag 
de focus op psychisch welbevinden, stress/draagkracht en relatie/gezin/opvoeding.
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JONGEREN EN  
JONGVOLWASSENEN

4.599

VIA JAC
1.359

VIA ANDERE
CAW TEAMS

3.240
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120
begeleiding 

slachtofferschap

122
woonbegeleiding 

ambulant

99
woonbegeleiding 

met verblijf

74
begeleiding 

persoonlijke 
problemen

68
contactherstel - 

bezoekruimte

818
Modules voor jongeren en jongvolwassenen

Onze signalen  
over kwetsbare jongeren en 
 jongvolwassenen

We blijven botsen op wachtlijsten voor 
het vervolgaanbod. Dat brengt ons én 
jeugdhulpverlaters in een moeilijke positie. Want 
zo blijven de JAC-hulpverleners fungeren als de enige 
vertrouwenspersonen voor deze jongeren, zonder 
de mogelijkheden om in te spelen op hun zorgnoden. 
Daarom willen we voor jeugdhulpverlaters de 
overgang naar volwassenheid vergemakkelijken.

ONZE REALISATIES IN 2021

Ons CAW is partner in 12 goedgekeurde ESF-projecten 
in Oost-Vlaanderen. Maar liefst 12 van onze jongeren-
hulpverleners zijn aan de slag gegaan met ‘Lokale partner-
schappen voor jongeren’-projecten. Samen met andere 
organisaties binnen dit intersectoraal samenwerkingsver-
band verkleinen we de afstand tussen kwetsbare jongvol-
wassenen en de arbeidsmarkt. We zetten onze expertise 
in om jongeren te versterken op welzijnsthema’s waarin 
we sterk zijn, zoals wonen en administratie, psychosociaal 
welzijn en sociaal netwerk.

In mei 2021 werd de uitbouw van 4 nieuwe Over-
Kop-huizen in Oost-Vlaanderen goedgekeurd. Daarnaast 
werd ook de goedkeuring van het pioniershuis in Gent 
bestendigd.  In november gingen de huizen in Wetteren en 
Aalst open. In het voorjaar van 2022 volgen Sint-Niklaas en 
Ronse. Het JAC is een actieve partner in alle OverKop-hui-
zen. Zo brengen we onze laagdrempelige hulpverlening 
dichter bij de leefwereld van jongeren.

We hebben ons programma ‘Bruggen na(ar) 18’ verder 
bijgestuurd, met de kennis die we hebben verworven 
doorheen een extern traject rond impactgedreven hande-
len. Hiermee kunnen we de effecten van ons programma 
op jongeren en jongvolwassenen beter meten. Met 
‘Bruggen na(ar) 18’ willen we jeugdhulpverlaters helpen om 
makkelijker de overstap naar volwassenheid en verdere 
hulpverlening te maken.

Er werd in Gent een nieuwe ‘A Way Home’-coalitie 
uitgebouwd waarin ons CAW een actieve rol opneemt. 
Deze beweging, ook gekend als een ‘coalition of the 
willing’ bestrijdt dakloosheid bij jongvolwassenen. Ook 
het samenwerkingsverband ‘Bruggen na(ar) 18 Waas en 
Dender’ heeft zich bij de beweging aangesloten.

EEN BLIK OP DE TOEKOMST

Het blijft een uitdaging om de minst ingrijpende hulp te 
bieden aan jongeren. Ze kampen met diverse problemen 
en zijn tegelijk op zoek naar autonomie en een (hernieuwd) 
vertrouwen in de hulpverlening. Daarom kiezen we voor 
een oplossingsgerichte aanpak waarbij we jongeren zelf 
achter het stuur laten plaatsnemen: ze doen op eigen 
tempo een beroep op onze hulpverlening. In 2022 starten 
we hierrond een opleidingstraject voor onze medewerkers, 
samen met de stichting Vraagkracht.

Omdat werken met jongvolwassenen om specifieke 
vaardigheden en een eigen aanpak vraagt, lanceren we in 
2022 een interne kenniscel om opgedane ervaringen te 
delen met andere teams. Want jongvolwassenen vinden 
dan wel de weg naar het JAC, ook in andere hulpcontinua 
verlenen we hen onze hulp.

top 5 modules
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Als draagkracht extra ondersteuning nodig heeft
Corona heeft de draagkracht van de maatschappij op de 
proef gesteld. Jongeren, volwassenen en de voorzieningen 
die hen hulp verlenen, hebben situaties (sneller) zien 
verergeren tot een crisis. De uitdaging om crisissituaties 
hanteerbaar te maken en verandering te vergemakkelij-
ken, was groter dan voorheen.

Het Crisisteam voorkomt dat cliënten in crisis in een te 
ingrijpende hulpverlening of het gerechtelijk circuit terecht-
komen, versterkt hun draagkracht en voorkomt escalaties. 
Ook hulpverleners en andere betrokken kunnen er terecht.

Voor minderjarigen en volwassenen
Het Crisismeldpunt Minderjarigen Oost-Vlaanderen is een 
onderdeel van het Crisisteam en is 24 uur per dag, 7 dagen 
per week actief. Het meldpunt biedt vraagverduidelijking 
en consult, en kan steunen op een intersectoraal netwerk 
van jeugdhulpvoorzieningen om de gepaste crisishulp in te 
schakelen. Dit netwerk wordt samen met de partners uit 
de crisiszorg van de Geestelijke Gezondheidszorg (RADAR) 
vormgegeven.

Daarnaast biedt het crisisteam ook hulp aan meerderjari-
gen. Na vraagverheldering willen we zorgen voor een bre-
dere kijk op en een betere inschatting van de crisissituatie. 
In sommige situaties wordt een (mobiele) crisisinterventie, 
-begeleiding en -opvang ingeschakeld.
In 2021 merken we een stijging in het aantal aanmeldingen 
rond familiaal geweld, zoals ouder-kindconflicten en 
partnergeweld, en het aantal geestelijke gezondheids-
problematieken bij kinderen en jongeren. Vooral zelf-
moordgedachten en -pogingen, en eetstoornissen komen 
vaker voor.

Crisishulp

Onze signalen  
over crisishulp

De coronapandemie heeft de druk op het 
psychosociaal welzijn van kinderen, jongeren, 
volwassenen en gezinnen verhoogd. Dat 
hebben we gemerkt aan het stijgend aantal 
aanmeldingen binnen onze crisiswerking. Het 
jeugdhulpverleningslandschap is overbevraagd en 
onderbezet, waardoor er telkens meer inspanningen 
moeten worden geleverd om aan cliëntvragen 
tegemoet te komen. Daardoor is er dikwijls geen 
gepast hulpaanbod beschikbaar, waardoor situaties 
verergeren en het crisisteam op haar beurt ook geen 
snel inzetbare crisishulp kan aanbieden.

CONTINUÜM 1

Dak- en thuisloosheid en wonen

CONSULTVRAGEN

1.114
CRISISTRAJECTEN
1.172

MINDERJARIGEN

808
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Het Crisisteam voorkomt 
dat cliënten in crisis in een 
te ingrijpende hulpverlening 
of het gerechtelijk circuit 
terechtkomen, versterkt 
hun draagkracht en 
voorkomt escalaties. 

“



24 — JAARVERSLAG 
2021

Financiën 
Complexe projecten in balans

2021 was het jaar waarin de coronamaatregelen dicteerden 
dat er nog veel van thuis uit werd gewerkt. Daardoor 
hebben we, net zoals in 2019 en 2020, minder kosten gehad 
aan posten zoals mobiliteit, teambuilding, vergaderingen 
en onthaal.

In de personeelskosten zijn twee bewegingen merkbaar. 
Zo zijn door nieuwe maatregelen de barema’s met 1,7 % 
gestegen en werden nieuwe incentives (zoals consumptie- 
en ecocheques) aan het personeel uitgekeerd. Daarnaast 
heerste er een schaarste op de arbeidsmarkt waardoor we 
er niet in slaagden om tijdig medewerkers te vervangen of 
aan te werven. Met duidelijke gevolgen op de resultaten 
van het boekjaar.

In 2021 stond het Masterplan Gebouwen in de steigers en 
werd de voorbereiding van het project Muide-Meulestede  
afgerond. Ons CAW heeft op eind 2021 geen enkele 
langetermijnfinanciering en kan dus schuldenvrij aan het 
Masterplan beginnen.

Het aantal subsidielijnen stijgt jaarlijks, samen met de 
complexiteit van de financiering. Telkens meer projecten 
en financieringen gebeuren dan ook via partners en 
netwerken. Inhoudelijk biedt dit voor ons een meerwaarde, 
maar daardoor wordt de financiële afrekening in het 
voorjaar almaar complexer.

Het departement Financiën zet verder in op digitalisering. 
Zo worden vanaf 2021 alle facturen in de opvang digitaal 
verstuurd én wordt nauwer samengewerkt met HR. De 
personeelspuzzel en de financiële afrekening worden 
vanuit beide departementen nauwer opgevolgd, onder 
meer door de vele evoluties en soorten financieringen.

138 
INKOMSTENSTROMEN  

SUBSIDIES

15.034
VERWERKTE FACTUREN

KOSTEN

Handelsgoederen 351.133,70

Diensten en diversen  3.399.703,68

Personeelskosten 25.954.780,00

Afschrijvingen en voorzieningen 1.348.097,23

Andere organisatiekosten 432.605,37

Financiële kosten 72.060,54

Uitzonderlijke kosten 571.659,66

OPBRENGSTEN

Omzet 1.562.445,90

Subsidies en giften  31.006.504,96

Andere organisatieopbrengsten 687.883,59

Financiële opbrengsten 11.375,05

Uitzonderlijke opbrengsten 470.880,27

24 — JAARVERSLAG 
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BALANSTOTAAL

33.122.327,00 euro
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HR 

NIET BETAALDE  
MEDEWERKERS

 386 vrijwilligers

 27 wijkwerkers

 23 in sociale tewerkstelling (art. 60)

 25 (school) stages

108 
NIEUWE COLLEGA’S

669 
BETAALDE MEDEWERKERS

75% 
VROUWEN

25% 
MANNEN

                          GEMIDDELD 

41 jaar
OUD

10
GEMIDDELD ONGEVEER

IN DIENST
jaar

Zorg voor (nieuwe) medewerkers
De coronapandemie was ook binnen HR 
sterk voelbaar. We investeerden extra 
in de retentie van medewerkers en het 
positioneren van ons CAW als aan-
trekkelijke werkgever voor potentiële 
medewerkers.
Ondanks de inzet op fysieke hulpverlening 
in 2021, moesten collega’s de afstand tus-
sen elkaar en het bureau op de werkplaats 
bewaren. Verbinding werd belangrijker 
dan ooit. Daar werd werk van gemaakt 
via online CAW Tournees, webinars voor 
medewerkers waarin het reilen en zeilen 
van de organisatie wordt toegelicht.
Die verbondenheid haalden we strakker 
aan door in te zetten op arbeidsomstan-
digheden en -voorwaarden. Het hybride 
werken (deels thuis, op kantoor of elders) 
was daar een essentieel onderdeel van. 
Net zoals het toekennen van extra verlofd-
agen bij coronagerelateerde dwingende 
omstandigheden. Zo verbeterden we 
zowel de algemene tevredenheid als de 
werk-privébalans.
Medewerkers konden zich inschrijven 

voor de Roze Mars van Think Pink. Het 
doel? In de maand mei ‘21 elke dag 
10.000 stappen zetten! Maar liefst 179 
CAW-medewerkers deden mee. Naast een 
verbeterde verbinding tussen collega’s on-
derling, was deze actie ook bevorderend 
voor een goede conditie en een gezond 
mentaal welzijn.
In het najaar werden vaccinatiecampag-
nes opgezet (zowel griep als COVID-19) en 
vond onze welzijnsbevraging plaats. Deze 
laatste leerde ons dat we een aantal ‘rode 
vlaggen’ uit de vorige bevraging (2016) 
hebben weggewerkt. En dat zowel emoti-
onele belasting als interne communicatie 
aandachtspunten blijven. In 2021 werden 
er 151 incidenten rond externe agressie 
gemeld, waarvan 39 werden behandeld 
door ons nazorgteam.
De komst van nieuwe medewerkers 
bracht ons nieuwe inzichten rond het 
creëren van een warm onthaal in coro-
natijden. Nabijheid op afstand kreeg een 
nieuwe dimensie terwijl we hen hielpen 
integreren binnen de organisatie.

HR heruitgevonden
We hebben voorzien in doorstroompro-
jecten voor vrijwilligers, stagiairs en 
medewerkers met een artikel 60-statuut 
(sociale tewerkstelling). Dat inspireerde 
ons om meer toekomstgericht na te den-
ken over de manier waarop we, bijvoor-
beeld, vrijwilligers vaker kunnen inzetten 
als aanvulling op onze hulpverlening.

Verder werd het beleid bij het aantrekken 
van nieuwe collega’s grondig onder de 
loep genomen. Zo hebben we vacatu-
reteksten herschreven vanuit een meer 
inclusieve blik en de sollicitatiedrempels 
weggenomen of verlaagd. Voor een grotere 
zichtbaarheid van onze vacatures werden 
LinkedIn en Facebook ingeschakeld.

De dienst HR zal ook in 2022 inzetten op innovatie binnen gezondheid en welzijn. 
Zo kijken we alvast uit naar de acties die we willen lanceren rond externe agressie, 
in overleg met het comité voor preventie en bescherming op het werk.
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De oude peperkoekfabriek ‘De Biekens’ stond al jaren leeg. Door het ontbreken van een functionele 
invulling was het gebouw in een verouderde staat geraakt. In de zoektocht naar een centrumlocatie 
voor residentiële opvang, werd het pand bezocht, onderzocht en gekocht.
Na de aankoop doorliepen we een participatietraject waarbij CAW-medewerkers nauw betrokken 
werden in de verdere uitwerking van het ontwerp. Met succes! Want op 5 oktober ’21 wonnen we de 
Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2021.

Net als in 2020 lag de focus in 2021 op mobiel werken en thuiswerk. Hiervoor 
waren meer laptops nodig en dus ook een verhoogde inzet op beveiliging. Op 
vlak van telefonie werd organisatiebreed een hybride oplossing ingevoerd: een 
combinatie van vast en mobiel telefoneren. Met het afschakelen van onze laatste 
fysieke server werd de migratie richting cloudservice afgerond.

Patrimonium 
Excellent Bouwheerschap

ICT
Een nieuwe technologische fase

Het internet der dingen deed zijn intrede in ons CAW. Zo testten we de 
monitoring van de bezetting van onze gebouwen. In 2022 breiden we dit uit 
naar het capteren van data in onze technische installaties. Zo ondersteunt ICT 
ook in het facilitaire de groei naar een meer datagedreven CAW.
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Net als in 2020 lag  
de focus in 2021 op mobiel 
werken en thuiswerk.“
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Corona heeft de manier 
veranderd waarop we 
hulpverlening bieden  
of contact houden  
met cliënten.

“
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Onze coronacijfers
Solitair maar solidair
Geen info over het aantal besmettingen, zieken-
huisopnams of bedden op intensieve zorgen. Wél 
cijfers die iets zeggen over hoe wij 2020 en 2021 
hebben beleefd. En hoe de komst van corona de 
manier heeft veranderd waarop we hulpverlening 
bieden of contact houden met cliënten.

 2019 2020 2021

 Fysieke gesprekken 61% 34% 44%
 Online hulp 15% 23% 20%
 Telefonische hulp 22% 40% 34%
 Contacten externe 
 hulpverleners en diensten 1% 1% 1%
 Briefwisseling 1% 2% 1%

2020 2021

Invloed van corona op de wijze van hulpverlening en contact met de cliënt

 29.600 keer 46.350 keer
bezoekers in onze inloopcentra

 8.767 8.386
cliënten geholpen met vragen 

over psychisch welzijn, stress en draagkracht

 10.852 10.017
oproepen van gedetineerden beantwoord

via onze aparte 0800-hulplijn
in de 4 Oost-Vlaamse gevangenissen

 1.884 2.175
cliënten geholpen met vragen over partnergeweld 

en familiaal geweld

 446  760
personeelsleden in woonzorgcentra 

bijgestaan

20212019 2020

Corona heeft de manier 
veranderd waarop we 
hulpverlening bieden 
of contact houden 
met cliënten.
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6 werkingsgebieden

Gent
Marc De Veirman | beleidscoördinator
marcdeveirman@cawoostvlaanderen.be

Leen Baeke | beleidscoördinator
leenbaeke@cawoostvlaanderen.be

Femke Vandecasteele
femkevandecasteele@cawoostvlaanderen.be

Frances Van Belle
francesvanbelle@cawoostvlaanderen.be

Geert Beeckmans
geertbeeckmans@cawoostvlaanderen.be

Karel Thys
karelthys@cawoostvlaanderen.be

Lieselot Nuytten
lieselotnuytten@cawoostvlaanderen.be

Maarten Muller
maartenmuller@cawoostvlaanderen.be

Marian Claeys
marianclaeys@cawoostvlaanderen.be

Rosi Vervaet
rosivervaet@cawoostvlaanderen.be

Vera Van Thielen
veravanthielen@cawoostvlaanderen.be

Pom Cattoor
pomcattoor@cawoostvlaanderen.be

Waasland
Elke Hooyberghs | beleidscoördinator
elkehooyberghs@cawoostvlaanderen.be

Leen Baeke | beleidscoördinator
leenbaeke@cawoostvlaanderen.be

Ann-Sofi e Wautier
annsofi ewautier@cawoostvlaanderen.be

Inge Jansegers
ingejansegers@cawoostvlaanderen.be

Kim Alliet
kimalliet@cawoostvlaanderen.be

Dender-Scheldekracht
Elke Hooyberghs | beleidscoördinator
elkehooyberghs@cawoostvlaanderen.be

Leen Baeke | beleidscoördinator
leenbaeke@cawoostvlaanderen.be

Els Govaert
elsgovaert@cawoostvlaanderen.be

Liesbet Geeurickx
liesbetgeeurickx@cawoostvlaanderen.be

Valérie Verheyen
valerieverheyen@cawoostvlaanderen.be

Wim Van Hove
wimvanhove@cawoostvlaanderen.be

Aalst-Dender-Zuid
Elke Hooyberghs | beleidscoördinator
elkehooyberghs@cawoostvlaanderen.be

Leen Baeke | beleidscoördinator
leenbaeke@cawoostvlaanderen.be

Els Govaert
elsgovaert@cawoostvlaanderen.be

Els Van Den Berghe
elsvandenberghe@cawoostvlaanderen.be

Frederik Van Wemmel
frederikvanwemmel@cawoostvlaanderen.be

Lyn Minnaert
lynminnaert@cawoostvlaanderen.be

Vlaamse Ardennen-Panacea
Marc De Veirman | beleidscoördinator
marcdeveirman@cawoostvlaanderen.be

Leen Baeke | beleidscoördinator
leenbaeke@cawoostvlaanderen.be

Elsie Vermeulen
elsievermeulen@cawoostvlaanderen.be

Jolien Van Damme
jolienvandamme@cawoostvlaanderen.be

Karolien Gedopt
karoliengedopt@cawoostvlaanderen.be

Liesbet Van Damme
liesbetvandamme@cawoostvlaanderen.be

Meetjesland-Schelde-Leie
Marc De Veirman | beleidscoördinator
marcdeveirman@cawoostvlaanderen.be

Leen Baeke | beleidscoördinator
leenbaeke@cawoostvlaanderen.be

Anke Apers
ankeapers@cawoostvlaanderen.be

Carla Bracke
carlabracke@cawoostvlaanderen.be

Gent

Beveren

Aalst

Aalter

Deinze

Ninove

Maldegem

Brakel

Assenede

Evergem

Lokeren

Zele

Lochristi

Sint-Niklaas

Zulte

Herzele
Zottegem

Temse

Lede

Sint-Laureins

Oudenaarde

Stekene
Eeklo

Ronse

Berlare

Hamme

Zwalm

Laarne

Maarkedal

Gavere

Lierde

Wetteren

Haaltert

Nazareth

Kruibeke

Lebbeke

Geraardsbergen

Kaprijke

Oosterzele

Dendermonde

Moerbeke

Kruisem

Merelbeke

Sint-Gillis-Waas

Erpe-Mere

Melle

Wachtebeke

Kluisbergen

Wichelen

Waasmunster

Wortegem-Petegem

Buggenhout

De Pinte

Destelbergen

Zelzate

Lievegem

Sint-Lievens-Houtem

Horebeke

Denderleeuw

Sint-Martens-Latem

Zwijndrecht

Regionale Zorgzone

Grens Eerstelijnszone

Oost-Meetjesland, West-Meetjesland, Schelde en Leie

Gent

Scheldekracht, Dender

Regio Aalst, Dender-Zuid

Z-W Waasland, N-O Waasland

Vlaamse Ardennen, Pancea
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— 31 CAW OOST-VLAANDEREN 

Wie is wie?
In 2021 rolden we onze ‘Route 67’ uit. Meer dan ooit staan 
we klaar als vaste en stabiele partner voor de lokale 
besturen bij de vormgeving en uitvoering van het lokale 
welzijnsbeleid. We doopten het traject ‘Route 67’ want 6 
werkingsgebieden en 7 hulpcontinua vormen voortaan onze 
leidraad. In Woord vooraf van dit jaarverslag (pp. 5-6) lees je 
er meer over.

7 hulpcontinua

Beleidscoördinatoren
Els Goossens
elsgoossens@cawoostvlaanderen.be

Mieke Van Durme
miekevandurme@cawoostvlaanderen.be

Dak- en thuisloosheid
Kristel Jorissen
kristeljorissen@cawoostvlaanderen.be

Bart Dewaele
bartdewaele@cawoostvlaanderen.be

Véronique Vancoppenolle
veroniquevancoppenolle@cawoostvlaanderen.be

Familiaal geweld
Monique Van Malderen
moniquevanmalderen@cawoostvlaanderen.be

Guy Vandervurst
guyvandervurst@cawoostvlaanderen.be

Conflictueuze scheidingen
Marijke De Bruyn
marijkedebruyn@cawoostvlaanderen.be

Slachtoffers
Guy Vandervurst
guyvandervurst@cawoostvlaanderen.be

Daderschap en detentie
Tinneke Voets
tinnekevoets@cawoostvlaanderen.be

Precaire verblijfssituaties
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Draag bij  
aan het welzijn  
van anderen

Iedereen heeft het wel eens 
moeilijk …
Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en 
familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen 
kent ook momenten waarop het niet meer lukt. Iedereen 
heeft recht op goede hulp. Om die hulp te kunnen blijven 
bieden, hebben we jouw steun nodig.

Doe een gift of schenk maandelijks
2021 was een jaar vol uitdagingen die soms het uiterste 
vroegen. Gelukkig kon CAW Oost-Vlaanderen opnieuw 
rekenen op jouw hartverwarmende steun.

Dankzij jouw steun en engagement konden we opnieuw 
dat beetje meer doen voor de meest kwetsbaren in onze 
samenleving. Zoals warme sokken voor de mensen in de 
nachtopvang, de Sinterklaas-rondgang in de opvangcentra, 
een kerstfeest voor kinderen, recreatiemogelijkheden voor 
jongeren of sanitaire pakketten. Zonder jouw vrijgevigheid 
was dit allemaal niet mogelijk.

Telkens meer mensen zijn bereid om hun steentje bij 
te dragen als donateur! Ook 2022 belooft een jaar vol 
uitdagingen te worden en ook dan zal jouw steun en 
hulp belangrijk zijn. We blijven dromen (en voegen vaak 
al de daad bij het woord!) over CAW-huizen die warme 
ontmoetingsplekken worden, over kindvriendelijke lokalen 
en tuinen … Plekken waar je tot rust kan komen en waar je 
geholpen wordt in de beste omstandigheden.

Wil je ons helpen? Samen zorgen we ervoor dat heel wat 
mensen kunnen ervaren wat het betekent om te leven in 
een warme maatschappij waar ieder voor elkaar zorgdraagt.

Jouw gift – groot of klein – maakt  
een wereld van verschil voor de meest 
kwetsbaren onder ons.

Voor bijdrages vanaf 40 euro op het rekeningnummer 
BE25 0689 0002 0082, krijg je van ons een fiscaal 
attest, goed voor een belastingvermindering van 
45 %. Een gift van 100 euro kost je dus eigenlijk maar 
55 euro! Meer info hierover? 
Fondsenwerver Noël Callebaut helpt je graag verder 
via noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be 
of 09 43 20 060.

Een blik op de toekomst

In 2022 zetten we in op de hernieuwing van de buitenspeeltuigen in onze bezoekruimtes en opvangcentra, omdat ze niet 
langer voldeden aan de veiligheidsvoorschriften. In bezoekruimtes en opvangcentra kunnen ouders en kinderen elkaar 
ontmoeten wanneer, bijvoorbeeld, door echtscheiding geen contact meer mogelijk is. Via gesprekken, bezoeken én 
samenspel werken we samen om de relatie en het contact tussen ouders en kinderen te herstellen.

www.caw.be


