FICHE “Vereniging ’t Sas - Inloopcentrum”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Vereniging ‘t Sas
Project/initiatief: Inloopcentrum
Sector: intramuraal dienstverlenend maatschappelijk werk
Werkingsgebied: mensen met verminderde welzijnskansen op grondgebied Brugge
Samenwerkingsverband tussen: OCMW Brugge, CAW Noord West Vlaanderen
Contactadres: Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2 – 8000 Brugge
Startjaar: 2004
Contactpersoon:
naam: Elke Van Mieghem
adres: zie contactadres
tel: 050/32.76.70
mail: info@sasbrugge.be
website: /

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
In 2004 leefde in Brugge de nood aan een laagdrempelig ontmoetingsinitiatief. Dit vanuit het
signaal dat er mensen met verminderde welzijnskansen waren die door de mazen van het
hulpverleningsnet vielen. Mensen die op het grondgebied Brugge verbleven en, ondanks de
nood, de weg naar de hulpverlening niet meer vonden of er niet (meer) terecht konden met de
specifieke vragen die zij hadden.
Doelstellingen
Iedereen is in het inloophuis welkom voor het volgende aanbod:
Onthaal : Een laagdrempelig onthaal tracht mensen een vrij toegankelijke plaats te bieden
waar ze op momenten waarop dat ze er nood aan hebben even op verhaal kunnen komen, tot
rust komen, een concreet probleem van het moment kunnen voorleggen zonder zich te moeten
engageren voor bredere of dieper gaande hulpverlening. Hooguit gaat het om een partieel,
beperkt antwoord; toeleiding en oriëntatie naar hulpverlening en maatschappelijke
dienstverlening;
Ontmoeting : De ontmoetingsfunctie biedt een gedeeltelijk antwoord op het afwezige of
kwetsbare sociale netwerk van de doelgroep. De ontmoeting is vrijblijvend, in de zin dat niets
moet: men is vrij om vanuit de ontmoeting (deels) te participeren aan andere activiteiten, maar
dat hoeft niet;
Ontspanning : Regelmatig worden ontspannende activiteiten voorzien, hetzij op permanente
basis (ter beschikking stellen van materiaal), hetzij op initiatief van deelnemers zelf, hetzij
geprogrammeerd. Doel is de ontmoetingskansen wat meer vorm geven voor wie dit wenst en
op bepaalde momenten een zekere (doch partiële) daginvulling te bieden. Binnen het
ontspanningsaanbod wordt ook regelmatig aandacht besteed aan culturele activiteiten en
cultuurparticipatie. Ook vorming komt regelmatig aan bod;
Praktische dienstverlening : Inloopcentrum 't Sas wil via het aanbieden van faciliteiten zoals
douche, wasmachine, droogkast, strijkmogelijkheid, computer met internetverbinding,...
inspelen op materiële en administratieve behoeften
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Doelgroep
Het inloopcentrum richt zich naar volwassenen, al dan niet vergezeld van kinderen, met
verminderde welzijnskansen. Vaak gaat het om mensen die met hun vragen nergens terecht
kunnen, een klein of geen sociaal netwerk hebben waardoor zij geïsoleerd leven, met een
kluwen aan problemen kampen,...
Korte beschrijving van de werking
Het inloopcentrum wil, als deelwerking van de pluralistische vereniging 't Sas in Brugge, een
ankerplaats zijn en verbindend werken voor kwetsbare mensen met verminderde
welzijnskansen. Hiertoe bieden we op een laagdrempelige en vrijblijvende wijze onthaal,
veilige ontmoeting, ontspanning en praktische dienstverlening aan;
trachten we via actieve participatie van de doelgroep hun zelfwaardering te stimuleren en hun
geloof in eigen capaciteiten aan te scherpen;
dragen we er via het opnemen van de signaalfunctie toe bij dat hulp- en dienstverlening beter
op elkaar en op deze doelgroep worden afgestemd.
Visie op vermaatschappelijking
Het is belangrijk dat ook (en zeker ook) mensen met verminderde welzijnskansen hun plek in
de maatschappij kunnen vinden. Het laagdrempelige model van een inloopcentrum kan
hiertoe bijdragen. Het centrum wil als een ankerplek fungeren waar men langs kan komen
wanneer het even moeilijker gaat en waar men terug ‘bij kan tanken’. De kracht van het
centrum ligt in de presente houding die de medewerkers hanteren. Mensen kunnen er
‘gewoon’ zijn, zonder meer. Deze houding creëert ruimte om vertrouwen op te bouwen en
zich maatschappelijk (terug) te verankeren. Het centrum wil een vangnet zijn voor mensen
met vragen en richting geven aan hen die hier klaar voor zijn. Naast een heel praktisch aanbod
worden ook participatieve groeikansen aangereikt. Zo kunnen bezoekers zich engageren
binnen het vrijwilligerswerk, zetelen in een Adviesraad of hun stem laten horen via een
bezoekersbijeenkomst.
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