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Perron70
PSYCHOSOCIAAL

REVALIDATIECENTRUM

ASSE

HET CENTRUM

• Inrichtende macht  De Raster vzw uit Grimbergen

• Vermaatschappelijking van de zorg (Artikel 107 – functie 3)

‐ Omzetting van bedden naar middelen

‐ Opname vermijden

• Herstelvisie

‐ Persoon met psychische kwetsbaarheid wordt zelf regisseur van zijn hersteltraject
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DOELSTELLING

• Het centrum biedt een intensief revalidatieprogramma aan (richtlijn: 6 halve dagen per week, 9-

12u en 13-16u)

• In de vorm van trainingen

• Met het oog op het ontwikkelen van vaardigheden nodig om duurzame verandering teweeg te 

brengen op vlak van

‐ werk

‐ wonen

‐ vrije tijd

‐ sociale contacten

SAMENSTELLING REVALIDATIETEAM

• Dr. Loes Peeters: psychiater

• Tatjana Cammerman: teamcoördinator

• Tim Verleyzen: psycholoog en systeemtherapeut

• Bert Houberechts: psycholoog 

• Bianca Barbé: maatschappelijk assistent en administratief medewerker

• Nele Van Obbergen: ergotherapeute

• Lien Trullemans: ergotherapeute

• Tessa Liekens: psychologisch consulent 

• Silke Termote: arbeidscoach

• Deborah Vantournhout: arbeidscoach Fo
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DOELGROEP

• Vanaf 16 jaar

• Met een psychische kwetsbaarheid, voldoende gestabiliseerd

• Mensen die bepaalde vaardigheden willen aanscherpen op één of meerdere levensdomeinen (9 

domeinen RIZIV) aan de hand van een intensief trainingsprogramma

• Wonende in arrondissement Halle-Vilvoorde of Nederlandstalige Brusselaars die beroep willen 

doen op het aanbod van Perron70

AANBOD

• Zowel individueel als trainingen in groep

• Zowel binnen als buiten het centrum (vaardigheden die in het centrum getraind worden, worden 

nadien in de praktijk - buiten het centrum - ingeoefend)

• Sterke nadruk op herstel

• Aanbod is eindig en kortdurend: maximaal wordt een revalidatieperiode van 1 jaar aangevraagd 

(eventueel verlengbaar)
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MODULAIR PROGRAMMA

• Individueel opgesteld trainingsprogramma door keuze uit verschillende modules

• In wederzijds overleg tussen deelnemer en team

• Wordt regelmatig samen met de deelnemer geëvalueerd en eventueel bijgestuurd afhankelijk van 

de evolutie binnen het hersteltraject

• Gebruik van IROC



3/10/2019

3

MODULAIR PROGRAMMA

• Ruimte voor individuele projecten

‐ Bijv. leren poetsen of strijken, leren met computer werken, artistiek talent ontwikkelen, met de 

arbeidscoach zoeken naar een stage op maat,…

• Ruimte voor groepsprojecten

‐ Bijv. zomerbar, animatie rusthuis,…

• Ervaringsdeskundigheid van de deelnemers

‐ Bijv. computerles kan gegeven worden door een deelnemer van het centrum die hier kennis van heeft

‐ Bijv. ontvangst van nieuwe cliënten of bezoekers kan gedaan worden door deelnemers van het centrum

MODULAIR PROGRAMMA

• Voorbeelden modules:

Coaching 1, 2 en 3 Relaxatie Stressmanagement

Creatief atelier Assertiviteit Emotieregulatie

Huishoudelijke taken Impulscontrole Project 

Relatie – gezin - familie Sociale contacten Beweging

Maatschappelijke participatie Work-Life-Balance Lichaamsvaardig

Jobclub Coping Familie

PROGRAMMA

OKTOBER Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

9u15 - 9u30 Dagopening Dagopening Dagopening Dagopening Dagopening

9u30 - 12u15
Huishoudelijke 
vaardigheden

RGF Coaching 2 Coaching 3 Coaching 1 Assertiviteit Beweging WLB 
Jobclub: 
praktisch

Jobclub: explor

Relaxatie

12u15 - 13u00 Middag Middag Middag Middag

13u00 - 13u15 Opening Opening Opening Opening

13u15 - 16u00
Lichaams-

vaardig
Sociale 

contacten
Teamvergadering                                                                                                              

Zelfstandig project
Familie Coping

Impuls- & 
Stress 

MP en 
admin

Creatief 
atelier
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PLAATS VAN DE CONTEXT

• De steun van het gezin is uiterst belangrijk

• Familiegesprekken 

• Focus op traject deelnemer en hoe familie hierin te betrekken

• Uitbouwen zorgnetwerk

• Zorgoverleggen

• Doorverwijzen of inschakelen van andere hulpverleners 

INTAKEPROCEDURE

• Hulpverleners, cliënten zelf en naastbetrokkenen kunnen aanmelden

• Rondleiding en intakegesprek bij de psychiater

• Contact

Gsm: 0470 02 81 47

Vaste lijn: 02 582 19 86

http://www.netwerkwonenplus.be/NWP/NL/de_raster_vzw/revalidatiecentrum/voorstelling/
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TERUGBETALING

• Dagprijs: 183,26 euro

• Halve dagprijs: 91,63 euro

• Persoonlijk aandeel deelnemer: 1,84 euro per dag (0 euro bij Omnio-statuut)

• Extra persoonlijke kosten (koffie, deelname module HHT, …)

LOCATIE

• Stationsstraat 70, Asse

• Vlakbij station en bushaltes
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DANK U VOOR UW 
AANDACHT!

Vragen?


