Vzw Walden

Fenix is, naast Echo, Sonar, Wonen en het
Hoeckhuys, een deelwerking van vzw Walden.
Meer info over deze verschillende teams vind je op
www.vzwwalden.be.
De kernopdracht is het bieden van ondersteuning
op tal van levensdomeinen, vertrekkende vanuit de
individuele wensen, noden en doelen van de cliënt.
Zo wordt er een traject op maat opgesteld met als
doel de levenskwaliteit te optimaliseren.

Contact
fenix@vzwwalden.be
Vital Decosterstraat 88
3000 Leuven
016 24 05 80
www.vzwwalden.be

De begeleiding focust zich op verschillende zaken
zoals het psychosociaal welbevinden, sociale
administratie, huishouden, dagbesteding, medicatie ...

Bereikbaarheid met openbaar vervoer

De maatschappelijke zetel van Walden is
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek.

Bus richting centrum Leuven.
Halte Jan Stasstraat op de Bondgenotenlaan
of Rector De Somerplein.

De vzw is een samenwerkingsverband tussen
Zorgcentrum Sint-Kamillus in Bierbeek en het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Vlaams-Brabant Oost.

Fenix

Verantwoordelijke uitgever: vzw Walden - Krijkelberg 1 - 3360 Bierbeek

Vzw Walden is een organisatie die zich richt tot
personen met een psychische kwetsbaarheid die
ondersteuning nodig hebben bij hun reïntegratie
in de maatschappij op gebied van wonen en
activering.

Fenix

Ondersteuning van personen
met een interneringsstatuut

Forensisch mobiel team
Het Forensisch Mobiel Team biedt behandeling in de
thuissituatie, wanneer deze gevestigd is in de regio’s
Diest, Leuven, Tervuren en Tienen.
De begeleiders van Fenix bezoeken de cliënt
gemiddeld 1 keer per week. De behandeling focust
zich op psychosociaal welbevinden, sociale
administratie, huishouden, dagbezigheden, medicatie …

Fenix richt zich tot personen met een
interneringsstatuut die ondersteuning
nodig hebben in hun persoonlijk herstel.
Fenix biedt begeleiding, huisvesting en
behandeling aan op maat van de cliënt en
zijn omgeving. Het bereiken van
maatschappelijke integratie staat voorop.
De werking van Fenix bestaat uit verschillende
projecten:
• Geïntegreerd wonen
• Forensisch mobiel team
• Seksueel overschrijdend gedrag
• Fenix+
• Schakelfunctie

Geïntegreerd
wonen
Fenix biedt huisvesting aan voor cliënten die
hiervoor in aanmerking komen. We beschikken over
een oefenhuis in de buurt van Zorgcentrum
Sint-Kamillus in Bierbeek en studio’s/appartementen
in centrum Leuven.

Seksueel
grensoverschrijdend gedrag
Het zorgaanbod Seksueel grensoverschrijdend
gedrag is bedoeld voor volwassen geïnterneerden
die nood hebben aan begeleiding rond de thema’s
seksualiteit en grenzen.
Het behandelaanbod omvat:
• Individuele gesprektherapie
• Groepsgesprekking
• Medische psychiatrische opvolging

Fenix+
Fenix+ is een ambulant behandelcentrum voor
personen met een interneringsstatuut én
dubbele diagnose (middelenproblematiek én
psychiatrische problematiek).
Fenix+ biedt:
• Dagelijkse ondersteuning
• Medisch-psychiatrische opvolging
• Therapeutische ondersteuning
• Activering

Schakelfunctie
De schakelfunctie biedt ondersteuning bij de
uitbouw van zorgtrajecten voor geïnterneerden
die willen resocialiseren in de regio HalleVilvoorde-Brussel (Nederlandstalig).
De schakelfunctie kan een geïnterneerde
persoon en zijn eventuele zorgpartner doorverwijzen naar het juiste zorgtraject in onze regio.

Kostprijs
Afhankelijk van de werking (verblijfskost,
administratieve kost ...) betaal je een bijdrage.

Aanmelden
Wens je begeleiding van Fenix? Of heb je nog
andere vragen? Aarzel dan niet en neem
telefonisch of via mail contact op:
• 016 24 05 80
• fenix@vzwwalden.be
Na een kennismakingsgesprek volgt er een
intakegesprek, waarin gevraagd wordt toelichting te
geven bij je vraag en situatie. Vervolgens wordt ook
een voorstellingsgesprek gepland met een
betrokken instantie (psychiatrisch centrum, psychosociale dienst van de gevangenis, psychiater ...)
Wens je een aanmelding te doen voor de
schakelfunctie? Vul dan het aanmeldingsformulier
in dat je terugvindt op de website. Een medewerker
neemt vervolgens contact op met jou.

