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• Werking  CAW
• Workshop

Kiezen tussen mama en papa? 
Stem blanco!

• Groepsaanbod ‘under
construction’

• Scheidingsbegeleiding
• Familiale bemiddeling 
• Bezoekruimte
• Contact & slot

Inhoud



Werking

• Het Centrum Algemeen Welzijnswerk is er voor iedereen

• Helpt bij vragen en problemen rond welzijn

• Gratis hulpverlening

• Cliënt kan vrijblijvend contact opnemen voor een gesprek

• Vrijwillige hulpverlening

• Werkt proactief naar cliënten

De cliënt staat centraal



Werkingsgebied

• 6 eerstelijnszones

• 36 gemeenten

• 643.766 inwoners (jan 2020)

• 12 locaties

• +6.000 hulpvragen

• 158 medewerkers

• 128 VTE

• 53 vrijwilligers



Werking

Dat ik van mijn mama hou

doet papa soms verdriet.

En dat ik van papa hou

dat weet mijn mama niet.

Zo draag ik mijn geheimen mee

en loop van hier naar daar.

Nog altijd hou ik van die 2 die

hielden van elkaar.
(Uit het gedicht “Fotoalbum” van Willem Wilmink)



Workshop

 

Kiezen tussen mama en papa? 

Stem blanco! 

 

Een scheiding is niet enkel een praktische warboel. Naast de zoektocht naar een 
andere woonst, zorgen over centen, een verblijfsregeling voor de kinderen … komt 
er nog een hele waaier aan gevoelens bij kijken.
Die impact voelen de kinderen misschien nog het meest. Voor hen is het vaak een 
wilde rit op een emotionele rollercoaster.

Tijdens deze interactieve workshop kijken we samen met jullie naar wat 
ouderschap na scheiding betekent. De beleving van kinderen staat hierbij centraal. 
Met beeld, geluid en praktische voorbeelden dagen we jullie uit om jullie weg te 
zoeken naar een nieuw evenwicht (na een scheiding).

Deze workshop is niet enkel bestemd voor (eventuele) scheidende ouders maar 
voor iedereen die iemand kent die geconfronteerd wordt met het thema en die op 
zoek is naar manieren om hen zo goed mogelijk te steunen.

Duur: 2 uur
Kostprijs: 160 euro 

Interesse? Contacteer ons en plan een workshop in! 



Groepsaanbod

Raar zo uit elkaar (underconstruction)

Groepsaanbod

Verloop:

 Infosessie voor ouders & netwerk

 Intake met beide ouders

• 3 sessies: oudergroep / kindergroep

• 1 gezamenlijke afsluitsessie

 Evaluatiegesprekken met ouders

Gratis aanbod



Individueel met ouder(s)
 Ruimte voor eigen kwetsuren

 Praktisch 

 Verwerkingsproces

 Netwerk 

 Psycho educatie kinderen in scheiding

 Gescheiden ouder en/of alleenstaande ouder 

 Toeleiden indien nodig

Scheidingsbegeleiding



Erkend familiaal bemiddelaar 
Mogelijkheden?

• Rechten en plichtengesprek

• Familiaal bemiddelingstraject mogelijk binnen CAW

Voorwaarden traject? 
 Strenge inkomensvoorwaarden

 Voorrang gezinnen met kinderen

 Enkel indien beide partners akkoord gaan

Aanmelden gebeurt steeds via 0800/13 500 door cliënt zelf, nooit door een organisatie. Hulpverlener 
bekijkt samen met cliënt welke mogelijkheden er zijn.

Familiale bemiddeling 



Bezoekruimte

Gefaseerd traject 

 Hoogconflictscheiding

 Contact- en/of relatieherstel na breuk

 Opbouwende contacten

 Krachtgericht 

 Gefaseerde werking op maat van alle betrokkenen

 Langdurig traject

Gratis aanbod 

Vrijwillige / gerechtelijke aanmeldingen



Contactgegevens

Lore Van Driessche

Hulpverlener Bezoekruimte l Preventie- en vormingsmedewerker thema scheiding 

Mail: lore.van.driessche@cawhallevilvoorde.be

Telefonisch: 02/613.17.00

Anke De Schouwer

Hulpverlener scheidingsbegeleiding/opvoedingsondersteuning VW Vilvoorde 

Mail: anke.de.schouwer@cawhallevilvoorde.be

Telefonisch: 02/613.17.00



Tot slot...


