
ZORGGROEP MULTIVERSUM 
VZW DE VLIERING
BESCHUT WONEN 
Heuvelstraat 170 • 2530 Boechout

WEGBESCHRIJVING 
Openbaar vervoer
TREIN
• Station Boechout, op 5 minuten wandelafstand
TRAM
• Lijn 15, op 15 minuten wandelafstand
BUS
• Halte Heuvelstraat, op 3 minuten wandelafstand

CONTACT EN INFO
vzw De Vliering maakt deel uit van de Zorggroep 
Multiversum. Voor meer informatie kan je terecht 
op www.multiversum.care.

Beschut wonen
Secretariaat en onthaal
T 03 454 23 07

Coördinator
Yves Kempeneers
T 0490 64 43 55

Openingsuren
Elke werkdag van 9 u tot 12 u en van 13.30 u tot  
17 u.

Beschut Wonen is een deelwerking van vzw De Vliering. 
Dit is een organisatie binnen de Geestelijke Gezondheids-
zorg die behoort tot de sector Initiatieven Beschut Wonen 
(IBW). De Vliering is erkend en wordt gesubsidieerd door 
de Vlaamse overheid.  
Meer informatie vind je op de website van de Zorggroep 
Multiversum: www.multiversum.care.

Beschut wonen
Heuvelstraat 170
2530 Boechout
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Beschut wonen

WONEN EN GGZ



Beschut Wonen van vzw De Vliering biedt huisves-
ting en begeleiding aan volwassenen en ouderen met 
een ernstige psychische kwetsbaarheid in de regio  
Antwerpen – Lier.

ONZE VISIE 
Wij streven voor iedere cliënt naar een zinvol  
bestaan als burger in de samenleving.

We doen dit door toegankelijke, kwaliteitsvolle én 
betaalbare zorg aan te bieden die gestuurd wordt 
door het normenkader van Herstel Ondersteunende 
Zorg (HOZ).

Begeleiding
Beschut wonen heeft een erkende capaciteit voor 56 
cliënts en beschikt over een multidisciplinair team: 
maatschappelijk werker, psycholoog, ergo therapeut, 
bachelor in de orthopedagogie en psychologie, … De 
psychiater die verbonden is aan dit team heeft een 
beleids- en coördinerende functie.

De woonbegeleiding werkt volgens de SRH-metho-
diek (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen). 
De cliënt leert eigen krachten aan te spreken om 
beperkingen te overstijgen.

De cliënt participeert in zijn herstel op 3 niveaus: 
het eigen Persoonlijk Profiel en Persoonlijk Plan, de 
Huishoudvergadering in het groepshuis en de Bewo-
nersraad van Beschut Wonen.

We hechten veel belang aan hervalpreventie. Daarom 
heeft elke cliënt een Signaliserings- en Actieplan en 

een Crisiskaart, waarin die noteert hoe hij/zij het  
beste wordt geholpen wanneer het minder goed 
gaat.

Het realiseren van een steunende relatie met cliënt 
én familie is een sleutelelement in onze organisatie. 
De Familieraad steunt ons hierin.
De woonbegeleider komt op regelmatige tijdstippen 
langs, dit kan variëren van éénmaal tot viermaal per 
week.

Wonen
Vzw De Vliering wil zo veel als mogelijk zorg op maat 
aanbieden. Daarom heeft Beschut Wonen een gevari-
eerd huisvestingsaanbod uitgebouwd.

In totaal zijn er 33 plaatsen beschikbaar in huizen en 
appartementen gelegen in Boechout, Lier, Mortsel en 
Borgerhout.
 
• Groepswoningen 

Deze zijn instapklaar (meubels en materiaal 
aanwezig). Er zijn woningen voor 4 tot 7 
personen en appartementen voor 3 personen.  
Er zijn groepswoningen voor zowel jonge als 
oudere bewoners, voor personen met een versla-
vingsprobleem, voor personen met een dubbeldi-
agnose en voor bewoners met een grote zorg-
behoefte. Elke bewoner beschikt over een eigen 
gemeubelde kamer. De maandelijkse verblijfsver-
goeding is ongeveer 375 euro (tarief 2017). Hier 
is alles inbegrepen behalve voeding en persoon-
lijke uitgaven. Het verblijf in een groepswoning 
kan zo lang als nodig, maar ook niet langer 
en is daarom tijdelijk van aard. Daarom wordt 

gevraagd je kandidaat te stellen voor een sociale 
huurwoning. 

• Eénpersoonsappartementen 
Via vzw De Vliering kan een cliënt een apparte-
ment huren bij SHM De Ideale Woning. 27 eenper-
soonsappartementen zijn hiervoor ter beschik-
king gesteld (2018). Je betaalt een huur volgens 
je inkomen aan de Sociale Huisvestingsmaat-
schappij en je richt je appartement zelf in.

AANMELDING
We vinden het erg belangrijk dat kandidaten zich 
vooraf goed informeren. Daarom hebben we eerst 
een informatiegesprek met een kandidaat vooraleer 
het aanmeldingsformulier wordt overhandigd.

Indien je je daarna kandidaat wil stellen voor beschut 
wonen, moet je een aanmeldingsformulier aanvragen 
bij de coördinator en samen invullen met je ver-
wijzer. De medische gegevens moeten ingevuld 
worden door de huisarts of psychiater. Op basis van 
deze gegevens beoordeelt de beleidspsychiater van 
beschut wonen je zorgvraag. Indien je weerhouden 
wordt, zal je uitgenodigd worden voor een intakege-
sprek. Na dit gesprek wordt op de teamvergadering 
van beschut wonen een standpunt bepaald omtrent 
de haalbaarheid en het nut van jouw vraag naar 
beschut wonen.
Indien het antwoord positief is, word je hiervan 
schriftelijk verwittigd en op de wachtlijst geplaatst in 
afwachting van een vrije plaats.
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