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Locomotions

q

De fotoreportage Locomotions vertrekt vanuit de sportieve mogelijkheden en de
kracht van het samen sporten: mensen met en zonder geestelijke gezondheidsproblemen samen in beweging. De kracht komt vanuit de sterkte van de patiënt,
maar ook vanuit de sterkte van de sporter zonder beperking die zich daarvoor wil
inzetten, die door samen met de patiënt te sporten ook anderen kan motiveren
om in beweging te komen.

voorstelling van het project
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Psylos is een erkende Vlaamse recreatieve sportfederatie die zich specifiek richt
tot personen met geestelijke gezondheidsproblemen. Al meer dan 40 jaar overkoepelt
en ondersteunt Psylos sportclubs met een link naar de geestelijke gezondheidszorg.
Waar vroeger de basiswerking zich vooral richtte op ontmoeting via evenementen ligt
vandaag het accent op het inbedden van onze clubs in het lokale netwerk van sportieve vrijetijdsbesteding en zo het sportaanbod naar onze leden en personen met geestelijke gezondheidsproblemen te verbreden.
Via overleg en samenwerking worden de behoeften van de clubs gedetecteerd, in functie van een begeleidingstraject op maat. Bij het samenbrengen van de lokale partners
(Psylosclub, sportdienst, sportclubs, ...) werd vastgesteld dat er enerzijds een grote bereidwilligheid was om het aanbod aan te passen of af te stemmen op de interesses en
behoeften van onze clubs en leden. Anderzijds bleek er ook een gebrek aan kennis en
informatie over de doelgroep, ondersteuning vanuit de GGZ-sector en sensibilisering
van de sport- en vrijetijdssector.
Psylos ontwikkelde een fotoreportage ‘Locomotions’. De reportage schetst een beeld
van mensen in beweging, mensen met en zonder geestelijke gezondheidsproblemen.
De sporter en zijn beleving van beweging staan centraal, de rest is bijzaak.
De beelden werden genomen tijdens sportieve activiteiten van Psylos en haar aangesloten clubs waarop zowel mensen met als zonder geestelijke gezondheidsproblemen
werden uitgenodigd en samen in beweging kwamen. Het is de bedoeling dat de reportage het brede publiek bereikt en dat bezoekers van de tentoonstelling eerst en vooral
een indruk krijgen van mensen die genieten van hun sportieve belevingen. Pas na het
bekijken van de laatste foto ontvangen ze informatie over de eigenlijke context. Op
die manier wil de reportage hen bewust maken dat beelden die alledaags ogen ook
gewoon alledaags kunnen zijn, ook al blijkt het over een bijzondere groep mensen te
gaan.
De fototentoonstelling werd gelanceerd op 24 november 2011 in het P.Z. Sint-JanDe-Deo in Gent en reisde daarna rond (Menen, Zottegem, Brussel, Geel, Hasselt,
Bierbeek), waarbij onze clubs de kans krijgen om ze te tonen aan hun eigen lokale
netwerk. We opteren daarbij dan ook voor openbare plaatsen, bij voorkeur sportieve
ontmoetingsruimten zoals de gemeentelijke sporthal.
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1. Ontstaan
Bij het opzetten van overleg en samenwerking tussen de lokale partners voor sportieve vrijetijdsbesteding, bleek dat een vertekend beeld van de doelgroep verkeerde
verwachtingen schepte naar engagement, maximale belasting, nood aan ondersteuning, ... Door deze partners in contact te brengen met de clubs en leden werd dit beeld
vaak vrij vlot bijgesteld. Beleidsniveau en het organisatieniveau wil Psylos ook het
brede sportveld (participanten, spelers, trainers, vrijwilligers, ...) sensibiliseren.

2. Doel
Met de fotoreportage beoogt Psylos dat reguliere sporters en supporters in het bijzonder en een breed lokaal publiek in het algemeen een correct beeld te zien krijgen
over de sportieve mogelijkheden en beleving van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen enerzijds en dat mensen zonder geestelijke gezondheidsproblemen
samen met hen kunnen sporten.

3. Visie
Hoe meer de aandacht ligt op het bijzondere karakter van de doelgroep, hoe meer
ze als anders wordt aangezien. Anders is voor velen ook vaak moeilijker. Door te vertrekken vanuit de activiteit en de context i.p.v. de persoon willen we aantonen dat het
allemaal niet zo anders hoeft te zijn. Of dat wat men anders verwacht had, helemaal
niet zo anders hoeft te zijn.

organisatie
Psylos richt zich tot volwassenen met een langdurige psychiatrische aandoening.
Psylos telt 44 clubs en 3.700 leden.
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Het clubkader (hulpverleners) kan de tentoonstelling aanvragen en legt de nodige
contacten met de lokale overheid i.f.v. locatie en afspraken. Psylos ondersteunt
a.d.h.v. communicatie en promotie. De patiënten wordt gevraagd of zij bereid zijn mee
te werken aan het beeldmateriaal.
Het Psylosteam neemt de coördinatie op zich, onderhoudt contacten met de clubs,
stelt promotiemateriaal ter beschikking. De clubondersteuner volgt de lokale netwerken en het begeleidingstraject op maat op en promoot het project samen met de clubs
naar de lokale overheid.
De volledige kostprijs van het project wordt geschat op € 3000 (fotografie, omkadering
tentoonstelling, flyer, vervoer, ...)

reïntegratie
Door beeldvorming in de meest brede zin van het woord en normalisatie van
sporters met geestelijke gezondheidsproblemen in de sportsector beoogt Psylos reintegratie. In de sector van de geestelijke gezondheidszorg is er uiteraard medewerking vereist van de zorginstellingen waaraan de participerende clubs verbonden zijn.
Vanuit de sportsector wordt medewerking verwacht van de schepen van sport en de
sportdiensten, die moeten instaan voor de lokale afspraken, het ter beschikking stellen van de sportaccommodatie en de promotie. Effectief contact werkt altijd drempelverlagend. Zeker de lokale netwerken zijn onderhevig aan persoonlijke contacten. Op
die manier kunnen samenwerkingen gefaciliteerd worden.
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evaluatie
Er zijn nog geen concrete resultaten, de reportage is nog in aanmaak. Clubs werden gestimuleerd om bestaande activiteiten open te stellen voor een breed publiek uit
eigen regio.

toekomst
De rondreizende tentoonstelling staat gepland in 2012 en 2013. De geselecteerde
foto’s worden ook gebruikt in ander promotiemateriaal en sensibiliserende publicaties en eigen uitgaven.

contact
vzw Psylos
Sportfederatie
Valkerijgang 26, 3000 Leuven
Contactpersoon: Joëlle Vekemans, sporttechnisch coördinator
016/22.04.15
jvekemans@psylos.be
www.psylos.be
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