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TRANSIT VZW IS EEN LAAGDREMPELIGE STRUCTUUR 
DIE NIET-MEDISCHE PSYCHOSOCIALE STEUN  

EN CRISISOPVANG BIEDT AAN VOLWASSENEN  
MET EEN DRUGSPROBLEEM. 

Netwerken 
De complexe omstandigheden waarin de gebruikers leven, en waarin verslavingen, problemen met de 
mentale gezondheid, sociale uitsluiting en gerechtelijke problemen zich vaak opstapelen, vragen om 
netwerkvorming. Transit werkt dagelijks nauw samen met talloze SCHAKELS om een zo continu mogelijk 
zorg- of re-integratietraject te verzekeren.  

 

Institutioneel netwerk Fedito Bxl, Concertation Bas Seuil, Réseau WaB, netwerk VBH, Réseau 
Hépatite C, Réseau Bitume, Overlegplatform voor geestelijke 
gezondheidszorg, gemeentelijke preventiediensten, BFVPS 

Sector harm reduction Modus Vivendi, Dune asbl, Latitude Nord 
Zorgnetwerk Huisartsen, ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, therapeutische centra 

(residentieel en poliklinisch), apotheken, gezondheidscentra, diensten voor 
geestelijke gezondheidszorg, MASS, Projet Lama, Dokters van de Wereld 

Juridische sector Politie, advocaten, bureaus voor juridische bijstand, OAGM, rechtbanken, 
gevangenissen, CAAP, Fidex, CAPB, diensten voor justitieel welzijnswerk 

Sociaal-administratief 
netwerk 

OCMW's, ziekenfondsen, gemeentebesturen, werkloosheidsorganisaties, 
vakbonden, dienst Vreemdelingenzaken, Actiris, diensten voor 
socioprofessionele inschakeling, dienst voor hulp aan vreemdelingen 

Huisvesting Opvanghuizen, vrouwenopvang, nachtopvang (bijv. Samusocial), 
appartementen onder toezicht, OVM's, Housing First, Woningfonds, 
diensten voor hulp bij huisvesting 

 

  



Transit vzw | Netwerken 

 

Pagina 2 

Transit is trouwens mede-oprichter van deze NETWERKEN:   

1. Réseau WAB 
Réseau WaB (Wallonië-Brussel) is een bovenlokaal netwerk dat veldwerkers met een 
specialisatie in verslavingen en/of aanverwante problematieken samenbrengt. Het is gericht 
op de samenwerking tussen de diensten (gespecialiseerd en algemeen) om een 
gecoördineerd zorgtraject aan te bieden dat het best is afgestemd op de heterogeniteit van 
de drugsgebruikers.  

Er worden maandelijkse bijeenkomsten ('klinisch overleg' genoemd) met de 21 aangesloten instellingen 
georganiseerd voor de bespreking van gebruikers in complexe en chronische situaties waarvoor op lokaal 
niveau geen zorgmogelijkheden (meer) bestaan. Deze bijeenkomsten beogen de uitwerking van 
ZORGTRAJECTEN en de uitwisseling van best practices. Deze bundeling van kennis maakt het mogelijk om de 
drugsgebruiker in zijn geheel te beschouwen en laagdrempelige en hoogdrempelige tussenkomsten te 
combineren in een verenigende dynamiek. 

Deze ontmoetingen worden georganiseerd volgens de 'Integrated System Approach' (ISA) van G. De Leon. 
De ISA-aanpak beoogt de uitbouw van een netwerk van zorgdiensten dat is gericht op de ontwikkeling van 
het individu en het volledige herstel van de verslaafde. Het is gebaseerd op het proces voor continue 
verandering dat door Prochaska & Di Clemente werd ontwikkeld ('process of change') om tussentijdse 
doelstellingen te creëren die zijn aangepast aan het persoonlijke traject van elke drugsgebruiker.  

 

   Integrated System Approach (De Leon)1       Process of change (Prochaska & Di Clemente)2 
 

10. Integratie + nieuwe identiteit 
9. Voortzetting 
8. Ervaring 
7. Afkicken 
6. Klaar voor de behandeling 
5. Klaar voor verandering 
4. Intrinsieke motivatie 
3. Extrinsieke motivatie 
2. Dubbelzinnigheid 
1. Ontkenning 
Dit samenwerkingsmodel werd gecreëerd door veldwerkers die, in een unieke bottom-up dynamiek, een 
werkpraktijk modelleerden die kan worden gedeeld met andere sectoren. 
 
  

                                                 
1 De stadia van verandering van George De Leon, https://slideplayer.fr/slide/1324092/ 
2 Transtheoretisch 'process of change' model van Prochaska & Di Clémente, https://intervenir-addictions.fr/intervenir/le- cercle-
de-prochaska-et-di-clemente/ https://intervenir-addictions.fr/intervenir/le- cercle-de-prochaska-et-di-clemente/ 

https://slideplayer.fr/slide/1324092/
https://intervenir-addictions.fr/intervenir/le-%20cercle-de-prochaska-et-di-clemente/
https://intervenir-addictions.fr/intervenir/le-%20cercle-de-prochaska-et-di-clemente/
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Partners van Réseau WAB 
Contactpunt Step by Step (gevangenis van Lantin) Luik 
Crisis- en opvangcentrum Vzw Transit* Brussel 
Straathoekwerk ESPAS Aarlen 

Straathoekverpleegkundigen Anderlecht 
Ambulante diensten/dagcentra Asbl Phénix* Namen 

Asbl Le Répit Couvin 
Asbl L'Orée* Ukkel 
Syner'Santé Elsene 
Solaix Bastenaken 
Asbl Le Pélican Koekelberg 

Ziekenhuizen CNP Saint-Martin* (Revivo en Galiléo) Dave 
La Clairière (Pavillon 5, Vivalia) Bertrix 
CP Saint-Bernard (U11 'Observation' en U16 'PARI') Manage 
CHR Site Sambre (Re-Pair) Auvelais 

Opvanghuizen Foyer Georges Motte Brussel 
Asbl Maison d'accueil les Petits Riens Elsene 
La Rive (Asbl Source) Brussel 

Residentiële nazorgcentra Asbl Les Hautes Fagnes* Malmedy 
Asbl Trempoline* Châtelet 
Asbl CATS-Solbosch Vorst 
Asbl l’Espérance Thuin 

 
*Partnerinstellingen die lid zijn van het directiecomité 

 

Réseau WAB bestaat uit de veldgroep (medewerkers van de verschillende partnerinstellingen, ook wel WaB-
referenten genoemd), het directiecomité (directies van 6 partnerinstellingen), het Bureau (3 leden van de 
veldgroep en 2 directies), de coördinatrice en de projectleidster. 

De projectleidster, een medewerkster van de vzw Transit, werkt nauw samen met de coördinatrice van 
Réseau WAB en ondersteunt haar in verschillende taken. 

Haar belangrijkste opdracht is de evaluatie van de impact van Réseau WAB op het zorgtraject van de 
begunstigden. 

Deze evaluatie, gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve criteria, maakt het mogelijk om het werk 
voortdurend aan te passen aan de noden van de begunstigden en de eisen van de veldgroep en de 
subsidiërende overheden. 

 
Coördinatie van het netwerk WaB-referenten bij Transit 
Amélia Ramackers (coördinatrice) 
info@reseauwab.be 
Emmanuelle Manderlier (projectleidster) 
emmanuelle.manderlier@reseauwab.be 

Félix Gourlé 
Maxime Mannie-Corbisier 
Sigried Apper 

 

 

mailto:info@reseauwab.be
mailto:emmanuelle.manderlier@reseauwab.be
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2. Netwerk VBH 
Het netwerk ABC-VBH (Assuétudes Bruxelles-Capitale / Verslaving Brussel Hoofdstad) organiseert de 
IMMERSIE van maatschappelijk werkers in de 18 aangesloten instellingen. Het is de bedoeling om de kennis 
van de sector te verbeteren en bruggen te bouwen tussen de verschillende diensten die vervolgens het 
zorgtraject faciliteren. Door de dialoog aan te moedigen, kunnen er ook samenwerkingsverbanden worden 
gecreëerd tussen de verschillende Brusselse partners. Ieder kwartaal wordt er om dezelfde reden een 
vergadering gehouden.  

 

Coördinatie van het netwerk Contactpersonen bij Transit 
Sophie Tortolano wordt sinds eind 2019 vervangen 
door Barbara Pauchet 
b.p@pfcsm-opgg.be 

Muriel Goessens  
Laetitia Peeters 

 

 

3. Réseau Hépatite C 
Réseau Hépatite C – Bruxelles brengt professionals samen die in het Brussels Gewest werkzaam zijn in het 
domein van hepatitis C en/of drugsverslaving. Dit netwerk moet de PREVENTIE, SCREENING en TOEGANG TOT 

GEZONDHEIDSZORG in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergemakkelijken. Dankzij dit netwerk kon Transit 
in 2017 een sneltestproject uitwerken om de doorverwijzing voor een screening op hepatitis C te 
vergemakkelijken.  

Het netwerk bestaat uit hepatologen en gastro-enterologen van UMC Sint-Pieter, UVC Brugmann en IZZ 
Bracops, huisartsen, psychologen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers van de 
gezondheidscentra Marolles en Enseignement, Modus vivendi, Projet Lama, Enaden, MASS, Interstices, DSB 
(dienst voor sociale begeleiding van het OCMW van Stad Brussel), de vzw DUNE en Transit.  

 

Coördinatie van het netwerk Contactpersonen bij Transit 
François Poncin 
reseau.hepatite.c@gmail.com 

Julien Fanelli 

 

4. Netwerk Laagdrempelige Zorg (Réseau Bas Seuil) 
Réseau Bas Seuil groepeert MASS, Projet Lama, vzw Dune, Réseau Hépatite C en Transit rond het concept 
laagdrempelige zorg van hun respectieve instellingen. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat hun 
ervaring in dit domein regelmatig wordt gedeeld zodat die tot nieuwe praktijken kan leiden. 

Coördinatie van het netwerk Contactpersonen bij Transit 
Eric Husson 
husson.e@projetlama.be  

Muriel Goessens 

mailto:b.p@pfcsm-opgg.be
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5. Réseau Bitume 
Het Réseau Bruxellois d’Intervention de Terrain pour Usagers Marginalisés ou Exclus 
(BITUME) – een Brussels netwerk voor interventies bij gemarginaliseerde of 
uitgesloten gebruikers – is sinds 2015 een platform voor overleg, actie, 
probleemanalyse en transversale interventies op het terrein. Het is een omzetting 
van het WaB-netwerk op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Dit netwerk van psycho-medisch-sociale werkers in het Brusselse Gewest moet 
optimale begeleidings- en zorgtrajecten voor daklozen bepalen. Het richt zich vooral tot precaire 
gebruikers met complexe en/of chronische problemen (zoals verslavingen of psychiatrische stoornissen). In 
een 'laagdrempelige' logica is het principe vooral gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van de 
gebruiker en idealiter het voorkomen dat de persoon gaat zwerven. 

Maandelijks worden er ontmoetingen tussen de verschillende partners georganiseerd. Tijdens die 
vergaderingen worden nieuwe gebruikers in het netwerk opgenomen en worden verschillende 
opvolgdossiers besproken om enerzijds de overgang van de ene naar de andere instelling te 
vergemakkelijken en anderzijds de uitwisseling van goede praktijken aan te moedigen. 

Réseau Bitume is gestoeld op dezelfde benaderingen en werking als het WaB-netwerk (hierboven vermeld), 
hoewel de doelgroep en de partners verschillen. 

 

Partners van Réseau Bitume 
Sociale noodgevallen Samusocial (stichtend lid) 
Crisis- en opvangcentrum Transit (stichtend lid) 
Straathoekwerk De straathoekwerkers van Sint-Gilliskerkstraat 

Straathoekverpleegkundigen 
Transit Straat 

Ambulante diensten/dagcentra La Rencontre (Source) 
 Syner'Santé 
Medisch opvangcentrum MediHalte 
Opvanghuizen voor mannen Foyer Georges Motte 

Maison d'accueil les Petits Riens 
La Rive (asbl Source – stichtend lid) 
Home Baudouin 

Opvanghuizen voor vrouwen Porte Ouverte 
Home du Pré 

Ziekenhuizen UMC Sint-Pieter (spoeddienst, Unit 511, Unit 406) 

 

Réseau Bitume bestaat uit de veldgroep, het Directiecomité en de coördinatrice. De veldgroep bestaat uit 
medewerkers die de partnerinstellingen vertegenwoordigen. 

Het Directiecomité moet toezien op het goede algemene bestuur van het project, zowel op ethisch als 
praktisch vlak, en nadenken over de toekomstige ontwikkeling ervan. De leden komen gemiddeld drie keer 
per jaar samen. 
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De coördinatie is sinds 1 juli 2019 geïnstitutionaliseerd dankzij de aanwerving van een deeltijdse 
coördinatrice op basis van een subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Preventie & 
Veiligheid). Zij moet vooral toezien op de naleving van de gedragsregels die door de verschillende partners 
worden gedeeld en aanvaard (belangen van de gebruiker, ethisch handvest en huishoudelijk reglement 
van Réseau Bitume). Ze vormt ook de schakel tussen veldwerkers en de directies. Daarnaast stelt ze alles in 
het werk om de adviezen en beslissingen van het Directiecomité over de ontwikkeling en zichtbaarheid van 
Réseau Bitume toe te passen. Tot slot bereidt ze het veldoverleg voor dat ze dan ook leidt. 

Coördinatie van het netwerk Referenten Bitume bij Transit 
Emmanuelle Manderlier (coördinatrice) 
reseaubitume bxl@gmail.com 

Laetitia Peeters  
Laure Poelman 
Doriane Bawin 
Tommy Gérard 

 

 

 

 

 

mailto:reseaubitume%20bxl@gmail.com
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