
RTH PILOOTPROJECT
‘BRUG BINNEN-BUITEN’

REGIO

We begeleiden personen die (gaan) wonen in 
één van de volgende gemeentes:

CONTACT

Wenst u meer informatie, wilt u een kandidaat  
aanmelden of heeft u een vraag naar outreach? 
Neem contact op met:

Anne Vanderbruggen

0476/55 02 03 
anne.vanderbruggen@ferdinand.broedersvanliefde.be

Het project 'Brug Binnen-Buiten' is een pilootproject  
binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH),  
gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH). 

sf logo op achterkant!!

  Check ook onze Facebook-pagina

• Alken
• Beringen
• Borgloon
• Diepenbeek
• Gingelom
• Halen
• Ham
• Hasselt
• Heers
• Herk-De-Stad
• Heusden-Zolder

• Houthalen- 
Helchteren

• Kortessem
• Leopoldsburg
• Lummen
• Nieuwerkerken
• Sint-Truiden
• Tessenderlo
• Wellen
• Zonhoven 

MOBIELE ONDERSTEUNING 
BIJ HET OPBOUWEN VAN  
EEN LEVEN NA DE GEVANGENIS



RTH PILOOTPROJECT 'BRUG BINNEN-BUITEN'

De overgang van een verblijf in de gevangenis  
naar deelname in de maatschappij is ontzettend 
groot. Voor mensen met (een vermoeden van) een  
beperking geldt dit nog eens zo sterk. Na hun  
vrijlating worden ze plots geconfronteerd met  
een eindeloze keuzevrijheid en complexe, vaak  
onduidelijke verwachtingen in een snel draaiende 
maatschappij.

Het project Brug Binnen-Buiten biedt mobiele  
ondersteuning aan personen met (een vermoeden 
van) een beperking met als doel hen maximaal te 
ondersteunen bij de reïntegratie in de  
maatschappij. 

VOOR WIE?

• Volwassenen met een vermoeden van een  
beperking (bv. personen die buitengewoon  
onderwijs hebben gevolgd, personen die  
weinig weerbaar zijn, personen die niet/ 
moeilijk kunnen lezen of schrijven, personen 
die het moeilijk hebben om met geld om te gaan, 
impulsief zijn…).

• De persoon verblijft momenteel in de  
gevangenis (Hasselt) en is gestart met een  
reclasseringstraject OF de persoon is recent  
vrijgekomen uit de gevangenis.

• De persoon staat open voor begeleiding en is  
bereid ondersteuning toe te laten.

HOE?

Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele  
gesprekken met een begeleider. Een gesprek duurt 
één tot twee uur. Er zijn max. 55 contacten per jaar 
mogelijk.

Onze ondersteuning is:

• Vraaggestuurd (inhoud, frequentie en 
duur wordt afgestemd op de individuele 
ondersteuningsnood).

• Zo inclusief mogelijk, d.w.z. gericht op  
maximale samenwerking en doorverwijzing  
naar reguliere diensten.

• Gratis.

• Tijdelijk (maximum 2 jaar). 

WAT DOEN WE?

Voor vrijlating 

• Psycho-sociale ondersteuning m.b.t. de  
voorbereiding van het leven buiten de 
gevangenis.

• Ondersteuning tijdens uitgangen: 
 – in het kader van het vinden van woonst
 – om werk te zoeken, administratie in orde  

te maken…
 – om zich aan te melden voor ondersteuning 

bij reguliere diensten (OCMW, CAD, CGG...)
 – op vlak van bemiddeling en contact met 

familie en netwerk

Vanaf het moment van vrijlating

• Psycho-sociale ondersteuning op alle 
levensdomeinen.

• Ondersteuning en/of bemiddeling 
 – op vlak van wonen
 – in het zoeken en behouden van 

tewerkstelling /dagbesteding
 – in contacten met familie en netwerk
 – in contacten met andere diensten (OCMW, 

familiehulp…)
 – op vlak van administratie en financiën van 

het dagelijks leven

Outreach voor ondersteunende diensten binnen en 
buiten de gevangenis

• Handicapspecifieke ondersteuning en advies 
aan eerstelijnsdiensten om hun aanbod nog 
beter af te stemmen op de noden van deze 
cliënten.

• Opzetten van verbindende netwerken om samen 
cliënten te dragen in hun reïntegratietraject.


