
Welzijnsonthaal 
Rechtbank Brugge
De kortste weg naar recht en welzijn!

Contact
 
Op maandag en woensdag zijn een hulpverlener 
van het CAW en een advocaat aanwezig in het 
welzijnsonthaal.  Je vindt hen tussen 9 u. en 13 u. in 
het lokaal vlak aan de ingang van het gerechtsgebouw 
in Brugge.

maandag 9 - 13 u.
woensdag 9 - 13 u.

Welzijnsonthaal Rechtbank Brugge
 

• Je relatie loopt moeilijk en je overweegt een scheiding?

• Je maakt je zorgen over het gedrag van je kinderen?  

• Je hebt te maken met geweld in jouw relatie of binnen 

je gezin?

• Jouw inkomen volstaat niet meer om de vele facturen 

nog te betalen?  

• Je hebt problemen met je huisbaas en je weet niet hoe 

je dit moet aanpakken?   

• Je raakt niet meer wijs uit alle papieren?

• Je zit in de knoop met jezelf en loopt vast in je leven?  

Je hebt last van depressieve gevoelens, stress, angst, 

slaapproblemen, …  

• Je voelt je eenzaam en onbegrepen?  

• Je bent slachtoffer van een inbraak, betrokken bij een 

verkeersongeval of getuige van geweld?  

•  Iemand uit jouw omgeving is veroordeeld en zit in de 

gevangenis?  

Welkom bij het welzijnsonthaal in de rechtbank 
van Brugge.



Wie zijn wij?
 
Het Welzijnsonthaal rechtbank Brugge is een 
samenwerking tussen:

• CAW Noord-West-Vlaanderen,

• balie West-Vlaanderen,

• Rechtbanken en parketten in het 

gerechtsgebouw Brugge. 

Een hulpverlener van het CAW helpt je op weg met 
vragen rond welzijn.  Voor juridisch advies kan je 
beroep doen op een advocaat.   

Onze dienstverlening is deskundig, gratis en 
vertrouwelijk.

Voor wie?
 
Voor iedereen die in het gerechtsgebouw van Brugge 
aanwezig moet zijn.

Voor elke welzijnsvraag
 
Je kan in het welzijnsonthaal terecht met elke vraag 
rond:

• relatieproblemen,

• familiale problemen,

• schulden en financiën,

• woonst,

• verslaving,

• inkomen,

• …

Sommige vragen kunnen snel een antwoord krijgen.  
Soms is er meer nodig.  Samen met jou zetten we 
alles op een rijtje.  We geven informatie en advies.  We 
kunnen je ook de weg wijzen naar andere diensten die 
jou meer gepaste hulp kunnen bieden.

“Dankzij het 
Welzijnsonthaal 

loop ik niet meer verloren 
tussen alle diensten, 

maar vind ik snel de juiste plek!” 


