4. De praktijkwerker: wie, wat, waar?
Waar?
Verschillende werkingen in het zorg- en welzijnslandschap lenen zich tot de outreachende manier van handelen
die eigen is aan dit type initiatieven. Zo staat ‘burenhulp’ ingeschreven als een van de opdrachten van lokale
dienstencentra. Maar ook andere werkingen of diensten binnen lokale overheden of binnen het zorg- en welzijnslandschap sluiten aan bij de doelstelling van dit type initiatieven.
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We denken aan:
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•

Lokale dienstencentra

•

OCMW’s

•

Seniorendiensten van gemeenten

•

Mutualiteiten

•

Opbouwwerk

•

…

Wie en wat? Competentieprofiel praktijkwerker
Opgelet, dit betekent niet dat iedere praktijkwerker in deze organisaties ook over de ‘juiste professionaliteit’
beschikt om aan de slag te gaan. Als praktijkwerker moet je er immers ‘op af’ gaan en dat is niet iedereen gegeven (en dat hoeft ook niet). Je moet kunnen ‘verbindend werken’, kunnen ploeteren,….
Het is dan ook belangrijk als organisatie om niet zomaar een-twee-drie iemand met de opdracht ‘het versterken van buurtnetwerken rond sociaal geïsoleerde ouderen’ te belasten. Belangrijk is om goed stil te staan
bij de nodige competenties van de praktijkwerker. Competentie kan dan begrepen worden als een geïntegreerd samenspel van kennis, vaardigheid en attitude. Samen vormen ze de ‘kunde’ die je nodig hebt om
outreachend te werken, ‘eropaf’ te gaan.·.

Kennis
Als praktijkwerker begeef je je in de leefwereld van mensen. Dit betekent dat je veel handelingsruimte hebt.
Binnen die handelingsruimte neem je als praktijkwerker voortdurend zelfstandig beslissingen. Je staat er immers
vaak alleen voor. Dat je veel handelingsruimte hebt, betekent echter niet dat je niet methodisch te werk gaat.38
38 Beun, 2014.

Relevante vakkennis die een houvast kan bieden:
•

Outreachend werken
Zie onder meer www.reachout.be

•

Presentietheorie
Zie onder meer http://www.presentie.nl/

•

Waarderend coachen
Zie onder meer http://www.thomasmore.be/waarderend-coachen-basis & www.vuurwerkt.be

Ook de praktijkervaring die je als praktijkwerker opbouwt, biedt relevante kennis. Intervisie met andere praktijkwerkers in gelijkaardige praktijken kan hier zeker ook toe bijdragen.
De vakkennis, praktijkervaring en een goede portie gezond verstand vormen samen de ideale mix van kennis
om mee aan de slag te gaan.39

Vaardigheden

Verbindend werken
Verbindend werken is de essentie van je taak.
Dit betekent:
•

Dat je een ‘partner’ bent en geen ‘expert’.40

•

Dat je oog hebt voor schade aan verbindingen rond mensen.41

•

Dat je contact kan maken.

•

Dat je kan samenwerken met individuen, verenigingen, collega’s, organisaties,… vanuit een gedeelde
verantwoordelijkheid en horizontaal partnerschap.42

39 Beelen et al., 2014.
40 Peeters, 2015.
41 Beun, 2014.
42 Postma et al., 2016.
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Naast deze kennis, moet je als praktijkwerker ook over de nodige vaardigheden beschikken. Hieronder sommen we enkele relevante vaardigheden op.
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Generalistisch werken
Als praktijkwerker ben je een ‘generalist’.
Dit betekent:
•

Dat je levensdomeinen niet afzonderlijk benadert, maar aandacht hebt voor verschillende levensdomeinen van het individu, die elkaar wederzijds beïnvloeden.43

Kunnen handelen vanuit een ‘onzeker weten’
Je takenpakket is niet duidelijk omlijnd. Je voert niet één specifieke opdracht uit, maar begeeft je in de leefomgeving van de persoon zelf. Dit betekent dat de praktijk vaak anders loopt dan dat je dacht. Je wordt vaak
met onvoorziene omstandigheden geconfronteerd.
Dit betekent:
•

Dat je moet kunnen handelen vanuit een ‘onzeker weten’.44 Je weet niet wat er op je afkomt. Belangrijk
is dat je hiermee kan omgaan.

•

Dat je over de nodige dosis creativiteit, flexibiliteit maar ook vasthoudendheid beschikt.45
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Present zijn
Als praktijkwerker ben je ‘present’, je bent er voor de ander.
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Dit betekent:
•

Telkens de vraag stellen: wie kan ik voor u zijn? (en niet: wat kan ik voor u doen?)46

•

Een goede, nabije relatie met deelnemers uitbouwen.47

Actief op je handen kunnen zitten
Dit betekent dat je:
•

Zelf niet het heft in handen neemt, niet onmiddellijk op zoek gaat naar een manier om een probleem op
te lossen, maar mensen ondersteunt bij het mobiliseren van hun eigen mogelijkheden.48

43 Raeymaeckers et al., 2016.
44 Beelen et al., 2014.
45 Beun, 2014.
46 Peeters, 2015.
47 Baart et al., 2003.
48 Beun, 2014.

Attitude
Basisvoorwaarde is dat als je praktijkwerker over een open, participatieve basishouding beschikt. Essentiële
kenmerken van deze participatieve basishouding volgens Reach Out! zijn49:

ECHTHEID
BETROKKENHEID
GELIJKWAARDIGHEID
OPENHEID
ONVOORWAARDELIJKHEID
POSITIEVE ATTITUDE
PROFESSIONELE NABIJHEID

RESPECT

Meer dan competenties: bewogen, bevlogen, beweeglijk
Maar belangrijk, het gaat om meer dan competenties, dan een lijstje dat je kan afvinken. Het gaat om ‘een
manier van zijn’.50 Van den Eeckhaut spreekt van tripel-B-werkers:
•

Bewogen: praktijkwerkers die bewogen zijn door onrecht

•

Bevlogen: praktijkwerkers die zich bevlogen inzetten vanuit hun talenten en passie

•

Beweeglijk: praktijkwerkers die bewegen in netwerken

Als bewogen, bevlogen en beweeglijke praktijkwerker bezit je over het enthousiasme en de energie om je in
het initiatief te smijten en samen met de deelnemers nieuwe verbindingen te realiseren. Daar gaat het om.
De juiste mix van kennis, vaardigheid en attitude in je professionele rugzak en een goede portie goesting om
aan de slag te gaan? Dan kan je van start gaan.
49 Beelen et al., 2014.
50 Van den Eeckhaut, 2014.
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BETROUWBAARHEID
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DEEL 4
AAN DE SLAG!
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Deel 4 Aan de slag!
Hoe begin je concreet aan het versterken van buurtnetwerken van sociaal geïsoleerde ouderen? In dit deel
bieden we een ‘draaiboek’ aan om aan de slag te gaan. Wat je hier leest, is geen stappenplan dat, indien
helemaal doorlopen, met 100% zekerheid tot een succesvol initiatief leidt. Wel geven we voor elke fase in je
initiatief concrete tips mee. Samen met jouw goesting om aan de slag te gaan, vormen ze de ingrediënten voor
een geslaagd initiatief.

1. Samen aan de slag
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Stel nog voordat je begint een werkgroep op met verschillende lokale stakeholders. Denk hierbij breed genoeg. Betrek zeker het lokale bestuur, maar denk ook aan:
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•

Ouderen

•

Seniorenraad

•

Thuiszorgorganisaties

•

Lokale verenigingen

•

Mantelzorgverenigingen

•

Buurtwerkingen

•

Lokale school

•

Vertegenwoordigers van andere lokale raden: cultuurraad, jeugdraad,…

•

Armoedeorganisaties

•

…

Ga samen met je werkgroep aan de slag om het initiatief in de praktijk goed voor te bereiden. Je kan tijdens
dit proces verschillende participatiemethodieken toepassen.

@

Leestip! Wil je meer weten over participatiemethodieken?
Surf dan naar www.participatiewiki.be.

Een goede voorbereiding houdt rekening met zoveel mogelijk stappen bij het uitbouwen van je initiatief van je
werking. Van bekendmaking, de keuze van een geschikte uitvalsbasis,… tot de verzekering van je deelnemers.
Hieronder beschrijven we verschillende stappen die deel uitmaken van je werking. Per stap geven we concrete
tips, ideetjes,….
Belangrijk: we bieden een kader aan dat een houvast kan bieden om je initiatief stapsgewijs te verwezenlijken.
Het resultaat van de voorbereidingsfase maar ook van je initiatief zelf ligt echter niet op voorhand vast en
wordt mee bepaald door de werkgroep en de lokale context. Een open blik, los kunnen komen van je eigen
verwachtingen en op het ritme van de betrokken stakeholders samenwerken aan je initiatief, is misschien nog
belangrijker dan dit ‘stappenplan’.
Bovendien stopt dit cocreatieproces niet wanneer de voorbereidingsfase rond is. Laat dus zeker voldoende
ruimte voor aanpassingen gaandeweg, ook na de opstart van je initiatief. Je initiatief groeit immers organisch,
samen met je deelnemers en andere stakeholders geef je het verder vorm en inhoud.

2. Bekendmaking
Een belangrijke stap in je initiatief is de bekendmaking ervan.

Maak flyers, affiches, promotiemateriaal,….
Voor inspiratie: zie bijlage 1.

!

hecht
arendonk
we horen bij elkaar

Soms heb je zin en tijd om iets te doen
voor iemand anders. Soms heb je zelf
wat nodig van anderen.

Maar weten doen we het
vandie
elkaar
niet. Met Hecht
Het vinden van een goede naam kan al deel uitmaken van je cocreatieproces.
Op
manier
Arendonk willen we mensen bij elkaar brengen:
creëer je onmiddellijk ook extra draagvlak voor je initiatief. • zij die wat nodig hebben en
• zij die wat willen doen.
Zo werken we samen aan een dorp waar het goed is
om te wonen en waar je erbij hoort.
Elke vraag en elk aanbod is welkom. Jong of oud
maakt niet uit: iedereen kan meedoen.
Het enige wat telt, is dat je in Arendonk woont.

www.hechtarendonk.be
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Breng een positieve boodschap, iets wat mensen aanspreekt,
waardoor ze goesting krijgen om erbij aan te sluiten.
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Positieve boodschap

Verschillende kanalen
Met je initiatief wil je sociaal geïsoleerde ouderen bereiken. Dit is vaak niet evident. Om je initiatief zo breed
mogelijk bekend te maken, zet je best in op verschillende kanalen:
•

Lokale bekendmaking via folders en posters die lokaal verspreid worden bij huisartsen, thuiszorgorganisaties, organisaties, verenigingen, de seniorenraad, lokale handelaars, apothekers,…

•

Lokale bekendmaking door aanwezigheid op evenementen, straat- en buurtfeesten, jaarmarkten,…

•

Lokale bekendmaking door de promotie van je initiatief op vergaderingen en bijeenkomsten van lokale
verenigingen, organisaties, overleg huisartsen, thuiszorg,…

•

Artikels in nieuwsbrieven van de stad of gemeente

•

Via lokale ambassadeurs & sleutelfiguren: voorzitters van buurtverenigingen, ouderenverenigingen,
huisartsen, de kapper, bakkers, apothekers…

3. Verbinden
Nieuwe deelnemers
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Bied geïnteresseerde mensen zoveel mogelijk verschillende kanalen aan waar ze zich kunnen aanmelden. Dit kan:
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•

Via wekelijkse permanentiemomenten

•

Telefonisch

•

Via mail

•

Online

Permanentiemomenten
Voorzie enkele momenten per week waarop geïnteresseerden kunnen langskomen voor een kennismakingsbabbel. Tijdens deze uren is de praktijkwerker of een lid uit het kernteam ter plekke om nieuwe deelnemers
te ontvangen.

!

•

Kies een laagdrempelige, toegankelijke locatie voor dit permanentiemoment. Dit kan
een lokaal buurthuis zijn, een lokaaltje bij de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum,….

•

Kies een geschikt tijdstip. Voor ouderen is ’s avonds op stap gaan vaak niet evident. Een
permanentiemoment overdag, tijdens de week en niet in het weekend, is aan te raden.

•

Voorzie een gezellige ruimte waar je mensen kan ontvangen. Een kopje koffie en koekjes
helpen om het ijs te breken.

Telefonisch
Een apart telefoonnummer waarop je bereikbaar bent voor geïnteresseerden, is zeker een meerwaarde. Op die
manier vermijd je dat geïnteresseerden bij jouw afwezigheid mogelijk eerst bij andere collega’s terechtkomen.
Dit kan afschrikken, waardoor ze misschien minder snel geneigd zijn nog een keer terug te bellen.
Een gsm of smartphone is handig. Die kan je immers ook meenemen als je de deur uit bent.
Maak duidelijke afspraken met je organisatie over wanneer je al dan niet bereikbaar bent voor geïnteresseerden en deelnemers.

Via mail

Een leuke website of webpagina van je initiatief waarin je kort het opzet voorstelt, de verschillende mogelijkheden van contact op plaatst en een contactformulier voor eventuele vragen op voorziet, kan eveneens een
meerwaarde zijn. Geïnteresseerden kunnen even rondkijken op de website. Een vraag online stellen is voor
mensen die digitaal vaardig zijn een laagdrempelige manier om contact te zoeken.
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Online

HET KLEINE HELPEN / AAN DE SLAG

Een algemeen e-mailadres voor je initiatief is handig. Geïnteresseerden kunnen hier hun vraag naar mailen.
Samen met je kernteam kan je afspreken wie de mails opvolgt en beantwoordt.

Individueel kennismakingsgesprek
Een volgende belangrijke stap is om tijd te maken voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met geïnteresseerde deelnemers.
Voorzie voldoende tijd voor dit gesprek. Maak ruimte voor een kennismakingsgesprek op een rustige locatie.
Dit kan bij mensen thuis zijn of in een rustig lokaaltje van een buurthuis, een lokaal dienstencentrum,…. Zorg
voor voldoende privacy, zodat de deelnemer zijn verhaal kan doen.
Tijdens dit kennismakingsgesprek leer je als praktijkwerker je deelnemer al wat beter kennen. Op die manier
kan je tijdens het verdere verloop goed inspelen op zijn noden en wensen.
•

In een open, verkennend gesprek stel je het initiatief uitgebreid voor. Je gaat dieper in op de achtergrond van de deelnemer, de reden tot deelname, wat ze nodig hebben, wat ze te bieden hebben, wat
ze zelf graag doen,….

•

Schets duidelijk het opzet van het initiatief. Besteed zeker ook aandacht aan wat de deelnemer van jou
kan verwachten en wat ook niet.

•

Gebruik geen laptop tijdens dit gesprek. Dit schrikt af. Maak er een informeel, vrijblijvend gesprek van.
Op een blocnote kan je notities maken.

•

Op basis van dit gesprek kan je achteraf per deelnemer in een persoonlijke fiche een verslag maken. Dit
verslag kan je later telkens nog verder aanvullen met eventueel nieuwe info, vragen, wensen…. Bewaar
dit verslag met aandacht voor de privacy van deelnemers.
In bijlage 2 vind je een voorbeeld van een persoonlijke fiche ter inspiratie.

•

Registreer de contactgegevens van elke nieuwe deelnemer in een apart registratieformulier.

•

Maak een mooie welkomstfolder voor elke deelnemer waarin je alle info over het initiatief en de nodige
contactgegevens bundelt.
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In bijlage 3 vind je een voorbeeld van een welkomstfolder ter inspiratie.
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Ontmoeting creëren
Laagdrempelige ontmoetingen tussen deelnemers creëren, is een van de belangrijke voorwaarden om tot
buurtnetwerken te komen.
Kies voor een geschikte, laagdrempelige en makkelijk bereikbare locatie voor je initiatief. Dit kan een buurthuis
zijn, een parochiezaaltje, het lokaal dienstencentrum,…. Je kan het lokaaltje gebruiken dat je ook gebruikt voor
je permanentiemomenten, maar dat hoeft niet noodzakelijk.

Vrijblijvende ontmoetingsmomenten
Op een wekelijks ontmoetingsmoment waar er bij een tasje koffie en een koekje wat gebabbeld kan worden,
kunnen deelnemers elkaar geleidelijk aan wat beter leren kennen.
Kleed je lokaal gezellig in. Voorzie voldoende flyers en affiches en eventueel een prikbord waar deelnemers kunnen
opprikken wat ze graag willen doen voor anderen, een vraag kunnen stellen, een activiteit kunnen voorstellen,….
Fictieve voorbeelden kunnen bij aanvang zeker ook handig zijn. Niet iedereen vindt het immers makkelijk een hulpvraag te stellen (~ vraagverlegenheid) of hulp te bieden (~ handelingsverlegenheid). Door fictieve cases te hangen,
kan je duidelijk maken waarover het allemaal kan gaan. Dit kan het concreet maken en verbindingen initiëren.
Niet alle ouderen kunnen zich goed verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een
mindermobielencentrale. Een ontmoetingsmoment of -activiteit bij iemand thuis organiseren,
kan ook altijd.

!

Groepsbijeenkomsten of -activiteiten
Naast de vrijblijvende ontmoetingsmomenten is het nuttig om op frequente basis groepsbijeenkomsten of
activiteiten te organiseren waarop alle deelnemers actief uitgenodigd worden.
Zowel de locatie, het moment en de inhoud van de groepsbijeenkomst kunnen mee bepaald worden door de
ideeën en suggesties die uit de groep komen (~ cocreatie). Zo kan het om een uitstapje gaan, een bijeenkomst
bij iemand thuis, een bijeenkomst in het buurthuis of in de parochiezaal, een werkgroepje dat verjaardagskaarten maakt voor andere deelnemers, een knutselactiviteit geleid door een van de deelnemers, een uitstapje
georganiseerd door deelnemers, een bijeenkomst rond rouwverwerking,…. Ook kan de bijeenkomst een keer
doorgaan ’s avonds dan wel overdag, afhankelijk van de wensen van de deelnemers.

Goede zorg voor je deelnemers is cruciaal. Het gaat immers om kwetsbare ouderen. Dit betekent dus ook
voldoende aandacht geven aan het opvolgen en coachen van je deelnemers. Dit maakt deel uit van je taak als
praktijkwerker. Verschillende hulpmiddelen die hiertoe kunnen bijdragen zijn:
•

Verslagen:
-

Korte verslagen van ontmoetingsmomenten, activiteiten,… met een opsomming van de aanwezigen en een korte schets van het verloop kunnen handig zijn. Dat kan je later bij de hand nemen om
even terug in de tijd te gaan: ‘hoe lang is het geleden dat Jos er was?’ bijvoorbeeld.
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Opvolgen & coachen deelnemers
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Tijdens deze bijeenkomsten kan je op een ludieke, laagdrempelige wijze inzetten op kennismaking tussen
deelnemers.

•

Informele gesprekken met deelnemers over hun ervaringen, wensen en verwachtingen,…
-

•

Op basis van deze gesprekken kan je de persoonlijke fiches telkens aanvullen.

Een ‘vliegende equipe’
-

Wanneer je groep voldoende groot is, kan je inzetten op een ‘vliegende equipe’. Dit is een groepje
van deelnemers die graag zorg willen dragen voor andere deelnemers. Ze zijn alert voor afwezigen,
gaan bij ziekte even langs om te horen of ze iets kunnen doen,…. Als ‘vliegende equipe’ kan je samen met hen nadenken over hoe je dit in de praktijk best aanpakt, wie welke deelnemers opvolgt
of even belt,…. Goede afspraken zijn ook hier belangrijk.

4. Achter de schermen: dagdagelijkse werking
Een goed draaiende praktijk betekent veel werk achter de schermen. Belangrijk om voor ogen te houden is
dat je continu moet bijsturen, afhankelijk van de noden en wensen van je deelnemers. Houd daarbij telkens je
centrale doelstelling, namelijk het versterken van de buurtnetwerken van sociaal geïsoleerde ouderen, goed
voor ogen.
Je dagdagelijkse werking op een goede manier ondersteunen, kan op verschillende manieren.

Kernteam
Stel een kernteam samen dat verantwoordelijk is voor een goed verloop van je initiatief. Het kernteam kan
bestaan uit jou als praktijkwerker samen met enkele deelnemers.

HET KLEINE HELPEN / AAN DE SLAG

DRAAIBOEK

Als kernteam kom je op frequente basis samen om de dagdagelijkse werking van je praktijk op te volgen.
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Registratie en evaluatie
Een goede registratie van je deelnemers, je activiteiten, de ontmoetingsmomenten, de kennismakingsgesprekken,… is belangrijk. Niet alleen ter verantwoording naar je organisatie, maar ook voor je eigen werking.
Het laat je toe je eigen praktijk grondig te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Begroting
Maak een begroting op van de kosten die met je initiatief gepaard gaan.

Mogelijke kosten:
•

Personeelskosten

•

Promotiekosten

•

Werkingskosten: koffie, koekjes, activiteiten,…

Verzekering
Sta voor aanvang ook goed stil bij de verzekering. Vanuit je organisatie ga je verschillende ontmoetingsmomenten, activiteiten,… organiseren. Check op voorhand goed waarvoor deelnemers aan je initiatief verzekerd
zijn en waarvoor niet.
Je doelstelling is immers buurtnetwerken rond kwetsbare sociaal geïsoleerde ouderen versterken. Je wil mensen verbinden, ook buiten de ontmoetingsmomenten en activiteiten. Jos en Maria leren elkaar bijvoorbeeld
beter kennen. Jos biedt haar aan om een keer te komen helpen in de tuin. Zijn grasmachine die hij hiervoor
meebracht van bij hem thuis, gaat echter stuk. Belangrijke vraag is dan onder welke verzekering dit valt: die
van de organisatie of die van de deelnemer? Zoek op voorhand dus goed uit waarvoor en wanneer deelnemers
verzekerd zijn, maar ook waarvoor en wanneer niet en communiceer dit duidelijk. Op die manier vermijd je
misverstanden.

Supervisie
Als praktijkwerker sta je er in het veld vaak alleen voor. Een leidinggevende hebben met wie je op frequente
basis een overleg hebt en waarvan je feedback krijgt op je werk is belangrijk. Ook bij acute situaties moet je
terechtkunnen bij een leidinggevende voor een snelle opvolging van vragen. Supervisie draagt ertoe bij dat je
niet het gevoel hebt er alleen voor te staan, maar je gesteund voelt door je organisatie.

!

Als praktijkwerker beweeg je je voortdurend op verschillende spanningsvelden. In bijlage 4
vind je enkele kaartjes met spanningsvelden die je kan gebruiken tijdens een intervisie om
casussen te bespreken.
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Ook intervisie met andere praktijkwerkers in gelijkaardige initiatieven is belangrijk. Tijdens deze intervisiemomenten kan je verschillende ervaringen bespreken en uitwisselen, succesfactoren, mogelijke knelpunten,
specifieke casussen bespreken….
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Intervisie
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