Regionaal

Wat verwachten we van je?

Uw gegevens worden bijgehouden in het bestand van het crisisnetwerk. Deze gegevens
worden enkel gebruikt in het kader van opname en doorverwijzing binnen het samenwerkingsverband van het crisisnetwerk. Voor
vragen en opmerkingen rond het bij houden
van je gegevens kan je een schriftelijk aanvraag indienen op onderstaand adres .

V.U. Kim Van Belleghem - President Kennedypark 10 - 8500 Kortrijk

Volgende afspraak (datum en uur): .......................................................................................

Hoe gaan we om met je gegevens?

Dienst: ...............................................................................................................................

•

crisisnetwerk

Naam hulpverlener: .............................................................................................................

•

Je brengt de nacht rustig door
Alcohol en drugs is verboden
word je samen met je kinderen
opgenomen dan is het belangrijk om
met de verwijzers te bekijken of je alles
hebt voor de verzorging van je kinderen.
Tijdens de opname blijven de kinderen
onder jouw verantwoordelijkheid en
toezicht.
Tussen 8u30 en 9 uur ben je klaar om
de hulpverlener te ontvangen. Je hebt al
ontbeten.
Je ruimt de kamer/studio zelf op.

Datum aanmelding RCK: ......................................................................................................

•
•
•

Zuid-West-Vlaanderen

Wat is het crisisnetwerk? (RCK)
Het Regionaal Crisisnetwerk is een samenwerking tussen verschillende diensten in de
regio. We bieden een veilig bed aan voor personen in een crisissituatie

Werkingsgebied
Anzegem		 Menen
Avelgem		 Spiere-Helkijn
Deerlijk		 Waregem
Harelbeke		
Wervik
Kortrijk		 Wevelgem
Kuurne		 Wielsbeke
Lendelede		
Zwevegem

Waar kom je terecht?

Wat bieden wij?

Binnen het RCK zijn er 3 verschillende plaatsen per nacht: een studio, een kamer in een
ziekenhuis in de regio of een kamer in het
CAW. Je kan hierin niet kiezen. De telefoonpermanentie beslist.

We bieden je:
• een veilig bed voor de nacht
• de mogelijkheid om iets te eten
• een douche

Een hulpverlener kan je vanaf 14 uur aanmelden bij de telefoonpermanentie. Om 17
uur word je dan verwacht bij de Politie Zone
Vlas (Min. De Tayelaan 9 te Kortrijk).
Dit is om praktische redenen: afhalen van
sleutel of badge, ondertekenen van de opnameovereenkomst, ...
Bij aankomst vermeld je je naam en door wie
je verwezen werd naar RCK.

Hoe kom je terecht in het RCK?
Je kan zelf niet aankloppen bij het crisisnetwerk. Het is noodzakelijk dat je wordt
aangemeld door een hulpverlener of door
de politie. De hulpverlener/politieambtenaar
neemt contact op met de telefoonpermanentie.

www.caw.be

Tijdens een weekend of feestdag kan je blijven tot de volgende werkdag.
De volgende werkdag komt er altijd tegen 9
uur een hulpverlener langs.
Deze hulpverlener bekijkt samen met jou en
de doorverwijzende dienst wat er verder moet
gebeuren.
Indien je werd doorverwezen door de politie
nemen we contact op met een hulpverlener
van het OCMW of CAW.

