HOE KAN IK MIJ AANMELDEN?
Ben je nieuwsgierig naar wat wij jou precies te bieden
hebben? Twijfel je of onze JOVO-werking iets voor jou is
en wil je graag meer informatie? Wens je je graag aan te
melden?

ZORGGROEP MULTIVERSUM
VZW DE LINK
Antwerpsestraat 179 • 2640 Mortsel
de.link.algemeen@multiversum.broedersvanliefde.be
T 0495 24 11 25 • www.multiversum.care

Je kan je vraag richten aan volgende contactpersonen:
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ZORGGROEP MULTIVERSUM
vzw De Link
Veerkrachtwonen
Antwerpsestraat 179
2640 Mortsel
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CONTACT EN INFO
vzw De Link maakt deel uit van de Zorggroep
Multiversum. Voor meer informatie kan je terecht op
onze website.
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Coördinator
Wim De Puysseleyr
M wim.depuysseleyr@multiversum.broedersvanliefde.be
T 0471 25 27 01
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V.U. Els Vanheusden, afgevaardigd bestuurder vzw De Link, Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel

Zorginhoudelijk coördinator
Tom Vansteenkiste
M tom.vansteenkiste@multiversum.broedersvanliefde.be
T 0473 88 24 56

WEGBESCHRIJVING
Openbaar vervoer
TRAM
•
Tram 7 en 15
BUS
•
Bus 90, 91 en 92
Met de auto
•
De Antwerpsestraat is de verbindingsweg tussen
Berchem en Mortsel Centrum.
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Klinisch psycholoog
Kelly Vermeulen
M kelly.vermeulen@multiversum.broedersvanliefde.be
T 0476 96 57 24
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Deze folder is een co-creatie van de jongvolwassenen en het
team Veerkrachtwonen.

Jongvolwassenenwerking
Veerkrachtwonen

Veerkrachtwonen
Jongvolwassenenwerking
Ben je even verdwaald
Veerkrachtwonen die je naar boven haalt
Samen op weg, de weg naar herstel
Samen komen we er wel
Dan woon je samen in een huis
Geen paniek, snel voel je je thuis
Heb je het moeilijk of heb je verdriet
Het verstoppen hoeft niet
Je kan altijd even bellen
En dan je verhaal vertellen
Of je komt langs op het kantoor
En krijg je een luisterend oor
Rustig in alle tijd
Kan je je verhaal kwijt
Samen op weg naar herstel
Het lukt je wel
Rustig stap voor stap,
Word je zelfstandig en handig
Handig met je gevoel
Op naar je doel.
~ Elodie
Beschut Wonen De Link biedt, naast het aanbod
voor volwassenen, ook een specifieke werking
voor jongvolwassenen (JOVO) met een psychische
kwetsbaarheid. Instromen binnen de JOVO-werking
kan vanaf 18 tot en met 27 jaar. Het JOVOzorgtraject omvat een psychosociale begeleiding op
maat in combinatie met langdurige ondersteuning in
de woonomgeving.

We vertrekken vanuit de eigen kracht en laten je zelf
jouw traject in handen nemen. We werken samen
een positief en realistisch plan uit voor de toekomst
waarbij we jouw weerbaarheid en veerkracht
trachten te versterken. Jongvolwassenen kiezen
doorgaans voor deze ondersteuningsvorm om
“sterker in het leven te staan”,“(weer) op eigen benen
te leren staan”, “(terug) een plaats te vinden in de
maatschappij”.
In je weg naar “volwassen worden” komen er heel
wat nieuwe uitdagingen op je pad. Deze uitdagingen
maken dat je soms meer ondersteuning kan
gebruiken bij deze zoektocht. Naast onze reguliere
werking voor jongvolwassenen bieden wij eveneens
een intensievere groepswerking aan binnen ons
ontwikkelingsgericht traject Veerkrachtwonen.
WAT KAN IK VERWACHTEN?
Binnen het JOVO-zorgtraject leggen we de klemtoon
op jou als jongvolwassene én jouw netwerk. Tijdens
deze fase in jouw leven spelen steunfiguren zoals
ouders, familie, vrienden, een partner en eventuele
andere betrokken hulpverleners vaak een belangrijke
rol. We vinden contactname met je netwerk in
het kader van je zorgtraject onontbeerlijk. Samen
bekijken we op welke manier dit het best kan.
De dagelijkse werking wordt gerealiseerd door
een interdisciplinair team bestaande uit een
beleidspsychiater, teamcoördinator, zorginhoudelijk
coördinator, individuele coaches, contextbegeleiders
en psychologen.

Het JOVO-aanbod bestaat uit een individueel
ontwikkelingsgericht traject in combinatie
met een specifieke groepswerking binnen de
woonomgeving:
•
Als jongvolwassene word je benaderd vanuit
jouw krachten en mogelijkheden. Daarnaast is
er een specifieke aandacht voor zorgbehoeften
die gerelateerd zijn aan je psychische
kwetsbaarheid. We gaan samen aan de slag
met jouw doelen en we werken een realistisch,
ontwikkelingsgericht plan uit.
•
De groepswerking tracht een uitdagende en
stimulerende omgeving te creëren. Centraal
staan het delen van ervaringen, het leren van en
door elkaar, en het vinden van kracht en steun
bij elkaar.
•
Binnen het ontwikkelingsgerichte traject
Veerkrachtwonen ligt er een specifieke focus
op peer support, contextbegeleiding en
psychologische ondersteuning.
Daarnaast werken we nauw samen met relevante
partners uit jouw persoonlijke netwerk. We denken
hierbij aan jouw huisarts, psychiater en andere
hulpverleners.
HOELANG KAN IK BINNEN JOVO-WERKING
VERBLIJVEN?
Een gemiddeld verblijf van een jongvolwassene
binnen de JOVO-werking van Beschut Wonen
De Link wordt geschat op 1 à 2 jaar. We
verwachten een engagement van minstens 6
maanden om samen het traject aan te grijpen.
Daarnaast zijn er regelmatig evaluaties van jouw
ontwikkelingsgericht plan. Vanuit de groepswoning
voorzien we een doorstroom naar een meer
zelfstandige woonvorm binnen onze eigen
organisatie of extern.

