Speelotheek
Samenvatting
“Je komt meer van iemand te weten tijdens een uurtje spelletjes doen, dan in de loop van
gesprekken gedurende een heel jaar” – Plato, ca. 427-347 v. Chr.
Toen al wisten men hoe waardevol het is om met elkaar spelletjes te spelen. Het stimuleert niet
enkel de hersenen, maar ook de sociale vaardigheden. Net zoals goede literatuur en mooie muziek
een positieve uitwerking hebben op mensen, hebben goede spellen dat ook.
Spelotheek Dobbeltje is een inclusiegericht samenwerkingsinitiatief van gemeente en OCMW
Zoersel, vzw Huize Monikkenheide, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis, Beschut Wonen ‘De
Sprong’ en de Kringwinkel ‘De Cirkel’. Onze cliënten hebben onder begeleiding een spelotheek
opgestart en baten deze ondertussen bijna 1 jaar uit in het centrum van de gemeente Zoersel.
Met dit unieke project beogen wij vooral een vlottere toestroming van cliënten naar (ander)
(vrijwilligers)werk en het ontwikkelen van arbeidsattitudes. Door het aanbieden van maatzorg willen
we succeservaringen versterken. Aangezien dit project begeleid wordt door personeel dat bekend is
met de cliënten, is het eenvoudiger om groei en eventuele knelpunten op te merken. Bovendien
werkt het project bijzonder integratief. Cliënten participeren aan een gemeenschapsdienst en
kunnen op deze wijze actief hun steentje bijdragen aan het gemeenschapsleven. Omgekeerd leren de
gebruikers van de spelotheek de betrokkenheid en de inzet van onze cliënten kennen en waarderen.

Beschrijving
Onze organisatie was al enkele jaren vragende partij voor een samenwerkingsinitiatief betreffende
arbeidszorg met de gemeente Zoersel. Telkens stuitten wij op de beperkingen aangaande de uitbouw
van nieuwe arbeidszorgprojecten. Begin 2010 heeft de gemeente los van enige voorwaarden rond
subsidiëring een concreet voorstel ter uitwerking gedaan: het openen en uitbaten van een
gloednieuwe spelotheek in het centrum van Zoersel. Ook andere organisaties waren geïnteresseerd
in het project. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband!
Zowel Kringwinkel ‘De Cirkel’, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis als vzw Huize Monnikenheide
zijn uiteindelijk mee met het beschut wonen ‘De Sprong’ in het project gestapt.
Met dit unieke project beogen wij vooral een vlottere toestroming van cliënten naar (ander)
(vrijwilligers)werk en het ontwikkelen van arbeidsattitudes. Door het aanbieden van maatzorg willen
we succeservaringen versterken. Aangezien dit project begeleid wordt door personeel dat bekend is
met de cliënten, is het eenvoudiger om groei en eventuele knelpunten op te merken. Bovendien
werkt het project bijzonder integratief. Cliënten participeren aan een gemeenschapsdienst en
kunnen op deze wijze actief hun steentje bijdragen aan het gemeenschapsleven. Omgekeerd leren de
gebruikers van de spelotheek ( inwoners van Zoersel) de betrokkenheid en de inzet van mensen met
een beperkingen kennen en waarderen.
De spelotheek is een inclusiegericht samenwerkingsinitiatief van gemeente & OCMW Zoersel,
Beschut Wonen 'De Sprong', Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniëhuis, vzw Huize Monnikenheide en De
Kringwinkel 'De Cirkel'.

Het unieke aan dit project is dat het een samenwerkingsinitiatief is tussen 5 verschillende
organisaties die werken met verschillende doelgroepen.
De gemeente & het OCMW van Zoersel bieden verschillende diensten aan de inwoners van Zoersel.
Vzw Huize Monnikenheide verleent een brede waaier van diensten aan personen met een
verstandelijke beperking door het aanbieden van gedifferentieerde opvangvormen en atelierwerking
waarin de cliënten zich volwaardig en geïntegreerd in de maatschappij kunnen ontplooien.
De Kringwinkel ‘De Cirkel’ is een tewerkstellingsinitiatief dat werkervaring en tewerkstelling op maat
wenst te realiseren, door arbeid en begeleiding aan te bieden, aan personen die omwille van
persoons- en/of maatschappelijk gebonden redenen niet, niet meer of nog niet terecht kunnen op de
reguliere arbeidsmarkt. Hierdoor bevorderen ze de persoonlijke groei en ontwikkeling, evenals de
maatschappelijke integratie van de deze personen.
Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis is gespecialiseerd in diverse psychiatrische behandelingen
begeleidingsvormen. De zorgvraag van de cliënt en zijn omgeving vormt altijd het uitgangspunt.
Men engageert zich voor deskundige zorg met voortdurende aandacht voor zorgvernieuwing
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Er wordt maximaal beroep gedaan op de
ervaringsdeskundigheid van elke cliënt.
Het Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis ‘de Sprong’ richt zich naar
mensen met een psychiatrische problematiek voor wie zelfstandig wonen zonder begeleiding niet of
nog niet mogelijk is. Het verblijf in een groeps- of individuele woning biedt aan de cliënt een veilige
woonomgeving met begeleiding op maat, zowel wat betreft wonen, werken als vrije tijd. Voor
sommigen is dit in hun herstelproces een tussenstap, voor anderen is dit een oplossing op langere
termijn.
Rehabilitatie is de leidende zorgvisie en is meteen ook de basis voor de methodiek van begeleiding.
Het empowermentparadigma (prof. Tine Van Regenmortel) gaat uit van de positieve krachten in elke
cliënt, maakt zijn positie in het hulpverleningsproces sterker en schept ruimte voor overleg,
onderhandeling en planning.
Procesbegeleiding en ondersteuning van het persoonlijk ‘herstelproces’ van de cliënt staat centraal:
- Steun bij het leren omgaan met psychische beperkingen en de gevolgen ervan.
- Hulp bij de persoonlijke pogingen tot herstel: ontdekken wat men wil in het leven,
zelfvertrouwen krijgen en voor zichzelf opkomen.
- Ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en relaties.
- Ondersteuning bij het vinden en behouden van een zinvolle daginvulling.
- Zorg op maat, volgens ieders noden en behoeften
- Zowel ondersteuningsgericht als ontwikkelingsgericht werken
- Met veel aandacht voor cliëntenparticipatie
- Maximaal gericht op de samenleving
- Met aandacht voor continuïteit van zorg en trajectbegeleiding.
Het project speelt zich af midden in de samenleving en staat noodzakelijkerwijze voortdurend in
dialoog met de omgeving, zorgpartners, diensten, organisaties, …
Binnen de gegevenheid dat de spelotheek een oefenruimte, een proeftuin is om mensen te laten
groeien in zelfstandigheid en maatschappelijke integratie, blijft doorstroming een bijzonder
aandachtspunt.
Voor meer informatie kan u terecht bij de contactpersoon.

