
 
 

Aan de netwerkcoördinatoren van de  

projecten 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Inbreng van de teams beschut wonen in de verschillende functies van de projecten 

artikel 107 

 

 

Geachte, 

 

De Taskforce ontving begin september 2011 een mail met de vraag naar de mogelijke inbreng 

van de teams beschut wonen (BW), de medewerkers van de projecten ‘psychiatrische thuiszorg 

(PTZ)’ en van de zorgfunctie ‘activering’ in de verschillende functies van de projecten artikel 

107. 

Deze vraag werd besproken op de Taskforce GGZ dd. 25 oktober 2011. 

 

Volgend standpunt werd ingenomen: 

 

 Normpersoneel vanuit de initiatieven beschut wonen. 

Het normpersoneel van BW dient onverminderd ingezet te worden voor de erkende 

plaatsen van beschut wonen. Maw het gesubsidieerd personeel dient blijvend in te staan 

voor de begeleiding van de bewoners beschut wonen.  

Er wordt dus geen detachering toegelaten van het normpersoneel van het beschut wonen 

naar andere teams maar er zal wel een afstemming, integratie en samenwerking dienen te 

gebeuren tussen de verschillende zorg- en woonvormen, bijvoorbeeld tussen de 

woonbegeleiding en de individuele begeleiding van het beschut wonen en de teams 2b en 

de partners in de functie 3. 

 

 

 Medewerkers van de projecten ‘psychiatrische thuiszorg’. 

De medewerkers van de PTZ-projecten kunnen ingezet worden in de functie 2. Immers, 

deze PTZ-projecten situeren zich reeds in de maatschappij en veelal betreft de doelgroep 

personen met langdurige en psychische problemen. Een deel van hun taken leunen reeds 

nu al  aan bij de werking van de op te richten mobiele equipes in de thuissituatie. 

De taskforce wil hierbij benadrukken dat de PZT projecten vrij zijn personeel te 

investeren in deze functie. Het is m.a.w. een vrije keuze en geen verplichting. 
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 Medewerkers van de zorgfunctie ‘activering’ van BW. 

De zorgfunctie ‘activering’ van BW leunt heel sterk aan bij functie 3 ‘sociale inclusie en 

rehabilitatie’. 

De activeringsmedewerkers kunnen derhalve ingezet worden in functie 3 van de 

projecten 107. 

De Taskforce is er geen voorstander van dat deze activeringsfunctie ingezet wordt in 

functie 2 van de projecten. Gezien de ruime waaier aan taken die door de 

activeringsmedewerkers kunnen opgenomen worden, wordt de inschakeling in functie 2 

als te eng beschouwd. 

 

 

 Binnen de krijtlijnen van de geldende erkenningsnormen kan men opteren voor een meer 

soepele interpretatie van de huidige erkenningsnormen, zodat een zekere flexibiliteit 

wordt toegestaan. 

De initiatieven beschut wonen hebben in de functie 5 zoals omschreven in de ‘Gids naar 

een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken’ 

een belangrijke rol in de transformatie van de GGZ naar meer zorg in de samenleving en 

naar meer zorg op maat. Deze zorgvorm beschikt vandaag over een beperkte flexibiliteit 

aangezien binnen de huidige erkenningsnormen maximaal 20% van de individuele 

woonvormen kan erkend worden als beschut wonen. 

In de verdere uitwerking van de projecten artikel 107 zullen we rekening moeten houden 

met de stijgende vraag naar de ontwikkeling van meer gedifferentieerde woon- en 

zorgvormen. Binnen de huidige erkenningsnormen kan het flexibel interpreteren van een 

groepswoning, waardoor samenliggende studio’s zonder gemeenschappelijke ruimtes 

ook als groepswoning worden aanzien, ruimte creëren om tegemoet te komen aan de 

sterk stijgende vraag van (kandidaat-)bewoners naar individuele woonvormen. 

 

 

Gelieve hiermee rekening te houden bij de samenstelling van de teams van de verschillende 

functies. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Helpdesk Psy107 
 
 


