Samenwerkingsovereenkomst tussen 3 initiatieven beschut wonen
VZW Bewust: Latifa en Patricia
BW West-Limburg: Sofie
VZW Basis: Lore
Actief sinds november 2014. Ondertussen 3 jaar en op dit moment ook een stabiel,
zelfsturend team.
Bieden een gezamenlijk begeleidingsaanbod met een eigen visie, regels en afspraken
die mogelijk afwijken van de visie in de eigen organisatie.
Locatie: blok met 13 kamers en studio’s in Hasselt, Runkst.
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Grote verscheidenheid in doelgroep door verschillende instroomkanalen.
Enige exclusie = SGS vanwege verschillende scholen in de nabije omgeving
Rode draad: mensen met een psychiatrische achtergrond die nood hebben aan een
traject op maat en niet altijd in de visie van bestaande initiatieven passen.
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Wat maakt ons zo uniek?
Duo-begeleiding over de initiatieven heen.
Zelfsturend team dat eigen beslissingen maakt over de referentiekaders van de
bestaande initiatieven heen.
Uitwisseling van expertise
Netwerken met andere organisaties.
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Mogelijkheid tot intensieve begeleiding op maat door duo begeleiding over de
initiatieven heen.
Eigen expertise, expertise van organisatie en expertise van eigen team kunnen
aangewend worden.
Out of the box denken: over de referentiekaders van de initiatieven heen -> meer op
maat begeleiding. Zeker bij moeilijke casussen
Verscheidenheid aan problematieken zorgt zowel voor angst als voor meer begrip
Grote aanspreekbaarheid:
- Bijna dagelijks begeleiding over de vloer
- 1 vast Gaarveld team. Bgl kent elke bewoner, bewoner kent iedereen van de bgl
- Gebruik van 3 verschillende wachtdiensten
- Ondersteuning door 4 verschillende teams (eigen team binnen initiatief +
Gaarveldteam)
Bewoners ervaren dit als positief (in het begin kan dit natuurlijk wel verwarrend zijn).
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Locatie leent zich niet tot langdurig verblijf. Is een studentenblok en niet helemaal
geschikt voor onze doelgroep (wc’s op de gang, kostprijs, kamers …. 13
woongelegenheden)
Nood aan betaalbare studio / appartementen blok waarin het samenwerkingsproject
kan blijven bestaan
Bestaand team inzetten om in te stappen in nieuwe projecten en netwerk te
vergroten.
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