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24 juni 2012: slecht weer, regen met pijpenstelen. Toch kwam alweer de derde
editie van Linkerock tot stand dankzij een immense ploeg van cliënten, familieleden, begeleiders en een technische ploeg van de stad Mortsel. Linkerock is het
gratis familiefestival van vzw De Link (activering/beschut wonen), in samenwerking met het cultureel centrum, de technische dienst en het jeugdcentrum van de
stad Mortsel.
Het festival stelt zich tot doel om vanuit het principe “samen sterk” te bewijzen
dat een groot publiek evenement kan opgebouwd worden. Cliënten en bewoners
stonden in voor de voorbereiding, terreinopbouw, catering, kinderanimatie enz.

voorstelling van het project
1. Ontstaan
Het project is ontstaan vanuit een intensieve samenwerking met het Mortselse cultureel centrum. In 2009 ontstond het gezamenlijke idee om ons specifiek doelpubliek
niet enkel te beschouwen als consument van het culturele aanbod, maar om hen eveneens te betrekken in de voorbereiding en productie van een evenement.

2. Doel
Doel is niet enkel het publiek evenement op zich maar vooral het integreren van
elke individuele medewerker in een programma dat de grenzen van zijn “cliëntenrol”
overstijgt. Dankzij de intense samenwerking met de stedelijke diensten van Mortsel
(technische dienst, cultureel centrum, jeugdcentrum) mag Linkerock zich als project
uniek noemen.

3. Visie
De visie achter dit project steunt op empowerment, herstel, het geloof van alle
participanten dat elke cliënt meer mogelijkheden ter beschikking heeft dan tot dusver
aangenomen.

organisatie
De organisatie van het Linkerockfestival richt zich tot alle cliënten en bewoners
van de werking activering en beschut wonen van vzw De Link. Ook het publiek van
zusterorganisatie beschut wonen De Vliering in Boechout werd uitgenodigd tot medewerking. De Vliering is hierbij al 3 edities lang present met hun huisband (Casus) die
samengesteld is uit bewoners en begeleiders. De Link bracht haar eigen huisorkest
The Bealers op het podium.
In de cliëntendoelgroep worden geen restricties gemaakt naar leeftijden of pathologie.
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Iedereen die een taak op zich kan nemen, kon worden ingebed in een takenrooster. De
totale ploeg die de festivaldag deed draaien, bestond uit 15 begeleiders en 50 cliënten
+ familieleden. Voor elke taak (podium, catering, bonnetjes ...) werd een kleine ploeg
van cliënten met begeleiding voorzien.
De voorbereidende coördinatie werd opgenomen door een kleine kerngroep begeleiders. Voor het aanspreken van cliënten in het kiezen van een taak passend bij hun
mogelijkheden en wensen, werd een beroep gedaan op de volledige begeleidingsploeg
van beschut wonen en activering. Regelmatig doorheen het voorbereidingsproces
moest met cliënten overlegd worden aangaande hun eigen draagkracht, impact en
belasting van bepaalde taken, plaats in het uurrooster, de angst om met een specifieke
pathologie deel te nemen aan een druk en prikkelrijk evenement.
De kosten verbonden aan het project werden verdeeld tussen vzw De Link en het Mortsels cultureel centrum.

reïntegratie
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Vanuit een empowerment-gedachte werden cliënten gestimuleerd om een taak op
te nemen die hen verder bracht dan hun gekende rol als arbeidszorgmedewerker of
beschut woner. Voor de cliënt in kwestie was zijn deelname vaak een herstel-stimulerende actie omdat latent aanwezige capaciteiten konden worden aangesproken en
door het groter geheel van samenwerking werden getoond in een publiek resultaat.
Een 50-tal cliënten functioneert in dit project op gelijkwaardige basis samen met muzikanten, technici, leveranciers. Het festivalpubliek, doorheen de 3 edities gemiddeld
700 personen, werd geïnformeerd over de achtergronden van de organisatie en het
doel van het project, maar kon ter plaatse geen onderscheid maken tussen beroepskrachten en cliënten.
De samenwerking op zich met het cultureel centrum en andere stedelijke diensten
werd door cliënten ervaren als een reïntegrerend gegeven. Daarnaast was voor velen
de aanwezigheid van familieleden en/of vrienden een dankbaar moment om te tonen
dat er meer is dan het behoren tot een categorie “psychisch kwetsbaren”.

evaluatie
Het resultaat van dit project gaat verder dan enkel het product van een festivaldag.
Diverse betrokkenen krijgen een nieuw beeld van hun kwetsbare medemens. Familieleden, vrienden, artiesten, technici enz. komen in aanraking met medewerkers die de
veiligheid van hun “zorg-niche” durven te verlaten.
De cliënt zelf doet een ervaring op die hem sterkt in het geloof naar herstel. Zoveel
individuele cliënten en dus ook evenzoveel individuele ervaringen en evaluaties. Algemeen merken we vooral dat cliënten het belangrijk en positief vonden om actief participant te kunnen zijn aan een publiek gegeven en dat dit hen in een ander daglicht
stelt dan enkel dat van de “zorg-consument”.
Belangrijk in het welslagen van een dergelijk project blijft echter het bewaken van
de empowerment-gedachte en het intensief betrekken van cliënten in alle voor hen
haalbare stadia van voorbereiding en uitvoering. De begeleiding heeft hierin een wel
erg gevarieerde opdracht: soms mensen motiveren, soms mensen afremmen, en heel
vaak naarmate het festivalmoment dichterbij komt samen met hen evalueren of het
aangeduide engagement nog haalbaar is.
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Dat het Mortsels cultureel centrum vragende
partij blijft om dit project te herhalen kan alleen
maar bewijzen hoe sterk de appreciatie is. Samen
is dus wel degelijk “samen sterk”.

toekomst
Op weg naar de 4e en volgende edities zal
meer en meer aandacht kunnen besteed worden
aan het nog intenser betrekken van cliënten in
alle stadia van voorbereiding en uitvoering.
Elke mogelijke financiële ondersteuning die het
Linkerock-project kan bekomen, zal worden geinvesteerd in een vrijetijdswerking die aan cliënten wordt aangeboden en hen de mogelijkheid
biedt om goedkoper deel te nemen aan culturele
evenementen, vorming en vrijetijdsactiviteiten.

contact
vzw De Link
dagcentrum activering en arbeidszorg; beschut wonen
Antwerpsestraat 179, 2640 Mortsel
Contactpersonen: Peter Mous, coördinator activering, en begeleiders Jeroen Hessels,
Wim Lemmens, Tinne Weckx, Pieter Van Den Bergh en Luc Jordens
03/443.71.01 (activering) en 03/449.28.50 (beschut wonen)
luc.jordens@fracarita.org
www.vzwdelink.be
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