vzw hand in hand

‘Familie:
een stap naar empowerment’

k

Na het thuisgevoel, dat we binnen beschut wonen trachten mee te geven, leek het
behoren tot een familie en het hebben van een een goed contact met de familie
voor de bewoners een tweede belangrijk basisgegeven om beter te kunnen functioneren in de maatschappij.

voorstelling van het project
1. Ontstaan
In eerste instantie hebben we gewoon geprobeerd om een koffienamiddag te organiseren, samen met andere organisaties beschut wonen. We waren verrast om te
horen dat de familieleden zelf ook een betere relatie willen onderhouden met hun
familieleden en zich hiervoor willen inzetten en bovendien willen participeren in de
werking van beschut wonen.
Met dit gegeven in ons achterhoofd hebben we een half jaar later een receptie met
fototentoonstelling georganiseerd. Daarvoor werd de bewoners en familie gevraagd
om deel te nemen onder het thema ‘ons leven zoals het is’. Ondanks het feit dat ook
deze dag een groter succes werd dan we verwacht hadden en er nadien een fotoclub
ontstond (met familieleden), hebben we ons ook gerealiseerd dat de bewoners met
een chronische problematiek vaak op het achterplan belanden.
Van daaruit dachten we aan een groter project waarbij we ieders kwaliteiten aan bod
kunnen laten komen en we de familie kunnen betrekken. Het idee ontstond om een
toneelvoorstelling in elkaar te boxen.

2. Doel
Een betere startbasis voor de reïntegratie creëren voor de bewoners door de familiebanden te ondersteunen.

3. Visie
We vertrekken al jaren vanuit de sociale rehabilitatiegedachte. Daarom werd er
al enig belang gehecht aan de samenwerking met de familie. Door het bijwonen van
een voordracht van Detlev Petry die veel aandacht besteedt aan de triade (samenwerking tussen bewoners, familie en hulpverleners), hebben we onze werking kritisch
geëvalueerd. Van daaruit werd een werkgroep opgericht die ervoor zal zorgen dat het
samenwerken met bewoners en hun familie een meer prominente plaats krijgt in onze
werking. Toen andere organisaties van ons idee hoorden, waren ze enthousiast om
mee aan te sluiten.
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organisatie
Het project richt zich tot alle bewoners van beschut wonen met een psychiatrische problematiek (vanaf 18j tot ...) en hun familie en hun begeleiders. Aan de organisatie zullen
zowel hulpverleners, vrijwilligers, familie, patiënten, als reguliere organisaties deelnemen.
In de eerste plaats werd een werkgroep opgericht met de verschillende organisaties
beschut wonen. Het is onze intentie om niet zomaar van start te gaan en ons degelijk
te informeren over wat tot onze mogelijkheden behoort.
Voor het toneelproject zijn we op dit moment bezig met het zoeken naar een samenwerking met een professionele organisatie. We zijn van start gegaan met de planning
en willen graag ons stuk in première zien gaan op 1/12/2013.
Bovendien zijn we van plan om een brochure samen te stellen om de familie en de
bewoners mee te geven hoe onze werking ivm familie er in de toekomst zal uit zien. We
hopen hen te kunnen aansporen om deel uit te maken van deze werkgroep.
In de toekomst denken we eraan om een ombudsdienst voor de familie uit te werken,
waar ze met vragen en klachten terecht kunnen.

reïntegratie
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Het herstel of reïntegratie wordt ondersteund door het herstellen en onderhouden
van de familie-banden. Het herstel van de sociale netwerken van een bewoner zijn een
belangrijk gegeven in de reïntegratie. De familieband is één deel van die netwerken.
Als we onze bewoners kunnen ondersteunen in hun familiale contacten kunnen ze dit
deel van hun sociale netwerk hernemen. Voor hen betekent dit na het aspect wonen
een belangrijke factor in hun reïntegratie.
We werken hiervoor samen met andere initiatieven beschut wonen (vzw de Wende,
Deltawonen, vzw Domos). Voor ons toneelproject willen we graag samenwerken met
een toneelorganisatie.

evaluatie
Als we kijken naar familiemomenten die er al geweest zijn, dan kunnen we stellen
dat de bewoners en de familie dit als zeer ondersteunend ervaren hebben. We zien ook
dat de bewoners beter functioneren en meer ondernemingslust vertonen. Dit is voor
ons het beste resultaat.

toekomst
We trachten om dit project zodanig vorm te geven dat het als een vast gegeven deel
zal uitmaken van onze werking gezien de meerwaarde voor de bewoners. We hebben
ervaren dat er voor sommige mensen een gedurige onderhandeling met de familie nodig zal zijn. Het project zal dus steeds noodzakelijk blijven. Bovendien nemen we ons
voor om, alles wat we nu bereikten, nog niet als een eindpunt van dit project te zien
maar om alles nog verder uit te bouwen en geregeld te evalueren.

contact
vzw Hand in Hand – beschut wonen
Peerstraat 157, 9000 Gent
Contactpersoon: Lieve Hoevenaers, teamverantwoordelijke
09/227.58.79 of 0486/36.77.93 – hih.beschutwonen@gmail.com
www.vzwhandinhand.be
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