
Werkingsgebied: 

 

Deze specifieke zorg wordt aangebo-

den aan de sociale huisvestingsmaat-

schappijen en sociale verhuurkantoren 

in het volledige arrondissement  Halle-

Vilvoorde 

 

 

 

 

 

   ● SHM Woonpunt Zennevallei 

   ● SHM Gewestelijke Maatschappij    

      voor Volkshuisvesting 

   ● SHM Providentia 

   ● SHM Intervilvoordse 

   ● SHM Elk Zijn Huis 

 

   ● SVK De Woonkoepel 

   ● SVK Zuidkant 

   ● SVK Webra 

   ● SVK Drogenbos 

   ● SVK Wemmel 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanklampende zorg naar  

mensen met een  

psychosociale  

kwetsbaarheid die  

sociaal huren en  

zorg mijden 



Wij zijn we? 

 

Wij zijn een multidisciplinair team met: 

 

   ● twee psychologen,  

   ● een maatschappelijk werker,  

   ● een psychiatrisch verpleegkundige,  

   ● een ervaringswerker en     

   ● een psychiater. 

 

   

Voor wie zijn we er? 

 

We richten ons tot sociale huurders 

(vanaf 18 jaar)  

met een vermoeden van een ernstige 

psychische en/ of psychiatrische  

kwetsbaarheid  

waarbij adequate hulpverlening  

en/of netwerk afwezig of niet  

toereikend is.  

Het gaat om zorgmijders die een toelei-

ding naar de gepaste zorg nodig heb-

ben en/of die omwille van hun  

psychisch disfunctioneren hun  

woonsituatie op de helling zetten.  

 

Onze doelstelling? 

 

Vanuit GGZ, in samenwerking SVK/

SHM, outreachend werken met als        

doel: 

 

   ● Voorkomen uithuiszetting 

   ● Beperken van overlast en  

      onderlast 

   ● Ontschotting van wonen en  

      welzijn 

   ● Toeleiden naar gepaste zorg, 

      netwerken uitbreiden en zorg op    

      maat bieden 

 

Hoe werken we? 

 

De wijze van hulp bieden is zeer laag-

drempelig en gestoeld op de principes 

van bemoeizorg en het herstelgericht 

werken. 

 

   ● De huurder wordt op de hoogte  

      gebracht van de komst  van het    

      BAZ team.  

 

   ● Gezamenlijke huisbezoeken    

      worden in geval van ‘geen’  

      contact herhaald zo lang als  

      nodig/mogelijk.  

 

   ● Vanaf het eerste contact met de  

      huurder/cliënt wordt er een verdere    

      traject uitgewerkt 

    

 

Hoe aanmelden?  

 

Alle aanmeldingen gebeuren exclusief 

door de SHM of het SVK en verlopen 

via het CAW Halle- Vilvoorde.  

       

    

Kostprijs? 

 

Door de subsidiëring van de Vlaamse 

overheid is dit aanbod gratis.  

 

 

Contactgegevens: 

 

We zijn bereikbaar tijdens de kantoor-

uren van maandag tot en met vrijdag . 

 

   ● Algemeen telefoonnummer: 

      0479.79.36.48. 

   ● Algemeen emailadres: 

      DeRasterBAZ@fracarita.org 

 

 


