
Beste lezers, 

Geen nieuwjaarsbrief maar de nieuwsbrief van Het PAKT! Wij houden ons aan 

ons goede voornemen om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen 

binnen Het PAKT. Veel leesplezier!  

Ilse, Liesbeth en Sofie 

Nieuwsbrief Het PAKT 

Januari 2017 - Nummer 13 

IN DE KIJKER: Nachtopvang en Nachtopvang Plus 

CAW Oost-Vlaanderen organiseert het hele jaar door nachtopvang voor dak-

lozen. De Nachtopvang  is bedoeld als noodoplossing voor mensen die op 

zoek zijn naar een veilige en rustige overnachting. Er wordt voorzien in een ont-

bijt en avondmaal en er kan gedoucht worden. De Nachtopvang werkt zo 

laagdrempelig mogelijk: de belangrijkste voorwaarde voor het gebruik van 

deze dienstverlening is het respecteren van de rust en veiligheid van iedereen 

aanwezig.  

In de regio Gent-Eeklo wordt de nachtopvang georganiseerd in een gebouw 

in Nieuwland 12-14 te Gent en is  toegankelijk vanaf 21 uur tot 9 uur. Dit is mo-

gelijk dank zij de steun van de Stad Gent en OCMW Gent. De nachtopvang 

wordt uitgebouwd in nauwe samenwerking met verschillende initiatieven op 

het vlak van  welzijns- en gezondheidszorg. Er is plaats voor 26 personen en het 

gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en huisdieren. Er is een beper-

king op het gebruik van 5 nachten per 14 dagen. Tijdens winterperiodes wordt 

de capaciteit uitgebreid en kunnen de toegangsvoorwaarden worden aan-

gepast. Een bed reserveren kan op het nummer 0800/62.227 tussen 11u en 

16.30u en na 22.15u. Voor de tweede nacht van  elke 5 nachten wordt er ver-

wacht dat de persoon langsgaat bij een hulpverlener (OCMW, CAW, Straat-

hoekwerk, Huize Triest, MSOC). Daarna kan men zelf reserveren via het 0800-

nummer.  Het aanbod van de nachtopvang is gratis. 

Daarnaast bestaat er ook de Nachtopvang Plus: De doelgroep van deze 

deelwerking zijn die mensen die behoren tot de doelgroep van nachtopvang 

en die kampen met zulke complexe problematieken dat van de toeleider op 

korte termijn niet kan worden verwacht een hulpverleningstraject op te zetten 

richting een structurele oplossing. De toegang tot Nachtopvang Plus wordt 

georganiseerd via een instroomoverleg, waar de kandidaten worden bespro-

ken. Een bed reserveren voor nachtopvang plus kan enkel en alleen via een 

toeleider en dient gekoppeld te worden aan een hulpverleningstraject. Voor 

Nachtopvang Plus wordt een bijdrage gevraagd. 

Meer info via geertbeeckmans@cawoostvlaanderen.be. 

Fusie PC Caritas en PZ 

Sint-Camillus tegen 

1/1/2018 

De voorbereidende eer-

ste fase van verkenning 

en gegevensuitwisseling is 

achter de rug; de komen-

de maanden zullen de 

strategische krijtlijnen ver-

der uitgetekend wor-

den.  De directiecomités 

worden alvast samenge-

voegd. Contact: Her-

man.Roose@pccaritas.be 

algemeen directeur en 

Wim.D’hanis-Dick@sint-

c a m i l l u s . b e ,  c o -

algemeen directeur.  

GEPS stelt voor: mas-

terclass en studiena-

middag 

Op 10 februari 2017 or-

ganiseert GEPS (Gent 

Eeklo Psychose Samen-

werking) een master-

class en studienamid-

dag 'Zorg bieden in de 

realiteit van vandaag - 

de rol van ervaringsdes-

kundigheid in herstel'. 

Meer info vindt u op on-

ze website of via deze 

link. 

http://www.het-pakt.be/sites/default/files/sites/default/files/foldergeps10februari2017.pdf
http://www.het-pakt.be/sites/default/files/sites/default/files/foldergeps10februari2017.pdf


En de nieuwe voorzitter van Het PAKT is… 

Wim D’hanis! Wim is algemeen directeur van PZ Sint-

Camillus en zal vanaf 1 februari de fakkel overnemen 

van huidig netwerkvoorzitter Jan Steel.  We wensen 

hem veel succes! 

Versnelde toewijs sociale huurwonin-

gen 

Bepaalde partners van Het PAKT (psychiatrische zieken-

huizen, initiatieven beschut wonen, mobiele teams,...) 

kunnen bij Het PAKT een aanvraag indienen voor men-

sen met psychische problemen en een dringende 

noodzaak aan een sociale woning. In een samenwer-

kingsakkoord met OCMW Gent en de Gentse huisves-

tingsmaatschappijen werd afgesproken dat Het PAKT 

jaarlijks 9 cliënten op deze versnelde manier aan een 

sociale woning kan helpen. Begeleiding in de thuissitua-

tie wordt na inclusie opgestart door het MOBiLteam 

van de regio. Sinds de opstart van dit aanbod in 2014, 

werden 28 mensen reeds gehuisvest (één iemand 

wacht nog op een woning, en 3 andere aanvragen 

worden momenteel verwerkt). 

Meer info omtrent voorwaarden en afspraken kan u 

verkrijgen bij sofiewybo@pakt.be 
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E-mailadres info@pakt.be 

We vragen met aandrang om via het e-mailadres 

info@pakt.be géén vertrouwelijke cliëntinformatie 

door te mailen. Dit e-mailadres is bestemd voor alge-

mene vragen en komt terecht bij de netwerkcoördi-

nator en het Netwerkpunt. Vragen die bestemd zijn 

voor het MOBiLteam, kan men richten naar  

onthaal.mobil@pakt.be. Vragen voor het Netwerk-

punt kunnen gesteld worden via netwerk-

punt@pakt.be. 

Innovatieve praktijken 

De overheid organiseert na de lancering van het 

handboek innovatieve praktijken uitwisselingsdagen 

van ervaringen per thema. Er worden telkens een vier-

tal praktijken naar voor gebracht. Daarna zal de nodi-

ge tijd worden uit getrokken om in kleine groepjes van 

gedachten te wisselen en bijkomende vragen te stel-

len aan de experten van de innovatieve praktijk.   

Data en de themata:  

-  samenwerking met de eerste lijn: 2 februari 

- participatie en empowerment van patiënten en    

    naastbetrokkenen: 3 april 

 - socio-professionele inclusie: 1 juni  

Meer info bij ilsedeneef@pakt.be. 

Wij zoeken: intervisor begeleide intersectorale intervisie 

De begeleide intersectorale intervisie is een aanbod, vanuit Het PAKT ism SEL Gent. Deelnemers, die in hun 

werk geconfronteerd worden met mensen met psychische/ psychiatrische problemen krijgen gedurende 3 

bijeenkomsten van telkens 2 uur de kans om cliëntgerichte casussen te bespreken. De sessies worden lokaal 

of regionaal georganiseerd, zodat men naast inhoudelijke verdiepingen, ook elkaar en elkaars werking kan 

leren kennen. 

Wij zoeken nog een extra psychiater of psycholoog die deze sessies in 2017 wil begeleiden.  Lijkt het u boei-

end om hulpverleners te ondersteunen in de omgang met mensen met een psychische/psychiatrische stoor-

nis, vertrekkende vanuit uw eigen concrete ervaringen met deze doelgroep? Contacteer dan Marc Tack, 

voorzitter PG functie 1 via m.tack@cggeclips.be voor meer info.  

Vragen?  

U mag deze nieuwsbrief gerust verspreiden naar andere geïnteresseerden. Vragen, suggesties of ideëen in verband 

met de nieuwsbrief van Het PAKT kan u doormailen naar sofiewybo@pakt.be. Indien u deze nieuwsbrief niet meer 

wenst te ontvangen, mail naar sofiewybo@pakt.be. 

mailto:nellebeurms@pakt.be
http://www.innopsy107.be/index.php
mailto:nellebeurms@pakt.be
mailto:nellebeurms@pakt.be

