FICHE “uitwisselen van expertise omtrent samenwerken met
het netwerk van volwassenen met een (vermoeden van) een
beperking”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Oikonde Brugge
Project/initiatief: uitwisselen van expertise omtrent samenwerken met het netwerk van
volwassenen met een (vermoeden van) een beperking
Sector: VAPH
Werkingsgebied: regio Noord West-Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen:
Contactadres: Langestraat 72, 8000 Brugge
Startjaar:
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?
In Oikonde bestaat er een jarenlange traditie om ondersteuning aan mensen met een beperking
te bekijken vanuit de invalshoek samenwerken met de cliënt en netwerk. Deze specifieke
kijk heeft er voor gezorgd dat medewerkers binnen Oikonde een denkkader en methodieken
hebben uitgewerkt, opgepikt en verfijnd om zo effectief samenwerken met cliënt en netwerk
kansen te geven. Overtuigd van krachten en mogelijkheden bij mensen met een beperking en
hun netwerk en de geschiedenis van de dienst (dienst voor pleegzorg) werd expertise
opgebouwd en tot op vandaag voortdurend verder uitgewerkt.
In het kader van de ontwikkeling binnen het VAPH waarbij de klemtoon komt te liggen op
samenwerken met het netwerk willen we de opgebouwde expertise ter beschikking stellen van
andere hulpverleners (binnen diverse sectoren).
De opgebouwde kennis kan eenvoudig gehanteerd worden als denkkader door alle
welzijnsactoren (zowel hulpverleners die samenwerken in de ouderenzorg, jongerenwelzijn,
algemeen welzijnswerk, binnen sociale huizen, etc).
Doelstellingen
Tijdens het uitwisselen van expertise staat centraal een kruisbestuiving vanuit het concrete
werkveld binnen een kader waar krachtgericht werken voorop staat met als doel medewerkers
te laten nadenken. Daarop volgend bestaat er ook de mogelijkheid om de nood aan specifieke
vaardigheden om samenwerken alle kansen te geven te trainen.
Drie verschillende vormen van uitwisseling van expertise die bouwstenen zijn in een groter
verhaal:
1) Kijk op samenwerken met het netwerk van mensen met een ( vermoeden van een)
beperking meegeven met als doel de medewerkers te inspireren en te prikkelen vanuit
concrete voorbeelden
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2) Stilstaan bij de verschillende perspectieven, de mentale modellen op netwerk en de
visie op samenwerken tussen cliënt, het netwerk en hulpverleners vanuit de
praktijkervaring
3) Inoefenen van specifieke vaardigheden die nodig zijn om het samenwerken vorm en
inhoud te geven

Doelgroep
Iedere deskundige die meer wens te weten over het concreet vorm geven van samenwerken
met cliënten, families, sociale netwerken en hulpverleners.
Onze expertise is opgebouwd in VAPH maar is in andere sectoren ook bijzonder bruikbaar.

Korte beschrijving van de werking
Tijdens het uitwisselen van expertise staat centraal een kruisbestuiving vanuit het concrete
werkveld binnen een kader waar krachtgericht werken voorop staat met als doel medewerkers
te laten nadenken. Daarop volgend bestaat er ook de mogelijkheid om de nood aan specifieke
vaardigheden om samenwerken alle kansen te geven te trainen.

Visie op vermaatschappelijking
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. We willen in de
relatie cliënt, netwerk en hulpverleners niet vertrekken vanuit het principe “betrekken bij”
maar als uitgangspunt “samenwerken” vorm geven. Samenwerken maakt het mogelijk dat
verbindingen gerealiseerd kunnen worden vanuit een krachtgerichte bril.
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