
HERMESplus is een netwerk van partners die de beschikbare mogelijkheden en middelen beter op 
elkaar willen afstemmen. Doel is zoveel mogelijk de best gepaste psychiatrische zorg te bieden in de 
omgeving waar de cliënt woont.
Het netwerk is beschikbaar daar waar onze partners actief zijn. HERMESplus investeert o.a. in een 
mobiel crisisteam en gedecentraliseerde langdurige zorg.

De vzw HERMESplus wordt financieel gesteund door de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). 

HERMESplus is één van de vier antennes die samen het netwerk voor psychiatrische zorg vormen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een deel van de middelen wordt ingebracht door de partners 
van HERMESplus.
HERMESplus is een tweetalig netwerk.

WEBSITE
De website wordt momenteel herwerkt.  Voor personen die hulp zoeken wordt het gemakkelijk 
gemaakt om de te contacteren organisaties te vinden. 
Daarnaast is er een deel dat zich meer richt naar personen die actief zijn in de zorg. 
De website zal 3- talig zijn.  

www.hermesplus.be
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met de steun van :



Mobiele Crisis Zorg - TANDEMplus
HERMESplus organiseert mobiele crisis zorg. Iedereen kan telefonisch het team contacteren. Indien 
aangewezen is er een huisbezoek in samenwerking met de persoon die contact heeft genomen. 

De doelstelling is om via regelmatige contacten de persoon in contact te brengen met plaatselijke 
hulpverleners. De betrokkenheid van TANDEMplus is beperkt tot 1 maand.  De dienst is tweetalig.
Voor meer informatie: T 02 201 22 00 - tandemplus@hermesplus.be
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Coördinatie
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Mobiele langdurige zorg - MOVEOplus
HERMESplus organiseert langdurige zorg in de gemeenten Molenbeek, Anderlecht en Brussel. Naast 
het mobiele team MOVEOplus ontwikkelde het netwerk een platform voor langdurige mobiele zorg in 
samenwerking met organisaties die hun ambulant werk mobiel aanbod aanbieden. 
Mobiliteit, nabijheid, toegankelijkheid en samenwerking in een gedeeld dossier vormen de kern van 
dit aanbod. De dienst is tweetalig. 
Voor meer informatie : moveoplus@hermesplus.be

Unmet need
In 2021 zal HERMESplus een werking starten rond toeleiding casemanagement en coördinatie van 
zorg. Dit gebeurt in samenwerking met organisaties die actief zijn in het straathoekwerk, de dak-
lozenwerkingen, de geestelijke gezondheidszorg en het domein veiligheid. 
Na de pilootfase die startte in 2020, zal deze dienst beschikbaar zijn voor het Brussels gewest. 
De dienst is meertalig. 
Voor meer informatie : unmetneed.psycot@gmail.com

Wijkwerking signaalfunctie
Vanuit de vaststelling dat vele organisaties in het gezondheids- en welzijnswerk bekend zijn met 
personen die onbegrepen gedrag stellen, organiseert het netwerk een regelmatig overleg op 
wijkniveau. Plaatselijke organisaties signaleren problematische situaties bij hun cliënten, waarvoor 
de eigen organisatie geen verdere eigen mogelijkheden heeft om zorg te organiseren. In dit overleg 
wordt gezocht naar passende samenwerking om verdere escalatie te vermijden. 
Dit overleg gebeurt tweetalig. 
Voor meer informatie: T 0475 741 757 

SWITCH
Verschillende partners van het netwerk zijn bereid om personen die een korte stage willen doen in 
hun organisatie te ontvangen. 
Welke organisaties en de bijhorende procedure en documenten zijn beschikbaar op de website via 
deze link: https://hermesplus.be/ikorganiseerhulp/switch/
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GESPREKSGROEPEN
In 2020 werd gestart met gespreksgroepen die gericht zijn op kwetsbare personen met een niet-  
Belgische culturele achtergrond. 
Het is bekend dat in de hulpverlening voor personen met een andere culturele afkomst, er dikwijls 
meer dan een aan taal verbonden drempel bestaat. Het gesloten groepsaanbod focust op weerbaar-
heid en veerkracht. De gesproken talen zijn het Arabisch en het Turks. De groepen worden georgani-
seerd in initiatieven die in contact zijn met deze groepen en zijn verspreid over het Brussels Gewest.  
Voor meer informatie: T 0483 461 943

MULTI-CULTURELE INTERVISIE
In 2020 startte het aanbod tot intervisie voor hulpverleners die actief zijn in de gezondheidszorg die 
in contact zijn met personen met andere culturele achtergronden. 
De twee groepen zijn gesloten en worden in 10 sessies gespreid over het jaar. In functie van de 
vraag starten in september nieuwe groepen. De supervisie gebeurt tweetalig vanuit het principe dat 
elke deelnemer zijn taal spreekt, en voldoende de andere taal begrijpt. 
Voor meer informatie : T 0483 461 943

VIDEOPLATFORM
HERMESplus heeft sinds aanvang innovatieve initiatieven gecontacteerd om deze werking in korte 
videopresentaties publiek bekend te maken. 
Momenteel zijn er 12 filmpjes te bekijken. Tevens zijn er op dit platform video’s te bekijken van
studiedagen die de voorbije jaren werden georganiseerd door het netwerk. 
De video’s zijn tweetalig en beschikbaar op de volgende link: 
https://hermesplus.be/videoplatform

BEELDBELLEN
Beeldbellen is een nieuwe techniek die kan aan-gewend worden in de begeleiding van personen. 
HERMESplus kan draagbare computers uitlenen aan organisaties die deze op hun beurt kunnen ter 
beschikking stellen van personen die geen pc hebben. Het is een bijkomende kans om personen 
die de digitale evolutie omwille van financiële problemen niet kunnen volgen, tegemoet te komen. 
OCMW’s financieren dikwijls een internetverbinding.   
Met de steun van de Koning Boudewijn-stichting - Fonds Dr. Daniël De Coninck. 
Aanvragen via T 0483 461 943 

OEP VADROUILLE
In de overtuiging dat “contact hebben” voor personen met psychologische problemen een helende 
factor is, tracht HERMESplus organisaties die overdag of ‘s avonds activiteiten aanbieden op elkaar 
af te stemmen. 
Omdat personen bij verschillende organisaties deels terecht kunnen, wordt het aantal contacten dat 
personen hebben afwisselend en divers. 
Het programma is beschikbaar bij :
- circuit.csmantoninartaud@gmail.com 
- de blog Oep Vadrouille en 
- deelnemende organisaties.

JOBCOACH-JOBPARCOURS
Via Europese middelen kan HERMESplus een job-coach voorstellen aan personen met psychologische 
problemen die vorming wensen of tewerkstelling zoeken.  
Het netwerk maakt hiervoor deel uit van een breder samenwerkingsverband van organisaties die 
zich toeleggen op doelgroepen die gekenmerkt zijn door specifieke problemen die toeleiding naar 
tewerkstelling moeilijk maken. 
Voor meer informatie : 0478 155 212 
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