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Algemene inleiding 

Gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaams beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Sinds 1998 legt de 
Vlaamse overheid via die doelstellingen haar prioriteiten en klemtonen voor de 
invulling van de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. In 2016 
werden de huidige vier gezondheidsdoelstellingen gelanceerd die gelden voor de 
periode 2017-2021/20250F

1. Die doelstellingen omvatten de volgende topics: 
suïcidepreventie1F

2, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken naar kanker en gezonder 
leven.  
 
Met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 (Gezonder Leven) 
wordt beoogd dat de Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft op het vlak 
van eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak, alcohol en illegale drugs. 
Die gezondheidsdoelstelling bundelt de vroegere gezondheidsdoelstellingen (periode 
2009-2015) voeding en beweging en tabak, alcohol en drugs en voegt daar sedentair 
gedrag of lang stilzitten als preventiethema aan toe. De zes preventiethema’s 
binnen/van de doelstelling werden gekozen omdat ze een grote maatschappelijke 
kost betekenen doordat zij een grote ziektelast veroorzaken, maar ook omdat er 
binnen deze thema’s nog de meeste gezondheidswinst geboekt kan worden.  
 
In de huidige gezondheidsdoelstelling wordt het bevorderen van gezondheid via 
settings of levensdomeinen (bv. werk en onderwijs) geïntroduceerd. Er wordt 
opgeroepen om vanuit het belang van een facettenbeleid (health in all policies) meer 
aandacht te hebben voor bepaalde cruciale levensdomeinen (settings), zoals het 
gezin, onderwijs, werk, de lokale gemeenschap en zorg- en welzijnsvoorzieningen. 
Bijgevolg worden er binnen de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 
2025 ook settinggerichte gezondheidsdoelstellingen geformuleerd. Binnen deze 
settinggerichte doelstellingen blijft er aandacht voor zowel het algemeen als het 
thematisch gezondheidsbeleid, gebaseerd op de voor de setting relevante 
preventiethema’s.  
 

De indicatorenbevraging als evaluatie-instrument 

Om het preventieve gezondheidsbeleid binnen deze verschillende settings in 
Vlaanderen te monitoren, zette het Vlaams Instituut Gezond Leven in opdracht van de 
Vlaamse overheid en in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en 
andere Drugs (VAD) een indicatorenbevraging op. De indicatorenbevraging is een 
herhaalde, cross-sectionele gegevensverzameling, die via een vragenlijst met 
relevante indicatoren peilt naar de kwaliteit van het algemene en het thematische 
gezondheidsbeleid. Het algemene gezondheidsbeleid wordt geëvalueerd aan de 
hand van vier succesfactoren, het thematische gezondheidsbeleid aan de hand van 
vier preventiestrategieën (zie verder). Voor het thematische gezondheidsbeleid 
worden de thema’s opgenomen uit de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft 

 
1 Die doelstellingen gelden voor de periode 2017 t.e.m. 2021, met uitzondering van de 
doelstelling rond gezond leven die tot 2025 loopt. 
2 De gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie werd in 2012 gelanceerd. De overige topics in 
2016. 
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gezonder in 2025 (voeding, beweging, lang stilzitten, tabak, alcohol en illegale 
drugs), alsook het thema mentaal welbevinden. Dit thema is nog niet opgenomen 
binnen de gezondheidsdoelstelling Gezonder leven, maar is wel gelinkt aan de 
gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie. 
 
Doordat de indicatorenbevraging driejaarlijks herhaald wordt (cfr. edities 2003, 2006, 
2009, 2012 en 2015), kunnen ook evoluties in het gezondheidsbeleid binnen de 
verschillende settings in kaart gebracht worden. Daardoor kan de 
indicatorenbevraging gebruikt worden als een basisinstrument voor beleidsplanning 
en -evaluatie en dit niet enkel op Vlaams niveau maar ook op sectoraal, loco-regionaal 
en lokaal niveau. De resultaten leveren rechtstreeks beleidsadvies op en kunnen mee 
een invulling geven aan het facettenbeleid. Ook de respondenten zelf krijgen via de 
bevraging een blik op de kwaliteit van het gezondheidsbeleid van hun specifieke 
organisatie en kunnen de informatie gebruiken om dat beleid verder uit te bouwen. 
 

De indicatorenbevraging voor Centra Algemeen Welzijnswerk 

Vanuit de versterkte klemtoon op de settinggerichte aanpak, werden er ook voor 
enkele nieuwe (sub)settings specifieke subdoelstellingen opgesteld onder de 
algemene gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025. Ook voor de 
setting zorg- en welzijnsvoorzieningen werd een subdoelstelling geformuleerd:   
 
Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 
een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. 
 
De Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) vallen onder de setting zorg- en 
welzijnsvoorzieningen. Ook de subsettings jeugdhulp, ouderenzorg en lokale 
dienstencentra vallen onder die setting. De setting zorg en welzijn werd voor het eerst 
bevraagd via de indicatorenbevraging van 2020. Dit betekent dat er geen 
vergelijkingen kunnen gemaakt worden met resultaten uit voorgaande edities van de 
indicatorenbevraging. Dit geldt voor alle bevraagde subsettings (jeugdhulp, lokale 
dienstencentra en CAW’s) binnen de setting zorg en welzijn. In dit rapport werden 
enkel de resultaten van de subsetting CAW’s opgenomen. De resultaten zoals 
beschreven in dit rapport gelden enkel als nulmeting voor de kwaliteit van het 
preventieve gezondheidsbeleid bij CAW’s, aangezien er niet kan vergeleken worden 
met vorige edities van de indicatorenbevraging.   
 
Bij die bevraging werd gekozen voor een aangepaste aanpak die afwijkt van de 
aanpak voor andere bevragingen, zoals basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs 
en lokale besturen. Om het thematisch gezondheidsbeleid te evalueren, werd 
gekozen om dit te verkennen binnen een focusgroep. Omdat CAW’s een zeer 
uitgebreide en gevarieerde dienst- en hulpverlening aanbieden aan verschillende 
doelgroepen, werd in overleg met de CAW-groep en het Agentschap Zorg en 
Gezondheid (AZG) beslist om de verscheidenheid aan thema’s en mogelijke 
preventiestrategieën via focusgroepen in kaart te brengen. Eén vragenlijst zou immers 
minder praktisch en nuttig zijn gezien de sterke verschillen naargelang de 
deelwerkingen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om via twee focusgroepen meer 
inzicht te krijgen en vertrouwd te geraken met de werking van CAW’s. De resultaten 
hiervan zouden ook de basis vormen voor de online bevraging van het algemeen 
gezondheidsbeleid. Omwille van de uitbraak van het coronavirus en de bijhorende 
vertraging van de online bevraging, kon maar een van de twee geplande focusgroepen 
plaatsvinden. Op basis van die focusgroep hebben wij heel wat interessante informatie 
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kunnen verzamelen die in de toekomst de basis kan vormen voor een generieke 
vragenlijst voor een volgende editie van de indicatorenbevraging voor CAW’s. 
 
Het algemeen gezondheidsbeleid werd, net zoals de andere bevragingen 
(onderwijs, lokale besturen …) online bevraagd. De bevraging peilt immers naar 
het preventieve gezondheidsbeleid op organisatieniveau overheen de verschillende 
deelwerkingen, en niet naar de specifieke werking rond de verschillende 
gezondheidsthema’s. De gezondheidsthema’s komen slechts in beperkte mate aan 
bod binnen die vragenlijst, en dit enkel als onderdeel van het algemeen 
gezondheidsbeleid. De specifieke uitwerking en methodologie van de focusgroep 
enerzijds en de online bevraging anderzijds zullen besproken worden in het 
desbetreffende deel.  
 
Om een indicatorenbevraging op een goede manier te kunnen uitvoeren, is expertise 
over de bestudeerde setting noodzakelijk. Die kennis helpt namelijk bij het bepalen 
van de inhoud van de bevraging (bv. het opstellen van relevante vragen en 
antwoordmogelijkheden en het gebruik van vakjargon) alsook de aanpak en de manier 
waarop de bevraging kan worden uitgevoerd (bv. keuze van de meest geschikte 
contactpersoon, het verkrijgen van kwalitatieve contactgegevens en de 
implementatiekanalen). Dat is hier des te meer het geval, aangezien de bevraging 
voor CAW’s voor de eerste keer werd opgezet.  
 
Om die expertise te verzamelen, werd er in de voorbereiding van de 
indicatorenbevraging ‘CAW’s’ een aantal keer samengezeten met afgevaardigden 
van de CAW-groep. De CAW-groep verbindt de 11 CAW’s op sectoraal niveau, en 
bestaat uit de beleidsgroep, sectorale werkgroepen en de medewerkers van de CAW 
Groep. Daarnaast werden ook een settingexpert CAW’s (vanuit Gezond Leven) en 
experts vanuit het VAD betrokken. VAD heeft jarenlange ervaring met CAW’s 
omtrent het thema alcohol en andere drugs.  
 

Thematisch gezondheidsbeleid: vier preventiestrategieën als 
indicatoren 

Het thematische gezondheidsbeleid binnen de indicatorenbevraging krijgt vorm op 
basis van de thema’s die relevant zijn binnen elke setting uit de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025. Binnen de subsetting 
CAW werden alle thema’s uit deze gezondheidsdoelstelling opgenomen (voeding, 
beweging, sedentair gedrag, tabak, alcohol en illegale drugs) evenals mentaal 
welbevinden. 
 
Voor elk gezondheidsthema wordt de kwaliteit van het thematische 
gezondheidsbeleid gemonitord aan de hand van vier preventiestrategieën: educatie, 
omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Deze strategieën 
worden het best toegepast op verschillende niveaus, zoals het individu en de CAW-
context. De niveaus en strategieën vormen samen een gezondheidsmatrix. Binnen 
de focusgroep werden deze preventiestrategieën meegegeven als kapstok. 
 
Bij educatie informeer je en sensibiliseer je de einddoelgroep (hier: cliënten) en 
intermediairs (hier: personeel) over een gezonde leefstijl en versterk je hun 
competenties  (kennis, vaardigheden en attitudes) via informeren, het trainen van 
competenties, en het sensibiliseren en motiveren tot een gezonde leefstijl. 
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Voorbeelden van concrete acties zijn een infosessie die wordt gegeven, een folder die 
wordt uitgedeeld of een sensibiliseringscampagne. 
 
Omgevingsinterventies hebben als doel de fysieke en sociale omgeving aan te 
pakken zodat die de gezondheid beschermt en gezond gedrag aanmoedigt. Dit omvat 
het voorzien van de nodige infrastructuur en een gezond aanbod, maar ook het 
inrichten van de omgeving. Voorbeelden van concrete acties zijn het vervangen van 
een snoepautomaat door een aanbod van gezonde dranken en tussendoortjes of het 
verwijderen van asbakken in openbare ruimten. 
 
Afspraken en regels scheppen duidelijkheid over wat er wel/niet verwacht wordt of 
toegelaten is op vlak van gezond en ongezond gedrag. Met regels en afspraken 
worden ook ondersteunende initiatieven georganiseerd die gezond gedrag 
bevorderen of een omgeving gezond inrichten. Voorbeelden van concrete acties zijn 
afspraken in het huisreglement nachtopvang over bezit/gebruik van alcohol- en 
andere drugs, maar ook minder formele regels of afspraken kunnen gemaakt worden. 
 
Zorg en begeleiding verwijst naar het organiseren en uitvoeren van vroeg-detectie 
(bv. het signaleren van mogelijke psychische stoornissen), vroeg-interventie  (bv. 
ondersteuning bij eetmoeilijkheden) en kwaliteitsvolle doorverwijzing naar de zorg 
voor diegenen die dat nodig hebben (bv. gespecialiseerde alcohol- en 
drughulpverlening). 
   

Algemeen gezondheidsbeleid: vier succesfactoren als indicatoren 

De kwaliteit van het algemeen of integraal gezondheidsbeleid wordt ingeschat aan de 
hand van vier succesfactoren: beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid en 
evidence-based werken. 
 
Beleidsmatig werken omvat het selecteren van prioriteiten, het opstellen van 
plannen en de integratie en verankering van gezondheid in het beleid. 
 
Betrokkenheid gaat over de participatie en het eigenaarschap van de doelgroep en 
van derden met betrekking tot het gezondheidsbeleid binnen de setting (bv. via 
overlegstructuren). 
 
Deskundigheid gaat over het opzetten van netwerken met externe partners en het 
verhogen van expertise rond gezondheid via vormingen. 
 
Evidence-based werken ten slotte, betreft het uitbouwen van een gezondheidsbeleid 
volgens de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Het 
omvat het verzamelen en analyseren van relevante gegevens over de kwaliteit van het 
beleid (bv. wensen en verwachtingen van cliënten), procesbewaking en evaluatie van 
doelstellingen en acties. 

Opbouw rapport 

Deel 1 van dit rapport bestaat uit een verkennend onderzoek naar de verschillende 
gezondheidsthema’s (voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol, illegale 
drugs en mentaal welbevinden) binnen het gezondheidsbeleid van CAW’s naar 
cliënten. Hierbij gaat het telkens om preventieve gezondheidsthema’s. Hiervoor 
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organiseerden we een focusgroep. Deel 1 geeft enkel de resultaten weer van de 
focusgroep over de diverse gezondheidsthema’s. De conclusies worden beschreven 
op het einde van het rapport. 
 
In deel 2 peilen we naar het algemene gezondheidsbeleid van het CAW  als geheel 
naar cliënten via een online bevraging. Dit tweede luik is dan ook minder toegespitst 
op de verschillende gezondheidsthema’s, maar handelt eerder over de 
randvoorwaarden voor een succesvol gezondheidsbeleid, namelijk de succesfactoren.  
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DEEL 1: Het thematisch gezondheidsbeleid 

Focusgroep: methodologie 

De focusgroep vond plaats op 19/06/2020 in CAW Antwerpen voorafgaand aan de 
sectorale werkgroep Thuisloosheid en wonen en duurde ongeveer 1u30. Binnen die 
werkgroep worden sectorale afspraken gemaakt over de thematiek van dak- en 
thuislozen zodat die verder in alle CAW’s geïmplementeerd kunnen worden. Bij 
aanvang kregen de deelnemers (1) een informatiebrief met daarin informatie omtrent 
het onderzoek, (2) een formulier met de informed consent , dat de deelnemers 
verzocht werden  te ondertekenen voor de start van de focusgroep, (3) de vraag om 
hun  contactgegevens te geven indien ze een samenvatting van het onderzoek 
wensten.  
 
Aangezien de focusgroep voorafging aan de sectorale werkgroep Thuisloosheid en 
wonen, deelden de deelnemers hun ervaringen omtrent de verschillende 
gezondheidsthema’s voor de werkingen die vallen onder dak- en thuisloosheid. 
Cliënten zijn hier zowel kinderen als volwassenen die problemen hebben op het vlak 
van wonen. CAW’s bieden hiervoor een ruime hulp- en dienstverlening aan. Zo legt 
ambulante woonbegeleiding de focus op woonproblemen en meer bepaald op de 
preventie van uithuiszettingen. Wanneer mensen toch dak- of thuisloos worden, 
kunnen zij terecht in inloopcentra, nacht- en dagopvang. Ten slotte zet het CAW 
steeds nadrukkelijker in op Housing First door mensen in de eerste plaats aan een 
woning te helpen waar ze duurzaam kunnen wonen. Het belang en de invulling van 
de verschillende gezondheidsthema’s kaderen dan ook binnen deze werking en zijn 
niet representatief voor de hele werking van de CAW’s, die veel breder en diverser is 
dan enkel die thematiek. Door deze sectorale werkgroep te bevragen, zijn de 
antwoorden dan ook sterk gekleurd.  
 
De focusgroep werd uitgevoerd door de methodologische medewerker van Gezond 
Leven in samenwerking met de settingexpert CAW’s vanuit Gezond Leven. Om de data 
te verzamelen, werd gebruik gemaakt van opname-apparatuur. Daarvoor vroegen we 
eerst de toestemming van de deelnemers. Er werden ook notities genomen tijdens het 
gesprek door de settingexpert CAW’s. 
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Beschrijving van de respondenten 

De sectorale werkgroep is een bijeenkomst van afgevaardigden van de 11 
verschillende CAW’s, van CAW-groep en van SAM (Steunpunt Mens en Samenleving) 
en bestaat uit 15 deelnemers. De focusgroep bestond uit dezelfde samenstelling, met 
uitzondering van de afgevaardigden van enkele CAW’s, waardoor het totale aantal 
deelnemers op 12 kwam. De personen rond de tafel hadden allen een leidinggevende 
functie binnen het eigen CAW en dit betreffende de thematiek van dak- en thuislozen. 
In totaal participeerden 7 mannen en 5 vrouwen, met leeftijden die varieerden van 38 
tot en met 60 jaar. 

 

Tabel 1: Beschrijving deelnemers focusgroep 

Nummer 
deelnemer 

Geslacht Leeftijd 

1 Vrouw  46 
2 Man 53 
3 Man 50 
4 Vrouw 45 
5 Man 52 
6 Vrouw 41 
7 Vrouw 38 
8 Vrouw 49 
9 Man 43 
10 Man 60 
11 Man 41 
12 Man 41 
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Beschrijving van de resultaten 

Algemeen  

Alvorens dieper in te gaan op de verscheidene gezondheidsthema’s, vroegen we de 
deelnemers wat er in hen opkomt wanneer ze denken aan een gezondheidsbeleid naar 
cliënten binnen de dak- en thuisloosheidswerking van CAW’s. Hierbij viel vooral het 
woord ‘verslaving’ op, en dan meer specifiek: alcohol- en drugsverslaving. Binnen de 
dak- en thuisloosheidswerking vormt verslaving een belangrijke aanleiding waarom 
mensen dak- of thuisloos worden. Bij deze groep mensen zijn de 
gezondheidsproblemen dan ook vaak erger. Verder wordt er op veel thema’s 
individueel ingezet. Wanneer er bv. bij een individu een probleem is, dan wordt er op 
dat thema ingezet.  
 
Hieronder gaan we dieper in op elk van de gezondheidsthema’s. Hierbij geven we 
eerst aan in welke mate er op een thema reeds wordt ingezet binnen de dak- en 
thuisloosheidswerking, en kijken we na hoe en in welke mate er op de verschillende 
preventiestrategieën (kan) ingezet worden. 
 
Alle thema’s die opgenomen zijn binnen de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft 
gezonder in 2025 werden bevraagd: voeding, beweging, lang stilzitten, tabak, 
alcohol en illegale drugs, met de toevoeging van mentaal welbevinden.  
 

Voeding 

Voeding is een belangrijk thema waarop al werd ingezet volgens de deelnemers, vlak 
na illegaal druggebruik. Onder voeding verstaan we zowel tussendoortjes, maaltijden 
als dranken. Hierbij is er echter wel een duidelijke tweedeling: wanneer cliënten op 
zoek zijn naar een woonst, is voeding geen prioriteit. Maar wanneer ze dan bv. 
woonbegeleiding krijgen, verschuift de focus meer naar gezonde voeding. Gezond 
eten wordt hierbij aangemoedigd, maar de cliënt heeft wel ten alle tijden 
zelfbeschikkingsrecht. Zo staat er bv. soms fruit in inloopcentra. Vroeger was dit 
anders: toen was het eerder opvoedkundig in plaats van meer zelfbeschikking. Een 
neveneffect hiervan is dat als mensen zelf mogen koken, er mogelijk ongezonder 
gegeten wordt, bv. bij studio-opvang. Een begeleider is dan ook minder mee bezig 
wat cliënten eten in de studio, terwijl je in de leefgroep wel ziet wat ze eten. Ongezond 
eten is echter wel een groot probleem bij kwetsbare doelgroepen, omwille van de - en 
drugproblematieken en een gebrekkig dag- en nachtritme dat hier vaak mee gepaard 
gaat: 
 

“Dit zorgt vaak ook voor ongezonde gewoontes. Als je om middernacht honger 
krijgt, is de supermarkt dicht, maar de frituur nog open he.” 
 

Verder bespraken de deelnemers ook specifiek de jongerenwerking, met name de 
specifieke jongerenopvang met een leefgroep. Daar is er meer ruimte om aan educatie 
te doen rond voeding wanneer men samen kookt of leert koken. 
 
 “Als ze dan toch leren koken, kunnen ze even goed gezond leren koken.” 

 
 



© Gezond Leven,2020 
Indicatorenbevraging 2020 – CAW’s 12 

Beweging 
 
Een bewegingsbeleid is ruimer dan een sportbeleid. Met beweging bedoelen we alle 
activiteiten waarbij energieverbruik en spierwerking nodig zijn. Beweging kan dus 
plaatsvinden binnen verschillende contexten: als actieve verplaatsing (bv. wandelen 
naar het CAW), thuis (bv. de tafel dekken of tuinieren), in het CAW (bv. deelnemen aan 
bewegingsactiviteiten) en in de vrije tijd (bv. sporten). 
 
De deelnemers aan de focusgroep gaven tal van voorbeelden van sportactiviteiten die 
georganiseerd worden, vaak ook in samenwerking met andere teams binnen het CAW, 
bv. zwemmen en badmintoncompetitie. Daarnaast kan er ook samengewerkt worden 
met externe partners, zoals huisartsenpraktijken, lokale besturen, 
Samenlevingsopbouw en wijkgezondheidscentra. Het inzetten op beweging wordt 
daarenboven vaak gekoppeld aan het aspect mentaal welbevinden. Dit illustreert de 
volgende quote over het als begeleider gaan wandelen met je cliënt: 

 
“Je kan even goed een babbel doen al wandelend, dat is soms nog beter.” 

 
Ook bestaat er duo-wandelen met mensen in de buurt om op deze manier te bewegen 
en het sociaal netwerk te herstellen. Hierop wordt vooral vanuit de inloopcentra 
ingezet. Een ander voorbeeld is de deelname aan Younited Belgium, een 
voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen. 
 
 

Lang stilzitten  
 
Wanneer de deelnemers de gezondheidsthema’s rangschikten volgens de mate 
waarop het CAW er reeds op inzette, bengelde lang stilzitten helemaal achteraan. Met 
lang stilzitten of sedentair gedrag bedoelen we alle activiteiten die uitgevoerd worden 
in een zittende of liggende houding buiten de slaaptijd én die gekenmerkt worden 
door een laag energieverbruik, zoals tv kijken of zitten onderweg naar het CAW. Lang 
stilzitten staat los van beweging. Dit betekent dat cliënten die veel bewegen, omdat 
ze bijvoorbeeld dagelijks een wandeling maken, maar verder de dag vooral zittend 
doorbrengen, toch een sedentaire levensstijl kunnen hebben. 
 
De deelnemers gaven zelf aan dat dit geen prioriteit is voor de cliënten: 
 

“Lang stilzitten lijkt me eerder een focus op mensen die een zittend beroep 
hebben.” 

 
Verder gaven ze de bedenking dat je met campagnes om lang stilzitten te beperken, 
niet makkelijk deze (dak- en thuislozen) zal bereiken.  
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Roken 
 
Op het thema roken blijkt minder ingezet te worden binnen de werking van de dak- 
en thuisloosheid. Er zijn wel al acties rond roken gedaan in het verleden, maar slechts 
bij een klein percentage heeft dit geholpen. 
 

“De meesten zien een sigaret als een troost.” 
 

Om roken bij cliënten af te raden, is er een belangrijke voorbeeldrol voor 
hulpverleners weggelegd. Dat je niet meer mag roken op het werk, vonden een paar 
deelnemers een goede zaak. Hierdoor heb je minder kans om met de ‘gasten’ te gaan 
roken. Deze evolutie is echter niet altijd vanzelfsprekend. Roken kan een middel zijn 
om bv. makkelijker contact te leggen met je cliënt. 
 

“Wat is er tegen om te roken als straathoekwerker met de cliënten? Ik heb altijd 
een pakje sigaretten om contact te leggen.” 
 
“Als een discussie verhit geraakt, gebruiken we vaak de sigaret ‘Kom we gaan 
eentje roken.’” 
 
“Er is een groot verschil tussen individuele en groepsopvang. In groepsopvang 
is gans die groep gericht op de rookmomenten. We hebben nu als alternatief 
magazines gelegd en lekkere dingen, maar het is niet hetzelfde, de hele groep 
is dan plots weg.” 
 

Een deelnemer gaf echter ook de belangrijke bedenking dat je ook aan preventie kan 
doen wanneer je samen een sigaret rookt, door bijvoorbeeld te zeggen dat je zelf wil 
stoppen. Als begeleider kan je immers makkelijk zaken overbrengen op je cliënt.  
 
 
 

Alcohol en illegale drugs 
 
De deelnemers aan de focusgroep gaven aan dat er van alle gezondheidsthema’s al 
het meeste werd ingezet op druggebruik bij cliënten. Hierbij bedoelden we enkel het 
gebruik van illegale drugs, zoals xtc en cocaïne en niet het gebruik van 
psychofarmaca, zoals slaap- en kalmeermiddelen. Maar ook inzetten op 
alcoholgebruik is belangrijk en hier sterk aan gelinkt. 
 
Een belangrijke benadering om met verslavingsproblematieken om te gaan, is ‘harm 
reduction’: bij mensen met bijvoorbeeld een zware illegale drugproblematiek en die 
al lange tijd op straat leven, is het beter om een propere spuit te voorzien en ervoor 
te zorgen dat er veilig en gecontroleerd gebruikt kan worden. Ook aanbevelingen over 
hoe je een joint veilig kunt delen in tijden van corona is belangrijk als sensibilisering.  
 
In het hoofd van de cliënt moet er bandbreedte aanwezig zijn om aan druggebruik te 
willen werken. En dit ontbreekt vaak doordat cliënten bezig zijn met overleven, het 
zoeken naar een dak boven hun hoofd etc. 
 

“Het niet hebben van een huis is prioritair. Het hebben van een huis is 
belangrijker. Het afkicken zit in een veel verder proces.” 
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De deelnemers ervaren dat er bij jongeren in de opvang voor jongeren in het algemeen 
meer bandbreedte aanwezig is. Er worden dan ook geregeld preventieacties 
aangeboden vanuit het CAW, of preventieve en/of educatieve programma’s aan de 
jongerenopvang zelf. 
 
Wat betreft afspraken en regels rond illegaal druggebruik in opvangcentra, is vooral 
de beheersbaarheid belangrijk. Overal zijn er afspraken en regels aanwezig en binnen 
de meeste opvangcentra van dak- en thuislozen wordt illegaal druggebruik verboden, 
maar er worden geen mensen buitengezet omdat ze verslaafd zijn of onder invloed 
toekomen. Er wordt vooral gekeken naar waar het probleem zit en daarmee wordt dan 
aan de slag gegaan. Er wordt zo weinig mogelijk verboden (anders vliegen ze bij wijze 
van spreken buiten), maar er worden wel beperkingen opgelegd om het beheersbaar 
te houden. Legaal druggebruik zoals alcohol en medicatie wordt wel toegelaten 
binnenshuis, tenzij het voor overlast zorgt. 
 

“Ze mochten van ons bv. onder invloed binnenkomen in de opvang, maar ze 
moeten wel degelijk gedrag stellen”. 
 

Ook dit is een vorm van harm reduction. Het tolereren betekent echter niet dat dit 
niet in de individuele begeleidingen wordt opgenomen. 
 
Omdat druggebruik zo’n belangrijk thema is binnen de dak- en thuisloosheid, wordt 
er ook samengewerkt met expertisecentra rond alcohol en illegale drugs, zoals CAD 
(Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen) in Limburg, om zo het aanbod en de 
expertise rond verslavingszorg dicht bij cliënten te brengen. 
 
Op het einde van de focusgroep gaven de deelnemers ook nog de belangrijke 
bedenking mee dat, hoewel er vaak gefocust wordt op alcohol- en druggebruik, er 
rond de kleinere en minder zware thema’s misschien wel iets gedaan kan worden. Die 
zijn immers makkelijker aan te pakken dan een serieuze verslaving. 
 
 

Mentaal welbevinden 
 
Ten slotte werd er volgens de deelnemers van de focusgroep ook al sterk ingezet op 
mentaal welbevinden. ‘Mentaal welbevinden’, of ‘goed in je vel zitten’ geeft weer hoe 
cliënten hun geestelijke gezondheid beleven. Personen die goed in hun vel zitten, 
hebben een hoge zelfwaardering en slagen er beter in om hun vaardigheden en 
talenten in te zetten. Zij kunnen beter omgaan met stress en ervaren doorgaans meer 
controle over hun eigen leven. Ook ‘veerkracht’ is hier een belangrijk begrip. 
Veerkracht draagt namelijk in belangrijke mate bij tot meer mentaal welbevinden. Het 
is het vermogen je aan te passen aan stress of tegenslag en daar misschien zelfs 
sterker uit te komen. De focus ligt hier (net zoals bij alle gezondheidsthema’s) op 
preventie en dus niet op het behandelende luik. Het gaat hier dus met andere woorden 
over inzetten op mentaal welbevinden los van het standaard begeleidingsaanbod, 
zoals rustgevende ruimtes voorzien en het organiseren van activiteiten zoals een 
vertelavond. 
 
Belangrijke aandachtspunten die de deelnemers aangaven, zijn depressie en 
eenzaamheid. Naast een betaalde woonst en een degelijk inkomen, is een 
ondersteunend netwerk erg belangrijk om uit de thuiswoonzorg te geraken. 
 



© Gezond Leven,2020 
Indicatorenbevraging 2020 – CAW’s 15 

“Wie mentaal aan de grond zit, zal er moeilijk uit geraken, of heeft een zeer 
hoog herval risico”. 
 

Maar ook omgekeerd geldt dat als de basisbehoeften – een stabiele woonsituatie 
bijvoorbeeld – niet vervuld zijn, een mens zich mentaal niet goed voelt. De deelnemers 
geven dus een duidelijke wisselwerking aan tussen mentaal welbevinden en de 
woonsituatie.  
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DEEL 2: Het algemeen gezondheidsbeleid 

Online bevraging: methodologie 

Vragenlijst  

In de indicatorenbevraging voor CAW’s werd het algemeen gezondheidsbeleid 
bevraagd volgens de vier succesfactoren (beleidsmatig werken, betrokkenheid, 
deskundigheid en evidence-based werken). 
 
De eerste versie van de vragenlijst werd opgesteld door de methodologische 
medewerker van Gezond Leven. Hierop gaven de settingexpert CAW’s van Gezond 
Leven, experts van VAD en de directeur CAW-groep hun feedback. In een laatste fase 
werd de vragenlijst ook getest door medewerkers van een CAW. Bij het testen van de 
vragenlijst werd, behalve naar het invullen ervan, vooral gekeken naar de relevantie 
en helderheid van de vragen en antwoordmogelijkheden, naar de leesbaarheid ervan 
en ten slotte naar de opbouw van de vragen. 

Scores en de gezondheidsdoelstellingen 

Om de kwaliteit van het gevoerde algemeen gezondheidsbeleid te kunnen 
kwantificeren, werden scores opgesteld door de setting- en methodologische experts 
op basis van een mix van evidence-based en practice-based onderbouw en kennis. 
Alle antwoordenmogelijkheden binnen een vraag kregen een score (ook gewicht 
genoemd) toegewezen die aangeeft in welke mate een CAW aan een bepaalde werking 
rond gezondheid werkt. Verder werd ook een gewicht toegekend aan alle vragen die 
werden meegeteld voor de score op eenzelfde succesfactor. Op deze manier kregen 
vragen die meer prototypisch of van groter belang zijn voor een degelijk algemeen 
gezondheidsbeleid ook een grotere weerslag op de schaalscores per component. Ten 
slotte kregen ook de succesfactoren binnen het algemeen gezondheidsbeleid een 
gewicht toegekend (hierna componentscores genoemd). 
 
De totaalscore voor het algemeen gezondheidsbeleid bedraagt telkens een score op 
100, terwijl de componentscores binnen het gezondheidsbeleid telkens op 10 
worden uitgedrukt. Deze scores laten ook toe om de gezondheidsdoelstellingen na 
te gaan. Voor de subsetting CAW’s, als onderdeel van de setting zorg- en 
welzijnsvoorzieningen, was deze als volgt geformuleerd: 
 
Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 
een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. 
 
Een algemeen gezondheidsbeleid binnen CAW’s wordt gedefinieerd als voldoende 
kwaliteitsvol indien er minstens een totaalscore van 20 op 100 én geen enkele 
componentscore (zowel strategie als succesfactor) minder bedraagt dan 2 op 10.  
 
Hoewel die norm laag lijkt, is hij toch weerhouden. De score mag namelijk niet aanzien 
worden als een klassieke puntscore waarbij 50 op 100 voldoende is, maar wel als een 
continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt en 80 of meer ideaal is. 
Daarenboven is het de bedoeling om zo veel mogelijk entiteiten (hier: CAW’s) boven 
de minimale norm te krijgen, liever dan een klein percentage dat de ideale situatie 
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bereikt. Aangezien de resultaten van deze editie gelden als nulmeting voor de 
kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij CAW’s, zullen de scores bij de 
volgende editie een evolutie kunnen blootleggen tegenover deze editie. 
 

Populatiebevraging 

De totale populatie van 11 CAW’s in Vlaanderen werd uitgenodigd om deel te nemen 
aan de bevraging.  
 
De contactgegevens van de algemene directeur van elk CAW werden verkregen via de 
CAW-Groep. De CAW-Groep verbindt de 11 CAW’s op sectoraal niveau. De CAW Groep 
bestaat uit de beleidsgroep, sectorale werkgroepen en de medewerkers van de CAW 
Groep.  
 

Invulprocedure 

Iedere algemeen directeur van elk CAW werd via e-mail uitgenodigd om deel te 
nemen aan de indicatorenbevraging. Hierbij werd ook aangehaald dat hij of zij de 
vragenlijst mocht doorsturen naar, of de vragenlijst kon invullen in samenspraak met, 
andere mensen die zicht hadden op het gezondheidsbeleid binnen het CAW zodat de 
vragenlijst zo accuraat mogelijk ingevuld kon worden. Belangrijk hierbij was dat ze 
slechts één versie online mochten en konden indienen per CAW. Omdat deze 
bevraging gebeurde tijdens de coronacrisis (23/06-25/09), werd in de uitnodiging 
benadrukt dat deze vragenlijst ging over het preventieve gezondheidsbeleid voor 
cliënten van voor de coronacrisis.  
 
Op de startpagina van de bevraging werd benadrukt dat de anonimiteit van de 
deelnemende CAW’s gewaarborgd werd. Verder werd dit ook verzekerd doordat de 
resultaten enkel op een geaggregeerd niveau gerapporteerd worden. Tevens konden 
deelnemers terecht op een FAQ-pagina of bij de verantwoordelijke methodologische 
medewerker indien hun vragen niet door deze FAQ beantwoord werden.  
 
Binnen de vragenlijst moest men elke vraag beantwoorden alvorens men verder kon 
gaan. Op deze manier werd er gegarandeerd dat bepaalde onderdelen van de 
vragenlijst niet systematisch werden overgeslagen. Naast de mogelijkheid om te 
pauzeren gedurende het invullen van de vragenlijst, werd bij de startpagina de 
mogelijkheid gegeven om de volledige vragenlijst eerst te bekijken en af te drukken. 
Hierdoor werd ook de samenwerking met andere medewerkers of het gebruik van 
documenten gefaciliteerd om zo de vragenlijst kwaliteitsvoller in te vullen. Elke 
voortgang binnen de vragenlijst werd opgeslagen, waardoor de totale respons bestaat 
uit een aantal CAW’s die de vragenlijst volledig invulden en een aantal die slechts 
een deel invulden. 
 

Respons 

Om de respons te stimuleren kon elk CAW die de vragenlijst volledig invulde, 
aanspraak maken op een waardebon ter waarde van 50 euro van ‘De Banier’, én 
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een box ‘Gezond Vergaderen’, indien zij dit wensten. Hiervoor werden 
deelnemingsvoorwaarden opgesteld. 
 
De vragenlijst werd opengesteld van 23/06/2020 tot en met 25/09/2020. De 
uitnodigingsmail werd verstuurd op 23/06/2020. Drie weken later, op 16/07/2020 
werd een eerste herinneringsmail uitgestuurd naar alle CAW’s die de vragenlijst nog 
niet of slechts gedeeltelijk hadden ingevuld. Tijdens de week van 17/08/2020 werden 
de CAW’s telefonisch gecontacteerd met de vraag om alsnog de bevraging (verder) 
in te vullen. De bevraging werd afgesloten op 25/09/2020, waarbij 9 CAW’s de 
vragenlijst gedeeltelijk invulden en 7 CAW’s volledig. Dat geeft een 
responspercentage van 64% voor diegene die de vragenlijst volledig invulden. Voor 
de berekening van de scores werden enkel de 7 CAW’s in rekening gebracht die de 
vragenlijst volledig hadden ingevuld. 

Interpretatie van resultaten 

Bij de interpretatie van de data is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat 
de cijfers afkomstig zijn van een deel van de totale populatie van CAW’s. De resultaten 
mogen met andere woorden niet veralgemeend worden naar alle CAW’s. We kunnen 
strikt genomen niet volledig uitsluiten dat respondenten zich onderscheiden van non-
respondenten wat de kwaliteit van het beleid betreft. Zo kan het zijn dat enkel de 
CAW’s die reeds inzetten op een gezondheidsbeleid, de bevraging invulden. 

Beschrijving van de respondenten 

Wat is uw functie binnen het CAW? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Algemeen directeur 2  29 

Inhoudelijk directeur 1  14 

Hr-directeur 1  14 

Adjunct-directeur 0  0 

Beleidscoördinator 0  0 

Kwaliteitscoördinator 1  14 

Regiocoördinator 0  0 

Teamcoördinator 1  14 

Stafmedewerker 1  14 

Teamverantwoordelijke 0  0 

Interne preventieadviseur 1  14 

Andere functie: (vul in) 1  14 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Andere Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 

HRverantwoordelijke 1 14% 

 

De vragenlijst die peilt naar het algemeen gezondheidsbeleid van CAW’s werd 
ingevuld door 7 CAW’s. Hoewel de vragenlijst initieel werd opgestuurd naar de 
algemene directeur binnen elk CAW, moedigden we samenwerking aan met 
medewerkers die ook zicht hadden op het preventieve algemene gezondheidsbeleid. 
Dit had als gevolg dat de vragenlijst werd ingevuld door personen met uiteenlopende 
functies. 6 deelnemende CAW’s duidden 1 enkele functie aan; het zevende CAW deed 
dit in samenwerking met 2 andere medewerkers (niet in tabel). Het is echter mogelijk 
dat de hoofdinvuller enkel de eigen functie aanduidde. We kunnen met andere 
woorden niet met zekerheid zeggen dat er werd samengewerkt met andere 
medewerkers. De vragenlijst werd ingevuld door de algemene (N=2), inhoudelijke 
(N=1) en HR- (N=1) directeur, door de kwaliteits- (N=1) en teamcoördinator (N=1), door 
een stafmedewerker (N=1), de interne preventieadviseur (N=1) en de HR-
verantwoordelijke (N=1). 
 
De kenmerken van deelnemende CAW’s worden omwille van het bewaren van 
anonimiteit niet weergegeven. 

Beschrijving van de resultaten 

Het algemeen gezondheidsbeleid 

Totaalscore 

Een succesvol preventief gezondheidsbeleid binnen de CAW’s hangt af van 
verschillende zaken. Hierbij zijn er een aantal factoren die de slaagkansen van het 
gezondheidsbeleid kunnen verhogen, namelijk beleidsmatig werken, betrokkenheid, 
deskundigheid en evidence-based werken. Die noemen we de succesfactoren uit de 
gezondheidsmatrix, en ze vormen samen het algemeen gezondheidsbeleid. Deze 
succesfactoren kregen een gewicht toegekend en worden hierna componentscores 
genoemd. De totaalscore voor het algemeen gezondheidsbeleid wordt gevormd door 
die componentscores waarbij beleidsmatig werken (30%) en betrokkenheid (30%) het 
zwaarst doorwegen, gevolgd door deskundigheid (25%) en evidence-based werken 
(15%). 
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het totaal aantal deelnemende CAW’s 
die de vragen rond het algemeen gezondheidsbeleid invulden, de gemiddelde 
totaalscore (op 100), de mediaan- en standaardafwijking, en de minimum- en 
maximumscore. 
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N 7 
Gemiddelde 38,46 
Mediaan 42,83 
Standaardafwijking 24,40 
Minimum 7,44 
Maximum 75,75 

 

In onderstaande histogram zie je de verdeling van de totaalscores van het algemeen 
gezondheidsbeleid volgens het aantal CAW’s. De figuur daaronder is een 
staafdiagram waarin de verdeling gegroepeerd werd in score-intervallen van 10 
punten. 
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Beleidsmatig werken 

Beleidsmatig werken omvat het selecteren van prioriteiten, het opstellen van plannen 
en de integratie en verankering van gezondheid in het beleid.  
 
Score  
 
In onderstaande tabel vind je een overzicht terug van het totaal aantal deelnemende 
CAW’s dat de vragen omtrent beleidsmatig werken invulde, de gemiddeld score (op 
10), de mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het 
histogram daaronder toont de verdeling van de scores op beleidsmatig werken.  
 
 
N 7 
Gemiddelde 4,78 
Mediaan 6,29 
Standaardafwijking 3,15 
Minimum 0,95 
Maximum 9,00 
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Vragen 

 
De componentscore beleidsmatig werken wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 

 
Zijn er schriftelijke afspraken of regels naar cliënten over de volgende thema’s 
in uw CAW? Let op: het gaat hier niet om individuele afspraken met een cliënt. 

- Gezonde voeding (bv. over het goedkoper aanbieden van gezonde opties) 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, voor het CAW als geheel 1  14 

2 Ja, binnen bijna elke deelwerking/team 0  0 

3 Ja, binnen enkele deelwerkingen/teams 1  14 

4 Nee, nergens aanwezig 3  43 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 2  29 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Beweging (bv. beschikbaarheid van beweegmateriaal of organiseren/stimuleren 
deelname sportactiviteiten) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, voor het CAW als geheel 0  0 

2 Ja, binnen bijna elke deelwerking/team 0  0 

3 Ja, binnen enkele deelwerkingen/teams 3  43 

4 Nee, nergens aanwezig 4  57 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Lang stilzitten (sedentair gedrag) (bv. over af en toe rechtstaan bij een consultatie) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, voor het CAW als geheel 0  0 

2 Ja, binnen bijna elke deelwerking/team 1  14 

3 Ja, binnen enkele deelwerkingen/teams 2  29 

4 Nee, nergens aanwezig 4  57 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Roken (in of rond het CAW) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, voor het CAW als geheel 5  71 

2 Ja, binnen bijna elke deelwerking/team 0  0 

3 Ja, binnen enkele deelwerkingen/teams 1  14 

4 Nee, nergens aanwezig 1  14 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Alcohol (gebruik en beschikbaarheid in of rond het CAW) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, voor het CAW als geheel 6  86 

2 Ja, binnen bijna elke deelwerking/team 1  14 

3 Ja, binnen enkele deelwerkingen/teams 0  0 

4 Nee, nergens aanwezig 0  0 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- (over het bezit, gebruik, dealen of delen van) illegale drugs (op het CAW) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, voor het CAW als geheel 6  86 

2 Ja, binnen bijna elke deelwerking/team 0  0 

3 Ja, binnen enkele deelwerkingen/teams 1  14 

4 Nee, nergens aanwezig 0  0 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Mentaal welbevinden en veerkracht (bv. over de mogelijkheid tot individuele 
begeleiding) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, voor het CAW als geheel 4  57 

2 Ja, binnen bijna elke deelwerking/team 1  14 

3 Ja, binnen enkele deelwerkingen/teams 0  0 

4 Nee, nergens aanwezig 2  29 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De meerderheid van de deelnemende CAW’s geeft aan dat er schriftelijke afspraken 
of regels naar cliënten aanwezig zijn binnen het CAW over roken (N=5), alcohol (N=6), 
illegale drugs (N=6) en mentaal welbevinden en veerkracht (N=4). Dit staat in contrast 
met de thema’s gezonde voeding, beweging en lang stilzitten, waar respectievelijk 3, 
4 en 4 CAW’s aangeven dat dergelijke afspraken of regels nergens aanwezig zijn. 
Verder gaven bij het thema voeding 2 CAW’s aan dat ze niet weten of deze aanwezig 
zijn, of dat het niet van toepassing is. 
 

Heeft uw CAW financiële middelen gespendeerd aan een werking rond 
gezondheid of (één van) de gezondheidsthema’s? Dit kan bijvoorbeeld gaan over 
extra budget voor gezonde voeding, aankoop van materialen en begeleiding bij 
een project. 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 4  57 

Nee 3  43 

Ik weet het niet 0  0 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Aan welk(e) gezondheidsthema(‘s) zijn er financiële middelen gespendeerd? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 3  75 

Beweging (bv. sportactiviteiten) 3  75 

Lang stilzitten (sedentair gedrag) 0  0 

Roken 0  0 

Alcohol 2  50 

Illegale drugs 3  75 

Mentaal welbevinden en veerkracht 4  100 

Gezondheid in het algemeen 0  0 

Voor een ander gezondheidsthema: (vul in) 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 4 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Aan welk aspect(-en) van de besproken gezondheidsthema’s heeft uw CAW 
financiële middelen besteed? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Consultancy/ondersteuning door externen 3  75 

Workshops of infosessies voor cliënten en/of hun familie 
en mantelzorgers 3  75 

Materiaal en campagnes/acties (bv. affiches of 
werkpakketten) 

3  75 

Fysieke voorzieningen (bv. fitnessruimte/toestellen of 
gezonde voeding) 3  75 

Niet-fysieke voorzieningen (bv. organiseren van een 
uitstap) 

2  50 

Personeelsleden aanwerven/aanstellen in een functie rond 
preventieve gezondheidszorg (bv. diëtist of algemeen 
gezondheidsexpert) 

1  25 

Vorming of nascholing voor personeel of vrijwilligers 3  75 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 4 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

4 van de 7 deelnemende CAW’s spendeerden reeds financiële middelen aan een 
werking rond gezondheid of aan (één van) de gezondheidsthema’s. Dit gebeurde voor 
de thema’s mentaal welbevinden en veerkracht (N=4), illegale drugs (N=3), gezonde 
voeding (N=3), beweging (N=3) en alcohol (N=2).  

Hierbij werd geïnvesteerd in consultancy of ondersteuning door externen (N=3), in 
workshops of infosessies voor cliënten en/of hun familie en mantelzorgers (N=3), in 
materiaal en campagnes of acties (N=3), in fysieke voorzieningen (N=3), in vorming 
of nascholing voor personeel of vrijwilligers (N=3), in niet-fysieke voorzieningen, zoals 
het organiseren van een uitstap (N=2), en ten slotte in het aanwerven of aanstellen 
van personeel in een functie rond preventieve gezondheidszorg (N=1).  

Op welke overlegmomenten binnen het CAW is er een terugkerend agendapunt 
geweest rond het gezondheidsbeleid voor cliënten? Overlegmomenten waarbij 
alleen cliënten aanwezig zijn mogen ook aangeduid worden. 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Algemene vergadering 0  0 

Raad van bestuur 0  0 

Beleidsgroep CAW 0  0 

Welzijnsoverleg 0  0 

Directieoverleg 1  14 

Overleg van de beleidsgroep/RvB CAW Groep 0  0 

Sectorale werkgroep 1  14 

Andere werkgroep 2  29 

Teamoverleg 3  43 

Teamverantwoordelijkenoverleg 2  29 

Personeelsvergadering 0  0 

Bewonersvergadering 3  43 

Er is geen agendapunt rond gezondheid geweest op een 
overlegmoment 

1  14 

Andere: (vul in) … 1  14 

Ik weet het niet 1  14 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Andere Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 

CPBW 1 14% 

 

Rond welk(e) gezondheidsthema(‘s) is er een agendapunt geweest op het 
overleg? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 3  60 

Beweging 3  60 

Lang stilzitten (sedentair gedrag) 2  40 

Roken 2  40 

Alcohol 5  100 

Illegale drugs 4  80 

Mentaal welbevinden en veerkracht 4  80 

Gezondheid in het algemeen 2  40 

Rond een ander gezondheidsthema: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 5 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bij 5 deelnemende CAW’s is er een terugkerend agendapunt geweest rond het 
gezondheidsbeleid voor cliënten, en dit op verschillende niveaus. Zo werd er vooral 
een dergelijk agendapunt geagendeerd op een teamoverleg (N=3) of een 
bewonersvergadering (N=3), maar ook op een directieoverleg (N=1), een sectorale 
werkgroep (N=1) of een andere werkgroep (N=2), een teamverantwoordelijkenoverleg 
(N=2) en op een CPBW (N=1). Deze vraag komt tevens aan bod bij ‘betrokkenheid’ (zie 
verder). 

Wanneer we dan kijken naar de specifieke inhoud van het overleg, komt alcohol aan 
bod bij ieder CAW dat aangaf een terugkerend agendapunt rond gezondheid te 
hebben (N=5). Ook illegale drugs (N=4) en mentaal welbevinden (N=4) kwamen bij de 
meeste aan bod, gevolgd door gezonde voeding (N=3), beweging (N=3), lang stilzitten 
(N=2), roken (N=2) en ook gezondheid in het algemeen kwam reeds aan bod (N=2). 
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Op basis waarvan kiest uw CAW doelstellingen binnen de werking rond 
gezondheid? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
gezondheid(sproblematieken) van cliënten 1  14 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
wensen en verwachtingen van cliënten met betrekking tot 
gezondheid 

2  29 

Op basis van een analyse van onze beginsituatie (‘wat 
ontbreekt om te kunnen spreken van een 
gezondheidsbeleid in ons CAW?’) 

0  0 

Op basis van de strategische visie van het CAW (bv. 
kernwaarden) 

1  14 

Op basis van wettelijke richtlijnen (bv. vanuit rookverbod 
of regelgeving over het schenken van alcohol) 3  43 

Op basis van aanbevelingen van de overheid (Vlaams of 
provinciaal) 

0  0 

Op basis van aanbevelingen van het lokaal sociaal 
beleidsplan 

1  14 

Op basis van de sectorale regelgeving 1  14 

Op basis van aanbevelingen geformuleerd door externen 
(bv. expertisecentrum of stadsbestuur) 1  14 

Er worden geen doelstellingen gekozen 1  14 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bij 5 deelnemende CAW’s worden er doelstellingen gekozen binnen de werking rond 
gezondheid. De basis waarop dit gebeurt varieert. Het vaakst worden ze gekozen op 
basis van wettelijke richtlijnen (N=3), maar ook op basis van (verzamelde) beschikbare 
gegevens over de wensen en verwachtingen van cliënten met betrekking tot 
gezondheid (N=2). Ten slotte gaf telkens 1 CAW aan dat het kiezen gebeurt op basis 
van (verzamelde) beschikbare gegevens over de gezondheid(sproblematieken) van 
cliënten, de strategische visie van het CAW, aanbevelingen van het lokaal sociaal 
beleidsplan, de sectorale regelgeving, en aanbevelingen geformuleerd door externen, 
zoals het stadbestuur of een expertisecentrum.  
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Betrokkenheid 

Betrokkenheid gaat over de participatie en het eigenaarschap van de doelgroep en van 
derden met betrekking tot het gezondheidsbeleid binnen de setting (bv. via 
overlegstructuren). 
 

Score  

In onderstaande tabel staat het overzicht van het totaal aantal deelnemende CAW’s 
dat de vragen over betrokkenheid invulde, de gemiddelde score (op 10), de mediaan 
en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
weerspiegelt de verdeling van de scores op betrokkenheid.  
 
 
N 7 
Gemiddelde 3,29 
Mediaan 2,92 
Standaardafwijking 2,43 
Minimum 0,57 
Maximum 7,49 
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Vragen 

 
De componentscore betrokkenheid wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 

 

Op welke overlegmomenten binnen het CAW is er een terugkerend agendapunt 
geweest rond het gezondheidsbeleid voor cliënten? Overlegmomenten waarbij 
alleen cliënten aanwezig zijn mogen ook aangeduid worden. 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Algemene vergadering 0  0 

Raad van bestuur 0  0 

Beleidsgroep CAW 0  0 

Welzijnsoverleg 0  0 

Directieoverleg 1  14 

Overleg van de beleidsgroep/RvB CAW Groep 0  0 

Sectorale werkgroep 1  14 

Andere werkgroep 2  29 

Teamoverleg 3  43 

Teamverantwoordelijkenoverleg 2  29 

Personeelsvergadering 0  0 

Bewonersvergadering 3  43 

Er is geen agendapunt rond gezondheid geweest op een 
overlegmoment 

1  14 

Andere: (vul in) … 1  14 

Ik weet het niet 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Andere Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 

CPBW 1 14% 

 

Deze vraag kwam reeds aan bod bij beleidsmatig werken, maar hoort tevens thuis 
onder betrokkenheid. Bij 5 deelnemende CAW’s is er een terugkerend agendapunt 
geweest rond het gezondheidsbeleid voor cliënten, en dit op verschillende niveaus. 
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Zo werd er vooral een dergelijk agendapunt geagendeerd op een teamoverleg (N=3) 
of een bewonersvergadering (N=3), maar ook op een directieoverleg (N=1), een 
sectorale werkgroep (N=1) of een andere werkgroep (N=2), een 
teamverantwoordelijkenoverleg (N=2) en op een CPBW (N=1). Niet enkel personeel, 
maar ook bewoners worden op deze manier betrokken bij het gezondheidsbeleid. 
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Hoe zijn (familie/mantelzorgers van) cliënten betrokken bij het gezondheids-
beleid? 

- Adviseren (bv. advies geven over het opstarten van een nieuw gezondheidsproject) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 1  14 

2 Soms betrokken 0  0 

3 Zelden betrokken 1  14 

4 Nooit betrokken 3  43 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 2  29 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Plannen (bv. plannen hoe gezondheidsproject uitgevoerd zal worden) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 0  0 

2 Soms betrokken 0  0 

3 Zelden betrokken 1  14 

4 Nooit betrokken 3  43 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 3  43 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Uitvoeren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 0  0 

2 Soms betrokken 0  0 

3 Zelden betrokken 1  14 

4 Nooit betrokken 3  43 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 3  43 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Evalueren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 0  0 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

2 Soms betrokken 0  0 

3 Zelden betrokken 1  14 

4 Nooit betrokken 3  43 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 3  43 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
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Hoe is personeel betrokken bij het gezondheidsbeleid? 

- Adviseren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 5  71 

2 Soms betrokken 1  14 

3 Zelden betrokken 1  14 

4 Nooit betrokken 0  0 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Plannen 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 3  43 

2 Soms betrokken 2  29 

3 Zelden betrokken 1  14 

4 Nooit betrokken 0  0 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Uitvoeren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 3  43 

2 Soms betrokken 2  29 

3 Zelden betrokken 1  14 

4 Nooit betrokken 0  0 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Evalueren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 4  57 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

2 Soms betrokken 1  14 

3 Zelden betrokken 1  14 

4 Nooit betrokken 0  0 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
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Hoe zijn vrijwilligers betrokken bij het gezondheidsbeleid? 

- Adviseren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 0  0 

2 Soms betrokken 2  29 

3 Zelden betrokken 2  29 

4 Nooit betrokken 2  29 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Plannen 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 0  0 

2 Soms betrokken 1  14 

3 Zelden betrokken 2  29 

4 Nooit betrokken 2  29 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 2  29 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Uitvoeren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 0  0 

2 Soms betrokken 2  29 

3 Zelden betrokken 2  29 

4 Nooit betrokken 2  29 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Evalueren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 0  0 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

2 Soms betrokken 1  14 

3 Zelden betrokken 2  29 

4 Nooit betrokken 2  29 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 2  29 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
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Hoe zijn leidinggevenden (bv. coördinator, directeur of leden raad van bestuur) 
betrokken bij het gezondheidsbeleid? 

- Adviseren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 3  43 

2 Soms betrokken 2  29 

3 Zelden betrokken 0  0 

4 Nooit betrokken 1  14 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Plannen 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 3  43 

2 Soms betrokken 1  14 

3 Zelden betrokken 0  0 

4 Nooit betrokken 2  29 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Uitvoeren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 3  43 

2 Soms betrokken 1  14 

3 Zelden betrokken 0  0 

4 Nooit betrokken 2  29 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Evalueren 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Doorgaans wel betrokken 3  43 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

2 Soms betrokken 1  14 

3 Zelden betrokken 1  14 

4 Nooit betrokken 1  14 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Bijna de helft van deelnemende CAW’s weet niet of (familie of mantelzorgers van) 
cliënten betrokken worden bij de verschillende aspecten van een gezondheidsbeleid 
of geven aan dat dit niet van toepassing is. De overige CAW’s geven aan dat (familie 
of mantelzorgers van) cliënten doorgaans nooit betrokken worden bij zowel het 
adviseren als het plannen, het uitvoeren en het evalueren van het gezondheidsbeleid 
(telkens N=3). Slechts 1 CAW geeft aan dat zij doorgaans wel betrokken worden bij 
het adviseren. Ten slotte geeft telkens 1 CAW aan dat ze zelden betrokken worden bij 
deze verschillende aspecten.  

Personeel wordt vaker betrokken bij het gezondheidsbeleid dan (familie of 
mantelzorgers van) cliënten. Zij worden doorgaans betrokken bij het geven van advies 
(N=5), plannen (N=3), uitvoeren (N=3) en bij de evaluatie (N=4).  

In tegenstelling tot personeel, worden vrijwilligers veel minder vaak betrokken bij het 
gezondheidsbeleid. Bij de meerderheid van deelnemende CAW’s worden zij soms tot 
nooit betrokken bij het adviseren (N=6), plannen (N=5), uitvoeren (N=6) en evalueren 
(N=5) van het gezondheidsbeleid. 

Net zoals bij personeel, worden leidinggevenden, zoals een coördinator, directeur of 
leden raad van bestuur doorgaans wel betrokken bij het gezondheidsbeleid wat 
betreft het geven van advies (N=3), plannen (N=3), uitvoeren (N=3) en de evaluatie 
(N=3), zij het bij iets minder deelnemende CAW’s.  

 

Wie neemt de coördinatie van de werking rond preventie van (een van de) 
besproken gezondheidsthema’s op zich? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Algemeen directeur 1  14 

Inhoudelijk directeur 2  29 

HR-directeur 0  0 

Adjunct-directeur 0  0 

Beleidscoördinator 1  14 

Kwaliteitscoördinator 0  0 

Regiocoördinator 0  0 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Teamcoördinator 2  29 

Projectverantwoordelijke 0  0 

Stafmedewerker 1  14 

Teamverantwoordelijke 2  29 

Interne preventieadviseur 3  43 

Niemand 0  0 

Andere functie: (vul in) ... 1  14 

Ik weet het niet 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Andere Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 

Directeur organisatie 1 14% 

 

De coördinatie rond de verschillende gezondheidsthema’s kan worden opgenomen 
door een verscheidenheid aan functies. 3 deelnemende CAW’s geven aan dat de 
interne preventieadviseur de coördinatie van de werking rond preventie van (een van 
de) gezondheidsthema’s op zich neemt. Maar ook de algemeen directeur (N=1), 
inhoudelijk directeur (N=2) of directeur organisatie (N=1), een beleids- (N=1) of team- 
(N=2) coördinator, een stafmedewerker (N=1) of teamverantwoordelijke (N=2) nemen 
deze rol op zich.  

Communiceert uw CAW over de werking rond de besproken 
gezondheidsthema’s? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, wij communiceren naar de leidinggevenden (bv. 
coördinator) 

4  57 

Ja, wij communiceren naar de personeelsleden en 
vrijwilligers 

3  43 

Ja, wij communiceren naar de cliënten 2  29 

Ja, wij communiceren naar familie/mantelzorgers/sociaal 
netwerk van de cliënten 2  29 

Ja, wij communiceren naar derden (bv. 
overheidsorganisaties of stadsbestuur) 

1  14 

Wij communiceren niet over onze werking rond 
gezondheid 

1  14 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ik weet het niet 2  29 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Hoe communiceert uw CAW over deze werking? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via informatiemateriaal (bv. affiches, folders, brochures of 
pakketten) 2  50 

Via het maandblad, jaarmagazine of ander tijdschrift van 
het CAW 

1  25 

Via het organiseren van infosessies of workshops voor 
cliënten en/of familie en mantelzorgers 2  50 

Via intranet, website of andere communicatiekanalen (bv. 
app, sociale media of nieuwsbrief) 

3  75 

Op een vergadering of bijeenkomst met cliënten 2  50 

Op een opendeurdag 0  0 

Andere: (vul in) ... 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 4 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

4 deelnemende CAW’s communiceren over hun werking rond gezondheid naar 
verschillende actoren. Dit gebeurt vooral naar leidinggevenden (N=4), maar ook naar 
personeelsleden en vrijwilligers (N=3), cliënten (N=2) en familie, mantelzorgers, het 
sociaal netwerk van cliënten (N=2). Ten slotte geeft 1 CAW aan dat zij ook 
communiceren naar derden, zoals overheidsorganisaties of het stadsbestuur.  

De 4 CAW’s die aangeven te communiceren, doen dit het frequentst via het intranet, 
de website of andere communicatiekanalen zoals een app, sociale media of 
nieuwsbrief (N=3), maar ook informatiemateriaal, zoals affiches en folders (N=2), en 
het maandblad, jaarmagazine of een ander tijdschrift (N=1) worden hiervoor gebruikt. 
Ten slotte wordt er ook gecommuniceerd over de werking rond gezondheid tijdens 
infosessies of workshops (N=2) of op een vergadering of bijeenkomst met cliënten 
(N=2).  
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Op welke wijze werden deze gegevens (gezondheid(sproblematieken), wensen, 
verwachtingen of verbeterpunten) verzameld door het CAW? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via een bevraging bij de cliënten 2  100 

Via overlegmomenten (bv. personeelsvergadering of via 
overleg met cliënten) 

1  50 

Via individuele meldingen (bv. ideeënbus) 1  50 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 2 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De 2 deelnemende CAW’s die hun doelstelling voor de werking rond gezondheid 
formuleren op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
gezondheidsproblematieken van cliënten of op basis van (verzamelde) beschikbare 
gegevens over de wensen en verwachtingen van cliënten met betrekking tot 
gezondheid (resultaten niet getoond), verzamelen allebei deze gegevens via een 
bevraging bij cliënten (N=2), maar deze gegevens worden ook verzameld op 
overlegmomenten (N=1) of via individuele meldingen (N=1). Deze vraag komt verder 
nog terug bij evidence-based werken. 
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Deskundigheid 

Deskundigheid gaat over het opzetten van netwerken met externe partners en het 
verhogen van expertise rond gezondheid via vormingen. 

Score 

De volgende tabel toont het overzicht van het totaal aantal deelnemende CAW’s dat 
de vragen over deskundigheid invulde, de gemiddelde score (op 10), de mediaan en 
standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram daaronder 
toont de verdeling van de scores op deskundigheid.  
 
N 7 
Gemiddelde 4,51 
Mediaan 3,42 
Standaardafwijking 2,57 
Minimum 1,15 
Maximum 7,47 
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Vragen 

 
De componentscore deskundigheid wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
Werd er de voorbije 4 jaar met een partner samengewerkt rond volgende 
gezondheidsthema's (voor cliënten)?  
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

- Gezonde voeding 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, het CAW als geheel werkte samen 1  14 

2 Binnen bijna elke deelwerking of team werd er 
samengewerkt 

0  0 

3 Binnen enkele deelwerkingen/teams werd er 
samengewerkt 

3  43 

4 Nergens 1  14 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 2  29 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Beweging 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, het CAW als geheel werkte samen 0  0 

2 Binnen bijna elke deelwerking of team werd er 
samengewerkt 

0  0 

3 Binnen enkele deelwerkingen/teams werd er 
samengewerkt 

4  57 

4 Nergens 3  43 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Lang stilzitten 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, het CAW als geheel werkte samen 0  0 

2 Binnen bijna elke deelwerking of team werd er 
samengewerkt 

0  0 

3 Binnen enkele deelwerkingen/teams werd er 
samengewerkt 

0  0 

4 Nergens 7  100 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Roken 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, het CAW als geheel werkte samen 1  14 

2 Binnen bijna elke deelwerking of team werd er 
samengewerkt 0  0 

3 Binnen enkele deelwerkingen/teams werd er 
samengewerkt 

4  57 

4 Nergens 2  29 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Alcohol 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, het CAW als geheel werkte samen 0  0 

2 Binnen bijna elke deelwerking of team werd er 
samengewerkt 

2  29 

3 Binnen enkele deelwerkingen/teams werd er 
samengewerkt 

5  71 

4 Nergens 0  0 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

 

- Illegale drugs 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, het CAW als geheel werkte samen 0  0 

2 Binnen bijna elke deelwerking of team werd er 
samengewerkt 

1  14 

3 Binnen enkele deelwerkingen/teams werd er 
samengewerkt 6  86 

4 Nergens 0  0 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

- Mentaal welbevinden en veerkracht 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Ja, het CAW als geheel werkte samen 3  43 

2 Binnen bijna elke deelwerking of team werd er 
samengewerkt 

2  29 

3 Binnen enkele deelwerkingen/teams werd er 
samengewerkt 

1  14 

4 Nergens 1  14 

- Ik weet het niet / Niet van toepassing 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De samenwerking met partners verschilt sterk overheen de verscheidene 
gezondheidsthema’s. Slechts enkele deelnemende CAW’s werken als geheel samen 
met een partner rond een gezondheidsthema, en dit vooral rond mentaal welbevinden 
en veerkracht (N=3), maar ook rond gezonde voeding (N=1) en roken (N=1). De meeste 
CAW’s duiden aan dat er binnen enkele deelwerkingen of teams wordt samengewerkt 
met een partner rond voeding (N=3), beweging (N=4), roken (N=4), alcohol (N=5) en 
illegale drugs (N=6). Lang stilzitten blijkt hier een uitzondering op: hiervoor duidde 
elk CAW aan dat hierrond niet wordt samengewerkt met een partner.  

 

Met wie werkte uw CAW samen rond de gezondheidsthema’s voor cliënten de 
voorbije 4 jaar? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Lokale besturen 3  43 

OCMW’s 3  43 

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) 3  43 

Mutualiteiten 1  14 

Preventiewerkers CGG 5  71 

Interne deskundige gespecialiseerd in (één van) de 
problematieken gerelateerd aan de gezondheidsthema’s 
(bv. diëtist, ergotherapeut, tabakoloog) 

2  29 

Andere interne deskundige (bv. arts of verpleegkundige) 2  29 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Externe deskundige of expertisecentrum gespecialiseerd in 
(één van) de problematieken gerelateerd aan de 
gezondheidsthema’s (bv. externe diëtist, externe kinesist, 
tabakstop, PAAZ of psycholoog) 

5  71 

Andere externe deskundige (bv. huisarts of ziekenhuizen) 2  29 

Vrijwilligers 1  14 

Sportclubs, sportdiensten of sportfederaties 4  57 

Cateraar (bv. Sodexo) 1  14 

Wij werken niet samen met een (externe) 
partner/organisatie rond gezondheidsthema's 

0  0 

Andere partner, vul in: 2  29 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Andere Aantal antwoorden % dat de vraag invulde 

IDEWE 1 14% 

Sensoa 1 14% 

 

Rond de gezondheidsthema’s (zie vorige vraag) wordt samengewerkt met een grote 
verscheidenheid aan partners. Zo geven de meeste deelnemende CAW’s aan samen te 
werken met preventiewerkers van Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 
(N=5), met een externe deskundige of een expertisecentrum gespecialiseerd in (een 
van) de problematieken gerelateerd aan de gezondheidsthema’s zoals een externe 
diëtist of tabakstop (N=5) en met sportclubs, sportdiensten of sportfederaties (N=4). 
Daarnaast blijken lokale besturen (N=3), OCMW’s (N=3), het Logo (N=3) ook 
belangrijke partners te zijn, en wordt er een beroep gedaan op een interne deskundige 
gespecialiseerd in (een van) de problematieken gerelateerd aan de 
gezondheidsthema’s (N=2), op een andere interne (N=2) of andere externe 
deskundige, zoals een huisarts (N=2). Telkens 1 CAW gaf aan dat ze een beroep doen 
op mutualiteiten (N=1), vrijwilligers, (N=1), een cateraar (N=1), maar ook op IDEWE 
(N=1) en Sensoa (N=1) 

 

Waarvoor werkte uw CAW samen rond deze gezondheidsthema’s met deze 
organisaties/personen?  
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Informatiemateriaal aanreiken (bv. pakketten, websites of 
brochures) 

6  86 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie 5  71 

Infosessies of workshops voor cliënten 3  43 

Coaching bij het uitwerken van een beleid 3  43 

Het geven van vorming aan personeel of vrijwilligers 3  43 

Voor consultvragen / intervisies bij individuele casussen 5  71 

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies 1  14 

Gebruik van accommodatie of infrastructuur 3  43 

Ander, vul in: 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Wanneer er wordt samengewerkt met partners, beroepen de meeste deelnemende 
CAW’s zich op deze organisaties of personen voor het aanreiken van 
informatiemateriaal, zoals pakketten, websites of brochures (N=6), voor 
consultvragen (N=5), of wordt er naar deze partners doorverwezen (N=5). Ook kunnen 
zij bij die partners terecht voor infosessies of workshops voor cliënten (N=3), voor 
coaching bij het uitwerken van een beleid (N=3), voor het geven van vorming aan 
personeel of vrijwilligers (N=3) en voor het gebruik van accommodatie of 
infrastructuur (N=3). Slechts 1 CAW geeft aan dat ze tevens een beroep doen op 
partners voor het verkrijgen van financiële middelen of subsidies.  

 

Wie heeft in uw CAW een extra vorming/nascholing gevolgd om te werken rond 
gezondheid gericht op cliënten in uw CAW? Hiermee bedoelen we 
personeelsleden en vrijwilligers die hun kennis vertalen naar acties rond 
preventie van de besproken thema’s (niet opleiding voor reguliere opdrachten 
van personeel) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Algemeen directeur 1  14 

Inhoudelijk directeur 2  29 

HR-directeur 1  14 

Adjunct-directeur 0  0 

Beleidscoördinator 1  14 

Kwaliteitscoördinator 1  14 

Regiocoördinator 0  0 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Teamcoördinator 2  29 

Projectverantwoordelijke 0  0 

Stafmedewerker 1  14 

Teamverantwoordelijke 2  29 

Interne preventieadviseur 2  29 

Hulpverlener 4  57 

Vrijwilliger 1  14 

Er heeft niemand een extra vorming/nascholing gevolgd 1  14 

Andere: (vul in) ... 0  0 

Ik weet het niet 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Voor welk gezondheidsthema is er door minstens één persoon een extra 
vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid in uw CAW? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 0  0 

Beweging 0  0 

Lang stilzitten (sedentair gedrag) 0  0 

Roken 0  0 

Alcohol 3  60 

Illegale drugs 3  60 

Mentaal welbevinden en veerkracht 4  80 

Gezondheid in het algemeen 0  0 

Voor een ander gezondheidsthema: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet 1  20 

Totaal aantal CAW’s: 5 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Van de 7 deelnemende CAW’s geven er 5 aan dat iemand binnen het CAW een extra 
vorming of nascholing heeft gevolgd om te werken rond gezondheid gericht op 
cliënten. Bij de meeste gebeurde dit door een hulpverlener (N=4), maar ook andere 
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functies volgden een vorming of nascholing, zoals de algemeen (N=1), inhoudelijk 
(N=2) of HR-directeur (N=1), een beleids- (N=1), kwaliteits- (N=1) of teamcoördinator 
(N=2), een stafmedewerker (N=1), teamverantwoordelijke (N=2), preventieadviseur 
(N=2) of ten slotte een vrijwilliger (N=1).  

Deze vormingen of nascholingen werden gevolgd voor de thema’s alcohol (N=3), 
illegale drugs (N=3) en mentaal welbevinden en veerkracht (N=4). 
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Evidence-based werken 

Evidence-based werken betreft het uitbouwen van een gezondheidsbeleid volgens de 
best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Het omvat het 
verzamelen en analyseren van relevante gegevens over de kwaliteit van het beleid (bv. 
wensen en verwachtingen van cliënten), procesbewaking en evaluatie van 
doelstellingen en acties. 
 

Score 

De volgende tabel toont het overzicht van het totaal aantal deelnemende CAW’s die 
de vragen omtrent evidence-based werken invulden, de gemiddelde score (op 10), de 
mediaan en standaardafwijking, en de minimum- en maximumscore. Het histogram 
daaronder weerspiegelt de verdeling van de scores op evidence-based werken.  

 

N 7 
Gemiddelde 1,98 
Mediaan 2,00 
Standaardafwijking 2,06 
Minimum 0,00 
Maximum 6,17 
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Vragen 

 
De componentscore evidence-based werken wordt gevormd door de antwoorden op 
onderstaande vragen. 
 
 
Evalueert uw CAW zijn werking rond gezondheid? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, we evalueren het gehele gezondheidsbeleid 0  0 

Ja, we evalueren specifieke acties 4  57 

Nee, we voeren geen evaluatie uit 2  29 

Ik weet het niet 1  14 

Totaal aantal CAW’s: 7 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Hoewel geen enkele deelnemend CAW het gehele gezondheidsbeleid evalueert, 
evalueren de meeste wel specifieke acties (N=4). De overige 3 geven aan dat ze ofwel 
geen evaluatie uitvoeren (N=2) of het niet weten (N=1).  

 

Op basis waarvan kiest uw CAW doelstellingen binnen de werking rond 
gezondheid? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
gezondheid(sproblematieken) van cliënten 

1  14 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
wensen en verwachtingen van cliënten met betrekking tot 
gezondheid 

2  29 

Op basis van een analyse van onze beginsituatie (‘wat 
ontbreekt om te kunnen spreken van een 
gezondheidsbeleid in ons CAW?’) 

0  0 

Totaal aantal CAW’s: 2 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Op welke wijze werden deze gegevens (gezondheid(sproblematieken), wensen, 
verwachtingen of verbeterpunten) verzameld door het CAW? 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via een bevraging bij de cliënten 2  100 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via overlegmomenten (bv. personeelsvergadering of via 
overleg met cliënten) 

1  50 

Via individuele meldingen (bv. ideeënbus) 1  50 

Andere: (vul in) … 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal CAW’s: 2 0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Die twee vragen over de basis waarop de doelstellingen binnen de werking rond 
gezondheid gekozen worden en op welke manier die gegevens werden verkregen, 
kwamen reeds aan bod bij respectievelijk beleidsmatig werken en betrokkenheid. Hier 
wordt echter enkel gefocust op evidence-based werken i.e. het verzamelen en 
analyseren van relevante gegevens (zie ‘Algemeen gezondheidsbeleid: vier 
succesfactoren als indicatoren’ in de inleiding). Dit heeft als gevolg dat we enkel de 
eerste drie antwoordopties van de eerste vraag weerhouden, alsook de volledige vraag 
wat betreft het verkrijgen van deze gegevens. 

2 deelnemende CAW’s kiezen hun doelstellingen evidence-based: ofwel op basis van 
(verzamelde) beschikbare gegevens over de gezondheid(sproblematieken) van 
cliënten (N=1) of op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de wensen en 
verwachtingen van cliënten met betrekking tot gezondheid (N=2). Deze gegevens 
worden door beide betrokken CAW’s verzameld via een bevraging bij cliënten (N=2), 
op overlegmomenten (N=1) of via individuele meldingen (N=1).  
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Conclusie 
 
Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer specifiek de 
gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder in 2025 beoogt dat de 
Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor zorg- en welzijnsvoorzieningen 
is de doelstelling als volgt geformuleerd: Tegen 2025 voert een toenemend percentage 
van de zorg- en welzijnsvoorzieningen een preventief gezondheidsbeleid dat 
voldoende kwaliteitsvol is. In dit rapport focussen we specifiek op CAW’s, die onder 
de setting zorg en welzijn vallen. 
 
Om het thematisch gezondheidsbeleid na te gaan, werd gekozen om dit te 
verkennen via een focusgroep. Hierbij werden de volgende thema’s onderscheiden 
die opgenomen zijn uit de gezondheidsdoelstelling: voeding, beweging, lang 
stilzitten, roken, alcohol en illegale drugs en werd ook mentaal welbevinden bevraagd. 
Het belang en de invulling van de verschillende gezondheidsthema’s in dit rapport, 
kadert specifiek binnen de werking van de CAW’s rond thuisloosheid en wonen.  
 
Het algemeen gezondheidsbeleid werd bevraagd via het klassieke format van de 
indicatorenbevraging, namelijk een online bevraging. We onderscheiden vier 
verschillende succesfactoren die het gezondheidsbeleid naar cliënten meer kans 
op slagen geven, namelijk: beleidsmatig werken, zorgen voor betrokkenheid, inzetten 
op deskundigheid en evidence-based werken. 
 

Conclusie voor het thematisch gezondheidsbeleid 

 
De focusgroep vond plaats tijdens het overleg van de sectorale werkgroep 
Thuisloosheid en wonen. Het is daarom belangrijk om in het achterhoofd te houden 
dat de antwoorden hierdoor sterk gekleurd zijn en bijgevolg niet representatief zijn 
voor de hele werking van CAW’s, die veel breder en diverser is dan enkel die 
thematiek. De doelgroep van deze specifieke werkgroep (vaak dakloos in combinatie 
met ernstige psychische problemen of een afhankelijkheidsproblematiek) maakt dat 
er weinig ruimte is om binnen deze werkingen preventief rond gezondheidsthema’s 
te werken. Het gaat met andere woorden om cliënten met een bepaalde problematiek 
en niet over het ruimere doelpubliek dat je met gezondheidsbevorderende thema’s 
kan benaderen.  
 
Binnen de werking rond dak- en thuisloosheid krijgt niet elk gezondheidsthema 
evenveel aandacht. Omdat verslaving een belangrijke aanleiding vormt waarom 
mensen dak- of thuisloos worden, gaat de grootste aandacht uit naar 
gezondheidsthema’s zoals alcohol en drugs. Vaak zijn de gezondheidsproblemen 
van deze groep mensen echter al groot, waardoor preventief werken naar deze groep 
moeilijk is. Binnen de werking rond dak- en thuisloosheid staat daarom de benadering 
van harm reduction centraal: voor mensen met zware verslavingsproblematieken 
wordt er eerder ingezet op veilig en gecontroleerd gebruik en worden er beperkingen 
opgelegd om alles beheersbaar te houden, en minder op het opleggen van harde 
regels. Regels rond bezit en gebruik zijn vaak ‘soepel’ en soms soepeler dan de wet 
om zo weinig mogelijk cliënten uit te sluiten van hulp. Zo werkt het CAW samen met 
VAD voor alcohol- en druggebruik, om zo het aanbod en de expertise rond 
verslavingszorg dicht bij de cliënten te brengen. 
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Hiermee samenhangend neemt het thema mentaal welbevinden ook een belangrijke 
plaats in binnen de werking rond dak- en thuisloosheid. Depressie en eenzaamheid 
zijn vaak voorkomende problematieken. Wanneer de basisbehoeften niet vervuld zijn, 
zoals een stabiele woonsituatie, heeft dit een negatieve weerslag op het mentaal 
welbevinden. Een ondersteunend netwerk is dan ook erg belangrijk om uit de 
thuiswoonzorg te geraken en zo te werken aan het mentaal welbevinden van deze 
groep.  
 
Het inzetten op beweging wordt vaak gekoppeld aan het aspect mentaal 
welbevinden. CAW’s organiseren en nemen deel aan tal van sport- en 
beweegactiviteiten, zoals Younited Belgium en duo-wandelen. Om in te zetten op 
beweging, werken CAW’s samen met een grote verscheidenheid aan externe partners, 
zoals huisartsenpraktijken, lokale besturen en Samenlevingsopbouw.  
 
Hoewel er rond het thema roken wel al acties zijn gedaan/opgezet in het verleden, 
wordt op dit thema minder ingezet omdat acties bij deze doelgroep minder 
doeltreffend blijken en geen hoge prioriteit vormen. Rond roken is voornamelijk een 
belangrijke voorbeeldrol voor hulpverleners weggelegd. Er kan binnen CAW’s zeker 
nog gewerkt worden aan een mentaliteitswijzing bij hulpverleners rond roken in 
aanwezigheid van en samen met cliënten.  
 
Wanneer cliënten op zoek zijn naar een woonst, is voeding geen prioriteit. Ook bij 
kwetsbare doelgroepen is gezond eten vaak afwezig omwille van de alcohol- en 
drugproblematieken. Wanneer cliënten meer stabiliteit in hun leven hebben, zoals een 
woonplaats, wordt gezond eten wel aangemoedigd. Zelfbeschikkingsrecht staat 
evenwel altijd centraal hierbij. Bij jongeren is er echter wel nog wat meer ruimte om 
te werken rond gezonde voeding, bv. wanneer er samen gekookt wordt. 
 
Inzetten op lang stilzitten blijkt geen prioriteit te zijn voor de dak- en 
thuisloosheidswerking van CAW’s. Dit is dan ook het thema waarop het minst wordt 
ingezet.  
 
Hoewel vanuit de bevraging van deze specifieke werking van het CAW blijkt dat er 
vooral gefocust wordt op alcohol- en druggebruik (en dan vnl. harm reduction), wordt 
echter ook door henzelf aangegeven dat er mogelijk in de toekomst meer gedaan kan 
worden rond minder zware thema’s, zoals voeding en beweging. Deze bedenking 
kunnen we zeker toejuichen. Thema’s zoals voeding en beweging zijn immers 
positieve thema’s, waarmee je een positief verhaal kan brengen naar de cliënt. Op die 
manier creëer je ook minder weerstand om rond gezondheid te werken, zowel bij de 
cliënt als het personeel.   
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Conclusie voor het algemeen gezondheidsbeleid 

Omdat de setting CAW’s voor het eerst opgenomen werd in de indicatorenbevraging 
van 2020, gelden deze resultaten als nulmeting voor de kwaliteit van het preventieve 
gezondheidsbeleid bij CAW’s en kan er dus ook geen vergelijking in de tijd gemaakt 
worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het gezondheidsbeleid is binnen de 
CAW’s. Een gezondheidsbeleid binnen CAW’s wordt gedefinieerd als voldoende 
kwaliteitsvol indien er minstens een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele 
componentscore minder bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is deze 
toch weerhouden. De score mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke 
puntscore waarbij 50 op 100 voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal 
waarbij 20 als minimum geldt en 80 of meer ideaal is. Daarenboven is het de 
bedoeling om zo veel mogelijk entiteiten (hier: CAW’s) boven de minimale norm te 
krijgen, liever dan een klein percentage dat de ideale situatie bereikt. De samenvatting 
van deze resultaten voor het algemeen gezondheidsbeleid en van de resultaten voor 
elke succesfactor, staat in Tabel 2.  
 
 
 
Tabel 2: Samenvatting van de belangrijkste resultaten 
 

 N dat minimumnorm haalt Gemiddelde score 

Algemeen 
gezondheidsbeleid 

4 38,46 

Beleidsmatig werken 5 4,78 

Betrokkenheid 5 3,29 

Deskundigheid 6 4,51 

Evidence-based werken 4 1,98 

 
 
Wat betreft het algemeen gezondheidsbeleid, voeren 4 van de 7 deelnemende CAW’s 
een voldoende kwaliteitsvol preventief beleid, met een gemiddelde score van 38,46 
op 100 (tabel 2).  
 
Het opstellen van duidelijke prioriteiten, doelstellingen en planningen is belangrijk 
om gefocust te blijven en georganiseerd te werken. Beleidsmatig werken is daarom 
een eerste belangrijke voorwaarde voor een succesvol gezondheidsbeleid. Op deze 
component scoren 5 van de 7 deelnemende CAW’s minstens 2 op 10, met een 
gemiddelde score van 4,78 (tabel 2). Het merendeel van CAW’s heeft schriftelijke 
afspraken of regels naar cliënten rond de thema’s roken, alcohol, illegale drugs en 
mentaal welbevinden en veerkracht. De thema’s voeding, beweging en lang stilzitten 
zijn hier echter grote afwezigen. Dit ligt in lijn met de resultaten uit de focusgroep 
(zie supra). Omdat de inhoud van de focusgroep zich beperkte tot de werking rond 
thuis- en dakloosheid, waren de thema’s voeding, beweging en lang stilzitten hier ook 
onderbelicht. 
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Verder spendeerde een kleine meerderheid van CAW’s financiële middelen aan 
verschillende aspecten van het gezondheidsbeleid, zoals consultancy of 
ondersteuning door externen, workshops of infosessies, materiaal en campagnes, 
fysieke voorzieningen, en aan vorming of nascholing voor personeel of vrijwilligers. 
Dit was het geval voor de thema’s gezonde voeding, beweging, alcohol, illegale drugs 
en mentaal welbevinden en veerkracht. Bij de meerderheid van CAW’s was er een 
terugkerend agendapunt rond gezondheid, en dan vooral op een teamoverleg of een 
bewonersvergadering. Hierbij kwamen vooral de thema’s alcohol, illegale drugs en 
mentaal welbevinden en veerkracht aan bod. Ten slotte worden de doelstellingen 
binnen de werking rond gezondheid voornamelijk gekozen op basis van wettelijke 
richtlijnen. Samengevat zien we dat CAW’s op het vlak van beleidsmatig werken al 
sterk inzetten op de thema’s alcohol, illegale drugs en mentaal welbevinden en 
veerkracht, maar dat er nog veel groeipotentieel weggelegd ligt voor de thema’s 
voeding, beweging, lang stilzitten en roken. Deze resultaten liggen ook in lijn met de 
resultaten uit deel 1 (thematisch gezondheidsbeleid).  
 
 
Naast beleidsmatig werken, vormt betrokkenheid, niet alleen van personeel, 
vrijwilligers en leidinggevenden, maar ook van cliënten, hun familie en/of 
mantelzorgers een belangrijk onderdeel van een goed gezondheidsbeleid. Op deze 
component hebben 5 van de 7 deelnemende CAW’s een score hoger dan 2 op 10, met 
een gemiddelde van 3,29 (tabel 2). (Familie en/of mantelzorgers van) cliënten 
worden zo goed als nooit betrokken bij het adviseren, plannen, uitvoeren of evalueren 
van het gezondheidsbeleid. Wel stond bij bijna de helft van CAW’s gezondheid op de 
agenda tijdens een bewonersvergadering. Tevens communiceren enkele CAW’s naar 
familie, mantelzorgers en cliënten over de werking rond gezondheid. Deze 
communicatie gebeurt doorgaans via de website of andere communicatiekanalen, 
zoals sociale media en een nieuwsbrief, maar ook kan er informatiemateriaal, zoals 
affiches en folders, verspreid worden en communiceert het CAW via infosessies, 
workshops, vergaderingen of bijeenkomsten voor (familie en/of mantelzorgers van) 
cliënten. Ten slotte worden cliënten bevraagd bij enkele CAW’s omtrent hun wensen, 
verwachtingen, en problemen rond gezondheid. Personeelsleden worden op 
verschillende manieren betrokken bij het gezondheidsbeleid van hun CAW. Bij bijna 
de helft van deelnemende CAW’s stond gezondheid op de agenda tijdens een 
teamoverleg. Ook worden personeelsleden doorgaans betrokken bij het geven van 
advies, het plannen, uitvoeren en de evaluatie van het gezondheidsbeleid. Hier staat 
tegenover dat vrijwilligers zelden betrokken worden bij dit alles. Verder neemt de 
interne preventieadviseur de coördinatie van de werking rond gezondheid op zich en 
wordt er gecommuniceerd over de werking rond gezondheid naar personeelsleden en 
vrijwilligers bij iets minder dan de helft van CAW’s. Leidinggevenden worden ook 
doorgaans betrokken bij geven van advies, plannen, uitvoeren en evaluatie van 
gezondheid, zij het in iets mindere mate dan het personeel. Ten slotte communiceert 
iets meer dan de helft van CAW’s over de werking rond gezondheid naar 
leidinggevenden.  
 
Een andere succesfactor om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid te kunnen 
uitbouwen, is inzetten op en het verhogen van deskundigheid. Op deze component 
scoren 6 van de 7 deelnemende CAW’s hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 
4,51 (tabel 2). Dit maakt het de succesfactor waarop CAW’s gemiddeld het beste 
scoren. Deskundigheid kan bereikt worden door samen te werken met een grote 
verscheidenheid aan partners. Het vaakst wordt er een beroep gedaan op 
preventiewerkers van het CGG, een externe deskundige of een expertisecentrum 
gespecialiseerd in (een van) de problematieken gerelateerd aan de 
gezondheidsthema’s zoals een externe diëtist of tabakstop en met sportclubs, 
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sportdiensten of sportfederaties. Dit vooral voor het aanreiken van 
informatiemateriaal, zoals pakketten, websites of brochures (N=6), consultvragen 
(N=5), of er wordt naar deze partners doorverwezen (N=5). Deze samenwerking 
verschilt evenwel sterk overheen de gezondheidsthema’s. De meeste CAW’s geven 
aan dat er binnen enkele deelwerkingen of teams wordt samengewerkt met een 
partner rond de verschillende thema’s, met uitzondering van lang stilzitten en 
mentaal welbevinden. Voor lang stilzitten werkt geen enkel CAW samen met een 
partner, maar voor mentaal welbevinden en veerkracht geeft iets minder dan de helft 
aan dat het volledige CAW samenwerkt met een partner. Ten slotte volgt er minstens 
één persoon een extra vorming of nascholing rond gezondheid binnen veel CAW’s. In 
de meeste gevallen is dat een hulpverlener, en dit voor de thema’s alcohol, illegale 
drugs en mentaal welbevinden en veerkracht. Voor deze laatstgenoemde thema’s 
wordt er binnen het CAW met andere woorden geïnvesteerd in vormingen voor eigen 
personeel. Niet enkel wordt er binnen de dak- en thuisloosheidswerking (zie supra) 
ingezet op deze thema’s, ook binnen het hele CAW hecht men er belang aan.  
  
Ten slotte is inzetten op evidence-based werken cruciaal, waarbij het 
gezondheidsbeleid wordt uitgebouwd volgens de best beschikbare informatie over 
doelmatigheid en doeltreffendheid, niet enkel voor de analyse van gegevens, maar 
ook op de evaluatie van acties. Op deze component scoren 4 van de 7 deelnemende 
CAW’s hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde van 1,98 (tabel 2). Dit is dan ook de 
succesfactor waarop CAW’s gemiddeld het minst op inzetten. Hoewel nergens het hele 
gezondheidsbeleid wordt geëvalueerd, evalueert de meerderheid van deelnemende 
CAW’s wel specifieke acties. Ten slotte worden de doelstellingen binnen het 
gezondheidsbeleid slechts bij enkele CAW’s op een evidence-based wijze gekozen, en 
dan voornamelijk op basis van beschikbare gegevens over de wensen en 
verwachtingen van cliënten met betrekking tot gezondheid die doorgaans via een 
bevraging worden verzameld. 


