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HET UNIEKE NETWERK BRUSSEL  
In 2016 kregen de coördinatoren van de twee erkende pro-
jecten de opdracht om samen met de coördinatoren van het 
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg van Brussel te 
werken aan het realiseren van één netwerk. 

HERMESplus 
Samen met de aandacht en tijd die ging naar het ontwikkelen 
van het unieke netwerk voor Brussel, kozen we ervoor om 
binnen HERMESplus de lopende projecten verder te zetten. 
Initiatieven die de voorbije jaren werden ontwikkeld worden 
verder gezet  en zullen verder evolueren. Partners zijn hier-
voor ook vragende partij. Deze nieuwe samenwerkingsvormen 
zullen worden geformaliseerd in conventies of deelakkoorden.  
 
  
Ook nieuwe initiatieven of projecten in de vorm van samen-
werkingsvormen worden ontwikkeld. Bij de meeste van deze 
initiatieven leggen we de focus op de verdere ontwikkeling 
van de gemeenschapsgerichte zorg. Gerichte aandacht gaat 
hierbij naar het uitbreiden, verbeteren en intensifiëren van de 
relaties met actoren buiten de geestelijke gezondheidszorg  
(plaatselijke eerstelijnsdiensten, huisartsen, politie, OCMW, ...).

Hier situeren we ook de middelen die werden ingezet rond 
communicatie, het delen van kennis, informatie en het delen 
van middelen.

NIEUW zijn de contacten die we legden met initiatieven uit 
de sociale economie en de initiatieven die we hierbij hopen te  
concretiseren. 

BEHEER VAN DE VZW

Raad van Bestuur vanaf juni 2017
Jan Snacken voorzitter (Antonin Artaud)
Jean Claude Praet ondervoorzitter (asbl L’Equipe)
Pieter Van Nuffel bestuurslid (CGG Brussel)
Isabelle Coune bestuurstlid (Valisana)

Waarnemende leden
Laurence Ayache promotor
Philippe Blondiau coördinator (Franstalig)
Dominique Depuydt (asbl L’Equipe)
Patrick Janssens coördinator (Nederlandstalig)
Julienne Wyns (CGG Brussel)
De samenstelling van de vzw garandeert een evenwicht tus-
sen de ambulante en residentiële activiteiten, alsook op vlak 
van taal (erkenning hoofdactiviteit van de effectieve leden 
door de GGC, Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap.

Algemene Vergadering
Jan Snacken voorzitter
Jean Claude Praet ondervoorzitter
Siska Meyer lid (Initiatief Antonin Artaud)
Pieter Van Nuffel lid (CGG Brussel)
Waarnemende leden zie samenstelling Raad van Bestuur

INLEIDING 
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Lopende projecten : 

1.1. Eerstelijnspsychologen (ELP)
Deze activiteit van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg- 
Brussel is gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (1FTE) . 
De financiering is gegarandeerd tot 2019. 
Door het inzetten van 9 psychologen gedurende 1 dagdeel 
per week in 7 medische huizen is het een werkingsmodel dat 
met weinig middelen een grote meerwaarde realiseert voor 
patiënten die bij de huisarts consulteren. Door het delen van 
middelen en know-how slaagt men er in om de drempel naar 
psychologische hulpverlening te verlagen.  
Door vroegtijdig psychologisch consult aan te bieden, reali-
seert men zowel preventie, als vroegtijdige detectie van meer 
ernstige problemen. 
Gezien het belang van deze methodiek, was dit één van de 
projecten waarvoor  een promotiefilmpje werd gemaakt.  
(zie www.hermesplus.be - homepage - menu VIDEO)
 

1.2. Vroegdetectie bij psychose
Deze activiteit van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg- 
Brussel is gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (1FTE). 
De financiering is gegarandeerd tot 2019. 
Deze mobiele activiteit richt zich naar personen tussen 
16 en 35 jaar. Men gaat aan huis bij personen of familieleden 
die geconfronteerd worden met jongeren die mogelijk een 
ernstige psychiatrische problematiek ontwikkelen. Bij deze 
contacten is het de bedoeling om - indien nodig – toe te 
leiden naar zorg. In de eerste plaats wordt geprobeerd om 
een vertrouwensband te krijgen die de basis kan vormen tot 
verdere zorg. Naast deze contacten organiseert men ook 
avonden voor familieleden en een praatcafé - dit laatste in 
samenwerking met een team uit Vlaams-Brabant. 
Er is geen tijdsbeperking op deze contacten. 
Gezien het belang van deze methodiek, werd in samenwerking 
met het netwerk een promotiefilmpje werd gemaakt waarin 
de werkwijze wordt voorgesteld. 
(zie www.hermesplus.be - homepage - menu VIDEO)

NIEUW 
1.3.  Supervisie voor huisartsen 
In het eerste semester werd in samenwerking met “l’Inter-
groupe bruxellois (IGB) de la Fédération des Maisons Médi-
cales (FMM)” en “la Fédération des Services de Santé Mentale 
Bruxellois (FSSMB)”, Federation des Medecins Généraliste en 
het SSM Centre Juif een regelmatige samenkomst georgani-
seerd rond “Les ateliers de clinique psychiatrique”.  

Huisartsen zijn geïnteresseerd in overleg met psychiaters 
rond situaties die zij in hun praktijk hebben waarbij de psy-
chiatrische dimensie van bepaalde cliënten besproken kan 
worden. 

De bedoeling van deze supervisie is om door kennis, huis-
artsen een beter begrip mee te geven rond psychiatrische 
problematieken. Dit kan leiden tot het ontwikkelen van een 
betere complementariteit tussen de huisarts en de mede-
werkers uit de geestelijke gezondheid. Mogelijk draagt dit 
ook bij tot het ontwikkelen van structurele samenwerking en 
een gedeelde visie in de samenwerking rond psychiatrische 
problematieken.  

Er worden 6 sessies gepland in de loop van 2017. In de eerste 
groep namen 6 tot 8 huisartsen regelmatig deel aan deze 
bijeenkomst. Ze zijn allen actief in een Brussels Medisch Huis. 

De verschillende partners zullen het project evalueren. Hierbij  
is het de bedoeling actiepunten te ontwikkelen om de samen-
werking te verbeteren.

REALISATIES BINNEN HET NETWERK 

1. PREVENTIE – PROMOTIE – VROEGTIJDIGE DETECTIE  - DIAGNOSE  (functie 1)
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NIEUW
Coördinatie van zorg rond personen met een internerings- 
statuut. 
Binnen het netwerk HERMESplus ontwikkelen de 2 erkende 
projecten Psychiatrische Thuiszorg (PsyCoT en Lila) overleg 
tussen de betrokken hulpverleners en de cliënt voor personen 
in een statuut van “Sociaal Verweer”. De overlegmethodiek 
moet bijdragen tot het integratieproces van  personen die 
vallen onder het Hof van Beroep Vlaams-Brabant en Brussel.

Hierover wordt een samenwerkingsakkoord gesloten tussen 
HERMESplus, CGG-Brussel (Lila) en Initiatief Antonin Artaud 
(PsyCoT). 
De gehanteerde methodiek  van het zorgoverleg wordt  
geïllustreerd in een filmfragment.  
(zie www.hermesplus.be - homepage - menu VIDEO)
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TANDEMplus – telefonisch onthaal 
en crisisinterventie.
Een grote bezorgdheid van de voorbije maanden was de  
verdere financiering van deze activiteit.  
Eind 2016 werd door de Federale Overheid beslist om de finan-
ciering van deze activiteit voor beperkte tijd verder te zetten.

Er werd een uitgebreide statistische analyse van de activi- 
teiten over de voorbij 3 jaar gemaakt, waarbij een selectie 
van resultaten ook werden gepubliceerd. De analyse van deze 
gegevens vormen mede de basis van de strategische planning 
van het netwerk. Zowel de uitgebreide analyse als de publi-
catie van een samenvatting is beschikbaar. 
(promoteur@hermesplus.be). 
Verlenging van de financiering voor 2018 zal worden aan-
gevraagd.  
Het mobiel team is momenteel samengesteld uit 6 FTE. 

Momenteel zoeken we een structurele samenwerking, zowel 
bij partners uit de sector geestelijke gezondheidszorg als 
bij  partners uit de openbare sector. Hierbij hebben we twee  
doelstellingen. Prioritair bij deze vorm van samenwerking is 
om  hulpverleners van de eerste lijn beter bekend te maken 
met de mogelijkheden tot handelen vanuit een gemeen-
schapsgericht zorgmodel bij crisissituaties bij personen met 
een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast  verhoogt deze 
vorm van samenwerking de capaciteit van het mobiele aan-
bod en de kwaliteit van de tussenkomst. 

Gezien het belang van deze activiteit, werd een promotie-
filmpje werd gemaakt waarin de werkwijze wordt voorgesteld. 
(zie www.hermesplus.be - homepage - menu VIDEO) 

NIEUW
In dit kader hadden we contact met de 19 OCMW’s van het 
Hoofdstedelijk Gewest. Concreet zijn 4 OCMW’s  bereid om 
binnen het OCMW contactpersonen aan te duiden die voor het 
mobiel beschikbaar zijn om samenwerking te organiseren 

voor bewoners van hun respectievelijke gemeente. Deze con-
tactpersonen kunnen deelnemen aan de stafvergaderingen 
van het mobiel team TANDEMplus. 

Andere OCMW’s overwegen hun deelname aan deze werkwijze. 
 

NIEUW
In het verlengde van deze activiteit liggen ook onze geplande 
contacten met wijkagenten uit de politiezones van het werk-
ingsgebied. Eerste contacten worden hiervoor gelegd in het 
kader van buurtzorg in de wijken “Diksmuide en Begijnhofwijk”.

TANDEMplus EN URGENTIE
TANDEMplus is onvoldoende uitgerust om voor psychiatrische 
urgenties mobiel tussen te komen. Het ontbreken van een 
volwaardige psychiatrische functie en de beperkte beschik-
baarheid zijn hierbij belangrijke elementen. Bij psychiatrische 
urgenties kunnen we weinig anders dan beroep doen op onze 
residentiële partners waar we wel steeds kunnen beschikken 
over een plaats voor opname. 

De ervaring leert ons steeds duidelijker dat voor de twee 
begrippen “crisis en urgentie” verschillende vormen van 
handelen en verschillende vormen hulpverlening dienen te 
worden gehanteerd.

Langdurige zorg 
Het uitgangspunt van HERMESplus rond de langdurige zorg 
is dat deze activiteit een opdracht is van de centra voor 
geestelijke gezondheidszorg. Hiertoe ontwikkelden we vorig 
werkjaar een brochure die een overzicht maakt van de re-
spectievelijke Centra Geestelijk Gezondheidszorg die deze 
zorg garanderen aan personen uit hun werkingsgebied. 
De gehanteerde methodiek rond langdurige ambulante zorg 
wordt geïllustreerd in een filmfragment.  
(zie www.hermesplus.be - homepage - menu VIDEO) 

2. MOBIELE ZORG CRISIS EN MOBIELE LANGDURIGE ZORG  (functie 2)
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Samenwerking in de langdurige zorg 
Omdat langdurige zorg wordt aangeboden door meerdere 
partners in samenwerking met elkaar, is er sinds 2 jaar een 
regelmatige ontmoeting tussen de PAAZ van het Sint Pieters- 
ziekenhuis en de belangrijkste ambulante actoren van hun 
activiteitenzone.  
Deze samenkomsten dragen bij tot wederzijdse bekendheid 
met elkaar wat leidt tot meer accurate oriëntering van 
personen die opgenomen zijn, of die dienen opgenomen te 
worden. 
De plaatsen van bijeenkomst, wisselen af. Er wordt telkens 
vergaderd bij een andere partner.  
15 organisaties zijn hierbij betrokken. 

NIEUW
Met deze groep hulpverleners wordt ook geëxperimenteerd 
met videoconferenties. Bedoeling is hierdoor te komen tot 
een efficiëntere vorm van communiceren op momenten dat 
er snel met meerdere hulpverleners tegelijkertijd dient te 
worden overlegd. Om meerdere redenen is het succes van 
deze methodiek wisselend.  
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Jobcoach
Het netwerk heeft de beschikking over een jobcoach die 
gesitueerd is in “asbl L’equipe”.  De ervaring na 3 jaar is dat  
deze activiteit veel geïnteresseerde gebruikers heeft, maar 
problemen heeft om kandidaten in contact te brengen met 
werkgevers. Voor een uitgebreide rapportering zie hierover 
nieuwsbrief nr. 13.

NIEUW  
Jobhunting  
Momenteel is het netwerk in overleg met organisaties uit 
de profit en de non-profit om complementair aan de job-
coachen, de functie “jobhunting” te ontwikkelen. 
Dit zou moeten leiden tot het ontwikkelen van duurzame 
relaties met werkgevers in het kader van tewerkstelling van 
de personen met een psychische kwetsbaarheid die willen 
her-inschakelen in regulier werk. Momenteel onderzoeken we 
met een partner uit Vlaanderen hoe we bestaande knowhow 
kunnen ter beschikking stellen in het netwerk. 

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
activiteitenaanbod
Gemeenschapsgerichte zorg betekent dat ook de functies 
“Contact” en “Activiteit” voldoende worden uitgebouwd en 
aandacht krijgen. Brussel beschikt over meerdere – al dan 
niet zowel gesubsidieerde of erkende organisaties. Wat deze 
organisaties doen, en welke onderliggende visie hierbij 
bestaat, wordt  verduidelijkt in twee filmpjes die werden ge-
maakt. (zie www.hermesplus.be - homepage - menu VIDEO)

NIEUW  
Gemeenschappelijk programma    
Vanuit de samenwerking tussen partners van HERMESplus en 
het Clubhouse Brussels (voor meer informatie zie nieuws-
brief 8), worden momenteel contacten gelegd rond het re-
aliseren van een regelmatig overzicht van activiteiten die 
worden aangeboden op verschillende plaatsen (dagcentra, 
activiteitencentra, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, …).  
Dit moet leiden tot een publicatie die zal verspreid worden en 
beschikbaar zal zijn op de website van HERMESplus. Nadat de 
wederzijdse contacten zijn gelegd en het concept bestaat, zal 
mogelijk het Clubhouse Brussels instaan voor de periodische 
updates van dit overzicht.  

3. REHABILITATIE – HERSTEL – SOCIALE INCLUSIE  (functie 3)
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Respitefunctie 
Het ontwikkelen van een respite en/of time-out functie is één 
van de functies die we in samenwerking met onze partners 
willen organiseren. Momenteel zijn er slechts studiereizen 
gedaan en werden verkennende contacten gelegd. 
Modellen waar we ons op baseren zijn de “respite houses” in 
Engeland, de “Zorghotels” in Nederland, de “salute santemen-
tale” in Italië. 
Hierbij zoeken we in overleg met de overheden de mogelijk-
heid om dit te organiseren in een regelluwe omgeving. 

In een financiële richtlijn bepaalt de FOD dat 100.000 ¤ hier 
van bestemd is voor de netwerkcoördinator (personeels- en  
werkingskosten,…..).

Meer dan de helft van deze jaarlijkse subsidies gaat naar de 
ontwikkeling en uitbouw van de mobiele functie 2A en het  
telefonisch onthaal. Deze middelen zijn grotendeels bestemd

voor de multidisciplinaire equipe van 7 VTE (psychologen, 
sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werkers, …). De 
medisch-psychiatrische supervisie van deze equipe wordt 
betoelaagd via de projectwerkingsmiddelen. Sinds oktober 
2015 maakt een arts-psychiater in opleiding deel uit van het 
team (halftijds).

HERMESplus krijgt geen subsidies voor de medische functie 
(225.000¤ voor 1,5VTE arts) zoals de andere projecten Psy107 
waarbij er A of T-bedden buiten gebruik dienden gesteld te 
worden.

De inhoudelijke projectwerking verloopt via een jaarlijkse 
strategische planning waarbij het strategisch comité de 
prioriteiten en inhoudelijke sturing geeft.   

4. SPECIFIEKE WOONVORMEN  (functie 5)
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Netwerking   
Netwerking is niet alleen samenwerking.  
Netwerken hebben ook aandacht om informatie te delen, 
kennis te ontwikkelen en te delen, middelen te delen,...  en dit 
alles om initiatieven te nemen binnen een regelluw kader om 
zo in te spelen op de behoeften van mensen.  
Gezien de verschillende overheden met diverse bevoegd-
heden - die dikwijls aanvullend zijn aan elkaar - is afstemming 
in de Brusselse context niet altijd eenvoudig gerealiseerd . 

NIEUW
Kennis maken  – project SWITCH
Over de verschillende functies heen wordt gestart met 
de mogelijkheid om bij de partners onderling uitwissel-
ingsstages te doen. Hierbij kunnen personen gedurende 
enkele dagen in een andere organisatie deelnemen aan de 
activiteiten.  Dit moet leiden tot het beter begrijpen van 
elkaars mogelijkheden en grenzen, en draagt bij tot  betere 
oriënteringen. (cfr. Nieuwsbrief nr 16 )

NIEUW
Kennis delen - Video’s
Het voorbije jaar werden verschillende video’s gemaakt 
die enkele methodieken uit de ambulante zorg beschrijven 
en tonen. De bedoeling is om hierbij snelle en  volledige  
overdracht van informatie te realiseren. 
Deze fragmenten zijn kort (3 minuten) en geven de essen-
tie van de activiteit weer.

Er werden 8 filmfragmenten gemaakt rond de volgende
thema’s: 
• Telefonisch Onthaal en Crisis Interventie , 
• Vroeg-Detectie en Vroeg-Interventie bij psychose,  
• Eerste-Lijns-Psychologen,
• Laagdrempelig Toegangkelijke Initiatieven,  
• Dagactiviteit, 
• Jongere Minderjarige Vluchtelingen en Trauma, 
• Overleg, 
• Langdurige Ambulante Zorg.  

Andere thema’s zullen verder op deze wijze worden 
voorgesteld. 
Het is de bedoeling om deze fragmenten ook ter beschik-
king te stellen aan scholen en opleidingscentra. De video’s 
zijn beschikbaar op de website van HERMESplus. 

5. COMMUNICATIE 6. VORMING
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NIEUW
Kennisontwikkeling
In de loop van dit en volgend werkingsjaar zullen een aantal 
debatnamiddagen worden georganiseerd.  
De volgende thema’s zullen waarschijnlijk worden voorgelegd: 
• Crisis en urgentie
• Wijkgerichte zorg
• Langdurige zorg
• Adolescenten en jong-volwassenen
• Psychiatrie en  maatschappij
• Zorg en veiligheid

Delen van middelen 
HERMESplus  is sinds aanvang aangewezen op het delen van 
middelen en dit zowel op het gebied van personeelsmiddelen 
als op infrastructurele en logistieke middelen.  

HERMESplus heeft partners die uit de verschillende over-
heden gesubsidieerd zijn (CoCoF, VGC, VG, GGC, FOD,  RIZIV) en 
die naast met elkaar samen te werken ook eigen initiatieven 
nemen om de schotten tussen de bevoegdheden te overstijgen. 

vzw HERMESplus – Grootgodshuisstraat 10 – 1000 Brussel 
www.hermesplus.be  - promoteur@hermesplus.be


