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Woonbegeleiding 

Aanmelding / intake 

Een aanmelding dient steeds schriftelijk te  

gebeuren. Hiertoe bezorgt de verwijzer een 

psychiatrisch en sociaal verslag. 

Op basis van deze informatie beslist het  

intaketeam of de intake verder gezet  wordt. 

Indien u vooraf bijkomende informatie wenst 

kunt u steeds contact opnemen met de  

teamverantwoordelijke woonbegeleiding;  

Kristel Wittouck. 

De intake bestaat uit: 

 het invullen van een vragenlijst, 
 een gesprek met twee leden van het   

intaketeam, 
 een gesprek met de coördinerend  

psychiater. 
 

Hierbij vinden we het belangrijk zowel met de 

kandidaat als verwijzer en behandelaar in   

overleg te gaan. Indien mogelijk worden ook de    

familie of belangrijke derden betrokken. 

Op basis van deze informatie beslist het intake– 

en adviesteam of de kandidatuur, definitief of 

voorwaardelijk, weerhouden wordt. 

Zodra er een plaats vrij komt, waarvan inge-

schat wordt dat deze aan de verwachtingen en 

noden voldoet, wordt de kandidaat  

gecontacteerd. 

Contactgegevens 

Mevr. Kristel Wittouck, teamverantwoordelijke  

Dr. Johan Baeke, coördinerend psychiater 

 

Adres :   Stationsstraat 127, 8730 Beernem 

Tel. :   050 96 00 20 

E-mail :   woonbegeleiding@4veld.be 

  kristel.wittouck@4veld.be 

  johan.baeke@4veld.be 

Website : www.4veld.be 

Facebook : www.facebook.com/4veld 

Twitter : @4veld 



Voorstelling 

4veld is een vzw, ontstaan uit een samenwer-

kingsverband tussen Psychiatrisch Centrum Sint

-Amandus en Centrum Geestelijke Gezond-

heidszorg Prisma. 

Binnen het wettelijk kader van het KB van 10 juli 

1990, betreffende de normering van de  

initiatieven beschut wonen, heeft ons project 

een erkenning voor 125 plaatsen Beschut  

Wonen. Hierbij gaat het om 113 plaatsen 

‘regulier’ Beschut Wonen en 12 plaatsen  

Forensisch Beschut Wonen. 

Deze 125 plaatsen zijn verspreid over 24  

woningen gelegen in de regio Houtland 

(Beernem, Wingene, Hertsberge en Torhout). 

 

Doelgroep 

Wij richten ons tot personen : 

 met een gestabiliseerde psychiatrische  

problematiek,  

 voor wie volledig zelfstandig wonen (nog) 

niet mogelijk blijkt, 

 die open staan voor begeleiding en  

ondersteuning met betrekking tot de ver-

schillende levensdomeinen. 

 

Huisvesting 

Woonvormen 

De meeste van de woningen zijn gemeenschaps-

woningen en woningen met kamerwoonformule. 

In beide woonvormen hebben bewoners een  

eigen kamer,  maar zijn badkamer, keuken en  

leefruimte gemeenschappelijk. 

In de gemeenschapswoningen wordt het accent 

meer op het samenwonen en groepsgebeuren 

gelegd. 

Daarnaast is er nog het studiowonen en het  

wonen “op eigen adres”. 

 

Kostprijs 

Maandelijks wordt een verblijfsvergoeding  

gefactureerd. Hierbij zijn de huur van de  

gemeubelde kamer, gemeenschappelijke ruimtes, 

inrichtingskosten van de woning, energiekosten  

en verzekering voor brand en burgerlijke  

aansprakelijkheid inbegrepen.  

Deze gebruiksvergoeding bedraagt gemiddeld  

€ 380 en varieert (vooral) naar gelang het volume 

van de kamer en –inrichting. 

Alle andere uitgaven, zoals voor voeding,  

medicatie, was, vervoer, producten voor persoon-

lijke hygiëne, enz. zijn niet in begrepen in de  

verblijfsvergoeding 

Begeleiding 

 De begeleiding is zeer uiteenlopend en         

vooral gericht op de individuele hulpvraag 

en mogelijkheden van de cliënt. 
 Een woonbegeleider is bereikbaar : 

 op maandag t.e.m. vrijdag van 7u tot 

21u, 

 op zaterdag en zondag van 8u tot 21u, 

 tijdens de nacht via een wachtdienst. 

 Een vaste woonbegeleider komt minimum 

één maal per week langs.  

 De woonbegeleider biedt ondersteuning bij : 

 persoonlijke problemen,  

 het organiseren van het dagelijks leven 

(voeding, hygiëne, medicatie, …), 

 het (verder) uit– of herbouwen van  

familiale en sociale contacten, 

 het zoeken naar een gepaste  

daginvulling. 

 Voor de duur van de begeleiding is het nood-

zakelijk dat elke cliënt door zijn/haar  

psychiater verder opgevolgd wordt.  


