
Charter van de partners van Bru4Home vzw 

Algemeen kader 

In het kader van de werkgroep « Huisvesting en Geestelijke gezondheid/Handicap/Armoede » van het 

Overlegplatform voor Geestelijke Gezondheidszorg, heeft men nagedacht over de bevordering van het 

creëren van huisvesting, in de regio Brussel Hoofdstad, voor kwetsbare doelgroepen zoals de 

geestelijke gezondheid, verslavingszorg, armoede, justitieel welzijnswerk, handicap en sociale globale 

actie. Enkele partners van deze groep hebben geijverd voor het creëren van het project Bru4Home, 

dat tot doel heeft de samenwerkingen te operationaliseren om zo de toegankelijkheid tot woningen 

en het duurzaam behoud ervan voor hun doelgroep(en) te bevorderen.  

Bru4Home verenigt actoren uit verschillende sectoren die allemaal, op directe of indirecte manier, 

deelnemen aan de integratie van personen die een fysieke en/of mentale handicap hebben, psychisch 

kwetsbaar zijn en/of sociaal uitgesloten. De betrokken actoren beschouwen de toegang tot en het 

behoud van huisvesting als een noodzakelijke voorwaarde in het proces van sociale (re)integratie. Om 

dit te realiseren, vormen ze samen een netwerk van partners die tot doel hebben de begeleiding naar 

huisvesting te promoten en te vergemakkelijken voor de doelgroepen die deel uitmaken van het 

project, met respect voor ieders missie. 

Het huidige charter voor partners heeft de volgende doelstellingen: 

 Het omschrijven van een kader van gemeenschappelijke waarden 

 Het benoemen van gemeenschappelijke doelen betreffende de groep en de projecten 

 De kenmerken van onze aanpak inzake begeleiding benadrukken 

 Samen de basis leggen voor de specifieke organisatorische modaliteiten van het 

samenwerkingsverband ter bevordering van het werken in een netwerk  

 De cohesie tussen de partners onderling versterken 

Gemeenschappelijke waarden / Ethische principes   

De partners bevestigen dat ze gemeenschappelijke waarden en ethische principes delen, te weten: 

 

T.a.v. de doelgroepen : 

o Toegankelijkheid tot een begeleiding op maat van de persoon en zijn situatie 

o Sociale samenhang 

o Sociale inclusie 

o Openheid voor verschillende therapeutische benaderingen en werkmodellen: klinische 

ondersteuning met oog voor empowerment van de persoon en zijn inbedding in de 

leefomgeving, ACT, risicopreventie, housing first, enz. 

 

Ten opzichte van een netwerkdynamiek: 

o Bundeling van de beschikbare hulpbronnen 

o Verantwoordelijkheid voor de begeleidingen gedeeld door het geheel van partners 

o Respect voor persoonlijke levenssfeer / Vertrouwelijkheid / Beroepsgeheim  

o Geest van samenwerking en intersectoraal werken 



o Loyaliteit en transparantie tussen de partners 

Beoogde doelstellingen door het overleg tussen de partners 

De beoogde doelstellingen zijn dubbel en betreffen zowel het engagement ten aanzien van de 

doelgroepen als ten aanzien de dynamiek van het netwerk; beide gaan samen. 

Tegenover de doelgroepen : 

o Diverse antwoorden blijven zoeken op de nood aan huisvesting van kwetsbare doelgroepen   

o Huisvesting vinden die beantwoordt aan de noden van de gebruikers/doelgroepen 

o De diversiteit van huisvesting onderzoeken 

o Innovatieve projecten voor een gemengd publiek opzetten 

o Faciliteren van de toegankelijkheid tot een woonst voor iedereen  

o Begeleiding verzekeren van de doelgroep in zijn woonst 

o Streven naar zelfredzaamheid van personen  

o Streven naar duurzame stabiliteit 

o Werken aan het behoud van de woning   

o De sociale (re)integratie van de doelgroepen bevorderen  

o Het samen leven en de inbedding in de buurt bevorderen 

o Ingaan tegen etikettering, stigmatisering via informatie en sensibilisering 

 

Ten opzichte van de netwerkdynamiek : 

o Netwerken op intersectoraal vlak en deze aanpak promoten  

o Het project evenals de zoektocht naar huisvesting blijven bekend maken bij de privé- en 

openbare huisvestingsactoren  

o Zich opstellen als gesprekspartner voor de privé- en openbare spelers van de 

huisvestingssector 

o De expertise van de partners rond de aanpak van de problematieken waaraan onze 

doelgroepen blootgesteld worden ter beschikking stellen en delen 

o De lijnen uitzetten van een overlegmodel dat tot innovatieve praktijken kan leiden 

o De overheden en de actoren van de huisvestingssector sensibiliseren rond de moeilijkheden 

waarmee onze doelgroepen geconfronteerd worden. Bepaalde vaststellingen en 

onderbouwde ervaringen doorspelen aan de overheden. 

Principe van gezamenlijke verantwoordelijkheid 
 

De partners gaan akkoord met het principe van gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van  de 

doelstellingen van het project, de verschillende betrokken partners en de begeleide personen. Zo gaan 

de partners ermee akkoord de begeleiding van een persoon te blijven opnemen als de initiële partner 

zich terugtrekt uit het project.   

Concreet wordt voorgesteld om elke huurder een overeenkomst te laten tekenen met de dienst die 

hem begeleidt waarin hij zich engageert om gedurende minimum 6 maanden begeleid te worden.   



Organisatie van het overleg 

Het overleg tussen de betrokken partners wordt georganiseerd via ontmoetingen in werkgroepen, via 

de creatie, het delen en het gebruiken van ondersteunende werkinstrumenten en methodieken. 

Intervisiemomenten met alle partners worden regelmatig voorzien.  

 

 

Opgemaakt te Brussel op 04/09 /2017 in vier exemplaren, twee in het Nederlands en twee in het 

Frans 


