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Outreach De Steiger – De Meander 
(Mobiele Interventie Cel) 

 

Wat 

Outreach De Steiger – De Meander kwam tot stand in een samenwerkingsverband tussen                

P.C. Dr. Guislain en PC Caritas. Deze mobiele interventiecel (MIC) voor personen met een 

verstandelijke beperking en bijkomende gedrags-  en/of psychische problemen  werkt vooral 

intermediair  en intersectoraal. Outreach komt naar de cliënt en zijn omgeving toe en zal vanuit hun 

expertise betreffende geestelijke gezondheid tijdelijk ondersteunen.  

Outreach is geen thuisbegeleidingsdienst noch een dienst die de cliënt zal oriënteren. Outreach zal 

enkel ondersteunen wanneer er een netwerk is dat zich engageert voor verdere opvolging. 

 

Doelgroep 

Outreach richt zich naar (jong)volwassenen vanaf 16 jaar, hun professionele omgeving en natuurlijk 

netwerk. Typerend voor deze doelgroep is de verstandelijke beperking en comorbide psychiatrische 

en/of gedragsproblemen. 

 

Regio 

Oost-Vlaanderen 

 

Doelstelling 

Outreach wil door een inclusieve aanpak (voor, door en samen met het netwerk )  de omgeving en de 

cliënt versterken en zorgen voor een betere afstemming op de noden van de cliënt.  

Waar mogelijk probeert Outreach op die manier  een opname in een residentiële psychiatrie te 

voorkomen.  Outreach tracht tevens verbindend te zijn tussen de verschillende partijen rond de 

cliënt. 
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Werkingsmodel  

 

 

 

 

Referentiekaders 

Geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking is een wezenlijk onderdeel van 

hun kwaliteit van leven en bijgevolg is de zorg voor hun geestelijke gezondheid een fundamenteel 

recht.  

Het niveau van de persoonlijkheidsontwikkeling is niet bepalend voor de kwaliteit van leven, het 

evenwicht tussen verschillende aspecten van de persoonlijkheid is wel bepalend voor kwaliteit van 

leven. Ook personen op een zeer laag ontwikkelingsniveau kunnen een kwalitatief leven hebben mits 

hun basale emotionele, cognitieve en sociale behoeften door de omgeving beantwoord worden.  

Outreach werkt met het integratieve, ontwikkelingsdynamisch model van Došen, waarbij het niveau 

van socio-emotionele ontwikkeling als insteek wordt genomen om de ondersteuning te matchen op 

basale emotionele noden. 

 

Verwijzers aan het woord 

“ De tekst waarin beschreven wordt hoe hij de wereld ervaart, wordt vaak terug gelezen. Dat jullie 

langskomen bij het team is een enorme meerwaarde.” 

“ Men bracht mij inzichten waar ikzelf nooit zou zijn opgekomen. Het was zeer zinvol om samen te 

werken.” 

aanmelding 

vraagverduidelijking &  
verwachtingen 

gedeelde vraag 
observatie in & overleg 

met natuurlijke 
omgeving cliënt 

beeldvorming 

diagnostische 
hypothese 

inventarisatie basale 
emotionele noden & 

vertaling naar 
ondersteuningsplan 

coachen omgeving bij 
implementeren van 
meer afgestemde 

ondersteuning  

evaluatie - zoeken naar 
borging 
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“ Het gaat nu beter met haar maar we hebben nog schrik dat zij terug zou hervallen. We kregen wel 

terug een positieve kijk op haar. Het was fijn om te horen dat we toch goed bezig waren. Door een 

andere invulling van onze rol als begeleider is het gemakkelijker; we worden niet zo vlug meer 

meegesleurd door haar momentane toestand.” 

 

Bijkomende info 

De interventies van Outreach zijn gratis, met uitzondering van de verplaatsingskosten. 

 

Contact 

Outrach De Steiger – De Meander 

P.C. Dr.Guislain 

Campus Sint-Alfons 

Sint-Juliaanstraat 1 

9000 Gent 

T 09 243 55 52 

F 09 243 55 56 

steiger-meander@outreach.be 
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