
Historiek

Regionale inbedding : 

overleg met de stad Brussel en diensten voor straathoekwerk 
rond signalering van personen met psychiatrische problemen die 
op straat leven 

Methodische ontwikkeling 
casemanagement en overlegmethodiek 



Personeel

Samenstelling

1.5 iriscare 0,5 eigen inbreng (Frans - Nederlands - Engels - Pools)

in dienst sinds januari en februari 2021

Opdracht 

1. via bestaande organisaties in contact komen met mogelijke clienten

dakloze personen met ernstige psychische problemen

2. zelf in contact komen op straat en relatie opbouwen “mobile casework”

3. overleg organiseren met betrokken hulpverleners en gebruikers

Doelstelling

personen met dit profiel toeleiden naar meer aangepaste vormen van zorg



Resultaten
Cliënten
1. vindplaats : op straat - in regelmatig contact met 16 personen 

• 11 Europeanen, 4 Belgen , 1 Afrikaan - 5 lopende overleg 

• 80 % heeft bijna geen rechten in België - sociaal contact verhogen 

• professioneel netwerk uitbreiden (detoxicatieprogramma, huisvestingsproject, …)

2. via gerichte samenwerking met organisaties 

in contact met personen die wel rechten hebben in België - 5 gepland overleg

Coaching coaching bij 3 organisaties rond personen met psychiatrische problemen, 

die bekend zijn in de daklozen- en onthaalsector

Sensibilisering

• in de ontwikkeling van het project

• in de stuurgroep door contact met gemeenschapswacht, en preventiedienst 

• vormingen naar organisaties toe, zijn inhoudelijk niet klaar en niet gepland



Planning

1. geen rechten  - i.s.m. NGO 
– op zoek naar gegarandeerde huisvesting - sleutel tot stabilisering

2. samenwerking consolideren met organisaties actief in de 
thuislozenzorg en enkele PAAZ diensten. 

3.   uitnodigen tot regelmatig gestructureerd overleg in aanwezigheid    
van de persoon

4.   coaching en sensibilisering aanbieden



Partners

Bravvo Brussel preventiedienst van de stad Brussel

Diogenes straathoekwerk

Infirmières De Rue straathoekwerk

Dune straathoekwerk/toxicomanie

Transit                               straathoekwerk/Toxicomanie

Samu social opvang

Antonin Artaud Dienst Geestelijk Gezondheidszorg

Circuit laagdrempelige psycho-sociale wijkwerking

Wijkoverleg 1000 Brussel signaalfunctie GGZ in de wijk met deelname 1ste lijnsactoren, 2de en 3de lijn

TANDEMplus mobiel crisisteam 

MOVEOplus equipe en platform voor langdurige mobile psychiatrische zorg 

HERMESplus vzw             antenne van het unieke netwerk Brupsy107


