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VVoooorrwwoooorrdd  

Na het lezen van dit Jaarverslag, wil ik mede in naam van de leden van de RVB van de VZW Beschut 

Wonen Huize Jan De Wachter mijn tevredenheid en erkenning uitdrukken aan alle teamleden voor de 

kwaliteit van de dienstverlening aan de bewoners die in 2010 in Huize Jan De Wachter verbleven. 

 

Vooraleer vooruit te blikken naar de toekomst, wens ik ook de moed en vastberadenheid van de 

initiatiefnemers in herinnering te brengen.  Het samenwerkingsverband tussen de Kliniek St. Jan en 

het CGG - De Vest - Brussel dateert van juli 1992.  De toenmalige Directeurs - Mr Vervoort  enerzijds 

en Psycholoog Jan De Wachter anderzijds – hebben samen met hun respectievelijke medewerkers 

toen het voortouw genomen om de VZW op te richten.  Eind 1993 was het zover: de VZW Beschut 

Wonen Huize Jan De Wachter werd boven het doopvont gehouden.  Men koos voor Huize Jan De 

Wachter uit eerbetoon voor Jan die ondertussen overleden was en zich jarenlang had ingezet voor 

een kwalitatieve geestelijke gezondheidzorg in de Brusselse regio.  Na een lange zoektocht naar een 

geschikte woning en de uiteindelijke erkenning voor 6 plaatsen (nadien voor 8) kon eind 1995 de 

eerste resident zijn intrede doen in het huis aan de Smet de Naeyerlaan. 
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Het is dus nu al 15 jaar dat ons initiatief Beschut Wonen optimaal functioneert dankzij de ervaring van 

het multidisciplinaire team en de goede samenwerking met het CGG die mede instaat voor de 

supervisie en het dagelijks bestuur. 

 

Er is gekozen , met akkoord van de inspectie, om in het gemeenschapshuis 6 personen een 

woonplaats ter beschikking te stellen en daarnaast 2 individuele plaatsen (in eigen woonst) te 

begeleiden.  Een uitbreidingsaanvraag zal naar de GGCommissie worden verstuurd om voor 6 

individuele plaatsen te kunnen instaan. 

 

In dit jaarverslag kunt u de filosofie en de concrete werking van ons initiatief Beschut Wonen 

terugvinden.  Op het einde is er ook sprake van de medewerking aan het project Hermes Plus, in het 

kader van art 107, waarbij de Federale (en Regionale) Overheid aanstuurt op meer transmurale 

samenwerking om een totaalpakket van functies op een gecoördineerde manier door de verschillende 

GGZ-organisaties te laten invullen om zo de continuïteit van de zorg en patiëntgerichtheid beter te 

garanderen.  Wij kunnen ons hier helemaal bij aansluiten en hopen dat dit project zich zal realiseren. 

 

Tenslotte wil ik  de afgevaardigde beheerder Bart Loonbeek en alle leden van de RVB bedanken voor 

hun inzet  om onze VZW in goede banen te leiden . 

Paul De Bus 

Voorzitter RVB 
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VVoooorrsstteelllliinngg    
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AAllggeemmeeeenn 

Huize Jan De Wachter is een bi-communautair initiatief voor beschut wonen, opgericht in 1993. Het is een 

samenwerkingsverband tussen enerzijds de Algemene Kliniek St.-Jan en anderzijds het CGGZ Brussel – 

deelwerking de Vest.  

 

We hebben een erkenning voor 8 plaatsen, verdeeld over een aantal plaatsen in het gemeenschapshuis en een 

aantal plaatsen voor het individueel beschut wonen.  Wij hebben in 2010 gekozen voor 6 plaatsen in het 

gemeenschapshuis en 2 voor het individueel beschut wonen.  Indien de kandidaat kiest voor het individueel 

beschut wonen moet hij/zij over een eigen woonst beschikken.  Huize Jan De Wachter heeft geen eigen 

individuele appartementen.  Onze kleinschaligheid is één van de vele charmes van ons initiatief.  Het beperkt 

aantal zorgt voor een familiale sfeer en maakt het de bewoners mogelijk een hechte groep te vormen.  

Momenteel huren wij een huis op de de Smet de Naeyerlaan te 1020 Laken.  Het secretariaat is gelegen in de 

Papenvest 78 te 1000 Brussel, tel: 02/511 06 60, fanny@hjdw.be, www.hjdw.be .  

 

Huize Jan De Wachter heeft een multidisciplinair begeleidingsteam.  De psychiatrisch verpleegkundige, 

maatschappelijk werker en de activiteitenbegeleidster trachten de bewoners zorg op maat te bieden en worden 

hierbij ondersteund door de psychiater en psychologe. 

mailto:fanny@hjdw.be
http://www.hjdw.be/
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DDooeell  eenn  ddooeellggrrooeepp 

Het doel van ‘beschut wonen’ bestaat erin een geschikte woonvorm aan te bieden aan personen die omwille van 

psychiatrische en psychosociale problemen (tijdelijk) niet in staat zijn een volledig zelfstandig leven te leiden. 

Door middel van gespecialiseerde hulp trachten wij de bewoners mogelijkheden te bieden zodat zij zich kunnen 

reïntegreren en komen tot een zo breed mogelijke participatie aan het sociaal-maatschappelijke leven. Huize Jan 

De Wachter doet niet enkel een woonaanbod aan de bewoners maar tracht ook voor hen een bevredigende 

leefsituatie te creëren. We laten ons hierbij inspireren door het rehabilitatie - denkkader.  

Rehabilitatie richt zich niet primair op het genezen van psychopathologie maar op een verbetering van het 

functioneren van een individu in een concrete omgeving. 

 

Rehabilitatie vertoont drie kenmerken: 

- het zoeken naar praktische oplossingen voor alledaagse problemen 
- het vormen van nieuwe netwerken bij sociaal vereenzaamde mensen 
- een integrale benadering die zich uitstrekt over verschillende levensgebieden. 
 
Onze doelgroep is vrij gevarieerd en bestaat uit mensen met een eerder chronisch psychiatrische problematiek, 

mensen die na een opname en behandeling in een PZ, PAAZ of PVT nog nood hebben aan verdere 
ondersteuning, mensen die het volledig zelfstandig wonen niet (meer) aankunnen en kiezen voor een meer 
gestructureerde woonvorm. 
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NNeettwweerrkkoonnttwwiikkkkeelliinngg  eenn  oovveerrlleegg 

Om de bewoner te reïntegreren in het sociaal-maatschappelijk leven en zorg op maat en continuïteit te bieden, 

trachten wij het netwerk rond die persoon uit te breiden waardoor een sociaal vangnet wordt gecreëerd.   Het kan 

hier gaan om bvb. contact met familie en/of vrienden, het OCMW voor budgetbegeleiding, CGGZ voor therapie, 

dagactiviteitencentra, (vrijwilligers)werk, huisartsen en psychiaters, e.d. 

 

Er wordt  regelmatig een overleg georganiseerd tussen alle betrokken hulpverleners rond één bewoner, in 

aanwezigheid van de bewoner in kwestie.  Het doel van systematisch overleg is, in eerste instantie kennismaking 

tussen de hulpverleners.  Nadien kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden zodat er geen overlappingen 

zijn in het hulpverleningsaanbod en er duidelijkheid is rond het begeleidingsplan.  

 

Sinds 2006 zorgen wij ook voor aanvullende thuiszorg.  Hiervoor doen we beroep op Aksent.  Dit is een 

organisatie die we inschakelen voor het wekelijkse onderhoud van het huis.  Elke bewoner heeft een taak tijdens 

het poetsen en Aksent begeleidt, stimuleert en helpt de bewoners om het huis een grondige poetsbeurt te geven.   
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Dagelijkse 

 

 

         

        Werking 



10 
 

  IInnddiivviidduueellee  ggeesspprreekkkkeenn 

Sinds 2009 kiezen we voor het systeem van referentbegeleiding.  De bewonersgroep is in twee groepen gesplitst 

en elke bewoner heeft één begeleider die optreedt als referentbegeleider.  Minimaal één maal per week is er een 

individueel gesprek tussen de referentbegeleider en zijn bewoners.  Hierin wordt nagegaan of alles goed gaat met 

de bewoner en of de punten van het begeleidingsplan worden nageleefd.  Er wordt gewerkt rond de individuele 

doelstelling en werkpunten, het begeleidingsplan wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. 

 

Volgende punten zijn in het begeleidingsplan opgenomen: 

- sociale en administratieve aangelegenheden 

- budgetbegeleiding 

- dagbesteding 

- huishouden, voeding, hygiëne, medicatie 

- relationele aspecten. 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://members.chello.nl/g.kotter/images/logo.gif&imgrefurl=http://members.chello.nl/g.kotter/activiteiten.htm&usg=__otHg7H6gzt6fd8Voy-JxSlArDUs=&h=184&w=212&sz=3&hl=nl&start=105&zoom=0&itbs=1&tbnid=tI4O47qoZlBnlM:&tbnh=92&tbnw=106&prev=/images?q=begeleidingsgesprek&start=100&hl=nl&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1,itp:clipart&ei=aHZiTZ_aB9DrOaGJia


11 
 

      AAccttiivviitteeiitteennbbeeggeelleeiiddiinngg  

De functie van activiteitenbegeleider bestaat sinds 1 maart 2007.  Inhoudelijk werd de functie opgesplitst in 2 
luiken.  Het eerste luik omvat de begeleiding van bewoners van Huize Jan De Wachter, het tweede luik is de 
samenwerking met het activiteitencentrum Den Teirling, waarvoor Huize Jan De Wachter 11u ter beschikking 
stelt.  
 
Om de bewoners van Huize Jan De Wachter te stimuleren op vlak van activering werken we zowel individueel 

als in groep. 
- Individuele begeleiding: De activiteitenbegeleidster bekijkt samen met elke bewoner welke 

activiteiten ze hebben en vraag hen regelmatig hoe deze verlopen. Als er hulp nodig is rond 
activering zoekt de begeleidster samen met de bewoner naar een gepaste oplossing.  Bijvoorbeeld 
op zoek gaan naar een computercursus, de dichtstbijzijnde sportcentra of activiteitencentra. Tevens 
worden de bewoners op de hoogte gehouden van de culturele agenda die interessant zijn voor hen, 
bijvoorbeeld gratis muziekfestivals in de buurt of spaghettifeest in Den Teirling.  

- Groepsbegeleiding: Elke vrijdag is er een kookactiviteit, groepsvergadering en eventueel een 
uitstap.  Er wordt verwacht van de bewoners dat ze elke week deelnemen aan de kookactiviteiten. 
Deze activiteit stimuleert het groepsgevoel.  Alle bewoners worden betrokken bij de samenstelling 
van het menu, het voorbereiden, koken en opruimen.  Tevens geeft het een individuele bewoner de 
kans zijn kooktalenten te tonen, een ander leert de basisbeginselen van hygiëne in de keuken, enz.  
We maken ook gebruik van dit moment om b.v. een jarige in de bloemetjes te zetten.  Er wordt 
samen gegeten en een bewonersvergadering gehouden.  Op de bewonersvergadering kunnen alle 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://images.protestantsekerk.net/uploads/klant71//koken(2).jpg&imgrefurl=http://pgn-nuenen.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntEntityId=9382&usg=__Gf1mZmoThs4yt-mu0J1G_tqeJHc=&h=1267&w=1488&sz=305&hl=nl&start=3&zoom=1&tbnid=a0PcmW4KX_SHJM:&tbnh=128&tbnw=150&ei=SjyUTclAiJc6uJzslwc&prev=/images?q=samen+tafelen&hl=nl&rlz=1R2ADFA_nlBE396&biw=1004&bih=555&tbs=isch:1,itp:lineart&itbs=1
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onderwerpen aan bod komen die met het gemeenschapsleven te maken hebben, zoals er zijn: 
huishoudelijke taken, voorstellen van groepsactiviteiten, conflictsituaties, bespreken van 
gebeurtenissen, sociale omgang, e.d. Ook uitstappen worden gepland. In 2010 hebben we onze 
jaarlijkse uitstap naar zee gedaan, hebben we Brugge bezocht en de zoo van Planckendael.  Ook 
tijdens het feest in het dagactiviteitencentrum het “Groot Eiland” te Brussel en op de viering voor 20 
jaar beschut wonen in het Vlaams Parlement waren we vertegenwoordigd.  

 

Den Teirling Noord - West 

 
Op vraag van verschillende Initiatieven Beschut Wonen werd in samenwerking met Den Teirling te Elsene een 
activiteitenaanbod uitgewerkt voor de Noord -West rand van Brussel. Als locatie kreeg tot voorkort het Vlaams 
gemeenschapscentrum De Platoo te Koekelberg onze voorkeur omwille van bereikbaarheid en kleinschaligheid.  
De “maandaagse” ontmoetingsmomenten hier kennen veel succes, de laagdrempeligheid en het vrije karakter 
spelen hier zeker een rol.  De bezoekers zijn welkom tussen 14u en 17u.  Ze kunnen deelnemen aan 
gezelschapsspelletjes, er is teken- en knutselmateriaal en er wordt regelmatig een spel badminton of petanque 
gespeeld.  Voor sommigen is het sociaal contact en een tas koffie drinken reeds voldoende. Voor culturele 
uitstappen en groepssportactiviteiten is er een lage opkomst.  De bezoekers worden persoonlijk op de hoogte 
gebracht van de activiteitenagenda via een overzichtelijke folder. 
 
Aangezien De Platoo tijdens de zomerperiode gesloten is en we het toch belangrijk vinden dat we de bezoekers 
ook in de zomermaanden een aanbod doen is er, na overleg met de verschillende partners, beslist om uit te 
wijken naar het huis n° 470 op De Smet De Nayerlaan, waarvoor dank aan CGGZ Brussel- deelwerking Houba.  
De bezoekers vinden vooral de tuin een pluspunt.  Ze genieten ervan om in het zonnetje te kunnen zitten of in de 
tuin te werken.  Ondanks de goede samenwerking met De Platoo zijn we er beperkt in onze mogelijkheden wat 
betreft uitbereiding en aanbod van activiteiten.  Er is dan ook na overleg en een werkbezoek aan Poco Loco en 
Instuif beslist om definitief Den Teirling Noord -West te verhuizen naar n°470.  We zien er veel mogelijkheden tot 
uitbereiding, waardoor ook een groter en gevarieerder publiek kan aangetrokken worden. 
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24/24 BBeerreeiikkbbaaaarrhheeiidd 

De begeleiding kan niet alle dagen aanwezig zijn, maar zij beschikt over een gsm zodat de bewoners bij 

dringende vragen of problemen toch op hen beroep kunnen doen. 

          TTeeaammvveerrggaaddeerriinngg 

                                De begeleiders worden ondersteund door het multidisciplinaire begeleidingsteam.  Twee 

wekelijks is er een teamvergadering waarop de nieuwe kandidaten worden besproken en de bewoners worden 

geëvalueerd. Ook eventuele knelpunten of problemen in de begeleiding komen aan bod.  Wekelijks is er een kort 

overleg tussen de begeleiders en de psychologe.  Dit is ook een gelegenheid om meer administratieve zaken te 

bespreken bv. aanpassing van formulieren, dossiers, enz. 
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OOppnnaammeepprroocceedduurree 

Kandidaat-bewoners kunnen zich telefonisch aanmelden, hetzij persoonlijk, hetzij via een doorverwijzing van een 

behandelende psychiater, sociale dienst van een ziekenhuis… 

 

Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek bij één van de begeleiders. De bedoeling van dit gesprek 

is zicht te krijgen op de voorgeschiedenis, de huidige situatie en de problematiek van de kandidaat-bewoner om 

zo zijn functioneren te kunnen inschatten. Ook de motivatie van de kandidaat-bewoner wordt grondig bevraagd.  

Daarna volgt een tweede gesprek bij de psychiater, hier wordt vooral aandacht besteed aan de medisch-

psychiatrische problematiek, een medisch rapport van voorafgaande hospitalisaties of ambulante behandeling 

wordt opgevraagd.   Indien er toch nog twijfels rijzen bij de kandidaat kan er nog een derde gesprek gepland 

worden. 
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  VVoooorrwwaaaarrddeenn 

1. De bewoner heeft een zekere mate van zelfstandigheid in het dagelijks leven. 

2. Hij laat zich begeleiden door een psychiater en indien nodig een psychotherapeut. 

3. Van elke bewoner wordt verwacht dat hij een zinvolle dagbesteding zoekt naar eigen mogelijkheden. 

4. De bewoner is aanwezig tijdens de wekelijkse bewonersvergadering en de individuele gesprekken met 

de begeleiders. 

5. De kandidaat is bereid zich te houden aan het huisreglement 

6. De bewoner werkt mee om het samenleven in het huis zo aangenaam mogelijk te maken. 
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Wanneer er aan één of meerdere voorwaarden niet is voldaan of wanneer de kandidaat niet bereid is deze 

voorwaarden te accepteren, wordt de negatieve beslissing en toelichting hiervan meegedeeld aan de betrokkene. 

Wanneer de kandidaat-bewoner instemt met deze voorwaarden en het team hem geschikt acht voor beschut 

wonen, wordt de positieve beslissing aan de persoon en/of doorverwijzer meegedeeld.  In dat geval kan de 

kandidaat ook het huis en de kamer bezichtigen en kennismaken met de andere bewoners. 

Wanneer er geen plaats meer beschikbaar is, wordt de kandidaat op een wachtlijst gezet en verwittigd zodra er 

zicht is op een vrije kamer. 
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OOmmkkaaddeerriinngg 
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Raad Van Beheer: 

Voorzitter: Dr. Paul De Bus  

Beheerders: Bart Loonbeek (afgevaardigd beheerder)  

 Bart Van Hoof 

 Chantal Pauli 

 Dr. Francine Jacqmin 

 Dr. Peter Vander Eeckt 

Algemene Vergadering 

Bart Loonbeek 

Bart Van Hoof  

Chantal Pauli 

Dr. Francine Jacqmin 

Joost Rademaekers 

Marjan Guilmin 

Dr. Paul De Bus 

Dr. Peter Vander Eeckt 

Dr. Sylvain Dal 

Dr. Veerle Jans  
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Personeelsbestand 

Huize Jan De Wachter opteert ervoor om binnen zijn begeleidingsteam een zo ruim mogelijke multidisciplinariteit 

aan te bieden. 

 

Twee begeleiders stonden in 2010  in voor de dagdagelijkse werking en begeleiding van de bewoners: 

 Lieven De Schepper: psychiatrisch verpleegkundige/maatschappelijk werker, systeemtherapeut (19u/38u) 

 Evelien Van Vlasselaer: maatschappelijk werker (19u/38u) 

 

Eén begeleidster voor individuele- en groepsactiviteiten: 

 Polly Duchateau (19u/38u) 

 

De tweewekelijkse teamvergadering wordt bijgewoond door: 

 Dr. Liliane Moreels: superviserend geneesheer (3u/38u) 

 Hilde Van Raemdonck: adviserende functie als psycholoog (4u/38u) 

 (sinds  12/11/2010 in loopbaanonderbreking)  

 

Huize Jan De Wachter heeft 1 administratieve kracht in dienst: 

 Fanny Coudron: secretaresse (19u38u) 
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SSttaattiissttiieekkeenn  
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Gemiddeld aantal bewoners  

 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de effectief ingevulde plaatsen zonder rekening te houden met eventuele 

hospitalisaties.  
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Aantal ligdagen  

 

Deze cijfers houden wel rekening met de hospitalisatie van de bewoners. 
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 Aantal hospitalisaties  

 

Jaar Totaal 
bewonersaantal* 

Aantal 
gehospitaliseerde 

bewoners 

Totaal aantal 
dagen 

Langste 
hospitalisatie 

Kortste 
hospitalisatie 

2007 8 4 167 61 29 

2008 8 3 448 174 115 

2009 9 3 360 170 63 

2010 10 4 283 136 33 
 
*dit cijfer bevat ook de bewoners die in de loop van het jaar onze voorziening verlaten hebben. 

 

 Ziekenhuisopname van de bewoners in 2010 

 

 Hospitalisatiedatum Ziekenhuis 

Bewoner 1 04/01/2010 Sint-Alexius  

Bewoner 2 01/03/2010 

23/08/2010 

La Ramée 

La Ramée 

Bewoner 3 22/05/2010 Cesar De Paepe 

Bewoner 4 21/10/2010 Sint-Jan 
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Aanvragen 2010 

Nr Datum Aanmelders N/F Leeftijd M/V Verblijf 

1 12/01/10 Cliënt N 46 V Eigen woonst 

2 01/02/10 SMES F 25 M  

3 05/02/10 Cliënt N 60 V Eigen woonst 

4 23/02/10 PAAZ Sint-Jan F 37 M Sint-Jan 

5 12/03/10 
CGGZ Zuid-

Brussel 
N 53 V Eigen woonst 

6 07/05/10 Sanatia F 56 V Sanatia 

7 17/05/10 Sint-Jan F 34 V Sint-Jan 

8 08/06/10 Sint-Jan F 37 V Sint-Jan 

9 10/06/10 Cliënt F 33 M Sans Souci 

10 15/06/10 Ziekenhuis Bertry F 20 V 
Ziekenhuis 

Bertry 

11 26/07/10 Cliënt F 49 M Sans Souci 

12 26/07/10 Sint-Anna F 42 V Sint-Anna 

13 27/07/10 Cliënt N 51 M Titeca 

14 02/08/10 Cliënt F 37 M Sans Souci 
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15 04/08/10 Cggz brussel-Zuid N 53 V Eigen woonst 

16 17/08/10 Cliënt F 28 M Brugman 

17 08/09/10 CGGZ De Vest N 50 M AZ Jette 

18 28/09/10 Lila F  M Sans Souci 

19 28/09/10 Cliënt F  M  

20 04/11/10 Cliënt F 64 V  

21 12/11/10 UZ Brussel F 26 M Sans Souci 

22 16/11/10 Brugman   V Brugman 

23 26/11/10 Cliënt N 23 M Brugman 

24 09/12/10 Cliënt F 37 M Sans Souci 

25 13/12/10 Client F 35 V Sans Souci 

26 14/12/10 Cliënt F 25 M Sans Souci 

27 17/12/10 Cliënt F 28 M Fond Roy 

28 22/12/10 Cliënt N 26 M 
Gevangenis 

Leuven Centraal 
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Kandidaat bewoners  
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Kandidaat bewoners: percentage volgens geslacht  
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Van de 28 kandidaten zijn er 6 weerhouden: 2 kandidaten kwamen op de wachtlijst en 4 kandidaten 

werden opgenomen. 
 

De 2 kandidaat bewoners die op de wachtlijst stonden hadden reeds een alternatief gevonden op het moment dat 

er een plaats vrij kwam. 

 

Reden voor het niet weerhouden van de kandidaten:  

 

 te zware problematiek voor de open en vrije structuur van het huis (2 kandidaten ) 

 onvoldoende zelfredzaamheid (1 kandidaat) 

 niet gestabiliseerd ziektebeeld ( 4 kandidaten ) 

 Kandidatuur ingetrokken ( 15 kandidaten )   

 

Van de 15 kandidaten die hun kandidatuur introkken zijn er 12 kandidaten niet op hun intake gesprek gekomen. 

De twee voornaamste redenen hiervoor zijn:  de kandidaat was reeds ontslagen uit het ziekenhuis of had geen 

interesse meer.  Er waren 2 kandidaten die reeds iets anders vonden en 1 kandidaat heeft na het bezichtigen van 

de woning zijn kandidatuur ingetrokken omwille van de infrastructuur. 
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Nieuwe bewoners in HJDW in 2010 

 

 Nieuwe bewoners 

 

In 2010 hebben we 4 nieuwe bewoners verwelkomd:  2 werden er individueel begeleid en 2 zijn in het 

gemeenschapshuis komen wonen.   Hiervan zijn er nog 2 ingeschreven. 

 

 2 ontslagen bewoners  

 

Van de ontslagen bewoners verbleef er 1 in het gemeenschapshuis en werd er 1 individueel  begeleid.  Voor de 

bewoner van het gemeenschapshuis bleek de open en vrije structuur te zwaar, de individuele begeleiding is 

gestopt na een opname in het ziekenhuis. 

 2 tijdelijke bewoners 

In 2010 heeft het Initiatief Beschut Wonen Primavera te maken gehad met een brand.  Het gevolg was dat een 

deel van de woning onbewoonbaar werd.  Huize Jan De Wachter heeft tijdelijk 2 bewoners opgevangen.  Wij 

wensen hun veel succes en moed om deze tegenslag verder te verwerken.  Ook Primavera wensen we veel 

succes met de heropbouw van hun woning en hopen dat ze verder gespaard mogen blijven van nieuwe 

tegenslagen. 
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Hervormingen Geestelijke Gezondheidzorg: art. 107 

In het kader om naar een betere en toegankelijkere gezondheidszorg te gaan door de realisatie van zorgcircuits 

en zorgnetwerken werd op 20 augustus 2010 een dragersgroep Hermes Plus opgestart vanuit art. 107 

gelanceerd door de FOD.  Er werd voor vijf (sleutel) functies geopteerd. 

- F1 : preventie, vroeg detectie en vroeg interventie 

- F2: ambulante intensieve behandelingsteams zowel voor acute als langdurige psychische 

problemen 

- F3: psychosociale rehabilitatie 

- F4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen 

- F5: aanbieden van specifieke al dan niet tijdelijke woonvormen 

Hermes Plus is een bi-communautair project waar verschillende organisaties vanuit Brussel zich als partner 

hebben aangesloten waaronder HJDW. Onze betrokkenheid als initiatief beschut wonen is nodig omdat zij een 

belangrijke rol heeft in functie 3 - psychosociale rehabilitatie en in functie 5 - specifieke woonvorm waarin zorg 

kan worden aangeboden.   

Op regelmatige basis worden we uitgenodigd door Hermes Plus om deel te nemen aan de werkvergadering van 

F3 en F5.  De eerste vergadering is doorgegaan op 14 september 2010 in CSM/DGGZ Antonin Artaud.  Het 

project Hermes Plus moet zijn dossier  inleveren in de loop van 2011 met de bedoeling een erkenning te krijgen. 

 


