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JAC? CAW?

JAC
= Jongeren Aanbod van het CAW

CAW
= Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
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JAC?

www.jac.be



JAC?
• 12 – 25 jaar
• Vrijwillig, gratis, in vertrouwen
• Op verplaatsing
• Netwerk betrekken / inschakelen
• Info – advies – begeleiding – preventie
• BZW
• Weerbaarheidstraining (Rots & Water)
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Mijn beste 
vriendin wordt 

gepest. Hoe kan 
ik haar helpen?

Ik denk dat 
ik lesbisch 

ben…
Ik hou het 
thuis niet 

langer uit!!!
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Bij ons 
bestaan 

geen domme 
vragen!

Ik zit niet goed 
in mijn vel. Hoe 

krijg ik meer 
zelfvertrouwen?



Hier kan je 
ons vinden…
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HET TEAM
ASSE – HALLE – VILVOORDE - TERVUREN
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1 centraal telefoonnummer 
voor 4 zorgregio’s

02 613 17 02
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1 JAC TEAM – 4 ZORGREGIO’s



1 JAC TEAM – 4 ZORGREGIO’s
• ASSE

• Kendy
• Ine
• Maaike (BZW)
• Sarah (BZW)
• Lore (preventie AH)
• Antoine (BZW)

• HALLE
• Leen (BZW)
• Lode (BZW)
• Hannah
• Selina
• Kaat
• (Iwein)  ???
• Julie (Overkop)

Teamcoördinator AH:
ISABEL GEEROMS

• TERVUREN
• Anouk (preventie)
• Andrea (BZW)
• Jelle (2/5)
• Romy (preventiewerker 

Overijse-Hoeilaart)

• VILVOORDE
• Shauni (BZW) (preventie)
• Jelle (3/5)
• Joanna (Overkop)
• Hans (BZW)
• Brecht
• Fran
• Anne
• Marike
• Kato (Overkop)

Teamcoördinator TV:
SOFIE VERMEULEN



Bert

Maaike

Lore

Louise

Kendy

JAC Asse
JC ‘t JASS
Aphaltcosite 20 - Asse



JAC Halle
Lode

Hannah

Leen

Iwein

JC De Kazerne
Leide 3 - Halle

Maaike
Selina



JAC Vilvoorde

Shauni JoannaYasmina

Jelle

Jean-Baptiste Nowélei 33
1800 Vilvoorde

HansSofie



JAC Tervuren

Anouk

Andrea

Jelle

Brusselsesteenweg 58
Tervuren



AANBOD
INFO – ADVIES – BEGELEIDING – PREVENTIE
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Aanbod: info & advies
Info & advies 
over allerlei thema’s die voor jongeren belangrijk zijn:

• Goed in je vel
• Alleen gaan wonen
• Moeilijke thuissituaties
• Relaties & seksualiteit
• Rechten & plichten
• …
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Aanbod: begeleiding
Intake (1 of meerdere gesprekken)

Traject Overleg (multidisciplinair team)

Begeleiding / Doorverwijzing (intern/extern)
 Trajectoverleg olv supervisor
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Aanbod: begeleiding
Begeleid Zelfstandig Wonen

• 18 – 25 jaar
• Ondersteuning bij alleen gaan wonen
• Zowel praktisch als psychosociaal
• Richtlijn max 1 jaar (kan verlengd worden)
• Gemiddelde frequentie: 1x per week
• Geen eigen woningen
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Aanbod: preventie

• Obv signalen bij en over onze jongeren
• Vaak in samenwerking met andere diensten & organisaties
• Enkele voorbeelden:

• Hulpverleningscarrousel op scholen
• Studiedag ‘Let’s talk about sex’
• MEGA
• Raar zo uit elkaar
• Weerbaarheidstraining op maat gemeente/organisatie
• Wooncafé Halle
• …
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Aanbod: preventie

Vormingen
• Globale inhoud ligt vast, maar aangepast op maat rekening houdend 

met leeftijd, regio & vragen die leven bij de doelgroep (en aanvrager)
• Rots & Water, RSV, mediawijsheid, goed in je vel, wonen & werken
• Focus op meest kwetsbare jongeren & hun netwerk (ehbj)

Uitleendienst
Informatieve spelen vooral gericht naar 12+
Ontleenpartner van Sensoa
Gratis (waarborg 5€/item)
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Aanbod: preventie

EHBJ? Eerste Hulp Bij Jongeren
Handvatten aanreiken om moeilijke situaties aan te pakken: 

• Wat zijn alarmsignalen? Hoe merk je dat iemand het 
moeilijk heeft?

• Waar kan je terecht met een jongere in nood?
• Word bewust van je eigen grenzen
• Ontdek je eigen referentiekader én dat van jongeren 
• Hoe kan je ook voor jezelf zorgen tijdens die moeilijke 

momenten?
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Aanbod: SOVA
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www.jachallevilvoorde.be

Wachtlijsten?



Vragen?
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