
 

 

CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN 

 

 
 

CAW Zuid-West-Vlaanderen is een erkende vzw en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse 

Overheid.  

Een van de kernopdrachten van het CAW Zuid-West-Vlaanderen ligt bij het aanreiken van 

psychosociale eerstelijnshulpverlening aan elke burger bij problemen op vlak van het mentaal 

welzijn. De psychosociale hulp van het CAW is gericht op het detecteren, voorkomen, verminderen, 

signaleren en oplossen van alle factoren die het mentaal welzijn bedreigen of verminderen. De 

eerstelijns-hulpverlening wordt zeer laagdrempelig, toegankelijk, bereikbaar en outreachend 

ingezet in de leefwereld van de persoon en/of context. Het CAW is specialist in generalistisch 

sociaal werk en heeft aandacht voor alle welzijnsfactoren.  

Daarenboven is het CAW Zuid-West-Vlaanderen sterk verankerd in allerhande samenwerkings-

verbanden met netwerken geestelijke gezondheidszorg en partners en organisaties in de tweede 

en derde lijn. Het CAW heeft in zijn psychosociaal aanbod op eerste lijn de belangrijke opdracht 

om op basis van indicatiestelling, vlot te kunnen doorschakelen naar meer gespecialiseerde hulp 

(2e en 3e lijn).  

Bijkomend is het CAW kernpartner in het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal), een regionaal 

samenwerkingsverband met als doel een geïntegreerd, toegankelijk en laagdrempelig front-office 

te realiseren op eerste lijn. Brede vraagverheldering en rechtenverkenning zijn de kernopdrachten 

van de GBO kernpartners. Het meldpunt mentaal welzijn situeert zich bijgevolg binnen het GBO 

in onze regio.  

Het is de opdracht van het CAW om een zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk hulpaanbod 

te realiseren, dicht bij de burger.  

 

 
 

Het CAW wil hulp-, zorg- en dienstverleners versterken. Hulp-, zorg- en dienstverleners moeten de 

mogelijkheid hebben om vroeg te kunnen schakelen wanneer ze signalen detecteren bij hun 

cliënten/patiënten. Dit om erger te voorkomen. Hulp-, zorg- en dienstverleners vinden echter vaak 

de weg niet meer in het complexe hulpverleningslandschap. Daarbovenop hebben ze vaak de tijd 

en de ruimte niet door een te hoge werkdruk. Het CAW wilt ervoor zorgen dat ze niet zelf de weg 

meer moeten zoeken, maar hiervoor rechtstreeks beroep kunnen doen op professionele 

hulpverleners van het CAW. Het CAW wilt de toegankelijkheid tot de eerste lijn verhogen door het 

bekendmaken van de eigen werking en het aanbieden van een rechtstreekse lijn. Via deze 
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rechtstreekse lijn kunnen hulp-, zorg- en dienstverleners professionele hulpverleners van het CAW 

consulteren voor advies, of vroegtijdig toeleiden bij het detecteren van signalen. Professionele 

hulpverleners van het CAW zetten in op brede vraagverheldering en rechtenverkenning en hebben 

aandacht voor alle welzijnsfactoren. Indien nodig kan er op basis van indicatiestelling vlot worden 

doorgeschakeld naar meer gespecialiseerde hulp (2e en 3e lijn).  

 

 
 

“VROEGTIJDIG EN TOEGANKELIJK” 

 

 Vroegtijdig: de mogelijkheid dat zorg- en dienstverleners op de nulde lijn vroegtijdig 

kunnen anticiperen wanneer ze signalen detecteren; hetzij door het consulteren van 

professionele hulpverleners van het CAW voor advies, hetzij rechtstreekse toeleiding naar 

het aanbod van het CAW. 

 

 Toegankelijk: Hulp-, zorg- en dienstverleners op de nulde lijn moeten niet zelf meer de 

weg zoeken in het complexe hulpverleningslandschap, maar kunnen rechtstreeks beroep 

doen op professionele hulpverleners op eerste lijn.   

 
 

Alle hulp- zorg- en dienstverleners in de regio Zuid-West-Vlaanderen:  

- Huisartsen  

- Apothekers 

- Logopedisten 

- Kinesisten 

- Thuiszorgdiensten 

- Jeugddiensten  

- Logopedist  

- Pediater 

- Dermatoloog 

- Diëtist 

- Ergotherapeut 

- Sociale dienst ziekenhuis  

- Kinderopvang  

- Gynaecoloog en androloog 

- Vroedvrouwen  

- Kind & Gezin  

- Wijk gezondheidscentra  

- Politie  

 

  


