Nieuwe versie Plan
1. Sans-abri ? Des adresses Dakloos ? Waarheen ? Wordt vervangen door:
Services d’aide aux personnes sans abri et services d’aide aux justiciables
Diensten thuislozenzorg en diensten justitieel welzijnswerk
2. Deze uitgave is geldig voor de komende twee jaar: 2013-2014, zolang de voorraad strekt.
3. Diensten terugvinden op de plattegrond is voortaan makkelijker door het gebruik van een raster.
4. Nieuwe categorie

Self Help en andere, het betreft een nieuwe categorie in de thuislozensector.

5. Nieuwe categorie

Justitieel welzijnswerk,in dit geval betreft het een nieuwe categorie van diensten die niet

betrekking heeft op thuislozenzorg. Sinds twee jaar werkt er bij la Strada een GGC-coördinatrice van justitieel
welzijnswerk. De website van la Strada www.lstb.be zal binnenkort worden onderverdeeld in deze twee
categorieën (thuislozenzorg en justitieel welzijnswerk).

6. Nieuwe

contactzone: mogelijkheid om een naam of een telefoonnummer te noteren van een

referentiepersoon voor een sociaal, medisch of juridisch dossier.

7. Er is een Internetversie van het plan beschikbaar via: http://plan.brureg-lastrada.be
Door een icoon aan te klikken kunt u een specifieke lijst samenstellen, afdrukken en aan een specifieke
aanvrager geven, ...
De instellingen en diensten die in de lijst genoemd worden hebben een toegangscode ontvangen waarmee ze
meer preciezere informatie kunnen publiceren dan op de papieren versie. De tijdstippen en pictogrammen
kunnen worden aangepast in geval van wijziging van werkwijze van de dienst. We bedanken de helft van de
diensten die spontaan de gegevens geactualiseerd heeft. Voor de papieren versie hebben wij echter de
tekstruimte gelimiteerd.

8. De

oplage is op 100 gramspapier in plaats van 115 grams gedrukt. Het document wordt hierdoor iets

kwetsbaarder, maar de kwaliteit blijft voldoende. Omdat er een gelimiteerd budget is, is dit een nuttige
bijdrage aan het besparen van bomen.

9. De diensten komen in één enkele categorie voor, volgens hun hoofdactiviteit. De pictogrammen geven een
beter beeld van alle activiteiten die een dienst aanbiedt.

Maak het u en ons gemakkelijk: bestel de plannen via ww.lstb.be/bestel

