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Beste lezer, 

Door de coronacrisis is er groei van maatschappelijk besef dat welzijn 
en mentale gezondheid van essentieel belang zijn. CAW is meer dan 
ooit belangrijk in deze tijden. 

Onze hulpverleners streven elke dag naar het versterken van het welzijn 
van de mensen. Het doel is een kwaliteitsvol leven voor elke persoon 
waarin men de regie zelf in handen heeft. De hulpverlening richt zich 
op alle relevante levensdomeinen die belangrijk zijn voor het welzijn 
van de cliënt. De cliënt staat aan het stuur en beslist samen met de 
hulpverlener hoe het hulpverleningstraject vorm krijgt. 

We gaan pro-actief op zoek naar de meest kwetsbaren die vandaag 
de weg nog niet vinden naar ons CAW. De hulpverlening vindt zo veel 
mogelijk plaats in de leefwereld van de cliënt. Zo krijgen we een beter 
beeld van de situatie, het netwerk, de noden en vragen. CAW Zuid-West-
Vlaanderen doet dit in actief partnerschap met andere lokale, regionale 
en provinciale aanbieders van zorg-, hulp-, en dienstverlening. Steeds 
als antwoord op een maatschappelijke behoefte of vraag vanuit 
cliëntperspectief.

Dit jaar ligt het accent van onze jaarlijkse nieuwsbrief op één van onze 
kernthema’s:  relaties en intrafamiliaal geweld. Vanuit diverse werkingen 
laten we hulpverleners en cliënten aan het woord. Deze getuigenissen 
geven weer hoe we onze visie op sociaal krachtig werk -waarmee we de 
nieuwsbrief openen-  in de praktijk opzetten. 

Verder staan we stil bij de cijfers 2020, diverse samenwerkingen, onze 
preventiecampagne naar scholen rond mentaal welzijn ‘#welinjevel’ 
en onze blended hulpverlening. De nieuwsbrief wordt verder ook 
doorspekt met kort nieuws uit de afdelingen en de organisatie.

Veel leesgenot,

Pascal Heytens
Algemeen directeur
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Voorwoord 



CAW 
maakt sterker!

In november 2020 onderging ons CAW een 
organisatieverandering en gingen we van start met een 

nieuwe organisatiestructuur. 
We profileren ons als eerstelijnsorganisatie met focus 

op de thema’s slachtofferhulp, jongeren & 
jongvolwassenen, wonen & thuislooheid, relaties en 

daderhulp
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Krachtig concept van sociaal werk
CAW Zuid-West-Vlaanderen is er voor iedereen, 
met aandacht voor de meest kwetsbaren. We 
ontwikkelen een sterk aanbod samen met 
cliënten, medewerkers en partners waarin 
krachtig sociaal werk centraal staat. We werken 
aan de persoonlijke en structurele barrières die 
het welzijn en de ontwikkeling van mensen in de 
weg staan en we ondersteunen de eigen krachten 
van mensen en hun omgeving om die barrières te 
overwinnen. Het doel hierbij is een kwaliteitsvol 
leven voor elke persoon. Dit betekent dat 
mensen zelf de regie hebben in hun leven en in 
de samenleving. Met krachtig sociaal werk zorgen 
we  voor die ondersteuning die hierbij nodig is: zo 
veel als noodzakelijk maar niet meer dan nodig. 
CAW Zuid-West-Vlaanderen organiseert zichzelf 
als een kracht- en netwerkgerichte organisatie die 
een outreachende, pro-actieve en generalistische 
aanpak stimuleert. 

Krachtgericht en netwerkgericht handelen in 
de hulpverlening 
De hulpverlening start niet eenzijdig vanuit de 
vraag, maar focust op de sterktes en heeft als 
doel het ontginnen van de eigen mogelijkheden 
van de cliënt. De cliënt blijft doorheen het 
proces regisseur van het verloop. Hulpverleners 
vertrekken vanuit een onvoorwaardelijk 
vertrouwen in de cliënt en zijn krachten. We 
geloven ook in de kracht van het netwerk van 
de cliënt. Het netwerk wordt actief betrokken. 
Waar het netwerk afwezig of beperkt lijkt, is het 
de opdracht van de hulpverlener om het netwerk 
mee uit te bouwen.

Outreachend en generalistisch sociaal werk
Onze organisatie gaat pro-actief op zoek naar 
de meest kwetsbaren die de weg niet vinden 
naar de hulpverlening. Outreachend sociaal 
werk vindt plaats in de leefwereld van de cliënt. 
De hulpverlener krijgt zo een breder zicht op de 
situatie en het netwerk van de cliënt, waardoor 
cliënt en hulpverlener een sterker traject kunnen 
doorlopen. Daarnaast is ook een generalistische 
aanpak nodig. De hulpverlening richt zich op alle 
relevante levensdomeinen die belangrijk zijn 
voor het welzijn van de cliënt. 

Grondrechten als handelingskader
De grondrechten worden gebruikt als kompas 
in het sociaal werk. De hulpverlener waakt 
erover dat alle grondrechten voor elke cliënt 
zo duurzaam mogelijk gerealiseerd worden 
doorheen het hulpverleningstraject. 

Sociale cohesie
Samenhang tussen mensen verhoogt de 
eigenwaarde en het welbevinden van mensen. 
Het zorgt voor een betere en snellere toegang 
tot hulpbronnen in de omgeving. Aan de hand 
van projecten en initiatieven maken we ruimte 
voor het versterken van sociale cohesie: het 
ontmoeten en het samen mens-zijn buiten de 
individuele hulpverlening. 

Samenwerking als strategie
Onze inzet voor een krachtig sociaal werk gebeurt 
zoveel mogelijk in samenwerking. We bouwen 
concrete netwerken uit die het mogelijk maken 
om passende, aansluitende hulp te bieden aan 
onze individuele cliënten. Daarnaast bouwen we 
aan samenwerkingen met andere sectoren die 
ons toelaten ons eigen intern sociaal werk en 
expertise te versterken. 

Innovatie en innoverend werken
We ontwikkelen zelf innovatieve projecten, 
activiteiten en methodieken als antwoord op de 
uitdagingen waar we voor staan. Zo maken we 
tekortkomingen zichtbaar en stellen we tegelijk 
een oplossing voor aan de samenleving en het 
lokaal, regionaal en nationaal beleid. Hierbij is 
er aandacht voor participatie van medewerkers 
en cliënten en stellen we de eigen aanpak 
voortdurend in vraag.

Onze visie op sociaal werk 
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CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

CLIENT STAAT 
CENTRAALTHEMA WONEN

• Laagdrempelige ontmoeting 

• Activering 

• Begeleiding preventie van uithuiszetting 

• Ambulante woonbegeleiding 

• Woonbegeleiding met verblijf 

• Begeleiding en langdurig verblijf voor zorgbehoevende thuislozen

• Mobiele begeleidingstrajecten bij complexe problematiek

• Crisisopvang

• Precair verblijf

• Nachtopvang 

• Housing first & alternatieve woonprojecten

THEMA RELATIES, GEZIN & INTRAFAMILIAAL GEWELD
• Begeleiding relatie- en gezinsproblemen

• Begeleiding persoonlijke problemen

• Begeleiding Intrafamiliaal Geweld (IFG)

• Ouderschapsbegeleiding en - bemiddeling 

• Scheidingsbegeleiding en - bemiddeling

• Mobiele begeleidingstrajecten bij complexe problematiek IFG en 
verontrusting 

• Contactherstel - bezoekruimte 

• Begeleiding opvoedingsproblemen 

• Schoolopbouwwerk

THEMA SLACHTOFFERSCHAP & DADERSCHAP
• Begeleiding slachtofferschap

• Begeleiding daderschap

• Begeleiding naastbestaanden van gedetineerden

• Begeleiding plegerschap

• Groepsessies voor seksueel delinquenten

• Vormingsaanbod voor daders van allerlei delicten

THEMA JONGEREN & JONGVOLWASSENEN
• Laagdrempelige ontmoeting  

• Activering

• Begeleiding opvoedingsproblemen 

• Ambulante woonbegeleiding, woonbegeleiding met verblijf en preventie 
van uithuiszetting

• Begeleiding persoonlijke problemen

• Begeleiding relatie - en gezinsproblemen en IFG

• Begeleiding  aan jeugdhulpverlaters 

• Mobiele begeleidingstrajecten bij complexe  problematiek

• Precair verblijf

ACHTERLIGGEND BEGELEIDINGSAANBOD 
voor mensen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid

Op dienst - Digitaal -  Outreachend / GBO / brede instap Integrale Jeugdhulp

NETWERKGERICHT

OUTREACHEND

GRONDRECHTEN

SAMENWERKINGMAAKT STERKER! 
GENERALISTISCH

KRACHTGERICHT

INNOVATIE

DICHT BIJ DE BURGER

ONTHAAL
voor iedereen met eender welke welzijnsvraag

ALGEMENE PREVENTIE 
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Thema uitgelicht:
relaties

In de meeste culturen en tijden is de romantische 
liefde het meest bezongen thema en het onderwerp 

van talloze verhalen, gedichten, films en muziek. Toch 
zijn relationele problemen, echtscheiding, ontrouw en 

ongelukkige huwelijken nog al te vaak realiteit. 

In deze nieuwsbrief zetten we het thema relaties in 
de kijker. We belichten het thema vanuit verschillende 
invalshoeken en deelwerkingen in onze organisatie. We 

laten hulpverleners en cliënten aan het woord.
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Onthaal op verschillende locaties

Thema's op onthaal rond relaties

In 2020 werd tijdens een onthaalgesprek
het thema: relaties 1.657 besproken.

Thema's in begeleidingen rond relaties

Ook in de begeleidingen komt het thema relaties
regelmatig terug.
In 1.619 begeleidingen werd rond relaties gewerkt.

Enkele cijfers 
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Liefde is een werkwoord

Hulpverleners aan het woord 
In ons CAW is er heel veel deskundigheid rond het 
thema ‘relaties’. Celien en Inge zijn hulpverleners 
binnen het team relaties, gezin, intrafamiliaal 
geweld en slachtofferhulp. Zij nemen je als lezer 
mee doorheen een relationeel parcours in het 
CAW.

“We vertrekken samen met de cliënt(en) op 
een tocht waarvan zij bepalen welke route we 
nemen. Deze kan gaan langs mooie vergezichten, 
kabbelende riviertjes en rustige meren. Maar het 
kan ook een tocht zijn langs donkere grotten, 
hoge bergen en woelige waters. 

Als hulpverlener kennen we een deel van de 
landkaart van relationele moeilijkheden en de 
wegen naar verbinding. Maar ook wij begeven ons 
nu en dan op ongekend terrein. Dan proberen we 
voorzichtig op zoek te gaan naar nieuwe wegen.

We staan ook stil op bepalende kruispunten. 
De landkaart blijft in handen van de cliënt die 
uiteindelijk kiest welke weg we inslaan. Onderweg 
luisteren we naar verhalen over eerdere 
avonturen. Gekende verhalen maar ook nieuwe 
verhalen. We proberen goed te luisteren naar wat 
hen eerder heeft geholpen en welke krachten nu 
of op nieuwe tochten bruikbaar zijn. 

We merken af en toe dat de rugzak van iemand 
te zwaar doorweegt. Dan denken we na over 
hoe we de rugzak wat lichter kunnen maken. 
Op tocht gebeurt het dat we hindernissen 
tegenkomen die we moeten verwijderen voor zij 
die na ons komen. Onderweg nemen we foto’s 
van belangrijke momenten die de cliënten later 

kunnen herbekijken. 

De bestemming bereiken ze soms alleen en soms 
samen. Het kan zijn dat het onderweg beter was 
om de wegen te laten scheiden. 

Na een traject hopen we dat de cliënt het terrein 
van relationele moeilijkheden en mogelijkheden 
beter begrijpt.”

Cliënten aan het woord 
Een 20-tal jaar geleden kwamen Francis en Nora 
voor het eerst bij het CAW terecht. Er waren 
relatiespanningen door enkele belangrijke 
veranderingen in hun leven. Door een genetische 
ziekte werd Nora slechtziend. “Ik werd op een 
korte tijd slechtziend. Dit was zowel voor mijn 
man als voor mijzelf moeilijk te verwerken. Deze 
grote verandering in ons leven zorgde ervoor dat 
onze relatie onder spanning kwam te staan. Ons 
leven werd op zijn kop gezet. Ik had het gevoel 
dat ik in een wereld vol beperkingen leefde. Door 
mijn beperkt zicht kon ik vele dingen beperkt of 
niet meer doen,” vertelt Nora. Om samen aan 
hun relatie te werken, klopten ze aan bij het CAW. 

“Door enkele grote veranderingen 
werd ons leven op zijn kop gezet en 

namen de spanningen toe. Door mijn 
beperking moesten we terug leren 

communiceren met elkaar.”
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Laten bezinnen 
“Tijdens de sessies bij het CAW heb ik vooral 
geleerd niet direct mee te gaan in het emotionele 
aspect van een probleem of situatie. Zo vloog 
ik vroeger al eens sneller uit wanneer mijn man 
me een vraag stelde of een opmerking gaf. Nu 
probeer ik er niet direct op in te gaan en het even 
te laten bezinnen.”

“Door er eens een nachtje over te slapen heb ik 
meestal een andere kijk op de situatie waardoor 
ik er rustiger over kan spreken. Er werd me 
geleerd dat ik mijn eigen persoonlijkheid en mijn 
eigen mening niet hoef te verstoppen en mag 
uiten tijdens een discussie of gesprek. Dit was 
niet gemakkelijk voor mij omdat mijn echtgenoot 
en ik na al die jaren bepaalde rollen hadden 
aangenomen. Mijn mening liet ik vaak achterwege 
om een discussie te vermijden. Maar we leerden 
dat we met 2 zijn in een relatie en dat we beiden 
onze gevoelens en frustratie moeten delen met 
elkaar.” 

Ingrijpende veranderingen 
Na enkele jaren besloten Francis en Nora om 
terug aan te kloppen bij het CAW. Ze hadden 
terug nood aan professionele ondersteuning. 
“We hebben voldoende tijd moeten nemen om 
aan onze relatie te werken. Dat ging niet van de 
ene op de andere dag. Door enkele recente en 
ingrijpende veranderingen in ons leven zoals 
het pensioen van mijn echtgenoot, hadden we 
opnieuw nood aan externe ondersteuning. Plots 
waren we de hele dag samen terwijl we dat 
helemaal niet gewoon waren.” 

“We moesten terug leren 
samenwerken en samenleven wat tot 

botsingen leed.” 

“Daarnaast werd mijn zicht steeds slechter 
waardoor ik steeds meer moest leren omgaan 
met het afhankelijk zijn van andere mensen. Dit 
was niet alleen voor mij een opgave maar ook 
voor mijn man. Ook hij moest leren loslaten en 
andere mensen toelaten om mij te helpen zonder 
zich daar schuldig over te voelen. Hier heeft het 
CAW ons zeker mee geholpen.” 

“Het hielp ons dat een externe persoon een ander 
inzicht kon geven. Door ondersteuning te krijgen 
van een professional hadden wij tijd en ruimte om 
alles op een rijtje te zetten. Er werden bepaalde 
zaken bespreekbaar gemaakt die anders nooit 
werden uitgesproken.”

Tevreden terugblik
Nora en Francis kwamen de voorbije 20 jaar enkele 
keren in begeleiding om samen aan hun relatie te 
werken. Volgens Nora hebben de begeleidingen 
hen geholpen om met alle veranderingen om te 
gaan. “Er werden ons verschillende methodieken 
aangeleerd. We leerden op een andere nieuwe 
manier communiceren met elkaar, bepaalde 
problemen en moeilijkheden te benoemen. 
Dit was een manier van communiceren die we 
voorheen nog niet kenden.” 

Ons aanbod:
• Partnerrelatiebegeleiding 
• Beslissingsbegeleiding 
• Scheidingsbegeleiding 
• Scheidingsbemiddeling
• Begeleiding Intrafamiliaal Geweld (IFG)
• Ouderschapsbegeleiding
• Ouderschapsbemiddeling
• Contactherstel - bezoekruimte



     

   12

Zoek een compagnon de route, 

Steven begeleidt reeds 16 jaar jongeren van 12 
tot en met 25 jaar bij het Jongerenaanbod van 
CAW Zuid-West-Vlaanderen (JAC). “Wat mij opvalt 
is dat de meeste jongeren die bij ons terecht 
komen, op zoek zijn naar iemand die met hen 
een stukje levensweg bewandelt en deze, omwille 
van heel uiteenlopende redenen, niet meteen 
vinden in of toelaten uit hun eigen omgeving.”

“Door jongeren niet te beoordelen, 
tijd te nemen om een vertrouwens-
band op te bouwen en de regie in 
hun handen te laten, kan je ervoor 

zorgen dat ze terug de weg vinden of 
ten minste de juiste richting.”

Brede instap 
Samen met het CLB en Kind & Gezin maakt het 
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) deel uit 
van de Brede Instap, in 2014 in het leven geroe-
pen bij de lancering van het decreet Integrale 
Jeugdhulp (IJH). Binnen onze jongerenwerkingen 
zijn jongeren welkom met al hun vragen. Vanuit 
het subsidiariteitsprincipe krijgen de CAW’s de 
opdracht om samen met de jongere op zoek te 
gaan naar de minst ingrijpende hulp. We gaan 
aan de slag met complexe situaties, werken aan 
herstel én trachten te vermijden dat er een breuk 
tussen jongeren en hun context ontstaat, vb. bij 
plaatsing. Dit doen we door in de eerste plaats 
een luisterend oor te bieden en de gevoelens en 
de beleving van jongeren centraal te plaatsen.

Vertrouwensrelatie 
Het uitbouwen van een vertrouwensband is een 
vertrekpunt om samen met de jongere de eigen 
krachten en verbindingen met de eigen context te 
versterken. Indien nodig maken we hun netwerk 
ruimer, zodat ze meer gewapend zijn voor de hui-
dige en toekomstige uitdagingen. De oplossingen 
zitten namelijk vaak in de cliënt en hun netwerk. 

“Het heeft lang geduurd vooraleer ik 
algemene hulp zocht. Je moet de juiste 
mensen kennen om hulp te krijgen, als je 
niet weet bij wie je terecht kan, dan blijft je 
met je problemen zitten… Daarna ging de 
stap naar de psychologische hulpverlening 
veel vlotter, omdat ik al iemand in 
hulpverlening kende.”  (J. 18jaar, Kortrijk)

 

voordat je de weg zoekt 
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“Voor mij kwam de hulp redelijk snel. 
Ik zat in een crisissituatie en deed 
beroep op het JAC en binnen de dag 
had ik een afspraak op school. Ze 
hebben direct gekeken om mij te 
helpen.” (M., 16jaar, Kuurne) 

“Ik dacht dat het langer zou duren “Ik dacht dat het langer zou duren 
tegen dat ik hulp kon krijgen, maar tegen dat ik hulp kon krijgen, maar 
dit was niet het geval. Ik hoorde dit was niet het geval. Ik hoorde 
van een JAC-medewerker dat ik van een JAC-medewerker dat ik 
met mijn situatie terecht kon bij met mijn situatie terecht kon bij 
een psychologenpraktijk die werkt een psychologenpraktijk die werkt 
op mijn maat. Mijn begeleider ging op mijn maat. Mijn begeleider ging 
mee en vanaf dan ging het vlot.” (S., mee en vanaf dan ging het vlot.” (S., 
19jaar, Moen)19jaar, Moen)

Compagnon de route
Je kan geen compagnon de route zijn zonder met 
de jongere op weg te gaan. De hervormingen van 
november 2020 bij CAW Zuid-West-Vlaanderen 
maakten deze beweging makkelijker realiseerbaar 
voor het Mobiel Team Jongeren en Jongvolwas-
sen, nu we niet meer gebonden zijn aan een vaste 
stek. Samen met de jongere gaan we in ZIJN leef-
omgeving en (toekomstig) netwerk aan de slag, dit 
zowel in de thuis-, school-, werk- als vrije tijdscon-
text. Indien de jongere een gesprek op dienst wil 
wegens privacy-redenen, kan dit ook nog steeds. 

“De jongere bepaalt zelf waar, wan-
neer en hoe frequent we elkaar 

ontmoeten, de jongere is én blijft de 
regisseur.”

Samen met de jongere
Door samen zaken aan te pakken en succeserva-
ringen te beleven, wordt het zelfvertrouwen en de 
vertrouwensband alleen maar sterker en  genere-
ren we terug bewegingen in vastgelopen situaties.

Deze manier van werken vergt soms een meer 
intensieve en langdurige vorm van begeleiding. 
Ondanks dat wij hier erg naar verlangen, maakt 
dit dat we niet onmiddellijk met alle jongeren aan 
de slag kunnen gaan. Vanuit het CAW vinden we 
dat de jongeren snel gehoord moeten worden 
als ze met vragen zitten. Deze rol wordt dan ook 
ingevuld door ons onthaalteam die jongeren 
zowel fysiek, telefonisch als online te woord staat.

“Het onthaalteam staat jongeren 
zowel fysiek, telefonisch als online te 

woord.”

In sommige situaties is de stap naar Niet 
Rechtstreeks Toegankelijk Jeugdhulp (NRTJ) 
onvermijdelijk. Als compagnon de route blijven 
wij aanwezig zolang dit nodig is en zorgen wij voor 
een warme overgang naar hulpverlening bij onze 
partner collega’s binnen de integrale jeugdhulp. 
Als regio zijn wij trots op diverse regionale 
samenwerkingsverbanden waarbij we de handen 
in elkaar slaan, leren van elkaar en ervoor zorgen 
dat die overgang zo vloeiend mogelijk verloopt. 
Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn 
de projecten JUMP, BIRTH, Loopplanken,…

Als team én als organisatie blijven we groeien, 
openen we nieuwe deuren en gaan we toekom-
stige uitdagingen aan. Dit allemaal in verbinding 
met onze cliënten, hun netwerken en partners 
binnen onze regio.
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Intra familiaal geweld (IFG) is een complex 
gegeven die vaak over een uit de hand gelopen 
communicatie gaat. Communicatie is dus 
een cruciaal element. Tijdens het traject bij 
Alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM)
pogen we te achterhalen wat tot het gedrag 
heeft geleid en hoe we het kunnen vermijden. 

Stephanie is hulpverlener binnen het team Dader 
in zicht en AGM. Op vraag van het justitiehuis 
begeleidt ze mensen door middel van individuele 
gesprekken en vormingen. Dit zijn tijdelijke, 
duidelijk afgebakende trajecten met de focus 
op krachten van de persoon, ontdekken van de 
vaardigheidstekorten en recidive voorkomen.

“De hamvraag tijdens het traject 
is de vraag: wat loopt nu goed 

en wat moet verbeteren naar de 
toekomst toe?”

Corona 

Door de coronacrisis werden meer daders van 
intra familiaal geweld aangemeld door het jus-
titiehuis. Mensen zaten kort op elkaar, er wa-
ren meer frustraties en ergernissen, in som-
mige gevallen liep het dan ook uit de hand. 

“Ik merk vooral dat vele koppels het moei-
lijk hebben om met elkaar, op een construc-
tieve manier te communiceren en hun emo-
ties te uiten. In veel gevallen van IFG gaat het 
om een complexe situatie en een uit de hand 
gelopen communicatie waarin beide part-
ners een aandeel hebben, vertelt Stephanie.” 

“Vele mensen zaten te kort op 
elkaar waardoor de boel soms 

ontplofte.” 

“Wanneer iemand bij ons in begeleiding komt, ga 
ik met die persoon in gesprek. Er wordt hen een 
leerstraf opgelegd. Deze leerstraf houdt in dat de 
cliënt leert kijken naar zichtzelf, verklaringen zoekt 
voor het gedrag en de eigen krachten kan erken-
nen en inzetten. Het is eigenlijk een proces waar de 
focus vooral ligt op zelfreflectie, zegt Stephanie.” 

 

Intrafamiliaal geweld  

Verbindend communiceren 
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“Na de begeleiding zou de cliënt 
in staat moeten zijn om te 

benoemen wat maakt dat het 
geweld werd gepleegd en wat 
kan voorkomen dat het nog 

eens zo ver komt.” 

Partner betrekken
Tijdens het traject wordt ook stil gestaan bij de 
positie en de rol van het slachtoffer: wat heb ik 
het slachtoffer aangedaan en wat zijn de gevol-
gen voor het slachtoffer. Wanneer er bij IFG nog 
een partner in beeld is, wordt getracht deze te 
betrekken in het proces. “We stellen zeker geen 
verplichtingen naar het slachtoffer toe. We pro-
beren echt op ritme en maat van beide partijen 
te werken. Ik geloof er wel in dat het kan zowel de 
dader als slachtoffer helpen”, vertelt Stephanie.

Opkroppen van emoties 
Peter is een jonge man die na veroordeling voor 
IFG een verplicht leerstraf bij AGM moest vol-
gen. Hij had onder invloed van alcohol en drugs 
ernstig geweld gepleegd op zijn vriendin. Peter 
gaf tijdens zijn eerste gesprekken aan dat hij 
niet kon plaatsen waarom hij het had gedaan. 

“Peter omschreef zichzelf als een rustig per-
soon. Na enkele gesprekken bleek dat hij 
moeite had met het uiten van zijn emoties, 
hij kropte alles op tot het ontplofte. Hij gaf 
aan dat het moeilijk ging in zijn relatie en dit 
niet kon communiceren naar zijn partner.”

 

“Door het ontremmende effect 
van alcohol en drugs liep de 

emmer over.”

Verbindend communiceren 
Wanneer een koppel samen in het traject stapt, le-
ren ze op een verbindende  manier te communice-
ren met elkaar. Er worden hen methodieken aan-
gereikt om hun emoties te uiten, een time-out te 
voorzien, constructief een discussie aan te gaan,…

Vissen 

Peter en zijn partner zijn samen in het traject ge-
stapt. Ze leerden om op een constructieve manier 
met elkaar te communiceren. 

“Door samen met het slachtoffer aan de slag te 
gaan, konden we ingaan op hun verhaal en hoe 
ze het in de toekomst willen aanpakken”, vertelt 
Stephanie. Ik leerde hen de time-out techniek 
kennen. Het koppel maakte zich deze methodiek 
al snel eigen.

“Peter gaat graag vissen, hij vindt daar rust in. 
Wanneer Peter nu thuis vis zegt, respecteert zijn 
partner dit als time-out en kunnen ze beiden 
eerst tot rust komen. Dit zorgt ervoor dat een ge-
sprek niet escaleert.” 

Sterker koppel 
“Met het einde van het traject in zicht kan ik ze-
ker zeggen dat het koppel hier sterker is doorge-
komen. Ze leerden omgaan met elkaar, elkaars 
emoties en gedrag. Ik bekijk nu samen met het 
koppel waar ze nog nood aan hebben om hen 
eventueel door te verwijzen naar een 1ste of 2de 
lijnsdienst.” 
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Een eigen plek als helfboom

voor sociaal netwerk 

Alleen wonen, in orde zijn met de administratieve 
zaken, werk zoeken,… Voor velen is het niet evi-
dent om alles alleen te doen en  hebben dan ook 
nood aan extra ondersteuning om de stap naar 
zelfstandig wonen te zetten. 

Lies is medewerker in het team wonen en ont-
moeting. “ Vaak zien dak- en thuislozen er zelf 
geen beginnen aan. Door financiële en adminis-
tratieve moeilijkheden komen ze in de proble-
men.” Door samen een traject af te leggen en te-
rug orde te scheppen in hun administratieve en 
financiële zaken worden ze op weg geholpen om 
zelfstandig te leven. De cliënten worden voorbe-
reid op de stap naar autonoom wonen. 

Traject opzetten 
Aan het begin van een begeleiding wordt een 
traject of plan opgestelt door de cliënt en de be-
geleider. Naast het financiële en administratieve 
luik komt ook het relationele en sociaal netwerk 
van de persoon aan bod. “We proberen zicht te 
krijgen op het sociaal netwerk van de cliënt. Wan-
neer het mogelijk is, betrekken we het netwerk. 
Zeker wanneer er kinderen zijn, nemen we dit 
mee in ons plan. “ 

Een eigen plek 
Cliënten krijgen een eigen studio of apparte-
ment. Hierdoor krijgen ze ook meer verantwoor-
delijkheid en hebben ze meer zelfbeschikking. De 
begeleiding kan meer inspelen op de woonvaar-
digheden van de cliënt. Dat verhoogt de kans om 
door te stromen naar de beste woonvorm voor 
de cliënt: begeleid wonen, zelfstandig wonen,….  

“Tijdens de trajecten proberen we steeds het so-
ciaal netwerk van de cliënt te betrekken. Door-
dat de cliënt een eigen plek heeft (studio/appar-
tement) merk ik op dat het gemakkelijker is om 
de familie of vrienden uit te nodigen. Deze eigen 
plek geeft de cliënt ruimte om de relaties die wat 
verwaterden terug op te pikken. De relatie met 
de kinderen kan vaak terug worden opgepikt of 
versterkt omdat de kinderen op bezoek kunnen 
komen, kunnen blijven slapen. ” 

Guido verloor enkele jaren gelden zijn werk en in Guido verloor enkele jaren gelden zijn werk en in 
combinatie met allerlei factoren verloor hij ook combinatie met allerlei factoren verloor hij ook 
zijn onderkomen. Guido woont ondertussen in zijn onderkomen. Guido woont ondertussen in 
een appartement van het CAW. een appartement van het CAW. 

Geen thuis Geen thuis 
“In mijn vorige woonst kon ik mijn kinderen niet “In mijn vorige woonst kon ik mijn kinderen niet 
ontvangen. De moeder van mijn kinderen had ontvangen. De moeder van mijn kinderen had 
niet graag dat mijn kinderen op bezoek kwamen. niet graag dat mijn kinderen op bezoek kwamen. 
Op zich begrijp ik haar wel want ik had geen Op zich begrijp ik haar wel want ik had geen 
plaats om hen te ontvangen en te laten over-plaats om hen te ontvangen en te laten over-
nachten. Toen ik naar de ruimere studio van het nachten. Toen ik naar de ruimere studio van het 
CAW verhuisde had ik eindelijk de kans om mijn CAW verhuisde had ik eindelijk de kans om mijn 
kinderen en kleinkinderen uit te nodigen.” kinderen en kleinkinderen uit te nodigen.” 

KleinzoonKleinzoon
“Mijn zoon en mijn kleinkind komen nu regelma-“Mijn zoon en mijn kleinkind komen nu regelma-
tig over de vloer. Ik zie mijn zoon nu praktisch tig over de vloer. Ik zie mijn zoon nu praktisch 
wekelijks. Ik heb een kamer ingericht voor mijn wekelijks. Ik heb een kamer ingericht voor mijn 
kleinkind. Wanneer hij wil, kan hij blijven slapen kleinkind. Wanneer hij wil, kan hij blijven slapen 
in een stapelbed.” in een stapelbed.” 

Even uit hun context 
“Ik merk dat het bij vele cliënten echt helpt om 
hen even uit hun omgeving te halen. Vaak is er 
slecht contact met huisgenoten door tal van 
spanningen. Door hen een rustige plaats en een 
eigen plek te geven, hebben ze tijd om hun leven 
terug op de rails te krijgen. Ze bouwen terug een 
eigen leven op, een eigen netwerk waardoor er 
soms ruimte ontstaat om andere relaties terug 
toe te laten.” 

Sociaal netwerk 
“Een sociaal netwerk activeren en opbouwen is 
een belangrijk punt in de begeleiding. Ik verwijs 
cliënten vaak door naar het inloopcentrum van 
het CAW.”

De inloopwerking helpt mensen om hun sociaal 
netwerk terug op te bouwen. Ze kunnen er vrij-
blijvend heen om een koffie te drinken of een 
spel te spelen. “De inloop geeft mensen de kans 
om anderen te leren kennen op een zeer infor-
mele en laagdrempelige manier. Ik heb al vaak 
heel mooie relaties zien ontstaan tussen mensen 
in de inloop.” 
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““Doordat ik nu in een grote, propere Doordat ik nu in een grote, propere 
studio woon, kan mijn kleinkind vaak studio woon, kan mijn kleinkind vaak 

op bezoek komen. op bezoek komen. 
Ik zag dat niet zitten in mijn vorige Ik zag dat niet zitten in mijn vorige 

woonst. Dat lukte gewoon niet.“woonst. Dat lukte gewoon niet.“



Onze inzet voor een krachtig sociaal werk gebeurt 
zo veel mogelijk in samenwerking. We delen hiervoor 

expertise, bouwen concrete netwerken uit van 
onafhankelijke organisaties, zetten structurele 

samenwerkingen op met andere sectoren en brengen 
gelijkaardige werkingen samen.

CAW Zuid-West-Vlaanderen maakt bijgevolg deel uit 
van heel wat samenwerkingsverbanden en we zetten 

ons in voor tal van projecten.

Samen werk je 
minder alleen

18
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Samenwerking als strategie
Onze inzet voor een krachtig sociaal werk ge-
beurt zoveel mogelijk in samenwerking. We 
bouwen concrete netwerken uit die het mo-
gelijk maken om passende, aansluitende hulp 
te bieden aan onze individuele cliënten. Daar-
naast bouwen we aan samenwerkingen met 
andere sectoren die ons toelaten ons eigen in-
tern sociaal werk en expertise te versterken.

Iedereen is een partner 
In alles wat we doen werken we samen met an-
deren. We werken samen met cliënten, vrijwil-
ligers, andere CAW’s, professionele partners, 
lokale besturen en overheden. …. Met onze cli-
enten zoeken we vanuit hun krachten en net-
werk een duurzame oplossing voor hun situatie. 

Samen staan we sterker 
Door in te zetten op die samenwerkingen ma-
ken we onze hulpverlening toegankelijker voor 
de meest kwetsbaren. We versterken de krach-
ten van mensen door hen zelf te te laten opko-
men voor hun rechten, om problemen zelf aan te 
pakken. We kunnen diensten stimuleren om op 
een andere manier om te gaan met kwetsbare 
groepen, met aandacht voor de hele context. We 
kunnen overheden bijstaan bij het oplossen van 
welzijnsvragen. 

Samenwerkingen met partners stimuleren ons 
om nieuwe methodieken te ontwikkelen in hulp-
verlening bij specifieke thema’s of vragen om op 
die manier de hulpverlening toegankelijker te 
maken voor mensen in een kwetsbare positie en 
moeilijk te bereiken groepen. Deze constructieve 
samenwerkingen geven ons de kans om bepaal-
de problemen of thema’s te signaleren naar het 
brede publiek, welzijnspartners en het beleid.

Samen welzijn versterken
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De Katrol wil uitval en uitsluiting voorkomen door bruggen te bouwen 
tussen verschillende werelden zodat alle kinderen en ouders zich 
verbonden kunnen voelen met de samenleving. In samenwerking 
met lokale besturen en scholen biedt CAW Zuid-West-Vlaanderen 
studie - en gezinsondersteuning aan huis voor de meest kwetsbare 
gezinnen. 

We ondersteunen de gezinnen waar nodig op een laagdrempelige, 
empowerende wijze zodat de ouders op zelfstandige basis terug 
verder kunnen.

De Katrol 

In de overkophuizen zijn de jongeren aan zet. We werken vanuit hun 
kracht en expertise. In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar 
gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het 
is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan 
doen op professionele therapeutische hulp.

De OverKopwerking wordt gedragen door een ruim partnerschap en 
een breed netwerk: JUMP!, AjKo, CAW, Konekti, het Oranjehuis, CLB, 
WINGG, Groep Intro, TEJO, CGG Mandel en Leie, Logo Leieland, lokale 
besturen en de partners in het jeugd(welzijns)werk. 

Overkop

Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samen-
werking bij knelpuntsituaties van langdurige thuisloosheid. 
Waar bestaande lokale en sectorale diensten niet tot een op-
lossing komen op het vlak van wonen en ondersteuning, wor-
den de krachten gebundeld om de match mogelijk te maken. 
De ondersteuningen  gebeuren via de housing fi rst principes. 

De betrokken partners zijn: W13 (14 OCMW’s en CAW Zuid-
-West-Vlaanderen), leden van het dedicated team (Psychia-
trisch ondersteuningsteam Vesta, Kompas, Groep Ubuntu, 
CAW).

Kracht.wonen 

Samenwerkingen 
in de kijker

Katrol

Kracht.wonen 

Overkop 
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WINN

Konekti 1Gezin1Plan startte op 15 oktober 2018 op en is 
een samenwerkingsverband van een 70-tal partners die de 
gedeelde ambitie heeft om gewenste hulp op maat en op tijd 
te brengen voor ieder gezin(slid) in Zuid-West-Vlaanderen. 

Met 1Gezin1Plan gaat Konekti uit van de sterktes en de 
krachten van het gezin en de mogelijkheden tot zelfsturing. 
Het gezin beslist zelf, ondersteund door een verbinder. Er 
wordt een gezamenlijk plan gemaakt door en voor het gezin. 
Hoe dat plan er dan uit ziet bepaald het gezin zelf.

Konekti

CGG Mandel & Leie, CGG Largo en CAW Zuid-West-Vlaanderen slaan de 
handen in elkaar op het vlak van ambulante forensische hulpverlening. 
Ze doen dit door een één gemaakt forensisch hulpverlenings- team te 
creëren voor de zorgzones Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Dit team 
gaat verder onder de gekende naam Fronta.

De behandeling in Fronta is een individuele behandeling op maat, 
gebaseerd op het hervalpreventiemodel en op het Good Lives Model.  

Fronta

Het CAW is één van de kernpartners binnen het GBO, een 
samenwerkingsverband met de sociale diensten van de OCMW’s en 
de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMWZ). 
Het GBO streeft naar het realiseren van een toegankelijke hulp- en 
dienstverlening vanuit het recht voor iedereen om op een onafhankelijke 
en gelijke wijze gebruik te maken van hulp- en dienstverlening. Hierbij 
aansluitend zet het GBO in op de strijd tegen onderbescherming door 
middel van maximale rechtenverkenning. 

In onze regio zijn er drie GBO projecten actief: voor jongvolwassenen, 
voor kwetsbare schoolverlaters uit BUSO/M-decreet en voor 
werkzoekenden met een VDAB-advies niet-toeleidbaar. 

Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

WWIN 

GBO

Konekti

Fronta

WWIN staat voor Werk en Welzijn Integratie en richt zich op jongeren en 
jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) die moeite hebben om werk te vinden. 
Zij kunnen in een traject stappen waarbij ze begeleiding krijgen om hun 
plek op de arbeidsmarkt in te nemen.

Het gaat om individuele begeleiding op maat van de jongeren, met als 
doel om hun positie in de samenleving te versterken. Ze krijgen als het 
ware een compagnon de route. 

Een interdisciplinair team met W13 als promotor, samengesteld uit 
coaches vanuit CAW, Mentor en Groep INTRO, ontwikkelen een methodiek 
(gebaseerd op project JONK! Kortrijk) en rollen deze uit in de hele regio. 
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2020 in cijfers
Door de coronacrisis is er groei van maatschappelijk 

besef dat welzijn en mentale gezondheid van essentieel 
belang zijn!

Cijfers zeggen niet alles, maar geven een indicatie van 
wat we met onze organisatie allemaal verwezenlijken. 
Wat volgt is een beknopte weergave van de cijfers van 

het jaar 2020 in onthaal & begeleiding.
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ELZ Regio Menen
23%

Relaties en persoonlijke problemen
44.1%

Armoede, schulden en basisrechten
24.8%

Wonen
16.8%

Dader en slachtofferschap
12.3%

0 100 200 300

Ouderschapsbegeleiding

Scheidingsbegeleiding

Persoonlijke problemen

Relatie- en gezinsproblemen

Opvoedingsondersteuning

Bezoekruimte

Dader- en slachtofferhulp

Ander
0.5%

Getuige
23.1%

Pleger
26.6%

Naastbestaande
17.8%

Slachtoffer
20.6%

JAC: 460 chats (2019: 206)

In 2020 was er een duidelijke stijging op onthaal met betrekking tot de
thema’s psychosociaal welzijn. Ook in de begeleidingen zien we een
lichte stijging, vooral bij de thema’s ouder-kind relatie, partnerrelatie en
scheiding.

ELZ Regio Kortrijk
33%

M: 1921
V: 2140
X: 12

Relaties

Wonen

Jongeren en jongvolwassenen
Soort contact onthaal

460
CHATS

We bereikten in 2020 meer
jongeren en jongvolwassenen

In 2020 breidde onze chat uit.

In 2020 zien we een duidelijke stijging in het aantal
jongeren en jongvolwassenen die contact opnemen
met het JAC. Jongeren komen naar het JAC met
vragen over alleen wonen, persoonlijke problemen,
contactherstel,…

Cliënten op onthaal

Leeftijd

Regionale spreiding cliënten

Geslacht

Door de coronacrisis werden we genoodzaakt de
werking van de nachtopvang te beperken. In 2020
waren er 16 van de 24 bedden beschikbaar. 203
personen verbleven in de nachtopvang. In totaal
waren er 173 aanmeldingen bij het regionaal
crisisnetwerk.

ELZ Regio Waregem
12%

Andere
32%

Thema's op onthaal

Algemeen bereik van 5247 cliënten

4089 op
onthaal

1717 in
begeleiding

215 in
nazorg

De manier waarop personen met ons contact nemen, is omwille van de
coronamaatregelen sterk veranderd. Bijgevolg waren er minder fysieke
gesprekken (op dienst of op verplaatsing) in 2020. We zien wel een duidelijke
stijging in het aantal chats, telefoongesprekken en beeldbellen.

Chat
313

Gesprekken
op dienst

3187

Telefoon
4208

Op
verplaatsing

1191

Beeldbellen
713

2019
2020

Woonbegeleidingen met verblijf: 154
Woonbegeleidingen zonder verblijf: 194

In 2020 hebben 601 personen
zich aangemeld op onthaal
met betrekking tot dader- en
slachtofferschap. De helft
(51,4%) werd doorverwezen
door de politie.

Voor 360 personen werd een
begeleiding opgestart (zie
verdeling), waarvan 119
ambulante begeleidingen in
kader van Intrafamiliaal
geweld.

Aantal cliënten in begeleiding
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Campagne 
#WELINJEVEL

Het signaal hangt overal aan de grote klok: de 
coronacrisis heeft een enorme impact op het mentaal 
welzijn van de jongeren. JAC Zuid-West-Vlaanderen, 

onze jongerenwerking, lanceerde in de week 
van 3 mei 2021 een campagne die preventief inzet op 

het mentaal welzijn van de jongeren. 
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Van alle leeftijdsgroepen zijn de jongeren men-
taal het hardst getroff en door corona. Leerkrach-
ten trekken aan de alarmbel omdat het niet goed 
gaat met het mentaal welzijn van hun leerlingen. 
De campagne #WELINJEVEL is een initiatief dat 
preventief inzet op dit signaal door het aanbie-
den van tools, zodat jongeren zélf aan hun men-
taal welzijn kunnen werken. Jongeren zijn veer-
krachtig  en we moeten hen hier terug bewust 
van maken! 

Jongeren
Jongeren zitten in een levensfase waarin de zoek-
tocht naar een eigen identiteit centraal staat. 
Zelfvertrouwen, autonomie en verbondenheid 
zijn belangrijke factoren voor jongeren om zich 
goed in hun vel te kunnen voelen. Door de coron-
acrisis komt dit proces van zelfontplooiing onder 
druk te staan. 

We willen met  de campagne alle jongeren be-
reiken, met focus op de groep jongeren in een 
kwetsbare situatie die moeilijk toegang vindt tot 
hulp of ondersteuning in het eigen netwerk en 
daarbuiten. 

Preventief
Jongeren zijn veerkrachtig en we moeten hen 
hier terug bewust van maken. We focussen daar-
om op tools waar de jongere zélf mee aan de slag 
kan. “Het preventief inzetten op het mentaal wel-
bevinden van de jongere, helpt hen om terug op 
eigen kracht weerbaarder en sterker in het leven 
te staan. Jongeren beroep laten doen op hun ei-
gen veerkracht, heeft automatisch een positieve 
invloed op hun zelfontplooiing”, vertelt Hanne 
Devos, hulpverlener van het JAC.  

Filmpje #welinjevel
Het JAC Zuid-West-Vlaanderen lanceerde op 
maandag 3 mei een fi lmpje onder de noemer 
#WELINJEVEL. Tijdens dit fi lmpje worden 6 laag-
drempelige tips aangereikt; waaronder omgaan 
met piekergedachten, zelfzorg, zelfvertrouwen,... 
Bij elke tip wordt het ‘waarom’ en het ‘hoe’ weer-
gegeven. Daarop volgt telkens een creatieve oe-
fening als voorbeeld hoe de jongere hier zelf mee 
aan de slag kan. 

Het fi lmpje is terug te vinden op het YouTube-ka-
naal ‘Preventie CAW Zuid-West-Vlaanderen’. Op 
het campagnemateriaal staat telkens een QR-co-
de, die je automatisch doorstuurt naar het fi lm-
pje op YouTube.Het fi lmpje werd maar liefst al 
meer of 2000 keer bekeken.

Sociale media
In het kader van de lancering 
van de campagne, zijn we in de 
week van 3 mei elke dag actief 
op onze sociale mediakanalen 
(Facebook, Instagram). Da-
gelijks werden er tips en ver-
schillende story’s gepost. We hebben partners 
gevraagd de content mee te delen op hun eigen 
kanalen, zodat we op deze manier zoveel moge-
lijk jongeren kunnen bereiken. 

Inspiratiebundel voor scholen
Er werd een inspiratiebundel ontwikkeld, waarin 
uitgebreid wordt toegelicht hoe een leerkracht 
zelf aan de slag kan gaan met het thema mentaal 
welzijn. “We willen de leerkrachten van materiaal 
voorzien zodat ze eigenhandig het thema men-
taal welzijn bespreekbaar kunnen maken in hun 

SCANMIJ!
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klas”, licht Florine Stragier toe, hulpverlener van 
het JAC. De inspiratiebundel werd bezorgd aan 
alle secundaire scholen in de regio Zuid-West-
-Vlaanderen.

Daarbij bezorgden we de scholen een set met 
campagnemateriaal. Zo zijn er affiches ontwor-
pen die scholen kunnen uithangen op plaatsen 
waar de leerlingen zich vaak bevinden, bijvoor-
beeld in de toiletten. Voor alle leerlingen is er een 
sticker met de boodschap ‘NIKS MOET, NIKSEN 
MAG’.

Testfase in Atheneum Avelgem
We vonden het belangrijk om de inspiratiebundel 
te testen door een leerkracht. Geneviève Lefevre, 
leerkracht in het Atheneum te Avelgem, was 
meteen enthousiast over de campagne. Bijgevolg 
hebben we de inspiratiebundel getest met haar 
leerlingen. Nadien hebben we haar leerlingen  
bevraagd en kregen we alleen maar positieve 
reacties. 

“Ik zie dat jongeren het moeilijk 
hebben maar het is moeilijk om als 
leerkracht aan de slag te gaan met 
het mentaal welzijn van je leerlin-

gen. Dankzij de inspiratiebundel heb 
ik nu tools zodat ik ermee aan de 

slag kan gaan met mijn klas.” vertelt 
Geneviève Lefevre.

Hoe verder?
Wegens het succes van de campagne, hebben 
we beslist blijvend in te zetten op het concept 
#welinjevel. In het najaar 2021 worden er nieu-
we inspiratiebundels bezorgd aan de scholen. 
Leerkrachten kunnen dan terug aan de slag met 
nieuwe opdrachten. Ook wordt de regionale chat 
voor jongeren gelinkt aan #welinjevel. Herken-
baarheid is belangrijk. 
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Blended 
hulpverlening

Blended hulpverlening is de combinatie van online- 
en offlinehulpverlening. Het is het vermengen van 

fysieke en digitale ‘ingrediënten’ zoals face-to-face 
gesprekken, telefoongesprekken, chatgesprekken, 
beeldbelgesprekken, mails, online tools,.. tot één 

hulpverleningstraject. Hulpverlener en cliënt maken 
samen hun ‘recept’ van hulp op maat van de cliënt. 
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Face-to-face-ontmoetingen waren tijdens de lock-
down niet meer toegelaten en ook nu worden ze 
nog ingeperkt. We zochten dus met z’n allen naar 
andere nieuwe mogelijkheden van hulpverlening 
om toch het contact met de cliënten te behou-
den. Joke, medewerker Team onthaal, vertelt 
over haar ervaring over blended hulpverlenen.

Chat
Tijdens de lockdown zagen we het aantal chat-
gesprekken duidelijk toenemen. Corona gaf een 
boost aan de chathulpverlening. Ik heb dagelijks 
gechat, vooral met jongeren”, vertelt Joke. 
Ook in de cijfers zien we een duidelijke stijging 
in de chathulpverlening over alle CAW’s. In 2020 
waren er 13.420 chatgesprekken wat aanzien-
lijk meer is dan in 2019. Zeker tijdens de eerste 
lockdown zien we een sterke stijging. Opvallend 
is dat 71% van deze chatgesprekken met een jon-
gere of jongvolwassene was. 

“Via een chatgesprek kan je iemand op een snelle 
manier verder helpen. Toch is het niet altijd even 
evident. Doordat je de persoon niet ziet, geen 
non-verbaal gedrag kan observeren, moet je op 
andere aspecten letten. Je mist signalen waar-
door je de woordkeuze, snelheid of traagheid 
van het gesprek moet analyseren. Toch merkte 
ik op dat dit niet betekent dat moeilijke thema’s 
zoals suïcide, IFG, relaties,... niet aan bod komen, 
in tegendeel.” 

Op maat van de cliënt 
In alle CAW’s zagen we in 2020 dus ook een aan-
zienlijke stijging in het blended hulpverlenen. “Ik 
heb het gevoel dat ik door blended hulpverlening 
meer op maat kan werken van mijn cliënt. Je kan 
goed inspelen op de noden van de cliënt. Door 
je communicatiekanaal aan te passen kan je vaak 
gerichter werken rond bepaalde vragen en be-
hoeftes.”

“Blended hulpverlening helpt om op 
maat te werken van de cliënt. Het 

zorgt voor nieuwe mogelijkheden.”

“Een mooi voorbeeld van blended hulpverlening 
ervaarde ik enkele maanden geleden. Een meis-
je uit de regio had een hulpvraag rond wonen 
en kwam op de chat terecht bij een hulpverlener 
uit Antwerpen. Haar vraag werd doorgestuurd 
naar mij omdat het meisje uit onze regio kwam. 
Ik chatte een tijdje met haar en had contact via 
mail waardoor ik een vertrouwensband kon op-
bouwen. Uiteindelijk ben ik, samen met het meis-
je, naar het OCMW gegaan om alles in orde te 
brengen. Ik denk niet dat het meisje die stap tot 
de hulpverlening had durven zetten zonder eerst 
anoniem via de chat en mail een vertrouwens-
band op te bouwen.”

 

In 2020 kreeg de blended hulpverlening een boost. We merken dat steeds meer cliënten ons 
bereiken via telefoon, e-mail of chat. Op onthaal werd 29% van de gesprekken blended ge-
werkt, in de begeleidingen is was dat 41%. 

Vooral de chat kreeg een enorme boost tijdens dit vreemde coronajaar. In totaal werden er 
586 gesprekken gevoerd via chat. Vooral jongeren en jongvolwassenen maakten gebruik van 
de chat. 37,5% zijn jongeren tussen de 12-17 jaar en 36,2% zijn jongvolwssenen tussen de 
18-25 jaar. 

Blended hulpverlening 

De toekomst 



Nieuws uit de 
deelwerkingen

Onze deelwerkingen zetten alles op alles om de missie 
van CAW Zuid-West-Vlaanderen in de praktijk te 

brengen: “een sociale onderneming die op een
 flexibele en innovatieve manier een laagdrempelig, ge-

neralistisch en divers aanbod van zorg- en 
dienstverlening aanbiedt”

     

30



     

31

Kledijdienst Menen 

Elke dinsdag- en vrijdagnamiddag 
kunnen cliënten terecht in de 
kledijdienst in Menen. Hier kunnen 
ze heel wat kledij krijgen, zowel 
voor jong als oud.

Dominique en enkele vrijwilligers 
helpen de cliënten verder door met 
hen in gesprek te gaan, hun noden 
en vragen te leren kennen. Om 
de 2 weken kunnen cliënten een 
afspraak maken. Hulpverleners 
of externe diensten kunnen ook 
crisispakketjes aanvragen.

Dankzij donaties van buurt-
bewoners, medewerkers en de 
Decathlon kunnen we steeds nieuw 
en kwalitatief materiaal geven aan 
burgers die het nodig hebben.  

Younited cycling 

Naar analogie van Younited voetbal 
richtten we Younited wielerclub 
op in Kortrijk. De opzet van het 
project is om de dure wielersport 
toegankelijker te maken en een 
extra ontspanningsaanbod aan te 
bieden. 

Alle deelnemers hebben hun eigen 
rugzak en volgen een begeleiding, 
therapie of activeringstraject. Elk 
mens heeft nood aan ontspanning 
en een hobby. Dat wil Younited 
Cycling zijn. Een leuke, gezonde en 
sportieve hobby. De deelnemers 
worden ploegmaats en vrienden 
die samen ongedwongen een 
hobby delen.  

Dankzij de steun van Flamme 
Rouge, Cera, Younited Belgium 
en CAW Zuid-West-Vlaanderen is 
het mogelijk het om gratis fietsen, 
tenues en veiligheidsmateriaal aan 
te bieden aan onze fietsers.

Kindreflex 

Minister Wouter Beke wil de Kind-
reflex verbreden naar de CAW’s.
In 2017 werd de Kindreflex ont-
wikkeld door Steunpunt WVG en 
Vlaams expertisecentrum Kinder-
mishandeling (VECK). Het is een 
werkinstrument dat hulpverleners 
stimuleert om met hun volwassen 
cliënten een gesprek te voeren over 
het thema ouderschap.

Ouders krijgen de kans om in alle 
vrijheid over de kinderen en hun 
bezorgdheden te praten en waar 
nodig ondersteunen hulpverleners 
de ouders in hun rol als opvoeder.

Daarboven helpt de Kindreflex 
hulpverleners verontrustende ge-
zinssituaties te detecteren en de 
veiligheid zo snel mogelijk te her-
stellen. 

Onze hulpverleners worden sinds 
2021 ondergedompeld in de Kind-
reflex aan de hand van webinars, 
workshops, ondersteunend mate-
riaal,... 

Kort nieuws 

uit de deelwerkingen 
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0800 13 500
www.jac.be/chat

jac@cawzuidwestvlaanderen.be
(ook tijdens de vakanties)

Dan staat het JAC graag voor je klaar
Je kan er terecht met vragen rond:

moeilijk
thuis

alleen
wonen

je goed
voelen

toekomst

....

V.U. Pascal Heytens

Buitenspeeldag

Op woensdag 21 april 2021 was 
het buitenspeeldag. In Kortrijk 
werd een buitenactiviteit georgani-
seerd in de Tuighuisstraat voor de 
buurtbewoners. Afgelopen maan-
den werd er samen met de buurt 
een speeltuintje gebouwd met de 
naam ‘Tuighuisland’. De perfecte 
plaats om samen met de kinderen 
uit de buurt enkele leuke spelletjes 
te spelen! Studenten van de Katrol 
voorzagen enkele leuke spelletjes 
voor de kinderen uit de buurt. 

Ook in Menen ging normaal een 
buitenspeeldag georganiseerd wor-
den, deze kon niet doorgaan door 
de geldende coronamaatregelen. 

Aktractie in de media

Aktractie is een deelwerking van 
ons CAW. Het is een centrum voor 
begeleidings- en arbeidsvoorberei-
ding. Al doende leren jongeren en 
jongvolwassenen ontdekken wat ze 
graag doen. Daarnaast bieden de 
hulpverleners ook een luisterend 
oor en ondersteuning bij andere 
welzijnsvragen.

Aktractie voert opdrachten uit voor 
ons CAW, maar krijgt ook opdrach-
ten van externe partners. Zo heeft 
Aktractie samen met de jongeren 
geholpen bij de installaties van PA-
RADISE Kortrijk, een internationaal 
kunstproject.

Onze jongeren van Aktractie wer-
den door Radio 2 en de VRT redac-
tie geïnterviewd en er verscheen 
een artikel op VRT NWS.

Bekendmakingsactie in 
scholen in Wervik

Op vraag van gemeente Wervik 
ging ons CAW aan de slag rond het 
mentaal welzijn van de jongeren in 
hun gemeente. 

Onze hulpverleners van ons Jonge-
renaanbod JAC sloegen de handen 
in elkaar en organiseerden een 
bekendmakingsactie in scholen in 
Wervik. 

Er werden fl yers uitgedeeld, hulp-
verleners gingen langs in de klas-
sen om uitleg te geven over de wer-
king, en alle leerlingen kregen zelfs 
een lekker snoepzakje. 

We hopen dat de jongeren via de 
bekendmakingsactie sneller de weg 
zullen vinden naar ons  JAC.
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Actie: Heb je een 
dierbare verloren 

Iemand verliezen is een ingrijpende 
gebeurtenis. Soms word je over-
mand door emoties en weet je met 
je gevoelens geen blijf. CAW kan je 
ondersteunen om hiermee om te 
gaan. Wij hebben ervaring om hulp 
te bieden aan groepen en individu-
en bij het omgaan met en de verwer-
king van een schokkende gebeurte-
nis. Een verwerkingsproces is uniek 
en persoonlijk. Er bestaat niet “één 
rouwpad”, iedereen rouwt op zijn 
eigen manier. Soms focus je op her-
stel, soms is het verlies te aanwezig 
om met iets anders bezig te zijn.

Begin 2021 hebben we met ons 
CAW actie gevoerd om ons aanbod 
extra in de kijker te zetten. De coro-
na-pandemie heeft voor velen het 
proces van verwerking van verlies 
bemoeilijkt. 

Als actie hebben we affiches be-
zorgd aan alle huisartsen in onze 
regio. Ook op sociale media werd 
ons aanbod in de kijker gezet. 

Vakantiebabbels XL

Het team schoolopbouwwerk in 
Menen organiseert allerlei preven-
tieve activiteiten voor kwetsbare 
en anderstalige kinderen en hun 
context, met als doel bij te dragen 
aan meer gelijke onderwijskansen 
in Menen. Eén van deze projecten 
is de jaarlijkse Vakantiebabbels. 
Vakantiebabbels is een taalstimule-
ringsproject voor kwetsbare kinde-
ren aan het einde van de grote va-
kantie en heeft als doel de taaluitval 
na de grote vakantie tegen te gaan. 
Tegelijkertijd beleven de kinderen 
een leuke week vol activiteiten. 

Met deze ‘Vakantiebabbels XL’ heb-
ben we 160 kinderen bereikt. Door-
heen de week werden verschillen-
de taalactiviteiten georganiseerd 
rond de thema’s onderwaterwereld 
en de ruimte. We richten hierbij 
een speciale dank aan onze part-
ners om dit mee mogelijk te maken: 
Foodact13, Basisschool De Kleine 
Prins en Stad Menen.  

Lancering regionale 
chathulpverlening 

Vanaf 1 september 2021 lan-
ceert ons CAW, in samenwerking 
met W13 en de lokale besturen, 
chathulpverlening voor jongeren 
tussen 12-25 jaar in de regio Zuid-
-West-Vlaanderen. 

Het is meer dan nodig dat we als 
welzijnssector de handen in elkaar 
slaan & inzetten op het mentaal 
welzijn van de jongeren. 

Chathulpverlening is in veel geval-
len drempelverlagend voor jonge-
ren. Jongeren kunnen via deze weg 
makkelijker beroep doen op pro-
fessionele hulpverlening. 

In september doen we een bekend-
makingsactie in de scholen in onze 
regio en andere partners die wer-
ken met jongeren. We zullen ook 
actief bekend maken via onze soci-
ale media kanalen. 

Meer info vind je op de website:  
www.caw.be/regionale-chathulp-
verlening-zuid-west-vlaanderen 
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Verschillende rollen voor 
vrijwilligers
Bij het CAW bieden we verschillende soorten vrij-
willigerswerk. Zo kan je bijvoorbeeld meedraaien 
in ons inloopcentrum: achter de bar staan, ge-
sprekken aanknopen met bezoekers, medewer-
kers ondersteunen,…. Ook een overnachting in 
de nachtopvang is heel populair. Hierbij is een 
luisterend oor en een gezellige babbel zeker een 
must.

In onze klusjesdienst worden er eveneens vrij-
willigers ingezet. Zij helpen bij allerhande klusjes 
zoals in de tuin werken, verhuizen, schilderen, 
iets herstellen,… Bij de speel-o-theek helpen vrij-
willigers ouders en kinderen bij het kiezen van 
speelgoed en doen hierbij ook de registratie. De 
balievrijwilligers zijn vaak het eerste gezicht voor 
de cliënten. Ze ontvangen de cliënten op dienst, 
zijn verantwoordelijk voor de telefonie en zor-
gen ervoor dat cliënten bij de juiste hulpverlener 
terecht komen. Ann Meas, medewerker van de 
inloop in Kortrijk, werkt samen met tal van vrij-
willigers. 

“Onze vrijwilligers hebben echt 
contact met cliënten. Ze bieden 

een luisterend oor en onder-
steunen hen.”

Juiste match
‘We matchen vrijwilligers met een juiste functie. 
Daarom gaan we eerst met een kandidaat vrijwil-
liger in gesprek. Wat zijn de verwachtingen? Wat 
zijn de persoon zijn krachten, competenties en 
talenten? Wat zijn de interesses van de persoon? 
Past het profiel van de persoon bij de functie? Op 
basis van dit gesprek zorgen we voor een goede 
match, zodat iedere vrijwilliger iets doet waar hij 
zich goed bij voelt.

“Ik vind het belangrijk om goed 
te peilen naar hun motivatie om 
voor onze werking te kiezen. Het 

is belangrijk dat het hen echt 
ligt.”

We zetten maximaal in op verbinding tussen onze 
vrijwilligers. ‘De vrijwilligers in onze inloopwer-
king zijn intussen een hechte vriendengroep. De 
jongste vrijwilliger is 23 jaar en de oudste bijna 70 
jaar: een goeie mix van verschillende leeftijden.’ 
Aldus Ann Maes.

Jij hoort erbij!
We willen onze vrijwilligers actief betrekken bij 
onze organisatie. Zo worden ze bijvoorbeeld uit-
genodigd op bepaalde evenementen. ‘Eén keer 
per jaar organiseren we een bedankingsmoment 
voor onze vrijwilligers. We willen hen dan graag in 
de bloemetjes zetten met een hapje, een drankje 
en een gezamenlijke uitstap. De vrijwilligers erva-
ren dit als positief:  “We zijn écht kei goed bezig 
met onze werking”, horen we dan.’

Ben jij ook iemand met een warm 
hart? 

We geloven in de kracht en waarde van vrijwilli-
gers in een professionele omgeving waarbij de 
samenwerking gebaseerd is op wederzijdse er-
kenning en waardering van elkaars positie, ver-
antwoordelijkheden en deskundigheid. Vrijwil-
ligers zijn complementair aan de professionele 
werking. We hebben oog voor talenten en het 
welzijn van onze vrijwilligers. Hun kwaliteiten en 
kennis worden via een brede waaier van diensten 
ingezet. 

Geïnteresseerd?  Stuur een mailtje naar 
vrijwilligerswerk@cawzuidwestvlaanderen.be

Vrijwilligers

Onmisbare schakels in onze organisatie



Contactgegevens directie, beleidsmedewerkers 
en teamcoördinatoren 
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Directie

Pascal Heytens
Algemeen directeur
0476 20 46 42
Pascal.Heytens@cawzuidwestvlaanderen.be

Sarah Jacques
Inhoudelijk directeur 
thema’s onthaal, jongeren & jongvolwasse-
nen, relaties, slachtofferhulp, IFG en dader-
hulp. 
0472 23 17 96
Sarah.Jacques@cawzuidwestvlaanderen.be

Carine Verhaeghe
Directeur administratie en financiën
0477 58 39 04
Carine.Verhaeghe@cawzuidwestvlaanderen.be

Rudy Schollaert
Inhoudelijk directeur 
Thema’s wonen, activering, ontmoeting & 
housing first 
0476 99 41 22
Rudy.Schollaert@cawzuidwestvlaanderen.be

Beleidsmedewerkers

Lotte Verschuere
Beleidsmedewerker 
0473 22 75 51
Lotte.Verschuere@cawzuidwestvlaanderen.be

Frank Maes
Preventie-adviseur en beleidsmedewerker
0474 48 68 69
Frank.Maes@cawzuidwestvlaanderen.be

Natasja Devos
Beleidsmedewerker
0497 97 75 49
Natasja.Devos@cawzuidwestvlaanderen.be

Liesbet Benoit
Beleidsmedewerker
0495 26 54 41
Liesbet.Benoit@cawzuidwestvlaanderen.be

Teamcoördinatoren

Sanne Verbrugghe
Coördinator mobiel team volwassenen
0476 55 17 65
Sanne.Verbrugghe@cawzuidwestvlaanderen.be

Joeri Dewaele
Coördinator team onthaal & JWW
0499 16 43 91
Joeri.Dewaele@cawzuidwestvlaanderen.be

Ruben Denys
Coördinator team wonen & ontmoeting
0474 42 64 95
Ruben.Denys@cawzuidwestvlaanderen.be

Bonnie Deknudt
Coördinator team relaties & persoon & IFG & 
slachtofferhulp
0499 51 30 64
Bonnie.Deknudt@cawzuidwestvlaanderen.be

Nele Vandecasteele
Coördinator mobiel team jongeren & jong-
volwassenen en team daderhulp
0494 88 30 73
Nele.Vandecasteele@cawzuidwestvlaanderen.be

Natalie Van Assche
Coördinator team wonen & housing first
0499 53 20 93
Natalie.Vanassche@cawzuidwestvlaanderen.be

Elfie Vercaemst
Coördinator team wonen & activering
0474 92 09 82
Elfie.Vercaemst@cawzuidwestvlaanderen.be

Natasja Devos
Coördinator team katrol & 
schoolopbouwwerk
0497 97 75 49
Natasja.Devos@cawzuidwestvlaanderen.be



Contact opnemen met het CAW 

Een open deur of op afspraak: 
Onthaal Kortrijk: Voorstraat 53 - 8500 Kortrijk
Onthaal Menen: Koningstraat 32 - 8930 Menen
Voorhuis Waregem: Zuiderlaan 42 – 8790 Waregem

Bereikbaar via telefoon, mail en chat:

0800 13 500  
onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be
jac@cawzuidwestvlaanderen.be
www.caw.be/chat
www.jac.be/chat

CAW Zuid-West-Vlaanderen
Beheerstraat 46 | 8500 Kortrijk

tel. 056 24 56 24 | e-mail: info@cawzuidwestvlaanderen.be | www.caw.be
V.U. Pascal Heytens

Steun het CAW

Je kan het CAW steunen met een gift of door een maandelijkse storting (doorlopende 
opdracht). Uiteraard bepaal je zelf hoeveel en wanneer je schenkt. 
Je kan een gift storten op het rekeningnummer BE77 3850 5303 7542. 
Vanaf 40 euro is deze gift fi scaal aftrekbaar.

Voor meer info kan je terecht op www.caw.be/steun-ons

#cawzuidwestvlaanderen

@caw_zuidwestvlaanderen
@jac_zuidwestvlaanderen

@CAW Zuid-West-Vlaanderen
@JAC Zuid-West-Vlaanderen


