Aanbod voor professionelen
Op casusniveau wordt er geprobeerd om
een wisselwerking te organiseren tussen
de reguliere voorzieningen en ForOut
MIN door o.a. expertisedeling,
ondersteuning, tijdelijke overname (met
garantie op terugkeer), aanreiken van
handvaten, deelname aan
teambesprekingen.
Samen met de cliënt gaan we in overleg
met alle professionele actoren: justitie,
partners uit de GGZ, thuiszorgdiensten,
CAW, OCMW, ….
We organiseren zorgtafels met het
netwerk van de cliënt. Hierbij worden de
violen gelijkgestemd en wordt er
getimmerd aan de toekomstige doelen
van de cliënt.

ForOut MIN binnen het zorgcircuit van
Beschut Wonen MIN

Forensisch
Outreach
MIN

ForOut MIN is een deelwerking van
Beschut Wonen MIN.

Aanmeldingsprocedure
U kan het aanmeldingsformulier en de
procedure opvragen via


www.beschutwonenmin.be



forout@beschutwonenmin.be

Forensisch Outreachteam MIN
Erwtenstraat 27/29 - 2060 Antwerpen
Tel. 03 217 21 00 - Fax. 03 217 21 09
E-mail: forout@beschutwonenmin.be
Website: www.beschutwonenmin.be

Doelgroep

Werkwijze

Aanbod voor cliënten

Forensisch Outreach MIN (ForOut MIN)
richt zich tot geïnterneerden, vrij op
proef, die ambulant behandelbaar zijn.
Er zijn geen exclusiecriteria
gehanteerd inzake psychiatrische
problematiek of de aard van de feiten.
De cliënten wonen in de provincie
Antwerpen.

De zorg wordt uitgevoerd binnen een
bestaand of nog uit te bouwen zorgcircuit en
gebeurt steeds in samenwerking met de
reguliere dienstverlening.



Doel
ForOut MIN wil een brug vormen
tussen de forensische en reguliere
zorg.
We streven naar maatschappelijke
integratie, via de uitbouw van een
zorgnetwerk rond de cliënt.
In dit zorgnetwerk worden zowel het
reguliere als het forensische circuit
betrokken. Invalshoek hierbij is de
woon - en leefsituatie. De zorg
verloopt regulier waar kan, categoraal
waar nodig.

De weg bewandelen van forensisch cliënt naar
vrije burger.

ForOut MIN focust op netwerk
ondersteuning en coördinatie vanuit
volgende kerntaken:

Adviserende en ondersteunende
functie naar organisaties en diensten
in het werkveld.

Doorgedreven samenwerking tot
stand brengen met en tussen diensten
voor thuiszorg.

Onderhouden van contacten in functie
van specifieke actieterreinen.

Ontwikkelen en ondersteunen van een
opvangnet bij crisissituaties.

Regelmatige contacten met de
cliënt, al dan niet in de thuissituatie
van de cliënt.

Organiseren van zorgtafels met de
cliënt, de verwijzer en het netwerk.
Er wordt gewerkt vanuit de krachten en
mogelijkheden van de cliënt via de
methodiek van het systematisch
rehabilitatiegericht handelen (SRH). Dit aan
de hand van een persoonlijk plan en een
persoonlijk profiel.

Begeleiding op maat

Via individuele gesprekken aan huis of op
de burelen van Beschut Wonen MIN wordt er
met de cliënt samen gezocht naar
oplossingen voor de noden. De cliënt geeft
zelf aan waaraan gewerkt wordt, waarbij ook
rekening wordt gehouden met de justitiële
context.


Zorgtafel

Er worden zorgtafels georganiseerd met de
cliënt, de verwijzer en het netwerk. Op deze
manier trachten we het netwerk rond de
bewoner samen te brengen om samen een
zinvol toekomstperspectief uit te werken.


Activiteitencentrum ‘t Lokaal

Activiteitencentrum ‘t Lokaal is een centrum
waarbij de cliënt aan activiteiten, aangepast
aan interesses en noden, kan deelnemen.
Het doel van dit centrum is een
gestructureerde dagbesteding aan te bieden.
Er worden volgende activiteiten
georganiseerd: Soepfabriek, kaarsenatelier,
kunstatelier, sport, uitstappen, … .


TerMINus

TerMINus is een inloopcentrum waar de cliënt
terecht kan wanneer er nood is aan een
babbel of wanneer er zich een probleem stelt.
Er is de mogelijkheid om samen te biljarten,
een gezelschapspel te spelen en een tas
koffie te drinken.

