DE AANMELDING:
De aanmelding gebeurt via en door de sociale
huisvestigingsactoren. Wanneer u als externe een
casus wil aanbrengen, meldt deze dan eerst bij het
betrokken SVK/SHM. De huurder is woonachtig in
het werkingsgebied van netwerk RELING.

HET TEAM

Eigen Kracht Wonen
Aanklampende zorg aan huis

Van links naar rechts: Patricia (regio Herkenrode),
Bjorn (regio noord-Limburg), Cindy (regio Haspengouw),
Bindhu (regio west-Limburg), Anne (coördinator)

Voor coaching en bij informatieve vragen rond
zorgwekkende (woon)situaties en/of zorgmijdende
personen kan u altijd contact opnemen met team
EKWo. Wij helpen u graag verder.

CONTACTGEGEVENS:
Eigen Kracht Wonen
eigenkrachtwonen@cawlimburg.be
T. 0472 04 26 10 (coördinator)

FOLDER VOOR PROFESSIONALS

VOOR WIE ?

WERKINGSGEBIED:

Het project is gericht op personen die huren bij een

Eigen Kracht Wonen (EKWo) is een project en te-

sociale huisvesting, waarbij er zich een zorgwek-

vens intersectoraal samenwerkingsverband met

kende (woon)situatie voordoet op basis van een

als partners het Centrum Algemeen Welzijnswerk

(vermoedelijke) psychische problematiek. Er is nog

(CAW), de initiatieven Beschut Wonen, de sociale

geen GGZ partner betrokken. Andere betrokken

verhuurkantoren (SVK’s) en sociale huisvestigings-

hulpdiensten krijgen niet of nauwelijks toegang tot

maatschappijen (SHM’s) binnen het geestelijke ge-

de huurder en/of lijken ontoereikend in de gegeven

zondheidsnetwerk RELING.

situatie. Wanneer er niet ingegrepen wordt, bestaat
er een reële kans op verslechtering van de (woon)
situatie en is een toekomstige uithuiszetting niet on-

NOORD

denkbaar.

WEST
WAT DOEN WE ?
Een tijdelijke ondersteuning in de thuissituatie
met als doelstelling:
a) Verlinking naar zorg
b) Een toekomstige uithuiszetting voorkomen

MIDDEN

Begeleiders zoeken contact met de betrokken bewoner in zijn/haar thuissituatie, waarop screening
zal uitklaren of en welke (GGZ)zorg aangewezen is.
De begeleiders treden in contact, werken aan een
vertrouwensrelatie, motiveren tot verandering, vergroten de zelfredzaamheid en stabiliseren/ de-escaleren de (woon)situatie. Wanneer er bereidheid
verkregen wordt van de betrokkene om zich te laten

ZUID

helpen, zoekt de begeleider een zorgpartner in de
reguliere zorg die de zorgvraag kan beantwoorden.

KOSTPRIJS:
Huisbezoeken door team EKWo zijn kosteloos.

