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redactioneel

Ze was lerares Frans en pikte vrij spon-
taan in op een gesprek toen ze hoorde 
dat ik psychiatrische verpleegkunde had 
gestudeerd. “Wat een moeilijke job”, zei 
ze. “Hoe houd je dat in godsnaam uit?!”
Ik vond ‘in godsnaam’ een mooie ge-
dachte, maar nog voor ik kon antwoor-
den, vertrouwde ze me toe dat ze door 
een hel was gegaan. “Een zware depres-
sie, alle lichten uit en afzien tot op het 
bot.” Het resulteerde in een langdurige 
opname. “Ik had veel vroeger professi-
onele hulp moeten zoeken, zei ze over-
tuigend. “De psychiatrie heeft weliswaar 
mijn leven gered, maar er blijft die angst 
om te hervallen. En zo weinig mensen 
die me begrijpen …”

De geestelijke gezondheidszorg staat mo-
menteel volop in de kijker en daar kun-
nen zowel de sector als de maatschappij 
alleen maar baat bij hebben. 
De in 1992 opgerichte ‘World Mental 

De handen in elkaar slaan!

Health Day’ is daar wellicht niet vreemd 
aan. Sensibilisatie en het ronduit ‘komaf’ 
willen maken met het taboe rond psychi-
sche problemen zijn niet langer eenma-
lige verzuchtingen, maar concrete doelen 
die ondersteund worden door volwaardi-
ge acties, waarbij zowel de bestuurlijke 
overheden als de partners binnen de 
geestelijke gezondheidszorg elkaar lijken 
te vinden. Een inhaalbeweging die niets 
te vroeg komt, want zelfs bij aanvang 
van dit nog prille millennium, leek de 
beeldvorming over psychiatrie en psy-
chisch ziek zijn, bij velen, nauwelijks het 
middeleeuwse denken ontgroeid. 

Goede lieden zoals Petrus Jozef Triest en 
Jozef Guislain, beiden grondleggers van 
de professionele gezondheidszorg, had-
den zich die evolutie ongetwijfeld snel-
ler voorgesteld. Hen komt de verdienste 
toe dat ze aan mensen die omwille van 
een psychisch deficit als ‘vreemd’ en 
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‘bevreemdend’ werden ervaren en als 
gevolg daarvan niet zelden werden uit-
gespuwd, een menselijk gezicht hebben 
gegeven. Zij leerden ons dat psychische 
gezondheid een dynamisch patroon ver-
toont en dat we de zieke mens met zorg, 
liefde en vooral met deskundigheid die-
nen te omringen. 

Edoch, tot op vandaag zien we dat de zie-
ke mens, voor wie zij destijds op de bar-
ricades stonden, nog al te vaak, omwille 
van zijn problematiek, belaagd wordt 
met tal van veroordelende en pejoratie-
ve etiketten. Stigma’s die veelal als een 
vloek op het verdere leven blijven rusten 
en die er mede de oorzaak van zijn dat 
mensen met psychische problemen zich 
in stilzwijgen toedekken en niet of te laat 
professionele hulp zoeken.

Hoog tijd dus om een klimaat te creëren 
waarin mensen zich niet langer schamen 
om hulp te zoeken als hun psychisch 
functioneren ontspoort.

Hoog tijd ook om met zijn allen de han-
den in elkaar te slaan. De manier waarop 
overheid en zorgsector met artikel 107 de 
zorg willen vermaatschappelijken opent 
perspectieven en laat vermoeden dat de 
asilaire tijd voorgoed voorbij is. Netwer-
ken en zorgprogramma’s die aansluiten 
bij het dagelijkse leven zijn het nieuwe 
credo; samenwerking de gist! 

In dit kader kan het belang van zowel 
het resocialisatie- als het rehabilitatie-
denken niet voldoende ondersteund wor-
den. Initiatieven zoals de ‘Reintegration 
Award’ dienen dan ook alle aandacht te 
krijgen. Het is mede vanuit doe betrach-
ting dat de redactie van ‘Psychiatrie en 
Verpleging’ besloot om de projecten van 
de editie 2011 te bundelen in een heus 
‘Reintegration-nummer’. 
We zijn blij en fi er dat de Vlaamse Ver-
eniging voor Geestelijke Gezondheid een 
dergelijke samenwerking meteen zag zit-
ten en zich meer dan een enthousiaste 
partner toonde bij de samenstelling van 
dit nummer.

Guide De Geyter – Lid redactieraad

Een abonnement?
Mogelijk maakt u via de Reintegration 
Award voor het eerst kennis met Psychia-
trie en Verpleging. Het is een tijdschrift voor 
alle hulpverleners, geneesheren, directiele-
den en basismedewerkers in de geestelijke 
gezondheidszorg, met een bijzondere aan-
dacht voor psychiatrisch verpleegkundigen.
Psychiatrie en Verpleging verschijnt 6 maal 
per jaar. Jaarlijks is het tijdschrift goed voor 
meer dan 400 pagina’s gespecialiseerde lec-
tuur. Als abonnee krijgt u op onze website 
(www.psychiatrie-verpleging.be) ook toe-
gang tot de voorbije jaargangen. 
Een abonnement kost 20 euro voor Belgische 
abonnees en 22 euro voor buitenlandse.
Interesse? Mail dan naar: 
psychiatrie.en.verpleging@fracarita.org! 
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Jan Van Speybroeck
Vlaamse Vereniging voor
Geestelijke Gezondheid

Reintegration 
Award

Reintegration Award?

Reïntegratie
Reïntegratie, rehabilitatie, resocialisatie, herstel … Verschillende termen die alle verwij-
zen naar een gelijkaardig einddoel: een proces opstarten met de psychiatrische patiënt 
zodat hij/zij (opnieuw) een rol kan opnemen en (her)
ingeschakeld kan worden in de maatschappij, uit-
gaande van zijn/haar sterktes en rekening houdend 
met zijn/haar beperkingen. Met die rol wordt niet 
enkel een (her)inschakeling in arbeid bedoeld, maar 
ook het opnemen van andere maatschappelijke rollen 
kan in de behandeldoelen ingesloten zijn: het (her)
opnemen van sociale rollen (als partner, ouder, vriend, buur, …), tijdbestedingsrollen 
(via sport, kunst, cultuur, vrijwilligerswerk, …). Het concept van participatie en burger-
schap speelt daarbij een belangrijke rol.
Het feit dat die doelen vaak zo expliciet opgenomen zijn in de behandeling betekent 
enerzijds dat er sprake was van een proces dat zodanig invaliderend was dat men die 
rollen niet (meer) kon opnemen. Het betekent anderzijds ook dat het zo belangrijk is 
dat ze (opnieuw) opgenomen worden, want onder meer uit deze rollen halen we ons 
zelfvertrouwen, onze hoop en soms ook onze bestaansredenen.
Er bestaat niet één modeltraject dat patiënten helpt om die doelen te realiseren. Het is 
voor de patiënt en de behandelaar dus vaak een creatief proces om zo’n traject te kun-
nen uittekenen. Het is goed om weten dat ook anderen aan zo’n traject werken. En het 

“Het is goed om weten 
dat ook anderen aan 

zo’n traject werken. En 
het is soms ook leuk om 

zien hoe anderen dat 
dan wel doen.”
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is soms ook leuk om zien hoe anderen dat dan wel doen. Het mooiste resultaat wordt 
bereikt in een partnerschap tussen patiënten en professionals, met daarbovenop een 
flinke betrokkenheid van de families.

Reintegration Award 2011
De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) heeft als kernopdrachten 
het werken aan een correcte en genuanceerde beeldvorming m.b.t. de geestelijke ge-
zondheid en – binnen haar opdracht “kennis in actie” – het stimuleren van participatie 
van de patiënt en zijn omgeving in de behandeling. Het is dan ook een evidentie dat 
“reïntegratie” hoog op de agenda van de vereniging staat. 
Reeds voor de 11de keer organiseert de VVGG de Reintegration Award: projecten die 
mensen met een psychiatrische aandoening en hun omgeving dichter bij de maat-
schappij brengen – en vice versa – worden in de kijker gezet. Een jury, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers, de zorggebruikers en de mantelzorgers, 
beoordeelt de ingediende projecten. De beste worden beloond met een financiële on-
dersteuning, ter beschikking gesteld door Eli Lilly Benelux. 

Reïntegratie Beurs
Elk deelnemend project is ook aanwezig op de Reïntegratie-beurs: een ontmoetings-
plaats waar de projecten worden voorgesteld aan collega’s en bezoekers. Daar is ook 
plaats voor de laureaten van de vorige edities en voor belangrijke partners binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. De bezoekers van deze beurs stemmen voor het project 
dat de publieksprijs zal ontvangen.
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vzw Carpe Diem (Bredene)

Les Colombiers

Iedereen heeft recht op een gezonde geest in een gezond lichaam, op een waardig 
bestaan. De meesten onder ons hebben dit geluk, anderen daarentegen hebben 
door uiteenlopende omstandigheden te kampen gehad met tegenslag. Ze komen 
op een punt in hun leven waar ze behoefte hebben aan begeleiding, een luisterend 
oor, een knuffel. Les Colombiers is begeleid wonen van andersvaliden, een privé-
initiatief opgestart door Monica Van Brussel in 1981 in voormalig hotel “Lusthof” 
te Bredene.

Beschrijving van het project
•	 idee	om	het	project	op	te	starten,	ontstaan	bij	het	stagelopen	in	de	vrouwengevan-

genis van Brugge. (30 jaar geleden – project opgestart 20 jaar geleden Les Colom-
biers – begeleid wonen) 

•	 doelstelling:	iedereen	te	helpen	die	‘uit	de	boot	valt’.	Het	gaat	niet	om	wat	iemand	
overkomt, maar om hoe wij kunnen helpen. Beoogde resultaten: reeds 25 bewoners 
onder één dak – privé-initiatief. 

•	 alleenstaande	organisatie,	volledig	privé,	zonder	subsidie	
•	we	onderscheiden	ons:	we	zijn	er	voor	iedereen;	hebben	geen	politieke	of	religi-

euze overtuiging of invloed.
•	 bepaalde	visie:	iedereen	moet	geholpen	kunnen	worden,	iedereen	moet	gestimu-

leerd worden, iedereen heeft het recht op waardig bestaan.

Reintegration 
Award

1
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Organisatie
•	 doelgroepen:	voornamelijk	mensen	met	psychiatrisch	verleden	–	ontredderde	men-

sen – mensen die overal ‘uit de boot vallen’.
•	 iedereen	proberen	we	bij	de	organisatie	te	betrekken:	vrijwilligers,	andere	‘anders	

validen’ voornamelijk ‘de buitenwereld’ (bewustmaking). 
•	 de	coördinatie	gebeurde	door	een	goede	fundatie,	doorzetting	en	geloof	in	mijn	doel	
•	 het	project	kent	zijn	groei	via	het	naar	buiten	brengen	van	een	‘taboeproblematiek’	
•	 de	kosten	voor	de	bewoners	houden	wij	minimaal	–	het	project	zelf:	via	kredieten	

en leningen 

Reïntegratie
•	 ondersteuning:	wij	brengen	het	project	naar	bui-

ten door de bewoners niet te verstoppen voor de 
omgeving, de ‘buitenwereld’ uit te nodigen in 
onze grote familie – familiale sfeer. Onze priori-
teit – geen job van 9 uur tot 17 uur – maar aan-
dacht 24/24. 

•	 alle	organisatie,	van	uiteenlopende	strekking,	zijn	reeds	jaren	welkom:	gezondheids-
zorg, ontspanningszorg,cultuurzorg, workshops allerlei, wij nemen de tijd om men-
sen, op hun tempo, opnieuw op de arbeidsmarkt te helpen en nog zoveel meer. 

•	 samenwerking	en	steun	van	uiteenlopende	aard	resulteren	in	nog	meer	betrokken-
heid van onze bewoners met de realiteit, zeker in ‘hun eigen wereldje’. Die samen-
werking resulteert in wederzijds begrip, wederzijdse hulp, die iedereen ten goede 
komt. 

Evaluatie
•	we	begonnen	met	5	bewoners,	momenteel	zijn	dat	

er 25. Erkenning, waardering en begrip naar men-
sen met psychische problemen. Onze basis is sta-
biel, het onbegrip is weggewerkt, de waardering 
groeit. 

•	 enkele	bewoners	wonen	opnieuw	zelfstandig,	an-
deren proberen hun opsluiting in geest te ontkete-
nen, via onze inzet, geduld, respect en begrip 

•	 voor	het	welslagen	is	enkel	de	doorzetting,	uitstra-
ling en positiviteit (zelfs al kom je veel negativiteit 
tegen) uiterst belangrijk, wederzijds begrip en mo-
tivatie.

•	wij	durven	te	stellen	dat	de	geleverde	inspanning	
– zij het met nu en dan het gevecht tegen windmo-
lens – toch heel veel voldoening geven om verder 
door te stappen.

“Onze visie: iedereen 
moet geholpen kunnen 
worden, iedereen moet 
gestimuleerd worden, 

iedereen heeft het recht 
op een waardig bestaan.”
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Toekomst
Wegens betrokkenheid van verschillende mensen, gaan wij ook verder: 
•	Anderen	 helpen	 met	 voornamelijk	 aandacht	 voor	 mensen	 met	 orgaandonatie	

– transplantatie 
•	Aandacht	voor	mensen	die	alles	alleen	niet	meer	aankunnen	
•	 Tweede	benefiet	wordt	georganiseerd	op	4	september	2011	
•	Aandacht	voor	mensen	voor	wie	de	medische	kosten	te	hoog	worden	

wij helpen via onze VZW Carpe Diem, opgericht om bovenstaande doelen te kunnen 
verwezenlijken. 

Niemand kan zeggen: mij overkomen geen ziektes, financiële moeilijkheden, onge-
luk,  … Sommige mensen verliezen veel, meestal buiten hun wil om, maar moeten 
steeds als mens en met respect behandeld worden en geholpen. 

In een familiaal kader zoals binnen ons project les Colombiers is dit al een klein licht-
puntje in hun donkere tunnel,wij bieden hen een waardige, menselijke warmte.
•	 verder	de	uitstraling	en	hulp	bieden	aan	iedereen	die	ons	nodig	heeft.	
•	 anderen	 ertoe	 aanzetten	 hetzelfde	 te	 doen	 (wij	 zijn	 bereid	 daarbij	 te	 helpen).	

 Iedereen kan een dergelijk project uitbouwen met de nodige positieve energie en 
ingesteldheid. 

•	 financiële	ondersteuning	is	zeker	welkom,	want	de	meeste	bewoners	hebben	het	
niet breed. Wij staan in voor alles wat nodig is in een groot huishouden en dienen 
kamers, huishoudtoestellen, linnen, de nodige accommodatie, … regelmatig te ver-
nieuwen. Gelukkig kunnen wij rekenen op giften van kledij voor onze bewoners 
(wat al een kost is die beperkt wordt). 

Wij dienen ons te beperken om personeel te aanvaarden wegens de te hoge lasten, 
daarom onze dank aan vrijwilligers die belangloos hier hun bijdrage doen, een luiste-
rend oor bieden en een dikke knuffel. 
Het financiële aspect is uiteraard zeer belangrijk, maar onze tevredenheid resulteert 
zich tot op heden in: wij kunnen terugkijken op een bijdrage om mensen te brengen 
daar waar hun plaats is, en om evenwaardig en om met gelijke rechten te genieten van 
een waardig bestaan. Daarom onze leuze: “It’s not about what happened to them, it’s 
what we can do to help.” 

Contact:
Alles omtrent ons project:
www.lescolombiersbredene.be
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AZ St Jan AV (Brugge-Oostende)

Samen deskundig
Het project werd in 2010 opgestart met psycho-educatieve sessies in het kader van 
de depressiegroep die loopt op de paaz-dienst. De sessies kenden een groot succes. 
In 2011 werd doorgegaan op de ingeslagen weg en er werd verder gewerkt aan het 
project ‘ervaringsdeskundige op de werkvloer’. Het doel van het project is driedelig: 
educatief, reïntegrerend en maatschappelijk.
De psycho-therapeutische sessies zijn bestemd voor de mensen opgenomen op de 
paaz-dienst en hun familie. Ondertussen was er ook al een samenwerkingsverband 
met ‘Ups en downs’ en ‘Similes’. Weer eens kennen deze sessies een groot suc-
ces. (thema’s zoals patiëntenrechten, de voorstelling van een familievereniging, de 
komst van een onafhankelijke ombudsman zijn interessante en vooral belangrijke 
thema’s). Wij stimuleren het contact met familie, sommige mensen zijn vervreemd 
van hun naaste omgeving omwille van uiteenlopende redenen …
Ondertussen worden er ook psycho-educatieve sessies gegeven op het dagcentrum 
waar een aantal mensen na hun ontslag dagelijks verblijven om ’s avonds terug 
huiswaarts te gaan. Daar is het van belang deze sessies te accentueren op het so-
ciale, maatschappelijke en socio-culturele omdat daar de volgende stap wel dege-
lijk het definitief naar huis gaan betekend, vaak een grote stap. Uiteraard gaan ook 
mensen op ontslag rechtstreeks vanuit de paaz-dienst. Vandaar dat we ook daar 
kunnen spreken van reïntegratie in de maatschappij. Onze grootste zorg is uiter-
aard dat deze reïntegratie mag slagen.

Reintegration 
Award

2
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Maatschappelijk weer iets kunnen betekenen is belangrijk. Vandaar dat we erva-
ringsdeskundigheid hebben gestimuleerd en ook de ervaringsdeskundige hebben 
ingeschakeld. Het is op de paaz-dienst en op het dagcentrum een totaal nieuw ge-
geven, zowel voor de verzorgende als voor de ervaringsdeskundige zelf. De taken 
van de ervaringsdeskundige zijn: vooral contact met de patiënt, zowel gemeen-
schappelijk als individueel, het opvolgen van de psycho-educatieve sessies, het 
coachen van vrijwillige sprekers in het ziekenhuis en enkele administratieve taken. 
Het is uiteraard vanuit de optiek van de ervaringsdeskundige dat het beroepsge-
heim en de privacy van de patiënt strikt in acht worden gehouden.

Beschrijving van het project
Het project is ontstaan vanuit het idee mensen met een aantal psycho-educatieve ses-
sies of opgeloste vragen beter te integreren in de maatschappij na een opname of peri-
ode doorgebracht in het dagcentrum. 
Doelstellingen zijn: preventie, reïntegratie in de maatschappij en informatie in de uit-
eenlopende psycho-educatieve momenten. Anderzijds komen (ex-)patiënten van de 
paaz-dienst ook hun getuigenis brengen binnen het ziekenhuis, wat ook reïntegratie 

van mensen bevordert (kan een aanleiding zijn tot bij-
voorbeeld vrijwilligerswerk, inschakelen in het regulie-
re arbeidscircuit). We hopen dat de patiënten die deel-
nemen aan de psycho-educatieve sessies de opgedane 
informatie meenemen en gebruiken, ook ontslagen uit 

het ziekenhuis. Het project resulteerde in de in dienstname van een ervaringsdeskun-
dige Wij stimuleren niet alleen de integratie van mensen met geestelijke gezondheids-
problemen maar wij bieden ook intern kansen aan een persoon om zich ten volle te 
integreren in het maatschappelijk gebeuren en bevorderen daarmee ervaringsdeskun-
digheid wat op latere termijn kan leiden tot de erkenning van ervaringsdeskundigheid.

Organisatie
Gezien we hier spreken over een paaz-dienst is het publiek wat ziektebeeld betreft zeer 

uiteenlopend. Het betreft 
dagcentrum en paaz-
dienst: in het algemeen 
een 50-tal mensen en een 
aantal mensen die van 
buiten het ziekenhuis ko-
men. 
Het ziekenhuis betaalde 
een kleine bijdrage uit 
eigen kas voor 201. Voor 
2011 zijn geen middelen 
voorzien.

“Het doel van het 
project is driedelig: 

educatief, reïntegrerend 
en maatschappelijk.”
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Reïntegratie
De genezing en het herstel van de patiënt gebeurt in de paaz-dienst en in het dagcen-
trum. Het project ondersteunt deze factoren door het werk van de ervaringsdeskundige 
die steeds in contact blijft met de patiënt en hen gepast antwoord geeft op niet-medi-
sche vragen. Hij is tussenpersoon tussen psychiater, verpleegkundige en psycholoog. 
Hij heeft ook de rol de kloof tussen laatstgenoemde en de patiënt te verkleinen. Uiter-
aard bevordert zijn informatie en de psycho-educatieve momenten herstel en reïntegra-
tie. Ook het contact met familieleden wordt in het ziekenhuis zeer sterk benadrukt. Zij 
krijgen de gelegenheid om aan een aantal psycho-educatieve sessies deel te nemen en 
deze ook te organiseren. Anderzijds is er binnen het therapeutisch plan van het zieken-
huis ruimte voorzien voor een familiezitting. 

Evaluatie
De resultaten zijn zeer goed te noemen. De ervaringsdeskundige draait mee in een en-
thousiast team medewerkers en de psycho-educatieve momenten bereiken toch steeds 
een 20-tal mensen (paaz-dienst). Het verder goed lopen van de psycho-educatieve mo-
menten en hetwelslagen van de taak van de ervaringsdeskundige op de werkvloer.

Toekomst
We zouden ten eerste de psycho-educatieve momenten willen uitbreiden naar andere 
ziekenhuizen en er zijn verdere toekomstplannen verband houdend met ervaringsdes-
kundigheid
De Reintegration Award zouden we gebruiken voor het verdere en kwalitatieve ontwik-
kelen van het project. Er zijn plannen om de psycho-educatieve sessies naar andere 
ziekenhuizen te brengen en nog een andere annex aan het project te koppelen.

Contact:
AZ St Jan AV Brugge-Oostende, Ruddershove 10, 8000 Brugge
Contactpersoon: Pierre Belpaire (ervaringsdeskundige Paaz-dienst)

tel.: 0491/07.31.17
e-mail: pierre.belpaire@telenet.be
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Beschut Wonen 
‘De Sprong’ (Zoersel)

Reintegration 
Award

3

Spelotheek Dobbeltje
“Je komt meer van iemand te weten tijdens een uurtje spelletjes doen, dan in de 
loop van gesprekken gedurende een heel jaar” – Plato, ca. 427-347 v. Chr.
Toen al wist men hoe waardevol het is om met elkaar spelletjes te spelen. Het sti-
muleert niet enkel de hersenen, maar ook de sociale vaardigheden. Net zoals goede 
literatuur en mooie muziek een positieve uitwerking hebben op mensen, hebben 
goede spellen dat ook.
Spelotheek Dobbeltje is een inclusiegericht samenwerkingsinitiatief van gemeente 
& OCMW Zoersel, vzw Huize Monnikenheide, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethani-
enhuis, Beschut Wonen ‘De Sprong’ en De Kringwinkel ‘De Cirkel’. Onze cliënten 
hebben onder begeleiding een spelotheek opgestart en baten deze ondertussen 
bijna 1 jaar uit in het centrum van de gemeente Zoersel. 
Met dit unieke project beogen wij vooral een vlottere toestroming van cliënten naar 
(ander) (vrijwilligers)werk en het ontwikkelen van arbeidsattitudes. Door het aan-
bieden van maatzorg willen we succeservaringen versterken. Aangezien dit project 
begeleid wordt door personeel dat bekend is met de cliënten, is het eenvoudiger om 
groei en eventuele knelpunten op te merken. Bovendien werkt het project bijzon-
der integratief. Cliënten participeren aan een gemeenschapsdienst en kunnen op 
deze wijze actief hun steentje bijdragen aan het gemeenschapsleven. Omgekeerd 
leren de gebruikers van de spelotheek de betrokkenheid en de inzet van onze cli-
enten kennen en waarderen.
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Beschrijving van het project
Onze organisatie was al enkele jaren vragende partij voor een samenwerkingsinitiatief 
betreffende arbeidszorg met de gemeente Zoersel. Telkens stootten wij op de beperkin-
gen aangaande de uitbouw van nieuwe arbeidszorgprojecten. Begin 2010 heeft de ge-
meente los van enige voorwaarden rond subsidiëring een concreet voorstel ter uitwer-
king gedaan: het openen en uitbaten van een gloednieuwe spelotheek in het centrum 
van Zoersel. Ook andere organisaties waren geïnteresseerd in het project. Uiteindelijk is 
het uitgegroeid tot een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband! Zowel Kringwin-
kel ‘De Cirkel’, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis als vzw Huize Monnikenheide 
zijn uiteindelijk mee met het beschut wonen De Sprong in het project gestapt.
Met dit unieke project beogen wij vooral een vlottere toestroming van cliënten naar (an-
der) (vrijwilligers)werk en het ontwikkelen van arbeidsattitudes. Door het aanbieden van 
maatzorg willen we succeservaringen versterken. Aangezien dit project begeleid wordt 
door personeel dat bekend is met 
de cliënten, is het eenvoudiger om 
groei en eventuele knelpunten op te 
merken. Bovendien werkt het pro-
ject bijzonder integratief. Cliënten participeren aan een gemeenschapsdienst en kunnen 
op deze wijze actief hun steentje bijdragen aan het gemeenschapsleven. Omgekeerd leren 
de gebruikers van de spelotheek (inwoners van Zoersel) de betrokkenheid en de inzet 
van mensen met een beperkingen kennen en waarderen. Het unieke aan dit project is 
dat het een samenwerkingsinitiatief is tussen 5 verschillende organisaties die werken met 
verschillende doelgroepen.
Rehabilitatie is de leidende zorgvisie en is meteen ook de basis voor de methodiek van 
begeleiding. Het empowermentparadigma (prof. Tine Van Regenmortel) gaat uit van de 
positieve krachten in elke cliënt, maakt zijn positie in het hulpverleningsproces sterker 
en schept ruimte voor overleg, onderhandeling en planning.
Procesbegeleiding en ondersteuning van het persoonlijk ‘herstelproces’ van de cliënt 
staat centraal:
•	 steun	bij	het	leren	omgaan	met	psychische	beperkingen	en	de	gevolgen	ervan.
•	 hulp	bij	de	persoonlijke	pogingen	tot	herstel:	ontdekken	wat	men	wil	in	het	leven,	

zelfvertrouwen krijgen en voor zichzelf opkomen.
•	 ondersteuning	bij	het	opbouwen	en	onderhouden	van	sociale	contacten	en	relaties.
•	 ondersteuning	bij	het	vinden	en	behouden	van	een	zinvolle	daginvulling.
•	 zorg	op	maat,	volgens	ieders	noden	en	behoeften
•	 zowel	ondersteuningsgericht	als	ontwikkelingsgericht	werken
•	met	veel	aandacht	voor	cliëntenparticipatie
•	maximaal	gericht	op	de	samenleving
•	met	aandacht	voor	continuïteit	van	zorg	en	trajectbegeleiding.

Het project speelt zich af midden in de samenleving en staat noodzakelijkerwijze voort-
durend in dialoog met de omgeving, zorgpartners, diensten, organisaties, … Binnen de 

“Door het aanbieden van maatzorg 
willen we succeservaringen versterken. 
Het project werkt ook erg integratief.”
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gegevenheid dat de spelotheek een oefenruimte, een proeftuin is om mensen te laten 
groeien in zelfstandigheid en maatschappelijke integratie, blijft doorstroming een bij-
zonder aandachtspunt.

Organisatie
Dit project is toegankelijk voor volwassenen (18+). Wij sluiten niemand uit op basis 
van pathologie, maar men moet wel beschikken over enkele basisvaardigheden en wer-
kattitudes of bereid zijn om hier aan te willen werken: op tijd komen, tijdig verwittigen 
indien men niet kan komen, klantvriendelijk zijn, open staan voor menselijk contact.
De spelotheek is 2 x per week open. Op woensdagnamiddag van 14 u tot 18 u en op
vrijdagnamiddag van 15 u tot 19.30 u. Tijdens deze openingsmomenten zijn er een aan-
tal cliënten aanwezig en 1 à 2 begeleider(s). Momenteel zijn dat voor onze doelgroep 
6 cliënten. Uiteraard zijn ze niet steeds allemaal aanwezig, maar werken ze in een vast 
schema. Eén van onze cliënten is poetsvrijwilliger in de spelotheek. Er is ook een ex-
terne vrijwilliger die dit project mee draagt. 
De grote lijnen werden uitgeschreven tijdens verschillende overlegmomenten tussen de
verschillende organisaties. De praktische uitwerking wordt opgenomen door de begelei-
ding van vzw Huize Monnikenheide, PC Bethanië en BW De Sprong. Elk van de partijen 
heeft een specifieke deeltaak op zich genomen. Er is maandelijks een overleg tussen de 
verschillende organisaties. Om het half jaar is er een evaluatiegesprek met de vrijwilli-
gers. Er is ook een stuurgroep in het leven geroepen die op geregelde basis samenkomt. 
Deze stuurgroep bestaat uit hoofden van de verschillende deelnemende organisaties en 
bespreekt de belangrijkste stappen binnen het project.

De kosten voor het project 
worden gedragen door de 
4 partijen. De kringwinkel 
zorgt voor de hippe inrich-
ting, de gemeente Zoer-
sel zorgde voor een start-

budget voor de spelletjes en de infrastructuur, vzw Huize Monnikenheide, PC Bethanië 
en Beschut wonen dragen de personeelskosten voor de begeleiding en verdere kosten. 
We hebben geprobeerd om met een zeer beperkt budget naar een mooi resultaat te 
werken. Uiteindelijk moet dit project zelfbedruipend worden, maar voorlopig kan de 
spelotheek nog niet verder zonder steun van de initiatiefnemende organisaties.

Reïntegratie
Onze cliënten helpen de klanten verder in de spelotheek (uitlenen & inleveren van 
spelletjes, vragen, verlengen van een uitleenperiode, het nakijken en ingeven van twee-
dehands spelmateriaal, …). Dankzij dit werk hebben onze cliënten een houvast en een 
interessante daginvulling. Ook zij willen zich nuttig voelen t.a.v. de maatschappij. Ze 
zijn op zoek naar structuur of willen hun vaardigheden bijscholen en hun attitudes 
aanscherpen.
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Evaluatie
Ondertussen zijn er een tiental vrijwilligers reeds al meer dan een jaar actief in de 
spelotheek. Ze zijn telkens stipt aanwezig, zijn zelden afwezig en zetten zich elke keer 
opnieuw voor 100% in. De vrijwilligers dragen actief bij aan de samenleving en dat 
geeft hen een goed gevoel. Onze spelotheek heeft tot nu toe een 65-tal actieve leden, 
wat in vergelijking met andere spelotheken heel goed is! Onze spelvoorraad is op 1 jaar 
tijd verdrievoudigd! Voornamelijk dankzij schenkingen door particulieren zijn er nu 
ongeveer 380 spelletjes en 100 puzzels in de spelotheek.
Ondertussen zijn we ongeveer een jaar bezig. Het is verbazingwekkend hoe enkele van 
onze cliënten helaas afhaken bij andere activiteiten, maar steeds trouw naar de spelo-
theek komen. Aan inzet en enthousiasme is er, zelfs na een jaar werken, nog steeds 
geen gebrek! Helaas kunnen wij door beperkte ruimte en middelen niet meer cliënten 
aannemen. Aan interesse is er in ieder geval geen gebrek.
Wij moeten ervoor zorgen dat onze cliënten voldoende uitdagingen blijven vinden in 
het werk. Hiervoor is veel creativiteit en differentiatie nodig. Aangezien we in de mate 
van het mogelijke zelfbedruipend proberen te zijn, dienen we toch ook de nodige aan-
dacht te besteden aan promotie van de spelotheek en het werven van klanten.

Toekomst
Destigmatiserend werken – kwartiermaken
Mensen met psychische aandoeningen behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen 
in de samenleving. Ze krijgen vaak te maken met intolerantie,onbegrip en zwart-wit 
denken. Het gevolg is dat velen maatschappelijk zijn uitgesloten en tot de marge van 
de samenleving behoren. Stigmatisering belemmert het herstel van mensen met een 
psychiatrische problematiek en hun behandeling als gelijkwaardige burgers.

Bekendheid verwerven
Anderzijds hopen wij op meer bekendheid binnen de gemeente Zoersel en daarbuiten 
zodat onze cliënten beter en gemakkelijker kunnen doorstromen naar andere organi-
saties, vrijwilligerswerk of het reguliere arbeidscircuit. Of dat ze gewoon hun plaatsje 
hebben gevonden in Zoersel en hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 
Uiteraard werken we aan een degelijke uitbating van de spelotheek zodat dit unieke 
project kan blijven bestaan.

Erkenning als arbeidszorginitiatief
Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het
reguliere of beschermde arbeidscircuit of in een sociale werkplaats. De arbeidszorg wilt 
ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen. Het gaat om vrijwillig onbetaald 
werk onder begeleiding. De arbeidszorg brengt de latente functies van arbeid in hun 
bereik, en draagt zo bij tot het algemeen welzijn van deze arbeidszorgmedewerkers.
Er bestaan diverse vormen van arbeidszorg, elk met een eigen doelgroepomschrijving,
financiering en reglementering. Door gebrek aan een helder wettelijk kader en eigen 
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financiële middelen heeft arbeidszorg vandaag geen eigen positie en bevindt het zich 
in de grijze zone tussen werk, zorg, opleiding, stage en vrijwilligerswerk. Voor heel 
wat zaken moet dus (creatief) gebruik gemaakt worden van regelgeving en middelen in 
elk van deze beleidsdomeinen. Dat is geen gezonde situatie. Om onze doelstellingen te 
kunnen realiseren en de spelotheek verder te kunnen uitbouwen hebben wij nood aan 
middelen voor omkadering en werking. Het kan niet de bedoeling zijn we deze kosten 
blijvend genereren uit de eigen werking. De werkdruk zou daardoor zo sterk toenemen 
dat het recht op arbeid voor de zwakkeren weerom teniet gedaan wordt. Wij ijveren dus 
voor een erkenning als arbeidszorginitiatief.

De financiële ondersteuning van de Reintegration Award zouden we op verschillende 
manieren kunnen gebruiken:
•	werkingsmiddelen	die	het	werken	aangenamer	en	eenvoudiger	maken	voor	onze	

cliënten: een computer, materiaal om gemakkelijker onderdelen te kunnen nakij-
ken van spelletjes, … 

•	 een	infofolder	maken	voor	kandidaat-medewerkers
•	 de	noodzakelijke	vorming	kunnen	aanbieden:	assertiviteit,	computercursus, …

Contact:
Beschut Wonen ‘De Sprong’, Zoerselsteenweg 69A, 2980 Zoersel
Contactpersoon: Dorien Ooms (begeleider activering)

tel.: 03/385.45.06 of 0492/27.45.44
e-mail: dac.kameleon@emmaus.be
website: www.bwdesprong.be en www.zoersel.be/spelotheek
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Psylos (Leuven)

Reintegration 
Award

4

Locomotions

Psylos is een erkende Vlaamse recreatieve sportfederatie die zich specifiek richt 
naar personen met geestelijke gezondheidsproblemen. Reeds 40 jaar overkoepelt 
en ondersteunt Psylos sportclubs met een link naar de geestelijke gezondheidszorg. 
Waar de basiswerking zich vroeger vooral richtte op ontmoeting via evenementen 
ligt vandaag het accent op het inbedden van onze clubs in het lokale netwerk van 
sportieve vrijetijdsbesteding en zo het sportaanbod naar onze leden en personen 
met geestelijke gezondheidsproblemen te verbreden. 
Eén van de acties die kaderen in het 40-jarig bestaan van onze federatie werd de 
ontwikkeling van een fotoreportage ‘Locomotions’. De reportage schetst een beeld 
van mensen in beweging, mensen met en zonder geestelijke gezondheidsproble-
men. De sporter en zijn beleving van beweging staan centraal, de rest is bijzaak. 
De beelden werden genomen tijdens sportieve activiteiten van Psylos en haar aan-
gesloten clubs waarop zowel mensen met als zonder geestelijke gezondheidspro-
blemen werden uitgenodigd en samen in beweging kwamen. Het is de bedoeling 
dat de reportage het brede publiek bereikt en dat bezoekers van de tentoonstelling 
eerst en vooral een indruk krijgen van mensen die genieten van hun sportieve be-
levingen. Pas na het bekijken van de laatste foto ontvangen ze informatie over de 
eigenlijke context. Op die manier wil de reportage hen bewust maken dat beelden 
die alledaags ogen ook gewoon alledaags kunnen zijn, ook al blijkt het over een 
bijzondere groep mensen te gaan. 

Beschrijving van het project
Bij het opzetten van overleg en samenwerking tussen de lokale partners voor sportieve 
vrijetijdsbesteding bleek dat een vertekend beeld van de doelgroep verkeerde verwach-
tingen schepte naar engagement, maximale belasting, nood aan ondersteuning, … Door 
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deze partners in contact te brengen met de clubs en leden werd dit beeld vaak vrij vlot 
bijgesteld. Beleidsniveau en het organisatieniveau wil Psylos ook het brede sportveld 
(participanten, spelers, trainers, vrijwilligers, …) sensibiliseren. 
Dat reguliere sporters en supporters in het bijzonder en een breed lokaal publiek in het 
algemeen een correct beeld te zien krijgt over de sportieve mogelijkheden en beleving 
van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen enerzijds en dat mensen zonder 
geestelijke gezondheidsproblemen samen met hen kunnen sporten. 
Dit project is een onderdeel van de clubondersteuning die Psylos biedt aan haar clubs 
opdat Psylosclubs zich kunnen integreren in het lokale sportgebeuren en de leden ook 
aansluiting kunnen vinden bij het reguliere aanbod aan sportieve vrijetijdsbesteding in 
eigen regio. 
Hoe meer de aandacht ligt op het bijzondere karakter van de doelgroep, hoe meer ze 
als anders wordt aanzien. Anders is voor velen ook vaak moeilijker. Door te vertrekken 
vanuit de activiteit en de context i.p.v. de persoon willen we aantonen dat het allemaal 
niet zo anders hoeft te zijn. Of dat wat men anders verwacht had, helemaal niet zo 
anders hoeft te zijn.

Organisatie
Het clubkader (hulpverleners) kan de tentoonstelling aanvragen en legt de nodige con-
tacten met de lokale overheid i.f.v. locatie en afspraken. Psylos ondersteunt a.h.v. com-
municatie en promotie. 
Het	Psylosteam	neemt	de	coördinatie	op	zich,	onderhoudt	contacten	met	de	clubs,	stelt	
promotiemateriaal ter beschikking. De patiënten wordt gevraagd of zij bereid zijn mee 
te werken aan het beeldmateriaal. De clubondersteuner volgt de lokale netwerken en 
het begeleidingstraject op maat op en promoot het project samen met de clubs naar de 
lokale overheid. 
Via Psylosberichten, de tweemaandelijkse elektronische nieuwsbrief werd het project 
voorgesteld en een oproep gelanceerd naar clubs om te participeren. 
Een flyer met een geschikt beeld en de eerste data en locaties moet de rondreizende 
tentoonstelling lanceren en de website moet instaan voor de verdere opvolging en com-
municatie. Psylosberichten brengt een update en wordt ook verstuurd aan de gemeen-
telijke sportdiensten. 
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De volledige kostprijs van het project wordt geschat op € 1000 (fotografie, omkadering 
tentoonstelling, flyer, vervoer, …)

Reïntegratie
Het project ondersteunt het herstel van mensen met een psychiatrische problematiek 
door beeldvorming in de meest brede zin van het woord en normalisatie van sporters 
met geestelijke gezondheidsproblemen in de sportsector. 
In de sector van de geestelijke gezondheidszorg is er uiteraard medewerking vereist van 
de zorginstellingen waaraan de participerende clubs verbonden zijn. Vanuit de sport-
sector wort medewerking verwacht van de schepen van de sport en de sportdiensten 
die moeten instaan voor de lokale afspraken, het ter beschikking stellen van de sportac-
commodatie en de promotie. 
Effectief contact werkt altijd drempelverlagend. Zeker de lokale netwerken zijn onderhevig 
aan persoonlijke contacten. Op die manier kunnen samenwerkingen gefaciliteerd worden.

Evaluatie
De fototentoonstelling wordt gelanceerd op 24 novem-
ber 2011 in het PZ Sint-Jan-De-Deo te Gent en krijgt 
daarna een rondreizend karakter waarbij onze clubs de 
kans krijgen om ze te tonen aan hun eigen lokale net-
werk. We opteren daarbij dan ook voor openbare plaat-
sen, bij voorkeur sportieve ontmoetingsruimten zoals 
de gemeentelijke sporthal. 
Het project heeft een ondersteunend karakter en is onderdeel van een geheel aan dienst-
verlenende maatregelen om de sportsector toegankelijker te maken voor mensen met 
geestelijke gezondheidsproblemen. Het specifieke effect is moeilijk te meten. Een optie 
zou zijn om een korte bevraging te doen naar indrukken bij de bezoekers.

Toekomst
De rondreizende tentoonstelling staat gepland in 2012. De geselecteerde foto’s gaan 
we ook gebruiken in ander promotiemateriaal en sensibiliserende publicaties en eigen 
uitgaven. 
Financiële ondersteuning van de Reintegration Award zouden we kunnen gebruiken 
voor de kosten van de rondreizende tentoonstelling promotiemateriaal op maat van de 
participerende clubs.

Contact:
Psylos vzw, Valkerijgang 26, 3000 Leuven
Contactpersoon: Joëlle Vekemans (sporttechnisch coördinator)

tel.: 016/22.04.15
e-mail: jvekemans@psylos.be
website: www.psylos.be

“De fotoreportage 
schetst een beeld van 
mensen in beweging, 

mensen met en 
zonder geestelijke 

gezondheidsproblemen.”
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Beschut Wonen ESTE (Duffel)

Reintegration 
Award

5

De Kiliaanwandeling
De Kiliaanwandeling is een jaarlijks (op de tweede woensdag van de paasvakan-
tie) terugkerende ‘integratiewandeling’ georganiseerd door beschut wonen Este en 
de (‘reguliere’) wandelclub WSV-Neteland (Duffel). Deelnemers en medewerkers 
zijn gewone burgers (ongeveer 42O) en ex-psychiatrische patiënten (ongeveer 8O) 
verblijvend in Este, en/of cliënten van het ontmoetingshuis De Passant (Duffel), en 
leden van de vzw Psylos. Het project verlaagt de drempel voor lidmaatschap van 
een wandelclub in de eigen gemeente (sociale inclusie), bevordert de destigmati-
sering van ex-psychiatrische patiënten, stimuleert het lotgenotencontact, en bevat 
tevens een moment van ‘omgekeerde integratie’: het wandeltraject loopt door de 
campus van het PCS St-Norbertushuis (Duffel), gaat voorbij het activiteitencen-
trum ‘De Spie’; De Passant dient als controlepost waar men kan rusten en iets eten 
en drinken.

Beschrijving van het project
André Liekens, medewerker van beschut wonen Este, is een gepassioneerde natuurlief-
hebber en wandelaar. Hij is sinds lang lid van de (reguliere) wandelclub WSV-Neteland. 
Deze club organiseerde jaarlijks een grote wandeling in de omgeving van Duffel. Hij 
zag hierin een kans om onze bewoners bij dit evenement te betrekken. Dankzij ‘gerust-
stellende‘ voorlichting (kwartiermaken) slaagde hij erin bestuursleden warm te krij-
gen voor zijn integratieproject. Op een bijeenkomst met voorzitters van verschillende 
wandelclubs uit Vlaanderen en bestuursleden van Psylos en André Liekens zelf, werd 
benadrukt om ‘zo normaal mogelijk’ om te gaan met ex-patiënten …
Het project heeft verschillende doelstellingen: 
•	 verlagen	van	de	drempel	om	 lid	 te	worden	van	een	wandelclub	 in	de	eigen	ge-

meente (sociale inclusie) 
•	 lotgenotencontact	
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•	 destigmatisering	van	de	psychiatrische	patiënt:	door	direct	contact	met	de	gewone	
burger is er kans dat eventuele vooroordelen vervagen …

•	 omgekeerde	 integratie	 (en	 destigmatiserend):	 het	 wandeltraject	 loopt	 door	 de	
(groene) campus van het PC Sint-Norbertushuis, gaat langs het activiteitencentrum 
De Spie; het ontmoetingshuis De Passant dient als controlepost en bewoners serve-
ren er voedsel en drank. 

Het wandelproject maakt deel uit van het project Beschut wonen Este en het ontmoe-
tingshuis De Passant. De aspecten ‘omgekeerde integratie’ en destigmatisering zijn in 
dit project sterk aanwezig: gewone burgers maken kennis met ex-psychiatrische pa-
tiënten (via de wandeling en organisatie ervan) en komen in contact met de ‘wereld’ 
van de psychiatrie (het PC, De Spie en De Passant). De onderliggende visie is het 
zogenaamde sociale rehabilitatiemodel. Rehabilitatie, in de zin van sociale inclusie, is 
gebleken uiterst moeilijk te zijn, en in vele gevallen onmogelijk. Het nog altijd negatief 
geladen beeld van de psychiatrische patiënt en van de psychiatrie in onze samenleving, 
blijft het sociale integratieproces bemoeilijken. Met dit wandelproject willen we een 
bescheiden bijdrage leveren aan de positieve beeldvorming van de psychiatrie en de 
ex-psychiatrische patiënt.

Organisatie
Op de wandeldag zelf (tiende editie, 2011) bereikten we een 500-tal mensen. Ongeveer 
80 (ex-)psychiatrische patiënten van de regio Duffel-Mechelen maar ook, via de mede-
werking van de vzw Psylos (gekende sportfederatie in de geestelijke gezondheidszorg) 
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van andere regio’s, verblijvend in een vorm van beschut wonen of alleenstaand; 15 me-
dewerkers van Este en cliënten van De Passant zorgden voor de bediening in De  Passant 
en voor het opslaan van tenten in de tuin van De Passant. Ongeveer 400 ‘gewone bur-
gers’ wandelden mee …
De organisatie werd gedragen door leden van de 
wandelclub WSVNeteland, door medewerkers en 
bewoners van Este, medewerkers en cliënten van 
De Passant en niet in het minst door de actieve 
medewerking en ondersteuning van Psylos. De co-
ordinatie lag in handen van André Liekens en van 
bestuursleden van de wandelclub WSV-Neteland. 
André heeft goede banden met de wandelclub, De Passant en Psylos waardoor hij snel 
het volledige mandaat kreeg en mensen kon warm maken voor het project. 
De bekendmaking van de integratiewandeling gebeurde via verschillende kanalen: het 
ledenblad en de website van Psylos, de website en het ledenblad van de wandelclub 
zelf, vermelding in de grote nationale wandelkalender (Marching.be), mondelinge re-
clame door medewerkers van Este, en er werden flyers uitgedeeld op andere wandelin-
gen. De kosten werden integraal gedragen door beschut wonen Este.

Reïntegratie
Zoals reeds eerder opgemerkt is sociale integratie en inclusie een moeilijk te bereiken 
ideaal. Toch is in de loop van de voorbije tien jaren een achttal ex-psychiatrische patiën-
ten lid geworden van de wandelclub WSV- Neteland. Deze sociale inclusie blijft moei-
lijk: de ex- patiënten moeten erg gemotiveerd worden om deel te nemen aan de wan-
delingen. Het vervoer van de mensen naar de startplaats is een praktisch en financieel 
probleem. Of de sociale inclusie vlotter verloopt in de andere regio’s, weten we niet. 

“De mogelijkheid om in 
contact te komen met 

ex-psychiatrische patiënten 
in een gemoedelijke 

sfeer, draagt zeker bij tot 
destigmatisering.”
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De mogelijkheid van gewone burgers om in contact te komen met ex-psychiatrische 
patiënten in een gemoedelijke sfeer, draagt zeker bij tot destigmatisering. Het lot-
genotencontact is zeker bemoedigend. Herstel houdt hier ook in dat ex-patiënten actief 
meewerken en soms uitleg verstrekken over de werking van De Passant. Bestellingen 
opnemen, bedieningen uitvoeren, afruimen, ed. stimuleren de sociale interacties en het 
opnemen van sociale rollen. 
De samenwerking met de Wandelclub en Psylos zorgde voor reclame en voor een on-
gevallenverzekering.

Evaluatie
We zijn tevreden over de grote opkomst van gewone burgers en ex-psychiatrische 
 patiënten op deze wandeling. Het organiseren van de wandeldag verliep zonder noe-
menswaardige problemen. Misschien kunnen in de toekomst nog meer patiënten bij 
de organisatie betrokken worden, door vooral samenwerking te stimuleren tussen be-
stuursleden van de wandelclub en ex-psychiatrische patiënten. Het is evident dat het 
project vooral draagt op de goede contacten met de wandelclub, op gepaste voorlichting 
(kwartiermaken) en op de actieve ondersteuning van Psylos. De grote opkomst is op 
zich een mooi resultaat en is zeker de moeite waard om in de toekomst deze formule 
verder uit te werken;

Toekomst
Gezien het grote succes is het zeker de moeite waard om minstens twee integratie-
wandelingen per jaar te organiseren. Een ‘geïntegreerde’ wandelzoektocht wordt ook 
overwogen. 
De ex-psychiatrische patiënten die lid geworden zijn van wandelclub zullen we nog 
meer moeten stimuleren om bij te dragen aan de organisatie van andere wandelingen 
van de wandelclub. 
Natuurlijk kunnen anderen initiatieven Beschut Wonen en Activering hetzelfde organi-
seren. Hierbij is kwartiermaken in de (reguliere) wandelclubs van primordiaal belang 
om angst en wantrouwen te verminderen. De vzw Psylos blijkt een uitstekende en 
loyale medewerker te zijn voor dergelijke projecten. 
Verder is het onze bedoeling om De Passant nog meer open te stellen voor dergelijke 
(omgekeerde integratie-)projecten. Daarvoor moeten tenten en tuinmeubilair ed. aange-
kocht worden … De Award kunnen we tevens gebruiken om de vervoerkosten te dragen 
voor deelname van bewoners en cliënten aan andere wandelingen.

Contact:
Beschut Wonen ESTE, Kerkstraat 44, 2570 Duffel
Contactpersoon: André Deblonde (psycholoog)

tel.: 015/30.47.97
e-mail: andre.deblonde@emmaus.be
website: www.emmaus.be
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Jobcentrum West-Vlaanderen
(Gits)

Reintegration 
Award

6

Op-Stap
Op-Stap is een activeringsprogramma dat vanuit een groepsgebeuren start en ge-
richt is op het zetten van stappen naar werk. De module richt zich naar psychisch 
kwetsbare personen en/of personen met een psychiatrisch ziektebeeld en de daar-
aan gelinkte of daaruit voortvloeiende psychosociale problematiek. Het is een per-
soonsgerichte vorming die kansen opent voor persoonlijke groei en nieuwe tewerk-
stellingsmogelijkheden. 

Beschrijving van het project
De module is gemaakt om tegemoet te komen aan de specifieke begeleidings- en on-
dersteuningsvraag van personen met een psychische kwetsbaarheid tijdens hun traject 
naar werk in het normaal economisch circuit (NEC). De module is ontstaan uit onze 
reguliere werking. Jaren geleden merkten wij op dat bij werkzoekenden de groep men-
sen met een psychische kwetsbaarheid toenam.
Wij concludeerden daaruit dat er vraag was naar een aanbod om deze doelgroep te 
 activeren naar werk. In samenwerking met VDAB werd besloten een specifiek pro-
gramma op te starten. 

Op-Stap is een …
•	 activeringsmodule	die	mensen	versterkt	en	prikkelt.
•	 oriënteringsmodule	die	hen	een	beter	beeld	geeft	van	de	actuele	arbeidsmarkt.
•	 persoonsgerichte	module	die	veel	aandacht	besteedt	aan	de	noodzakelijke	sociale	

vaardigheden.
•	 ervaringsmodule,	waarin	hun	droomjob	getoetst	wordt	aan	het	echte	arbeidsleven	

in een bedrijf via een training op de werkvloer. 



269

•	 confrontatiemodule,	omdat	hun	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	–soms	harde-	
realiteit op de arbeidsmarkt getest worden.

•	 samenwerkingsmodule	waarin	arbeid	en	zorg	mekaar	treffen,	waar	bewegen	naar	
werk centraal staat.

In deze module gaan we zowel symbolisch als letterlijk met een groep mensen ‘op-stap’. 
Op-Stap kan je zien als een ‘opstapje’, een extra trede van een trap, een verhoogje dat 
ervoor zorgt dat je een klare kijk krijgt op je toekomstige loopbaan. Maar ook letterlijk 
‘stappen zetten’ komt aan bod. Zo bezoeken we diverse bedrijven, verplaatsen we ons 
voor vormingsmomenten en gaan we langs bij bedrijven waar deelnemers hun training 
op de werkvloer willen doen. 

Algemene doelstellingen van Op-Stap: 
•	 vanuit	een	veilige	sfeer	met	anderen	‘op	stap’	gaan	en	daaruit	leren.
•	 groeien	naar	meer	zelfvertrouwen	en	een	positief	zelfbeeld.
•	 evolueren	naar	bewuste	en	realistische	keuzes	binnen	het	huidige	arbeidscircuit.
•	 stap	per	stap	meer	verantwoordelijkheid	opnemen	in	het	leven	en	op	de	werkvloer.
•	 een	stap	verder	zetten	in	de	richting	van	werk.	
•	meer	 aandacht	 krijgen	 voor	 voorkomen	 en	 groeien	 in	 arbeidsattitudes	 (op	 tijd	

 komen, afspraken nakomen, …)
•	 evolueren	in	specifieke,	individuele	behoeftes	en	aandachtspunten	in	het	kader	van	

zoeken naar werk.

De theorie die aan de basis ligt van Op-Stap is de leercyclus van Kolb, beter bekend als 
het ervaringsleren. 
Daarnaast staat het groepsdynamisch gebeuren doorheen de cursus centraal. Doorheen 
de hele module worden de deelnemers gestimuleerd tot interactieve deelname. De deel-
nemers doen ervaringen op, leren van elkaar en groeien naar meer weerbaarheid, een 
realistisch zelfbeeld en een groter zelfvertrouwen. 
Het vooropgestelde programma van Op-
Stap vormt de rode draad in de module, 
maar de specifieke inhoud wordt be-
paald door wat in de groep leeft, door de 
ervaring van de deelnemers enz. Actieve 
betrokkenheid is hierbij een uitgangs-
punt. Zo wordt Op-Stap een cursus ‘op 
maat’. 
De deskundigheid van de begeleider 
die de eigenheid en het tempo van elke 
deelnemer respecteert en het potentieel 
van elke deelnemer aanspreekt en acti-
veert, typeert de ondersteuning binnen 
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de oriënterende cursus Op-Stap. Tijdens het volledige traject kunnen deelnemers reke-
nen op begeleiding op maat. Deelnemers worden bij elke stap betrokken en uitgedaagd 
om zoveel mogelijk stappen zelf te zetten (empowerment). 

We onderscheiden ons van andere projecten doordat we de brug maken tussen zorg en 
de arbeidsmarkt. Waarbij we expliciet vertrekken vanuit onze kennis van die arbeids-
markt en niet vanuit een zorgparadigma:
•	 in	overleg	met	de	cliënt	wordt	de	omkadering	(zorg	–	ggz	begeleiding	–	therapie	– …)	

in kaart gebracht. Afhankelijk van de noden van de cliënt wordt bekeken hoe deze 
‘zorg’ kan afgestemd worden op de stappen die gezet zullen worden naar werk.

•	 binnen	de	Op-Stap	module	houden	we	rekening	met	de	zorg-behoefte	van	de	cliënt	
en worden zij ook aangesproken op hun verantwoordelijkheden en autonomie. 
Hiermee groeien we naar de realiteit van de arbeidsmarkt.

•	De	deelnemers	krijgen	een	realistisch	beeld	van	de	arbeidsmarkt	(jobinhoud,	nood-
zakelijke arbeidsattitudes, communicatieve vaardigheden, randvoorwaarden, ea.). 
We ondersteunen en begeleiden de deelnemers om een zo realistisch mogelijke 
match te maken tussen hun competenties en een jobdoelwit. Tijdens deze begelei-
ding houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 

Organisatie
De Op-Stap module duurt een 14-tal weken. De module bouwt op naar een aantal uren 
per week, dit met een maximum van 19 uren per week. Hierdoor kunnen personen met 
een RIZIV-statuut ook deelnemen aan Op-Stap.

De toeleiding naar het project wordt gedragen door VDAB en GTB. Zij zorgen dat die-
gene die nood hebben aan een dergelijke ondersteuning terechtkomen op het info-
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moment van de module. Doorheen de jaren groeiden onze contacten met artsen, 
 psychiaters, psychiatrische centra, medisch adviseurs ed. zodat we kunnen stellen dat 
ook zij informele verwijzers naar de module geworden zijn. 
Iedere kandidaat deelnemer krijgt informatie over de Op-Stap module en het program-
ma op een gezamenlijk infomoment. 
Na de groepsinformatie vindt een kort gesprek plaats met de kandidaat deelnemer en 
zijn verwijzer (hierin wordt gepeild naar motivatie en huidig psychisch welbevinden). 
In dit gesprek wordt samen met de werkzoekende gekeken of Op-Stap het beste ant-
woord is op zijn vraag. Indien niet wordt in overleg verwezen naar andere begelei-
dingsmogelijkheden. Om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen aanbieden wordt de 
groep deelnemers begrensd tot 13. 

Tussen het infomoment en de start van het programma vindt er een uitgebreidere intake 
met de cliënt plaats. Dit om persoonlijke doelstellingen te formuleren en begeleiding op 
maat te garanderen. 
Na deze individuele kennismakingsfase start de Op-Stap module die uit vier fases bestaat. 

fase 1: communicatie en samenwerken
Hier krijgen de deelnemers een aantal groepsvormingen over communicatie en samen-
werking.

fase 2: beroepenoriëntatie en voorbereiding training op de werkvloer
Hier wordt in groepsvormingen en individuele gesprekken gewerkt rond de oriëntatie 
naar werk. Deze fase bestaat uit beroepenexploratie, bedrijfsbezoeken, uitklaren job-
doelwit, sollicitatietraining, vorming rond het gebruik van pc in de zoektocht naar werk.
Stap voor stap gaan we op zoek naar de job die het best bij de deelnemer past. Elke 
deelnemer krijgt de kans om vanuit een groepsgebeuren en via individuele coaching 
zijn eigen koers uit te stippelen. 

fase 3: voorbereiding training en training op de werkvloer
In deze fase van de module gaan we op zoek naar een organisatie of bedrijf (in het 
NEC) waar de deelnemer een ervaringsstage kan doorlopen. Ook hier is sprake van 
‘maatwerk’ (uren, inhoud, takenpakket, ondersteuning en begeleiding). Tijdens de 
stage is de oriëntatiebegeleider steeds op de achtergrond aanwezig. Dit via telefonisch 
contact, email, gesprekken op de werkvloer, ea. Ook vinden er tweewekelijks terug-
kommomenten met de Op-Stap groep plaats. Op deze momenten krijgen deelnemers de 
kans om te reflecteren over de stage en ervaringen te delen met elkaar. Dit biedt inzicht, 
steun en stimulans in hun eigen traject en functioneren.

fase 4: evaluatie en nazorg.
De Op-Stap begeleider zorgt voor een uitgebreid verslag van de doorlopen stappen bin-
nen de module. 
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Tijdens de eindevaluatie wordt er samen met de deelnemer en de verwijzer een verder 
traject uitgestippeld of wordt bepaald in welke mate ondersteuning tijdens tewerkstel-
ling nodig is. 

Het Op-Stap project wordt gedragen door een team. Dit team werkt over de hele pro-
vincie West-Vlaanderen zodat op verschillende plaatsen in de provincie de module 1 of 
2 keer per jaar kan aangeboden worden.
Het doorgaan van de module wordt telkens ruim op voorhand aangekondigd aan de 
verwijzers. Er wordt een programma en een algemene informatiebrochure (beiden als 
bijlage terug te vinden) verspreid. Deze worden ter beschikking gesteld van VDAB- en 
GTB-consulenten die deze info doornemen met de klanten die eventueel nood kunnen 
hebben aan Op-Stap. 
Van de module werd ook een publicatie samengesteld het boekje ‘Knap Werk’ met 
uitleg over de methodiek, de mening van experten en getuigenissen van cliënten. In 
bijlage een exemplaar van het boekje Knap Werk. 
De module werd in het verleden reeds ondersteund door het Europees Sociaal Fonds, 
VDAB Brugge en VDAB competentiecentra. De module kan ook georganiseerd worden 
op vraag van OCMW’s, diensten Geestelijke Gezondheidszorg, enz. 

Reïntegratie
Via het Op-Stap project willen we personen met een psychische kwetsbaarheid en/of 
psychiatrisch ziektebeeld de kans geven te (re)integreren op de reguliere arbeidsmarkt.
Niet alleen dit maar ook het activeren van die doelgroep is belangrijk, wat het resultaat 
ook moge zijn. Immers het activeren naar werk kan een impact hebben op algemeen 
welbevinden en andere levensdomeinen (vrije tijd, sociale contacten, thuissituatie, ea). 
We maken een evenwicht tussen het inzetten van competenties en kwaliteiten van 
cliënten en het afstemmen van de arbeidsmarkt op de ondersteuningsnoden van deze 
groep mensen. 
Naast integreren is het ook onze doelstelling om te sensibiliseren. Werkgevers erop 
attent maken dat het waardevol en zinvol is om verder te kijken dan de psychische 
kwetsbaarheid van iemand. Dat de talenten en competenties een waardevolle bijdrage 
aan de reguliere arbeidsmarkt kunnen betekenen. 

Evaluatie
Het project kende een start in 2006. Toen werd er gestart met een groep van 13 perso-
nen, 1 begeleider. In 2011 gaan 7 Op-Stap modules door (dus 7 x 13 deelnemers). Het 
Op-Stap team telt recentelijk 4 begeleiders. 
Op vandaag (31/08/2011) hebben 230 personen deelgenomen aan het Op-Stap project. 
We zien dat 1/3 van de deelnemers onmiddellijk na de module in een betaalde job 
kan stappen. 1/3 stapt in een vervolgtraject en zetten later alsnog de stap naar werk. 
1/3 wordt doorverwezen naar het beschermde arbeidscircuit, activeringsbegeleiding of 
vrijwilligerswerk. Alle stappen die gezet worden zijn steeds in overleg met de cliënt.
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Na elke Op-Stap module peilen we naar de mening van de deelnemers. We doen dit 
via een evaluatieformulier dat ze, indien ze dit wensen, anoniem kunnen invullen. Met 
de opmerkingen en suggesties uit deze evaluaties houden we bij de organisatie van de 
volgende modules rekening. 
Het Op-Stap team neemt ook deel aan de werkgroep GGZ&Werk die georganiseerd 
wordt door het Julie Renson Fonds (verbonden aan de Koning Boudewijnstichting). In 
deze werkgroep wordt de stem van cliënten (focusgroepen van personen met een psy-
chische kwetsbaarheid die hun mening willen uiten rond het thema ‘werk’) omgezet 
naar signalen die naar het beleid gericht worden. 
Om elke module op zich te laten slagen is kwaliteitsvolle begeleiding nodig. Het 
Op-Stap team werkt samen aan de module. Via intervisie momenten wordt er aan 
methodiekontwikkeling en -bijsturing gedaan. Hierbij wordt rekening gehouden met 
maatschappelijke tendensen (op de arbeidsmarkt en binnen zorg) en noden die vanuit 
de doelgroep gesignaleerd worden. Het team ontwikkelt zich verder door scholingen en 
vormingen te volgen waarin de begeleiding van personen met een psychische kwets-
baarheid in hun toeleiding naar de arbeidsmarkt centraal staat. De Op-stap begeleiders 
zijn specialisten op vlak van ‘werk’, maar met een ruime kennis van de doelgroep.
We zien een groeiend aantal aanvragen om te kunnen deelnemen aan een Op-Stap mo-
dule. We zien ook een groeiend vertrouwen van VDAB en GTB in de Op-Stap methodiek
Toch is het telkens afwachten of er VDAB middelen zullen toegekend worden en de mo-
dules in de verschillende regio’s kunnen doorgaan. Wij streven ernaar om structurele 
middelen voor dit project en deze methodiek te bekomen. 
Structurele middelen zijn nodig voor het behoud van het project en geven ons tevens 
de mogelijkheid om ons verder te blijven richten op kwaliteitsbewaking en de ontwik-
keling van de deskundigheid van het Op-Stap team.
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In het kader van de zoektocht van de VDAB naar een model om personen met psychi-
sche kwetsbaarheid te begeleiden in hun stappen naar werk werd de Op-Stap module 
uitgebreid onder de loep genomen door LUCAS (centrum voor zorgonderzoek en con-
sultancy – onder leiding van Prof. Chantal Van Audenhove). Hierin klonk het besluit dat 
Op-Stap zeer nauw aansluit bij de IPS-methodiek (individual Placement and Support 
methodiek – zie noot(1)) en een waardevolle methodiek kan zijn voor de ondersteuning 
van personen met een psychische kwetsbaarheid in Vlaanderen.

Toekomst
Het is onze bedoeling om de Op-Stap methodiek verder te laten groeien en via struc-
turele middelen een ruim aanbod te kunnen doen binnen de provincie (meer instap-
mogelijkheden, meer regio’s)
Wij zijn ervan overtuigd dat de Op-Stap methodiek binnen elke provincie (en misschien 
verder) zou kunnen gebruikt worden. 
Ook kan de methodiek ingezet worden om vanuit psychiatrische centra de brug te 
 maken naar de arbeidsmarkt (en dus een lange weg voor cliënten te gaan inkorten)
De Op-Stap methodiek kan ook op andere terreinen gebruikt worden, een implemen-
tatie met andere accenten (we denken hierbij bv. aan een implementatie van de metho-
diek in een OCMW arbeidstrajectbegeleiding).
Financiële ondersteuning vanuit de Reïntegration Award zouden wij inzetten in naam-
bekendheid en sensibilisering, zodat de mensen die nood hebben aan een ondersteu-
ningsprogramma als Op-Stap sneller de weg vinden naar het project. Daarnaast zouden 
we de module willen bekend maken aan een bredere doelgroep zodat andere regio’s het 
belang van dit concept zien en dit ook kunnen inzetten bij hun cliënten. 
Bekendmaking in de zorgsector zou ook één van de doelstellingen zijn zodat de stap naar 
werk een hefboom kan zijn om op andere domeinen positieve stappen te kunnen zetten. 
Citaat van een deelnemer (Eric): ‘Op-Stap is voor mij de start geweest van heel veel 
positieve veranderingen in mijn leven.’

Contact:
Jobcentrum West-Vlaanderen, Koolskampstraat 24, 8830 Gits
Contactpersoon: Christel Witgeers (projectmanager / arbeidsbegeleidster)

tel.: 059/24.22.59
e-mail: christel.witgeers@jobcentrum.be
website: www.jobcentrum.be

Noot

(1) Het Individuele Plaatsing en Steun (IPS)-model, een evidence-based methodiek 
van Supported Employment, focust op de toeleiding van mensen met beperkin-
gen en met een wens naar regulier betaald werk. Op basis van de voorkeuren 
van de klant plaatst men hem zo snel mogelijk in een reguliere job om hem daar 
ook te trainen. Binnen IPS biedt de begeleider een lange termijn follow-up aan 
de werkgever en klant en is er een doorgedreven samenwerking met ggz.
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Psychiatrisch Ziekenhuis
H. Hart (Ieper)

Reintegration 
Award

7

’t één & ’t ander
’t één & ’t ander is (g)een gewone winkel. Het is een winkel met net iets meer. De 
producten die verkocht worden in ’t één & ’t ander hebben reeds een leven voor 
ze in de winkel komen. Het zijn stuk voor stuk handgemaakte producten die het 
verhaal vertellen van de mensen die ze creëerden. Mensen die om één of andere 
reden terecht kwamen in een psychiatrisch ziekenhuis. Mensen die in de werkate-
liers van de ergotherapie aan zichzelf kwamen werken. Met als zichtbaar resultaat 
de producten in onze winkel. 

Beschrijving van het project
Het project kadert binnen de arbeids-
rehabilitatie van de dienst Ergotherapie 
van het psychiatrisch ziekenhuis H. Hart 
te Ieper. Het is ontstaan vanuit de be-
kommernis om via arbeid, productief 
zijn, mensen te kunnen (her)integreren. 
Vanuit de ergodienst hebben we een pro-
ject arbeidsrehabilitatie waar we de nood 
ondervonden aan een schakel tussen het 
ziekenhuis en het werkveld. We zochten 
een plaats buiten de bescherming van 
psychiatrie en hulpverlening waar werk-
ervaring kon opgedaan worden en waar 
ook ruimte was om te werken aan so ciale 



276

vaardigheden. Maar ook een plaats waar patiënten directe verantwoordelijkheid krijgen 
en kansen om te mislukken, om te leren en om het zelfvertrouwen te verstevigen.
Tijdens het uitwerken van het project kwam ook de factor ‘contacten met mensen bui-
ten het ziekenhuis’ naar boven als versterkende factor in het integratieproces. Hieruit 
vloeide ook het idee van winkel als uitvalbasis voor workshops voort. Daarnaast is het 
voor onze mensen heel moeilijk om binnen een bestaande vereniging aansluiting te 
vinden.

De voornaamste doelstelling is mensen die om één of andere reden ‘blijven hangen’ in 
psychiatrie een tussenstap te bieden.
Om mensen met een psychische kwetsbaarheid:
•	 via	arbeid	(betaald	of	niet)	terug	te	integreren	(grootste	accent	voor	de	winkel).
•	 via	contacten	met	mensen	buiten	de	psychiatrie	zelfbewuster	te	maken	en	meer	

zelfvertrouwen te geven (grootste accent voor de winkelworkshops).

Bij ons weten is er binnen de wereld van psychiatrische ziekenhuizen geen identiek 
initiatief, hoewel de doelstellingen gedeeld worden. Binnen de gehandicaptensector en 
arbeidszorg bestaan gelijkaardige initiatieven. Het grote verschil is hier dat onze doel-
stelling vooral ligt bij het aanbieden van (werk)ervaring. Het is zo dat er een maximale 
verantwoordelijkheid gegeven wordt aan de patiënt en dat de periode zeer beperkt is 
(±6 maanden). Het uiteindelijke doel is doorstroming naar het reguliere circuit. Het is 
uniek dat mensen rechtstreeks vanuit het ziekenhuis kunnen starten. 
Het project kadert in de tijdsgeest van de vermaatschappelijking van de zorg en art 107 
in de psychiatrie.
Daarnaast zijn er elementen van het ‘place then train’ principe te herkennen + de 
ergotherapeutische overtuiging dat het hebben van contacten (bij voorkeur buiten de 
zorgsector) en het uitvoeren van arbeid de kansen tot slagen van integratie verhogen.
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Organisatie
De doelgroep van de winkel bestaat uit alle mensen die vanuit het ziekenhuis voorbereid 
worden op een werkintegratie en nood hebben aan een tussenstap (geen onderscheid 
in ziektebeeld). Voor de workshops 
bestaat de doelgroep uit patiënten die 
loskomen van het ziekenhuis maar 
(nog) geen aansluiting vinden in het 
reguliere verenigingsleven. Maar het is 
tevens bedoeld voor mensen van buiten het ziekenhuis die durven uit hun comfortzone 
komen om samen met mensen vanuit de psychiatrie een creatieve workshop te volgen 
(= geen personeelsleden ziekenhuis).

De organisatie wordt gedragen door:
•	 2	ergotherapeuten	uit	het	ziekenhuis	(producten,	intake,	opvolging,	nazorg,	coör-

dinatie, promotie) – enkele uren per week.
•	 2	logistieke	assistenten	(continuïteit,	opvolging)	–	samen	4	namiddagen	per	week.
•	max.	4	patiënten	die	tezelfdertijd	stage	lopen	voor	±6	maanden	(uitbating,	ver-

koop, etalage, kassa, onderhoud, …) – telkens 1 namiddag per week.

Door het idee van de patiënten maximale verantwoordelijkheid te geven streven we 
ernaar om hulpverleners (ergo’s) enkel te gebruiken voor opvolging, ondersteuning, 
feedback. Maximale verantwoordelijkheid geven aan patiënten in stage betekent echter 
wel een risico naar continuïteit (herval, mislukken, …).
Om die reden werden logistieke arbeiders ingeschakeld. Zij zorgen ervoor dat de winkel 
altijd verder kan draaien, wat belangrijk is als we tussen de andere winkels willen over-
leven. Daarnaast zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de stagairs.
Door hun statuut (geen hulpverlener) ligt hun aanpak veel dichter bij het normale 
werkcircuit dan deze van een hulpverlener, wat enkel versterkend kan werken.
Doordat we reeds een klantenbestand hadden voor we startten met de winkel (verkoop 
in ergotherapie), hebben we een vlotte doorstart kunnen maken. Door de ligging buiten 
het ziekenhuis spreken we een nieuw publiek aan. Niet iedereen weet dat dit een pro-
ject vanuit het ziekenhuis is, wat zeer geruststellend werkt voor stagairs. 
Sedert de opstart stelden we vast dat ook logistieke assistenten kunnen uitvallen waar-
bij de stagairs af en toe voor de continuïteit zorgen! 
Het project winkelworkshops startte onlangs met een eerste workshop. Bewust opteer-
den we voor een externe lesgever. Doordat we reeds een ruim klantenbestand hebben, 
was het gemakkelijk om geïnteresseerde buitenstaanders te vinden om deze te volgen. 
De winkel blijkt een zeer geschikte, laagdrempelige uitvalsbasis, een goed instrument 
naar positieve beeldvorming. Van ‘compassie naar respect’.

De rekrutering van stagairs voor de winkel gebeurt via het project arbeidsrehabilitatie 
van het Ergotherapeutisch Centrum 2. De uitbouw van de winkel werd bekend gemaakt 

“De voornaamste doelstelling is 
mensen die om één of andere reden 
‘blijven hangen’ in psychiatrie een 

tussenstap te bieden.”
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via de plaatselijke pers en via plaatselijke acties (belgerinkel naar de winkel, streek-
krant, regionale zender, …). Voor de opstart hielden we een ‘stakeholders’ bijeenkomst 
waarbij we een 90-tal buitenstaanders onze producten lieten beoordelen op relevantie, 
kwaliteit en prijs.

Daarnaast ontwikkelden we een website als extra uithangbord voor de winkel.
De deelnemers aan de winkelworkshops – patiënten werden geselecteerd via de ergo-
dienst (vnl. op doelstellingen) – de buitenstaanders via het winkelklantenbestand en de 
website. Ook de mond aan mond reclame deed hier zijn werk.

De winkel is gehuisvest in een oud pand dat eigendom is van ons ziekenhuis. De opfris-
sing van de winkel en de personeelskost wordt gedragen door het ziekenhuis, alsook de 
dagdagelijkse werkingskosten (verwarming, verbruik, …). De winst uit de verkoop van 
de producten vloeit dan ook terug naar het ziekenhuis. Voor de workshops is er geen 
budget voorzien, dus zoeken we naar middelen via de externe deelnemers en vragen we 
goedkope kwalitatieve externe lesgevers. Hier zouden extra middelen heel welkom zijn!

Reïntegratie
Ons project ondersteunt het herstel of de reïntegratie van mensen met een psychiatri-
sche problematiek en hun omgeving
•	 door	kansen	 te	 creëren	voor	mensen	met	 een	psychische	kwetsbaarheid	 in	hun	

zoektocht naar integratie door werk 
•	 door	stage-	en	ervaringsmogelijkheden	aan	te	bieden	tussen	ziekenhuis	en	echte	

werkvloer / door succeservaringen aan te bieden om het geloof in eigen kunnen te 
versterken

•	 door	kansen	te	geven	aan	mensen	van	buiten	de	psychiatrie	om	op	een	positieve	
manier kennis te maken met psychiatrie, mensen met psychische kwetsbaarheden, 
maar eveneens met hun mogelijkheden en gezonde capaciteiten

•	 door	mensen	uit	hun	comfortzone	te	halen	en	te	betrekken	in	cursussen	in	en	rond	
de winkel – in contact met (ex) patiënten

•	 door	samen	te	werken	met	alle	mogelijke	initiatieven	in	wijk,	gemeente,	midden-
stand, … met een voorkeur voor initiatieven buiten de geestelijke gezondheidszorg 
bv. door deel te nemen aan de Unizo actie ‘met belgerinkel naar de winkel’, eta-
lageprojecten met school; externe lesgevers voor workshops, kerstshopping, laat-
avond opening, …

•	 door	patiënten	die	de	workshops	volgen	weerbaar	te	maken	op	vragen	rond	verle-
den, beroep, opname, … Dit is vooraf voor te bereiden, uit te wisselen, te evalueren 
met de patiënten.

Als middel tot integratie zijn we overtuigd dat de samenwerking met niet direct betrok-
ken partijen belangrijker is dan met deze binnen de ggz (die we niet uitsluiten). Zeker 
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als we als patiënt en hulpverlener 
voeling willen blijven houden met 
alle maatschappelijke en econo-
mische factoren die leven in onze 
buurt.
In die zin streven we zelf naar 
een commerciële ingesteldheid en 
klantvriendelijkheid zoals we die 
verwachten in ieder initiatief buiten 
de zorgsector. In die zin blijven we 
zoeken naar samenwerkingsformu-
les met middenstandsorganisaties, 
wijkcomité, scholen, verenigingen, 
lesgevers voor workshops … Dit is 
belangrijk in het kader van een cor-
recte beeldvorming.

Evaluatie
Direct (meetbare) resultaten
Sedert de start zijn nu reeds verschillende mensen doorgegroeid naar een stap buiten 
het ziekenhuis. Concreet naar vrijwilligerswerk in een rusthuis en naar dagonderwijs – 
computercursus. Stappen die voordien te groot bleken … 
Anderen zijn net niet gestart in de winkel omdat ze merkten dat ze nog niet zo ver 
stonden. Nieuwe werkpunten en doelstellingen werden gevonden. 
Op vlak van beeldvorming is het heel sterk dat klanten en cursisten ons laten weten dat 
er geen onderscheid te merken is tussen begeleiders en patiënten wanneer ze bediend 
worden. Het corrigeert het beeld dat ze hebben van ‘de psychiatrische patiënt’.
Voor onze (ex-)stagiairs is de winkel een aanknopingspunt om hun verhaal op een 
positieve manier te brengen. Nog meer dan de hulpverleners willen ze de link met psy-
chiatrie heel duidelijk brengen in de winkel, producten, promotie, …
Deze laatste factor hadden we zelf vooraf niet ingeschat, het is een meerwaarde in het 
project.

Indirecte resultaten
De werking van onze ergotherapie is sedert de start van de winkel en de cursussen 
nog meer gericht op de buitenwereld. De link naar buiten wordt sneller gelegd voor 
de patiënten. Hoe snel terug integreren? Maar ook in de producten die we produceren. 
Verkoopbaar? Afwerking? Commercieel? Verpakking? Prijs?
Vanuit de buurt krijgen we positieve waardering op onze stagairs, werking, winkel. We 
merken een verschuiving van medelijden en ongemak naar waardering en respect, naar 
een open verstandhouding. Ook onze stagairs durven het gesprek rond psychiatrie, 
kwetsbaarheden aangaan met klanten. Ze zijn weerbaar en zelfzeker.
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Daarnaast verwijzen we vanuit de winkel ook mensen door naar ons fietsenatelier op 
het ziekenhuisterrein zelf. Daar kunnen ze opnieuw kennis maken met capaciteiten van 
mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Zeker bij opstart waren de inspanningen veel groter dan we verwacht hadden. Het 
kostte ons zeer veel tijd en leergeld om alles vlot op te starten.
De laatste maanden kunnen we dit vanuit de ergodienst wat afbouwen en merken we 
een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij patiënten die in het project 
stapten. Het verschil dat we met dit project kunnen maken, door mensen te zien open-
bloeien, maakt heel wat energie los om het project draaiende te houden.
Eenmaal het project duidelijk was, werd het ook opgepikt en gedragen door de patiën-
ten / stagiairs, wat weer nieuwe energie geeft. Ook na hun stage komen de stagairs 
terug om een eenmalige actie, verkoopavond mee te ondersteunen.

Toekomst
Het is de bedoeling de winkel verder te ontplooien tot een vaste waarde in Ieper. 
We willen de winkel gebruiken als kader voor integratie-experimenten en ontmoetings-
mogelijkheden tussen wijk en psychiatrie (beeldvorming, integratie).
Tevens willen we samenwerkingsverbanden met gemeente, middenstand en scholen 
verderzetten en uitbouwen.
Het is belangrijk een positief verhaal te brengen vanuit de psychiatrie.
Momenteel vullen we een hiaat tussen het ziekenhuis, de activeringsprojecten en de 
reguliere tewerkstelling. 
Ons project heeft ook in andere regio’s zeker slaagkansen op voorwaarde dat er een 
sterke partner achter staat. In ons geval is dat een psychiatrisch ziekenhuis. Het is evi-
dent dat er rekening moet worden gehouden met de plaatselijke eigenheid (gemeente, 
wijk, partners). 
We zijn in eerste instantie op zoek naar een budget voor de uitbouw van ons worksho-
paanbod (lesgevers/materiaal/promotie). We menen dat we met een klein budget een 
extra impuls kunnen krijgen en hiermee de verdere werking zelfbedruipend en finan-
cieel onafhankelijk kunnen laten werken.
Daarnaast hebben we nood aan een kleine koeltoonbank om ons assortiment gebak te 
bewaren en dus langer te kunnen verkopen.

Contact:
Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart Ieper, Poperingseweg 16, 8900 Ieper
Contactpersoon: Libbrecht Bruno (diensthoofd Ergo 2 – coördinator winkel)

tel.: 057/23.91.11
e-mail: bruno.libbrecht@hhi.gzbj.be
website: www.teenentanderieper.be – www.hhartieper.be

Reintegration 
Award
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Therapeutische Gemeenschap 
voor dubbel diagnose De Sleutel 
(Gent)

Reintegration 
Award

8
Uitwisselingsproject en bergtocht

Het positief afronden van een meerdaagse staptocht in de Pyreneeën … Het is een 
uitdaging die tot de verbeelding spreekt. Voor bewoners van een vrij gesloten be-
handelgemeenschap voor cliënten met een dubbele diagnose is dit echt naar buiten 
treden. Deze staptocht opent voor onze cliënten deuren. Een grensverleggende stap 
naar reïntegratie. 

Beschrijving van het project
Personen die jarenlang zwaar afhankelijk zijn geweest en bovendien te kampen hebben 
met een psychiatrische problematiek hebben een uitgesproken negatief zelfbeeld en een 
negatief beeld over anderen (vertrouwen). Bovendien kenden ze in het verleden weinig 
succeservaringen. Hieraan werken is een wezenlijk onderdeel van de therapie.
Gezien de langdurigheid van het therapeutische programma is het nodig om ook vroeg 
in het programma ervaringen met de buitenwereld aan te bieden en daarom worden 
o.m. extramurale activiteiten georgani-
seerd in groepsverband. We weten dat suc-
ceservaringen een sterk positieve invloed 
hebben op veranderingsprocessen en zijn 
ervan overtuigd dat we met dergelijk pro-
ject zowel de motivatie als de kans op her-
stel verhogen.
Zeker bij cliënten met een dubbeldiagnose 
problematiek is het aangewezen om ook 
non-verbale elementen in het therapeuti-
sche programma te integreren. Naast ‘pra-
ten’ is het bij deze groep belangrijk samen 
dingen te ‘doen’. Deze mensen hebben 
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weinig of geen succesverhalen gekend in hun leven. Het is belangrijk hen zaken tot een 
goed einde te leren brengen. Die positieve ervaring doet heel veel met hun zelfbeeld. 
Veelal geloven ze dan dat ook andere doelstellingen haalbaar zullen worden. Als ik 
dat kan, dan … Ervaringsleren bij mensen met minder mentale mogelijkheden werkt. 
Samen dingen ondernemen – zoals vroeger de ronde van Vlaanderen rijden en nu deze 
staptocht  – en dit goed afronden, het op die manier opkrikken van hun zelfwaarde 
werkt. Hierdoor kunnen ze ook met andere problemen beter aan de slag. 
De keuze voor een sportieve uitdaging zoals een staptocht ligt in de lijn van wat we 
binnen De Sleutel al langer trachten te doen in het kader van innovatieve activiteiten 
die parallel met het therapeutisch programma kunnen bijdragen aan de bevordering 
van de integratie van de bewoners. Hiervoor bouwen we verder op de reeds bestaande 
traditie en knowhow om via deelname aan sportieve activiteiten naar buiten te treden. 
Fietsen was in het verleden reeds een goede optie in de Therapeutische Gemeenschap 
voor dubbel diagnose De Sleutel Gent (vb Ronde van Vlaanderen-project). 
Zo’n activiteit is telkens opnieuw een fantastische ervaring en tegelijk een gigantische 
uitdaging, ook fysiek. Het is voor deze mensen een persoonlijke overwinning en eigen-
lijk een mooie motivatie om persoonlijke dingen te overwinnen en verder te gaan in het 
programma. Het belangrijkste is eigenlijk de motivatie die onze mensen eruit halen om 
andere stappen te zetten in het leven. Zij zijn niet meer gewoon om hun lichaam op een 
gezonde manier te gebruiken. Zij zijn niet meer gewoon om door te gaan op een andere 
manier van leven en eigenlijk zijn ze op zoek naar een invulling van het leven. Dat 
geeft positieve waarden (zoals: wat is nog mogelijk, wat doen we graag, wat kunnen wij 
nog, …) en daarmee geconfronteerd worden, wetende dat het geen zeggende woorden 
zijn. Beseffen dat dit kan met het gevoel van “Ik kan dit echt en ik wil er voor gaan”.

Organisatie
Het uitwisselingsproject met de Therapeutische Gemeenschap van Projecte Hombre 
in Spanje en de daaraan gekoppelde staptocht in de Pyreneeën kadert volledig in dit 
verband. De groep bewoners en begeleiders participeerde midden juni een ganse dag 
aan de activiteiten in de Spaanse TG: zowel cliënten als begeleiders konden ervaringen 
en kennis delen. Aansluitend maakte onze groep bewoners – onder begeleiding van 
ervaren trekkers en bijgestaan door eigen groepswerkers – een wandeltocht van vijf da-
gen in de Pyreneeën. De overnachting vond plaats in berghutten. De deelnemers waren 
aangewezen op eigen kracht en kunnen.
De organisatie van dit project was enkel mogelijk dankzij de vrijwillige inzet van de 
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stap-begeleiders en dankzij het uitwisselingsproject met Project Hombre. De contacten 
in Spanje konden – gezien de taalbarrière – ook enkel worden onderhouden dankzij het 

engagement van een vrijwillige medewerker. De 
logistiek van dit project werd waargenomen door 
de dienst externe relaties van De Sleutel. Dit pro-
ject werd vooraf ingediend en goedgekeurd door 
het RIZIV. Een deel van de kosten (reis, berghut-

ten, schoeisel, rugzakken) kon worden gerecupereerd dankzij giften van vaste dona-
teurs aan De Sleutel. Een budget is in principe immers niet voorhanden voor dergelijke 
innovatieve projecten.

Reïntegratie
De Sleutel onderstreept haar opdracht met de slagzin “Mensen, Kansen Groeien”. Van-
uit ons geloof in de meerwaarde van een drugsvrij leven helpen we de cliënt zich zelf 
optimaal te realiseren en zich te re-integreren in de samenleving. We werken dus nooit 
alleen aan het wegwerken van het drugprobleem. Daarnaast begeleiden we cliënten in 
het zoeken van werk of een zinvolle tijdsbesteding. Mensen uit hun isolement halen en 
op het goede spoor zetten, is een prioriteit. Het doel is hen helpen in het zich re-inte-
greren in de maatschappij. De Sleutel streeft altijd naar een zo groot mogelijk herstel. 
Onze cliënten hebben een langdurige verslavingsgeschiedenis en ook reeds verschillende 
behandelingen achter de rug. De verslaving heeft een gezond ontwikkelingsproces ver-
stoord en bovendien schade toegebracht die zich manifesteert op sommige of alle domei-
nen van functioneren (cognitieve, gedrags-, emotionele, medische en sociale problemen). 
De problematiek vraagt naar een intensief en langdurig programma waarbij gewerkt 
wordt binnen een geïntegreerd model. Dit betekent dat verandering nagestreefd wordt 
in de verschillende levensdomeinen: lichamelijke gezondheid – arbeid, opleiding en 
inkomen – alcohol en druggebruik – justitie – familie en sociale relaties – psychisch 
emotioneel – vrije tijd – wonen.

Dankzij dit project leren we de cliënten: 
1.1. positief contact maken met zichzelf (zelfkennis, bewustwording)

•	met	hun	lichaam	door	een	gezonde	fysieke	prestatie	te	leveren
•	met	hun	emoties	door	een	minimale	“disclosure”	te	tonen:	wat	kan	ik,	wat	kan	

ik niet? wat durf ik en wat durf ik niet?
•	met	 hun	 mogelijkheden	 en	 persoonlijke	 grenzen	 door	 middel	 van	 een	 uit-

dagende activiteit
•	met	hun	leervermogen	(praktische	vaardigheden	leren	of	ontdekken	bij	zichzelf)

1.2. positief contact maken met anderen 
•	 identificatie	met	de	groep	(positieve	verbinding	met	de	peers)
•	 verantwoordelijkheid	voelen	en	dragen	voor	elkaar
•	 vertrouwen	krijgen	in	elkaar;	elkaar	veiligheid	geven;	afhankelijkheid	ervaren

“We zijn ervan overtuigd 
dat we met zo’n project 

zowel de motivatie als de 
kans op herstel verhogen.”
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•	 leren	samenwerken	(helpen,	afstemmen,	problemen	oplossen …)
•	 leren	duidelijk	communiceren	en	leren	feedback	geven	over	eigen	beleving
•	 leren	strikt	instructies	opvolgen	en	autoriteit	aanvaarden

1.3. positief contact maken met een doel
•	 gaan	voor	een	uitdagend,	grensverleggend	doel	en	ervaren	dat	ook	een	moeilijk	

doel kan bereikt worden
•	 relatie	inspanning-beloning	herkennen

1.4. positief contact maken met vrije tijd
•	motiveren	en	exploreren	van	eigen	interesses	en	verlangens
•	 de	ervaring	van	een	positieve	kick-ervaring	zonder	gebruik

1.5. Ervaringsuitwisseling met lotgenoten over de grenzen heen: de peergroep wordt 
een belangrijke functie toegekend op vlak van 
•	Gedragsverandering
•	Motivatie

Evaluatie
Alle cliënten wisten deze dagtocht op een positieve manier af te ronden. Elkeen heeft 
er de grenzen van het eigen kunnen verlegd. Tijdens een afsluitende activiteit konden 
de bewoners trots hierover verslag uitbrengen aan familie, vrienden en begeleiders. 
Tijdens de mooie presentatie vol pakkende foto’s en filmpjes konden ze dit succesvol 
afronden van dit project delen met elkaar, hun begeleiders en met hun omgeving (fami-
lie en vrienden) buiten de TG. 
Enkele bewoners verwoordden namens de groep tijdens deze presentatie ook wat deze 
dagtocht voor hen, voor de groep, voor het programma betekend had. Elkeen kon dank-
zij deze succeservaring opnieuw enkele stappen zetting richting hun drugvrije terug-
keer naar de maatschappij.

Enkele getuigenissen opgeschreven in het dagboek illustreren dit mooi:
“Ondertussen hebben we al 2 dagen gewandeld en het is al prachtig geweest. Mooie uit-

zichten, sneeuw en veel ambiance. Wat wil een mens nog meer? Een goeie thuis en een 
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tof gezin, daar droom ik van. Ik ga voor the next best thing en dat is een nieuw leven, 

jaja, ik heb al veel tijd gehad om na te denken, maar dat heeft deugd gedaan. Het is wel 

eens goed om na te denken over alles wat er in mijn leven is gebeurd de laatste jaren.”

“Hey, ik heb het gehaald ±2000 meter hoog, ik heb afgezien en heb gezocht naar de 

reden waarom ik de wandeling aan het doen was en ik heb ze gevonden, ik ga ze niet 

op papier zetten want eigenlijk moet ik die reden enkel voor mezelf weten … En ik zweer 

het je … ik weet ze …”

“Ziezo, we zitten op ±1800 meter en het is hier prachtig. Ik heb al veel mooie foto’s kun-

nen trekken en heb al leuke gesprekken gedaan. We hebben nog 1 stuk voor de boeg en 

vanavond lekker eten! Ik vond het echt een toffe dag, wat een ervaring …”

Toekomst
De impact van de staptocht op de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap is 
heel groot. Ervaringsleren zal ook in de toekomst een vast onderdeel blijven uitmaken 
van ons therapeutisch project. Elkeen haalt inspiratie en moed uit het positief afronden 
van dergelijke intensieve ervaring. Het zal hen sterken in de stappen die ze zetten in 
het programma en ook later in hun leven – als ze terug op eigen benen staan – zullen 
ze tijdens moeilijke momenten terugdenken aan deze staptocht. 
De evaluatie op korte termijn van dit project is dus heel positief zowel binnen het team 
als onder de bewoners. We willen dit echter ook opnieuw evalueren enkele maanden 
na het afronden van de staptocht. De keerzijde van zo’n grote activiteit is dat de deel-
nemers na dergelijke grote uitdaging ook goed gewapend moeten worden voor de terug-
slag (na de kick volgt steevast een dip). We moeten dus nog evalueren of we er effectief 
in geslaagd zijn dit goed op te vangen. 

Extramurale activiteiten gecombineerd met het principe van ervaringsleren zullen ech-
ter sowieso deel blijven uitmaken van ons methodisch concept. Nu was de uitdaging 
een staptocht in het buitenland, in het verleden hadden we onze ronde van Vlaanderen, 
konden we onze mensen een zeilopleiding aanbieden, … Ook volgend jaar zullen we op 
hetzelfde pad verder werken. De financiële ondersteuning van de Award zullen we dus 
zeker kunnen gebruiken voor het verder uitdiepen van dit facet van onze methodiek.

Contact:
Therapeutische Gemeenschap voor dubbel diagnose De Sleutel Gent,
Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent
Contactpersoon: Griet Coghe (afdelingshoofd)

tel.: 09/342.88.01
e-mail: griet.coghe@fracarita.org
website: www.desleutel.be
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Psychiatrisch Centrum
Sint-Norbertus (Duffel)

Kunstencollectief MengelMousse
MengelMousse is gegroeid met en vanuit een groep patiënten van verschillende 
afdelingen van het psychiatrisch ziekenhuis Duffel. Samen maakten ze de multi-
mediale theatervoorstelling “Ruis” in het kader van de tentoonstelling Disturbed 

 Silence/ Stilte Gestoord. Deze voorstelling speelden ze tijdens de Week van de Stilte 
in september 2010. Na deze theatervoorstellingen wilde de groep samen verder 
blijven werken aan nieuwe projecten en stichtten ze MengelMousse, een kunsten-
collectief dat voor iedereen open staat. De patiënten bedachten de naam zélf en 
creëerden ook het bijpassend logo en een introductietekst.

Beschrijving van het project
Doelstellingen van het project zijn naast het creëren van mooie verhalen en kunstwer-
ken voornamelijk het creëren van een ruimte waar iedereen een eigen plek krijgt en zijn 
eigen gelaat kan tonen/ontdekken. Er wordt gestreefd naar een manier van samen zijn 
waar verschillen mogen verschijnen (een mengelmoes …) en verbindingen mogelijk 
gemaakt worden. Patiënten horen ergens bij, niet op basis van hun ziek-zijn, maar op 
basis van een project waar ze samen aan werken.
Deelnemers aan het project zijn mensen uit de sector langdurige en complexe zorgvra-

gen en de gerontopsychiatrie. Vaak hebben deze mensen al een zeer lange psychiatri-
sche geschiedenis achter de rug en zijn ze soms wat vergroeid met de psychiatrie en 
overgeleverd aan het statuut psychiatrisch patiënt. Er wordt op zoek gegaan naar het 
eigene van elke persoon die langs komt.
De “maatschappij”, de buitenwereld boezemt hen vaak veel angst in. Ze voelen zich er-
van vervreemd en/of voelen zich een vreemde wanneer ze “buiten” vertoeven. Creatief 
bezig zijn en met hun creaties naar buiten treden geeft hen een medium en een kanaal 
om toch op een veilige manier de brug naar de buitenwereld te maken.Vaak kennen 
ze enkel mensen die hen ook als psychiatrisch patiënt of enkel vanuit hun “ziek-zijn” 
benaderen. Via hun projecten komen ze in een andere verhouding te staan tot anderen.

Reintegration 
Award

9
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Binnen dit project wordt een sfeer en ruimte gecreëerd waarbij de verhouding tussen 
de begeleiders en de patiënten ‘gelijkwaardig’ is. Ook de begeleiders nemen deel vanuit 
hun eigen verlangen, goesting en kunnen. “Professioneel gewoon doen” is een basis-
houding. MengelMousse is helemaal van de patiënten zélf! Ze beslissen zelf, ze worden 
overal in betrokken … Een zo groot mogelijke verantwoordelijkheid en empowerment 
worden nagestreefd.
Door het heersende groepsgevoel en de sfeer wordt een veilig gevoel gecreëerd om de 
confrontatie met de buitenwereld aan te gaan. Deze confrontatie gebeurt niet vanuit 
hun statuut van psychiatrische patiënt maar net vanuit wat ze kunnen, wat ze graag 
doen, … ze tonen via de creativiteit iets van 
zichzelf dat anders nooit zou verschijnen.
MengelMousse is een project dat zich richt 
naar alle patiënten, medewerkers, bewoners 
van het psychiatrisch ziekenhuis Duffel en 
Beschut Wonen. Iedereen die op één of andere manier kunstzinnig bezig wilt zijn, 
nieuwsgierig is, iets wilt leren … of gewoon stilzwijgend wilt kijken en luisteren, is wel-
kom. Alle expressiemogelijkheden zijn mogelijk: schrijven, beeldende kunst,  theater, 
video, muziek, schilderen …
Het project is erg geïnspireerd op het rehabilitatiegedachtengoed en haalt ook inspiratie 
bij de Institutionele Psychotherapie. Vandaar dat ‘eigen verantwoordelijkheid’, het laten 
verschijnen van het eigen gelaat, empowerment, ergens bij horen, de gelijkwaardigheid 
tussen patiënten en begeleiders, de “vrijblijvendheid” (patiënten kiezen zelf wanneer 
ze komen en gaan en of ze aanhaken bij personen, dingen, de plaats, de koffie, de 
sfeer, …) … concepten zijn die veel aandacht krijgen als kader voor het project.

Organisatie
Het initiatief komt vanuit de patiënten zélf. Het is volledig hun project. De begeleiders 
zijn aanwezig en zorgen voor een containende en ondersteunende omgeving of los-
sen organisatorische en praktische zaken op die niet door patiënten kunnen opgelost 
worden.
De groep is open en vrijblijvend: iedereen mag komen en gaan wanneer die wil. Ook 
bij een engagement naar een specifieke voorstelling toe bijvoorbeeld is men vrij om te 
komen en te gaan. Er wordt voor elke persoon gezocht naar zijn plek, zijn proces, ex-
pressiemogelijkheden … Ook deze vragenlijst werd samen met hen ingevuld!
We werken in principe afdelings- en sector overschrijdend. In de realiteit bereiken we 
in de eerste plaats de mensen vanuit de sector voor langdurige en complexe zorgvragen 
en de gerontopsychiatrie. Het project is ook vanuit die sector ontstaan.
De groep ook erg bewust bezig met hoe ze zich naar buiten toe willen profileren. Zo 
wensen ze niet naar buiten te komen als “psychiatrische patiënten uit Duffel”, maar wél 
als MengelMousse een kunstencollectief voor kwetsbare, gevoelige mensen.
De meest uiteenlopende mensen (met de meest uiteenlopende (sociale) achtergronden, 
leeftijden en ziektebeelden) werken er samen. De heterogeniteit is erg groot: bijvoor-

“Patiënten horen ergens bij, 
niet op basis van hun ziek-zijn, 
maar op basis van een project 
waar ze samen aan werken.”
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beeld mensen uit gerontopsychiatrie, jonge mensen, mensen met een drankprobleem, 
schizofrene mensen …
Het project werd bekendgemaakt via mondelinge reclame, affiches, flyers en mails. 
Voor “Ruis” werden financiën van het project Stilte Gestoord aangewend. Daarna werd 
met zeer minimale budgetten gewerkt en werd vooral materiaal gerecupereerd (verpak-
kingen, eierschalen, natuurmaterialen, …).

Reïntegratie
Het project draagt bij tot reïntegratie door:
•	Gewaardeerd	worden	met	hun	werk	in	het	“gewone”	circuit,	de	maatschappij,	zo-

wel bij vreemde mensen als door vrienden en kennissen. 
•	Niet	als	psychiatrische	patiënt	verschijnen	of	contacten	in	functie	van	hun	proble-

men, maar verschijnen vanuit wat ze kunnen, verschijnen met iets dat van henzelf 
is, iets dat schoon of ontroerend is …

•	Op	een	veilige	manier	in	contact	komen	met	“de	buitenwereld”	die	hen	vaak	erg	
afschrikt. Een rol hebben, iets te bieden hebben aan de buitenwereld.

•	Het	op	het	podium	voor	het	zeggen	hebben,	hun	eigen	stem	laten	horen …	Iets	van	
henzelf te bieden hebben.
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•	Door	dit	project	maakt	de	groep	ook	openingsavonden	mee,	komen	ze	in	contact	
met anderen over hun werk, moeten ze samenwerken met mensen, afspraken ma-
ken, … om hun werk tentoon te stellen …

Er is een samenwerking met Beschut Wonen, PVT, met culturele centra, kunstenorga-
nisaties …
•	 September	2010,	DisturbedSilence/Stilte	Gestoord:	intern,	samenwerken	met	ver-

schillende afdelingen van het ziekenhuis. Voorstelling “RUIS”.
•	Oktober-November	2010:	OPRICHTING	MENGELMOUSSE
•	 Februari	2011,	Verni’cage,	Kunstenfestival	Oud	badhuis,	Antwerpen:	 tentoonstel-

ling van beeldende kunstwerken op het festival.
•	 april/mei	2011:	WAK	in	CC	Heist-Op-Den-Berg.	Eén	van	onze	kunstwerken	(een	rond-

vormig wezen in papier-maché) werd gebruikt voor alle flyers, uitnodigingen en pos-
ters voor het WAK. Dit kunstwerk werd gemaakt door een persoon met autisme. Ver-
schillende beeldende kunstwerken werden getoond. Tevens verzorgde MengelMousse 
mede de openingsavond van het WAK door gedichten en teksten bij de receptie voor 
te dragen. 

•	Momenteel	wordt	er	gewerkt	aan	een	nieuwe	multimediale	voorstelling.	In	Oktober	
2011: Cultureel Centrum De Spil, Roeselare: Festival LA FOLIA. Daar wordt een video 
uit onze voorstelling getoond. De titel van de video is: “De breekbaarheid van het 
heelal”.

Evaluatie
Tot nu toe bereikten we al volgende resultaten:
•	Het	respecteren	van	onderlinge	verschillen	in	deze	zeer	heterogene	groep.	Het	res-

pect voor elkaars werk wordt hoog in het vaandel gedragen. 
•	Het	stimuleren	van	eigenwaarde.	
•	Het	opnieuw	ontdekken	van	eigen	mogelijkheden,	eigen	interesses,	het	ontdekken	

van nieuwe interesses …
•	 Leren	en	verwezenlijken	van	kunst
•	Creativiteit	ontplooien
•	 Samenwerking	bevorderen
•	 Samen	zorgen	voor	een	sfeer	waar	iedereen	welkom	is	en	mag	komen	en	gaan
•	Zelfstandigheid,	verantwoordelijkheid	en	empowerment
•	 Elkaar	helpen	en	stimuleren	om	samen	tot	een	mooi	geheel	te	komen	ook	al	zijn	er	

zovele verschillen
•	Naar	buiten	durven	treden:	kunstwerken	als	medium	om	met	de	buitenwereld	te	

communiceren, iets van zichzelf te tonen, in contact te treden met buitenwereld, 
publiek dat bestaat uit bekende en niet gekende mensen

•	Drempel	naar	buitenwereld	verkleinen:	Zich	begeven	op	plekken	in	de	maatschap-
pij waar men anders moeilijk toe komt, die drempel overgaan, moeten onderhan-
delen, afspraken maken, … drempel verkleinen.
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MengelMousse bestaat nu bijna één jaar.Wanneer een multimediaal project opgestart 
wordt is er eerst een creatieve fase waar veel tijd aan besteed wordt, om dan over te 
gaan naar een productiefase.Tijdens de creatieve fase wordt veel gesproken, onderzocht 
en gezocht naar ieders fantasieën, kunnen … Het creatieve proces is van groot belang 
en krijgt ook een weergalm in het eindproduct.Doorheen het creatieve proces van het 
project zijn wel toonmomenten mogelijk van materiaal dat al gecreëerd wordt.
Bij de productiefase komen heel wat praktische aspecten aan bod. Ook hier nemen 
patiënten zoveel mogelijk het heft in eigen handen. 
Wanneer het project af is volgen de contacten met organisatoren en het publiek (op-
bouw, toonmomenten, afbraak, …). Tevens worden er flyers, posters, uitnodigingen 
gemaakt en rondgedeeld (promotie). Daarna wordt er steeds een evaluatiemoment ge-
houden.
Momenteel zitten we in de creatiefase van het multimediaal project. Een aantal aspec-
ten uit het project zoals de video, het decor, … bevinden zich al in een productiefase. 
De video van het huidige project wordt tijdens de week van 17 tot 23 oktober getoond 
op het festival La Folia in CC De Spil te Roeselare.
Het vrijblijvend kader dat gecreëerd wordt, de sfeer en openheid, het groepsgevoel, de 
containende aanwezigheid van de begeleiders, … zijn belangrijk voor het welslagen 
van het project. Het is ook belangrijk een concrete plek hebben om te kunnen werken, 
materialen, potentiële plekken om het werk te kunnen tonen, materialen voor decor en 
kostuums, video, … en koffie.

Toekomst
Nu focussen we ons op het creëren van een volgende multimediale voorstelling: “de 
cirkel is rond”. Deze voorstelling zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten tonen. 
We zullen een choreograaf uitnodigen om te werken aan een bewegingsstuk voor Ver-
ni’Cage 2012. De beeldende kunstwerken die doorheen het proces ontstaan zullen we 
tentoonstellen. 
De financiële ondersteuning van de Reintegration Award zouden we kunnen gebruiken 
voor de aankoop van materiaal voor de projecten, het uitnodigen van een choreograaf, 
regisseur, … om met ons aan de slag te gaan, promotiemateriaal creëren …

Contact:
Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus, Stationsstraat 22c, 2570 Duffel
Contactpersoon: Heidi Hosteaux (ergotherapeut)

e-mail: de.ceder.ergo@emmaus.be

Contactpersoon: Anne Dekerk (psychologe)

tel.: 015/30.48.31
e-mail: anne.dekerk@emmaus.be
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Aanloophuis Poco Loco

Reintegration 
Award

10
Werkgroep Ervaringsdelen 
en Destigmatisering

Naar aanleiding van de studiedag ‘Aanloophuizen Oost-Vlaanderen’, en de bijho-
rende film, ontstond bij een aantal bezoekers van aanloophuis Poco Loco het ver-
langen aan de slag te gaan met zijn of haar levensverhaal. Deze levensverhalen 
worden vaak gekenmerkt door episodes van psychische problemen. Omwille van 
deze problematiek hebben de meesten onder ons een verblijf in een psychiatrische 
instelling achter de rug. Dit zijn ingrijpende gebeurtenissen die je verdere levens-
loop mee bepalen. Het blijft niet alleen een wezenlijk onderdeel van jezelf, maar ze 
beïnvloeden ook de wereld rondom je heen. Met deze verlangens gingen we aan de 
slag in de ‘Werkgroep Ervaringsdelen’. 

Beschrijving van het project
De doelstellingen van de werkgroep situeren zich op 3 pijlers: vorming, beleid, voor-
drachten.

Voordrachten: 
Via voordrachten, met als belangrijkste onderdeel het persoonlijke levensverhaal, wer-
ken we aan positieve beeldvorming. 
Verschillende leden van de werkgroep doorliepen het proces van het schrijven van het 
levensverhaal. Dit zijn niet te onderschatten inspanningen die heel wat emoties naar 
boven brengen. Voor dit proces krijgen we de hulp van VZW Uilenspiegel, VZW De 
eenmaking en de vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. 
Maandelijks wordt er één voordracht gegeven. Het publiek is gevarieerd, enerzijds hu-
maniora – en hogeschool of universiteitsstudenten –, anderzijds professionelen uit de 
zorgsector en de welzijnssector. Naar de toekomst toe wensen we ons nog meer te 
richten tot de reguliere sectoren. 
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 Ter ondersteuning van deze voordrachten wordt er momenteel hard gewerkt aan een 
6-tal kortfilms in ‘Man bijt hond’-stijl. Deze producties zullen telkens het verhaal van 
één van de leden van de werkgroep tonen. Dit met de nadruk op het leven van de 
persoon, los van zijn of haar psychische problematiek. De kortfilms kunnen dienen als 
ondersteuning bij het levensverhaal, maar zullen als reeks een waardevol geheel bieden 
in functie van beeldvormingprojecten. 

Beleid
De leden van de werkgroepen engageren zich in de vernieuwingen betreffende de gees-
telijke gezondheidszorg in de regio Gent (Federale ziekenhuiswetgeving artikel 107). 
Als ervaringsdeskundigen zetelen zij mee in de verschillende overlegmomenten met 
betrekking tot de vermaatschappelijking van de zorg. Op alle echelons is er vertegen-
woordiging en laat men de stem van de patiënt horen. We willen ons hiermee zeker niet 
profileren als patiëntenvereniging, ieder laat zijn unieke stem horen, wetende dat ieder 
zijn problematiek anders ervaart.
Het is de wil van de werkgroep om gedurende dit hele proces betrokken te blijven, en 
een plaats te krijgen binnen de nieuwe structuur die gevormd wordt in de Gentse regio.

Vorming
Vorming en ondersteuning blijven voor de werkgroep essentieel. In de eerste plaats wor-
den er vormingsmomenten voorzien om op de hoogte te blijven van de vernieuwingen 
binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit kan zich uiten in het volgen van studie dagen, 
opleiding ervaringsdeskundige in de GGZ via Uilenspiegel, interne vormingen, …
Het is noodzakelijk stil te staan bij thema’s als zelfzorg, motivatie, … De deelnemers 
van de werkgroep zijn allen zeer enthousiast, maar men moet besef hebben van zijn of 
haar grenzen. Deze thema’s binnen de werkgroep bespreekbaar houden en ondersteu-
ning bieden is noodzakelijk. 
De werkgroep maakt gebruik van de voorzieningen van Aanloophuis Poco Loco, maar 
wenst zich autonoom te profileren. Het is een project van en door de leden en zij bepa-
len welke koers gevaren wordt.
Gelijkaardige consumer-runprojecten situeren zich vaak in de hulpverlening betref-
fende de dak- en thuislozenzorg en kansarmoede. Op Vlaams niveau zijn er enkele 
projecten die een gelijkaardige werking hebben (DENK, VZW Uilenspiegel, …). De in-
tensiteit waarmee dit project samenwerkt met de professionele sector in functie van de 
vermaatschappelijking van de zorg, en de drie doelstellingen waaraan gewerkt wordt, 
zijn volgens ons uniek te noemen.
De methodiek en werkingswijze tonen sterke gelijkenissen met de projecten van de 
werkgroepen ‘Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid’ in Nederland. De 
werking van ‘De Sleutel’ en ‘De Eenmaking’ stelden ons een degelijk kader ter beschik-
king voor het werken met de levensverhalen.
Theoretisch zitten het consumer –  run principe en het empowerment principe sterk 
vervat in de werking van de ‘Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering’. De werk-
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groep is volledig gebruiker gestuurd doordat zij het reilen en zeilen binnen de werkgroep 
bepalen. Het empowerment principe komt sterk tot uiting in het grip krijgen op zijn 
of haar eigen leven. Mensen gaan aan de slag met hun emotioneel moeilijke ervarin-
gen, maar krijgen er waardevolle mo-
menten voor terug. De erkenning en 
het begrip die men krijgt tijdens en 
na een voordracht zijn onschatbaar 
van waarde. Leden van de werkgroep 
zetelen in de verschillende werkgroe-
pen betreffende de vermaatschappelijking van de zorg (1 afgevaardigde bij elke functie) 
en Delvaux Jan zetelt in het netwerkcomité. Men komt op voor zijn of haar rechten en 
kan verandering teweeg brengen, en dit is tenslotte waar empowerment sterk voor staat. 

Organisatie
De deelnemers binnen de werkgroep hebben allen een verleden of heden met psychi-
sche of emotionele problematiek (waarmee we duidelijk stellen dat niemand vrij is 
van emotionele of psychische problemen, ook niet de externen die deelnemen aan de 
werkgroep (cfr. begeleiding Aanloophuis Poco Loco). Momenteel bestaat de werkgroep 
uit 13 leden. De leeftijd varieert tussen de 23 en 57 jaar. 
Jaarlijks bereiken we op de verschillende voordrachten, beurzen, werelddag GGZ, vor-
mingscursussen bij andere organisaties … met een ruwe schatting een 500-tal geïnteres-
seerden. We verwachten op dat vlak een toename van activiteiten en aantallen aange-
zien we in meerdere mate door organisaties worden uitgenodigd om een programma 
te verzorgen.
De werkgroep bestaat uit 11 leden, 1 hulpverlener en 1 persoon die ondersteunt vanuit 
de vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. In de rand van het project werken ook 
familieleden en buurtbewoners van het aanloophuis mee. 
Minimaal tweewekelijks gaat er een bijeenkomst van de werkgroep door. Hier worden 
alle relevante zaken betreffende de werkgroep besproken. Telkens wordt er een verslag 
gemaakt. Dit wordt op de website gepubliceerd, zodat het te raadplegen is voor alle 
geïnteresseerden. Communicatie verloopt via mail en telefonisch. Wie niet over internet 
beschikt, krijgt alle informatie afgedrukt ter beschikking. Verschillende leden van de 
werkgroep	coördineren	hun	onderdeel	van	het	werk,	op	de	overlegmomenten	wordt	er	
steeds feedback voorzien.
In de eerste plaats wordt het project bekendgemaakt via de kanalen van Aanloophuis 
Poco Loco, VZW Uilenspiegel en de Gezondheidsdienst Stad Gent.
De werkgroep staat steeds open voor nieuwe leden en we proberen via partnerorgani-
saties onze werking bekend te maken. 
Jaarlijks voorzien we één vormingsmoment waarop we beleid, doelstellingen en evalu-
atie van het afgelopen jaar voorstellen. 
De kosten voor de werkingsperiode november 2009 –  november 2010 bedroegen 
1876,95 euro. De kosten werden gedragen door subsidies van de dienst sociale voor-

“Jaarlijks bereiken we op de 
verschillende voordrachten, beurzen, 
werelddag GGZ, vormingscursussen 
bij andere organisaties … een 500-tal 

geïnteresseerden.”
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zieningen Stad Gent, Gezondheidsdienst Stad Gent, Aanloophuis Poco Loco en inkom-
sten van de verschillende voordrachten. 

Reïntegratie
Door het creëren van een meer genuanceerd en positiever beeld betreffende de geeste-
lijke gezondheidszorg, via de voordrachten, zorgt de werkgroep voor een meer toegan-
kelijke maatschappij. Beseffende dat onze bijdrage minimaal is, zijn we er van over-
tuigd dat – elke persoon wiens beeld wij kunnen bijschaven – de maatschappij meer 
kan openstellen. 
Er is samenwerking met verschillende organisaties binnen en buiten de geestelijke ge-
zondheidszorg:
•	VZW	De	Link:	opleiding	ervaringsdeskundige	in	de	kansarmoede
•	VSPW	Gent:	opleidingsonderdeel	emancipatorisch	werken	graduaat	orthopedagogie
•	Vakgroep	Orthopedagogiek	Ugent
•	VZW	Uilenspiegel,	VZW	De	Link
•	Geestelijke	gezondheidszorg	Gent	(met	betrekking	tot	artikel	FZHW.	Artikel	107)
•	Aanloophuis	Poco	Loco
•	Gezondheidsdienst	Stad	Gent	(organisatie	werelddag	GGZ	en	voordrachten)
•	Dienst	Sociale	Voorzieningen	Stad	Gent
•	 PSYGENT	als	promotor	van	positieve	beeldvorming

Het hele project is reïntegrerend van opzet. Het is de bedoeling de maatschappij meer 
informatie bij te brengen. We geven een beeld hoe mensen met een psychische proble-
matiek hun leefwereld ervaren. Besef bijbrengen dat deze leefwereld niet zo verschil-
lend is van die van de ‘gewone’ mens. Elkeen heeft zijn of haar problemen en moet 
hier leren mee omgaan. Veel belangrijker is het menselijk aspect van iedere persoon te 
zien en dat is juist wat we willen bewerkstelligen. Als mensen hierover meer informatie 
krijgen en openstaan voor de andere als medeburger, creëren we reïntegratie.
De werkgroep komt op verschillende manieren in contact met de maatschappij. Via 
de voordrachten, ontmoetingsmomenten, beurzen, informatiemomenten, … Tijdens al 
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deze momenten nemen we onze plaats in binnen de maatschappij. Wij hopen voldoen-
de deuren te kunnen openen zodat anderen ook deze plaats kunnen innemen.

Via het engagement binnen de hervormingen en vermaatschappelijking van de zorg gaan 
de leden van de werkgroep letterlijk hun plaats binnen de maatschappij innemen. Ze 
bewerkstelligen een zorg op maat met oog voor de wensen van de patiënt. Het mee kun-
nen bepalen en organiseren van deze zorg is voor ons een sterke vorm van reïntegratie. 

Evaluatie
De werkgroep bestaat momenteel 4 jaar. Gedurende deze 4 jaar is de werkgroep ge-
groeid tot 13 actieve leden. 

Huidige resultaten:
•	 jaarlijks	12	voorstellingen	met	het	levensverhaal	en	een	jaarlijks	informatiemoment.
•	 deelname	aan	de	werkgroepen	federale	ziekenhuiswetgeving	artikel	107.	Eén	verte-

genwoordiger per functie. Jan Delvaux zetelt in het netwerkcomité.
•	 interne	en	externe	vormingen	voor	de	werkgroepleden
•	 jaarlijks	werkweekend
•	werkgroep	voorziet	in	de	module	levensverhaal	in	de	opleiding	‘Ervaringsdeskun-

digheid in de GGZ’ van VZW Uilenspiegel.
•	 samenwerking	met	de	Gezondheidsdienst	Stad	Gent	betreffende	organisatie	van	de	

werelddag GGZ.

Visie en methodiek betreffende de werkgroep zijn duidelijk geworden. We hebben ste-
vige fundamenten gebouwd waarop de werking steunt. Nieuwe leden kunnen goed 
ontvangen worden en mee aan de slag binnen dit kader.
We zitten momenteel in de uitvoeringsfase van onze doelstellingen. De doelstellingen 
en actieplannen zijn duidelijk geworden binnen de werkgroep. Het is nu aan ons om 
deze drie peilers (vorming, beleid, voordrachten) zo goed mogelijk in te vullen, met oog 
voor ieders draagkracht. 

Het is belangrijk blijvend te evalueren, vandaar dat we benadrukken ons niet enkel in 
de uitvoeringsfase te bevinden, maar ook in de evaluatiefase. Het is essentieel stil te 
staan bij onze ervaringen en aan te passen waar nodig. Het moet voor iedereen een 
positief proces zijn om te doorlopen. Daar waar nodig moeten we gas terug nemen, en 
op ander terrein graag gas bijgeven. 

Wanneer het moeilijk, gaat wordt er vaak geopperd dat we dweilen met de kraan open. 
Eén van de leden stelde hier mooi: “maar we zijn dan toch aan het dweilen!”.
Veiligheid binnen de werkgroep is noodzakelijk binnen het proces dat de leden door lopen. 
Het aan de slag gaan met de levensverhalen is een intensieve en emotionele gebeurte-
nis. Belangrijk hierbij is dat er voldoende momenten van vorming voorzien worden. Er 
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moeten handvaten aangeboden worden om met het emotionele en psychische leed om 
te gaan. Het is echter noodzakelijk voor jezelf duidelijk te maken wat je wel en niet in 
de werkgroep wil doen en of je je verhaal wil brengen. Zelfzorg en zelfbescherming zijn 
thema’s die hier hun toepassing vinden. De veiligheid binnen de werkgroep zorgt ervoor 
dat er in een serene en privacy garanderende sfeer kan gewerkt en gesproken worden. 
Het emotionele welzijn en het werken aan het tempo van de leden van de werkgroep 
zijn het meest essentieel.
Het brengen van het levensverhaal en de vorming is een ontzettend mooi resultaat voor 
wie dit doet. Men merkt tijdens de gesprekken een mentaliteitswijziging bij de toehoor-
ders. De leden zijn, terecht, trots op wat ze bereiken met de voordrachten.
De huidige situatie van deelname in het beleid is voor de leden uniek en er wordt 
werkelijk genoten en gemotiveerd meegewerkt om de inspraak te blijven garanderen.
We kunnen zeker zeggen dat de inspanningen in verhouding zijn met het resultaat.

Toekomst
De 3 pijlers (vorming, voordrachten, beleid) worden verder uitgewerkt. Daarnaast wil-
len we werk maken van een breder platform betreffende ervaringsdeskundigheid in 
Vlaanderen. We zijn er van overtuigd dat we samen met andere werkingen onze stem 
nog luider kunnen laten klinken.
De methodiek is zeker bruikbaar voor andere projecten. Als we kijken naar projecten 
waar ‘armen het woord nemen’, ‘Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid’, 
de consumer run projecten in Nederland lijken deze principes zeker toepasbaar. Het 
belangrijkste is voor ons dat alles op het tempo van de leden verloopt. Soms snel, soms 
wat trager.
De financiële ondersteuning kan concreet gebruikt worden om de 3 pijlers waarop de 
werkgroep steunt verder uit te werken.
Vorming: blijft voor ons allen essentieel. Niet enkel om op de hoogte te blijven van de 
vernieuwingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar zeker betreffende de aan-
gehaalde thema’s als zelfzorg etc.
Voordrachten: het audio-visuele materiaal via de kortfilms is een prijzige aangelegen-
heid. De Reintegration award zou ons helpen dit onderdeel af te werken.
Beleid: het bijwonen van overlegmomenten, het volgen van opleiding. Al deze elemen-
ten kunnen we verder ontplooien met de financiële ondersteuning van de reintegration 
award.

Contact:
Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering, Lange Violettestraat 209,
9000 Gent
Contactpersoon: Jochen Van den Steen (begeleider Activering)

tel.: 0472/11.64.44
e-mail: jochen@aanloophuispocoloco.be
website: www.aanloophuispocoloco.be
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Psychiatrisch centrum 
Sint-Amandus (Beernem)

Reintegration 
Award

11
De Vullaertloop: deel uitmaken van 
een groots dorpsgebeuren

De Vullaertloop is een jaarlijks terugkerende loopwedstrijd in Beernem, deelge-
meente Oedelem die reeds bestaat vanaf 1992. Het dorp sportief in beweging bren-
gen is het motto. Recreanten samenbrengen. Waar er aanvankelijk een paar pati-
enten deelnamen aan de wedstrijd is dit uitgegroeid tot een volwaardige deelname, 
zowel sportief, als in de organisatie of als supporter. 

Beschrijving van het project
Sinds 1992 organiseert de vzw Vullaertloop, in samenwerking met Beverhout AC uit Beer-
nem, jaarlijks de Vullaertloop, een loopwedstrijd over diverse afstanden. Reeds geruime 
tijd neemt een aantal patiënten/bewoners van het PC St.-Amandus te Beernem deel aan 
de wedstrijd, meestal aan de jogging, af en toe waagt er iemand zich aan de 12 km.
Naast de deelnemende atleten mogen de organisatoren zich ook verheugen op een 
tiental supporters vanuit het centrum.
Een aantal patiënten/bewoners staan ook in voor het verdelen van de affiches van de 
Vullaertloop en verdelen 2000 flyers in de brievenbussen van de Beernem en zijn zo een 
belangrijke schakel in de promotie van de organisatie.
Een aantal trouwe supporters zijn sinds een viertal jaar zo met de organisatie vertrouwd 
dat ze op de dag zelf meewerken, hetzij bij de voorbereiding en klaarzetten van de 
sporthal en bar maar vooral ook in de bar zelf tijdens en na de wedstrijd. Hierbij wor-
den zij net als de 75 andere medewerkers geïntegreerd in de werklijst en wordt hun 
medewerking fel gewaardeerd.
De laatste jaren proberen we kwantitatief en kwalitatief de deelname van mensen van 
PC St.-Amandus te verhogen door het organiseren van een jaarlijkse ‘start2run’. De 
sportverantwoordelijke van de dienst vrije tijd van het PC, organiseert vanaf begin 
maart twee maanden lang op dinsdag- en donderdagnamiddag een start2run sessie met 



298

als finale een vrijblijvende deelname aan de jogging van de Vullaertloop in Oedelem. 
De voorbije jaren startten er telkens een 10 tot 15-tal patiënten/bewoners de loopsessies 
waarbij er een vijftal personen effectief deelnemen aan de jogging en één iemand aan 
de wegwedstrijd van 12 km. Deze sportievelingen plannen ook in augustus deelname 
aan de Shoppingloop in Oostkamp en in september aan de Berenloop in Beernem. De 
volgende start2run plannen we extern in samenwerking met Beverhout Atletiek Club 
uit Beernem, waardoor de atleten in spe zich verder kunnen reïntegreren in de reguliere 
sportclubs en de maatschappij in zijn totaal.

Organisatie
Niet enkel de lopers zijn de doelgroep, ook de supporters en de meewerkende vrijwil-
ligers vallen onder de doelgroep. Het aantal betrokkenen is jaarlijks toegenomen. Waar 
er aanvankelijk een aantal patiënten deelnamen (sportief & supporter) van de opname-
afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische 
problematiek is dit nu uitgegroeid tot patiënten/ bewoners van meerdere (opname)
afdelingen of beschut wonen projecten. 
In het centrum start er jaarlijks vanaf maart een groepje ‘Start2run’ met de opbouw van 
de conditie en de sportieve prestaties onder leiding van de sportverantwoordelijke van 
de dienst vrije tijd. (Vanaf 2012 stopt dit intern aanbod en zal er aangesloten worden bij 
het start-to-run aanbod van de atletiekclub in ’t dorp.) Zij zijn de sportieve deelnemers 
aan de jaarlijkse Vullaertloop. 
Niet iedereen slaagt erin om klaar te zijn voor de loop. De andere deelnemers van de 
‘start2run’-groep gaan meestal mee als supporter.
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Een groepje trouwe supporters van in ’t begin zijn ondertussen volwaardige medewer-
kers, zowel in de voorbereiding als op de dag zelf. Onder andere het verdelen van posters 
en flyers in de 2000 brievenbussen van Groot-Beernem hoort tot opdracht van onze vrij-
willigers. Op de dag zelf werken ze mee in de bar of op het parcours.

Intern neemt de sportverantwoordelijke van 
de dienst vrije tijd het op zich om de sportieve 
voorbereidingen tot een goed eind te brengen 
en regelt samen met de patiënten de deelname 
aan de loop. De dag zelf is er soms begelei-
ding mee afhankelijk van de geïnteresseerden, 
sommigen gaan er alleen naartoe als suppor-

ter of als medewerker.
Via de interne communicatie vanuit de dienst vrije tijd wat de sportieve kant betreft. Op 
ieder afdeling is er een gemeenteblaadje aanwezig zodat patiënten/bewoners geïnfor-
meerd zijn over deze of andere activiteiten in het dorp en eventueel kunnen deelnemen. 
Elke afdeling krijgt ruim op voorhand enkele flyers met alle info over deze organisatie.
De kosten zijn beperkt tot sportuitrusting, gedragen door de patiënten/bewoners zelf
en /of geleend bij de dienst motoriek. De inschrijvingskosten en de consumpties zijn 
voor de betrokkenen zelf. In de toekomst is er wel een extra kost aan verbonden. Lid-
geld aan de sportclub zal een extra kost betekenen.

Reïntegratie
De jaarlijkse medewerking aan de Vullaertloop biedt dus op diverse fronten reïntegra-
tiemogelijkheden:
•	 de	lopers	zelf	door	hun	deelname	aan	de	wedstrijd	en	het	contact	met	andere	lo-

pers, voor, tijdens en na de wedstrijd.
•	 de	supporters	via	het	contact	met	andere	supporters	en	organisatoren
•	 de	medewerkers	onder	de	supporters	die	effectief	door	hun	hulp	een	steentje	bij-

dragen tot het welslagen van de organisatie. Door hun jarenlang meewerken heb-
ben ze hun eigen plaatsje veroverd binnen ons medewerkersbestand zonder dat 
voor hen specifieke afspraken of beschermingsmaatregelen nodig zijn of waren.

De organisatie op zich is overkoepelend. Het is het opzet op mensen van het dorp op 
sportieve wijze samen te brengen. 50% van de jaarlijks 500 deelnemers komen uit 
Groot-Beernem. De supporters vermoedelijk ook. 

Evaluatie
Patiënten/bewoners werken aan hun fysieke conditie en durven met hun prestaties 
naar buiten komen, winnen zelfvertrouwen 
Citaten van een deelnemer:
“Wat me is bijgebleven aan de wedstrijd en aan start2run is dat deelnemen belangrijker 

is dan winnen, de wedstrijd uitlopen doe je voor jezelf.”

“Eens ik had geleerd niet naar de anderen te kijken, verliep alles vlot.”

“De laatste jaren proberen 
we kwantitatief en kwalitatief 
de deelname van mensen van 
P.C. St.-Amandus te verhogen 
door het organiseren van een 

jaarlijkse ‘start2run’.”
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Sommige supporters werden trouwe medewerker; personen op wie men jaarlijks terug-
valt om de organisatie rond te krijgen. 
Supporters komen die zaterdagnamiddag buiten om de anderen aan te moedigen en er 
bij te zijn. Tijdens de Vullaertloop ben je één van de hen, een welkome dorpsgenoot.

Toekomst
Het is de betrachting om enerzijds met sommigen aan meerdere loopwedstrijden deel 
te nemen. (voor de sportievelingen) Anderzijds is het de betrachting om de voorbe-
reiding te verplaatsen naar een sportclub ipv deze op te nemen binnen de muren van 
het psychiatrisch centrum. Misschien is dit een hulp in de stap om lid worden van een 
reguliere club.
Voor sommige patiënten/bewoners wegen lidgelden financieel (te) zwaar door. 
Voor de echte sportievelingen kan een goede uitrusting een hele hap uit het beperkte 
budget betekenen. Daarom zouden we de financiële hulp van de Reintegration Award 
goed kunnen gebruiken.

Contact:
P.C. Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem
Contactpersoon: Anita Scheepmans (stafmedewerker patiëntenzorg)

tel.: 050/79.95.22
e-mail: anita.scheepmans@fracarita.org
Contactpersoon: Jeroen Degryse (sportverantwoordelijke)

tel.: 050/79.95.28
e-mail: jeroen.degryse@fracarita.org
website: www.amandus.be

Reintegration 
Award
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Dagactiviteitencentrum 
en Arbeidszorgcentrum 
De ‘Witte Hoeve’

Reintegration 
Award

12

Schoonheidssalon ‘La Bella Vita’
“Beauty I have always missed, with these eyes before  …” Mensen met psychi-
sche problemen kunnen ervan meespreken, van schoonheid die verloren gegaan 
is. Soms worden ze echt overmand door gevoelens van hopeloosheid. Veelal gaan 
ze gebukt onder een somber zelfbeeld en komen ze in een negatieve spiraal te-
recht waar zelfverwaarlozing een onderdeel van vormt. En juist hier wil het project 
‘La Bella Vita’ iets aan doen. Mensen een duw in de rug geven in hun herstel-
proces, hen tastbare handvaten bieden om uit een diep dal omhoog te klauteren via 
de ongewone weg van een echt schoonheidssalon. Wie een tijdje meeloopt in de 
geestelijke gezondheidszorg weet dat dit een moeilijk thema is: cliënten stimuleren 
om iets aan hun uiterlijk te gaan doen. In ‘La Bella Vita’ doen we dit zonder veel 
woorden maar wel met veel crèmes en zalfjes, met deugddoende massages en zelfs 
met energetische gelaatsverzorging. En waar leidt het toe? De klanten van het salon 
zien zichzelf niet meer met de ogen van voordien maar met andere ogen. En als 
ze dit willen kunnen ze zelf aan de slag als schoonheidsspecialiste in spé. Empo-
werment en recovery in een sfeer van wellness en met de geur van parfum: komt 
dat zien op De Witte Hoeve te Sint-Niklaas. (Met dank aan ‘The Moody Blues’ …)

Beschrijving van het project
De laatste jaren werden er steeds meer vrouwen in het PC Sint-Hieronymus opgenomen. 
Zij vonden niet altijd aansluiting binnen de bestaande sectoren van de Witte Hoeve. Er 
was een te dominante aanwezigheid van typische mannenactiviteiten(lassen, fietsher
stelling,groendienst, …), wat invloed had op de uitstraling van het AC. De vraag naar 
een soort arbeid waarbij vrouwen zich heel specifiek aangesproken voelden, drong zich 
op. We dachten na over de typische vrouwenvaardigheden die vaak liggen in de sfeer 
van: verzorgen, onderhouden, ten dienste staan, gezelligheid, knusheid, esthetiek, … 
Daarnaast wilden we niet in de cliché-vrouwensectoren verzeilen zoals een naai- strijk- 
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of breiatelier, maar iets origineels, iets hedendaags. Nadenken waar de vrouwen van 
vandaag mee bezig zijn – wat is de trend, waar zijn ze goed in, in welke markten zijn 
ze voornamelijk aan ’t werken, waar zit er de laatste jaren groei in? – heeft ons op het 
idee gebracht om een ‘schoonheidssalon’ op te richten. 
Het viel ons verder op hoezeer het zelfbeeld van veel vrouwelijke patiënten te lijden 
had gehad vanwege hun psychiatrische problema-
tiek. Dat uitte zich al te vaak in verwaarlozing van 
hun uiterlijk, waardoor de afwijzing door hun om-
geving weer toenam. Hoe konden we deze vicieuze 
cirkel doorbreken? Het idee van een ‘schoonheidssalon’ te organiseren kreeg steeds 
meer redenen van noodzaak en bestaan!

Onze doelstellingen:
1. In onze huidige maatschappelijke realiteit is er veel te doen rond alles wat met well-

ness, persoonlijke verzorging en uitstraling te maken heeft. 
 Daarom willen wij deze wereld voor onze doelgroep bereikbaar maken. De bedoe-

ling van het schoonheidssalon is om de eigen doelgroep te verwennen en hen een 
moment van ontspanning en rust te geven. Door een gelaatsverzorging wordt de 

“Empowerment en recovery 
in een sfeer van wellness en 

met de geur van parfum.”
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huid extra verwend en opgefrist, waardoor ze terug gaat stralen. We geven de huid 
ahw een ‘boost’ door een reiniging en massage. We geven de vrouwen advies rond 
hun uiterlijk. Het is een natuurlijke manier om het thema bespreekbaar te maken. 
Uit de herstelliteratuur weten we dat ‘verzorgen van het uiterlijk’ bij psychiatrische 
patiënten één van de kenmerken is van een op gang komend herstelproces. We zijn 
hier gevoelig voor, meer nog: we bieden cliënten ook daadwerkelijk steun op dit 
persoonlijke en soms moeilijk bespreekbare vlak. Kennismaken met het schoon-
heidssalon, er eens binnenspringen, levert meer op dan het klassieke opgestoken 
vingertje (“ ’t is tijd dat je eens aan je uiterlijk begint te werken”) of het gewoon 
negeren van de problemen.

2. Daarnaast creëren we een nieuwe werkvloer die zich ook binnen de maatschap-
pij volop ontwikkelt. We kunnen hen de kans geven om in deze sector ervaring 
op te doen om zo in de toekomst in dat soort werkomgevingen te kunnen gaan 
werken. Realistische, concrete werkomgevingen creëren, waar mensen zo vlug mo-
gelijk binnen hun behandeling kunnen meewerken, geeft meer mogelijkheden om 
probleemoplossend vermogen te ontwikkelen dan binnen de klassieke ergotherapie-
activiteiten.

Eigenlijk zijn er verschillende bronnen die de activiteiten op de Witte Hoeve voeden. Al-
gemeen wordt in de geestelijke gezondheidszorg aangenomen dat, vooral voor mensen 
met ernstige en langdurige psychiatrische problemen, gestructureerde dagactiviteiten 

belangrijk zijn. Er gaat een preventieve werking van uit: de symptomen en de klachten 
verminderen, het werk brengt ook een zekere regelmaat met zich mee en het haalt men-
sen uit hun isolement waarin ze door hun psychiatrische ziekte zijn terechtgekomen. 
Daarnaast zijn de activiteiten op de Witte Hoeve ook geïnspireerd door een nieuwe 
vorm van ondersteuning: de zogenaamde krachtgestuurde hulpverlening gebaseerd op 
het empowerment-paradigma. Empowerment wil zeggen: mensen weer opnieuw greep 
doen krijgen op hun eigen leven. Deze benadering is nieuw maar ook weer niet zo 
nieuw: de hele methodiek is eigenlijk gebaseerd op de ideeën van Paulo Freire, een pe-
dagoog die in de jaren zestig in Zuid-Amerika een methodiek bedacht om het zelfwaar-
degevoel van achtergestelde groepen op te krikken en zo veranderingen in hun leefsitu-
atie te bewerkstelligen. Zijn ideeën vinden we ook terug in de herstel-literatuur. Niet 
alleen praten lijkt het credo, maar ook dingen doen, bewijzen dat we bestaan en dat 
we een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Met dit schoonheidssalon bieden 
we vooral onze vrouwelijke cliënten een duwtje in de rug. Aandacht besteden aan het 
voorkomen is een goede aanwijzing voor een op gang gekomen herstelproces en juist op 
dit ogenblik proberen we daar als hulpverleners op in te haken. We doen dit niet (enkel) 
met een traditioneel verbaal opgevat aanbod, maar eerder met het creëren van een om-
geving waarin mensen in een aangename, relaxte sfeer aan zichzelf kunnen werken en 
hun grenzen kunnen verleggen op dit toch wel moeilijk bespreekbare domein.
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Een derde en meer Vlaamse poot die de werking van De Witte Hoeve ondersteunt is het 
principe van de maatzorg, vooral ontwikkeld in het algemeen welzijnswerk maar sterk 
aanleunend bij de basisprincipes van de psychiatrische rehabilitatie. Maatzorg vertrekt 
niet van pathologie of van beperkingen maar van de mogelijkheden van de mensen. 
De hulpverleners brengen cliënten in een omgeving waarin ze succeservaringen kun-
nen opdoen waardoor hun zelfwaardegevoel groeit. Men vertrekt van de wensen en de 
verwachtingen van de cliënten en probeert de hulpverlening zo gestructureerd en zo 
helder mogelijk aan te bieden. Er worden geen grote drempels ingebouwd, terugval is 
steeds mogelijk en wordt ook geaccepteerd.

Organisatie
Het psychiatrisch ziekenhuis heeft binnen de muren een uitgebreid aanbod aan thera-
pieën. Maar voor sommige patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis is dit aanbod niet 
voldoende. Zij vragen al tijdens hun verblijf in het ziekenhuis naar activiteiten die meer 
op echt ‘werk’ lijken. Er is een dagelijkse busdienst maar sommigen maken hier geen 
gebruik van en komen gewoon te voet, per fiets of met de auto.
De bewoners van Pro Mente vormen een tweede groep op de Witte Hoeve. Ongeveer 
de helft van deze cliënten is actief in één van de ateliers. Ook het psychiatrisch verzor-
gingstehuis het Hooghuis stuurt steeds meer bewoners.
Elke werkdag is het op de Witte Hoeve een drukte van belang. Per week komen er on-
geveer 150 mensen met psychiatrische problemen over de vloer. Samen met een tiental 
begeleiders zijn zij aan de slag in de verschillende ateliers.
De klanten van het schoonheidssalon zijn momenteel de cliënten die in (dag)opname 
zijn in PC Sint-Hiëronymus of binnen beschut wonen Pro Menté verblijven. Weke-
lijks kunnen we 8 personen een schoonheidsbehandeling geven. Als we verder kunnen 
groeien in de openingsuren gaan we op lange termijn het ook toegankelijk maken voor 
mensen van buiten.
Het schoonheidssalon wordt geleid door een ergotherapeute, Kelly Auman die geduren-
de 2 jaar via avondschool de nodige kennis heeft verworven om een gelaatsverzorging 
en gezichtsmassage te geven. Zij heeft een aantal vrouwen opgeleid uit de doelgroep die 
interesse hadden om in deze sector te willen meehelpen. Momenteel zijn er al 3 vrou-
wen opgeleid: het gaat over twee cliënten van beschut wonen Pro Menté en één cliënt 
van een dagcentrum uit het PC Sint-Hiëronymus. Sinds juni van dit jaar is het schoon-
heidssalon open op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag. 
Tot nu toe werd het project via mondelinge overdracht en via email bekend gemaakt. In 
het najaar volgt er een opendeurdag.
De kosten van de opleiding van de ergotherapeute zijn volledig gedragen door het 
ziekenhuis. Ze heeft deze kunnen volgen tijdens haar werkuren. De kosten van de 
inrichting en het rollend materiaal kunnen we gedeeltelijk financieren met middelen 
die we voor arbeidszorg krijgen van de Provincie Oost-Vlaanderen. De Provincie geeft 
financiële steun aan organisaties die arbeidszorg organiseren voor doelgroepen die bui-
ten de regelgeving vallen.
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Reïntegratie
De klanten van het schoonheidssalon zijn cliënten uit de GGZ. Zoals reeds vermeld zal 
deze doelgroep weinig beroep doen op een klassiek schoonheidssalon in de samen-
leving omwille van de hoge drempel, het budget en de schaamte waarmee ze vaak af 
te rekenen hebben. Wij gaan de klant verzorgen en extra aandacht en advies geven 
rond haar of zijn uiterlijk, waardoor hij/zij zich beter gaat voelen. De uitstraling en het 
uiterlijk bepalen heel vaak de eerste indruk van mensen en dit willen we in positieve 
zin beïnvloeden. Dat stimuleert de groei van een positief zelfbeeld. De medewerksters 
zelf hebben contact met klanten. Ze dragen bij tot het geven van een goed gevoel aan 
deze klant en er wordt van hen verwacht dat ze er verzorgd uitzien. Dit geeft hen een 
voldaan gevoel. Hun werk in het schoonheidssalon geeft hen een identiteit en status. 
Daarnaast bouwen ze ervaring op in deze branche waarmee ze later misschien kunnen 
werken in de Wellness- en Beautysector waar er de laatste 5 jaar een enorme arbeids-
markt in is ontstaan. Zo bieden we hen meer kansen op integratie op de arbeidsmarkt.
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Al onze samenwerkingen zijn gebaseerd op de doelstelling: integratie in de maatschap-
pij ofwel via werk dat we voor bedrijven uitvoeren, ofwel via diensten die we aan de 
gewone burger in de straat aanbieden. Daarnaast is onze inhoudelijk werking doorspekt 
van de trajectbegeleidingsmethodiek en werken we dagdagelijks samen met de traject-
begeleider van de plaatselijke GTB en VDAB diensten. Ook onze netwerking met de 
 regionale sociale werkplaatsen vertaalt zich in ’t zetelen in de raden van bestuur van 
deze Vzw’s. Dit om doorstroming naar deze werkplaatsen te bevorderen. 

Evaluatie
Tot nu toe bereikten we al deze resultaten:
1. Er zijn drie medewerksters (cliënten/arbeidzorgmedewerkers) opgestart die op zelf-

standige basis kunnen werken. Een vierde medewerkster wordt halverwege septem-
ber opgeleid. Momenteel kunnen er 8 personen per week een behandeling krijgen.

2. Gedurende de 2 jaar voorbereiding hebben meer dan 50 cliënten als rolmodel een 
behandeling gehad waaronder voornamelijk mannen van het eigen centrum. Dit 
was voor hen een ware openbaring.

3. Door het schoonheidssalon gebeurt het bespreken van je uiterlijk op een heel na-
tuurlijk manier. Het thema ‘verzorging en hygiëne’ is altijd een hele zoektocht om 
dit op een gepaste manier te bespreken en te beïnvloeden. 

4. Het schoonheidssalon geeft een nieuwe uitstraling en sfeer aan het geheel van de 
Witte Hoeve. De geur en zachte muziek zijn omgevingselementen die onze niet-
stresserende werkomgeving nog eens extra in de verf zetten.

De voorbereidingsperiode is doorlopen en het schoonheidssalon is officieel in juni 2011 
van start gegaan. Op lange termijn kan de doelgroep worden uitgebreid en kan het aan-
bod binnen het schoonheidssalon ook worden uitgebreid.

Toekomst
Momenteel is er een voorlopige locatie voor het schoonheidssalon. In de toekomst zul-
len we een nog betere ruimere locatie op de Witte Hoeve voorzien. Nu beperken we 
onze behandeling tot het gelaat en de halsstreek. Ook de nieuwe opleiding, die onze 
ergotherapeute net heeft afgerond, kan resulteren in een nieuw aanbod nl massages van 
het aangezicht op allerlei manieren.
De financiële ondersteuning zouden we gebruiken om onze nieuwe locatie te verbou-
wen en in te richten. Daar hebben we nog heel wat financiële middelen voor nodig. 
Deze willen we vinden door sponsoring. Met de financiële return van de activiteit kun-
nen we enkel het basismateriaal, nl de producten om de verzorging te kunnen uitvoe-
ren, bekostigen. Dus alle financiële hulp is meer dan welkom en noodzakelijk om het 
project op lange termijn te kunnen uitvoeren. 



307

Contact:
Dagactiviteitencentrum en arbeidszorgcentrum: een samenwerkingsinitiatief 
vanuit het psychiatrisch centrum Sint-Hieronymus en het IBW ‘Pro Mente’.
Valk 39, 9111 Belsele
Contactpersoon: Alda Verbeek (hoofd Vaktherapieën)

tel.: 03/776.50.99
e-mail: alda.verbeek@hieronymus.be

Contactpersoon: Stephan Debruyne (coördinerend psychiater Witte Hoeve)

tel.: 03/776.00.41
e-mail: Stephan.DeBruyne@hieronymus.be

Contactpersoon: Kelly Auman

tel.: 03/776.50.99
e-mail: witte.hoeve@hieronymus.be

Contactpersoon: Guiso Lissens (therapeutisch directeur)

tel.: 03/776.00.41
e-mail: guido.lissens@hieronymus.be

website: www.hieronymus.be
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VZW Samenwerkingsverband 
De Bolster (Kortrijk)

Reintegration 
Award

13

Contro Il Bulismo

Het project vindt zijn oorsprong bij iemand van de bewoners die ook naar het ac-
tiviteitencentrum gaat. Het is iemand die in het verleden vaak gepest werd maar 
er de kracht niet voor had om er tegenin te gaan. In samenwerking met De Bres 
(daghospitaal AZ Groeninghe) werd afgesproken om haar 6 weken een therapie te 
laten volgen met de doelstelling haar weerbaarder te maken. Na de therapie besloot 
ze om haar ‘groei’ in het activiteitencentrum toe te passen. In het activiteitencen-
trum werden een aantal sessies georganiseerd rond pesten, pestgedrag en gepest 
worden. Vrij snel bleek dat de bewoonster niet de enige was die in het verleden 
te maken had met pestgedrag en werd het een gemeenschappelijk thema van een 
aantal medewerkers uit het AC. Daaruit ontstond het idee om armbandjes te laten 
maken die een symbool zijn tegen pesten. 
Binnen het beeldvormingsproject waarbij onze doelgroep naar secundaire scholen 
toestapt om een ander beeld van GGZ op te zetten, vertelden een aantal van onze 
cliënten hun verhaal van gepest worden. Deze voordrachten zouden we in de eer-
ste plaats willen continueren en in de 2de plaats ook ‘iets’ achter laten en daar 
past het concept van de anti-pestarmband in. Het budget zou dan ook aangewend 
worden om deze armbandjes te bestellen en gratis te verdelen op het einde van een 
anti-pestvoordracht.
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De doelstelling van het project is tweeledig: enerzijds is het kwartiermaken (maat-
schappelijke functie) anderzijds heeft het voor onze cliënten een therapeutische 
functie (naar buiten komen met hun verhaal). Het is algemeen geweten dat het 
voor onze doelgroep een waarde heeft als ze met hun verhaal naar buiten kunnen 
komen.
Het project richt zich in eerste instantie naar lagere en secundaire scholen en dans-
scholen. Tot nog toe hebben we ons beperkt tot de 3de graad van secundaire scho-
len maar we zouden dit willen uitbreiden. Van onze bewoners en doelgroepmede-
werkers horen we dat het pesten al in de lagere school begint en dat ze als kind 
allerlei klachten uitten van hoofdpijn, buikpijn om toch maar niet naar school te 
moeten en zo het pesten te ontlopen. Doordat lagere schoolkinderen dit horen zal 
dit herkenbaar worden. In de toekomst zouden we gratis festivalbandjes met het 
opschrift (contro il bullismo) uitdelen na de uiteenzetting. Deze bandjes zouden 
symbool staan voor “ik ben iemand die niet meedoet aan pesten”. Het is een aanzet 
om er in de scholen mee verder te werken.

Beschrijving van het project
We richten ons met het project naar kinde-
ren en jongeren omdat dit een fase is waarin 
het pesten begint en daar worden de kwet-
suren die later tot uiting komen, vastgelegd. 
Uit onze ervaring merken we dat we de doel-
groep kunnen bereiken. Getuige daarvan zijn 
de vragen die de jongeren stellen tijdens onze 
voordrachten of het weglopen uit de klas tij-
dens de uiteenzetting.
Tot nog toe wordt de organisatie en de con-
tactname met scholen door de begeleiding 
opgenomen. Het zou de bedoeling zijn om in 
de toekomst deze contacten door een groepje bewoners en doelgroepmedewerkers te 
laten opnemen. Dit hoeven niet noodzakelijk dezelfde mensen te zijn als zij die in 
de scholen gaan spreken. Het is belangrijk dat een ruime groep zich bij het project 
betrokken voelt.
In de toekomst zouden we nog graag een folder maken met een voorstelling van het 
project. Tot nu toe verliep de bekendmaking vooral telefonisch.
Nu worden onze bewoners nog begeleid door iemand van de begeleiding, ook in de 
toekomst willen we ons als begeleiding terug trekken. Een gelijkaardig proces hebben 
we doorgemaakt in ons activiteitencentrum: aanvankelijk deed de begeleiding de rond-
leiding en kennismakingsgesprekken, vervolgens was dit een samenwerking tussen 
begeleiding en doelgroepmedewerkers, nu nemen onze doelgroepmedewerkers deze 
taak zelfstandig op zich. Het is een proces dat we samen afleggen: in eerste instantie 
is het belangrijk dat ze ondervinden dat we hen steunen en achter hun project (het is 
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wel degelijk ‘hun’ project) staan, in tweede instantie is het belangrijk dat ze vertrouwd 
geraken en zelfzeker worden in de materie om vervolgens te groeien naar het zelfstan-
dig opnemen en organiseren.

Organisatie
Het psychiatrisch ziekenhuis heeft binnen de muren een uitgebreid aanbod aan thera-
pieën. Maar voor sommige patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis is dit aanbod niet 
voldoende. Zij vragen al tijdens hun verblijf in het ziekenhuis naar activiteiten die meer 
op echt ‘werk’ lijken. Er is een dagelijkse busdienst maar sommigen maken hier geen 
gebruik van en komen gewoon te voet, per fiets of met de auto.
De bewoners van Pro Mente vormen een tweede groep op de Witte Hoeve. Ongeveer 
de helft van deze cliënten is actief in één van de ateliers. Ook het psychiatrisch verzor-
gingstehuis het Hooghuis stuurt steeds meer bewoners.

De klanten van het schoonheids-
salon zijn momenteel de cliënten 
die in (dag)opname zijn in PC 
Sint-Hiëronymus of binnen be-
schut wonen Pro Menté verblijven. Wekelijks kunnen we 8 personen een schoonheids-
behandeling geven. Als we verder kunnen groeien in de openingsuren gaan we op lange 
termijn het ook toegankelijk maken voor mensen van buiten.
Het schoonheidssalon wordt geleid door een ergotherapeute, Kelly Auman die geduren-
de 2 jaar via avondschool de nodige kennis heeft verworven om een gelaatsverzorging 
en gezichtsmassage te geven. Zij heeft een aantal vrouwen opgeleid uit de doelgroep die 
interesse hadden om in deze sector te willen meehelpen. Momenteel zijn er al 3 vrou-
wen opgeleid: het gaat over twee cliënten van beschut wonen Pro Menté en één cliënt 
van een dagcentrum uit het PC Sint-Hiëronymus. Sinds juni van dit jaar is het schoon-
heidssalon open op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag. 

Reïntegratie
Het naar buiten treden van onze doelgroep met hun verhaal is reïntegrerend. Het feit 
dat anderen het de moeite waard vinden om naar hun verhaal te luisteren en interesse 
tonen, heeft een therapeutische waarde. Bovendien maakt het bij het publiek ook het 
één en ander los. Het is bewezen dat hoe sneller er kan ingegrepen worden, hoe minder 
groot de schade zal zijn.
Het project is een samenwerking tussen De Bolster, de lagere en secundaire scholen en 
dansscholen. Isabelle Beernaert (dansschool Dance Factory) heeft toegezegd om het 
project mee te ondersteunen en te promoten.

Evaluatie
De resultaten zijn zichtbaar op verschillende niveau’s:
•	Op	persoonlijk	niveau:	voor	onze	bewoners	en	doelgroepmedewerkers	die	een	verle-

“Vrij snel bleek dat de bewoonster niet 
de enige was die in het verleden te 

maken had met pestgedrag en werd 
het een gemeenschappelijk thema.”
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den hebben van ‘gepest worden’, merken we nu al duidelijke verbetering. Ze komen 
met hun verhaal naar buiten, het is bespreekbaar geworden en geleidelijk aan ver-
dwijnen de kwetsuren doordat ze merken dat ze een opdracht hebben naar anderen 
toe. Het uitdragen van hun verhaal ten dienste van andere slachtoffers heeft een 
helende werking.

•	Op	niveau	van	het	activiteitencentrum:	ook	binnen	ons	centrum	hadden	we	een	
aantal ‘pesters’. Door dit thema open te trekken en te bespreken hebben we een 
aantal zaken kunnen door prikken en zijn we erin geslaagd om de sfeer binnen het 
centrum te verbeteren.

•	Op	klas-	en	schoolniveau:	door	onze	voordrachten	merken	we	dat	we	iets	losma-
ken in de klas. Bewijs daarvan zijn de traantjes die we bij leerlingen zien, de vragen 
die ze stellen, het uit de klas weglopen, … Wat er nadien mee gebeurt op klas- en 
schoolniveau is voor ons niet duidelijk. We hopen door het aanbieden van een 
festivalbandje om het project levendig te houden. In de toekomst kunnen we mis-
schien een bevraging doen net voor de uiteenzetting en een paar maanden nadien.

•	Op	maatschappelijk	vlak	hebben	we	het	luik	van	het	kwartiermaken.	We	streven	er-
naar om net als de dag van de armoede ook een anti-pestdag in het leven te roepen.

Toekomst
Het zou mooi zijn indien de getuigenis rond pesten een vast punt wordt in scholen. Dit 
project is makkelijk over te nemen door anderen, hetzij met een persoonlijke toets van 
de doelgroepmedewerker. Dit maakt net dit project zo uniek omdat elke getuigenis een 
ander verhaal is rond hetzelfde thema.
Met het geld dat we via Reintegration Award zouden kunnen in de wacht slepen, zou-
den we een folder, een kortfilm en festivalbandjes met opschrift ‘contro il bullismo’ 
laten maken. Deze bandjes zouden we dan gratis uitdelen na een uiteenzetting. De 
kortfilm zou de uiteenzetting nog aangenamer maken.

Contact:
VZW Samenwerkingsverband De Bolster, Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk
Contactpersoon: Rita Wietendaele (coördinator)

tel.: 056/24.52.10
e-mail: rita.wietendaele@beschutwonendebolster.be
website: www.beschutwonendebolster.be
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ZOWE
ZOWE is een acroniem van “Zorg” en “Werk”. Verschillende organisaties vanuit 
zorg en werk werkten hiervoor samen: ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg, 
Psychiatrisch Centrum Bethaniënhuis, VDAB, GTB, Werkhaven Antwerpen, ANA 
vzw en GOB De Ploeg vzw. Het doel van het project is mensen met psychiatrische 
problemen beter te begeleiden bij de transitie van zorg naar werk. 
Het ZOWE-project heeft een zorgwerkketen uitgebouwd waarbij zorg en werk 
naadloos in elkaar overgaan en een methodiek uitgewerkt. De huidige zorgpart-
ners in het ZOWE project werkten met kandidaten uit de residentiële zorg. Alle 
personen hebben een wens naar werk. Een eerste intake (aanmelding) gebeurt bij 
de partner in de zorg. De cliënt wordt voorgesteld aan het ZOWE team waar de 
partners uit zorg en werk vertegenwoordigd zijn. De begeleider uit de zorg schetst 
een beeld van de cliënt zoals dit met de cliënt overeengekomen is. Op basis van dit 
cliëntenprofiel zal het ZOWE team voorstellen doen aan de cliënt die zoveel moge-
lijk aansluiten bij zijn mogelijkheden en verwachtingen. Wanneer het ZOWE team 
van mening is over onvoldoende informatie te beschikken om reeds een match te 
maken naar het werkveld zal het ZOWE team vragen om eerst het cliëntenprofiel 
verder te vervolledigen vooraleer een match met de werkvloer wordt gemaakt. Zo 
kan het ZOWE team een functioneel assessment voorstellen, dit kan binnen zorg of 
extern gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld aangewezen zijn indien blijkt dat de cliënt 
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geen tot weinig werkervaring heeft en vanuit de intake in de zorg nog veel vra-
gen open blijven. Wanneer het cliëntenprofiel genoeg informatie bevat om de stap 
naar een werkervaringsstage binnen de (reguliere) arbeidsmarkt te zetten gaat de 
voorkeur hier naar uit. Ook arbeidszorg, sociale economie of beschutte werkplaats 
behoorden tot de mogelijkheden. Vanaf dat moment wordt er sterk beroep gedaan 
op de partners van werk omdat zij hier hun expertise kunnen inzetten. Op deze 
manier kan men de werkvaardigheden en de ondersteuningsbehoefte in relatie tot 
de gekozen stageplek vaststellen. Bovendien kunnen de eisen die op een bepaalde 
stage gesteld worden aangepast worden. Soms kunnen meerdere stages nodig zijn 
om tot een volledig cliëntprofiel te komen. In een volgende stap gaat men over naar 
de matching met een definitieve baan. Eenmaal aan het werk komt het erop aan om 
de baan te kunnen behouden. 

Beschrijving van het project
Het ZOWE-project kwam tot stand met steun van het Europees Sociaal Fonds. Het pro-
ject verenigt in de regio Antwerpen verschillende partners uit zorg en werk, vandaar 
ook de naam ‘ZOWE’. VDAB nam het initiatief voor dit project en GOB (Gespecialiseerd 
Opleidings, Begeleiding- en Bemiddelingsdienst) de Ploeg is promotor. Daarnaast na-
men vanuit de sector werk ook VDAB, ANA (Antwerps Netwerk Arbeidszorg) vzw 
en Werkhaven (sociale economie) deel. ZNA PZ Stuivenberg en PC Bethanië Zoersel 
deelden hun expertise inzake zorg. De partners engageren zich er voor om mensen 
met een psychiatrische problematiek te be-
geleiden bij de transitie van zorg naar werk. 
Werk wordt binnen het ZOWE-project zeer 
ruim opgevat. Het gaat niet alleen om reïn-
tegratie in het normaal economisch circuit, 
ook sociale economie, beschutte werkplaats, vrijwilligerswerk of arbeidszorg behoren 
tot de mogelijkheden.
Het ZOWE-project heeft een model uitgewerkt dat personen met psychiatrische pro-
blemen helpt een vlotte overgang te maken van zorg naar werk door een zorgwerk-
keten te instaleren. Essentieel is dat er al tijdens de revalidatie interventies naar werk 
kunnen gebeuren omdat het de slaagkansen opmerkelijk verhoogt. In het concept van 
de zorgwerkketen staan volgende pijlers centraal: voortrajectperiode, therapeutische 
ondersteuning, functionele vertaling van de diagnose in functie van werk, warme over-
dracht en het informeren van werkgevers en collega’s. Tegelijkertijd wordt een vangnet 
gecreëerd zodat cliënten daar op kunnen terugvallen indien dat nodig blijkt. 
De Zowe methodiek heeft zich sterk laten inspireren door het levensloopmodel en de 
werkwijze van supported employment. De methodiek van het Supported Employment 
heeft als uitgangspunt dat arbeid expliciet tot de mogelijkheden van mensen met een 
handicap behoort, ze zijn volwaardige deelnemers binnen de samenleving met recht op 
een gelijkwaardige betaling. De mens wordt geschat op zijn mogelijkheden, ongeacht 
zijn mogelijke beperkingen.

“Het ZOWE-project heeft een 
zorgwerkketen uitgebouwd 

waarbij zorg en werk naadloos 
in elkaar overgaan.”
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Organisatie
Binnen het ZOWE-project gaat de aandacht in het bijzonder naar personen met een 
psychiatrische problematiek. Aanvankelijk werd de doelgroep verfijnd tot personen 
met een psychotische kwetsbaarheid en problematisch alcoholgebruik maar daar werd 
gedurende het project vanaf gestapt omdat het te stigmatiserend was. Het gaat om 
volwassenen die in behandeling zijn bij de partners van zorg en een wens hebben naar 
werk. De partners van zorg, ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg en Psychiatrisch 
Centrum Bethanië Zoersel, stellen de cliënten voor die mogelijks in aanmerking komen 
voor het project en er wordt samen met de partners van werk een traject voorgesteld. 
GOB	de	Ploeg	vzw	is	promotor	van	het	ZOWE-project	en	neemt	hiermee	de	coördinatie-
functie op zich. De totale kostprijs van het project bedraagt 225 000 euro. 49,5% wordt 
gesubsidieerd vanuit ESF en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) financieert 49,5%. 
De overige 1% komt uit privé inbreng. Het bedrag is verdeeld over de verschillende fa-
sen van het project. Deze kostprijs betreft Actie I en Actie II van het project. Voor Actie 
III bedraagt de totale kostprijs 107.783,75 euro. 

Reïntegratie
De belangrijkste meerwaarde van het project is de samenwerking tussen de verschil-
lende partners van zorg en werk. Dit vergrootte de stagemogelijkheden van de cliënten 
(arbeidszorg, sociale economie …), bovendien konden de begeleiders van werk ook 
steeds beroep doen op de knowhow van de partners van zorg. De cliënten die tijdens 
het project werden begeleid kregen een meer intensieve begeleiden en hadden de kans 
om gradueel op te bouwen bvb. starten in arbeidszorg, opbouwen qua aantal uren 
wat binnen het reguliere aanbod niet haalbaar is omdat de begeleidingsperiode daarin 
beperkt is. 

Evaluatie
Een eerste evaluatie van het project is reeds gebeurd door ESF waarbij we drie pro-
ducten hebben voorgesteld namelijk de tekst van het concept van de zorgwerkketen, 
de methodiek en de werkgeversbrochure. Deze producten werden door Europa gevali-
deerd. Momenteel bevindt het project zich in actie 3 wat wil zeggen dat de aandacht nu 
gaat naar dissiminatie en implementatie. Een belangrijk proces gedurende het project 
was dat partners van zorg en werk elkaar moesten leren kennen en “dezelfde taal” 
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moesten leren spreken. Aanvankelijk werd beslist om de doelgroep van personen met 
een psychiatrische problematiek te verengen tot personen met een psychotische kwets-
baarheid en problematisch alcoholgebruik maar daar is men later weer van afgestapt 
omdat dit te stigmatiserend werkte. 
Door het project kregen de partners de kans om de methodiek uit te werken en te ver-
fijnen. Cliënten kregen een langdurige en meer intensieve begeleiding, dit had nooit 
mogelijk geweest binnen de reguliere werking van de projectpartners. Ook de nauwe 
samenwerking tussen zorg en werk is uniek. In die zin is de methodiek ook voor andere 
doelgroepen bruikbaar, vooral waar samenwerking zorg en werk en nood aan langdu-
rige trajecten bvb. mensen met een autismespectrumstoornis.
Ondertussen is het ZOWE-team goed geïnstalleerd en stellen de partners de vraag om 
dit ook in de toekomst te onderhouden (lerend netwerk). Momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan de brochure voor werkgevers. 

Toekomst
Zoals hoger aangegeven bevindt het project zich momenteel in actie III waarbij de aan-
dacht vooral gaat naar disseminatie en verdere implementatie. De belangrijkste stappen 
binnen deze fase zijn het uitbrengen van een brochure voor de werkgever, de opstart 
van een task force om sterktes en knelpunten van ZOWE te identificeren, oplossingen 
te zoeken en te signaleren aan de verantwoordelijke beleidsmakers. In deze fase zullen 
we ook het model installeren in een andere regio, momenteel wordt nog gekeken welke 
regio hiervoor in aanmerking komt. Er wordt ook een vorming uitgewerkt voor perso-
neel van de Ploeg en GTB en er komt een eindconferentie. De financiële ondersteuning 
van de Reintegration Award zal gebruikt worden voor de verdere disseminatie van het 
project met name kosten die verbonden zijn aan het organiseren van het event of druk-
ken van de werkgeversbrochure. 

Contact:
GOB de Ploeg vzw, Duinstraat 76, 2060 Antwerpen
Contactpersoon: Kristien Smet (projectmedewerker)

tel.: tel.: 03/633.86.00
e-mail: kristien.smet@deploeg.be
website: www.deploeg.be
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