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IDENTIFICATIE
Organisatie: KU Leuven
Project/initiatief: Magenta
Sector: Handicap en chronische ziekte (ondersteuning ouders)
Werkingsgebied: Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen: ad-hoc samenwerkingen
Contactadres:
Startjaar: 2012
Contactpersoon:
naam: Noor Seghers
adres: Leopold Vanderkelenstraat 32, 3000 Leuven
tel: +32 (0)16 373896
mail: noor.seghers@kuleuven.be
website: http://www.magentaproject.be/

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Noor Seghers, zelf moeder van een kind met een handicap, herkende bij andere ouders de
moeilijke zoektocht naar informatie en concrete invulling van “bijzonder ouderschap”. Ze ervaarde
ook hoe managementtechnieken haar en het gezin meer ruimte en levenskwaliteit brachten en hoe
ervaringen van andere ouders haar inspireerden.. Ze nam contact op met professor Bea Maes die
van meetaf aan de potentiële kracht zag van specifieke workshops en een werkboek om ouders
met een zorggezin te ondersteunen bij hun alomvattende opdracht en het project mee vorm gaf.

Doelstellingen
Magenta, voor en door ouders, versterkt ouders van kinderen met een handicap of chronische
ziekte om de zorg op een duurzame manier aan te pakken. Er worden instrumenten aangereikt om
de zorg te organiseren én om een evenwicht te vinden met andere rollen (als werknemer, partner,
broer of zus, buur, vrijwilliger, vriend, gewone ouder, …).We vertalen hiervoor een aantal
managementtechnieken naar de gezinssituatie en faciliteren de uitwisseling van
ervaringsdeskundigheid en inzet van een netwerk.

Doelgroep
Doelgroep: ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte,
Magenta Balans: aanbod voor ouders van zorgenkinderen tussen 0 en 14 jaar
Loopbaan met zorg: vorming en toolbox over bewuste loopbaankeuzes
ToekomstSporen: workshops voor jongeren 15- 25 jaar en hun ouders ivm overgang naar
volwassenheid.

Korte beschrijving van de werking
Ouders kunnen een reeks van 4 workshops volgen. Deze worden steeds begeleid door een
ervaringsdeskundige ouder (team van 7 vrijwilligers). De zorg-werk-leven-balans van de ouders
staat centraal. Een zeer belangrijk thema is het delen van de zorg met anderen, zowel met mensen
uit het eigen netwerk als met professionelen. Elke workshop is een mengeling van informatie,
oefeningen en gesprek met de andere ouders. Voor de doelgroep van ouders van jonge kinderen (0
tot 14 jaar) is er een werkboek gemaakt waarmee ouders zelf aan de slag kunnen gaan.

Visie op vermaatschappelijking
De binnenste kring, het gezin waar iemand deel van uitmaakt, is zeer bepalend voor de kwaliteit
van leven van een persoon met een beperking of ziekte. Ouders vervullen, levenslang, een
belangrijke rol. Hen versterken in keuzes maken over de eigen zorgrol (in combinatie met andere
rollen die ze willen opnemen), vaardigheden opdoen om de zorg te organiseren en partnerschap
aan te gaan met anderen is van essentiëel belang. Vermaatschappelijking van de zorg is appél
doen op ouders. Ouders moeten op hun beurt appél kunnen doen op ondersteuning vanuit de
maatschappij.
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