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Je staat niet alleen!
groepsbijeenkomsten voor 

personen die hun partner verloren

Hoe begint u eraan? 

Dinsdag 2 oktober 2018

KORTENAKEN



We leven in tijden waarin iedereen het druk heeft en 
het voor niemand evident is om sociale netwerken uit 
te bouwen of te onderhouden. Personen die recentelijk 
hun partner verloren, zijn nog meer kwetsbaar voor 
eenzaamheid en sociaal isolement dan anderen. In maart 
2017 startte het OCMW van Kortenaken met het 
pilootproject ‘Je staat niet alleen’. Hierbij faciliteert het 
OCMW groepsbijeenkomsten om alleenstaande personen 
te ondersteunen. Bijeenkomsten met een vaste groep 
van lotgenoten die met gelijkaardige vragen en gevoelens 
zitten. 

Om de meerwaarde voor het welbevinden van de 
deelnemers aan ‘Je staat niet alleen’ aan eenieder kenbaar 
te maken, organiseert het OCMW deze studiedag.

Het is voor organisaties niet vanzelfsprekend om nieuwe 
initiatieven op te starten. Voor zij die de intentie hebben 
om ook iets te betekenen voor alleenstaande personen 
die recent hun partner verloren, bundelden we ervaringen 
en tips om op een efficiënte en effectieve manier 
ondersteuning aan te bieden. Een inspirerend draaiboek en 
beklijvende ervaringsbrochure worden aan u voorgesteld.

Tijdens dit pilootproject werd het OCMW wetenschappelijk 
ondersteund door het onderzoekscentrum VONK3, 
verbonden aan de Thomas More Hogeschool.  

programma
9u00 Onthaal

9u30 Verwelkoming door Dominique Hayen, algemeen 
directeur gemeente en OCMW Kortenaken

9u45 Ontstaan en opstart van het pilootproject ‘Je staat 
niet alleen’ door Tina Luyckx en Dorien Dereze van 
OCMW Kortenaken

10u30 “Hoe doen ze het elders?” door Mariette Gerits, 
vrijwilliger van CCV Hasselt

11u00 Pauze

11u15 “Wat heeft het OCMW met dit pilootproject 
bereikt?” door Liesbet Lommelen, onderzoekster 
van VONK3

12u00 Deelnemers vertellen

12u20 Broodjeslunch

13u20 Start van de praktijktafels waarbij u uit 2 tafels 
kan kiezen: 

Praktijktafel 1: Hoe heeft u doorheen het traject 
van een dergelijk project oog voor het positieve? 
Hoe hanteert u de waarderende benadering aan 
de hand van oefeningen? 

Praktijktafel 2: Hoe geeft u sessies van een 
dergelijk project vorm, hoe komt u tot thema’s en 
hoe vullen deze thema’s de sessies in? 

Praktijktafel 3: Hoe evalueert u een dergelijk 
project en zet u in op duurzaamheid?

15u10 Slotwoord door Camiel Bouvin, voorzitter 
van OCMW Kortenaken, met aansluitend 
de overhandiging van het draaiboek en de 
ervaringsbrochure



Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn 
platteland’ 

‘Je staat niet alleen’ is een project in samenwerking met:

meer info
Inschrijven kan

- online via: 
    http://forms.thomasmore.be/view.php?id=2203290
- per e-mail via: senioren@ocmw-kortenaken.be

- telefonisch op het nummer 016 77 29 45 

Prijs: € 20 
Inclusief in deze prijs: broodjeslunch, het draaiboek en de 
ervaringsbrochure van ‘Je staat niet alleen’

Bereikbaarheid:

Gratis parking aan GC Den Hoek

Vanuit station Tienen is er een busverbinding (buslijn 22) 
naar Kortenaken centrum. Deze vertrekt om 8u14.

KORTENAKEN


