FICHE “Regionaal Crisisnetwerk Brugge”
IDENTIFICATIE
Organisatie: CAW Noord-West-Vlaanderen /Regionaal Welzijnsplatform NWVL
Project/initiatief: Regionaal Crisisnetwerk Brugge
Sector: Welzijn
Werkingsgebied: politiezones Brugge
Samenwerkingsverband tussen: CAW met intersectorale stuurgroep: ’t SAS Brugge, CAW NWVL,
GGZ, Politie, GGZ, PET, AZ, OCMW Brugge, OCMW Zedelgem, OCMW Knokke-Heist
Contactadres: stefanie.ramboer@crisisnetwerkbrugge.be
Startjaar: actualisatie sinds 2014 lopende
Contactpersoon:
naam: Stefanie Ramboer
adres: Vlamingdam 36 8000 Brugge
tel: 0471/ 80 20 30
mail:stefanie.ramboer@crisisnetwerkbrugge.be
website:

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
De crisisnetwerken, destijds opgericht vanuit de Veiligheids- en Preventiecontracten door
het Ministerie van Binnenlandse zaken bestaan al geruime tijd. West-Vlaanderen kent 6
netwerken nl. Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende, Roeselare-Tielt en Veurne-Diksmuide
Het netwerk van Brugge, vroeger KIG1, werd vroeger als model gebruikt voor de andere
netwerken doch kent het netwerk Brugge de laatste jaren een minimale invulling wat
betreft de partners. In 2015 deden 302 personen een aanmelding voor het netwerk,
daarvan werden er 204 aanvaard en kenden 192 personen een opname in het
crisisnetwerk Brugge.
Sinds een aantal jaren is de erkenning en de nood aan een regionaal crisisnetwerk
opnieuw sterk actueel. Via middelen, toegekend door Stedenbeleid Brugge, werd in het
Regionaal Welzijnsplatform Noord West-Vlaanderen gestart met het proces tot
hertekenen van het crisisnetwerk. Lokale besturen en hulpverleningsdiensten werden
bevraagd omtrent de noodzaak van een crisisnetwerk. Dit resulteerde in de oprichting
van een stuurgroep crisisnetwerk Brugge. Via middelen van de provincie WestVlaanderen kreeg het crisisnetwerk de kans om, voor de periode september 2015-juni
2016, een halftijds medewerker aan te werven die in nauwe samenwerking met de
stuurgroep stappen zet in het operationaliseren van het crisisnetwerk. Het draaiboek
regionale crisisnetwerk Brugge krijgt concreet meer vorm. Op vandaag is het niet
afgerond in zijn breed gedragen kader. Het draaiboek specificeert zich op 3 pijlers
(aanmelding/opvang/ambulant gesprek).

Doelstellingen
Een regionaal crisisnetwerk is een samenwerkingsverband tussen hulpverleners en
dienstverleners die aan mensen, in een psychosociale acute nood/crisis, na de
kantooruren, minimaal crisisopvang biedt tot de volgende werkdag en dan een
aanbod heeft tot verdere opvolging van de cliënt.

Doelgroep
Het regionaal crisisnetwerk richt zich tot volwassenen (evt. vergezeld van kinderen) die
in een crisissituatie op korte termijn opvang nodig hebben en hier zelf niet kunnen voor
instaan. Het regionaal crisisnetwerk is toegankelijk voor iedereen. Er zijn wel bepaalde
uitsluitingscriteria die te maken hebben met de veiligheid (zowel t.o.v. de cliënt als t.o.v.
het netwerk). Voor minderjarigen en een ouder met kinderen wordt er bij voorkeur
doorverwezen naar crisisnetwerk integrale jeugdhulp.
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Het netwerk kent het arrondissement Brugge als werkingsgebied, volgende steden vallen
hieronder: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp,
Torhout, Zedelgem, Zuienkerke.

Korte beschrijving van de werking
Het netwerk bestaat uit drie pijlers nl. onthaal, opvang en het ambulant gesprek.
Na kantooruren kan naar een crisisnetwerk nummer gebeld worden. Na een screening
wordt een opvangplaats aangeboden tot de volgende werkdag.
Het crisisnetwerk wil op alle pijlers een breder gedragen partnerschap in de regio
verbinden. Het crisisnetwerk maakt een draaiboek op dat gekend is en inzetbaar is
wanneer iemand in een acute crisissituatie belandt buiten kantooruren en een
crisisopvang nodig heeft.
De focus ligt op een continuüm waarbij reeds aanwezige hulpbronnen na de crisisnacht
inzetbaar zijn. Op regelmatige basis komt een stuurgroep samen die de coördinatie mee
aanstuurt. Deze stuurgroep geniet een intersectorale en intergemeentelijke
vertegenwoordiging (CAW, OCMW, GGZ, oranje vzw, politie,…) .

Visie op vermaatschappelijking
Iedereen erkent de nood aan opvang voor mensen in acute crisis.
“Niemand ( met en zonder papieren) mag genoodzaakt zijn om tegen zijn wil op
straat te moeten overnachten bij gebrek aan opvang die aangepast is aan zijn
situatie.” Feantsa
(= Europese federatie van nationale organisaties die met daklozen werken °1989 )
Mensen die in een acute crisis belanden, hebben recht op opvang. Ook na de
kantooruren.
Na de crisisnacht willen we krachten bundelen (reeds aanwezige hulpbronnen
inschakelen of regio actoren inzetten via het draaiboek ambulant gesprek )
Dit alles om de crisis zo adequaat mogelijk op te heffen.
Dit vraagt tevens een engagement van de persoon in crisis. Hij/zij blijft de regie
behouden.
Belangrijk in de werking van het regionaal crisisnetwerk is net die intersectorale en
intergemeentelijke samenwerking. Waar hulp- en dienstverleners ten dienste van de
cliënt verbindend samenwerken om zo tot kwalitatieve hulpverlening te komen.
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