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Wat is het Netwerk Norwest?  

Het netwerk Norwest is een netwerk van diensten voor 

Geestelijke GezondheidsZorg. Het stelt zich tot doel de 

organisatie van de GGZ in het noordwesten van Brussel te 

verbeteren om het welzijn van de cliënten en hun 

familie/naasten te verhogen.  
 

Netwerk van diensten  

Een aantal diensten die met elkaar verbonden zijn door 

relaties. 

 

 



Netwerk kaart 

 

 

Kun je jezelf plaatsen op de kaart? Ken je één of meer van 

de hieronder vermelde diensten? Kan je ze op de kaart 

inplannen? 



De partnerdiensten van het netwerk 

• Geestelijke gezondheid : 

o SSM Champ de la Couronne        

o SSM D’Ici et d’Ailleurs 

o SSM Le Norois 

o SSM Nouveau Centre Primavera 

o Le coin des Cerises, VZW  

o Psycho-Sociaal Centrum Le Lien 

o Beschut Wonen Primavera     

o Beschut Wonen Thuis              

o Beschut Wonen Entre Autres  

o SPAD Prisme Nord-Ouest         

o PVT Dr J. Ley (site Schweitzer) 

o Dagcentrum Thuis 

o PVT Thuis 

o Kliniek Sans Souci / Het Huis aan de Overkant 

o Dienst voor Psychiatrie en medische Psychologie van 

het Universitair Ziekenhuis Brugmann 

o Daghospitaal Paul Sivadon 

o La lampe à bouton 

o Le Funambule 

o Similes Brussel Norwest 

o Similes Bruxelles 

o Psy Cause vzw 

o En Route vzw 

o Uilenspiegel vzw 

o UPPSY-BUPSY            

 

 



• Algemene gezondheid:  

o Wijkgezondheidscentrum Antenne Tournesol 

o Wijkgezondheidscentrum Cité Santé 

o Centre de Planning Familial van Berchem-Sainte-

Agathe 

o Federatie van de Brusselse Huisartsen 

Verenigingen 

o Groupement des Généralistes du nord-ouest de 

Bruxelles 

o Wijkgezondheidscentrum Calendula 

o Wijkgezondheidscentrum Esseghem 

o Wijkgezondheidscentrum Vieux Molenbeek 

o Wijkgezondheidscentrum Les Primevères 

o Wijkgezondheidscentrum Médi-Yen 

o Wijkgezondheidscentrum Kattebroek 

o Wijkgezondheidscentrum De Brug 

o Doktersjette praktijk  

 

• Cultuur 

o Cultureel Centrum Archipel 19 

o Cultureel Centrum van Ganshoren (La Villa) 

o Collectif de théâtre Pourquoi pas nous 

o Culture Bruxelles Nord-Ouest 

 

• Specifieke noden 

o Vzw  Diogènes 

o Huis van Vrede 

o Leger des Heils 



o SAHAM 

o Netwerk SMES-B 

 

• Welzijn 

o De sociale dienst van het OCMW van Jette 

o Fami-Home 

o BRAVVO (Laeken en Neder-over-Hembeek) 

o Slachtofferbejegening van Lokale Politie Brussel 

West 

• Verslaving  

o Enaden 

o Le Pélican 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brussel : een uniek netwerk, 4 lokale antennes 

Norwest is één van de 4 antennes (=lokaal netwerk) van het 

Brussels regionaal netwerk "Psy 107", dat werd opgericht naar 

aanleiding van de hervorming van de geestelijke 

gezondheidszorg. De antennes werken voornamelijk met 

lokale zorg- en hulpdiensten.  

Het Brussels regionaal netwerk beschikt eveneens over een 

raad van cliënten en familieleden, " Interface ". Deze wordt 

beheerd door het Overlegplatform Geestelijke 

Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad. 

 

Norwest 

Bruxelles-Oost 

Rézone 

Hermès + 



Doel van het netwerk: de verbetering van de 

kwaliteit, de toegankelijkheid en de organisatie 

van de geestelijke gezondheidszorg 

 De diensten helpen om elkaar beter te leren kennen 

 De diensten ondersteunen om meer samen te werken 

 Projecten opzetten die beantwoorden aan de noden 

van het netwerk (bv. Norwest Club, Mobiwest, enz.)   

 

Vragen ? Opmerkingen ? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 



Organisatie van het netwerk Norwest 

Hoe worden beslissingen in het netwerk genomen? Wie heeft 

de leiding? Wie doet wat? Welk is de plaats van de cliënten en 

de familie leden?   

 

Algemene 
Vergadering

Raad van 
Bestuur

Directie van de 
vzw Norwest 
(Pascale D.)

Coördinatie van 
het Netwerk

Norwest (Sylvie)

Coördinatie van 
Club Norwest

(Niels)

Coördinatie van 
Mobiwest
(Jessica)

Sturings- 

comite 



De Raad van Bestuur 
De raad van bestuur neemt alle belangrijke beslissingen. Hij is 

samengesteld uit 11 werknemers die de aangesloten diensten 

vertegenwoordigen (maatschappelijk werkers, artsen, 

verpleegkundigen, psychologen) en uit vertegenwoordigers van 

cliënten en gezinnen/familieleden, die samen beslissingen 

nemen.  

De raad vergadert eenmaal per maand, behalve tijdens de 

zomervakantie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vertegenwoordiger van de cliënten  

+ 1 vertegenwoordiger van naasten/familieleden 



De Lokale Raad van Betrokken patiënten en 

familieleden 

De vertegenwoordigers van betrokken patiënten en 

familieleden in de raad van bestuur van Norwest worden 

benoemd door hun collega's in de zgn ‘Lokale Raad van 

Betrokkenen’. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale Raad van Betrokkenen 

1 vertegenwoordiger van de cliënten 

+ 1 vertegenwoordiger van naasten/familieleden 



Wat doen we bij de Lokale Raad van 

Betrokkenen ? 
De raad is een gezellige plek waar mensen hun ervaringen 

kunnen delen, hun ideeën en hun mening uiten en 

aanbevelingen kunnen ontwikkelen voor de professionals van 

het netwerk.  

Het is ook een plaats waar lokale acties kunnen voorgesteld 

worden om de geestelijke gezondheid te destigmatiseren. 

Bij elke bijeenkomst zal een thema aan de groep worden 

voorgesteld, zoals 

• zorgverlening in mijn buurt ;  

• communicatie met hulpverleners of verzorgers;  

• thuiszorg krijgen : hoe ? ;  

• hoe mijn professioneel leven organiseren of hoe aan de 

slag gaan met een psychische beperking ?;  

• enz.  

Voorstellen vanuit de deelnemers zijn eveneens welkom. 

Data en plaats van de vergaderingen  

• Donderdag 07 oktober 2021 van 14:00 tot 16:30 

• Maandag 08 november 2021 van 14:00 tot 16:00 

• Maandag 06 december 2021 van 14:00 tot 16:30 

• Donderdag 06 januari 2022 van 14:00 tot 16:30 

In het Cultureel Centrum Archipel 19, Kerkplein 15 in Berchem 

Sainte Agathe (Tram 19 en 82, halte Schweitzer, Bus 87 halte 

Maricolles, Bus 20 halte Kerkplein/Place de l’Eglise).  

Deelname is gratis. 



Vriendelijke omgangsregels binnen de raad 

Anoniem 

Ik ben niet verplicht om mijn identiteit te vermelden in de 

notulen van de Raad of andere publicaties.  

In de vergaderingen ben ik vrij om een naam of pseudoniem te 

gebruiken. 

Taal en houding 

• Vriendelijk: ik ben toegeeflijk en attent voor de andere ;  

• Nieuwsgierig: ik tracht het standpunt van de andere te 

begrijpen ; 

• Confidentieel: ik ga vertrouwelijk om met wate de andere 

zegt of doet en houd de info binnen de vergadering;  

• Authentiek: Ik ga voo oprechtheid in de uitdrukking van 

mijn gevoelens. 

Ik kan op elk moment de groep verlaten als het mij te moeilijk 

wordt. 

 

 

 

 

 

 

De raad is een plaats voor debat, uitwisseling van ideeën en 

het delen standpunten van de burger over de geestelijke 

gezondheid. De raad is dus niet de plaats voor verzorging of 

behandeling van individuele gevallen. 



Liste des associations partenaires du conseil  

 

Aidants Proches Bruxelles   
 Laura Danloy 
 02/474.02.55 

info@aidantsproches.brussels 
www.aidantsproches.brussels 
 

 

Jeunes Aidants Proches  
Guillaume Pijcke 
02/474.02.33 

info@jeunesaidantsproches.be 
www.jeunesaidantsproches.be 
 

 

Le Funambule ASBL 
Franca Rossi 
0498/22.31.21 

info@funambuleinfo.be 
www.bipolarite.org 

 

Interface 
 Olivier De Gand  
02/289.09.60 

o.dg@pfcsm-opgg.be 
www.pfcsm-opgg.be 
 

 

Psytoyens ASBL  
 François VIlain 
0491 89 17 84 

info@psytoyens.be 
www.psytoyens.be 
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Similes Brussel Norwest 
Mich Jonckheere 
 0486/34.93.38 

similes.brusselnorwest@gmail.c
om 
 

 

Similes Bruxelles  
Leyla Gomez 
02/511.99.99 

leyla.gomez@similes.org 
www.similes.org 
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Contact 

Als u vragen heeft over de raad, aarzel dan niet 

om ons te bellen of te schrijven: 

 

Netwerk Norwest (Sylvie) 

Sylvie.detaille@norwest.be 

0470/494913 

 

of 

Via Club Norwest 

Avenue Jacques Sermon 93 

1090 Jette 
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