FICHE “ontmoetingsgroepen in Oikonde”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Oikonde Brugge
Project/initiatief: Ontmoetingsgroepen voor steunfiguren
Sector: VAPH
Werkingsgebied: regio Noord West-Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen:
Contactadres: Langestraat 72, 8000 Brugge
Startjaar: 2011
Contactpersoon:
naam: Inge Vanhoutteghem
adres: Langestraat 72, 8000 Brugge
tel: 050/33 43 17
mail: inge.vanhoutteghem@oikondebrugge.be
website: www.oikondebrugge.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Vanuit Oikonde hebben we een jarenlange traditie om niet enkel de volwassene met een
beperking te gaan ondersteunen maar steeds vanuit samenwerking met het natuurlijk netwerk
te vertrekken. Samenwerken realiseren tussen cliënt, netwerk en hulpverleners is het
uitgangspunt.
We zijn er echter van overtuigd dat naast het ondersteunen van één cliëntsysteem steunfiguren
uit verschillende cliëntsystemen samenbrengen bijzonder ondersteunend kan zijn naar
steunfiguren vanuit het principe van ervaringsdeskundigheid.
Doelstellingen
-

Steunfiguren samen brengen (“lotgenotencontact”)
Steunfiguren ervaringen laten delen (“ervaringsdeskundigheid uitwisselen”)

Doelgroep
Steunfiguren (en andere mensen uit het natuurlijk netwerk) van (jong)volwassenen met een
beperking

Korte beschrijving van de werking

Drie keer per jaar organiseren we ontmoetingsgroepen voor steunfiguren (en andere mensen
uit het natuurlijk netwerk). Naast een formeel luik (kennismaking, groepsgesprek op basis
van vragen die leven en thema’s die aangereikt worden door steunfiguren) is er ook het
informele luik (waarbij steunfiguren elkaar opzoeken in een gezellig kader met een glaasje en
een hapje).

Visie op vermaatschappelijking
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Het containerbegrip vermaatschappelijking van de zorg bekijkt Oikonde vanuit een relationele
invalshoek (en niet vanuit een economische bril). Inclusie helpen realiseren is een van de
kernopdrachten binnen Oikonde. Inclusie vorm geven gebeurt door verbinding mogelijk
maken tussen mensen en hun omgeving en betrokkenheid centraal te stellen. Hierbij willen
we vanuit samenwerking met alle actoren komen naar antwoorden op vragen.
Oikonde wenst mensen te verbinden met elkaar. Vanuit de overtuiging dat verbondenheid
tussen mensen kansen biedt aan volwassenen met een beperking en hun netwerk. De
opgedane expertise en ervaringen in zorgengagementen kunnen tijdens ontmoetingsgroepen
voor en door steunfiguren uitgewisseld worden. Samen met andere steunfiguren ervaren waar
knelpunten, krachten en mogelijkheden liggen biedt kansen aan iedere steunfiguur. Onder
steunfiguren verstaan we ieder individu uit het familiaal of sociaal netwerk van
(jong)volwassenen met een (vermoeden van een) beperking.
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