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Jaarverslag 13

INLEIDING
2013 ligt alweer een tijdje achter ons. Met dit jaarverslag werpen we een blik naar 
enkele gebeurtenissen die voor CGG Kempen belangrijk waren in 2013.

Als CGG Kempen staan we bekend als een organisatie die gespecialiseerde am-
bulante begeleiding en behandeling aanbiedt aan inwoners uit het arrondissement 
Turnhout die belemmerd worden in hun functioneren door een ernstige psychische, 
ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek.  We richten ons daarbij 
naar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, dit met bijzondere aandacht voor 
kwetsbare doelgroepen.

Naast de individuele trajecten die we met onze cliënten aangaan, hebben we onder-
tussen ook een sterk groepsaanbod uitgewerkt binnen onze verschillende afdelingen. 
In totaal hebben we met heel onze organisatie in 2013 zo’n 22 groepen gedraaid. In 
dit jaarverslag laten wij u hier uitgebreid kennis mee maken.

Nieuw in ons zorgaanbod  sinds 2013 is de ‘infantwerking’. Hiermee bereiken we  
(aanstaande) ouders en jonge kinderen. Zwangere vrouwen, baby’s, peuters en 
kleuters tot en met kleuterschoolleeftijd kunnen vanaf nu bij CGG Kempen terecht 
in een zorgaanbod op maat. U leest hier meer over onder de rubriek ‘doelgroep 
kinderen en jongeren’.

Naast cliëntgerichte opdrachten zetten onze medewerkers zich ook elk jaar opnieuw 
in rond een aantal andere zaken. We denken hierbij aan consult aan andere organi-
saties, het organiseren van vormingen, preventieactiviteiten rond de thema’s drugs 
en suïcide. Zo organiseren de preventiemedewerkers binnen onze drughulpverlening 
elk jaar een ‘open vormingsaanbod’.

Ook dit jaar lichten we onze hulpverlening toe aan de hand van een aantal cijfers. 
We geven u  een overzicht per doelgroep van de aanmeldingen, de verwijzingen, het 
geslacht en de hoofddiagnose na het vierde gesprek van onze cliënten.  Achteraan in 
het jaarverslag krijgt u een aantal gegevens die betrekking hebben op onze gehele 
werking.

Veel leesplezier!

VOORWOORD

CGG Kempen werkt!

Met een gedreven team van medewerkers zorgden we in 2013 elke dag weer voor kwalitatieve, professionele hulpverlening in de 
geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerken is onze kracht! 
In de samenstelling van de VZW CGG Kempen bundelen we de kracht van de mutualiteiten en de Kempense OCMW’s. Samen met 
hen en de dagelijkse inzet van al onze medewerkers bouwen we continu aan de geestelijke gezondheid van vele Kempenaren.

Ook samenwerking met andere partners uit het werkveld loont. Met goede structuren en afspraken kunnen we ervoor zorgen dat 
zoveel mogelijk mensen de meest adequate hulpverlening krijgen.
 
De nodige financiering van CGG Kempen en betaalbaarheid van de dienstverlening zijn  en blijven uiteraard twee heel belangrijke 
thema’s voor de toekomst. We kiezen voluit voor een betaalbare, kwaliteitsvolle hulpverlening en durven op de nodige financiering 
rekenen vanuit de hogere overheid. Want wij … maar vooral ook onze cliënten zijn dit meer dan waard. 
 
Tenslotte graag  een oprecht woord van dank aan al onze medewerkers. Ik hoop dat de cliënten van CGG Kempen ook in 2014 op 
jullie inzet mogen blijven rekenen!

Wim Caeyers
Voorzitter
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SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING 
De sociale vaardigheidstraining is er voor  kinderen en jongeren 
die sociale contacten vermijden en/of terughoudend zijn in contact, 
evenals voor kinderen en jongeren die zich eerder agressief opstellen 
in de omgang met anderen. Al deze jongeren hebben moeilijkheden 
die zich situeren op sociaal vlak, maar uiten deze op een verschil-
lende manier. Binnen de sociale vaardigheidstraining kiezen we 
er daarom voor om met de kinderen en jongeren te werken aan 
gedragsverandering.
Alle sessies zijn  op dezelfde manier opgebouwd, met als doel om 
voor de kinderen en jongeren duidelijkheid te scheppen rond het 
verloop van de training.
De cursus bestaat uit tien tot dertien sessies , het aantal is afhan-
kelijk van de leeftijdscategorie, waarbij telkens wordt gestart met 
een praatronde waarin de kans geboden wordt om iets over de 
voorbije week te vertellen en op die manier aandacht te kunnen 
besteden aan sociale basisvaardigheden. Vervolgens wordt  er iedere 
week rond een nieuw thema gewerkt waarrond een stappenplan 
wordt opgesteld, hetgeen de jongeren vervolgens onderling kun-
nen oefenen. De jongeren krijgen aan het einde van de sessie ook 
steeds een huiswerkopdracht mee om het behandelde thema in 
een alledaagse context verder in te oefenen. 

Aangezien zowel de ouders als de school voor ons belangrijke partners 
zijn, organiseren we een 2-tal ouderavonden en een schooloverleg.

De sociale vaardigheidstraining wordt vanuit CGG Kempen jaarlijks 
aangeboden voor 3 leeftijdsgroepen: 6- 9 jaar, 9- 12 jaar en 12 – 16 jaar.

“AL DEZE JONGEREN 
HEBBEN MOEILIJKHEDEN 
DIE ZICH SITUEREN OP 
SOCIAAL VLAK.”

DOELGROEP KINDEREN EN JONGEREN

TRIPLE P
Sinds 2009 zijn we gestart met de training triple p voor tieners. 
Triple p tracht ouders op een positieve manier te stimuleren om 
met moeilijk gedrag van hun kinderen om te gaan. Dit is een 
groepsaanbod voor ouders van tieners tussen de 12 en 16 jaar 
oud, met gedragsproblemen. Deze groep wordt minstens 1 keer 
per jaar aangeboden. De groep omvat 6 groepssessies waarin op-
voedingsvaardigheden worden uitgelegd, en ingeoefend. Daarnaast 
is er ook een tussentijds gesprek om na te gaan of het lukt om de 
vaardigheden in het eigen gezin toe te passen.

“OUDERS OP EEN POSITIEVE 
MANIER STIMULEREN OM 
MET MOEILIJK GEDRAG 
VAN HUN KINDEREN OM 
TE GAAN.”

OMGAAN MET 
AUTISME, een cursus
voor ouders van
kinderen met autisme

De cursus ‘omgaan met autisme’  is een ondersteuningsvorm aan 
een zestal ouderparen in groepsverband. Het programma bestaat 
uit zeven groepssessies en één individuele evaluatiesessie. 
De bedoeling is om stap voor stap te werken aan meer inzicht 
in het autistisch denken en doen van kinderen. Samen met de 
ouders wordt er gezocht naar een manier van omgaan met hun 
kind. Dat gebeurt aan de hand van informatieoverdracht, (thuis)
opdrachten, beeldmateriaal en uitwisselingsmomenten tussen 
de ouders onderling.

“STAP VOOR STAP WERKEN 
AAN MEER INZICHT IN HET 
AUTISTISCH DENKEN EN 
DOEN VAN KINDEREN.”

De groepsbegeleiding richt zich tot ouders van kinderen van 6 tot 
12 jaar met autisme en een normale begaafdheid.
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NIEUW IN ONS ZORGAANBOD: 
INFANTWERKING

Infantwerking binnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 
staat voor hulpverlening aan ouders en jonge kinderen (zwangere 
vrouwen, baby’s, peuters en kleuterschoolleeftijd). Hulpverlening 
aan deze jonge kinderen is al langer een taak van CGG Kempen, 
maar sinds het najaar van 2012 werd er binnen de reguliere kinder-
werking de start gemaakt naar een aparte deelwerking voor deze 
jonge kinderen en hun gezin. Hierdoor kan er in de begeleiding 
van jonge kinderen en hun ouders rekening gehouden worden met 
een aantal specifieke noden eigen aan deze levensfase en is de 
methodiek meer afgestemd op de ontwikkeling van het jonge kind. 
Vanaf september 2013 zijn de eerste aanmeldingen opgenomen 
door de infantwerking. 
Er wordt binnen de  infantwerking  vertrokken vanuit de Infant Mental 
Health visie waarbij de relatie tussen ouders en kind centraal staat. 
De doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van de  ouder-
kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge kind op deze manier 
te optimaliseren.  Ouders en kind worden dan ook steeds samen 
uitgenodigd. Het aanbod bestaat uit een vijftal gesprekken waarin 
ouders samen met hun kind komen spelen, spreken en reflecteren. 
Met betrekking tot deze jonge doelgroep is het van belang om een 
goed netwerk te kunnen installeren rond de jonge kwetsbare gezinnen. 

Bij de opstart van de infantwerking zijn in het kader hiervan al 
contacten gelegd met CKG Lentekind en Kind & Gezin. In de 
infantwerking vertrekken we bovendien vanuit de bestaande 
samenwerkingsverbanden binnen de reguliere kinderwerking 
met onder andere het  vertrouwenscentrum kindermishandeling, 
bijzondere jeugdzorg, CLB, … . In de nabije toekomst willen we 
meer doelgroep-specifieke samenwerkingsverbanden opzetten 
met andere initiatieven op eerste, tweede en derde lijn.

“BEVORDEREN VAN 
DE KWALITEIT VAN DE 
OUDER-KINDRELATIE 
OM DE ONTWIKKELING 
VAN HET JONGE KIND TE 
OPTIMALISEREN.”

Aanmelding door Vanuit CGG doorverwezen naar

Onderwijs - 129

Leeg - 54

Andere initiatieven - 1

Onbekend - 1

(Eindtotaal: 625)

Justitie - 5

Gehandicaptenzorg - 9

Bijzondere Jeugdbijstand - 67

Welzijnszorg - 18

Gezondheidszorg - 227

Initiatief van omgeving - 62

Eigen initatief - 35

Voorziening kinderen en jongeren - 17
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Geslacht

 

Vrouwen - 46%

Mannen - 53%

Hoofddiagnose na het 4de gesprek

Coördinatie-, ontwikkelingsstoornis - 4%
Leerstoornissen NAO - 1%

Stoornis van Asperger - 4%
Autistische stoornis - 27%

Stoornis in de kindertijd - 29%

Stoornis van Gilles de la Tourette - 1%

Pervasieve ontwikkelingsstoornis - 10%
Aandachtstoornissen en gedragsstoornissen - 43%

Angststoornis - 4%

Stemmingsstoornis - 5%

Somatoforme stoornissen - 1%

Eetstoornis - 1%

Andere* - 22%

Geen diagnose - 1%

Kinder- en jeugdstoornis (primaire diagnose) - 1%

Leeg - 33%

Aanpassingsstoornis - 3%

Andere - 10%

0 25 50 75 100
(Totaal aantal hoofddiagnoses: 369=100%)

Gehandicaptenzorg - 2

Andere initiatieven - 6

Justitie - 1

Onderwijs - 22

Voorzieningen kinderen en jongeren - 2

Bijzondere Jeugdbijstand - 11

Gezondheidszorg - 54

Initiatief van omgeving - 19

Eigen initiatief - 12

Welzijnszorg - 11

0 100 200 300 400 500 600

* Deze categorie omschrijft 
alle andere aandoeningen 
d ie  een  reden  voor 
zorg kunnen zijn zoals 
relationele problemen, 
seksueel misbruik, anti 
sociaalgedrag, rouwreacties, 
identiteitsproblemen, 
levensfaseproblemen,…
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NEGATIEF 
ZELFBEELD 

In het najaar 2013 organiseerden we een groep voor mensen 
met een negatief zelfbeeld en/of een sterke innerlijke criticus.  
Het groepsaanbod werd gebaseerd op een bestaande cursus uit 
Nederland (“Witte zwanen, zwarte zwanen”  van Eli Kok en Kees 
Van Delft (2008))  en is gestoeld op het cliëntgericht/experiëntieel 
gedachtengoed.  De groep vervangt  niet per definitie een individueel 
traject, maar fungeert zeker wel als procesversneller.  

“GROEP ALS 
‘PROCESVERSNELLER’.”

Doelstelling van deze groep is stilaan een positiever/juister zelf-
beeld eigen maken door onder andere te leren openstaan voor de 
kwaliteiten van de deelnemers, door inzicht te krijgen in  hun ‘in-
nerlijke criticus’ , en door stil te staan bij eigen wensen en grenzen.

“LEREN OPENSTAAN VOOR 
EIGEN KWALITEITEN EN 
INZICHT KRIJGEN IN  
‘INNERLIJKE CRITICUS’.”

GESPREKSGROEP 
‘NABESTAANDEN NA 
ZELFDODING’

Rouwen is een weg die aanvankelijk onmogelijk lijkt. Lotgenoten-
contact kan hierbij helpend zijn. De gespreksgroep biedt ruimte om 
te praten over zelfdoding, de overledene en wat dit allemaal met je 
doet. Thema’s als het waarom, schuldgevoelens, het rouwproces, 
het suïcidaal proces en zelfzorg komen aan bod en deelnemers 
krijgen hier informatie over.

In de groep kunnen uiteenlopende ervaringen, vragen en emoties 
gedeeld worden in een veilige omgeving. Begrip, vertrouwen, her-
kenning en erkenning worden door de deelnemers doorgaans als 
helend ervaren. Het is de bedoeling dat de groep een aanzet kan 
zijn naar een nieuw evenwicht in een veranderd leven.
De gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding is een samenwerking 
tussen CGG Kempen en werkgroep Verder, en wordt begeleid door 
een contextueel therapeute. Jaarlijks wordt getracht om een 2- tal 
gespreksgroepen te organiseren.

“EEN NIEUW EVENWICHT IN 
EEN VERANDERD LEVEN.”

ACT 
In het voorjaar van 2013 werd binnen CGG Kempen voor de eerste 
maal een ACT-groep (=acceptance en commitment therapy) ge-
organiseerd. Gedurende 8 weken zijn we met een gesloten groep 
van 7 cliënten aan de slag gegaan. 
Acceptance en commitment therapy is een relatief nieuwe ont-
wikkeling binnen de psychotherapie. Het is een evolutie uit de 
(cognitieve) gedragstherapie (Steven C. Hayes), maar het model 
biedt ruimte aan interventies uit de meest uiteenlopende richtingen 
en referentiekaders binnen een gedegen wetenschappelijke en 
theoretische onderbouwing. 
De belangrijkste doelstelling binnen ACT is de psychologische 
flexibiliteit van de cliënt te verhogen.
Het uitgangspunt van ACT is dat emotioneel lijden (angst, somber-
heid, woede, onzekerheid) inherent is aan het menselijk bestaan, 
maar dat dit niet betekent dat je daardoor een waardeloos leven 
zult hebben.

De behandeling omvat 6 kernprocessen die volgens ACT essentieel 
zijn om een waardevol leven te leiden. Deze 6 kernprocessen zijn: 
acceptatie, verhelderen van waarden, relatie met jezelf, cognitieve 
defusie, mindfulness en bereidheid.

“BELANGRIJKSTE 
DOELSTELLING BINNEN 
ACT IS DE PSYCHOLOGISCHE  
FLEXIBILITEIT VAN DE 
CLIËNT TE VERHOGEN.”

DOELGROEP VOLWASSENEN
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Aanmelding door Vanuit CGG doorverwezen naar

Onderwijs - 2

Leeg - 35

Andere initiatieven - 4

Onbekend - 2

(Eindtotaal: 431)

Justitie - 10

Gehandicaptenzorg - 9

Bijzondere Jeugdbijstand - 8

Welzijnszorg - 60

Gezondheidszorg* - 235

Initiatief van omgeving - 14

Eigen initatief - 50

Voorziening kinderen en jongeren - 2
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Andere* - 16%

Leeg - 5%

Geen diagnose - 1%

Stoornis op As 2 (persoonlijkheidsstoornis) - 19%

Aanpassingsstoornissen - 5%

Stoornissen in de impulsbeheersing - 2%

Somatoformestoornissen - 2%

Angststoornissen - 18%

Stemmingsstoornissen - 26%

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen - 2%

Stoornis in de kindertijd - 3%

Eetstoornissen - 1%

0 25 50 75 100

(Totaal aantal hoofddiagnoses: 306=100%)

Onderwijs - 0

Andere initiatieven - 1

Justitie - 1

Gehandicaptenzorg - 1

Bijzondere Jeugdbijstand - 0

Welzijnszorg - 2

Gezondheidszorg - 26

Initiatief van omgeving - 0

Eigen initatief - 0

Voorziening kinderen en jongeren - 0

0 100 200 300 400 500 600

Geslacht

 

Vrouwen - 73%

Mannen - 27%

Hoofddiagnose na het 4de gesprek

* dit zijn voornamelijk 
aanmeldingen uit het 
Netwerk Geestelijke 
Gezondheidszorg 
Kempen

* Deze categorie omschrijft 
alle andere aandoeningen 
die een reden voor 
zorg kunnen zijn zoals 
relationele problemen, 
seksueel misbruik, anti 
sociaalgedrag, rouwreacties, 
identiteitsproblemen, 
levensfaseproblemen,…
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DOELGROEP OUDEREN

OP ZOEK NAAR ZIN 
‘Op zoek naar zin’ is een cursus voor 60- plussers die last hebben 
van matige depressieve klachten.

“SAMEN OP ZOEK NAAR DE 
EIGENHEID EN DE KRACHT 
VAN DE CLIËNTEN.”

In de cursus gaan de hulpverleners samen met de cliënten op zoek 
naar momenten in het leven van de cliënten die een speciale zin of 
betekenis hebben gehad. Ze  gaan op zoek naar de eigenheid en kracht 
van de cliënten en dit doen ze aan de hand van verschillende thema’s. 
Zo komen bijvoorbeeld de naam, huizen waar de cliënten woonden, 
handen, vriendschap, keerpunten, ouder worden(verjaardagen),… 
aan bod. Het terugblikken, helpt de cliënt om zicht te krijgen op 
het voorbije leven en vorm te geven aan de toekomst. 

De cliënten leren ook nieuwe handvatten te vinden voor de toekomst, 
zodat somberheid en angst minder vat hebben op hun leven.

De cursus bestaat uit tien sessies met elke sessie een eigen 
insteek. Er is steeds een interactief stuk voorzien als ook de kans 
om eigen ervaringen te kunnen delen. De cursus biedt ouderen 
ook de kans nieuwe sociale vaardigheden te ontdekken en nieuwe 
personen te leren kennen.

“TERUGBLIKKEN OM 
ZICHT TE KRIJGEN OP 
HET VOORBIJE LEVEN EN 
VORM TE GEVEN AAN DE 
TOEKOMST.”

Aanmelding door Vanuit CGG doorverwezen naar

Onderwijs - 0

Leeg - 13

Andere initiatieven - 1

Onbekend - 0

(Eindtotaal: 135)

Justitie - 0

Gehandicaptenzorg - 0

Bijzondere Jeugdbijstand - 0

Welzijnszorg - 15

Gezondheidszorg - 63

Initiatief van omgeving - 22

Eigen initatief - 21

Voorziening kinderen en jongeren - 0
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Geslacht

 

Vrouwen - 67%

Mannen - 33%

Hoofddiagnose na het 4de gesprek

Angststoornissen - 11%

Leeg - 8%

Aanpassingsstoornissen - 12%

Stoornis op As 2 (persoonlijkheidsstoornis) - 8%

Stemmingsstoornissen - 55%

Schizofrenie en andere psychotische stoornis - 1%

Aan middel gebonden stoornis - 4%

Psychische stoornis door somatische aandoening - 1%

0 25 50 75 100

(Totaal aantal hoofddiagnoses: 74=100%)

Onderwijs - 0

Andere initiatieven - 0

Justitie - 0

Gehandicaptenzorg - 0

Bijzondere Jeugdbijstand - 0

Welzijnszorg - 4

Gezondheidszorg - 12

Initiatief van omgeving - 1

Eigen initatief - 0

Voorziening kinderen en jongeren - 0
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DRUGPREVENTIE 
De gegevens voor drugpreventie zijn gebaseerd op de VAD- Ginger registratie die een overzicht geeft van alle output- gerichte preventie 
activiteiten. De gegevens in verband met CAO 100 (ondersteunen van bedrijven in de non- profit sector en de openbare besturen in het 
opstellen van een drugbeleid) werden niet mee opgenomen in deze registratie. Naast de gegevens is het belangrijk te vermelden dat 
het voorbereiden van preventie activiteiten niet verrekend werd in de registratie.

Relevant voor dit jaarverslag zijn de parameters ‘soort activiteit’ en met welke sector is gewerkt. Met andere woorden wat (1) hebben 
we gedaan met wie (2) en waar (3)?

Naast de preventie activiteiten zoals u in dit jaarverslag kan zien, organiseren onze preventie medewerkers ook jaarlijks een open 
vormingsaanbod.

Dit jaar werden volgende vormingen georganiseerd:
28 en 29 mei 2013  “Motiveren niet zo eenvoudig” door Inge 

Truyens en Ellen Van Eynde
    over het motiveren van mensen tot gedrags-

verandering. Het model van de Amerikaanse 
psychologen Prochaska en DiClimente en hun 
theorie over de motivationele gespreksvoering 
gaven inspiratie voor deze vorming.

29 oktober 2013  “Alcohol en het brein” door Dr. Geert Dom
    Alcoholproblemen komen massaal voor in 

onze Westerse samenleving. In deze vorming 
stelden we ons de vraag of alcoholproblemen 
wel behandelbaar zijn.

19 november 2013  “Alcohol, drugs en geweld” door Prof. Em. 
Joris Casselman

    met als doel een integraal denkkader te 
schetsen voor de complexe interactie tussen 
middelenmisbruik en geweld enerzijds en 
anderzijds concrete handvatten aan te reiken 
voor concreet praktijk gericht handelen.

25 november 2013  “Verstandelijke beperkingen en verslaving” 
door Sven Cole

    met als voornaamste vraag: ‘Hoe herkennen 
we verstandelijke beperkingen en middelen-
misbruik en hoe maken we dit bespreekbaar?’

DOELGROEP ALCOHOL EN DRUGS

Arbeid - 12%
Gezondheid - 22%
Onderwijs - 19%
Overheid - 11%
Politie en justitie - 8%
Vrijetijds- en cultuursector - 1%
Welzijn - 20%
Algemene bevolking - 8%

Gemeenschap - 12%
Provincie - 3%
Regio - 27%
Gemeente - 58%

Totaal aantal activiteiten: 213
Totaal aantal uren: 594u

1. Soort activiteit 2.   Met welke sector heeft men 
gewerkt?  
Volgende grafiek geeft een beeld van 
hoeveel energie naar welke sector 
is gegaan. Het spreekt voor zich dat 
we ook hier niet kunnen werken 
met totalen, gezien één activiteit 
meerdere sectoren kan bedienen.

3. Locatie

Coaching - 18%
Consult - 13%
Overleg - 43%
Vorming - 23%
Andere Actie - 3%
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ALCOHOLHULP.BE 
Alcoholhulp.be is opgestart in 2009 in een samenwerking met CAD Limburg. Sinds de start van dit project stellen we jaar na jaar een enorme 
toename in het bezoek aan de website, de aanmeldingen van het zelfhulpprogramma en de aanmeldingen binnen de begeleidingen vast.

Alcoholhulp 2009 2010 2011 2012 2013

Bezoekers 
website

108.108
145.587 
(+32%)

211.850 
(+46%)

333.375 
(+57,36%)

519.079 
(+56%)

Aanmeldingen  
zelfhulp

679
733 
(+8%)

946 
(+29%)

1.132 
(+19%)

1.303 
(+15%)

Aanmeldingen  
begeleiding

295
347 
(+18%)

499 
(+44%)

725 
(+45%)

786 
(+9%)

DRUGHULPVERLENING 

HERVALPREVENTIE EN STRESSMANAGEMENT
In 2013 zijn we van start gegaan met de uitwerking van een nieuw groepsaanbod met als thema’s hervalpreventie en stressmanagement. 
Het  betreft een gezamenlijk groepsaanbod voor zowel cliënten van de vrijwillige drughulpverlening  als  cliënten vanuit de alternatieve 
gerechtelijke maatregelen. De groep startte in oktober 2013 met een tweewekelijkse frequentie en eindigt in februari 2014. In totaal waren 
er tien bijeenkomsten van telkens twee uren. Het aantal deelnemers was bij dit eerste aanbod beperkt. Er waren zes deelnemers met 
gelijke instroom van beide teams. De groep werd bekeken als een nazorgtraject. Enkele thema’s die tijdens de groep aan bod kwamen 
zijn: stilstaan bij het eigen gebruik, veranderingscirkel van Prochaska en DiClimente, omgaan met problemen, terugvalketen, leren 
ontspannen, gebruik van stressdagboek. In 2014 volgt een evaluatie van dit eerste hervormde groepsaanbod.

“DE GROEP ALS  
NAZORGTRAJECT.”

Aanmelding door Vanuit CGG doorverwezen naar
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Onderwijs - 0

Leeg - 25

Andere initiatieven - 3

Onbekend - 0

(Eindtotaal: 509)

Justitie - 227

Gehandicaptenzorg - 0

Bijzondere Jeugdbijstand - 4

Welzijnszorg - 20

Gezondheidszorg* - 143

Initiatief van omgeving - 35

Eigen initatief - 51
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aanmeldingen uit het 
Netwerk Geestelijke 
Gezondheidszorg Kempen.
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Geslacht
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Mannen - 69%

Hoofddiagnose na het 4de gesprek

Misbruik van alcohol - 18%
Alcoholafhankelijkheid - 25%

Misbruik van amfetamines - 4%
Amfetamine afhankelijkheid - 12%

Aan middel gebonden stoornis - 89%

Cocaïne afhankelijkheid - 2%

Cannabisafhankelijkheid - 20%
Misbruik van cannabis - 3%

Leeg - 1%

Afh. van opioïde - 1%
Afh. sedativum, hypnoticum,..- 7%

Misbruik van sedativum,… - 1%
Afh. van verschillende middelen - 6%

Afh. van ander onbekend middel - 1%
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(Totaal aantal hoofddiagnoses: 348=100%)

Stemmingsstoornissen - 1%

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen - 1%

Stoornis in de impulsbeheersing - 1%

Aanpassingsstoornis - 1%

Andere - 1%

Stoornis op As 2 (persoonlijkheidsstoornissen) - 3%

Angststoornissen - 2%

FORENSISCH TEAM

GROEPSWERKING FORENSISCH 
VOLWASSENENTEAM

Binnen de werking van het forensisch volwassenen team is het 
volgen van een groepstherapie een belangrijk onderdeel in het 
begeleidings- en/of behandelingstraject van elke cliënt.  Van elke 
cliënt verwachten we dat hij/zij gedurende het hulpverleningstraject 
minstens 1 maal deelneemt aan een groepstherapie.

De belangrijkste doelstellingen zijn:
•  Het stoppen van grensoverschrijdend gedrag en het voorkomen 

van herval.
•  Het leren verantwoordelijkheid nemen voor strafbaar gedrag.
•  Het zich bewust worden van de gevolgen van het seksueel 

grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de slachtoffers 
en hun omgeving

•  Het inzien van negatieve effecten op het eigen leven van de 
cliënt en zijn/haar omgeving

Het grensoverschrijdend gedrag wordt steeds in een ruimere 
context geplaatst met oog voor de ontwikkelingsgeschiedenis, het 
intra psychisch en interpersoonlijk functioneren van de cliënt. Het 
grensoverschrijdend gedrag wordt dan ook expliciet bespreekbaar 
gemaakt tijdens de sessies. De sfeer van geheimhouding wordt zo 
een eerste maal doorbroken. De kracht van deze groepstherapieën 
zit hem er vooral in dat groepsleden elkaar leren aanspreken op 
hun verantwoordelijkheden. Het opnemen van verantwoordelijkheid 
kadert binnen de terugvalpreventie. 

“DE KRACHT VAN 
GROEPSTHERAPIEËN ZIT 
HEM ER VOORAL IN DAT 
GROEPSLEDEN ELKAAR 
LEREN AANSPREKEN OP 
HUN VERANTWOORDE-
LIJKHEDEN.”

In 2013 vonden er 4 groepen plaats die veelal kaderden binnen 
een langdurig traject dat cliënten moeten volgen vanwege een 
justitiële maatregel.
Er liepen 2 groepen voor normaalbegaafde cliënten en 2 groepen 
voor cliënten met een lagere begaafdheid.



12

STRATEGISCH PLAN  
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

In het aanbod aan gedetineerden bieden we een (pre)therapeutisch 
programma aan met als voornaamste doelstelling: ‘motivatiebe-
vordering naar therapie na detentie’.
Het aanbod van CGG Kempen is een intramurale begeleiding/
behandeling voor gedetineerden in de penitentiaire instellingen 
van Wortel, Merksplas, Hoogstraten en Turnhout.
In Hoogstraten, Wortel en Merksplas bestaat het aanbod uit een 
groepstherapeutisch programma met betrekking tot de thema’s: 
agressie, middelenmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag 
(SGG). Hierbij hebben we zowel een aanbod naar geïnterneerden 
als gedetineerden.
In Turnhout bieden we individuele (pre)begeleidingen/behandelingen 
aan aangezien hier veroordeelden verblijven en het aanbieden van 
een groepstherapie minder aangewezen is gezien de werking van 
het arresthuis. 

Initieel zijn de doelstellingen voor de verschillende doelgroepen 
hetzelfde:
•  Motivatiebevordering naar therapie na detentie
•   Uitnodigen van cliënten om te reflecteren over eigen gedrag 

en eigen situatie

•  Psycho- educatie rond het desbetreffende thema (agressie, 
middelenmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag)

•  Werken rond probleeminzicht en motivatie tot verandering

De groepswerkingen binnen het strategisch plan zijn ‘open groepen’. 
Dit wil zeggen dat telkens iemand uitstroomt een nieuwe kandidaat 
kan instromen.
In 2013 gaven we 9 doorlopende groepen in de verschillende 
gevangenissen van het arrondissement Turnhout:

“MOTIVATIEBEVORDERING 
NAAR THERAPIE NA 
DETENTIE.”

Aanmelding door Vanuit CGG doorverwezen naar
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Geslacht

 

Vrouwen - 1%

Mannen - 99%

Hoofddiagnose na het 4de gesprek
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Geen diagnose - 1%

Stoornissen in de impulsbeheersing - 2%

Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen - 23%

Stemmingsstoornissen - 1%

Aan middel gebonden stoornis - 27%

Stoornis in de kindertijd - 2%

Andere* - 34%
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(Totaal aantal hoofddiagnoses: 286=100%)

* Deze categorie omschrijft 
alle andere aandoeningen 
die een reden voor 
zorg kunnen zijn zoals 
relationele problemen, 
seksueel misbruik, anti 
sociaalgedrag, rouwreacties, 
identiteitsproblemen, 
levensfaseproblemen,…
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Algemene cijfers

Dossiers Team voor 
verslavings-
problemen

Team voor 
volwassenen

Forensisch 
team

Team voor 
kinderen en 

jongeren
Team voor 
ouderen Eindtotaal

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Nog lopend 235 264 232 229 201 201 302 277 39 38 1009 1009

Geopend 2013 277 245 246 202 208 195 302 348 72 97 1105 1089

Totaal 512 509 478 431 409 396 604 625 111 135 2114 2096

Afgesloten dossiers in 2012 227 159 162 360 75 983

Totaal aantal zorgperioden per team 2013

Activiteiten

Totaal aantal activiteiten: 22622
Er waren 5266 niet- plaatsgevonden 
activiteiten, dit kan gaan over eender 
welk moment tijdens het hulpverle-
ningstraject.

 Indicatiestelling
 Begeleiding-behandeling
 Niet-plaatsgevonden activiteiten

5266

4140

13216

*Niet alle administratieve zorgperiodes zijn meegeteld in de totale berekening van de zorgperiodes wegens beperkingen in 
het genereren van cijfermateriaal in het registratiesysteem. Hierdoor zijn het aantal cliënten op de wachtlijst niet zichtbaar. 
Dit is het meest van toepassing in het team voor volwassenen en het team voor verslavingsproblemen.
*Het totaal aantal zorgperiodes per team betreft gecorrigeerde cijfers voor 2012 
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Woonplaats

Team voor 
verslavings-
problemen

Forensisch 
team

Team voor 
kinderen en 

jongeren
Team voor 

volwassenen
Team voor 
ouderen Eindtotaal

Buitenarrondissement 9 89 26 9 2 135

Arendonk 14 8 15 7 3 47

Baarle-Hertog 0 0 2 0 0 2

Balen 14 7 25 27 12 85

Beerse 26 10 28 16 3 83

Dessel 7 3 8 9 1 28

Geel 25 15 51 39 21 151

Grobbendonk 7 5 8 8 0 28

Herentals 42 8 27 27 4 108

Herenthout 3 0 7 1 2 13

Herselt 6 5 6 11 1 29

Hoogstraten 17 26 43 10 0 96

Hulshout 6 5 5 5 0 21

Kasterlee 20 8 25 10 6 69

Laakdal 10 8 15 13 4 50

Lille 12 4 23 8 2 49

Meerhout 11 4 3 5 1 24

Merksplas 9 50 20 11 0 90

Mol 43 17 38 53 10 161

Olen 7 4 17 10 4 42

Oud-Turnhout 12 3 9 4 5 33

Ravels 7 3 30 7 2 49

Retie 10 3 8 5 5 31

Rijkevorsel 14 9 22 2 2 49

Turnhout 128 63 105 106 37 439

Vorselaar 15 6 6 0 0 27

Vosselaar 14 4 14 9 0 41

Westerlo 21 7 38 16 8 90

Onbepaald 0 22 1 3 0 26

Eindtotaal 509 396 625 431 135 2096
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CGG Kempen is bestuursmatig samengesteld met afgevaardigden van Welzijnszorg Kempen, het Verbond van Christelijke Mutualiteiten 
van het arrondissement Turnhout en de VoorZorg.
Volgende personen zetelden op 31 december 2013 in de VZW:

ALGEMENE VERGADERING
Op voordracht van Welzijnszorg Kempen:
Caeyers Wim, Bruggeske 56, 2400 Mol
Ceulemans Suzy, Kuiperstraat 12, 2290 Vorselaar
De Wijze Leen, Veldstraat 26, 2200 Herentals
Jackers Christel, Hollandsebaan 44D, 2440 Geel
Joris Marleen, Burg. Van Loonstraat 10, 2360 Oud Turnhout
Knockaert Jowan, Beukenlaan 26, 2275 Lille
Kwanten Pascal, Abdijstraat 5, 2260 Westerlo 
Swolfs Ken, Rode- Leeuwstraat 23, 2200 Herentals
Versmissen Eric, Boerenkrijglaan 11, 2350 Vosselaar

Op voordracht van de Christelijke Mutualiteit Turnhout:
Goossens Maria, Wampenberg 101, 2370 Arendonk
Helsen Guido, Neerstraat 20, 2230 Herselt
Steeman Tonnie, Kapelweg 205, 2300 Turnhout
Verellen Jan, Kievermondeveld 28, 2440 Geel
Voet Stefaan, Zandstraat 6F, 2323 Wortel

Op voordracht van de VoorZorg:
Bastiaenssen Vicky, Slachthuislaan 68, 2300 Turnhout
Huybrechts Linda, Pulsebaan 78, 2275 Lille

 

 
RAAD VAN BESTUUR
Op voordracht van Welzijnszorg Kempen:
Caeyers Wim, Bruggeske 56, 2400 Mol
Jackers Christel, Hollandsebaan 44D, 2440 Geel
Meynen Eefje, Heerle 66, 2275 Lille
Michielsen Bart, A. Van Dyckstraat 20, 2300 Turnhout

Op voordracht van de Christelijke Mutualiteit:
Verellen Jan, Kievermondeveld 28, 2440 Geel
Voet Stefaan, Zandstraat 6F, 2323 Wortel

Op voordracht van de VoorZorg:
Huybrechts Linda, Pulsebaan 78, 2275 Lille

DAGELIJKS BESTUUR:
Huybrechts Linda, Pulsebaan 78, 2275 Lille
Caeyers Wim, Bruggeske 56, 2400 Mol (voorzitter)
Swolfs Ken, Rode- Leeuwstraat 23, 2200 Herentals (secretaris)
Voet Stefaan, Zandstraat 6F, 2323 Wortel (ondervoorzitter)

Samenstelling van de vzw

Algemene Vergadering 
Raad van Bestuur

Directeur 
Wim Wouters

Adjunct Directeur 
An Boschmans

Adjunct Directeur 
An Laureyn

Adjunct Directeur 
Katleen Bosman

Organisatiestructuur

CGG Turnhout 
Volwassenen / kinderen en 
jongeren / buddyproject / 

suïcidewerking

Antennewerking Hoogstraten

Kwaliteitscoördinator

Forensisch team Turnhout 
Forensisch volwassenen team 

Forensisch jongeren team 
Strategisch Plan

De Meander 
CGG / AGM / online / 

drugpreventie / CAO 100

Antennewerking Herentals

Coördinator 
Aanmeldingsteam netwerk  

GGZ Kempen

CGG Geel 
Volwassenen / kinderen en  

jongeren / ouderen



VESTIGINGEN
Geel Vestiging Geel (A) - Technische Schoolstraat 66
 Maatschappelijke zetel (G) - Antwerpseweg 1
 Secretariaat vzw (H) - Dr. Van de Perrestraat 218 a
Turnhout Smalvoort (B) - Smalvoortstraat 2
 Parklaan (C) - Parklaan 162
 Vestiging De Meander (D) - Parklaan 55 bus 17

ANTENNEPUNTEN
Herentals Antennepunt Herentals (E) - Hofkwartier 23
Hoogstraten  Antennepunt Hoogstraten (F) - Lindendreef 12

(D)
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(A)
(G)

(H)

Grafisch ontwerp Outline Graphics, Beerse
www.outlinegraphics.be

VESTIGINGEN

Vestiging Geel (A)
Technische Schoolstraat 66  
2440 Geel     
014/58.75.81    
met  secretariaat
 volwassenenteam    
 kinderen- en jongerenteam   
 ouderenteam

Vestigingen Turnhout
Smalvoort (B)
Smalvoortstraat 2
2300 Turnhout    
014/41.09.67 
   

Parklaan (C)
Parklaan 162
2300 Turnhout
014/41.09.67
met secretariaat
 volwassenenteam
 kinderen- en jongerenteam
 forensisch team
 buddyproject Vlaanderen
 suïcidepreventie

Vestiging De Meander (D)
Parklaan 55 bus 17   
2300 Turnhout   
014 /47.12.20
met secretariaat
 algemeen alcohol- en drugteam 
 AGM    
 arbeidstrajectbegeleiding
 online-hulpverlening
 CRA-cht project
 drugpreventie
 Druglink
 CAO-100

ANTENNEPUNTEN

Antennepunt Herentals (E)
Hofkwartier 23
2200 Herentals   
met  kinderen- en jongerenteam
 algemeen alcohol- en drugteam
 arbeidstrajectbegeleiding

Antennepunt Hoogstraten (F)
Lindendreef 12
2320 Hoogstraten
met  kinderen- en jongerenteam

ALGEMEEN

e-mail: info@ccgkempen.be
website: www.cggkempen.be

Maatschappelijke zetel (G)  
Antwerpseweg 1    
2440 Geel    
014/56.42.64

Secretariaat (H)  
Dr. Van de Perrestraat 218 a   
2440 Geel

37STE DIENSTJAAR
Gesticht bij akte van 15 november 1976 Statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad  
van 20 januari 1977 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 1988, 
15 maart 1995, 29 februari 1996, 30 december 1999, 12 januari 2005, 25 januari 2006, 
24 april 2007, 18 januari 2008


