vzw oxot

De leuke mix van ‘gewone’ en
andere creatievelingen

i

Enerzijds is OXOt een artistiek initiatief, waar het beoefenen van kunst in alle
mogelijke verschijningsvormen en het aanscherpen van de talenten door in
groep te werken een doel is. De andere doelstellingen zijn aanscherpen van sociale vaardigheden, herstelbevordering, opnemen van verantwoordelijkheden,
doorstromen naar de ‘gewone’ wereld en het ontdekken van de mens achter de
pathologie/hulpverlener.

voorstelling van het project
1. Ontstaan
OXOt ontstond in 2006 in Westerlo als kunstenaarscollectief waar mensen met
een psychosociale problematiek een plaats hadden. Men wilde aan de slag met begrippen als empowerment, inclusie en kwartiermaken. Na de tentoonstelling Jardin
de Fair in het P.C. Dr. Guislain waar OXOt aan deelnam, werden in Gent banden gesmeed die uitmondden in een Gentse tak. In Gent werd OXOt een cliëntgestuurd initiatief.

2. Doel
Enerzijds is OXOt een artistiek initiatief, waar het beoefenen van kunst in alle
mogelijke verschijningsvormen en het aanscherpen van de talenten door in groep te
werken een doel is. De andere doelstellingen zijn aanscherpen van sociale vaardigheden, herstelbevordering, opnemen van verantwoordelijkheden, doorstromen naar de
‘gewone’ wereld en het ontdekken van de mens achter de pathologie/hulpverlener.
OXOt is volgens alle bekende definities cliëntgestuurd: dit was een doel en het is een
middel om de andere doelen te bereiken.

3. Visie
OXOt is organisch gegroeid zonder een theoretische ondergrond. We merken wel
dat we thuishoren bij begrippen als kwartiermaken, empowerment en de inclusiegedachte. De deelnemers zijn mensen die hun eigen herstel beogen en zelf hun traject
in handen willen nemen. Ook gaat OXOt uit van vrijwilligerswerk. Onze vrijwilligers
krijgen een verantwoordelijkheid aangeboden. Dat is letterlijk te nemen want iedere
vrijwilliger beschikt over de sleutel en de toegangscode van het gebouw.
Wat het artistieke betreft, nemen we aan dat er in ieder een creatief potentieel aanwezig is. Dat willen we aanboren en laten groeien. Technieken worden al doende aangeleerd. Op die manier worden de deelnemers meer zelfzeker: niet alleen in het creatieve
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maar ook in andere domeinen. Als visie geldt zeker deze: in jezelf zit de kracht om er
uit te komen.

organisatie
We richten ons tot ieder die het creatieve in zich wil aanboren en zelf zijn leven in
handen wil nemen. We maken geen onderscheid in pathologie en ook mensen zonder
pathologie zijn welkom. We bereiken via meerdere activiteiten een tweehonderdtal
geïnteresseerden, de ateliers kunnen nu rekenen op een tiental mensen.
Als VZW bestaat OXOt sinds april 2006. Het gebouw wordt ons ter beschikking gesteld
door het OCMW Gent. De onderhouds- en verwarmingskosten zijn ten onzen laste.
Door ruimtes te verhuren aan andere creatieve initiatieven worden die kosten gedekt.
OXOt organiseert een viertal optredens per jaar. Die brengen een kleine som op. Voor
het overige kunnen we rekenen op enige privé-sponsoring. Er loopt tevens een aanvraag bij de provincie met als doel onze vrijwilligerswerking te kunnen verbreden.
Dankzij de vrijwilligerswerking blijven de kosten klein.

reïntegratie

236

De werking stimuleert het verantwoordelijkheidsgevoel voor het project zelf, het
gebouw en het eigen traject. De verhalen van de leden weerspiegelen hoe men zich
staande houdt en vooruitgang maakt in de wereld buiten de GGZ. Mensen met een
dubbeldiagnose komen in de alcoholvrije ateliers, doch daarnaast zijn er activiteiten
waar er wel alcohol aanwezig is en ze zelf de vrije keuze hebben. OXOt neemt deel
aan het wijkgebeuren, biedt informatie over activiteiten in de reguliere wereld. OXOt
verlangt van de vrijwilligers een langdurig engagement en biedt op die manier een zekere structuur in hun dagelijks leven en tevens een maatschappelijk relevante rol. De
omgeving van onze leden kan op gelijkwaardige wijze deelnemen aan de activiteiten
en daardoor de mens achter de pathologie te ontdekken.
OXOt heeft een duidelijke rol in de vermaatschappelijking van de zorg. Doordat er
een verschuiving komt van de residentiële setting naar de extra muros behandeling/
begeleiding, is er nood aan initiatieven die zich tussen het categoriale en het reguliere
aanbod bevinden. In onze contacten met de professionele organisaties komt die vraag
vaak terug. We krijgen regelmatig doorverwijzingen uit die hoek.

evaluatie
De werking loopt reeds en steunt enkel op vrijwillige inzet. Dit maakt ons kwetsbaar, omdat onze voortrekkers kunnen wegvallen. Om dat te kunnen opvangen, zou
er een professionalisering moeten komen, m.n. een betaalde ervaringsdeskundige
coördinator. Ook willen we onze vrijwilligers een vergoeding toekennen binnen de
wetgeving op de vrijwilligersarbeid. Om dat te kunnen realiseren, is er nood aan extra
financiering. We zoeken die via oproepen door de overheid en de privé-sector. Er zijn
enkele dossiers lopende. Er bestaat echter een zekere argwaan als we het hebben over
een cliëntgestuurd initiatief. Vermoedelijk kunnen we dit enkel weghalen door goed te
blijven presteren. We hebben reeds een curriculum, doch dit dient breder te worden.
We blijven het proces bewaken door rechtstreekse inmenging van andere initiatieven
af te weren. Contacten met categoriale organisaties zijn noodzakelijk, doch we houden
ons ver van inmenging. De contacten met de GGZ-wereld kunnen nog worden uitge-
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diept. Dit geldt evenzeer voor de reguliere initiatieven. We streven ernaar mensen uit
de beide aan te trekken.

toekomst
Wij geloven erin en willen het verder uitbouwen tot een stevige aanbieder in het
middenveld. We weten dat een project als dit hardnekkige volharding vraagt. We vonden deze volharding in onze wil om tot herstel te komen en willen deze visie op lotgenoten overbrengen. Naar onze mening zijn velen zich nog niet bewust van die eigen
kracht en we hopen hieraan ons steentje te kunnen bijdragen zolang het een willen
blijft en geen moeten wordt. Het moet leuk blijven.

contact
OXOt VZW - Gent
Cliëntgestuurd initiatief tussenin regulier en categoriaal aanbod
New Orleansstraat 263, 9000 Gent
Contactpersonen: Jan Delvaux en Joost Willems
0493 088 669
oxot@jansvision.be
http://jansvision.be/Oxot
http://oxot.be
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