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Beste lezers,

Ook in 2018 houden we u op de hoogte van de laatste
nieuwtjes binnen het PAKT!
Veel leesplezier.
Ilse, Sofie en Tineke

IN DE KIJKER: innovatie in Eeklo: intersectoriële samenwerking in het kader
van functie 3
Wie denkt aan de functie ‘vrije tijd en ontmoeting’ ten behoeve van personen met een psychische kwetsbaarheid
denkt al snel aan ontmoetingshuizen, activiteitencentra, … In Eeklo bestond er echter tot voor kort geen centrum dat
zich expliciet tot deze doelgroep richtte. In het kader van de vermaatschappelijking van de GGZ werd deze nood
echter meer en meer ervaren. De visies indachtig inzake herstelgerichte zorg, kwartiermaken en sociale inclusie werd
gekeken of het niet zinvoller kon zijn om aansluiting te zoeken bij een bestaande voorziening die reeds actief was op
het domein van vrije tijd en ontmoeting, eerder dan een nieuw centrum voor en door de GGZ op te richten. Zo kwamen we terecht bij Wijkcentrum De Kring vzw, een sociale voorziening, ingebed in het centrum en het sociale weefsel
van Eeklo, met een breed palet aan vrijetijdsactiviteiten aan sociale tarieven en met een sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking.
Na het nodige overleg werd een formele samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Wijkcentrum De Kring vzw,
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan vzw en Beschut Wonen De Wende vzw die inging op 1 januari 2017. Het initiatief werd
eveneens geduid binnen projectgroep functie 3 van het PAKT en ontving positieve feedback als innoverend project.
Deze overeenkomst impliceert dat beide GGZ-partners personeel en werkingsmiddelen ter beschikking stellen aan
De Kring. Hiermee gaat De Kring aan de slag om een vrijetijdsaanbod te creëren of hun bestaande aanbod te verbreden voor de doelgroep van personen met een psychische kwetsbaarheid zonder zich exclusief en uitsluitend tot
deze doelgroep te richten. Hierdoor blijft de deur steeds openstaan voor eenieder, ongeacht label of stigma. Bovendien is De Kring gehuisvest op dezelfde site als CAW Oost-Vlaanderen en OCMW Eeklo wat extra, laagdrempelige
mogelijkheden van toeleiding en doorverwijzing biedt in beide richtingen. Ook cliënten van bv. Mobil Team Meetjesland vinden de weg naar dit aanbod.
Van bij het begin werd gekozen voor een prominente plaats voor patiëntenparticipatie in het project. Zo werd o.a.
een werkgroep kwartiermaken opgericht waarin patiënten, cliënten zetelen samen met de verantwoordelijken /
medewerkers in functie van een aanbod op maat en in functie van laagdrempeligheid. Zo werd bv. de onthaalfunctie in De Kring aangepast ifv laagdrempeligheid en toegankelijkheid.
In de schoot van deze samenwerking tussen bovenstaande actoren werd ook de – reeds eerder bestaande – Sportclub Psylos Meetjesland omgevormd tot een vzw (Sportclub Boezjeern) en werd deze meer ingebed in de hierboven
geschetste samenwerking mbt vrije tijd en ontmoeting.
Een coördinatieteam met vertegenwoordigers van meerdere betrokken partijen volgt de uitwerking van het project
op en in januari 2018 zal een eerste evaluatie opgemaakt worden van het project. Voor vragen over dit project kan
je volgende personen contacteren:
-

Jan Matthijs, coördinator Wijkcentrum De Kring en coördinator van het project, jan@wijkcentrumdekring.be

-

Koen Lefevre, verpleegkundig directeur PC Sint-Jan, dir.secretariaat@psyeeklo.be

-

Els Vandoorne, coördinator BW De Wende, cor.dewende@psyeeklo.be
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Nieuwe medewerker Netwerkpunt

Vanuit functie 3 heeft men enkele partners bereid ge-

Het Netwerkpunt verwelkomt Tineke

vonden om de bestaande methodiek van arbeidstra-

Wancour als collega. Tineke neemt de

jectbegeleiding te koppelen aan de MOBiLteams van
Het PAKT.
In de loop van november en december 2017 worden

plaats in van Liesbeth Reynders, die begin
januari naar het A-team ging, een andere
deelwerking van Het PAKT.
We heten Tineke van harte welkom en

de eerste begeleidingen opgestart i.s.m. de 2b teams

wensen Liesbeth te bedanken voor de inzet

van Gent Noord, Gent Zuid en Gent West. De betrok-

bij het Netwerkpunt!

ken trajectbegeleider zal enkele uren per week exclusief verbonden worden aan het 2b team. Belangrijke

Contactgegevens AZiS+ en ver-

pijlers zijn het ondersteunen van het team op casusni-

snelde toewijs sociale huur

veau en het uitbreiden van de expertise rond werk en
vrijwilligerswerk.

Vanaf 8 januari wordt Liesbeth Reynders van
het A-team contactpersoon over alle dos-

Op lange termijn zouden we deze dienst graag uitbrei-

siers aangaande de versnelde toewijs socia-

den naar de volledige regio van Het PAKT. Dit is alles-

le huur. Liesbeth blijft daarnaast contactper-

zins de betrachting van de Functie 3 verantwoordelijke.

soon van AZiS+. Meer info en aanvragen via

De partners die nu al investeren in dit project zijn PC
Caritas en vzw Zagan. Ook Mirabello en het PC SintJan-Baptist hebben reeds hun engagement gegeven
om dit project in de toekomst mee te ondersteunen.
In 2018 willen we een oefening maken om deze dienst

liesbethreynders@pakt.be.
Nieuw telefoonnummer: 0493 89 08 68

Richtlijnen na interministeriële conferentie (IMC)

Voor meer informatie kan u contact opnemen met syl-

Op maandag 27 november kregen de netwerken GGZ volwassenen toelichting van
de overheid over de genomen beslissingen
op de IMC van 20/11.

vie.enzlin@fracarita.org.

Voor Het PAKT betekent dit het volgende:

uit te breiden naar de regio’s Eeklo, Zelzate en Velzeke.

 De regio blijft ongewijzigd.
 555.468 inwoners tussen 18 – 64 jaar

Bevraging vormingsaanbod GGZ
Het Netwerkpunt voert momenteel een bevraging uit
omtrent het vormingsaanbod voor hulpverleners omtrent thema’s die met geestelijke gezondheid te maken hebben. Indien u deze bevraging nog niet kreeg
en uw voorziening ook een vormingsaanbod heeft,
neem dan contact op met sofiewybo@pakt.be en zij
bezorgt u de nodige info.

 Mobiele equipe 2a: 3,7 voor Het PAKT (12
VTE/150.000 inwoners 18-65 jaar)
 Mobiele equipe 2b: 3,8 voor Het PAKT (9
VTE/150.000 inwoners 18-65 jaar)
 Totaal aantal VTE = 3,7 * 12 + 3,8 * 9 =
78,60
 De teksten van de werkgroep mobiele
equipes dienen als richtlijn gebruikt te
worden.
 De artsenuren worden als volgt berekend:

Vragen?

2a (per team
van 12 VTE)

2b (per team
van 9 VTE)

U mag deze nieuwsbrief gerust verspreiden naar andere

Beleid

1 uur

1 uur

geïnteresseerden. Vragen, suggesties of ideëen in verband met de

Klinisch werk

17 uren

16 uren

Waarvan huisbezoeken

5 uren

4 uren

nieuwsbrief van Het PAKT kan u doormailen naar
sofiewybo@pakt.be.
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 Op basis van deze richtlijnen moet een
dossier voorbereid worden tegen 31 januari. (meer info:ilsedeneef@pakt.be)

