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‘Samen aan de slag’
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Heel wat gezinnen die begeleid worden binnen onze organisatie, bevinden zich in
een kansarme situatie. Een situatie van kansarmoede heeft uiteraard een grote
emotionele impact op zowel de kinderen als de ouders. Door de constant aanwezige stressvolle situaties ondervinden ouders moeilijkheden bij het opvoeden
van hun kinderen.
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Binnen De Oever worden kinderen, jongeren en gezinnen (semi-)residentieel
en ambulant begeleid. Er wordt hulp geboden aan gezinnen in een problematische
opvoedingssituatie. Heel wat gezinnen die begeleid worden binnen de organisatie,
bevinden zich in een kansarme situatie. Begeleiders binnen de organisatie worden
in veel situaties geconfronteerd met ouders en kinderen die psychisch lijden of kampen met een psychiatrische problematiek. De problematische opvoedingssituaties,
uithuisplaatsingen van de kinderen, maar ook residentiële opnames van de ouders,
lijden tot breuken of verstoorde ouder-kind relaties. Herstellen van deze relaties is
één van de doelstellingen van onze organisatie, De Oever. Er wordt hiernaast ingezet
op het bevorderen van de maatschappelijke integratie, met het oog op een mogelijke
terugkeer naar huis.
Vanuit deze visie is het project ‘Samen aan de Slag’ (SAS) opgezet binnen De Dijk,
een dienst voor Begeleid Zelfstandig Wonen. Het doel van ons project is op zoek gaan
naar het netwerk van de jongere en er samen mee aan de slag te gaan. Bij de start van
de begeleiding gaan we met het netwerk van de jongeren rond de tafel zitten. Wij zijn
er ons van bewust dat de hulp die wij kunnen bieden tijdelijk is en willen streven
naar een meer duurzame oplossing voor de jongeren. We willen dat de jongere terug
een beeld krijgt van zijn netwerk en aandacht heeft voor de positieve verhalen en de
krachten. Vervolgens willen we samen het netwerk betrekken als hulpbronnen om
de doelen van de jongeren te verwezenlijken. We proberen de jongeren terug te laten
integreren in zijn gezin/familie en aan ouders de kans te geven om hun ouderlijke rol
terug op te nemen.

organisatie
Bij het opzet van een SAS wordt voortgegaan op principes van vraaggestuurd werken en de empowerment-gedachte waarbij we de positieve krachten van de jongere en
zijn netwerk aanspreken. Vanuit de contextuele visie zetten we ons als begeleiders in
om binnen verstoorde relaties opnieuw aangrijpingspunten te vinden om constructief
samen aan de slag te gaan. Verder wordt er ook gewerkt volgens de oplossingsgerichte
visie. Binnen de begeleiding focussen we ons op de gewenste situatie en niet op hetgeen er moeilijk loopt, op mogelijkheden en krachten en niet op hindernissen, op
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successen en niet op faalervaringen. Samen met de jongere en zijn netwerk willen we
hier stap voor stap aan werken.

evaluatie
Onze ervaringen leren ons dat het onderzoeken en inzetten van het netwerk verder gebruikt kan worden binnen de begeleiding van onze cliënten bij het realiseren
van hun doelen. Daarnaast weten we dat een SAS-bijeenkomst een zeer betekenisvol
moment kan zijn voor zowel onze cliënten als voor hun netwerk. Weten op wie je kunt
rekenen. Beseffen dat je er niet alleen voor staat. Beseffen dat 1 + 1 meer is dan 2.
Beseffen dat we ‘Samen Sterk’ staan!

toekomst
Vanaf 2013 wil men binnen de organisatie het project meer gaan implementeren
in de dagdagelijkse werking van alle diensten. Men wil inzetten op vorming voor alle
personeelsleden, het vrijstellen van uren om dit extra zorgaanbod te kunnen realiseren, drukwerk zoals brochures en uitnodigingen ontwikkelen, …
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