FICHE “Brugwonen”
IDENTIFICATIE
Organisatie: vzw 4Veld
Project/initiatief: Brugwonen
Sector:GGZ
Werkingsgebied:Alternatieve woonvormen
Samenwerkingsverband tussen: vzw 4Veld, Beschut Wonen Brugge, Similes, Uilenspiegel,
Familiehulp, OCMW Brugge, PZ Onze-Lieve-Vrouw, PC Sint-Amandus, Brugse Maatschappij voor
Huisvesting, HOWEST
Contactadres: Stationsstraat 127, 8730 Beernem
Startjaar: 2016
Contactpersoon:
naam: Steven Ingelbrecht
adres: Stationsstraat 127, 8730 Beernem
tel: 050 96 00 20
mail: steven.ingelbrecht@4veld.be
website: www.brugwonen.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Familieleden van enkele personen met een psychische kwetsbaarheid gingen op zoek naar
alternatieve woonvormen voor hun familielid met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij ging
men er vanuit dat de bestaande GGZ-woonvormen, zoals Beschut Wonen (IBW) of een
Psychiatrisch VerzorgingsTehuis (PVT), ontoereikend waren.
Op hun zoektocht konden zij verschillende organisaties overtuigen en engageren in de tot
stand koming van het project ‘Brugwonen’.
Doelstellingen
Een woonvorm tot stand brengen waarbij personen met een psychische kwetsbaarheid (ernstig
psychiatrische aandoening / EPA) individueel kunnen wonen met dagelijkse ondersteuning en
nabijheid.
Anderzijds is de doelstelling ook een woonvorm en werking tot stand te brengen vertrekkende
vanuit de triade, waarbij naast betrokkenen (familie/mantelzorg/buurt), cliënt en hulpverlener
de drie hoekstenen vormen.
De woonvorm als concept, infrastructuur, wordt verder uitgewerkt vanuit een samenwerking
tussen de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en HOWEST.

Doelgroep
Personen met een ernstig psychiatrische aandoening.

Korte beschrijving van de werking
12-16 individuele wooneenheden worden via sociaal huurstelsel aangeboden, waarbij de
woonondersteuning dagelijks aanwezig is en aangeboden wordt van 8u tot 20u.
Woonondersteuning wordt enerzijds aangeboden door een team van 4 GGZ-medewerkers en
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anderzijds 4 medewerkers Familiehulp. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden tot inschakeling
van individuele gezinszorg, poetshulp, thuisverpleegkundige, klusjesdienst, …
Een maximale integratie in de buurt staat voorop, waarbij dan ook gepoogd wordt nauw
samen te werken met het buurtcentrum, wijkgezondheidscentrum, buurtbewoners, …

Visie op vermaatschappelijking
Personen die omwille van hun problematiek voorheen in een residentieel kader/voorziening
zouden verblijven, wordt de mogelijkheid geboden terug een rol op te nemen in de
maatschappij, als burger, inwoner, buurtbewoner, vrijwilliger… Dit vanuit een individuele
woning waar ondersteuning kan geboden worden door tal van hulp- en dienstverleners.
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