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Ruim een half jaar is door onze technische diensten hard
gewerkt aan de optimalisatie van onze burelen.
In een eerste fase werd werk gemaakt van nieuwe burelen
voor de begeleiding van het Open Gedeelte (bureau aan de
straatkant) en het centrale bureau voor Zorg en Structuur.
Vervolgens kregen onze herstelbegeleidster, maatschappelijk werkster en arts(en) een nieuw ingerichte plaats toegewezen. In een laatste fase werd het bureau van de afdelingshoofden ontdubbeld. Isabelle De Wispeleir behoudt
haar plek in het vertrouwde bureau, Wouter Demarest betrekt sinds kort een nieuw ingericht bureau vlakbij de living
van Structuur.
Wist U dat… Het Open Gedeelte in clusters werkt.

Niet altijd even doorgrondelijk voor mensen van buitenaf maar
de begeleiding van het Open Gedeelte werkt in drie clusters.
Dit betekent dat iedere bewoner is toegewezen aan één van
deze drie clusters. Zo’n cluster bestaat uit een viertal begeleiders die naast het begeleiden van hun bewoners ook opvolging
geven aan het huis, appartement of studio waar die bewoners
in zijn ondergebracht.

Nieuwsbrief - Spotlight
Data “Vrienden van de PVT”
15/12/16
21/03/17
2/05/17
Telkens van 17:00 tot 19:00

TIP! Als familielid is het zinvol te weten tot welke cluster u
zich kan richten wanneer u contact opneemt.

Kort nieuws uit de Lorkenstraat



Enkele bewoners van Zorg en Structuur
zijn momenteel op vakantie naar Nederland. Onder een stralende zon gaat momenteel een midweek door in Resort Oesterdam in Tholen.



Sinds 2013 is het officiële coördinatorschap van PVT in handen van Karline Vermeulen.
Het doorschuiven naar de functie van ‘Directeur
Patiëntenzorg’ voor het Psychiatrisch Ziekenhuis
zorgt ervoor dat Mevr. Vermeulen de functie zal
doorgeven aan een nog aan te werven
‘Coördinator Wonen’ waar momenteel een vacature voor loopt. In deze opdracht zit ook het oprichten van een nieuw wooninitiatief in de nabijgelegen Haverstraat vervat.



Met een toekomstige verdere afsplitsing van het Ziekenhuis is een naamgevingsproces
aan de gang met een communicatiebureau. PVT Lorkenstraat blijft als algemene naam
behouden maar de groepen ’Open’, ’Zorg’ en ’Structuur’ zullen weldra komen te vervallen. Ook zal het komende werkjaar een nieuw logo worden geïntroduceerd. In de volgende nieuwsbrief daar vast meer over.



In november start onze nieuwe beleidsarts Dr. De Smul die Dr. Jordaens opvolgt. Thans is
er een interim-regeling met onze hoofdgeneesheer Dr. Debruyne die sinds 2010 al geruime periodes actief was in de Lorkenstraat.

Als u deze nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen, gelieve dan een mailtje te sturen naar
wouter.demarest@fracarita.org.

