
UITNODIGING 
 
 

        Brussel, 21 augustus 2015 
 
Mevrouw, Mijnheer, 
Beste partners, beste collega's,  
Beste potentiële partners, 
 
 
Op 30 maart 2015 werd de 'Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren' 
tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid door alle bevoegde ministers ondertekend.  
 
Dit nieuwe beleid ging van start en wordt stap voor stap geoperationaliseerd...  
 
Op 3 juli 2015 stelden actoren uit de geestelijke gezondheidszorg gezamenlijk het project van een 
Brussels netwerk voor aan alle bevoegde politieke autoriteiten om zo de huidige en toekomstige 
uitdagingen gelinkt aan de vele belangen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geconfronteerd 
wordt, aan te pakken. 
Dit netwerk houdt eraan ALLE actoren samen te brengen die betrokken zijn bij de zorg aan en 
begeleiding van de Brusselse kinderen en jongeren, ongeacht historische verschillen, om zo samen te 
werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg voor alle Brusselse 
kinderen en jongeren, ongeacht taal, economische situatie, religieuze achtergrond, enz. 
 
Op 13 juli 2015 werden drie coördinatoren benoemd. Het betreft Mevr. Kathleen Coppens, Mevr. 
Marianne Delord en Mevr. Barbara Pauchet. 
 
Vandaag worden door de bevoegde politieke autoriteiten verschillende projectoproepen gelanceerd om 
zo de implementatie van dit nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid te leiden.  
 
De drie coördinatoren wensen deze gelegenheid te gebruiken om u een algemeen informatiemoment 
aan te bieden en de uitdagingen voor Brussel te bespreken, op maandag 21 september 2015 van 8u30 
tot 12u30 - zaal Rotonde (gelijkvloerse verdieping), Botanic Building (Sint-Lazaruslaan 10 te 1210 
Brussel). Een lunch met sandwiches wordt u aangeboden van 12u30 tot 14u.  
 
Aangezien het aantal plaatsen beperkt is en om organisatorische redenen, vragen wij u graag om zich in 
te schrijven tegen ten laatste 14 september, uitsluitend via de volgende link: 
 
https://www.inscription-facile.com/form/nFwm2EYpR2zEbEzE2IHW 
 
Inschrijven is gratis maar verplicht. 
 
 

      

https://www.inscription-facile.com/form/nFwm2EYpR2zEbEzE2IHW


 
PROGRAMMA 
 
 
8.30u: Onthaal  
 
9.15u: Verwelkoming – Harmen Lecok (Kabinet De Block) en Luc Detavernier (Kabinetten Gosuin – 
Vanhengel)) 
 
9.30u – 10.15u: De hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Historiek, filosofie en algemene 
oriëntatie – Bernard Jacob en Bert Plessers, federale coördinatoren van het nieuwe geestelijke 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren.  
 
10.15u – 11.00u: De hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Welke uitdagingen en welke 
belangen voor Brussel? – Sophie Temmerman (Kabinet Vanhengel) en Luc Detavernier (Kabinet Gosuin) 
 
11.00u – 11.45u: Het Brussels netwerk: model, waarden, doelstellingen en verwachte resultaten – 
Kathleen Coppens, Marianne Delord en Barbara Pauchet (coördinatoren van het Brussels netwerk 
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren) 
 
11.45u – 12.30u: Uitwisseling met de genodigden 
 
 

 



 

In bijlage vindt u de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ die op 
30 maart 2015 door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid ondertekend werd. Netwerking 
vormt het organisatorisch uitgangspunt van dit nieuwe beleid. U vindt in bijlage eveneens de template 
voor de beschrijving van het programma crisiszorg.  
Ter informatie, stelden we een korte samenvatting op met de belangrijkste elementen van het nieuwe 
beleid die in de gids beschreven worden.  
 
Momenteel stelt de Brusselse netwerkcoördinatie een uitgebreide inventaris op betreffende het 
hulpverleningsaanbod geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. We vragen u daarom 
graag om de fiche in bijlage (word-document) elektronisch in te vullen en ons zo spoedig mogelijk terug 
te bezorgen (bij voorkeur vóór eind augustus). Dit zal ons helpen om een beter zicht te krijgen op het 
bestaande aanbod om zo de toekomstige programma’s te kunnen uitwerken.  
 
Wij moedigen u ten zeerste aan om contact op te nemen met de coördinatoren indien u interesse heeft 
om deel te nemen aan het Brussels netwerk. Zij blijven ter beschikking voor vragen, bedenkingen enz.  
Hierbij hun gegevens:  
 
Kathleen Coppens: k.c@pfcsm-opgg.be – 0474/42.60.77; 02/289.09.60 
Marianne Delord: marianne.delord@gmail.com – 0473/68.70.32 
Barbara Pauchet: b.p@pfcsm-opgg.be –02/289.09.66 
 
Aarzel niet om deze informatie door te sturen naar andere partners, collega’s en geïnteresseerden die de 
geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren ter harte nemen. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en wij kijken er naar uit om u binnenkort te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groeten en nog een prettige dag gewenst, 
 
De coördinatie, 
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