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          “It takes a village 

           to raise a child” 
 



Beleidskeuze CAW Antwerpen 

• Organisatorische & methodische vernieuwing! 

 

• 4 kernbegrippen: preventief, krachtgericht, toegankelijk & continuïteit 

 

• Territoriaal samenwerken over de sectorgrenzen heen via: 

 

● Wijkteams in stad Antwerpen 

● Kruispunten in de andere zorgregio’s 

 



Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

• Vermaatschappelijking van zorg 

• 2 belangrijke elementen: 

● opbouwen van sociale relaties 

● participeren in de samenleving 
 

• Community building als basis voor community care 



Krachtlijnen wijkteams 

● Cliënt centraal - op maat van de cliënt – op het tempo van de cliënt. Verbinding onthaal 
begeleiding en preventie, via een waaier van methodieken. 
 
Versterken en betrekken van netwerken – omslag van individuele hulpverlening naar 
facilitator – cliënt aan ‘t stuur 

 

 

• Preventie – Vroegtijdig(er) hulp bieden in samenwerking met partners in de wijk 



Krachtlijnen wijkteams 

● Krachtbronnen in de wijk - vertrekken van talenten, niet van problemen - inzet vrijwilligers 
– benutten en bouwen van netwerken. Gezonde sociale mix, inclusie van kwetsbare 
doelgroepen. 
 

• Wijkteam gaat aan de slag met structurele problemen in de wijk - samen met partners  
(vb Samenlevingsopbouw) pakken we problemen aan. 
 

• Een wijkteam is àltijd een intersectoraal verhaal – Het CAWwijkteam werkt binnen het 
wijknetwerk samen met partners uit andere sectoren. 



Intersectorale samenwerking in een wijknetwerk 

Waarom? 
 

• Vergroten toegankelijkheid van het hulpaanbod in de wijk door 
bundeling van krachten (én middelen) - ontschotting 
 

• Continuïteit van het hulpaanbod en gedeelde zorg bij complexe 
situaties 
 

• Laagdrempeligheid: ook meest kwetsbare gezinnen bereiken 
via outreachende acties zoals aanwezigheid op vindplaatsen bv 
scholen, huizen van het kind, voedselbedelingspunten, sociale 
restaurants, buurthuizen, ... 
 



Intersectorale samenwerking in een wijknetwerk 

Aandachtspunten op organisatieniveau 
 

• Visieverschillen: hierover de dialoog aangaan 
 

• Wat is meerwaarde voor elke partner? Oplossingen zoeken 
voor belemmerende regelgeving 
 

• Spanningsveld specialist versus de generalist 
 

• Effecten van lokaal beleid: centralisatie en vermarkting 



Intersectorale samenwerking in een wijknetwerk 

Aandachtspunten op cliëntniveau 
 

• Cliënt aan het stuur, op maat, temporiseren wanneer nodig, 
confronteren wanneer nodig 
 

• Buiten de lijntjes kunnen en durven kleuren 
 

• Bouwen aan netwerken: eigen netwerken, steunfiguren, 
ervaringsdeskundigen, 
 

• Het belang van zorgcoördinatie 

•  
 



CAW wijkteams 

• Dank voor jullie aandacht 

 

• Vragen? 
Monique.gauquie@cawantwerpen.be 

• www.cawantwerpen.be 
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