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Wij danken onze vrijwilligers,
personeel en bewoners voor hun inzet.
Tevens danken wij de mensen van de Algemene Vergadering,
Raad van Beheer en het dagelijks bestuur
voor de inzet en deskundigheid in 2016.

Voorwoord
Beste lezer,

Zoals elk jaar maken we een werkingsverslag van het afgelopen jaar. We blikken terug op het voorbije jaar en
kijken vooruit naar de doelstellingen en uitdagingen voor het nieuwe jaar.
In 2016 hebben we verder gesurft op de golf waar we op zaten. We zijn ermee bezig onze werking met
geïnterneerden in een positiever daglicht te plaatsen. We vinden het dan ook zeer belangrijk om te blijven
samenwerken met het netwerk SaRA (project 107) netwerk. Samen met de forensische stuurgroep van het Hof
Van Beroep Antwerpen trachten we de taboe rond het werken met geïnterneerden te doorbreken.
In 2016 hebben we vanuit de stuurgroep een documentaire gemaakt dat inkijkt in het leven van vier
geïnterneerden die hun levensverhaal vertellen. We zijn trots met onze bijdrage aan deze positieve beeldvorming.
Waar we al een paar jaar geleden gestart zijn met onze interne reorganisatie – de opsplitsing van de huizen, de
uitbouw van het forensische outreachment en het sociaal loket willen we dit doortrekken in onze registratie. Zo
zal de lezer merken dat we in dit jaarverslag de cijfers betreffende de verschillende werkingen opgesplitst hebben
in drie deelwerkingen. Dit maakt dat we voor 2016 geen vergelijkingen kunnen maken met voorgaande
werkingsjaren maar dat het een goede basis vormt voor de volgende jaren.
In 2016 hebben we samen met Toon Walravens en Eric Albers een vorming opgezet onder de titel
“kracht -en herstelgericht werken binnen een justitieel en forensisch kader”. Via deze vorming trachten we binnen
ons team de bespreking van begeleidingsplans te optimaliseren. Dit verhaal zal verder blijven groeien.
AC ‘t Lokaal heeft hun verdere groei gekoppeld aan arbeid, als zinvolle manier om de dag door te komen.
Vermits dit geen evidentie is voor onze doelgroep, maar zeker de moeite waard om het te proberen, zijn we op
zoek gegaan naar middelen om van deze doelstelling een concreet uit te werken project te maken. Dankzij extra
middelen van Fonds Dr. Andersen hebben we het project Arbeidszorg kunnen opstarten. Een medewerker van
AC ‘t Lokaal is voltijds bezig met het project en krijgt een periode van 4 jaar voor de uitbouw en optimalisatie van
het project met als doel zoveel mogelijk mensen een zinvolle dagbezigheid te bezorgen binnen of aansluitend aan
het begrip “arbeid”.
Gezien AC ’t lokaal elk jaar groeit gaan we hun werking niet meer in ons jaarverslag bespreken, maar verwijzen
we met veel plezier naar hun eigen alles omvattende jaarverslag.
In 2016 hebben we alweer vele zaadjes kunnen planten, waarvan ik, gezien onze vruchtbare grond, zeker ben dat
we deze zullen oogsten in 2017.

Veel leesplezier,

Rudy Wouters
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1. Voorstelling organisatie
1.1 Algemeen
IBW MIN Vzw is een autonome organisatie.
IBW MIN richt zicht tot meerderjarige mannen (en hun eventuele partner of kinderen) die geïnterneerd zijn en
psychiatrische hulp nodig hebben.
Deze doelgroep willen we de mogelijkheid bieden om, mits ondersteuning en begeleiding, in een zo zelfstandig
mogelijke woonvorm, maatschappelijk aanvaardbaar en constructief te functioneren.
Stabilisatie en opvolging van de psychiatrische problematiek en een gestructureerde dagactiviteit zijn hierbij
noodzakelijk, evenals het aanvaarden van een individueel begeleidingsplan.
Tevens moet aan alle staatkundige en gerechtelijke maatregelen voldaan zijn die een verblijf in België
(domiciliëring) toestaan.
IBW MIN stelt als doel psychiatrische patiënten, in het bijzonder forensische patiënten, te begeleiden bij een zo
zelfstandig mogelijk leven in een stedelijke omgeving. Dit betekent onder andere het huisvesten en begeleiden van
personen die geen voltijdse ziekenhuis- of PVT-behandeling vereisen en die om psychiatrische redenen in hun
leef- en woonmilieu geholpen moeten worden bij het verwerven van sociale vaardigheden en voor wie aangepaste
dagactiviteiten moeten georganiseerd worden.
Deze doelstelling werd oorspronkelijk geformuleerd bij de omvorming van Hotel MIN Vzw tot IBW MIN Vzw in
januari 2001 (BS 05.04.2001).
Ze werd aangepast bij de wijziging van de statuten op de buitengewone algemene vergadering van 16.06.2004 (BS
14.03.2005). In bijlage 1 kan je het organogram terugvinden.
IBW MIN is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als dienst beschut wonen (nr 115), voor
een capaciteit van 50 plaatsen.
Naast deze erkenning hebben we een aantal projecten lopen met OPZC Rekem in het kader van het
meerjarenplan internering van minister Van Deurzen.
Zo hebben we 20 plaatsen binnen het pilootproject forensisch zorgcircuit.
Outreachend werken we met de forensische thuiszorg (het doorschuiven van mensen vanuit IBW MIN naar
zelfstandig individueel wonen).
Via de verbeterprojecten zijn we gestart met het forensisch outreach team ( het begeleiden van geïnterneerden
VOP vanuit de reguliere sector).
Samengevat komt dit neer op een honderdtal begeleidingen op jaarbasis.
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Onze werking bestaat uit vier peilers:
-

Gemeenschapshuizen
Studiowonen met een groepswerking
Individueel wonen: Forensisch Outreach MIN
Sociaal Loket

1.2 Gemeenschapshuizen
1.2.1 De Kerkstraat
HET BETREFT EEN WONING MET ACHT KAMERS,

verdeeld over drie verdiepingen. Deze kamers bestaan uit een slaapgelegenheid met lavabo.
Verder is er een gemeenschappelijke keuken, eetkamer, woonkamer met salon, sanitaire ruimte met
doucheruimtes, een wasruimte met wasmachine en droogkast, garage met plaats voor fietsen en een tuintje.
De bewoners betalen een huurprijs naargelang hun inkomsten. De huurprijs in deze woning is inclusief alle vaste
kosten. Daarnaast betalen ze maandelijks huishoudgeld om de gezamenlijke maaltijden te kunnen voorzien.
De bewoners van de Kerkstraat dienen een zinvolle
dagbesteding te hebben. Dit kan werk,
vrijwilligerswerk, een degelijke hobby of een
activiteitencentrum zijn. De invulling kan variëren
tussen halve en volledige dagen.
Er wordt verwacht dat de bewoners over een minimum
aan vaardigheden beschikken. We bekijken dit op
verschillende levensdomeinen zoals hygiëne, koken,
winkelen, medicatietrouw... Hierbij wordt ook
gerekend op een minimale zelfstandigheid in het
onderhoud van de kamer. Een externe thuiszorgdienst
biedt hierin vaak ondersteuning (Familiehulp, thuishulp,
Villers...).
Elke weekdag wordt er samen gekookt en gegeten, met ondersteuning van begeleiding of vrijwilligers. Hiervoor
beschikken de bewoners over de gepaste sociale vaardigheden. De aanwezigheid tijdens deze maaltijden is
verplicht. In het weekend is er keuzevrijheid om al dan niet deel te nemen. De bewoners maken dan zelf een
eenvoudig te bereiden maaltijd.
Elke dinsdagavond is het bewonersvergadering. Aanwezigheid van bewoners is verplicht. Er wordt een menu
gekozen, afspraken en taken overlopen, bespreken van problemen in het groepsleven.
De bewoners dienen over een minimum aan zelfstandigheid te beschikken. Enerzijds om niet te vervallen in
verveling en doelloosheid, anderzijds om bepaalde vaardigheden aan te leren om zo te kunnen doorschuiven naar
een woonvorm waar meer zelfstandigheid vereist is.
Bewoners die nood hebben aan een gesprek kunnen terecht bij de begeleiding.
Verdere gesprekken gebeuren meestal informeel aan tafel, tijdens het koken of opruimen...
Verder zorgt de begeleiding ervoor dat er nauw overleg plaats vindt met externe diensten die in contact komen
met het huis. Eventuele problemen worden op deze manier snel ontdekt, en de begeleiding kan hierop inspelen.
Bij het verdelen van de huishoudelijke taken wordt er rekening gehouden met de draagkracht van elk individu.
Bewoners vullen elkaar aan en/of worden door elkaar ondersteund. Men kan van elkaar leren.
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Per maand wordt minstens één gemeenschappelijke activiteit georganiseerd, meestal op zaterdag. Er wordt samen
naar activiteiten gezocht en de bewoners worden actief ingeschakeld om mee te organiseren. Dit wordt
voornamelijk betaald met het huishoudgeld.
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan elke speciale gelegenheid zoals verjaardagen en feestdagen. Dit schept
een zekere band tussen bewoners, vrienden en familie.
De begeleiding werkt met een dagboeksysteem per mail. Dit zorgt voor eenduidigheid in gemaakte afspraken en
efficiënte communicatie.

1.2.2 Het Damiaanhuis
HET BETREFT EEN WONING MET 12 STUDIO’S. Elke studio heeft een eigen woonkamer met slaaphoek, een badkamer

en een keuken. Er is een gemeenschappelijke leefruimte met televisie, keuken, veranda, wasplaats met
wasmachine en droogkast en een tuintje. Dit alles bevindt zich op het gelijkvloers. Het is een zeer toegankelijke
woning voor mensen die minder mobiel zijn met lift, inloopdouches…
De bewoners betalen een variabele huurprijs afhankelijk van het inkomen. Deze huurprijs is inclusief alle vaste
kosten en huishoudgeld voor de maaltijden.
Het Damiaanhuis biedt dagelijks een warme maaltijd aan. Tijdens de weekdagen kookt de begeleiding. De
bewoners verwacht op deze eetmomenten. Op zaterdag verzorgen de bewoners zelf hun warme maaltijd. Op
zondag geldt een tweewekelijkse regeling. De ene zondag zijn de bewoners verantwoordelijk voor de maaltijd.
De andere zondag bereidt de begeleiding de maaltijd voor.
Samen met de begeleiding staan de bewoners in voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes. Iedere
bewoner heeft zijn verantwoordelijkheid in het huishouden. Dit uit zich in persoonlijke taken en
verantwoordelijkheden.
De studio’s worden door de bewoners zelf onderhouden, meestal in samenwerking met een externe
thuiszorgdienst.
Op maandagavond wordt een bewonersvergadering gehouden. Er wordt verwacht van de bewoners dat ze hierbij
aanwezig zijn.
Een bewoner kan van de begeleiding verwachten dat er wekelijks een begeleidingsgesprek wordt gehouden. Dit
gaat door op een afgesproken vast moment.
Er worden heel wat activiteiten georganiseerd
in het Damiaanhuis. Zo worden er af en toe
uitstappen gemaakt. Daarnaast wordt er in
groep uitgebreid aandacht besteed aan
speciale gelegenheden zoals verjaardagen en
feestdagen (Sinterklaas, Pasen, Kerstmis…).
Er heerst een huiselijke sfeer, met inkleding
naargelang de verschillende feestdagen. Alles
vindt plaats binnen een zeer gestructureerde
omgeving, met uitgebreide aandacht voor
familiale contacten.
Tijdens de weekdagen is de begeleiding
aanwezig vanaf 9 uur tot 19 uur.
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1.3 Studiowonen met groepswerking
1.3.1 Het Scholiershuis
HET SCHOLIERSHUIS IS EEN WONING DIE IN 2004 VOLLEDIG GERENOVEERD WERD. De woning omvat 7 gemeubelde

appartementen, verdeeld over vier verdiepingen. Elk appartement beschikt over een badkamer met douche, een
slaapkamer met zicht op de tuin en een woonkamer met ingebouwde keuken. Op het gelijkvloers bevindt zich een
gemeenschappelijke ruimte met keuken. Deze ruimte komt uit op een groot terras met mooie tuin en plaats voor
een aantal kippen. In de gemeenschappelijke ruimte staat een wasmachine en een droogkast die in een
beurtrolsysteem gebruikt worden.
Er wordt een huurprijs per maand aangerekend, naargelang de inkomsten van de bewoner. De kosten voor gas,
water, elektriciteit, televisie en internet zijn exclusief. Er wordt ook een vaste bijdrage gevraagd voor het
wekelijks gezamenlijk kookmoment.
Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen gebeurt
door de bewoners zelf.
De bewoner kan kiezen om het onderhoud van de trap op
zich te nemen en een maandelijkse vergoeding te
ontvangen, of om bij te dragen aan diegene die het
onderhoud op zich neemt.
Er wordt van bewoners een bepaald niveau van stabiliteit
over de verschillende levensdomeinen, zoals dagbesteding,
psychische en fysieke gezondheid, vrijetijdsbesteding,
relaties, materieel welzijn, sociale contacten verwacht.
Elke bewoner staat zelf in voor activiteiten van het dagelijkse leven (ADL). Dit moet dus in grote mate behoren
tot zijn capaciteiten. Een externe thuiszorgdienst kan ondersteuning bieden indien nodig.
Elke dinsdag tussen 17 uur en 19 uur is er een gezamenlijk kook- en eetmoment met aansluitend een
bewonersvergadering. Hierop worden vooral praktische zaken besproken worden die het samenleven gemakkelijk
maken. De bewoner moet bereid zijn om hieraan deel te nemen. Hij moet hiervoor een aantal sociale
vaardigheden bezitten: aarden binnen een groepsgebeuren, kunnen luisteren en voor zichzelf opkomen en bereid
zijn een aantal taken op zich te nemen.
De bewoners moeten zelfstandig zijn in het hebben en houden van een dagbezigheid. Dit kan plaatsvinden in AC
‘t Lokaal, een beschutte werkplaats, vrijwilligerswerk, een opleiding…
Samengevat moet een kandidaat-bewoner een grote vorm van zelfstandigheid bezitten. Hieraan is een grote mate
van vrijheid verbonden die hij zelf positief moet leren invullen.
Samen met de bewoner wordt één vast tijdstip afgesproken waarop het wekelijks gespreksmoment plaatsvindt.
Hierin wordt getracht al het nodige bespreekbaar te maken. Vaak gaat dit over het omgaan met (problematische)
situaties in het dagelijks leven, zoeken of in stand houden van een zinvolle dagbezigheid, beheer en onderhoud van
eigen appartement, financiën, medicatie, familie…
Naast dit moment is er ruimte voor meer gesprekken en/of ondersteuning. De begeleider is hiervoor aanwezig in
zijn bureau naast de gemeenschappelijke ruimte.
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1.3.2 De Dambruggestraat
HET HUIS IN DE DAMBRUGGESTRAAT IS EEN
GERENOVEERDE BURGERWONING.

De woning omvat 6 individuele studio’s en 1
appartement, allen gemeubeld. Elke
wooneenheid beschikt over een badkamer
met douche en toilet, een woonkamer met
slaaphoek en een ingebouwde keuken.
De wooneenheden zijn verdeeld over drie
verdiepingen. De gemiddelde grootte per
eenheid bedraagt ongeveer 40 m².
Op de eerste verdieping bevindt zich een
gemeenschappelijke ruimte. Deze omvat een
keuken, een eetplaats, een toilet en het
bureau van de begeleiding. Er is een
wasmachine en droogkast die in een
beurtrolsysteem gebruikt kan worden.
Er wordt een huurprijs per maand aangerekend, naargelang de inkomsten van de bewoner. De kosten voor gas,
water, elektriciteit, televisie en internet zijn exclusief.
Er is een vaste bijdrage voor het gezamenlijk wekelijks eetmoment.
Er wordt een hoge mate van zelfstandigheid in ADL verwacht van de bewoners. Dit impliceert onder meer
zelfstandig koken, openbaar vervoer nemen, zichzelf wassen, de studio onderhouden, kledij onderhouden, vrije
tijd invullen…
Een voorwaarde om hier te wonen zijn goed ontwikkelde sociale vaardigheden. Dit impliceert onder meer het
opnemen van één of meer groepstaken en deze goed vervullen, deelnemen aan het gezamenlijk wekelijks
eetmoment en dit een meerwaarde vinden, kunnen omgaan met sociaal contact en hierin voldoende weerbaar
zijn.
Bewoners dienen een vaste daginvulling te hebben, bij voorkeur voltijds werk of een zinvolle voltijdse
dagbezigheid buitenshuis.
Een bewoner kan rekenen op individuele begeleiding op alle levensdomeinen. Er wordt minstens één individueel
begeleidingsgesprek per week voorzien. Daarnaast is de begeleiding tijdens de weekdagen bereikbaar in het huis
zelf, op zijn bureel, telefonisch en via mail.
Tijdens het gezamenlijk eetmoment wordt er gelet op gezonde en gevarieerde voeding. Tijdens dit moment is er
ook aandacht voor het gezellig samenzijn en tijd om na te praten over de werkdag, het weekend, vrije tijd,
actualiteit…
Er is een wekelijks groepsgesprek waarop afspraken en problemen aan bod kunnen komen. Tevens is er op dit
moment plaats voor aankondigingen van en aanmoedigingen om naar activiteiten in de buurt te gaan.
De begeleiding staat in voor de coördinatie van het groepsgebeuren en het samenleven onderling.
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1.3.3 De Erwtenstraat
HET BETREFT EEN WONING DIE IN 2005 VOLLEDIG GERENOVEERD WERD.

De woning omvat 8 gemeubelde studio’s, verdeeld over de tweede en derde verdieping. Elke studio beschikt over
een badkamer met douche, een geïnstalleerde keuken en een woonkamer met aparte slaaphoek. Er is een
wasmachine en droogkast aanwezig die in een beurtrolsysteem gebruikt worden.
Er wordt een vaste huurprijs per maand gevraagd, afhankelijk van de grootte van het inkomen van de bewoner.
De huurprijs is inclusief water, TV aansluiting en aardgas.
De andere maandelijkse kosten zoals elektriciteit en
internet zijn exclusief. Er wordt ook een bijdrage
gevraagd voor het wekelijks gezamenlijk kookmoment.
Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (gang en
trappenhal) gebeuren door twee bewoners in een
beurtrol. De andere bewoners betalen hier maandelijks
een bijdrage voor.
De bewoner moet bereid zijn om deel te nemen aan het
wekelijkse eetmoment met aansluitende
bewonersvergadering en neemt hierin een taak op. Hij
moet hiervoor een aantal sociale vaardigheden bezitten:
aarden binnen een groepsgebeuren, kunnen luisteren en
voor zichzelf opkomen.
Het doel van het gemeenschappelijk eetmoment is meerledig:
Gezonde en voedzame voeding aanbieden.
Het voorbereiden van een gerecht en het leren koken
Problemen in het huis bespreken met alle bewoners
Tafelmanieren en sociale vaardigheden verbeteren.
Gezellig samen zijn, dit geeft een soort “thuis”-gevoel.
Er wordt van een bewoner verwacht dat hij voldoende zelfstandigheid heeft om in een individuele studio te
wonen. Dit kan met eventuele ondersteuning van familiehulp en/of begeleiding. Tevens moet hij een zinvolle
dagbesteding hebben zoals activiteitencentrum, vrijwilligerswerk, opleiding of werk. Een bewoner dient ook
open te staan voor een wekelijks begeleidingsgesprek. Een bewoner kan van de begeleiding minstens één
individueel begeleidingsgesprek per week verwachten. Afhankelijk van de nood kunnen meerdere gesprekken
plaatsvinden. Indien nodig, wordt tijdens dit gesprek ook de medicatie klaargezet.
De begeleiding is dagelijks telefonisch bereikbaar. De bewoners kunnen gemakkelijk terecht in ons
ontmoetingscentrum TerMINus met een vraag, probleem of voor een babbeltje na een zware dag.

1.4 Individueel wonen: Forensisch Outreach MIN
Forensisch Outreach MIN (ForOut MIN) richt zich tot geïnterneerden, vrij op proef, die ambulant behandelbaar
zijn. We hanteren geen exclusiecriteria betreffende psychiatrische problematiek of de aard van de feiten.
De zorg wordt uitgevoerd binnen een bestaand of nog uit te bouwen zorgcircuit en gebeurt steeds in
samenwerking met de reguliere dienstverlening.
De doelstelling is om de cliënt zo goed als mogelijk te laten participeren aan onze samenleving. De weg
bewandelen van forensisch cliënt naar vrije burger.
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Forensisch Outreach MIN focust tevens op netwerkondersteuning en coördinatie vanuit de volgende kerntaken:






















Adviserende en ondersteunende functie aan organisaties en diensten in het werkveld.
Doorgedreven samenwerking tot stand brengen met en tussen diensten.
Onderhouden van de netwerken rond de cliënt.
Voorzien of verder uitbouwen van een zorgcircuit met aandacht voor opvang bij crisissituaties.
Regelmatige contacten met de cliënt, al dan niet in zijn/haar thuissituatie.
Individueel wonen is wonen op een locatie buiten de woningen van IBW MIN. Het gaat een stap verder
binnen het re-integratie en rehabilitatieproces. Het werkingsgebied ligt in de volledige provincie
Antwerpen.
Men kan intern doorschuiven vanuit IBW MIN, maar ook door aanmelding via een extern begeleidende
dienst, zoals een ander IBW, PVT’s, de gevangenis, schakelteam...
Individuele begeleiding betekent niet automatisch dat onze bewoner alleen woont. De bewoner woont,
al dan niet met de partner en/of kinderen in een eigen huis/appartement, in een huurwoning van de
privémarkt of sociale huisvestingsmaatschappij, bij familie of in een individueel appartement in de
Pothoekstraat, waarvoor IBW MIN nog optreedt als huisbaas en waar mensen autonoom wonen en
begeleiding ontvangen.
Alle financiële zaken zoals zakgelden, kosten apotheek, afspraken met eventuele
bewindvoering/lastgeving… worden bij aanvang van de begeleiding overeengekomen. De maandelijkse
kosten zoals huur en energieverbruik zijn individueel voor rekening van de cliënt.
Om individueel te kunnen wonen, dient de kandidaat-bewoner aan enkele voorwaarden te voldoen. Zo
moet hij een vorm van probleemoplossend vermogen bezitten en/of moet er voldoende mantelzorg zijn
om samen mee op pad te gaan.
Er dient stabiliteit op de verschillende levensdomeinen aanwezig te zijn.
Indien mogelijk is de aanwezigheid van een ondersteunend netwerk een enorme meerwaarde. Dit kan
gaan over een thuisverpleegkundige (voor adequate medische interventies en dagelijkse verzorging),
dienst gezinszorg (voor ondersteuning bij het huishouden en eventueel onderhoud van de woning),
ambulante begeleiding bij een CGG of CAW (psychosociale begeleiding).
Een nieuwe bewoner beschikt over de gepaste financiële mogelijkheden om zich te installeren, en kan
zich huisvesten binnen de marges van zijn budget.
De bewoner weet te functioneren en kan zich handhaven zonder al te grote sociale controle en directe,
fysieke aanwezigheid van de begeleiding.
De begeleiding tracht de netwerkondersteuning en mantelzorg zo optimaal mogelijk in kaart te brengen
en deze te faciliteren en te coördineren.
Er wordt gestreefd naar zorg op maat. De begeleiding werkt vanuit de hulpvraag van de bewoner. Elke
bewoner wordt op een persoonlijke manier benaderd. Elke individuele begeleiding is uniek en
onvergelijkbaar met een andere.

1.5 Sociaal Loket
Het Sociaal Loket staat open voor mensen die geen specifieke begeleidingsvraag meer hebben, maar enkel een
administratieve hulpvraag. Het betreft alle mensen die in het verleden zijn begeleid door onze diensten.
De administratieve vragen van deze cliënten werden tot voor kort behandeld door diens vroegere
woonbegeleider, en dit wanneer hiervoor tijd en ruimte beschikbaar was. Dit leverde extra werk op en was
weinig overzichtelijk, naar zowel cliënt als begeleider toe.
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Naar aanleiding van het toenemend aantal mensen, die enkel nog administratieve hulp wensen, werd het Sociaal
Loket opgericht.
Het Sociaal Loket bekijkt samen met de betrokkene zijn administratie, concrete vragen en zoekt samen naar
oplossingen. Vanuit het Sociaal Loket kan meer tijd worden vrijgemaakt voor de cliënt en zijn vragen. Hierdoor
ligt het accent niet enkel bij het oplossingsgericht werken, maar tevens bij het ondersteunen van de cliënt richting
meer zelfstandigheid op het gebied van administratie.
Het Sociaal Loket staat ook in voor financiële opvolging van een aantal cliënten.
Het Sociaal Loket bevindt zich in Inloopcentrum TerMINus. Het is geopend iedere eerste en derde maandag van
de maand van 17u00 tot 19u30 en elke woensdag van 10u00 tot 12u00. Cliënten kunnen ook op afspraak terecht
bij het Sociaal Loket.

11
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2. Medewerkers
2.1 Bezoldigde medewerkers (op 31/12/201 6)
1 coördinator.
1 psychiater a rato van 4 uur per week.
1 deeltijdse administratieve medewerkster (0.8 VTE).
Activering: twee medewerkers (elk 0.8 VTE) die deel uitmaken van de equipe van AC ’t lokaal. Volgens de
erkenning gesubsidieerd voor 1.25 VTE.
- Begeleidend personeel (13 VTE): 12 VTE en 2 personeelsleden met een deeltijds contract. In deze groep zijn
verschillende disciplines vertegenwoordigd zoals verpleegkunde, maatschappelijk werk, orthopedagogie,
criminologie…
-

Tewerkstelling vanuit de erkenningen:

IBW MIN (50 plaatsen):

6.3 VTE

Forensisch Zorgcircuit Rekem (20 plaatsen):

3 VTE

Circuit MIN (forensische thuiszorg):

1 VTE

Forensisch Outreach MIN:

1.5 VTE

Activering:

1.25 VTE

Verbeterproject Forensisch Outreach MIN

0.7 VTE

Sociale Maribel:

1.5 VTE

Loopbaanvermindering /compensatie

0.5 VTE

Buiten norm:

1.15 VTE

2.2 Stagiaires
In 2016 hebben we 3 stagiairs begeleid.
- 2e jaar bachelor orthopedagogie, AP Hogeschool Antwerpen (2 stagiairs)
- 2e jaar bachelor orthopedagogie, KdG Hogeschool Antwerpen (2 stagiairs)
- 3e jaar bachelor toegepaste psychologie, Thomas More Hogeschool Antwerpen
De stages worden uitgevoerd op het werkveld van IBW MIN en ForOut MIN, en worden tevens gecombineerd
met activiteiten in AC ‘t Lokaal.
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2.3 Vrijwillige onbezoldigde medewerkers
2 vrijwillige medewerksters 2/5: Kerkstraat

2.4 Taken medewerkers
De psychiater heeft vooral een adviserende en ondersteunende functie.
De andere leden van het bezoldigd team staan in voor de individuele begeleiding van de bewoners, in de vorm van
mentorschap (zie verder).

De coördinator staat in voor het beheer van de dienst beschut wonen en heeft een coördinerende functie naar
werking, personeel, bewoners en raad van bestuur toe. Hij staat ook in voor de werking naar buiten toe.

De administratie staat in voor de boekhouding en ondersteuning van de dienst en de coördinator.

De personeelsleden voor activering ondersteunen de werking van AC ‘t Lokaal en bieden logistieke
ondersteuning in het onderhoud van de gebouwen (interne klusjesdienst).

De woonbegeleiders staan in voor de begeleiding van de bewoners en fungeren tevens als
huisverantwoordelijke. Hun kerntaak bestaat uit de begeleiding en huisvesting van onze bewoners.

Een personeelslid is deeltijds belast met het beheer van de gelden van de bewoners, in het kader van lastgeving en
begeleiding.

De woonbegeleiders worden via een wekelijkse beurtrol ingeschakeld om een 24/24 uur telefonische
permanentie te garanderen.

De vrijwilligers zijn vooral actief op het vlak van logistieke ondersteuning in de Kerkstraat.

Los van de professionele en vrijwillige medewerkers binnen de eigen organisatie, wordt voor de logistieke
ondersteuning beroep gedaan op bezoldigde medewerk(st)ers van externe diensten (thuiszorg/thuisverpleging).
Hun bijdrage in het creëren of in stand houden van de “leef- en woonaspecten” van onze bewoners mag niet
onderschat worden.
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2.4.1. Teamvergaderin g
Het multidisciplinaire team komt wekelijks samen op
donderdagvoormiddag.
Deze bijeenkomst wordt beschouwd als het zenuwcentrum van
de werking.
De kern hiervan is samengesteld uit de coördinator, de
psychiater, de administratieve medewerker, de woonbegeleiders
en stagiaires.
Externen kunnen in functie van een bepaald thema uitgenodigd
worden.
Op de agenda van deze samenkomsten staan ondermeer:










Bespreking van bewoners en hun evolutie
Bespreking van kandidaat nieuwe bewoners
Logistieke en materiële aspecten eigen aan de woonfunctie
Crisisinterventies
Vrijetijdsbesteding
Beleid en planning
Personeelszaken
Vorming
...

2.4.2. De mentor/woonbegeleider/huisverantwoordelijke
De woonbegeleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kernfunctie van de organisatie. De functie
van woonbegeleider is huisgebonden, wat impliceert dat de huisverantwoordelijke automatisch de mentor wordt
van de nieuwe bewoner. Soms kan dit problematisch zijn, en kan, in samenspraak met het team, een andere
mentor aangewezen worden.
Bij de komst van een nieuwe bewoner wordt, in samenspraak met de bewoner en de mentor, een
begeleidingscontract opgesteld. Hierin worden een aantal werk- en aandachtspunten voor het verblijf
geformuleerd.
Dit begeleidingscontract is een totaalpakket dat ondermeer te maken heeft met:
 Het sociaal, psychisch en lichamelijk functioneren, zowel individueel, binnen de groep als in de samenleving;
 Praktische woon- en leefomstandigheden en persoonlijke vaardigheden;
 Dagbesteding;
 Relationele contacten;
 Vrijetijdsinvulling.
De huisverantwoordelijke beheert de infrastructuur als een goede huisvader. Hij staat in voor het gebouw,
laat herstellingen en onderhoudswerken uitvoeren, organiseert bewonersvergaderingen en andere aan het huis
gebonden activiteiten. Hij stelt de verblijfsovereenkomst op, verleent toelichting en ziet toe op de ondertekening
van het huishoudelijk reglement, staat in voor de administratieve opvolging op het gebied van
nutsvoorzieningen…
Voor elke woonbegeleider is binnen het team een schaduwverantwoordelijke aangeduid. Op die manier kan bij
afwezigheid van een teamlid, met kennis van zaken ingesprongen worden in de betrokken woonsetting.
JAARVERSLAG 2016 - BESCHUT WONEN MIN
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2.4.3. Vorming
Permanente vorming en bijscholing zijn noodzakelijk om up to date en functioneel te kunnen werken. Dit geldt
zowel voor de bezoldigde als de vrijwillige medewerkers. Om die reden wordt het volledige team betrokken in
het vormingsproces.
Van elke vorming wordt op de teamvergadering een terugkoppeling gebracht.
In het kader van VTO beleid, zowel individueel als in team, werden in 2016 onderstaande vormingen gevolgd.
Astare
De Hulster vzw
De Vliering
ECT
Ergoprof
GGzE
OPZC Rekem
Psylos
SocialCloud
SocialCloud
UFC
VVGG
VVGG
Zorgnet Icuro
Psylos
Psylos
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MeetTheXperts
Inleefdag
symposium Bemoeizorg
MS VBA Access (3-daagse)
Start to reïntegrate
HKT-R training
congres 15 jaar For Psychiatrie Medium Security
Praktijkdag
Studiebezoek datacenter
Vzw in de cloud
Internering - Risk Assesment Team
"Sterktes van mensen"
"Sterktes van mensen"
ICF als communicatie tussen werk enerzijds en zorg anderszijds
ICF - voorbereiding studiedagen
ICF-LAB
krachtgericht werken met forensische patiênten (7-daags)
Nieuwe wet internering
Zorg en internering
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3. Intakeprocedure
3.1. Intakeprocedure IBW MIN
Onze doelstelling impliceert de eerste voorwaarden waaraan een kandidaat-bewoner moet voldoen.
Vermits IBW MIN ingebed is in een forensisch zorgcircuit stellen we vast dat de meeste aanvragen vanuit PVT
MIN komen en dat we via deze weg onze intake bewandelen. Voor IBW MIN is PVT MIN dan ook het observatie
-en trainingshuis in een volgende stap naar zelfstandigheid.
De intakeprocedure start dus concreet vanuit PVT MIN. Aan betrokkene wordt gevraagd om een schriftelijke
aanvraag met motivering op te stellen. Op basis van deze aanvraag wordt de hulpverlener/dienst gecontacteerd in
functie van meer achtergrondinformatie. Deze informatie wordt aan het team voorgelegd. Indien het team beslist
dat een verblijf in IBW MIN voor de kandidaat een meerwaarde kan zijn, dan wordt hij/zij uitgenodigd voor een
gesprek. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen getoetst.
Indien de kandidaat-bewoner in aanmerking komt voor IBW MIN, wordt hij uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek met de woonbegeleider en de bewoners van een woning. Met hun mening wordt rekening
gehouden bij de verdere behandeling van de kandidatuur.
Op de teamvergadering tenslotte, worden alle gegevens en conclusies bekeken en wordt een definitieve beslissing
genomen.

3.2. Intakeprocedure ForOut MIN
De intakeprocedure bij ForOut MIN start vanuit de kandidaat-cliënt of diens begeleidende dienst. Hij/zij dient
hiervoor een aanmeldingsformulier in te vullen dat te vinden is op onze website.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt dit besproken op de multidisciplinaire teamvergadering. Hier
zijn de coördinator en alle medewerkers van ForOut MIN aanwezig.
Vervolgens wordt contact opgenomen met de verwijzende instantie, in functie van meer informatie.
Bij een mogelijke opstart wordt een zorgtafel georganiseerd.
Dit is een overleg met de cliënt en alle betrokken partners in zijn netwerk. Het doel is om de violen met alle
partijen gelijk te stemmen en doelstellingen op te stellen en te concretiseren. De zorgtafel is bepalend voor de
verdere evolutie van de begeleiding en de concrete inplanning hiervan.
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4. TerMINus
Terminus; eindstation; eindhalte…
Op het dak van PVT MIN staat een kunstwerk, een bushokje
met een lantaarn en een vuilbak.
Het bushokje staat symbool voor ‘de reis naar’, de lantaarn
voor ‘het licht onderweg’ en de vuilbak ‘om het verleden weg
te gooien’. Wanneer men de bus neemt in PVT MIN, komt
men aan in de TerMINus van IBW MIN…
Op donderdag 9 februari 2012 werd TerMINus officieel
geopend.
“TerMINus” is een inloopcentrum. Mensen van IBW MIN, PVT MIN of mensen die iets met “Circuit MIN” te
maken hebben zoals oude bewoners, familie… kunnen er een tas koffie komen drinken.
Men kan er ook terecht wanneer men nood heeft aan een babbel of wanneer er zich een probleem stelt. Er is ook
de mogelijkheid om samen te biljarten of een gezelschapspel te spelen. Het is een plaats waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten.

De TerMINus heeft vaste openingstijden en wordt opengehouden door de begeleiders van IBW MIN. Zij zorgen
ervoor dat alles sereen verloopt en bieden eventueel extra zaken aan zoals pakketjes van de voedselbank, voorstel
tot activiteiten…
De TerMINus wordt regelmatig gebruikt als ontmoetingszaal voor het Sinterklaasfeest, vakantiebeurs…
Openingsuren inloopcentrum TerMINus:
Maandag
13:00-16:00
17:00-19:30

Dinsdag
13:00-16:00

Woensdag
10:00-12:00

Donderdag
13:00-16:00

Vrijdag
10:00-12:00

Je bent van harte welkom op deze momenten voor een gezellige babbel…
De koffie staat klaar!
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5. Bewonersraad
In het kader van de verdere ontwikkeling van de
cliëntenparticipatie binnen IBW MIN werd in 2013 de
bewonersraad opgericht.
Tijdens de eerste helft van 2013 werden er contacten
gelegd met andere IBW’s om ervaringen uit te wisselen
en deze mee te nemen in de opstart van de eigen
Bewonersraad.
De Bewonersraad is een raad van en voor de bewoners.
Iedereen die in begeleiding is bij IBW MIN kan
deelnemen aan de zeswekelijkse vergaderingen. De bewonersraad wordt voorgezeten door een door hen
verkozen voorzitter.
De agenda wordt bepaald door de onderwerpen die aangebracht worden door de bewoners. De bewonersraad
buigt zich in hoofdzaak over onderwerpen die alle bewoners binnen IBW MIN aanbelangen.
Er wordt gestreefd naar een aanwezigheid vanuit alle verschillende huizen van IBW MIN en diegenen die
zelfstandig wonen.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, wat wordt verspreid binnen de verschillende huizen. Alle
woonbegeleiders en de aanwezige deelnemers krijgen een eigen exemplaar. Het verslag wordt besproken op de
multidisciplinaire teamvergadering en op de bewonersvergadering in de verschillende huizen.
De Bewonersraad heeft ook een eigen informatiebord en een ideeënbus in de TerMINus. Via deze weg kan
iedereen zijn agendapunten kenbaar maken, het verslag van de vorige vergadering raadplegen en de uitnodiging
voor de volgende bijeenkomst terugvinden.
De eerste Bewonersraad vond plaats in september 2013. In de loop van 2016 zijn er 9 vergadermomenten
geweest.
Tijdens dit 3de werkjaar werden volgende zaken verwezenlijkt:
 Eigen activiteiten organiseren: sinterklaasfeest, dartstoernooi, biljarttoernooi, karting, quiz.
 Workshop rond brandveiligheid met de brandweer
 Sprekers laten komen (A-kaart)
 Mee organiseren, nadenken over en evalueren van feesten (cfr. BBQ van BW Min, kerstfeest,
vakantiebeurs)
 Folder van de Bewonersraad gemaakt voor nieuwe bewoners.
 Cursus Stoppen met Roken voorgesteld van het Eco-huis.
 Organiseren van voedselbank in Terminus.
 Informatieverspreiding: uit de wijk (pretloket, cursussen, .. .) en sportieve en culturele activiteiten (met
eventuele kortingen vanuit vakantieparticipatie, lokaal fonds en Vlaams fonds).
 Samenwerking met het Lokaal voor ’t Bladje.
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6. Activiteitencentrum

’t Lokaal

De werking van AC ’t Lokaal, waarvoor we graag verwijzen naar het jaarverslag van het ‘t lokaal, is ontstaan uit
een intense samenwerking tussen IBW Min en PVT MIN. Vandaag hebben we een team van orthopedagogen en
ergotherapeuten, gesteund door de administratieve medewerker, de medewerker voor activering en stagiaires.
De persoonlijkheden van de verschillende collega’s en jarenlange tradities en ervaringen geven kleur aan de
werking van AC ’t Lokaal. De visie wordt dan ook jaar na jaar meer uitgesproken en sterker onderbouwd, ook
dankzij voortdurende vorming, bijscholing, reflectie en inzet van het gehele team.
Op deze manier trachten we een zo goed mogelijke invulling te geven aan ons activiteitencentrum, waar cliënten
vaak binnen een verplicht karakter over de vloer komen.
‘t Lokaal tracht door middel van dialoog tussen deelnemer en begeleider te komen tot een zinvolle dagtaak om zo
meer zelfstandigheid op verschillende vlakken te bekomen . Door meer actieve participatie komen we tot
resocialisatie en rehabilitatie dat streeft naar een zo best mogelijke re-integratie in de maatschappij.
AC ’t Lokaal is dagelijks geopend van 9 uur tot 16 uur. Op dinsdagnamiddag en tijdens het weekend gesloten.
Adresgegevens:
AC ’t Lokaal
Pastorijstraat 37
2060 Antwerpen
Tel: 0491 56 39 90
Tel: 0491 56 39 91
Email: lokaal@beschutwonenmin.be
Coördinator:
Leen Bulteel

7. Samenwerkingsverbanden
Als we spreken over wonen, hebben we het over leven in een westerse samenleving. Beschut wonen houdt in dit
verband in dat een aantal structurele ondersteunende maatregelen genomen worden om het leven in de
samenleving te kunnen realiseren.
De complexiteit en differentiatie van leven in een samenleving overstijgt de draagkracht van het team. Daarom
zijn samenwerkingsverbanden met externe (gespecialiseerde) diensten/organisaties, in het belang van de
bewoner, noodzakelijk.

7.1 Justitieel
In het kader van het forensisch zorgcircuit betreft het in eerste instantie de samenwerking met de justitiële
diensten die de (mede)verantwoordelijkheid hebben over onze bewoners.
De justitieassistent vervult de brugfunctie tussen justitie, ambulante (psychiatrische) hulpverlening en onze dienst
beschut wonen. Dit alles mag echter niet gebeuren “boven het hoofd” van de bewoner. Daarom is er normaliter
maandelijks een overleg tussen de justitieassistent en onze bewoners. Dit kan individueel of met aanwezigheid van
de mentor en kan plaatsvinden in de woonsetting van de bewoner of in het justitiehuis.
Daarnaast hebben de mentoren regelmatig telefonisch contact met de justitieassistenten om de evolutie van de
cliënten te bespreken.
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7.2 Medisch/psychiatrisch
Het tweede luik van het forensisch zorgcircuit heeft te maken met de psychiatrische problematiek van de
bewoner. Ongeveer 90 % van onze populatie doet - al dan niet verplicht omwille van de justitiële maatregel beroep op ambulante psychische of psychiatrische hulpverlening.
Ook hier is permanent overleg noodzakelijk. Het is, evenals bij het justitieel aspect, de taak van de mentor om dit
op te volgen, te coördineren en besluiten te trekken. Hij/zij kan in dat verband altijd terugvallen op de psychiater
of de verpleegkundige binnen het team. In een aantal gevallen zijn zij het die in samenspraak met de mentor, de
contacten leggen en/of onderhouden met de betrokken ambulante diensten. Zij staan ook in voor de medicatie,
de afspraken en administratie met de samenwerkende huisarts of apotheker.
Het belang van een multifunctioneel team wordt hier onderstreept.

7.3 Tewerkstelling/dagbesteding
Onze bewoners besteden de meeste tijd buiten de woonsetting. Voor een aantal is dit de werkvloer, voor anderen
een vorm van dagbesteding op maat.
Samenwerking en permanent overleg met de sociale diensten van deze organisaties is een must. Dit gebeurt
vooral persoon- of situatiegebonden. Structureel overleg is er met AC ‘t Lokaal. Met de andere
organisaties/diensten proberen we meer en meer te komen tot een gestructureerd overleg.

7.4 Huisvesting
Enerzijds speelt onze dienst zelf een heel belangrijke rol in de huisvesting van ons cliënteel. Anderzijds zijn de
sociale huisvestingsmaatschappijen en privé verhuurders zeer belangrijke partners.
We proberen op een structurele manier samen te werken met de verschillende huisvestingsmaatschappijen in
Antwerpen. Indien nodig gaan we samen in overleg betreffende de huisvesting van nieuwe mensen en leggen de
nadruk op een gegarandeerde verdere begeleiding vanuit onze dienst, wat in het voordeel is van alle partijen.
Met privé verhuurders proberen we een zo goed mogelijke band op te bouwen zodat er, indien nodig, op een
opbouwende manier kan worden ingegrepen bij probleemsituaties.
Sinds 2014 maken we deel uit van de “werkgroep versnelde doorstroom binnen sociaal stelsel.”
Concreet hebben we in 2014 drie cliënten kunnen huisvesten via dit systeem. We juichen dit project zeer sterk
toe. Na inventarisatie blijkt namelijk dat wij op jaarbasis gemiddeld een twintigtal bewoners via dit systeem
zouden kunnen laten doorstromen.

7.5 Logistieke ondersteuning
Bij het merendeel van onze populatie zijn de functionele vaardigheden rond wonen en ADL vrij tot zeer beperkt.
Voor een groot deel van onze bewoners doen we dan ook een beroep op de diensten van thuiszorg. Met de
coördinator van de betrokken dienst worden bij aanvang de nodige taakafspraken gemaakt.
Het aantal bewoners dat baat zou hebben met deze ondersteuning ligt veel hoger. In de praktijk echter, blijkt dit
niet altijd realiseerbaar. We denken hierbij vooral aan de bewoners met een voltijdse dagbezigheid, waar deze
ondersteuning ’s avonds of tijdens de weekends zou moeten plaatsvinden. Helaas genoeg zijn de betrokken
diensten dan niet beschikbaar. Daartegenover kunnen we van onze bewoners moeilijk eisen dat ze wekelijks of
tweewekelijks een dag verlof nemen om deze hulpverlening mogelijk te maken.
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7.6 Netwerking
We hebben ons maximaal ingezet binnen de verschillende overlegplatforms van SaRA.
SaRA is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg, en is ontstaan naar
aanleiding van de zorgvernieuwing in het kader van artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving.
Verschillende teamleden van IBW MIN nemen deel aan het netwerkoverleg van de mobiele equipes (functie 2b),
aan het netwerkoverleg omtrent rehabilitatie, herstel en sociale inclusie (functie 3) en aan het netwerkoverleg
omtrent de verschillende woonvormen (functie 5).
Het doel hierbij is de geestelijke gezondheidszorg meer vertrouwd te maken met de werking met geïnterneerden
zodat ook deze groep volwaardig gebruik kan maken van de diensten die ze nodig hebben.

7.7 CGG Vagga
We hebben reeds een langdurige samenwerking met CGG Vagga. In het kader van het verbeterproject zijn we in
2014 nog nauwer gaan samenwerken met het team van CGG Vagga en maken ze deel uit van ons Forensisch
Zorgcircuit MIN.
Op cliëntniveau betekent dit het aanbod van ambulante forensische nazorg.
Op teamniveau impliceert dit de ondersteuning vanuit hun forensisch team met hun psychologische en
criminologische expertise.

7.8 Vrije tijdsbesteding
7.8.1 Psylos vzw
Psylos Vzw. is de Vlaamse vereniging ter bevordering van de sport, het openluchtleven, de lichamelijke
opvoeding en het sociaal cultureel werk in de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Concreet ondersteunt
Psylos ons bij de organisatie van vrijetijdsactiviteiten, ondermeer groeps- of clusterreizen, wandeldagen,…
IBW MIN is als lid aangesloten bij Psylos.

7.8.2 Steunpunt Vakantieparticipatie
In 2004 werd IBW MIN lid van het Steunpunt Vakantieparticipatie, een organisatie die tot doel heeft toerisme in
Vlaanderen toegankelijk te maken voor een breed publiek.
De nadruk wordt hier gelegd op de armen in ons land, rekening houdend met het feit dat armoede verder gaat
dan de portemonnee. Armoede uit zich ook in verhoogde drempels, “ik weet niet hoe ik op vakantie moet gaan,
hoe ik moet reserveren, wat ik moet doen als ik er ben, vervoer is een probleem, wat gaan de mensen van mij
denken?”
Daarom bestaat er de kans om, via begeleiding van een sociale organisatie (in ons geval IBW MIN), niet alleen
aanzienlijke kortingen te krijgen, maar ook de nodige praktische ondersteuning te bieden aan mensen die tot de
doelgroep “armen” behoren.
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8. IBW

MIN in cijfers

Beschut Wonen MIN

Totaal per leeftijd
20
15

15

10

0

9

< 25j

25-34j

5
0

2
35-44j

45-54j

Totaal per geslacht
vrouw

14

12

>65j

Totaal per burgerlijke
staat

0

52

man

55-64j

gehuwd

1

samenwonend

1
50

alleenwonend

Aanmeldingen
Lopend

1

Geen opname

2
13

Inclusie

Aanmelder
PVT Hotel MIN
Gevangenis
ForOut MIN
Psychiatrisch Ziekenhuis
PVT Amedeus
PVT Rekem
OPZC Rekem
Justitiehuis

0
0
0

1
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2
2

4

7

22

Nieuwe bewoners - herkomst
Andere
Strafinrichting
Ander IBW
Thuissituatie
Psychiatrisch Ziekenhuis
PC Zelzate
UPC Bierbeek
OPZC Rekem

1
1

0
0

2

0
0
0

PVT Min
ForOut MIN

7

2

Verschuivingen binnen BW MIN
van
naar
KS DMH EWS SCH DBS KS DMH EWS SCH DBS
2
2

CRISISOPNAMES

< 1 maand

Adic

AZ - Ander

PVT Min

PVT - Ander

3

2

2

1

1-3 maand

4

ZNA
OPZC Rekem PC Zelzate UPC Bierbeek
Stuivenberg
1
3

1

4-6 maand

Vertrokken bewoners - bestemming
AZ Stuivenberg
Overlijden
Strafinrichting
Ander IBW

1
1
1
1

Thuissituatie
PZ - Ander

2

PC Zelzate
UPC Bierbeek
OPZC Rekem
PVT Min
ForOut MIN
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Dagbezigheid 2016

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

21%
3%
8%
48%
3%
3%
3%
10%

60%

48%

50%
40%

21%

30%
20%

10%
3%

3%

8%

3%

3%

10%

Totaal/plaats in %

periode / mnd

Huis / ontspanning
Opleiding
Vrijwilligerswerk
AC 't Lokaal
Daghospitaal
Arbeidszorgcentrum
Maatwerk bedrijf
Reguliere arbeid

0%

1-30d

1-3md

3-6md

mindervaliditeit FOD + leefloon
mindervaliditeit FOD + mutualiteit
arbeid + leefloon
arbeid + mutualiteit + mindervaliditeit FOD
arbeid + mutualiteit
pensioen
leefloon
mindervaliditeit FOD
mutualiteit
arbeid

6-9md

4%
2%
2%
2%
2%

9-12md

12%

Totaal/plaats in % 2016

Aard inkomsten

6%

6%

40%

25%

Bedrag inkomsten
€ 1050 - € 1249
€ 750 - € 899
€ 0 - € 600

0%
0%

10%
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19%
19%

52%

24

Huidig justitieel statuut
Internering

73%

Justitieel verleden

25%

Geen verleden justitie

2%

Probatie

0%

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

0%

Aard van delict
Valsheid in geschrifte
Onopzettelijke doding
Brandstichting
Drugsgerelateerde delicten
Bedreiging/wapens
Moord/moordpoging
Andere
Slagen en verwondingen
Diefstal met braak
Seksuele delicten

0%
0%
2%
4%
4%
6%

18%
18%
22%
26%

Psychotische problematiek

25%

Persoonlijkheidsproblematiek

24%

Mentale beperking

16%

Middelen gebruik

14%

Seksuele problematiek

9%

Stemmings problematiek
Diagnose -andere

3%

Autisme spectrum

3%

Ontwikkelings problematiek

25

5%

1%

Dementiële problematiek

0%

NAH

0%
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ForOut MIN

Totaal per leeftijd 2016
20
13
8

1

< 25j

6

25-34j

5

35-44j

45-54j

Totaal per geslacht
vrouw

Lopend

49

0

Geen opname

>65j

Totaal per burgerlijke
staat

4

man

55-64j

gehuwd

5

samenwonend

6

alleenwonend

42

Aanmeldingen

1
1

9
2
2

Inclusie

Vrouw

PVT Rekem

1

OPZC Rekem

1

OPVT Hotel MIN

1

Thuissituatie

1

Aanmelder

Gevangenis
PZ

Man

9
2
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26

Totaal 2016
Buiten Circuit MIN

18

Binnen Circuit MIN

35

TOTAAL

53

Nieuwe opnames - herkomst

Andere

1

Strafinrichting
Ander IBW
Thuissituatie

1

Psychiatrisch Ziekenhuis

1

PC Zelzate
UPC Bierbeek
OPZC Rekem

1

PVT Min

1
7

Beschut Wonen MIN

Crisisopnames

PVT Min
< 1 maand
1-3 maand
4-6 maand

OPZC Rekem UPC Bierbeek PC Zelzate Strafinrichting

1
1

ZNA
Stuivenberg
2
3

PZ - Ander
1
1

Vertrokken bewoners
Overlijden
Strafinrichting
Ander IBW
Thuissituatie
PZ - Ander
PC Zelzate
UPC Bierbeek
OPZC Rekem
PVT Min
Beschut Wonen MIN

27

2
2
1

2

2
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14
12
10
8
6
4
2
0

27%

24%
14%
00233

8%

01003

2%

00001

02111

8
0222

1000

5%
01110

1012

1-3md

3-6md

6-9md

9-12md

Totaal/plaats in % 2016

4%
4%
4%
2%
2%

0%
2%

Aard inkomsten
7%
9%

4%
4%

9%

> € 1250

22%

26%

32%

€ 1050 - € 1249

30%

€ 900 - € 1049

15%

€ 750 - € 899
€ 0 - € 600

7

1-30d

mindervaliditeit FOD + pensioen
mindervaliditeit FOD + werkloosheidsuitkering
mindervaliditeit FOD + leefloon
mindervaliditeit FOD + mutualiteit
arbeid + werkloosheidsuitkering
arbeid + mindervaliditeit FOD
arbeid + mutualiteit
geen inkomen
werkloosheidsuitkering
pensioen
leefloon
mindervaliditeit FOD
mutualiteit
arbeid

€ 600 - € 749

12

14%
7%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Totaal/plaats in %

Periode in maanden

Dagbesteding

13%

Bedrag inkomsten

2%
8%
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28

Huidig justitieel statuut
Internering
Justitieel verleden
Geen verleden justitie
Probatie
Voorwaardelijke invrijheidsstelling

42
10

1
0
0

Aard van delict
Andere

8

Drugsgerelateerde delicten

2

Seksuele delicten

13

Brandstichting
Valsheid in geschrifte

3
0

Moord/moordpoging
Onopzettelijke doding

4
1

Slagen en verwondingen

9

Bedreiging/wapens

5

Diefstal met braak

7

Diagnose
Diagnose -andere
Dementiële problematiek

1%
0%

NAH
Autisme spectrum

2%
0%

Seksuele problematiek

12%

Middelen gebruik

17%

Stemmings problematiek

3%

Psychotische problematiek
Ontwikkelings problematiek

17%
1%

Persoonlijkheidsproblematiek
Mentale beperking

29

31%
17%
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SOCIAAL LOKET

Totaal per leeftijd
5
3
0

0

1

1

< 25j

25-34j

35-44j

45-54j

Totaal per geslacht
vrouw

gehuwd
10

>65j

Totaal per burgerlijke
staat

0

man

55-64j

samenwonend

1
0

alleenwonend

9

Nieuwe bewoners
Beschut Wonen MIN
ForOut

1
2

Vertrokken bewoners
Overlijden

1

Thuissituatie
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4

30

Aard inkomen
1
1
1
1
1
1

mindervaliditeit FOD + werkloosheidsuitkering
mindervaliditeit FOD + mutualiteit
arbeid + mindervaliditeit FOD
niet gekend
werkloosheidsuitkering
mindervaliditeit FOD

2
2

mindervaliditeit FOD + pensioen
pensioen

Bedrag inkomen
Niet gekend
> € 1250
€ 1050 - € 1249
€ 900 - € 1049
€ 750 - € 899
€ 600 - € 749
€ 0 - € 600

3
1
3
2
0
1
0

Huidig justitieel statuut

Justitieel verleden

31

100%
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9. Terugblik

2016

 AC ’t Lokaal: de opstart van het project omtrent arbeidszorg.
 Cliëntenparticipatie: verdere uitrol van de werking met een duidelijkere structuur.
 Vorming: de teamvorming rond Kracht -en Herstelgericht werken binnen een justitieel en
forensisch kader.
 SaRA/netwerk 107: blijvende participatie aan de verschillende overlegplatforms.
 Circuit MIN: binnen het circuit hebben we verder gewerkt aan de uitbouw van zorgtrajecten.
 ForOut MIN: verdere uitrol van de werking.
 Drugs -en alcoholbeleid: in samenwerking met CGG Vagga is een drugs –en alcoholbeleidsplan
uitgewerkt in werkgroep, wat nu verder geïmplementeerd wordt in de werking.
 Forensische stuurgroep: er is een documentaire gemaakt over het gevolgde zorgtraject van onze
bewoners, en hoe zij dit hebben doorleefd.
 Registratie: het opsplitsen van de werkingsgegevens in IBW MIN, ForOut MIN en Sociaal
Loket.

10.

Vooruitblik 2017

 AC ‘t Lokaal: verdere uitbouw van het project arbeidszorg
 IBW MIN: wegens stopzetting van het huis in de Pothoekstraat gaan we op zoek naar nieuwe
locaties.
 Woonhaven Antwerpen: een langdurige samenwerking dankzij het verkrijgen van drie
appartementen “buiten sociaal stelsel”.
 Vorming: coaching door Eric Albers inzake de begeleidingsplans volgens het model van kracht en herstelgericht werken.
 Bond Zonder Naam: bouw van twee appartementen in de Familiestraat met ondersteuning van
BZN.
 Bond Zonder Naam: samen met de mensen van BZN aan positieve beeldvorming werken over
geïnterneerden. We willen een ruime werkgroep samenstellen vanuit de bestaande werkgroep
rond gevangeniswerking van BZN met toevoeging van de medewerker van het schakelteam en
onze PR–verantwoordelijke.
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11.

Contactgegevens

Secretariaat IBW MIN
Erwtenstraat 27 -29
2060 Antwerpen
Tel: 03 217 21 00
Fax: 03 217 21 09
Email: info@beschutwonenmin.be
Website: www.beschutwonenmin.be
Coördinator:

Rudy Wouters

Psychiater:

Dokter Rudy Verelst

Administratie:

Elf Nijs

Logistiek:

Karima Errahil

Huisverantwoordelijke Kerkstraat:
Dirk Haazen
Glen Roten

0473 95 10 11
0474 88 11 24

Huisverantwoordelijke Damiaanhuis:
Sofie Verboven
Veerle Luyts
Karima Errahil

0475 95 71 58
0475 95 71 60

Huisverantwoordelijke Scholiershuis:
Kenny Hermans

0473 89 32 17

Huisverantwoordelijke Dambruggestraat:
Davy De Kerf

0473 88 74 90

Huisverantwoordelijke Erwtenstraat:
Ellen Wuyts

0473 84 88 03

Begeleiders Forensisch Outreach MIN
Kristel Vlemincx
Lana De Winne
Joke Vanmontfort
Niko Van Bouwel
Anne Verbeeck
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0473 95 10 43
0475 95 71 63
0473 95 09 45
0491 56 65 97
0491 37 21 42
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12.

Bijlagen

Bijlage 1: organogram IBW MIN
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Bijlage 2: voorstelling Forensisch Zorgcircuit
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