
VZW Beschut Wonen Min 

 Erwtenstraat 27-29 

2060 Antwerpen 

  

Tel: 03 217 21 00 - Fax: 03 217 21 09 

E-mail: info@beschutwonenmin.be 

Website: www.beschutwonenmin.be 

  

Coördinator : Dhr. Rudy Wouters 

Psychiater : Dr. Rudy Verelst 

 

Samenwerkingsverbanden 

-   Justitieel                              

-   Medisch, psychiatrisch 

-   Dagbesteding, werk              

-   Huisvesting 

-   Logistieke ondersteuning 

-   Vrijetijdsbesteding: Psylos vzw 

-   Steunpunt vakantieparticipatie 

 

Forensisch Zorgcircuit 

Onze organisatie is ingebed in onderstaand Forensisch 

Zorgcircuit. Cliënten doorlopen het circuit met als doel de 

hoogst haalbare graad van zelfstandigheid te bereiken. 

Stabilisatie en opvolging van de psychiatrische problematiek 

en een gestructureerde dagactiviteit zijn hierbij noodzakelijk, 

evenals het aanvaarden van een individueel begeleidingsplan. 

Bewoners hebben de mogelijkheid om binnen de 

verschillende woonvormen te oefenen en te verschuiven 

waar nodig en mogelijk is.  

Beschut Wonen Min 



Erkenning 

BW Min is erkend door het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap als dienst Beschut Wonen 

(nr 115), voor een capaciteit van 50 plaatsen. In 

2007 zijn we partner geworden in het pilootproject 

"forensisch zorgcircuit," samen met OPZC Rekem. 

Dit geeft een erkenning van 20 plaatsen.  Via Circuit 

Min zijn we gestart met forensische thuiszorg. Vanaf 

midden 2010 zijn we mee ingestapt  in een project 

van Forensisch Outreachment. 

 

Doelgroep 

Meerderjarige mannen met een forensisch statuut 

en hun eventuele partner en/of kinderen. De 

medicamenteuze behandeling en psychiatrische 

problematiek moeten voldoende stabiel zijn. 

 

Medewerkers 

We werken met een multidisciplinair en dynamisch 

team van een vijftiental medewerkers. Dit geheel 

wordt aangevuld met stagiaires en vrijwilligers. 

-   1 Coördinator 

-   1 Psychiater  

-   1 Administratief medewerker 

-   1 Logistiek medewerker 

-   13 Woonbegeleiders  

 

 

Woningen: 

Gemeenschapshuizen:  

-   Kerkstraat  

 

 

 

 

 

-   Damiaanhuis 

 

 

 

 

 

Studiowonen met groepswerking:  

-   Erwtenstraat 

-   Scholiershuis  

 

 

 

 

 

-   Pothoek  

 

 

 

 

 

ForOut Min 

Wie zijn we? Aanbod 
Ontmoetingscentrum: 

T e r M i n u s  i s  e e n 

inloopcentrum voor alle 

bewoners die binnen 

Circuit Min verblijven. Ze 

kunnen er een tas koffie 

komen drinken, een babbel doen met medebewoners of 

begeleiding, samen biljarten of een gezelschapsspel spelen, 

een pakket van de voedselbank halen,... Kortom, een plaats 

om te ontmoeten! 

 

Cliëntenparticipatie: 

De bewonersraad is een raad 

van en voor bewoners van BW 

Min. De raad komt zeswekelijks 

bijeen om zich te buigen over 

onderwerpen die alle bewoners 

binnen BW Min aanbelangen. Het heeft een adviserende 

functie aan het multidisciplinaire team. 

 

Dagbezigheid: 

't Lokaal is een activiteitencentrum 

voor bewoners van PVT Min en BW 

Min. We proberen te ontdekken wat 

de mogelijkheden zijn van elk individu 

en samen met de deelnemers diens 

eigen grenzen te verleggen. Het aanbod bestaat uit vijf 

pijlers: arbeidszorg, vorming, sport, atelierwerking en 

ontspanning. 


