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Route 11 

 

• Psychosociaal revalidatiecentrum Kempen (Turnhout) 

 
• Maatschappelijk herstel 

• Trainen op levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd en sociaal 
netwerk) 

• Nadruk op vertaling naar eigen context  
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Route 11:  
Psychosociaal revalidatiecentrum Kempen 

• Maatschappelijk herstel 
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Psychosociaal revalidatiecentrum 
Hoe? 

• De deelnemer is meer dan patiënt alleen 

• Vaardigheden trainen 

• Versterken van rollen in de eigen context 

• Empowerment 

• Max. aanspreken van eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van 
deelnemer 

• Regie in dialoog 

• Frequente evaluatie met deelnemer 

• Werken met context/ systeem 

• Nauwe samenwerking met verwijzers, HA, zorgpartners en nazorg 

 

• Klemtoon op vertalen naar thuis (expliciet) 

• Niet vrijblijvend en (wel) eindig 

Route 11 – Psychosociaal revalidatiecentrum Kempen                                                                                                            vzw ‘t Kader 

Psychosociaal revalidatiecentrum 
Therapie-aanbod 

 

• Werking: 
• Atelierwerking 

• Individueel in groep 

• georiënteerd op levensdomeinen 

• focus op uitvoeren en transfer naar de 
thuissituatie 

• Systeemgesprekken 

• Individuele gesprekken 

• keuzesessies 
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Route 11: 
Multidisciplinair team 

• Team: 
• 2 psychologen, 1 maatschappelijk werker, 2 ergotherapeuten,   

 1 administratieve kracht, 1 coördinator 

 

• Psychiater: 

• Antoinet Komen 

 

• Arbeidscoach GGZ 

• Jens Cambré 

 

• TAZ -psycholoog 

• Werk-en zorgdecreet: bachelor 
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Psychosociaal revalidatiecentrum 
aanmelding 

 

• Cliënt kan vrijblijvend deelnemen aan een infomoment na tel. contact 

• Aanmelding via het aanmeldingsteam (AMT) netwerk GGZ Kempen door 
verwijzer (014/57 91 00) 

• AMT doet de screening en oriëntatie 

• Intake bij Dr. Komen (na aanmelding via AMT) 

 

• Praktisch:  
• 1,80 euro/ dag (gratis bij verhoogde tegemoetkoming) 

• Max. 1, 1 ½ of 2 jaar – afhankelijk van diagnose 

• Zo kort mogelijk en zo lang als nodig met max. termijn in achterhoofd 

 

• Zie stroomdiagram met richtvragen 
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Arbeidscoach netwerk GGZ Kempen 

 

• Begeleiding van cliënten vanuit GGZ- expertise 
• Begeleiding naar betaald werk 

• Begeleiding tijdens betaald werk 

 

• Coachen van partners 
• Ivm omgaan met cltn. met psychische problemen 

• Ivm ondersteuningsmogelijkheden ovv werk 
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Arbeidscoach:  
Hoe? 

 

• Vergelijkbare visie en methodiek cfr. revalidatiecentrum 

• Aanvullend aan bestaande diensten 

 

• Klemtoon op streven naar betaalde tewerkstelling 

• Niet vrijblijvend en (wel) eindig (max. 2 jr) 
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Arbeidscoach:  
aanmelding 

 

• Aanmelding door een verwijzer via AMT (014/ 57 91 00) 

 

• Vraag naar coaching: rechtstreeks (0471 70 35 04)  

• Jens Cambré - arbeidscoach@route11.be 

 

• Zie stroomdiagram met richtvragen 
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Route 11:  
Ambulant referentiecentrum GGZ en arbeid 

 

• Expertise op vlak van GGZ en werk: 
 

• Arbeidscoach GGZ 

• Werking rond arbeid in revalidatiecentrum 

• TAZ: tender activering - zorgtrajecten 

• Werk- en zorgdecreet: casemanager zorg  

• IPS: individual placement and support 
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Route 11 in de Zuiderkempen?! 

 

• Kortere Termijn: 

 
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid 

• Psychosociaal revalidatiecentrum en arbeidscoach GGZ in het zuiden 
van het arrondissement, bv Herentals 
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Sterke regio. Slim netwerk. 

 

• Middellange – langere termijn 

 
• Win/win via samenwerking 

• Ambulant revalidatiecentrum (773.) verslavingsproblematiek 

• Vrijwilligerscoach (GGZ) 
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Route 11 (psychosociaal revalidatiecentrum)  

Is cliënt tussen 18 en 65 jaar oud? 

Ervaart de cliënt psychische moeilijkheden die zijn dagelijks functioneren belemmeren? Wil hij hierin iets veranderen? 

Heeft cliënt nood aan therapeutische ondersteuning bij het werken aan levensdomeinen zoals wonen, werken, dagbesteding 

en/ of functioneren in zijn context? 

Is cliënt stabiel genoeg om 2 tot 3 dagen per week therapie te volgen in groep? (kan in hele of halve dagen – 4 tot 6 dagdelen 

per week) 

Is cliënt bereid om zelf te investeren in zijn herstelproces? (eigen engagement?) 

 

 

Wenst een cliënt vrijblijvend informatie dan kan hij zelf een afspraak maken bij Route 11: tel.  014/44 29 19 
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Arbeidscoach (netwerk GGZ Kempen)  

Ervaart de cliënt psychische moeilijkheden? 

Is de cliënt tussen 18 en 65 jaar oud? 

Is betaalde tewerkstelling (vermoedelijk) haalbaar? 

Belemmeren de psychische moeilijkheden de cliënt in een traject naar/ of tijdens betaalde tewerkstelling? 

Is de cliënt bereid om zich actief in te zetten in een traject naar/of tijdens betaalde tewerkstelling? 
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