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INCLUSIE,
INTERSECTORAAL SAMENWERKEN,
INSPIREREND BRUSSEL
I³, dat is waar de Nederlandstalige Brusselse sector Personen met een handicap naar streeft.

Een inclusieve Brusselse samenleving waar iedereen optimale kansen krijgt aangeboden om deel
uit te maken van de maatschappij. Een netwerk over sectoren heen waar hulpverleners de handen in elkaar slaan. Gedeelde zorg, structurele samenwerkingen, daar kunnen mooie zaken uit
voortvloeien.
Dit alles proberen we weer te geven in dit dossier. We hopen met de artikels aan te tonen dat
Brussel een inspirerende plek is waar er mooie zaken ontstaan door en voor personen met een
handicap.
Veel leesplezier.

SAVE THE DATES!
Wens je meer informatie over het Basisondersteuningsbudget,
het Persoonsvolgend budget, de Bijstandsorganisaties en de invoering daarvan in Brussel?
Kom dan zeker naar het BROG-plenair
op woensdag 15 juni 2016 van 13:30 tot 16:00.
Meer informatie is op te vragen bij Sjoert Holtackers (coördinator BROG),
via sjoert.holtackers@bwr.be.
Wil je graag weten hoe het Intersectoraal Samenwerken in Brussel vorm krijgt.
Wil je inspiratie opdoen op basis van goede praktijken?
Schrijf je dan zeker in voor de Intersectorale Netwerkdag die doorgaat
op dinsdag 18 oktober 2016.
Meer informatie kan je vragen bij Klaar De Smaele (Intersectorale Netwerker)
via klaar.desmaele@bwr.be
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EVOLUTIE - REVOLUTIE IN DE SECTOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP
In de sector van personen met een beperking word je tegenwoordig om de oren geslagen met 3-letterige
afkortingen zoals FAM, MFC, PVB, RTH, BOB, DOP, MDT, enz. Vaak in één adem genoemd met termen als
zorggarantie, vermaatschappelijking, concentrische cirkels en inclusie. Kadering en context is nodig om deze
begrippenhutsepot te verteren.
In dit dossier staan we stil bij al die termen en ontwikkelingen, bij de evoluties en revoluties binnen de
sector personen met een handicap en daarbuiten. Eerst schetsen we in de inleiding een kader waarbinnen de
begrippen worden geplaatst. Nadien nemen verschillende auteurs het woord; organisaties vertellen hoe zij
aan de slag gaan met deze nieuwe uitdagingen en hoe zij inclusie en intersectorale samenwerking realiseren.
Of hoe hulpverleners worden voorbereid om in het, snel veranderende, werkveld aan de slag te gaan met
cliënten en hun divers netwerk. Tot slot geven we de lezer ook een blik op Brusselse intersectorale woon- enzorgvormen.

Hoe de bal aan het rollen is gegaan
Alvorens stil te staan bij de huidige ontwikkelingen is het interessant om even terug te keren in de tijd naar één
van de cruciale aanleidingen waarin al de evoluties binnen de sector personen met een beperking zijn te kaderen.
De aanleiding is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2006). Het verdrag dat op 13
december zijn 10e verjaardag viert, vertrekt vanuit het burgerschapsmodel. Dat stelt dat ‘personen met een handicap volwaardige mensen met gelijke rechten zijn, burgers die alle kansen moeten krijgen om inclusief, volwaardig en zonder discriminatie deel uit te maken van de maatschappij. Een maatschappij die hen optimale kansen en
mogelijkheden biedt om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen.
Om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen zijn er enkele voorwaarden (Shalok & Verdugo, 2002):
Basisvoorwaarden			
• Kwaliteitsvol onderwijs;
					• Volwaardige terwerkstelling;
					• Aangepaste huisvestiging;
					
• Deelname aan het sociaal-cultureel leven;
					
• Het ontvangen van een inkomen
Persoonlijke autonomie		
• Integrale toegankelijkheid op alle domeinen van het leven;
					• Zelfsturing;
					• Vraaggestuurde ondersteuning
Sociale solidariteit			
• Gebruik kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening;
					
• Ondersteuning en bevordering van het informeel netwerk en 			
					 mantelzorg
België nam dit verdrag aan in 2009 en in 2010 presenteerde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen zijn nota ‘Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap’. In deze
beleidstekst schuift de minister 11 strategische projecten naar voren om tegen het jaar 2020 twee belangrijke doelstellingen te bereiken:
1. Zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood
2. Geïnformeerde gebruikers die vraaggestuurde zorg en assistentie ontvangen
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Zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood:
Met deze doelstelling wil de minister werk maken van de ellenlange wachtlijsten waarmee de sector personen met
een handicap al vele jaren wordt geteisterd. Personen met een zware handicap moeten soms zeer lang wachten op
hulp en ondersteuning (zeker in het kader van residentiële opvang). Tegelijkertijd staan er ook veel personen met
een lichte tot matige handicap op de wachtlijst die eventueel geholpen kunnen worden via andere kanalen. Door
-ten eerste- in te zetten op capaciteitsuitbreiding en daarnaast zorg en ondersteuning voor personen met een handicap anders te organiseren, wil de minister de wachtlijst overzichtelijker maken en er voor zorgen dat personen
met een handicap met een zware ondersteuningsnood snel en op maat een aanbod op hun vraag krijgen.
Geïnformeerde gebruikers die vraaggestuurde zorg en assistentie ontvangen:
Personen met een handicap moeten informatie krijgen waardoor zij zelf over de handvaten beschikken om beslissingen te maken in de organisatie van de zorg en ondersteuning die zij wensen en nodig hebben.
Om die beleidsintenties en het VN-verdrag om te zetten in de praktijk werden en worden er diverse nieuwe regelgevingen, decreten en besluiten van de Vlaamse regering goedgekeurd om aan het werkveld en de personen met een
handicap de nodige tools te bieden om “zo gewoon waar mogelijk, uitzonderlijk waar moet” hun zorg en ondersteuning te organiseren.
De ontwikkeling van deze nieuwe regelgevingen, hefbomen zijn gekaderd binnen een model. Het concentrische cirkelmodel van de AAMR (American Association for Mental Retardation).
Het cirkelmodel telt 5 echelons die elk een
andere vorm van ondersteuning voorstellen:
1.
2.

3.
4.

5.

Zelfzorg: de zorg en ondersteuning
die de persoon met een handicap zelf
opneemt;
Gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders,
inwonende kinderen en/of andere
huisgenoten geacht worden elkaar
onderling te bieden.
Zorg en ondersteuning die geboden
worden door familie, vrienden en/of
informele contacten;
Professionele zorg en ondersteuning
vanuit de algemene zorg en dienstverlening: diensten maatschappelijk
werk, centra algemeen welzijnswerk,
diensten gezinszorg, initiatieven
kinderopvang, enz. Deze vorm van
ondersteuning is voor alle burgers
toegankelijk;
Professionele zorg en ondersteuning
door het VAPH gefinancierd.

Binnen dit model staan de begrippen van complementariteit en dynamiek centraal.
•

Volgens het principe van complementariteit bouwen de verschillende ondersteuningssystemen op elkaar verder. Het inzetten van een ondersteuningssysteem uit de buitenste cirkels betekent dus niet noodzakelijk dat
het in de plaats komt van andere ondersteuningssystemen. Het inzetten van algemene of specialistische hulpof dienstverlening mag dan ook niet leiden tot een ontmanteling van de ondersteuning vanuit het zorgzame
sociale netwerk van vrienden en familie. Andersom mag een zorgzaam sociaal netwerk niet tot gevolg hebben
dat alle of te veel ondersteuning op dat netwerk wordt toegerekend. De interactie tussen de op elkaar verder
bouwende ondersteuningssystemen is een noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van bestaan en het individueel functioneren van de persoon met een handicap te maximaliseren (Vandeurzen, 2010).
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•

Het concentrische ondersteuningsmodel gaat er ook vanuit dat de ondersteuning dynamisch georganiseerd
is. In functie van de actuele noden van de persoon met een handicap en de kenmerken van zijn omgeving kan
de geboden ondersteuning zich dynamisch bewegen op de verschillende cirkels van het ondersteuningsmodel.
Van zelfzorg en gebruikelijke zorg kan er overgeschakeld worden naar de buitenste cirkels van het model.
Maar een omgekeerde beweging – van professionele reguliere of gespecialiseerde zorg naar ondersteuning
door de binnenste cirkels – is even goed mogelijk. Zoveel als haalbaar ondersteuning dient evenwel plaats
te vinden binnen het natuurlijke systeem in de eigen omgeving van de persoon (de cirkels 1, 2, 3, 4). Met
andere woorden: het gespecialiseerde systeem (cirkel 5) hoort in de eerste plaats het natuurlijke systeem te
ondersteunen en daar niet onnodig voor in de plaats te komen. Vandaar ook de maatschappelijke keuze voor
een breed systeem van persoonsvolgende financiering en budget, waarbij de persoon met handicap (en zijn
directe omgeving) ondersteund worden in het opnemen van de regierol over hun leven en zoveel mogelijk
(binnen de cirkels 1-4) hun eigen ondersteuningsnood kunnen invullen, organiseren en regelen via een budget
dat het mogelijk maakt om vraag-gestuurd deze ondersteuning te organiseren (Vandeurzen, 2010).

Complementariteit en dynamiek zijn echter alleen haalbaar als iedere cirkel ook versterkt kan worden en als er mogelijkheden, kansen en handvaten worden geboden om de afstemming tussen de verschillende echelons mogelijk te
maken.

Vier hefbomen voor inclusie
(maar er zijn er nog meer)
Om het concentrische cirkelmodel van ondersteuning te implementeren en om personen met een beperking de regie
over hun eigen leven te geven, heeft minister Vandeurzen decreten en initiatieven geïmplementeerd. Een grote omwenteling van de organisatie van de zorg binnen zowel de sector gehandicaptenzorg als daarbuiten vormt de centrale
doelstelling.
Het is onmogelijk om het volledige plaatje te geven in
dit artikel. Daarom staan we stil bij vier belangrijke hefbomen binnen de VAPH erkende sector personen met een
handicap. Hefbomen die naar voren worden geschoven
om personen met een handicap meer regie over het eigen leven te geven “zo gewoon waar mogelijk, uitzonderlijk en afzonderlijk waar het moet”.
Enkele van deze hefbomen zijn:
• De Diensten Ondersteuningsplan (DOP)
• Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
• Het BasisOndersteuningsBudget (BOB)
• Het PersoonsvolgendBudget (PVB)

Dienst Ondersteuningsplan
Wat doet de Dienst Ondersteuningsplan precies?
Bij de Dienst Ondersteuningsplan kunnen mensen met een handicap (of zelfs maar een vermoeden van handicap)
aankloppen om een toekomstplan uit te werken, dat hem of haar in staat moet stellen een kwaliteitsvol leven uit te
bouwen. Samen met een DOP-medewerker wordt uitgezocht welke vragen er zijn en welke vorm van ondersteuning
wenselijk is. De vragen kunnen zich op verschillende levensdomeinen situeren: vrije tijd, wonen, relaties, werk
of dagbesteding, gezondheid, financiën of administratie, onderwijs… De mogelijke ondersteuningsvormen worden
in kaart gebracht. Daarbij is het idee ‘zoveel mogelijk gewoon in de samenleving’ een leidraad: versterken van
ondersteuning door familie en vrienden, ondersteuning via de reguliere zorgsector bv. poetshulp, gezinszorg of
thuisverpleging… en indien nodig ondersteuning door de gehandicaptenzorg. De begeleider van DOP coördineert dit
planningsproces en werkt daarbij nauw samen met de betrokkene en alle personen die dicht bij hem staan, zowel
uit zijn sociaal netwerk als betrokken professionelen. Het resultaat van dit groepsproces is een ondersteuningsplan
waarin de afspraken met de diverse partijen concreet worden vastgelegd. De DOP-ondersteuning loopt maximum over
een periode van 12 maanden. Het aantal begeleidingen in die periode kan variëren, maar ligt gemiddeld rond de 12
contacten.
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Belangrijke kenmerken van een DOP-proces:
•
Lage drempel
•
Onafhankelijk
•
Oriënterend, geen begeleiding
•
Ondersteuning zoveel mogelijk gewoon, handicaps specifiek enkel als het echt nodig is
Wanneer is het zinvol om naar DOP door te verwijzen?
•
•
•
•
•

De persoon heeft een handicap of een vermoeden van handicap. Dit kan bevestigd worden door een attest
van een huisarts of een multidisciplinair team.
De persoon is tussen 0 en 65 jaar oud.
De persoon heeft een hulpvraag maar het is nog niet duidelijk hoe die vraag best beantwoord wordt. In 		
plaats van zelf een heel proces met de persoon te gaan, kan u doorverwijzen naar de DOP.
De hulpvragen van de persoon situeren zich over verschillende levensdomeinen en houden (vaak) onderling
verband.
De persoon staat op al op de CRZ (Centrale Registratie Zorgvragen) maar tijdens het wachten is al een vorm
van ondersteuning wenselijk. De DOP kan uitzoeken wat al mogelijk is binnen het netwerk, de reguliere
hulp en de rechtstreeks toegankelijke hulp.

Wanneer is het NIET zinvol om door te verwijzen?
•
•

De persoon doet al beroep op diensten of voorzieningen erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Deze personen zijn uitgesloten door de regelgeving op de
DOP
De persoon of zijn directe naasten hebben zelf geen vragen. U heeft een duidelijk zicht op de hulp die de
persoon met een handicap nodig heeft en hij staat daarvoor op de CRZ. Tijdens het (mogelijk lange) wachten is geen hulp nodig.

Hoe in contact komen met DOP Vlaams-Brabant Brussel?
Algemeen:		 info@dop-vbb.be
			www.dop-vbb.be
Regio Brussel:		
Koningsstraat 294
			1210 Sint-Joost-Ten-Node
			02/201.76.43
			brussel@dop-vbb.be
Regio Halle/Vilvoorde: Hendrik Ghyselenstraat 26-28
			1750 Lennik
			02/460.69.60
			hallevilvoorde@dop-vbb.be
Regio Leuven: 		
Kruisstraat 1/10
			3390 Tielt-Winge
			016/56.56.30
			leuven@dop-vbb.be
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Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is de vorm van ondersteuning en zorg aangeboden door VAPH erkende diensten,
het betreft dus handicapspecifieke zorg en ondersteuning. Het bijzondere aan RTH is dat een cliënt deze zorg en
ondersteuning kan ontvangen zonder over een erkenning van handicap (door VAPH, FOD of Phare) te beschikken. Een
vermoeden volstaat.
De voorwaarden waaraan een cliënt moet voldoen zijn:
•
Jonger zijn dan 65 jaar;
•
Wonen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest of Vlaanderen;
•
In het bezit zijn van een rijksregisternummer;
•
Nog geen ondersteuning ontvangen van een VAPH of Phare erkende dienst.
Een cliënt kan zo laagdrempelig doch gespecialiseerd ondersteund worden.
Enkele voorbeelden van RTH ondersteuning zijn:
Begeleiding:
•
Zeer korte begeleidingen om de cliënt te ondersteunen bij praktische zaken zoals administratie, helpen bij
lezen en begrijpen van brieven, vergezellen naar de dokter, enz.
•
Routetraining: de cliënt de route aanleren tussen bijvoorbeeld het CAW en de eigen woning.
•
Begeleid Werken: cliënten ondersteunen op een werkplek en hen arbeidsvaardigheden aanleren.
Opvang:
•
Een jongere opvangen in een dagcentrum tijdens schoolvakanties. Samen activiteiten doen zoals spelletjes,
muziekatelier, enz.
•
Uitstapjes doen met cliënten in groep: musea, naar de kust, bowling, enz.
•
Atelierwerking: schilderen, knutselen, koken, enz.
Verblijf:
•
Een bejaarde vader wordt opgenomen in het ziekenhuis. De gehandicapte zoon die thuis woont kan
gedurende de ziekenhuisopname bij een voorziening erkend door het VAPH terecht.
•
Ouders gaan op vakantie en zoeken tijdelijk een voorziening waar hun dochter met een handicap enkele
weken kan verblijven.
Het voordeel van RTH is dat het laagdrempelig, vraaggestuurd en flexibel is. Op deze wijze kunnen cliënten aan de
maatschappij blijven participeren zonder te snel te moeten grijpen naar duurdere, intensievere vormen van zorg en
ondersteuning. Een beperking van RTH is wel dat cliënten niet ongelimiteerd beroep kunnen doen op RTH want deze
is gelimiteerd tot een beperkt tot aantal contacten per jaar.
Ben je niet zeker of een cliënt een vermoeden van handicap heeft, wil je weten welke diensten in Brussel RTH
aanbieden ofop hoeveel contactmomenten jou cliënt beroep kan doen? Neem dan zeker contact op met het
Brussels Aanmeldpunt voor personen met een handicap via 02/201.76.43 of kijk eens op www.brap.be

Via RTH kan er ook aan kennisuitwisseling worden gedaan tussen hulpverleners via een module die het VAPH outreach
noemt. Hierover kan u meer lezen in het artikel Intersectoraal Samenwerken op pagina 19.
Het is mogelijk dat desondanks de inspanningen van RTH een cliënt nood heeft aan extra ondersteuning of middelen
om zijn handicapspecifieke zorg en ondersteuning te organiseren. Daarvoor kan hij een aanvraag doen bij het VAPH
voor een erkenning die toegang geeft tot een BasisOndersteuningsBudget of een PersoonsVolgend Budget.

BasisOndersteuningsBudget
Het BOB, zoals het BasisOndersteuningsBudget wordt genoemd, is een forfaitair bedrag van 300 euro per maand (vast
en niet belastbaar) dat kan worden toegekend aan personen met een erkende handicap en ondersteuningsnood. Dit
bedrag wordt uitbetaald door de zorgkassen.
Een BOB kan worden gebruikt om extra ondersteuning in te kopen zoals: poetshulp, huishoudhulp, een psycholoog,
enz. Of het kan gebruikt worden om dienstencheques te kopen. Het bedrag van een BOB moet niet worden verantwoord en is dus vrij te besteden.
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Om beroep te kunnen doen op een basisondersteuningsbudget moet een cliënt aan volgende voorwaarden voldoen:
•
Erkende handicap (door VAPH, FOD);
•
Vastgestelde ondersteuningsnood (door het VAPH);
•
Aangesloten bij de Vlaamse Zorgverzekering (toekomstige Vlaamse Sociale Bescherming).
De invoering van het BOB gebeurt gefaseerd. Dit omwille van budgettaire redenen. Dat wil zeggen dat tot 2018 de
groepen van rechthebbenden al vastliggen. Na 2018 wordt de invoering van het BOB geëvalueerd en bijgestuurd.

Wie en met welk bestaand attest?
Fase 1
Volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor
gehandicaptenzorg:
•
Ze staan geregistreerd op de “Centrale Registratie voor
Zorgvragen”-databank van het VAPH.
•
Ze moesten er op 31 december 2014 geregistreerd staan.
•
En er ook op 1 januari 2016 geregistreerd zijn.
Dit zijn ongeveer 6.200 personen
Fase 2
Minderjarigen met een handicap die een erkende aanvraag
hebben voor jeugdhulp:
•
Ze waren op 30 juni 2015 geregistreerd bij de intersectorale toegangspoort voor jeugdhulp.
•
Of ze moeten een indicatiestellingsverslag hebben waaruit blijkt dat ze in aanmerking komen voor een persoonlijk assistentiebudget voor minderjarigen.
Dit zijn ongeveer 4.000 personen.
Fase 3
Kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een handicap,
waarbij de handicap is aangetoond door:
1.
Minstens 12 punten op de schaal voor bijkomende of
verhoogde kinderbijslag. Dit zijn ongeveer 9.500
kinderen en jongeren tot 21 jaar.
2.
Minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de
integratietegemoetkoming. Dit zijn zo’n 2.625
jongvolwassenen van 21 tot 25 jaar.

Wanneer krijgen ze een
basisondersteuningsbudget?
Vanaf september 2016

Vanaf januari 2017, op voorwaarde
dat de Vlaamse Regering hiervoor
voldoende geld kan vrijmaken.

Vanaf september 2017, op
voorwaarde dat de Vlaamse
Regering hiervoor voldoende
geld kan vrijmaken.

Vlaamse Sociale Bescherming en Brussel.
Het aansluiten bij de Vlaamse Zorgverzekering is niet verplicht voor Brusselaars. Ze kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een zorgkas vanaf het jaar waarin ze 26 worden. Om een basisondersteuningsbudget te krijgen is aansluiting echter noodzakelijk. Het niet tijdig aansluiten bij een zorgkas kan leiden tot een wachttijd van 10 jaar
vooraleer beroep te kunnen doen op diensten van de zorgverzekering.
Opvallend goed nieuws is dat Brusselaars in de loop van 2016 opnieuw de kans krijgen om zich aan te sluiten bij
een zorgkas zonder wachttijd wat betreft het BOB. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, de VGC en het BROG
zijn een samenwerking aangegaan om burgers, hulpverleners en belanghebbenden tijdig te informeren over het
gunstige moment voor deze aansluiting.
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PersoonsVolgend Budget
Een persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag dat een persoon met een erkende handicap jaarlijks krijgt toegekend. Met dit bedrag kan een cliënt zorg en ondersteuning inkopen bij een VAPH erkende dienst. Hij
kan ook een deel van het budget gebruiken om reguliere diensten in te schakelen, persoonlijke assistenten aan te
werven, enz.
Het persoonsvolgend budget bestaat in drie vormen:
•
Cashbudget om de eigen zorg en ondersteuning zelf te organiseren.
•
Vouchers om de ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders te betalen. Cliënten kiezen zelf de vergunde
zorgaanbieders waarbij ze terecht willen waarop het VAPH die aanbieder rechtstreeks betaalt. De cliënt moet
de vouchers dus niet zelf beheren.
•
Combinatie van cashbudget en voucher.
Om beroep te kunnen doen op een PVB moet een cliënt enkele stappen doorlopen:
1.
Het opmaken van een ondersteuningsplan, of met een populaire term de WANTS genoemd. Dit is een plan
dat beschrijft welke ondersteuning een cliënt nodig heeft, wat hij wil en hoe die ondersteuning moet worden
georganiseerd. Dit plan kan door een cliënt zelf worden opgemaakt of hij kan zich daarbij laten ondersteunen door een DOP of een dienst maatschappelijk werk van een mutualiteit of een gebruikersorganisatie. Het
VAPH oordeelt of het ondersteuningsplan volledig is. Als er nog elementen ontbreken, zullen zij vragen dit
aan te vullen of een cliënt doorverwijzen naar een DOP. Als het ondersteuningsplan is goedgekeurd wordt de
vraag van de cliënt geregistreerd bij het VAPH en kan hij naar de volgende stap.
2.

Testing door een multidisciplinair Team (MDT). Zij nemen een reeks testen en vragenlijsten af om op een
objectieve manier de (ondersteunings)nood van een cliënt te bepalen. Deze testing resulteert in een
multidisciplinair verslag, ook wel de NEEDS genoemd. Daarna wordt het multidisciplinair verslag voorgelegd
aan een Regionale Prioriteitencommissie die bepaalt hoe dringend de vraag is.

3.

Het VAPH neemtop basis van de beslissingen van het MDT en van de Regionale Prioriteitencommissie een
beslissing over:
a.
De erkenning als persoon met een handicap;
b.
Of de persoon voldoet aan de voorwaarden om in
		
aanmerking te komen voor een persoonsvolgend
		budget;
c.
De budgetcategorie;
d.
De prioriteitengroep.
De geleidelijke invoering van het PVB is voorzien voor september 2016.
De procedure voor aanvraag PVB is gestart op 1 april 2016.
Vanaf het moment dat een cliënt een budget krijgt in cash of voucher
kan hij zijn zorg en ondersteuning beginnen organiseren. Hij kan er voor
kiezen om dit alleen te doen of zich laten bij te staan door een Bijstandsorganisatie.
Bijstandsorganisatie
Een bijstandorganisatie is er voor personen met een PVB. Zij gaan met de cliënt op zoek naar de geschikte organisatie, aanbieder waar zij hun ondersteuning en zorg kunnen inkopen. Een bijstandorganisatie kan ook helpen bij het
zoeken naar een geschikte assistent.
Zij bemiddelen ook tussen cliënten en aanbieders betreffende de inzet van het budget.
Een kennismaking met de bijstandsorganisaties is gepland op het BROG-plenair van 15 juni 2016. Meer informatie
hierover volgt nog. (zie ook save the dates op p. 1)
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Wat met VAPH erkende organisaties?
Een VAPH erkende voorziening was vroeger onderworpen aan zeer strikte regels. Zij mochten zorg en ondersteuning
aanbieden voor een vast bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld personen met NAH), binnen een vastgelegde zorgvorm
(bijvoorbeeld tehuis niet werkenden), voor een aantal erkende bedden. Dit maakte de organisatie van de zorg binnen
het VAPH zeer aanbodsgestuurd waardoor personen met een handicap soms ver moesten reizen om een gepast aanbod
te vinden.
In functie van perspectiefplan 2020 worden deze voorzieningen uitgedaagd om meer vraaggestuurd te werken. De
regelgevingen worden versoepeld en VAPH-erkende organisaties werken tijdelijk als Flexibel Aanbod Meerderjarigen
(FAM) en Multifunctionele Centra (MFC). De overstap zal mee het pad effenen naar de persoonsgebonden financiering
(PVF). Door de flexibiliteit die binnen het regelluwe kader van FAM wordt geboden, kunnen de zorgaanbieders al experimenteren met uitdagingen die de overgang naar persoonsvolgende financiering met zich meebrengt.
Bijvoorbeeld meer vraaggestuurd werken, ondersteuning op maat, ruimte voor sociaal ondernemerschap, een flexibel personeelsbeleid aangepast aan de vragen van de gebruikers, de ondersteuning zo inclusief mogelijk organiseren
en rekening houden met niet handicapspecifieke ondersteuning die door andere diensten of personen kan worden
geboden, …
De scheidingsmuren tussen de verschillende zorgvormen worden gesloopt en men spreekt niet langer over tehuizen,
dagcentra of beschermd wonen, maar gaat men kijken welke ondersteuning iemand effectief nodig heeft. Concreet
betekent dit dat de persoon met een handicap, binnen de voorziening, meer mogelijkheden krijgt om vlotter over te
schakelen tussen ondersteuningsfuncties of dat slechts deeltijds van bepaalde ondersteuning gebruik wordt gemaakt.
Het is de intentie van het beleid dat het FAM en de MFC een tijdelijk overgangskader zijn om uiteindelijk te transformeren naar een begrip “erkende zorgaanbieders”. Een erkende zorgaanbieder krijgt zeer veel vrijheid om vraaggestuurd, ondersteuning op maat te creëren voor cliënten.

Tot slot
2016 is een cruciaal jaar voor personen met een handicap die beroep willen doen op VAPH erkende zorg en ondersteuning. Binnen Brussel werken de betrokken partners binnen het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg
intensief samen om deze overgang vlot te laten verlopen. Zowel voor cliënten als voor voorzieningen. Intersectorale
Samenwerkingen worden opgericht, nieuwe zorgvormen worden in het leven geroepen. Kortom Brussel zit niet stil.
Dit hopen we ook duidelijk te maken met dit dossier.
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INCLUSIECAMPAGNE
OP EIGEN VLEUGELS … MAAR GEDRAGEN DOOR EEN WARME WIND. EEN DROOM …
In 2007 ratificeerde België de VN Conventie betreffende de rechten van personen met een beperking. Hieronder
geven we één van de belangrijkste artikels weer in deze conventie die voor ons een grote inspiratiebron was.
VN conventie Artikel 19 Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij
De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag erkennen het gelijke recht van alle personen met een handicap om in de
maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen en nemen doeltreffende en passende maatregelen om het personen met een handicap gemakkelijker te maken dit recht ten volle te genieten en volledig deel uit
te maken van, en te participeren in de maatschappij, onder meer door te waarborgen dat:
a) personen met een handicap de kans hebben, op voet van gelijkheid met anderen, vrijelijk hun
verblijf plaats te kiezen, alsmede waar en met wie zij leven, en niet verplicht zijn te leven in een
bepaalde leefregeling;
b) personen met een handicap toegang hebben tot een reeks van thuis, residentiële en andere
maatschappij-ondersteunende diensten, waaronder persoonlijke assistentie, noodzakelijk om het
wonen en de opname in de maatschappij te ondersteunen en isolatie of uitsluiting uit de
maatschappij te voorkomen;
c) de maatschappijdiensten en –faciliteiten voor het algemene publiek op voet van gelijkheid
beschikbaar zijn voor personen met een handicap en beantwoorden aan hun behoeften.
Er is nog veel werk aan de winkel ! We werkten in De Lork de voorbije jaren heel intens rond het thema ‘inclusie’: de
wereld is van iedereen en iedereen is van de wereld

Inclusie zij u?
In een gedicht schouwt Johan een kanarievogel. Het
is niet helemaal mijn droom, schrijft hij, te zitten
in een kooi.
De droom van het mogen uitvliegen, weg, de wijde
wereld in, op zoek naar zijn eigen plek. Het is ons
aller droom. Het maakt een mens tot mens. Het erkend worden omwille van zijn of haar bijdrage aan
het groter geheel en daarin autonoom blijven. Erkenning, kunnen deelnemen, creëren, zichzelf mogen zijn.
Het creëren kan klein of groot zijn, maar iedere
daad is kostbaar, valabel, staat op zich.
Voor mensen met een beperking is het vaak hard
knokken om een plaats te verwerven binnen de
jachtige maatschappij waarin we leven. Alles dient
te gebeuren in een duizelingwekkende vaart, er is
amper aandacht voor een anders soortige of trage
aanpak. Zoveel laten we daardoor onbenut. Diversiteit, de rijkdom van het luisteren, aandacht voor
een aparte taal, begrip, een tegendraadse inkijk,
een afwijkende benadering.
Inclusie is geen eenrichtingsverkeer en staat mijlenver van compassie of betutteling. Voor mensen met
een mentale beperking is het een terechte vraag om
erbij te horen. Deel te nemen aan het arbeidsproces, vrijetijdsactiviteiten in de samenleving, het geïntegreerd wonen.
Maar evenzeer voor de zogenaamd valide maatschappij is het een voorrecht mensen met beperkin-
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gen op te nemen, gelijkwaardig, te leren van hun totaal verschillende mogelijkheden, hun taal. Om tijd
te maken voor andere mensen met andere talenten.
Het zou een spiegel kunnen zijn, een reflectie voor
hun eigen werk en handelen. Een stilstand. Het zoeken naar een evenwicht. Le miracle de l’humain,
zegt de filosoof E. Levinas, bestaat in het besef van
verantwoordelijkheid door en voor de ander, het besef dat ik moet ‘inleveren’ om het bestaan van de
andere te bevestigen en te bevorderen.
Inclusie is geen probleem, het is een uitdaging. Het
is het aanleggen van een tuin waarin alle soorten
planten mogen bestaan en groeien, traag of snel,
bruusk of geleidelijk, in uiteenlopende geuren, zonder mekaar te overwoekeren.
Een boeiende tuin noopt bio-diversiteit. Laat ons
daar samen aan werken, aan dit soort inclusieve
maatschappij. Als een tuin met duizend kleuren.
William Deraedt, medewerker vzw De Lork

STAPPEN NAAR EEN INCLUSIEVE WERELD

Fototentoonstelling “Inclusie…illusie?”

Dit is de wereld waar we willen voor gaan.
Mensen met een beperking worden nog steeds gestigmatiseerd en benaderd vanuit hun ‘niet’ kunnen
en niet vanuit hun talenten.
Hun anderszijn wordt ervaren als vreemd en niet als
meerwaarde. Onbekend is onbemind. Daar willen we
graag verandering in brengen. We trekken in 2015
verschillende sporen tegelijk, die we samen willen
laten eindigen in een spetterend slotevenement.

In het kader van de sensibiliseringscampagne werkten we samen met de Academie van Anderlecht, vzw
Cad-De Boei en Recyclart aan een fototentoonstelling met als titel ”Inclusie…Illusie?” De portretten
vertellen over de dromen, verlangens en wensen
van mensen met een beperking die wonen en werken
in Brussel. Van 1 tot 18 september 2015 in Muntpunt
Brussel en daarna op andere locaties in Brussel en
Vlaanderen.
Julien Vrebos schreef het voorwoord voor de tentoonstellingsbrochure en maakt 7 korte portretten
voor TV Brussel.

Mediacampagne ‘iedereendemax’
Via een mediacampagne willen we een positief
beeld de wereld in sturen, mensen een andere kijk
op ‘handicap’ en ‘diversiteit’ tonen. Neem zeker
een kijkje op www.iedereendemax.be en teken de
online petitie.
Samen met Jeroen Lenaerts, Tim van Thuis, Dominique Van Malder van Radio Gaga en Raf Reyntjes
van Paradise Trips die hun schouders mee onder dit
project hebben gezet.

Workshopsessies
-

Een korte maar krachtige interactieve
workshop om organisaties en mensen te
laten nadenken over inclusie.
Een manier om met een eerste startschot in
je organisatie of vereniging aan de slag te
gaan met inclusie.
Een manier om je medewerkers gemotiveerd
en in de juiste “mindset” te krijgen om
inclusief te gaan werken.
Een oefening in “out of the box denken”,
wat volgens ons vaak nodig is om inclusief te
gaan werken

De workshop werd ontwikkeld in samenwerking met
vormingsorganisatie Het Grote Plein. We trainden 20
duo’s die in Brussel en Vlaanderen aan de slag gaan
met een 40-tal groepen (verenigingen, jeugdraden,
bedrijven, scholen, ... )

Buurtvervlechting
In de drie gemeenten waar we actief zijn (St.-Gillis, Molenbeek en Brussel centrum) gaan we op zoek
naar verbindingen in de buurt, zetten we samen activiteiten op met andere organisaties in de buurt en
ontsluiten we onze voorziening voor de buurtbewoners. Met hopelijk duurzame relaties als resultaat.

Getuigenis over de workshop met Randy
(persoon met een beperking)
Wat dacht je toen ze jou vroegen mee workshops te geven?
Leuk, ik heb direct ja gezegd. Het leek mij
tof om aan mensen te kunnen vertellen
wat mensen met een beperking voor hebben, hoe het is om zo te zijn.
Hoe wist je wat je daar ging zeggen, hoe het
zou zijn?
We hebben samen voorbereid. We gaven
de workshop met twee of met vier, telkens
ook met een begeleider. Belangrijk omdat
die ook andere dingen zegt als wij, iedereen heeft een ander idee of een ander verhaal. Ik wil het graag blijven doen.
Als je terugdenkt, wat heb je dan geleerd
voor jezelf? Want het wat toch ook een nieuwe ervaring voor jezelf?
Ik heb geleerd dat mensen ons wel aanvaarden zoals we zijn, zoals ik ben. Meer
dan ik daarvoor dacht.
Wat waren de reacties?
Toffe reacties, op school (Hogeschool Antwerpen) zeiden ze dat ze er veel uit hadden geleerd.
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IEDEREENDEMAX: EEN HARTVERWARMENDE
CAMPAGNE
Jeroen Lenaerts, Tim van Thuis, Dominique Van
Malder van Radio Gaga en Raf Reyntjes van Paradise Trips hebben hun schouders mee onder dit
project hebben gezet.
Ook onze dank aan Filip Buelens, van het communicatiebureau Cojak, die mee vorm heeft gegeven
aan de “iedereendemax-website en logo”
Vragen aan Dominique Van Malder:
Waarom heb je enthousiast ‘ja’ gezegd om mee te
werken aan ons project?
Omdat ik iedereen de max vind en omdat ik het belangrijk vind dat we elkeen op deze aardbol omarmen en de max vinden.
Wat is je bijgebleven tijdens het meewerken aan
ons project? Heb je iets geleerd tijdens het meewerken aan dit project?
De warmte waarin ik werd opgenomen.
Wat betekent ‘inclusie’ nu voor jou?
Integratie en dat we geen ommetje maken als we
‘iemand anders’ op straat tegenkomen. Nog veel
werk dus!
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Meer Info:
Vzw De Lork
Telefoon: 02/534.50.51
Email: info@vzwdelork.org

INCLUSIE MET DE ‘I’ VAN ‘IEDEREEN WELKOM’
Zowat een jaar geleden, in februari 2015, opende
in Neder Over Heembeek het inclusiecafé ‘In den
Inkom’. Een café dat mensen wil samenbrengen:
gewone mensen, mensen met beperkingen, arm,
rijk, met verschillende culturele achtergrond,
jonge mensen, iets minder jonge mensen en senioren.
Maandelijks kunnen geïnteresseerden terecht in het
inclusiecafé voor de meest uiteenlopende activiteiten: caféconcerten, spelletjesavonden, workshops,
… De activiteiten vinden voornamelijk ’s avonds
plaats, de sfeer is ongedwongen en het publiek bijzonder divers. Een café dat zich richt tot verschillende doelgroepen, het is dan ook eens wat anders.
Meestal zien we initiatieven die specifiek bedoeld
zijn voor mensen met een beperking, of voor senioren. Om te begrijpen hoe het café tot stand kwam,
gaan we enkele jaren terug in de tijd.

thuiszorg en personen met een handicap centraal.
Alles wordt in goede banen geleid door centrumverantwoordelijke Conny Roekens. “We willen een laagdrempelig ontmoetingscentrum zijn”, zegt Roekens.
“Dat heeft Heembeek echt nodig. Een zorgknooppunt waar mensen terechtkunnen met vragen die te
maken hebben met verzorging, verpleging, poetsdienst, thuiszorg en noem maar op.” Het LDC organiseert meermaals per week een sociaal restaurant,
waar mensen tegen een democratische prijs kunnen
lunchen. Er zijn tal van activiteiten, zoals tai chi,
stoelturnen, lezingen, uitstappen, creanamiddagen
enz. Jaarlijks worden er themafeesten gehouden,
zoals een zomer- en kerstfeest. Het LDC telt op dit
moment meer dan 300 unieke Nederlandstalige bezoekers, die regelmatig activiteiten bijwonen.

ZORGVERNIEUWING
Jaren geleden tekende de vzw ADO Icarusn in op het
multifunctioneel ‘Pieter Pauwel’-project. Dat omvat
de bouw en opstart van een lokaal dienstencentrum,
dagverzorgingscentrum en een dienst zelfstandig
wonen voor personen met een fysieke beperking. De
idee hiervoor kwam voort uit de visie rond zorgvernieuwing van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH). Het agentschap vond dat
er synergiën of samenwerkingsverbanden moesten
komen tussen de gehandicaptensector en de sectoren ouderenzorg en algemeen welzijnswerk. ADO
Icarus, dat altijd openstaat voor zorgvernieuwende
aspecten, ging aan tafel zitten met de stad Brussel
en de VGC. Zij zullen een gemeenschapscentrum en
een bibliotheek voorzien in het gebouw. De werken
van dit nieuw centrum start in het voorjaar 2016.

LOKAAL DIENSTENCENTRUM
Omdat ADO Icarus niet met het lokaal dienstencentrum (LDC) wilde wachten tot het nieuwe gebouw
klaar was, is de vzw al in 2013 gestart met het LDC.
Momenteel zit het LDC samen met het gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard in het parochiecentrum Familia, op wandelafstand van de nieuwbouw. Vanaf dag één staan de sectoren ouderenzorg/

DENKTANK
Het LDC had nog niet lang de deuren geopend, of
vier bezoekers (een mix van mensen met en zonder
beperkingen) besloten samen een denktank op te
richten. De leden van de denktank vroegen zich af
waarom er nog steeds afzonderlijke initiatieven georganiseerd werden als het ook anders kan. Ze wilden
weg van het ‘in hokjes denken’. Met andere woorden, ze wilden méér inclusie. Zo is in hun hoofden
het inclusiecafé geboren: Een initiatief om mensen
te verbinden en inspireren rond inclusie, een aanbod van activiteiten opzetten dat gedifferentieerd
is waardoor ze de sociale integratie bevorderen, …
Bovendien vond de denktank, intussen uitgebreid
tot een team van negen mensen, het belangrijk om
te voorzien in ADL-ondersteuning waar nodig. ADL
staat voor ‘Activiteiten van het Dagelijkse Leven’.
Concreet is er bij iedere activiteit van het inclusiecafé een assistent aanwezig, die mensen met een
beperking kan assisteren bij hun toiletbezoek, het
aan- en uitdoen van hun jas, drinken, … Er werden
subsidiedossiers ingediend en dankzij een subsidietoekenning van de Vlaamse Gemeenschapscomissie
was het inclusiecafé een feit! Ruim 150 aanwezigen
woonden begin 2015 de officiële aftrap bij.

ONDER DE LOEP
Behalve de maandelijkse avondactiviteiten wil het
team vrijwilligers achter het inclusiecafé ook inhaken in de dagelijkse werking van het LDC. Zo buigt

de denktank zich over inclusieve spelnamiddagen en
crea-namiddagen. En de kans is ook zeer groot dat de
komende themafeesten een diverser publiek zullen
aantrekken. Bij elke activiteit of nieuwe uitdaging
kijkt de organisatie naar de mogelijkheden van de
bezoekers en niet naar de beperkingen. Het project
heeft ook al voor onverwachte situaties gezorgd, zo
vertelt centrumverantwoordelijke Conny Roekens:
“Het inclusiecafé was pas van start gegaan. We kregen plots een telefoontje van een blind echtpaar.
Zij wilden deelnemen aan onze caféconcerten. Ik
dacht: “Hé, leuk, steeds meer mensen leren ons project kennen. Zelfs buiten Neder-Over-Heembeek!’
Maar er deed zich ook een praktisch probleem voor,
namelijk het regelen van hun vervoer. Ze vroegen
of iemand hen kon komen afhalen aan de tramhalte
Heembeek. Aangezien wij geen eigen vervoerdienst
hebben sprak ik de mensen van ons ander project
‘BuurtPensioen’ aan. Eén van hun vrijwilligers was
bereid om het koppel te gaan afhalen. Een maand
later vroegen de vrijwilligers van BuurtPensioen of
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de denktank eens kan nadenken over een vorming
rond omgaan met blinden en slechtzienden. Er
kwamen twee vormingen van elk vijf uur lang. De
vrijwilligers kregen veel informatie en tips mee, en
hielden zelfs een geblinddoekte lunch, om helemaal
in de belevingswereld te komen van slechtzienden.
De aandacht voor deze doelgroep is sindsdien enorm
vergroot en het echtpaar komt meer en meer naar
onze werking. Zij voelen zich hier welkom.”

Voor meer info rond de activiteiten van het
inclusiecafé en het LDC ADO Icarus:
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder Over Heembeek.
Telefoon: 0470 90 04 04
Email: conny.roekens@ado-icarus.be

OVER ADO ICARUS
ADO Icarus is een vzw die zich al meer dan 25 jaar
inzet voor mensen met een zware lichamelijke beperking, die desondanks zelfstandig willen wonen en
leven, gewoon tussen andere mensen. ADO Icarus
baat 10 centra voor zelfstandig leven uit. Elk centrum heeft een dienst voor zelfstandig wonen waar
24/24u assistentie wordt geboden. Daarnaast is er
ook assistentie op afspraak mogelijk via een persoonlijke assistentie-budget (PAB), kan men beroep
doen op thuisverpleging, dienstenchequewerking,
klusjesdienst, aangepast vervoer. Meer informatie:
www.ado-icarus.be
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COMMUNITY BUILDING BIJ BEGELEID WONEN BRUSSEL:
OVER HET BOUWEN VAN NETWERKERN ROND EEN CLIËNT
Marina De Bondt & Kirsten Bels, Community Builders voor Begeleid Wonen Brussel
Community building of ‘werken aan sociale inclusie’
is een centraal begrip in het Perspectiefplan 2020,
het zorgvernieuwingsbeleid van Vlaams Minister voor
Welzijn Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. In
navolging van het ‘Verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap’, waarbij wordt gesteld
dat personen met een beperking ook recht hebben
op volwaardig burgerschap en op een kwaliteitsvol
leven, wil de Vlaamse regering een krachtig beleid
voeren waarbij een warme en inclusieve samenleving het streefdoel vormt.
Men spreekt over ‘vermaatschappelijking van de
zorg’. Ondersteuning dient daarbij in de mate van
het mogelijke in en door de samenleving gegeven te
worden. Personen met een handicap moeten, naast
de professionele ondersteuning die ze krijgen, ook
toegang krijgen tot niet-professionele ondersteuningsbronnen. Beiden moeten op mekaar afgestemd
worden en horen complementair te werken. Daarnaast vereist het realiseren van een warme en inclusieve samenleving acceptatie en waardering van
‘het anders zijn’. Inclusie heeft immers alles te maken met verbondenheid en erbij horen. De samenleving zal moeten ontvankelijk gemaakt worden om
open te staan voor diversiteit en om gezamenlijke
zorg op te nemen.

Het bouwen van netwerken rond een cliënt gebeurd
op verschillende manieren en vanuit verschillende
invalshoeken:
•

Via individuele sociale inclusietrajecten
willen we nog meer aandacht geven aan
het uitbreiden van het netwerk van de
cliënt door het bouwen van bruggen
met de samenleving en het betrekken
van informele actoren die tot op heden
nog te weinig in beeld kwamen. Om
deze acties duurzaam te maken gaan
we op zoek naar vertrouwenspersonen
binnen het netwerk en willen we
samenwerken met anderen: de
gemeenschapscentra, de dienstencentra, buurtwerkingen, maatschappelijke
projecten in de omgeving van cliënten,
vrijetijdsinitiatieven, vrijwilligerswerking in Brussel, …

•

Via het uitbouwen van intersectorale
samenwerkingsverbanden.
In eerste instantie richten we ons naar
enkele dienstencentra in Brussel:
De bedoeling is dat cliënten Begeleid
Wonen kunnen aansluiten bij het
aanbod van deze dienstencentra en
dat er een samenwerkingsverband op
maat van beide organisaties tot stand
komt.

•

Via een samenwerking met Odisee
Hogeschool (Afdeling Brachelor orthopedagogie met de bedoeling opleiding en werkveld op mekaar af te stemmen)
(zie artikel p. 29)

Community Building binnen Begeleid Wonen
Brussel
Binnen Perspectiefplan 2020 zal een groot deel
van de cliënten Begeleid Wonen op korte termijn
van Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
overschakelen naar het Rechtstreeks Toegankelijke
Aanbod waardoor ze minder professionele zorg zullen ontvangen vanuit de sector personen met een
handicap. Omdat we vanuit Begeleid Wonen Brussel
een kwaliteitsvolle dienstverlening willen blijven
garanderen zoeken we via het project Community
building hoe we de gemeenschap maximaal kunnen
betrekken in het leven van cliënten.
In 2015 ontvingen we van de VGC een projectsubsidie voor dit project. Twee medewerkers zijn gedeeltelijk vrijgesteld om dit project gestalte te geven.
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Binnen Begeleid Wonen Brussel gaan begeleiders
aan de slag met het thema Community building via
een vernieuwd ondersteuningsplan en stappenplan,
waarbij de vraag van de cliënt centraal staat en
waarbij gewerkt wordt met zijn talenten, krachten
en dromen. Cliënt en begeleider gaan samen op zoek
naar mogelijkheden om het netwerk van de cliënt
uit te breiden. Daarnaast bekijken ze samen welke
betekenisvolle rol de cliënt kan en wil opnemen in
de samenleving.

Het uitbouwen van netwerken, werken aan sociale inclusie kan heel divers zijn. Hiervoor
bestaat geen receptenboekje of checklist. Dat
maakt het ook zo boeiend omdat he er alle richtingen mee uitkan. Enkele voorbeelden van hoe
Begeleid Wonen Brussel het heeft aangepakt.
Individuele sociale inclusietrajecten
•
•

•

•

Er zijn reeds meer dan 25 individuele
sociale inclusietrajecten opgestart en er
komen steeds meer vragen van cliënten.
We onderzoeken en proberen uit waar onze
cliënten als vrijwilliger aan de slag kunnen
(in de dienstencentra, de Brailleliga,
Solidariteit voor het gezin,..).
We werken samen met pleegzorg
Vlaams-Brabant en Brussel, waarbij
vrijwilligers deel uitmaken van het net
werk van cliënten.
Enkele cliënten zijn lid geworden van
Femma.

DOELSTELLINGEN NAAR DE TOEKOMST
Voor 2016 hebben we een verlenging van het project aangevraagd. Werken aan sociale inclusie is immers een proces dat langzaam op gang komt en tijd
vraagt. Bedoeling is om het project op termijn te
verankeren binnen de werking van Begeleid Wonen
Brussel.
We willen onze ervaring en methodiek, de tools die
we hebben ontwikkeld op termijn ook delen met andere organisaties en partners (ook sectoroverschrijdend) in Brussel en op deze manier ten dienste staan
van het brede welzijnsveld.

intersectorale samenwerkingsverbanden
•

•

•

•

•

•

We
hebben
al
veschillende
buurtwerkingen leren kennen en we
onderzoeken op welke manier onze
cliënten er kunnen aansluiten.
We ondervinden dat de lokale dienstencentra zich openstellen voor alle kwetsbare menen in de buurt of voor iedereen met een zorgvraag.
We
proberen
met
enkele
dienstencentra een samenwerking op
maat uit te werken. Zo starten we op 1
april 2016 een partnerovereenkomst
met DC Chambéry.
We zijn aangenaam verrast dat er zoveel
bestaat in Brussel, dat deze initiatieven
open staan voor een divers publiek,
laagdrempelig
zijn
en
goedkope
activiteiten aanbieden.
We ontdekten het aanbod van de
gemeenschapscentra en de verenigingen
die er activiteiten aanbieden, we
kwamen
in
contact
met
de
pedagogische stadsboerderij ‘Maximilien
in de Noordwijk, met ‘Parckfarm’ in
Laken en met de participatieve
stadstuinen van Etterbeek.
We kwamen in contact met ‘Stapsteen’,
een organisatie die opvoedingsonder
steuning aanbiedt en werkt met
vrijwilligers.

Wie meer informatie over het project wenst, of
een samenwerking wenst aan te gaan kan contact
opnemen met:
Marina De Bondt:
marina.debondt@begeleidwonenbrussel.be
Hilde De Bleser:
hilde.debleser@begeleidwonenbrussel.be
U kan ook telefonisch contact opnemen door te
bellen naar Begeleid Wonen Brussel 02/420.43.13
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INTERSECTORAAL SAMENWERKEN
Een verhaal van, over muurtjes kijken en deuren bouwen in die muurtjes

Intersectoraal samenwerken: een begrip dat tegenwoordig zo vaak wordt gebruikt dat het een vanzelfsprekendheid lijkt. Maar is dit zo? Hoe begin je eraan? Bestaat er een receptenboekje? Deze vragen zijn gesteld aan
Klaar De Smaele, Intersectorale Netwerker voor personen met een beperking en kinderen met een specifieke
ondersteuningsnood. En hoe kan zo een samenwerking er uit zien? Hiervoor is er inspiratie opgedaan bij Veva De
Groote van KIK in Anderlecht en Kim Gykiere van I.T.E.R. .

Bruggenbouwen en Intersectoraal Netwerken, een gesprek met Klaar De Smaele

Dag Klaar, bedankt om de tijd te nemen om ons
te vertellen over intersectoraal samenwerken.
Vooraleer we in dit thema vliegen wil ik vragen
om kort aan de lezer mee te geven wat jouw voorgeschiedenis is met het thema. Waar komen jouw
ervaringen vandaan?
Ik werkte voor de organisatie Begeleid Wonen Brussel als pedagoge, en in 2009 hebben ze mij gevraagd
of ik het project Bruggenbouwer wilde coördineren.
Het Bruggenbouwerproject was een samenwerkingsproject dat voortvloeide uit de studie Personen met
een handicap in het Brusselse hoofdstedelijke gewest: een situatieanalyse (Van Dooren & Blockerije,
2008). In die studie stelde men vast dat er weinig
personen met een handicap de weg vinden naar het
erkende handicapspecifieke aanbod in Brussel. Zij
geraken daar niet en komen vooral terecht in andere
sectoren (zie kader).
Eén van deze sectoren, en de sector waarmee wij
binnen Bruggenbouwer hebben samengewerkt, was
de thuislozensector. Naast Bruggenbouwer waren er
ook nog twee andere projecten werkzaam binnen
Brussel: Zonar een samenwerking tussen de Brusselse Woonzorgsector en Zonnelied, en All-In een
samenwerking tussen zelforganisaties van personen
met een migratieachtergrond en De Lork. De resultaten van deze drie projecten waren zeer vruchtbaar en interessant en men vond binnen het BROG
(Brussels Regionaal Overlegplatform Gehandicapten)
dat deze samenwerkingen en de contacten niet verloren mochten gaan.
Enige tijd later had Vlaams minister voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen via zijn
Perspectiefplan 2020 aan 3 reguliere partners de
opdracht gegeven om hun aanbod toegankelijker te
maken voor personen met een handicap. Namelijk
het Centrum Algemeen Welzijnswerk, Kind & Gezin
en de diensten Thuis- en Gezinszorg. Omdat ik al
wat ervaring had in het bruggenbouwen hebben ze
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mij als netwerker gevraagd om ook te werken aan
de bruggen tussen deze drie sectoren en de sector
personen met een handicap.
Enkele belangrijke vaststellingen uit de studie
Personen met een handicap in het Brusselse
hoofdstedelijke gewest: een situatieanalyse.
1. Beperkt Nederlandstalig zorgaanbod voor
personen met een handicap in het Brusselsehoofdstedelijk gewest. Het Brussels aanbod
ligt 3,5 keer lager dan het gemiddelde Vlaams
aanbod.
2. Het aantal geregistreerde zorgvragen op de
CRZ (Centrale Registratie Zorgvragen) ligt in
Brussel 3 keer lager dan in Vlaams-Brabant.
3. Slechts 1/3e van de Brusselaars met een geregistreerde vraag op de CRZ verblijft in een
Nederlandstalige voorziening in Brussel.
4. Minstens 600 personen jonger dan 65 jaar
met een handicap verblijven in Brussel in een
Woon- en Zorgcentrum (WZC). Dit aantal ligt
hoger dan de totaal aantal residentiële plaatsen binnen de gehandicaptenopvang in Brussel.
5. Moeilijke instroom van gehandicapte personen met een allochtone origine.
6. Schatting dat 30% van de populatie in de opvangtehuizen binnen de dak- en thuislozenorganisaties een verstandelijke handicap heeft.

Hoe ben je als Intersectorale Netwerker aan de
slag gegaan met deze opdracht?
Eigenlijk heb ik als eerste stap contact genomen
met belangrijke personen binnen het Algemeen
Welzijnswerk, binnen Kind en Gezin en binnen de
thuiszorg. Dat is altijd de eerste stap, contact zoeken. Eenmaal het contact is gelegd ga ik bij deze
diensten langs om eens te verkennen wat hun ervaringen zijn met personen met een beperking. Ik stel
hen altijd een drietal vragen om mee te beginnen:
1.
2.
3.

Zijn jullie al in aanraking gekomen met per
sonen met een handicap binnen jullie werking? Hoe was jullie ervaring daarrond?
Hebben jullie al contact met voorzieningen
binnen de sector personen met een
handicap?
Wat hebben jullie nodig van de
gehandicaptensector?

Vaak blijkt dat de partners niet zo veel contact hebben met de sector voor personen met een handicap.
Weten die partners uit andere sectoren gemakkelijk of ze te maken hebben met een persoon met
een handicap?
Soms wel, soms niet. Dat hangt een beetje af van
verschillende omstandigheden zoals bijvoorbeeld het
soort handicap. Sommige handicaps zijn nu eenmaal
makkelijker te herkennen, bijvoorbeeld een fysieke
handicap, of blind zijn. Andere zijn moeilijker te detecteren zoals een verstandelijke beperking, vooral
de lichte vorm. Daarenboven zijn er in Brussel veel
personen bij wie er vaak onduidelijkheid bestaat,
omdat de beperking is ondergesneeuwd door andere
problemen. Ze hebben geen huisvesting, geen werk,
ze stellen soms sociaal moeilijk gedrag of hebben
psychische problemen. En deze problemen zijn veel
zichtbaarder dan de verstandelijke beperking.
Dus met deze realiteit in het achterhoofd proberen
wij hulpverleners tools aan te reiken om die “moeilijk” detecteerbare handicaps te herkennen, en tips
te geven hoe ze daar mee moeten omgaan in hun
begeleiding. We proberen ook te kijken naar wat er
wel goed gaat, want hulpverleners in andere sectoren doen vaak veel goeds voor personen met een
handicap zonder het te beseffen.
Zijn er nog andere dingen die je kan doen behalve
het werken rond herkenning van een handicap?
Naast het geven van informatie en vorming kan je
ook op bezoek gaan bij mekaar om kennis te maken
met eenieders werking. Je kan ook casusbesprekingen organiseren, of intervisiemomenten. Eigenlijk
kan je heel veel doen eenmaal je echt contact hebt
gelegd met elkaar.

Deze samenwerkingen werken ook rustgevend voor
beide sectoren. Het geeft hulpverleners vaak een
gerust gevoel als ze weten dat ze er bij moeilijke
begeleidingen niet alleen voor staan. De lasten zijn
gedeeld.
Er verandert dus veel bij hulpverleners door een
dergelijke samenwerking. Nu vraag ik me af of
een dergelijke verandering eenrichtingsverkeer is
of werkt dat langs twee kanten?
Het is eigenlijk een wisselwerking. Iedereen leert er
wel wat uit. Bijvoorbeeld personen binnen de gehandicaptenzorg hebben van personen binnen de thuislozenzorg geleerd hoe ze beter kunnen omgaan met
cliënten die geen of onduidelijke hulpvragen stellen. Omgekeerd hebben personen binnen de thuislozensector geleerd hoe ze hun manier van communiceren beter kunnen afstemmen op personen met
een verstandelijke handicap. En dan heb je ook nog
het wederzijds leren in functie van thema’s die in
beide sectoren voorkomen zoals hoe om te gaan met
drankmisbruik of financiële problemen.
Als ik het goed begrijp dan bestaat er eigenlijk
niet zoiets als een receptenboekje, een checklist
waarmee je intersectorale samenwerking vorm
geeft. Klopt dat?
Dat klopt. Het is eigenlijk een gezamenlijke zoektocht naar “wat kunnen we van mekaar leren” en
“wie kan wat doen, om de kwaliteit van leven van
een cliënt te verbeteren”. Dat is eigenlijk de essentie. Na verloop van tijd is het wel belangrijk om
zo’n samenwerking toch een structurele inbedding
te geven. Er moet gewerkt worden op verschillende
niveaus. Daar bedoel ik mee dat je niet enkel met
hulpverleners aan de slag gaat maar dat er ook op
directieniveau een draagvlak wordt gecreëerd. Dat
zorgt voor de beste slaagkansen.
Ik heb onze vormen van samenwerking in een schema gegoten. Het toont hoe wij als sector ‘personen
met een handicap’ met een groep van voorzieningen onderling samenwerken en naar andere sectoren gaan waarmee wij graag willen samenwerken.
Er kunnen zeker nog partners bij komen, maar het
geeft wel een beeld van de verschillende bruggen en
de verschillende partners die intersectoraal aan de
slag gaan.
Bestaat er voor jou een punt binnen al die verschillende samenwerkingen waarop je kan zeggen
“nu ben ik gelukkig, nu kan ik loslaten”?
Vanaf het moment dat een samenwerking structureel ingebed geraakt, ben ik gelukkig. Wanneer
de samenwerking over alle niveaus binnen een organisatie wordt gedragen : door de hulpverleners,
teamverantwoordelijken, coördinatoren en door de
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directie. Dat is een proces dat je wel even moet opvolgen, kijken hoe het evolueert en bijsturen. Dit
noemen ze werken volgens het Plan-Do-Check-Act
model van Deming. Continu plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen. En als je dat genoeg doet, kom
je eens op een punt waar het voor iedereen goed is.
Een punt waar de samenwerking voor de cliënt een
meerwaarde heeft, waar de kosten-baten analyse
voor de verschillende partners goed zit, en waar ze
zelf beginnen te plannen, te doen en bij te sturen.
Vanaf zo een moment kan je loslaten, maar tegelijkertijd ook nooit volledig. De maatschappij is altijd
in evolutie en soms moet je gewoon eens terug contact opnemen met die verschillende samenwerkingsverbanden om te kijken hoe ze daarmee bezig zijn.
Ik hoor dus dat bij zulke samenwerkingen de inzet

Geen receptenboek of checklist maar
toch enkele succesfactoren in de
samenwerking
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderling vertrouwen
Gelijkwaardige relaties
Kosten-baten verhouding van
de partners is in balans
Gemeenschappelijk doen is
(h)erkend door alle partners
Selectie van partners
Evenwicht tussen lange termijn
doelen en korte termijn
resultaten
Duidelijke verantwoordelijkheden en taakverdeling
Ruimte voor vrijwilligheid en
engagement
Communicatie en taalgebruik

Je werkt eigenlijk in een spanningsveld tussen regels
en experimenteren.
Ik wil ook meegeven dat het belangrijk is dat er regelmatig een forum wordt geboden waar deze experimenten en goede praktijken kunnen gedeeld
worden met andere hulpverleners, zorgverstrekkers
en beleidsmakers. In de eerste plaats om elkaar te
inspireren en warm te maken om over het muurtje
te kijken; in de tweede plaats om aan anderen te
tonen dat zij niet alleen zijn en ook niet steeds het
warm water zelf moeten gaan uitvinden qua methodieken en materialen. En tenslotte om gezamenlijk
na te denken over hiaten en sectoren waarmee we
toch nog bruggen kunnen bouwen.
Als ik terugkijk naar alles wat er is besproken,
wat er is gezegd, dan krijg ik de indruk dat jouw
werk nooit gedaan zal zijn.
-lacht- Ik ga wel ooit met pensioen gaan hé! Maar
inderdaad : ik denk niet dat dit soort werk ooit volledig af zal zijn. Gelukkig hebben we wel mogelijkheden in Brussel, zoals Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp, waarmee we toch heel creatieve samenwerkingen kunnen tot stand brengen. Dus ik zie het nog
zeker zitten om verder aan de slag te gaan. En men
mag mij daar ook altijd voor contacteren.

van jou als intersectorale netwerker initieel zeer
groot is, om nadien geleidelijk aan meer afstand
te nemen, en tot slot te kunnen loslaten. Als ik jou
vraag wat in zo’n proces het allerbelangrijkste
is, wat zou je mij dan zeggen?

Klaar De Smaele
Intersectorale netwerker - Bruggenbouwer

Tijd krijgen en kunnen nemen is zeer belangrijk. Het
is heel moeilijk om duurzame samenwerkingen uit
de grond te stampen wanneer er een strikte deadline boven je hoofd hangt. En naast tijd moet je ook
de mogelijkheid krijgen om te rommelen, om dingen uit te proberen. Zoals ik al eerder zei bestaat
er geen receptenboek of kant-en-klare handleiding.
Dat leidt er toe dat je in elke nieuwe samenwerking een fase van experimenteren nodig hebt, en dat
vraagt dus ook tijd. En die ruimte krijg je niet altijd.

BWR - BROG
Lakensestraat 76/3
1000 BRUSSEL
02 413 01 59
0492 72 24 08
klaar.desmaele@bwr.be
dinsdag - woensdag - donderdag

Meer info:
Klaar De Smaele
Intersectorale netwerker - Bruggenbouwer
BWR-BROG
Telefoon: 02 413 01 59
Email: klaar.desmaele@bwr.be
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Enkele voorbeelden van samenwerkingen uit het Brusselse leven
gegrepen. KIK: over kinderopvang en inclusief werken.
Dag Veva, bedankt om tijd vrij te maken om ons
vandaag wat meer wegwijs te maken in de samenwerking die er is tussen Ket in Kuregem (KIK);
een Iniatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) en
de sector personen met een handicap. Kan je mij
even kort uitleggen wat dat KIK is en wat jullie
allemaal doen ?
KIK is dus een IBO met drie vestigingen in Anderlecht. Ik ben de verantwoordelijke van één van de
vestigingen. Wij voorzien opvang voor kinderen van
2,5 tot 12 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen
in Anderlecht. Kinderen komen bij ons na schooltijd, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en
tijdens de vakantie voor activiteiten in het Nederlands. We bieden verschillende soorten activiteiten
aan zoals sport, knutselen en gezelschapsspelletjes.
We zijn er zowel voor kinderen van werkende ouders
als voor kinderen van ouders die niet werken, van
werkzoekende ouders of van ouders die studeren.
We willen een leuke plek bieden om spelenderwijs
Nederlands te oefenen en vriendjes te maken.
Hoe zijn jullie bij KIK beginnen werken aan inclusie?
Met de introductie van het M-decreet werd inclusie voor ons een belangrijk thema. Door het decreet
zullen scholen een gemengder publiek krijgen, wat
natuurlijk ook rechtstreekse gevolgen heeft voor
onze buitenschoolse kinderopvang. We willen daar
op voorbereid zijn. Met ons team denken we samen
na over de gevolgen en de meest geschikte aanpak.
Zo krijgen we de neuzen in dezelfde richting. We
zijn een heel diverse opvang en willen daar ook
voor staan. Die diversiteit beschouwen we als een
belangrijke meerwaarde van onze werking. Onze
ervaring met het thema komt natuurlijk voort uit
de samenstelling van deze buurt. De kinderen in
Kuregem en in Anderlecht komen uit alle mogelijke
culturen. Ook ons begeleidingsteam is heel divers,
zowel qua afkomst als opleiding. We werkten dus al
rond diversiteit nog voor het die naam kreeg. De kinderen kennen heel verschillende thuistalen. Ze gaan
echter allemaal naar een Nederlandstalige school en
ook bij ons staat Nederlands centraal.
Daarnaast willen jullie dus ook aandacht hebben
voor kinderen met een beperking en met een specifieke ondersteuningsnood om te kunnen anticiperen op de gevolgen van het M-decreet. Hadden
jullie voor de invoering van dit decreet al ervaringen met kinderen met een beperking?
Ja, enerzijds is het anticiperen op een situatie die
nog moet komen. Anderzijds kregen we -zonder daar
specifiek naar te streven- in het verleden al een
aantal vragen waardoor we ervaring konden opdoen
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met kinderen met een beperking. Wij hebben die
situaties toen heel individueel aangepakt en nauw
opgevolgd met het team.
En hoe waren die ervaringen?
Heel verschillend eigenlijk. Zo hadden we een kleuter in onze opvang waarbij een vorm van autisme
was vastgesteld en die naar het bijzonder onderwijs
ging. De opvang verbonden aan de school zat vol
waardoor de ouders een andere oplossing moesten
vinden en uiteindelijk bij ons terecht kwamen. De
vraag was dus heel specifiek en duidelijk: “dit is ons
kindje, dit is de beperking die hij heeft, dit is de
school. Zien jullie het zitten om hem op te vangen
na school?” Ik voelde dat we konden rekenen op de
steun van de ouders om samen aan de slag te gaan.
Met het team beslisten we om het te proberen.
Het werd een zoekproces. We dachten na hoe we
het kind in de groep konden integreren. Dat was
niet eenvoudig want hij had het moeilijk met geluid,
drukte en prikkels. We merkten dat hij zich tegen
de groep afzette en zich afsloot. We beseften dat
het geen zin had om hem bij alle activiteiten te betrekken maar boden een plekje aan om zelfstandig
te spelen waar er tegelijk ook contact mogelijk was
met de groep. Zo kon hij makkelijk bij hen aansluiten, maar zich ook terugtrekken wanneer het nodig
was. Dat liep wel goed.
De andere kinderen stelden soms wel vragen maar
het contact verliep heel spontaan. Zij voelden aan
wanneer ze de jongen in kwestie konden benaderen
en wanneer ze hem beter met rust lieten. Ze gingen
daar heel goed mee om eigenlijk.
Zowel de begeleiding als de andere kinderen vonden
dus een manier die werkte. Maar we bleven ons wel
afvragen of we nu de beste manier hadden gevonden
en of het kind gelukkig was.
Hoe hebben jullie dat als begeleidingsteam aangepakt?
De taak van de begeleiding veranderde wel voor een
stuk. Zowel de groep als het kind in kwestie hadden
meer specifieke aandacht nodig. Hij zat soms op de
vensterbank of kroop op tafel, dus moesten de begeleiders extra aandacht besteden aan veiligheid.
Daar wrong het soms want het team wou niet dat
de extra aandacht ten koste ging van de andere kinderen. We praatten daarover en iemand kwam met
het spontane idee om met de school en de juffrouw
te gaan praten en te zien hoe ze het daar aanpakten. We zijn dan met de begeleiders een dagje naar
de school getrokken. De juf toonde ons de klas, het
materiaal waar ze mee werkte, enz. We leerden niet
allen de jongen beter kennen maar deden ook heel

wat ideeën op. Eten was bijvoorbeeld altijd een probleem bij ons. We zagen dat hij op school een aangepaste stoel heeft waarin hij met riempjes werd
vastgegespt. Aanvankelijk waren we daardoor gechoqueerd maar toen merkten we hoe het voor hem
een manier was om zich veilig te voelen en rustig te
kunnen eten. We zouden daar zelf nooit aan gedacht
hebben, maar uiteindelijk pasten we dezelfde methode ook bij ons toe en dat werkte heel goed.
Was dit jongetje jullie enige ervaring met kinderen met een beperking?
Neen, er zijn nog kinderen met een handicap bij
ons gekomen. Vaak zonder specifieke vraag of bekendmaking van de ouders. Ze werden gewoon ingeschreven zoals alle andere kinderen. Gaandeweg
ontdekten we niettemin dat er zaken moeilijker of
anders liepen dan bij andere kinderen, hetgeen een
totaal ander verhaal is en een heel andere start betekent. Je merk op dat het kindje anders reageert
en denkt dat hij/zij gewoon wat anders is dan andere kinderen. Door erover te praten met de andere
begeleiders -bijvoorbeeld tijdens onze teamvergadering- werd het gaandeweg duidelijk dat een specifieke aanpak toch nodig was. We zoeken dus steeds
naar een oplossing wanneer we met specifieke noden worden geconfronteerd.
Dus eigenlijk zijn jullie binnen KIK op basis van
deze specifieke cases en door de recente beleidsontwikkelingen, beginnen nadenken en reflecteren over inclusie binnen de naschoolse kinderopvang.
Ja, dat is dan verder ontwikkelt. Vorig schooljaar
startten we onder impuls van de VGC met een intervisiegroep om na te denken en te werken aan inclusie in de kinderopvang. Dat werd georganiseerd
op niveau van de verantwoordelijken. Ik heb mij
daarvoor ingeschreven op basis van onze eerdere
ervaringen en de interesse om verder te werken
rond inclusie. In de intervisiegroep zaten ook andere verantwoordelijken. Ik ontmoette er Elmer+ vanuit hun opdracht als centrum rond inclusie en Klaar
De Smaele vanuit haar opdracht als netwerker. We
dachten na over hoe we IBO’s sterker konden maken
om met inclusie en kinderen met een specifieke ondersteuningsnood om te gaan.
Hoe waren jouw ervaringen met die intervisiegroep?
Goed. Ik vond het interessant om ervaringen uit te
wisselen met de andere deelnemers van de intervisiegroep. Binnen onze werkingen zoeken we allemaal
afzonderlijk naar oplossingen en dan is het wel fijn
om te horen hoe andere opvanglocaties gelijkaardige uitdagingen aanpakken en wat hun bezorgdheden
zijn. In de intervisiegroep kregen we ook specifiek
uitleg over een aantal projecten en organisaties:

* De mensen van Indivo (vrijetijdsorganisatie voor
personen met een beperking) kwamen vanuit hun ervaring vertellen wat zij als organisatie bieden inzake
ondersteuning naar andere organisaties toe.
* Iemand van de universiteit van Gent kwam spreken
over beeldvorming.
* We nodigden sprekers van Ouders voor Inclusie uit.
Een mama met een kindje met een beperking dat in
Elmer naar het kinderdagverblijf gaat, kwam haar
ouderperspectief toelichten. Bij Elmer werkten ze
ook samen met Ouders voor Inclusie, om de begeleiders zich te laten inleven in het perspectief van de
ouders en vanuit dat verhaal ook verder te werken
aan inclusie.
* Elmer lichtte hun werking toe zoals de aanmeldingsprocedure, de observatieformulieren die ze
gebruiken om kinderen te bespreken in team, enz.
Ik denk dat de intervisiegroep een goed start heeft
gemaakt, maar er is nog een hele weg af te leggen
om verder samen te werken aan inclusie.
Zijn jullie binnen KIK nog samenwerkingen aangegaan om inclusie te versterken?
Ja, we wisselden bijvoorbeeld informatie uit met
de Rijtak van Sint-Franciscus (residentiële voorziening voor kinderen en jongeren met een licht mentale handicap en/of gedrags- of emotionele stoornis schoollopend en/of woonachtig in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest). Zij kwamen ook op een
woensdagnamiddag bij onze drie opvanglocaties
langs om te luisteren naar de ondersteuningsvragen
waar onze begeleiders mee zaten in hun omgang
met kinderen met een beperking.
In de opvanglocatie waar ik werk, bespraken we
bijvoorbeeld de case van een kleutertje dat op
woensdag naar onze opvang komt, maar waarvan de
overgang van de school naar de opvang al maanden
bijzonder moeilijk liep. We wisten zelf totaal niet
meer wat te doen en de begeleiders waren stilaan
ten einde raad.
Twee mensen van de Rijtak zijn dan eens komen
meelopen om te zien hoe zo’n woensdagmiddag verliep. Nadien kwamen ze op onze teamvergadering
hun bevindingen met ons bespreken en tips geven.
Die raad is nuttig gebleken en nu loopt het met dat
kindje wonderwel heel goed.
Binnen KIK werkten we ook aan sensibilisering. Onlangs nodigden we groep INTRO (een organisatie die
uiteenlopende vormingen en coaching organiseert)
uit met het inleefspel ‘Handiknap’. De begeleiders
moesten zich inleven in de positie van de personen
met een beperking zoals iemand met autisme, een
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blinde jongen, een jongen met een fysieke beperking, enz. Naar aanleiding van dit vormingsmoment
is het idee gegroeid om ook een gelijkaardige vorming voor de kinderen uit te werken. Dit lijkt ons
vooral voor de kinderen zonder beperking bijzonder
interessant.
Is er tot slot nog iets dat je KIK toewenst of een
droom die je hebt?
Ik wens dat elk kind dat hier in de wijk naar school
gaat en op zoek is naar een leuke activiteit bij KIK
zijn gading vindt, ongeacht wie hij of zij is, ongeacht of het gaat om kinderen met of zonder een beperking.
Aan onszelf en aan onze begeleiders wens ik veel
kracht en moed om verder de positieve focus te behouden in de omgang met alle kinderen.
Tenslotte wens ik dat de sector de tijd en het geld
zal blijven krijgen om expertise op te bouwen en
te delen om organisaties zoals KIK te blijven ondersteunen.

Meer info:
IBO KIK
Raadsplein 1
1070 Anderlecht
Telefoon: 02/8000779
Email: kik@anderlecht.brussels
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I.T.E.R. een raakvlak tussen de geestelijke gezondheidszorg
en personen met een handicap.
Dag Kim kun je om met de deur in huis te vallen
even uitleggen wat I.T.E.R. is?
Iter betekent tocht in het Latijn en als letterwoord
staat I.T.E.R. voor Impulscontrole, Terugvalpreventie, Empathiebevordering en Responsabilisering.
I.T.E.R. is een ambulant centrum voor preventie,
begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wij zijn eigenlijk, in essentie
een therapiecentrum voor mensen die zedenfeiten
gepleegd hebben, of meer in het bijzonder voor
mensen met een problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag, want we willens ons ook
openstellen voor mensen die preventief hulp zoeken
maar die nog geen strafbaar seksueel gedrag stelden. Vroeger noemden we onszelf een daderhulpcentrum. Maar we willen er ook zijn voor mensen
die preventief hulp zoeken en om de drempel naar
hulpverlening te verlagen hebben we de naam van
ons centrum veranderd.
Jullie werken met personen die zedenfeiten pleegden of schrik hebben dat ze er een gaan plegen.
Zedenfeiten, dat is een hele brede waaier. Ik kan
mij inbeelden dat die mensen vanuit verschillende hoeken tot bij jullie komen.
Een groot aantal mensen komt naar hier onder een
juridisch statuut, bijvoorbeeld mensen die geïnterneerd zijn, mensen met een probatiemaatregel, mensen die onder voorwaarde in vrijheid zijn
en die dan eigenlijk worden verplicht door justitie
om een gespecialiseerde therapie te volgen. Maar
ook mensen zonder juridische verplichting kunnen
bij ons terecht en dat zijn bijvoorbeeld mensen die
doorverwezen zijn door een vertrouwenscentrum
kindermishandeling. Tenslotte begeleiden we ook
mensen met een verstandelijke beperking vaak na
doorverwijzingen via Vlaamse Agentschappen voor
Personen met een Handicap (VAPH instellingen) die
met probleemgedrag geconfronteerd worden.
Zou je misschien wat voorbeelden kunnen geven van wat we kunnen verstaan onder seksueel
grensoverschrijdend gedrag?
Het gaat over ongewenste betastingen, aanrakingen
en strelingen die seksueel getint en niet gewenst
zijn. Verder ook verkrachting, exhibitionisme en het
bekijken van kinderporno. De laatste jaren zijn er
steeds meer strafbare digitale contacten, naaktfoto’s die worden doorgestuurd naar minderjarigen of
voor de webcam ongewild naakt laten zien.
Je zei ook net dat je doorverwijzingen krijgt van
VAPH instellingen, over welk soort beperkingen
gaat het dan?

We zien personen met een auditieve, visuele, verstandelijke en/of een fysieke beperking, We zien
ook heel wat mensen met een autismespectrumstoornis . We hebben ook al mensen gehad met een
niet aangeboren hersenletsel.
Wat achtergrondinformatie.
I.T.E.R. werkt vooral met personen met een normale
begaafdheid maar koos er vanaf het beging van haar
werking in 1998 voor om ook een aanbod te formuleren naar mensen met een verstandelijke beperking.
Deze personen staan kwetsbaarder in de maatschappij: het stigma van zedenfeiten in combinatie met
de verstandelijke beperking maakt hen extra kwetsbaar om buitengesloten te worden in de samenleving. I.T.E.R. vindt dat net zoals normaal begaafden,
personen met een beperking recht hebben op een
aangepast hulpaanbod.
Hoe moet ik mij de aangepaste therapie voor personen met een verstandelijke beperking voorstellen?
Het is anders omdat we door hun beperktere cognitieve en verbale mogelijkheden en door hun beperktere emotionele draagkracht, we op zoek moeten
gaan naar een manier om op hun niveau in dialoog
te gaan. Wij werken daarom bijvoorbeeld met visueel materiaal en met oefeningen zoals rollenspelen.
We werkten al verschillende methodieken uitom op
maat in dialoog te gaan. We werken ook met veel
herhaling. Daarenboven gaat het vaak ook over complexe probleemdossiers waarbij er meer problemen
zijn dan alleen het seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals problemen op het werk, problemen met
de woonst of financiële problemen.
En gaan jullie met die andere problemen ook aan
de slag?
Dat is niet onze hoofdtaak. Wij gaan vooral met het
met het seksuele grensoverschrijdend gedrag aan
de slag of met het gedrag waarvan in het forensisch
dossier gewag wordt gemaakt . Maar als iemand bijvoorbeeld net ontslagen is op het werk en je maakt
daar geen tijd voor, dan kan je ook niet aan de therapie beginnen, dus andere problemen komen zeker ook aan bod, zij het eerder in de marge van ons
therapeutisch werk. Vaak gaan we daarvoor op zoek
naar externe partners. Gelukkig vinden we nu ook
meer en meer onze weg in de gehandicaptensector.
Ik denk aan de Dienst OndersteuningsPlan (DOP) en
aan het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen
met een handicap (BrAP).
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Werken jullie enkel via individuele gesprekken
met cliënten?
Neen, we organiseren ook groepstherapie. Dat is erg
zinvol, leerrijk en dynamisch om te doen. Onze cliënten hebben vaak het gevoel dat ze buitengesloten
of scheef bekeken worden. Het doet hen deugd om
in groep te mogen tonen wie ze zijn en te merken
dat ze niet enigen zijn met een probleem. We faciliteren de dialoog zodat ze elkaar kunnen helpen.
Als ze elkaars gedrag corrigeren komt dat vaak sterker aan, dan wanneer dit weer maar eens gebeurt
dooreen (lastige) hulpverlener.
Eerder in het gesprek zei je dat je met DOP en
BrAP contact hebt. Zijn er nog andere partners
binnen de gehandicaptensector waarmee jullie
samen werken?

voelen is de meerwaarde nu al duidelijk.
Heel tof om te horen. Dat is een interessante samenwerking tussen beide werkingen. Maar dit
speelt zich af binnen de werking van I.T.E.R. .
Kunnen externe partners ook beroep op jullie
doen?
Ja hoor, als er organisaties met vragen zitten rond
omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag,
dan willen we daar zeker mee over nadenken. We
willen graag dat seksualiteitsbeleving bespreekbaar
is met cliënten. Het is nu eenmaal een thema dat
belangrijk is voor de levenskwaliteit. Ook voor de
preventie van grensoverschrijdend gedrag is spreken van groot belang. Dus waar mogelijk spelen we
graag onze rol.

Klaar De Smaele heeft een aantal jaar terug een
vergadering belegd met Zonnelied (ondersteuning
aan volwassenen met een verstandelijke beperking)
en Begeleid Wonen Brussel . Op deze vergadering
bespraken hoe we van elkaar kunnen leren kennen
en elkaar kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn de
mensen van zowel Zonnelied als van Begeleid Wonen
in 2015 2 keer komen observeren in onze groepswerking. Daarna gaven ze ons feedback vanuit hun
expertise. Hun tips en advies waren heel boeiend en
verrijkend. Wij kunnen veel van hen leren en wij van
onze kant kunnen hen veel bijbrengen over relaties,
seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Dit besef leidde tot een meer structurele samenwerking met Begeleid Wonen Brussel. In Halle-Vilvoorde
werken we samen met Zonnelied.
Dat klinkt interessant, kan je wat meer vertellen
over de concrete samenwerking?
Sinds kort komt een begeleider van Begeleid Wonen Brussel de groepssessies (voor personen met
een verstandelijke beperking) mee begeleiden. Hij
brengt zijn ervaring met mensen met een beperking
mee, terwijl ik vooral ervaring heb met forensische
thema’s. Het is heel interessant om deze invalshoeken samen te leggen. De groep reageert er ook heel
goed op. Door de duo-begeleiding moeten we nu
niet meer telkens op de VAPH website opzoeken wat
iemand bedoelt met een bepaalde term of uitdrukking. We zijn nog maar net begonnen en moeten de
samenwerking nog evalueren, maar naar mijn aan-
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Meer info:
I.T.E.R.
Gaucheretstraat 164
1030 Brussel
Telefoon: 02/512.62.43
E-mail: iter@iter-hulp.be
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NEW JOBS, NEW SKILLS, NEW EDUCATION

Over de boeiende samenwerking tussen het hoger onderwijs en het
ambassadeurschap community building.
Het welzijnswerkveld wordt vandaag gekenmerkt
door een turbulent veranderingsproces. Perspectief 2020 beoogt een warme en inclusieve samenleving, waaraan kwetsbare burgers maximaal
participeren. Dergelijke resolute ommezwaai
schuift o.a. het community building gedachtegoed naar voor als mogelijke sleutel tot succes in
dit zorgvernieuwingsverhaal.
Community building is een zeer beloftevolle
werkvorm die echter heel wat voeten in de aarde heeft om er daadwerkelijk mee aan de slag
te gaan in de praktijk. Deze filosofie vraagt immers een specifieke manier van werken en kijken
en stelt zowel de huidige als toekomstige professionals voor talrijke uitdagingen. Hoe investeer
je immers in netwerk- en buurtgericht werken en
hoe kan het aanwezige ‘sociaal kapitaal’ bij de
cliënt en de buurt gemobiliseerd worden? Dit stelt
onderwijspartners voor de uitdaging om te proeven van nieuwe werkmethoden die nauw aanleunen bij de huidige maatschappelijke context.
De ‘verdieping sociale inclusie’ mag beschouwd
worden als een proeftuin voor community service learning. Het is het resultaat van een uniek
samenwerkingsverband tussen de opleiding orthopedagogie van Odisee Hogeschool en het Ambassadeurschap Community Building en biedt als
werkvorm heel wat kansen voor de toekomst.
Een kijkje achter de schermen.
Reeds lange tijd draagt de bacheloropleiding Orthopedagogie van de Odisee Hogeschool het inclusiediscours hoog in het vaandel. Door in te spelen op de
actuele tendensen van het werkveld, bereiden zij
de professionals van morgen voor op hun toekomstige ondersteuningsrol. Vanuit een overtuiging dat
sociale inclusie een belangrijke impact heeft op het
welbevinden van mensen, wordt er ingezet op de
winstgevende ruil die tot stand kan komen door talenten actief te benutten en uit te wisselen tussen
individuen.
Deze opvatting vertaalt zich niet alleen in het opleidingsprogramma, waar het verbinden van mensen
een centrale pijler vormt. Het is tevens voelbaar in
hun dagdagelijkse werking. Vanuit een sterk geloof
in de meerwaarde van een samenwerking tussen de
opleiding en het werkveld, gaan zij steevast op zoek
naar kansrijke partnerschappen.
Dit uitgangspunt resulteerde in een waardevolle en
krachtige samenwerking met Zonnestraal vzw. Zij
engageerden zich de voorbije twee jaar om de trekkersrol van het ambassadeurschap community building voor Vlaams-Brabant en Brussel op te nemen.
Dit experimenteel en zorgvernieuwend project,
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gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap, beoogt het opzetten,
stimuleren en faciliteren van community buildende
activiteiten in het werkveld. Op die manier wil men
kracht bijzetten aan de actuele zorgvernieuwingstendens.

Professionals en studenten samen in een vierdaags inclusiebad

Door een langdurige verdieping in het thema ‘sociale
inclusie’, beschikt de opleiding orthopedagogie van
de Odisee Hogeschool over een arsenaal aan waardevolle informatie. Dit leidde tot de uitbouw van de
‘verdiepingsweek sociale inclusie’ die zich richt naar
de bachelor studenten Orthopedagogie van het derde jaar.
Door vorming en praktijkgericht oefenen worden ze
vier dagen lang ondergedompeld in dit maatschappelijk relevant thema. Gedurende de samenwerking
met het ambassadeurschap community building,
werd deze vormingsweek twee jaar opengesteld
voor professionals uit de brede welzijnssector.
Deze kruisbestuiving tussen het werkveld en studenten leidde tot een uiterst boeiende samenwerking
die gesmaakt werd door de verschillende betrokken
partners. Vanuit een verfrissende kijk, slaagden studenten er in om vanzelfsprekendheden in de praktijk te doorprikken en de blik van professionals te
verbreden. Professionals brachten op hun beurt de
praktijk binnen, waardoor de week doorspekt werd
van levensechte casussen.

“Heel leuk dat we veel levensechte
praktijkvoorbeelden hoorden van
het werkveld.”
(Deelnemer verdiepingsweek sociale inclusie)
Een rijkdom aan ervaring voor de studenten zo blijkt,
die op die manier de kans kregen om hun kennis te
toetsen en hun kritische zin aan te scherpen door
middel van reflectie met professionals.

Een starterskit community building

Ondersteuning ‘in en met de samenleving’, zoeken
naar ‘professionele én niet professionele ondersteuningsbronnen’, de overstap maken van ‘zorgen
voor naar zorgen dat’, vraagt andere methodieken
en instrumenten.
Tijdens deze vierdaagse kregen de deelnemers de
kans om ideeën uit te wisselen, elkaar te inspireren en via een casusgerichte toepassing te proeven
van werkvormen en tools die hen mogelijks verder

op weg kunnen helpen met een community building
proces op hun eigen stage- of werkplaats. Een dankbaar geschenk voor vele professionals, aangezien
men nog volop zoekende is naar nieuwe handvaten
om het hoofd te bieden aan de talrijke veranderingen.
Actie en reflectie stonden centraal, waarbij de deelnemers op zoek gingen naar hun rol als (toekomstige) professional in dit hartverwarmende inclusie
verhaal en hoe zich te ontpoppen tot echte ‘bruggenbouwers’.
Naast een scala aan bruikbare instrumenten, vonden
zij ook bevestiging van de reeds ondernomen acties
in hun organisatie. Dit sterkt hen in de overtuiging
om verder te investeren in dit kansrijke gedachtegoed.

“Er gebeurt al zoveel goeds,
leer het zien”
(Deelnemer verdiepingsweek sociale inclusie)
We stelden immers vast dat heel wat professionals
reeds vanuit een buikgevoel aan de slag zijn met dit
vernieuwende thema.

studenten als professionals startten nadien met een
eigen ‘sociaal inclusietraject’ of ‘community building project’ op hun stage- of werkplaats. Daarmee
speelt de verdiepingsweek in op een belangrijke valkuil van het traditionele vormingsaanbod.
Via dit sociaal inclusietraject kunnen ze de nodige
ervaring opdoen om op hun beurt als ambassadeurs
community building, deze werkwijze verder uit te
dragen in de eigen organisatie en buurt. Het einddoel is het creëren van community building succesverhalen en een sneeuwbaleffect veroorzaken in de
brede welzijnssector.
Gezien de complexiteit van zo’n sociaal inclusie
proces, is begeleiding en ondersteuning meer dan
welkom. Het is immers belangrijk dat zowel de studenten als de professionals ergens terecht kunnen
met hun vragen, onzekerheden en ontgoochelingen,
maar ook dat felbegeerde schouderklopje krijgen
voor hun werklust en inzet. Leernetwerken kunnen
daarom een ondersteunende rol hebben en voorkomen dat community buildingsinitiatieven stranden
en mensen de moed verliezen.
Daarom worden professionals en studenten langdurig ondersteund door middel van intervisiemomenten met de nodige begeleiding vanuit de opleiding
en het ambassadeurschap.
Inspiratie werd opgedaan uit de geslaagde projecten, maar er was vooral ruimte om in een open sfeer
moeilijkheden en barrières te bespreken en samen
te zoeken naar nieuwe/andere verbindingsmogelijkheden. Voor professionelen én studenten waren
deze momenten een vrijplaats om terug zuurstof op
te doen. Deze gemoedelijke sfeer verminderde de
handelingsverlegenheid voor velen en resulteerde
in inspirerende sessies.

Mooie liedjes duren wél lang
Uitwisseling als bron van zuurstof

“Na de verdiepingsweek voel ik me
rijk aan ideeën en vol van de nieuwe
inzichten. Maar ik ben vooral opgelucht omdat ik vaststelde dat er heel
wat gelijkgezinden bestaan”
(Deelnemer verdiepingsweek sociale inclusie)
Door een langdurige verdieping in het thema ‘sociale
inclusie’, beschikt de opleiding orthopedagogie van
de Odisee Hogeschool over een arsenaal aan waardevolle inform
De verdiepingsweek ‘sociale inclusie’ wil verder
gaan dan louter een theoretische uiteenzetting en
zet de deelnemers aan om met de inhouden daadwerkelijk aan de slag te gaan in de praktijk. Zowel

“Leuke en afwisselende manier van
bijscholing. De mix van professionals
en studenten verruimt je blik. Voor
herhaling vatbaar”
(Deelnemer verdiepingsweek sociale inclusie)
Ondanks de intensiteit van deze vormingweek, wat
een zeer grote investering van de werkveldpartners
vraagt, tekenden een 30-tal professionals uit 17 verschillende ondersteuningsdiensten de voorbije twee
jaar in op dit aanbod.
Intussen engageerde de opleiding Orthopedagogie
van de Odisee Hogeschool zich om met dit concept
verder aan de slag te gaan en werd er gekeken welke
rol de intersectoraal netwerker van het BROG, Klaar
De Smaele, daarin kan spelen. Dit artikel is alvast
een mooie start. Professionals uit de brede welzijnssector blijven met andere woorden welkom in
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de toekomst om te participeren aan deze vormingsweek rond sociale inclusie en community building.
De eerstvolgende verdiepingsweek zal plaats vinden
in november 2016.

Kleine investeringen met een groot effect

Het samenwerkingsverband tussen de opleiding orthopedagogie van de Odisee Hogeschool en het ambassadeurschap community building resulteerde in
een krachtige leeromgeving waarbij professionals en
studenten zich samen verdiepen in werkwijzen om
aan de slag te gaan met community building.
Overtuigd van de meerwaarde zouden dergelijke
werkvormen over heel Vlaanderen geïnstalleerd
kunnen worden, waarbij een breed scala aan opleidingen betrokken wordt.
Deze vaststelling gaf intussen aanleiding tot een
eerste ruimer samenwerkingsverband tussen alle
opleidingen orthopedagogie in Vlaanderen en het
ambassadeurschap community building van Zonnestraal vzw, met als doel ‘community building’ een
prominentere plaats te geven in het opleidingsprogramma.
Concreet kreeg dit vorm in een focusgroep, waaraan
diverse opleidingshoofden en docenten participeerden. Er werd o.a. actief uitgewisseld rond verschillende items die betrekking hebben op het community buildingsthema.
Dit initiatief was slechts een eerste aanzet om het
community building gedachtegoed verder te verankeren in Vlaanderen en de toekomstige professionals
toe te rusten met vereiste ‘new skills’.
We voelen echter een sterke nood aan structurele
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uitwisseling en gezamenlijk experimenteren. Willen we dat community building doorleefd wordt
door elke professional uit het werkveld, dan zal een
blijvende investering in de onderwijssetting en het
werkveld nodig zijn.
Dergelijke opzet vereist echter de nodige stuwkracht
om dit proces in beweging te houden. Er is nood aan
een overkoepelende en structurele brugfiguur die
opleidingen met elkaar én met het werkveld kan
verbinden en bestuiven. Slechts zo kan community
building hoog op de agenda blijven staan in de onderwijssetting en het werkveld.
Jammer genoeg besloot de Vlaamse Overheid om
het ambassadeurschap binnen het VAPH nu al stop te
zetten en over te hevelen naar de Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten. We zijn allen benieuwd
of onze sneeuwbal daar verder aan het rollen gaat.
Ondertussen hopen we ook onze verdiepingsweek
van 2016 samen met het werkveld te mogen inzetten.

Interesse in de vorming Community building: New
jobs, new skills!! op 28/04/2016?
Meedoen aan de verdiepingsweek? Meer info:
Hogeschool - Opleiding Orthopedagogie:
Inge Verhaegen: Inge.verhaegen@odisee.be
Els Vos: Els.vos@odisee.be

METHODIEK BRUGGENBOUWER IN EEN NOTENDOP

Els Vos en Inge Verhaegen, Odisee Hogeschool

De methodiek Bruggenbouwer werd ontwikkeld in de schoot van de opleiding orthopedagogie in het kader van de pijler en
leerlijn sociale inclusie. De methodiek bestaat uit 7 stappen die in een sociaal inclusietraject vervat zitten. Doel is steeds
het verhogen van de kwaliteit van bestaan van de cliënt, vanuit de wetenschap dat sociale inclusie en actief burgerschap
daar belangrijke hefbomen toe zijn. Daarom zetten we ook extra in op de sociale gewaardeerde rolversterking, netwerkontwikkeling en community building. Een organisatie die in een buurt vrij geïsoleerd werkt wordt omgebouwd naar
een netwerkorganisatie met een goede lokale verankering. Hierbij spelen zowel formele als informele netwerken van de
organisatie, het personeel en cliënteel een cruciale rol. De voornaamste skills van bruggenbouwers situeren zich in het
netwerken, lobbyen, belangen behartigen, samenwerkingsverbanden tot stand brengen, verduurzamen en bemiddelen.

We zetten de 7 stappen kort op een rij.
		METHODIEK BRUGGENBOUWER ODISEE
		

STAP 1: Mindset voor Sociale Inclusie

		

STAP 2: Succes- en faalfactoren

		

STAP 3: Vraagverduidelijking

		

STAP 4: Sociale rolversterking en netwerkontwikkeling

		

STAP 5: Buurtgericht werken en community building

		

STAP 6: Succes- en faalfactoren

		

STAP 7: Projectresultaat verduurzamen

0-meting

aanbevelingen

STAP 1: MINDSET
Het verhaal van sociale inclusie voor de mensen die je coacht begint bij de mindset van jezelf, je team, je leidinggevenden en je cliënt. Als je er niet in gelooft, heeft het weinig zin om het te proberen. Hou er rekening mee dat
kwetsbare mensen het geloof in hun eigen capaciteiten soms zijn kwijt geraakt. Werken aan empowerment, zelf
dingen doen, het heft in handen nemen, maakt een groot onderdeel uit van de weg naar sociale inclusie. Kracht en
geloof put je uit succeservaringen, hoe klein ook. Laat je niet doen door enkele tegenslagen. De weg is lang, maar
niet oneindig. Zet je opinie over sociale inclusie en het inschakelen van netwerken en buurten op papier en ga erover
in gesprek. Meningen kunnen botsen, maar tegelijkertijd verrijken.

STAP 2: SUCCES- en FAALFACTOREN

O-METING

Veranderingen teweeg brengen voor je cliënt staan
in rechtstreeks verband met de werking van je organisatie: de missie en visie, geografische ligging,
VTO-beleid, de lokale verankering, het personeelsbeleid en -bestand, je doelpubliek, … Ga bij de start
van je project na wat mogelijke succes- en faalfactoren zijn die je actief kan inzetten of preventief
kan wegwerken in je proces.
Hans Kröber deed internationaal onderzoek naar
succes- en faalfactoren voor sociale inclusie binnen
organisaties. Dit resulteerde in een model met 6 categorieën die een rol spelen in het slagen of falen
van een sociale inclusie-project. Hij heeft het over
de politiek sociale omgeving waar je organisatie
in vertoeft, de organisatie zelf, de medewerkers,
de cliënten en tot slot de invoerstrategieën. Zicht
hebben op deze factoren en daar bewust mee bezig
zijn, zijn noodzakelijk om te groeien in processen
van sociale inclusie.

Kröber H. & Van Dongen, H. (2011)
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STAP 3: VRAAGVERDUIDELIJKING
Bepaal de richting van de koers die je gaat varen.
Je cliënt is daarbij je kompas. Maak tijd om op zoek
te gaan naar wat de cliënt echt wilt en belangrijk
vindt. Vertrek van een blanco blad en denk out of
the box. Ga ervan uit dat alles mogelijk is.
De vraag van je cliënt verduidelijken kan aan de
hand van het model van Kwaliteit van Bestaan van
Schalock en Verdugo. Zij omschrijven 8 universele
domeinen die voor mensen de kwaliteit van bestaan
in kaart brengen. Er bestaan handige schema’s, vragenlijsten en tools die je hierbij kunnen helpen.

Schalock R. en Verdugo M. (2002)

STAP 4: SOCIALE ROLVERSTERKING EN NETWERKONTWIKKELING
Sociaal gewaardeerde rol
Ieder mens heeft kwaliteiten en is tot veel in staat. Het is alleen een kwestie van de juiste snaar te raken. Plaats
mensen niet enkel in de rol van afhankelijke, hulpbehoevende, ontvangende burger. Iedereen heeft wat te bieden.
Eline heeft een ernstige meervoudige beperking, een fascinatie voor haar en een erg aanstekelijke lach. Wekelijks
gaat ze een namiddag bij de kapper om de hoek post vatten. Ze mag dan aan het haar van de mensen voelen voor
en nadat het geknipt is. Heerlijk! In ruil daarvoor krijgen de klanten een lach waar ze helemaal warm van worden
en goed gezind van buiten stappen. Eline is de “geluksbrenger” van het dorp. Iedereen kent haar. Als mensen Eline
tegen komen op straat vragen ze spontaan een knuffel en een lach. Dan kunnen ze er weer even tegen.
Schakel mensen in voor het uitvoeren van zinvolle taken, zodat ze echt een bijdrage leveren aan het groter geheel.
Denk niet in ‘activiteiten’, maar ga op zoek naar een ‘rol’. Werk speelt een cruciale rol in het zich ‘gewaardeerd
voelen’. Welke vraag stel jij tenslotte als je iemand nieuw leert kennen? Hoe heet je? Waar kom je vandaag? Welk
werk doe je?
Jelle is laaggeschoold, heeft een verstandelijke beperking en een psychische problematiek. Via zijn jobcoach vond
hij een job aan een hogeschool als “papiermeester”. Zijn taak is om ervoor te zorgen dat het kopieerpapier altijd
voorradig is aan de kopieermachines, dat de brievenbus wordt leeggemaakt en de post wordt rond gebracht, dat
de papierbakken tijdig geleegd worden in de papiercontainer, dat documenten versnipperd worden, kopies worden
gemaakt voor vergaderingen, … Jelle is graag onder de mensen en krijgt veel erkenning voor het werk dat hij doet.
Op personeelsfeestjes is hij ook van de partij als volwaardig lid van de equipe. Zo is hij ook al eens uitgenodigd op
een trouwfeest, mocht hij voor de kat zorgen van een collega die op reis ging, … Kortom zijn job was de sleutel tot
een breder sociaal netwerk en een beter zelfbeeld.
Sociaal gewaardeerde rollen, brengen je weer in contact met gewaardeerde anderen en leveren je status, ervaring,
zelfvertrouwen, respect, contacten, relaties, zeggenschap, vrijheid, kansen, persoonlijke groei en materiële zaken
op.
Netwerkontwikkeling
Netwerkontwikkeling start bij het natuurlijk netwerk
van je cliënt. Wie zit daar al in? Waar bevinden ze
zich ergens binnen de 5 concentrische cirkels? Wat
zijn hun krachten? Hoe kunnen die beter worden?
Kan je meer mensen betrekken en activeren die in
cirkel 2 en 3 zitten?
Ga breed op zoek. Hou het niet enkel bij het netwerk
van je cliënt, want dat is vaak schraal en kwetsbaar.
Ga ook kijken naar je eigen netwerk. Ken jij mensen
die van betekenis kunnen zijn in het beantwoorden
van de vraag van je cliënt of kennen zij weer mensen
die zouden kunnen verder helpen? Spreek tenslotte
het netwerk van je organisatie aan. Met welke partners werken jullie samen? Hoe ziet de buurt eruit?
Liggen daar nog kansen.
Netwerkcirkels van B. Lensink in Kruijswijk, W. e.a. (2014)
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Netwerkontwikkeling start bij het natuurlijk netwerk van je cliënt. Wie zit daar al in? Waar bevinden ze zich ergens
binnen de 5 concentrische cirkels? Wat zijn hun krachten? Hoe kunnen die beter worden? Kan je meer mensen betrekken en activeren die in cirkel 2 en 3 zitten?
Ga breed op zoek. Hou het niet enkel bij het netwerk van je cliënt, want dat is vaak schraal en kwetsbaar. Ga ook
kijken naar je eigen netwerk. Ken jij mensen die van betekenis kunnen zijn in het beantwoorden van de vraag van je
cliënt of kennen zij weer mensen die zouden kunnen verder helpen? Spreek tenslotte het netwerk van je organisatie
aan. Met welke partners werken jullie samen? Hoe ziet de buurt eruit? Liggen daar nog kansen.
Neem niet alleen formele netwerken (het
dienstencentrum, de school, de wijkgezondheidscentrum, …), maar ook informele
netwerken (de bakker, de vader van een andere cliënt, de voetbaltrainer van de zoon
van de kok, …) in ogenschouw. Sociale media zijn eveneens een rijke bron van netwerkinformatie. Ga daar ook mee aan de
slag. En vergeet niet dat het idealiter gaat
om een win-winsituatie. Ruil biedt immers
de meeste kans op een duurzaam resultaat.
Netwerken kunnen verschillende functies
hebben. Ze kunnen logistieke steun (je
buurman komt met zijn boormachine je
nieuwe fotokader ophangen), materiële
steun (cash of in natura), emotionele (een
luisterend oor, advies, ...) en sociale steun
geven (samen op stap, onder de mensen komen).
Odisee ontwikkelde een inclusie-atoom,
een inclusieweb en een vragenlijst om netwerken onder de loep te nemen.

E. Vos en I. Verhaegen (2010) gebaseerd op the Sociale Inclusion
Website http://www.ndti.org.uk/

STAP 5: BUURTGERICHT WERKEN EN COMMUNITY BUILDING
Het belang van de buurt voor kwetsbare mensen is groot. Ze zijn minder mobiel, hebben minder middelen om te besteden en zijn vaker geïsoleerd. Het is net deze doelgroep die het moet hebben van lokale netwerken en het sociaal
kapitaal van de buurt.
Hoe goed ken jij de buurt waar je cliënt woont of waar je organisatie gevestigd is? Welke organisaties huizen daar?
Wie zijn de buren? Wie zijn de boschampions (zie verder) in de buurt en met wie raden zij je aan om in contact te
treden? Hoe actief ben je zelf betrokken in de buurt? Doe je mee aan de open-bedrijven-dag, werken je cliënten in de
buurt, besteden ze hun vrije tijd in de buurt, …? Odisee ontwikkelde een vragenlijst om je buurt in kaart te brengen
en schuift de metafoor van de ‘boschampion’ en ‘pockets of people’ naar voor om in de buurt op zoek te gaan naar
partners in crime, die je kunnen helpen op je pad.
De Boschampignon
Om bruggen te bouwen naar de rest van de samenleving is het inzetten van een boschampion een goede zet. Boschampions zijn mensen die een ruim ondergronds vertakt netwerk hebben. Ze komen terug in de verhalen van andere mensen en kennen zelf heel wat mensen.
Boschampions zijn onopvallend, je moet ernaar op zoek gaan. De beste manier om boschampion te traceren is door
het te vragen aan mensen die van de buurt zijn. Boschampions zijn niet te kweken en laten veel sporen na.
Misschien heb je wel een collega, cliënt of ouder die van de buurt is en een boschampion kent. Via via kom je zeker
een boschampion op het spoor. Laat je vraag ook via via doorgeven. Mensen gaan sneller iets doen voor iemand die
ze kennen.
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Pockets of people
Op zoek gaan naar mogelijkheden om vormen van ruil tot stand te brengen, kan door je te begeven naar plaatsen
waar veel mensen samen komen en een praatje slaan met mekaar. Bijvoorbeeld een bank in het park, een speeltuintje, onder de haardroger bij de kapper, op het voetbalpleintje, aan de kerk of moskee, …
Vat post op die plaatsen, breng talenten en krachten in kaart, stel je vraag en breng vormen van ruil tot stand. Ook
online kunnen tegenwoordig pockets of people ontstaan. Denk aan facebook, Twitter en andere online toepassingen
waar mensen zich groeperen rond eenzelfde gedachtengoed, engagement, evenement, …

STAP 6: SUCCES- EN FAALFACTOREN VOOR SOCIALE INCLUSIE

AANBEVELINGEN

Werken aan sociale inclusie is een cyclisch proces. In het traject met de ene cliënt kom je aanbevelingen op het
spoor voor de eigen organisatie, lokale besturen, verenigingen, … die ervoor kunnen zorgen dat de faalfactoren in het
traject van een andere cliënt verminderd worden en de succesfactoren vergroten. Breng deze aanbevelingen in kaart
en ga er actief mee aan de slag. Treedt op als belangenbehartiger, lobbyist en netwerker om hefbomen te installeren
op de weg naar meer sociale inclusie.
Trek het thema open binnen de eigen organisatie en responsabiliseer elke medewerker. Van directie tot onderhoudspersoneel. Ze hebben allemaal een rol te spelen in het proces naar een netwerkorganisatie.

STAP 7: PROJECTRESULTAAT VERDUURZAMEN
Het personeelsverloop in de sector is groot. Zorg ervoor dat het actief burgerschap van je cliënt niet staat of valt bij
jouw aanwezigheid. Zwanger, ziek of een andere job? Geen probleem, want jij hebt buffers ingebouwd waardoor het
netwerk rond je cliënt autonoom kan verder werken.
Zorg ervoor dat je je acties goed in kaart brengt. Hou alle contactgegevens en mogelijke pistes goed bij. Giet ze in
een handig draaiboek / website / … die eigendom wordt van je cliënt. Zorg ervoor dat je cliënt betrokken werd bij
iedere stap die je ondernam. Laat hem zoveel mogelijk zelf doen, zodat hij, samen met zijn netwerk, de skills oefent
om in de toekomst zelf voor zijn zaak te gaan.
Maak ook goede afspraken met de netwerkpartners. Wie neemt welke taken op? Op welke termijn kunnen engagementen worden opgenomen? Wat zijn voorwaarden om dat te kunnen doen? Wie heeft men daarvoor nodig? Door
pro-actief bij deze vragen stil te staan, zorg je voor het duurzame karakter van de sociale inclusie van je cliënt.
Ruil met winst voor beide partijen
Bruno heeft een psychiatrische problematiek en woont zelfstandig. Hij heeft groene vingers en onderhoudt de tuin
van Imane. In ruil daarvoor kookt Imane wekelijks een portie extra voor Ludo, wanneer ze eten maakt voor haar
gezin. Ludo eet graag een hapje mee en komt zo wat vaker onder de mensen. Bij Imane leert Ludo een vriend van
het huis kennen. Farid is een buurman van wat verder in de straat. Hij is erg filosofisch ingesteld en kan uren met
Bruno filosoferen over de dingen des levens. Farid heeft daar veel aan.
‘Ruil’ biedt je project meer kans op slagen. Zorg ervoor dat je niet alleen uitgaat van community care, waarbij de
zorg of ondersteuning van je cliënt door het gezin, de familie of de buurt wordt opgenomen. Iedereen heeft wat te
bieden. Breng in kaart hoe je vormen van ruil tot stand kan brengen tussen je cliënt, familie en andere buurtbewoners. Niet alleen het netwerk van je cliënt, maar ook de andere buurtbewoners worden er beter van.
Op de achterkant van een bierkaartje
Community building start met kleine dingen. Het hoeven geen grootse projecten
of ingewikkelde plannen te zijn. Meestal kan je de start van een succesvol
community building project samen vatten op de achterkant van een bierkaartje.
Gooi een eerste steen en laat de kringen in het water hun werk doen.
Community building: de kunst van het gewoon doen
Community building vraagt geen ingewikkelde plannen of grootse projecten.
Het vraagt wel durf en doorzettingsvermogen, want eerlijk, het gaat niet vanzelf.
Toch vraagt het niets anders van je dan de skills die je al bezit.
Met een gezonde portie (zelf)vertrouwen, een goed buikgevoel, een neus voor opportuniteiten en communicatieve
skills om te netwerken, kom je heel ver. Gewoon doen is de boodschap. Laat de sneeuwbal maar rollen. Misschien
komen we elkaar op de weg wel ergens tegen.
Benieuwd naar meer theoretische kaders en handige tools om aan de
slag te gaan met sociale rolversterking, netwerkontwikkeling en community building? Misschien is de inspiratiedag of verdiepingsweek sociale
inclusie iets voor jou. Neem contact op met inge.verhaegen@odisee.be.
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OVER SAMEN HUIZEN EN SAMENHUIZEN
In ’t hartje van Brussel, op de Sint Jorissite, is sinds
kort een nieuw ‘Samenhuizen’-project van start gegaan! Het is een samenwerkingsverband tussen de
VZW’s De Lork, De Lariks, De Overmolen, Baïta, het
Kenniscentrum Woonzorg en de Goede Bijstandsparochie. Het project werd ook erkend door minister
Vandeurzen als één van de 6 Vlaamse proeftuinen
woonzorg binnen geestelijke gezondheidszorg. Bewoners met een verstandelijke beperking wonen er
samen met mensen met het syndroom van Korsakov
en een aantal mensen van de parochie. Het zijn vijftien mensen van verschillende leeftijden, met een
verschillende achtergrond, verschillende talenten
en interesses en een verschillende kijk op het leven.
Maar allemaal staan ze open voor het samenhuizen
met anderen. Ze wonen verdeeld over 2- of 3-kamerappartementen en enkele studio’s. Op het gelijkvloers is er een gemeenschappelijke wasruimte en
een rokers-koertje.
Beneden bevindt zich een grote ontmoetingsruimte
waar momenteel nog aan gewerkt wordt. Deze zal
multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Zo zullen
de vrijwilligers van de parochie er elke woensdag koken voor wie wil, De Lork zal er wekelijks een avondactiviteit organiseren en natuurlijk is er ruimte er
voor elk feestje of gezelschapsmoment! Regelmatig
worden de koppen bijeengestoken met de andere
mensen en organisaties op de site: de school, Pagasa, Indivo, de Overmolen,… Zo zijn er plannen om
op de binnenplaats een tuin aan te leggen. En niet
zomaar een! Ze zal samengesteld worden uit gras,
bomen, planten, moestuin, kippen, banken,… Kortom de ideale plaats om elkaar ook bij mooi en warm
weer te ontmoeten. Handen uit de mouwen zullen
we samen moeten steken! Er zijn nu al kandidaten
om de moestuin te onderhouden, de kippen eten
te geven,… Half april geven we met z’n allen het
startschot in de vorm van een ‘tuin-opbouw-weekend’ waar iedereen die wil aan mee kan helpen. We
zijn volop bezig met het uitbouwen van het ‘samen’
huizen. Stilaan leren we elkaars interesses kennen
en zo kunnen we bij elkaar op de koffie, eens samen
koken, … Martine strijkt heel graag, dus Petra weet
haar maar al te goed te vinden! Thomas en Jeroen
gaan graag naar de film of theater en worden graag
vergezeld door Petra, Dirk en alle anderen die hier
nog zin in hebben. Op de dag waarop Pia als nieuwe
bewoonster haar studio betrok, kon ze direct gebruik maken van de stofzuiger die haar buurvrouw
Petra bovenhaalde.
Spijtig genoeg was de ontmoetingsruimte nog niet
gebruiksklaar toen de bewoners verhuisden. Geen
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Elisa Wouters, VZW De Lork

probleem, daar vonden vrijwilliger Maurice en Johnny wel iets op! Van een leegstaande ruimte in een
andere blok op de site werd op korte tijd een gezellig plekje gemaakt. Vanaf dan werd het ontmoetingsmoment op woensdag om 15u geïnstalleerd.
Alle bewoners weten dit intussen en Maurice is altijd
van de partij om samen met Martine de mensen te
ontvangen met een stukje taart en koffie en nadien
wat op te ruimen. Geregeld brengen andere mensen
ook iets lekkers mee

Thomas:
“Het etentje was leuk. vooral dankzij Jeroen die
heerlijke pizza heeft gemaakt.
Het valt hier super mee! Voor mij is dit avontuur
erg nieuw en onbekend terrein. Hoewel niet expliciet hield ik ergens wel rekening met de kans
dat het niets zou worden. Die kans lijkt me nu
quasi-onbestaande te zijn.”
Petra:
“Ik woon heel graag in Brussel. Het samenwonen
met anderen is tof. Ik leer veel andere mensen
kennen: Dirk, Martin, Martine, Maurice,… De begeleiding is tof en soms niet tof. Feestjes vind ik
altijd tof. Elke woensdag is er een taart-moment
voor iedereen! Pia is mijn nieuwe buurvrouw. Ze
is een flinke vrouw!”
Martine:
“Voor mij is dit echt een grote verandering vergeleken met vroeger. ‘k Heb mijn thuis terug. Ik heb
een fijn appartement waar ik me goed voel. Ik
kan veel zelf beslissen vb. wat ik wanneer doe. Ik
doe ook vrijwilligerswerk in De Schelp. Ik help er
koken. Ook ga ik helpen in Den Teirling in Elsene.”

Maurice:
“ Als vrijwilliger organiseer ik wekelijks een ontmoetingsmoment op de site. Het samenbrengen
van mensen is zo belangrijk! Leuk om met verschillende mensen in contact te komen. Mensen
kunnen dingen kwijt bij elkaar met een tas koffie
en een stukje taart. Ze hebben elk hun eigen kijk
op het leven en dat is fantastisch.”

Egide:
“Si on se rencontre comme ici, ça fait plaisir
pour tous. On se connait sur le site et c’est très
important pour que nous nous sentons à l’aise en qu’on a le sentiment de sécurité. Tout
le monde est très gentil. C’est 100% oké pour
moi!”

Dirk:
“’t Is hier plezant. We doen veel samen. Ik
woon op een groot appartement.”
Martin:
“Om nieuwjaar te vieren hebben we op het appartement van Thomas en Jeroen samen pizza’s
gemaakt. We hebben gezellig samen gegeten.”

Meer info:
VZW De Lork
Jean Robiestraat 29
1060 Brussel
Telefoon: 02/534.50.51
Email: info@vzwdelork.org
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KEN IK JOU?

HET VERHAAL VAN EEN MOLENBEEKSE
INTERSECTORALE SAMENWERKING.

Verenigde krachten, aandacht voor mogelijkheden en gemeenschappelijk vertrouwen in mensen is het doel van
beide organisaties. Iedereen is het er over eens, kijken over de muren, schotten weghalen, samenwerken aan
maatschappelijke meerwaarde ontvouwen in de buurt, een antwoord in samenwerking creëren, een aanvulling
van er voor elkaar zijn in ontmoeting en in verschillende levensfacetten. Samenwerkende, ontschottende zorg
over sectoren heen is onze toekomst. Kan dit? Ja! Welzijn en thuishulp-dagverzorgingscentra vinden elkaar!

WIE IS WIE?
Zonnelied
Zonnelied vzw is een dienstverleningscentrum voor
personen met een beperking: al dan niet met een bijkomende psychiatrische problematiek en gedragsproblemen, personen met een meervoudige beperking en
personen met een niet aangeboren hersenletsel. We
bieden: woon- en dagondersteuning , kortdurende
woonondersteuning, Begeleid Werken alsook ambulante en mobiele begeleiding. Onze organisatie is werkzaam op 8 locaties waaronder 2 locaties in Brussel met
name Laag en Hoog Molenbeek. In de Woonzorgzone,
gelegen Begijnestraat 54 te Sint-Jans-Molenbeek is er
een specifiek residentieel aanbod voor personen met
een meervoudige beperking (MV) en voor personen met
een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Er is de mogelijkheid tot kortdurende woonondersteuning en er
wordt tevens dagondersteuning (ateliers) aangeboden
voor personen met een beperking.
Meer info:
www.zonneliedvzw.be
053/64.64.30

Familiehulp
Familiehulp is met meer dan 12.500 medewerkers
actief in de thuiszorg in Vlaanderen en Brussel. Deze
partnerorganisatie van beweging.net biedt een breed
gamma van thuiszorgdiensten zoals gezinszorg, ouderenzorg, zorg voor personen met dementie, zorg voor
personen met een psychische ziekte, zorg voor personen met een handicap, zorg voor personen in kansarmoede, kraamzorg, palliatieve zorg, oppas, poetshulp
en karweihulp. Familiehulp organiseert opleidingen
voor het beroep van verzorgende, beheert kleinschalige dagverzorgingshuizen (NOAH’s) en baat 6 kinderdagverblijven uit. Je kan bij Familiehulp ook terecht
voor huishoudelijke hulp met dienstencheques (PIT).
Met Goed wonen is Familiehulp ook actief in de sociale
economie.
Meer info:
www.familiehulp.be
02/543.79.10
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NOAH Molenbeek: een kleinschalig dagverzorgingshuis in
hartje Molenbeek
NOAH Molenbeek is een kleinschalig dagverzorgingshuis
van Familiehulp, waar oudere personen met een zorgbehoefte samen een gezellige dag kunnen doorbrengen
in een warme, huiselijke omgeving. NOAH staat voor
Nabijheid, Opvang, Aandacht, Huiselijkheid. Dit unieke
concept van kleinschalige dagverzorging sluit perfect
aan bij de visie van Familiehulp over zorg op maat. Bovendien wil NOAH via sociaal contact een dam opwerpen tegen toenemende vereenzaming bij senioren.
Door te kiezen voor een NOAH in het hart van
Sint-Jans-Molenbeek wil Familiehulp mee een positief
verhaal schrijven voor deze gemeente, die al te vaak
negatief in het nieuws komt. Familiehulp hoopt
dat dit nieuwe dagverzorgingshuis een plaats mag worden waar buren en oude vrienden uit Sint-Jans-Molenbeek en omgeving elkaar in een veilig en warm nest
ontmoeten.

In de toekomstige “zorgstraat”, Begijnenstraat, werken, vanuit verschillende expertises, dienstencentra en
dienstverlening personen met een
handicap samen.
• Op deze campus werken Zonnelied vzw en NOAH samen aan de toekomst, zorg voor personen met een beperking (welzijn) met ouderenzorg, familiehulp.
• Zonar: focust zich op de doelgroep personen met een
handicap jonger dan 65 jaar die momenteel verblijven
in een Brussels woon- en zorgcentrum. De meeste bewoners in deze doelgroep hebben geen VAPH erkenning
waardoor er binnen het project gezocht wordt naar ondersteuning op maat d.m.v. rechtstreeks toegankelijke
hulp. Daarnaast werkt Zonar ook nauw samen met de
directie en personeelsleden van de woonzorgcentra.
Zonar poogt samen met hen via flexibele, creatieve
methoden kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan
te bieden aan de bewoners en personeelsleden van de
woonzorgcentra.
• Begeleid werken: is een initiatief van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH),

dat aansluit bij de inclusiegedachte van de Vlaamse
Overheid. De doelstelling is personen met een mentale
en/of fysische en eventueel een bijkomende psychische
beperking, die niet de mogelijkheid hebben om een bezoldigde of loonvormende arbeid uit te voeren toch op
een individuele en trajectmatige manier te begeleiden
naar een onbezoldigde arbeidsactiviteit op maat. Begeleid Werken kan een voortraject zijn om te groeien naar
een betaalde job.
In de Begijnestraat, de groeiende “zorgstraat” in het
Brussels hoofdstedelijk gewest, werkt Zonnelied vzw
eveneens samen met andere dienstverleners zoals:
• Met vzw De Lork in wederzijdse uitwisseling van expertise, dagabestedingsuitwisseling cliënten, deelname
kerstmarkt.
• Met De Welvaartkapoen vzw deelname aan een activiteit: één van onze cliënten gaat er begeleid werken
(tafels afruimen) in het sociaal restaurant, ze doen retouches voor ons. Verder is er samenwerking rond de organisatie van cliëntenvervoer, alsook de deelname aan
Zonnelied’s kerstmarkt
• Samenwerking Tijl Uilenspiegel (lagere school): kinderen zetten in op hun talenten, de dansworkshops gaan
door binnen onze lokalen waarbij onze cliënten konden
aansluiten.
Binnen deze zorgstraat wil Zonnelied vzw samen met

andere partners een zoektocht, een weg uitstippelen,
samen denken en verder dromen van ‘hoe kan ik jou
ontmoeten?’. Bij de dienstverleningen staat de mens
in zijn of haar omgeving centraal, inclusie en kwaliteit
van leven voor iedere betrokkene, emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties, persoonlijke ontplooiing, lichamelijk welbevinden, zelfbepaling, sociale
inclusie/erbij horen . Dit project, deze straat, zet in
op afstemmen, zorgaanbod verbinden met elkaar, het
zoeken naar raakpunten en elkaar aanvullen binnen de
zorg. Buurtvervlechting is ons doel, waarbij we zoeken
naar een creatieve manier van samen werken, zonder
ons te laten beperken door verstikkende regelgeving,
waardoor intersectoraal werken mogelijk wordt. Op
deze manier staat de cliënt met zijn zorgvraag centraal!

Ken ik jou? Kan ik aanvullend zijn? Hoe dan?
We willen meer zijn dan dienstverleners die toevallig
op dezelfde campus gehuisvest zijn. En ja, het formuleren en mooie woorden schrijven is een gave, net als de
macht van het beheersen en bespelen van al die letters.
Maar het omzetten van deze gedachten en woorden
zoals inclusie, zelfverwezenlijking, kwalitatief leven,
ontschotten en alle modegevoelige termen is een kunst
die zit in kleine echte levensverhalen en voorbeelden.
Net als de wisselwerking in ondersteuning van mantelzorgers. Bijvoorbeeld een volwassen persoon met een
beperking inwonend bij zijn oudere moeder. De ouder
heeft een vraag naar dagopvang in buurt voor haar volwassen zoon. Zonnelied vzw huisvest de persoon met
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een beperking en NOAH biedt een antwoord aan de
nood van de moeder. Vroeger bestond de mogelijkheid
niet voor moeder en zoon om bij elkaar in de buurt te
zijn. Op hun vraag tot ondersteuning bieden wij door
onze samenwerking een antwoord.
Enkele voorbeelden wat je met samenwerking kan doen:
• Samenwerking met NOAH en WZC Arcus: De samenwerking heeft tot doel om de cliënten van NOAH en Arcus de kans te bieden vrijwilligerswerk te verrichten in
onze werking (dit kan zowel binnen de woon als dagsituatie zijn). Uit Arcus sluiten verschillende vrijwilligers
aan. Beide cliënten voelen zich gewaardeerd, de vrijwilligers groeien doordat ze gewaardeerd worden, nuttig zijn , de andere cliënten doordat deze vrijwilliger
voor hen een uitstap, een winkelbezoek terug mogelijk
maakt.
• Oudere mensen met een beperking (NAH) sporten samen met ouderen uit de buurt of NOAH dagcentrumbezoeker. Bejaardengym is er en voor iedere deelnemer is
er hetzelfde aanbod! We zetten in op normaal, sociaal,
inclusief.
• Ontmoeting van elkaar in de kiné ruimte.
• Infrastructuur Zonnelied vzw maakt het mogelijk voor
de oudere om aangepast bad te nemen.
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• Organisatie kerstmarkt 2015 door Zonnelied vzw:
buurtvervlechting, zichtbaar maken van het aanbod en
dienstverlening in de straat (partners die deelnamen:
De Lork, Welvaartkapoen, Wereldwinkel, Zonar,
• Pedicure Zonnelied vzw, ook een antwoord voor NOAH,
ook voor een andere uit de straat kan dit. (toegankelijkheid)
Vanuit Zonnelied vzw geloven we in de versterking van
elke bewoner en dagcentrumbezoeker, de buurt maar
ook in de reeds bestaande organisaties. Binnen de uitdaging van intersectoraal samenwerken tussen Zonnelied vzw en NOAH kan ik alleen maar concluderen dat
samenwerken kan, over muren kijken ook. Samen zijn
we meer, positiever, ons aanbod is sterker en meer op
maat, zo gewoon waar mogelijk. Het is een duidelijk
bewijs dat de concentrische cirkels werken ... en we
bestaan ... samen.

Cristophe Van den Nest,
Zonnelied VZW
Martine De Ridder,
Familiehulp
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