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JAARVERSLAG SAMEN PLANNEN vzw
INLEIDING
SAMEN PLANNEN vzw werd opgericht door Eva Gilis op 29 juni 2017, met
de bedoeling om bij te dragen tot een warmere samenleving en een
andere, meer menselijke hulpverlening.
Om dit te verwezenlijken werkt SAMEN PLANNEN vzw op 3 niveaus: het
individuele niveau, het organisatie niveau en het maatschappelijke niveau.
Op individueel niveau is gebleken dat een luisterend oor, nabij zijn, de
visuele verslaggeving,… mensen tot inzichten brengt waardoor ze weer
hoop krijgen en stappen vooruit kunnen zetten.
Op organisatie niveau werd dit eerste werkjaar vooral ingezet op
bekendmaking van de nieuwe dienst. Via deze bekendmakingen werd
geprobeerd om anderen te enthousiasmeren en te inspireren.
Op maatschappelijk niveau heeft SAMEN PLANNEN vzw zich
geëngageerd in enkele projecten:
-

als partner in het project ‘Buurtgerichte zorg’ in de gemeente
Ravels,
als lid van de Vlaamse Werkgroep Kwartiermaken
als facilitator van het denk- en planproces van enkele ouders die
voor hun jongeren met een beperking een eigen
ondersteuningsinitiatief willen oprichten.

SAMEN PLANNEN vzw zet tevens in op het leggen van contacten met
mensen, diensten en organisaties die vanuit dezelfde visie werken om het
maatschappelijk draagvlak te vergroten. Zo heeft Stefan Perceval van
HETGEVOLG het peterschap van de vzw op zich genomen.
Ter afronding van dit jaarverslag kijken we graag vooruit. Waar wil
SAMEN PLANNEN vzw op inzetten en aan werken in 2018 – 2019?
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1. INDIVIDUELE NIVEAU
Via praktijkwerk, het inhoudelijke basiswerk, wil SAMEN PLANNEN vzw
van onderuit (bottom up) laten zien dat deze andere aanpak werkt.
Bij de opstart was het vooral de bedoeling om denk- en planprocessen in
groep te faciliteren voor iedereen die het gevoel heeft vast te lopen.
Het bleek echter niet evident om mensen snel met belangrijke anderen te
omringen. In de eerste helft van het werkjaar werd duidelijk dat er een
zeer grote nood was aan een luisterend oor, er zijn, hoop geven en
geloven.
Er was meer individuele tijd nodig: om alles op een rijtje te zetten, om te
laten bezinken, om de rode draad terug te vinden, om contacten te
herstellen,…
Pas nadien lukt het beter om anderen te betrekken bij het denk- en
planproces.
Daar waar SAMEN PLANNEN vzw aanvankelijk enkel een faciliterende rol
wilde opnemen, worden er nu ook andere rollen opgenomen (begeleider,
buddy,…), afhankelijk van de individuele nood.
Zo wordt er ook geïnvesteerd in de fase voor het komen tot een
groepsproces.
Door de visuele verslaggeving van gesprekken kwamen mensen tot
inzichten, kregen ze hoop, perspectief en lukte het om stappen vooruit te
zetten.
SAMEN PLANNEN vzw wil zeer laagdrempelig en voor iedereen
toegankelijk zijn:
-

gratis
geen aanmeldingsvoorwaarden/-procedure
geen uitsluitingscriteria
geen kennismakingsgesprek
geen startdatum
geen einddatum
geen termijnen
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-

geen vaste frequentie
geen contract
geen wachtlijsten

Iedereen is en blijft altijd welkom.
De gesprekken vinden meestal plaats bij de mensen thuis. Wanneer dit
niet mogelijk is of mensen dit niet willen, dan kan SAMEN PLANNEN vzw
gebruik maken van een lokaal bij peter-organisatie HETGEVOLG in
Turnhout. Ook andere organisaties willen hun gespreksruimte voor
SAMEN PLANNEN vzw ter beschikking stellen.

2. ORGANISATIE NIVEAU
Op organisatie niveau wil SAMEN PLANNEN vzw andere hulpverleners,
organisaties en diensten inspireren tot een meer menselijke hulpverlening.
Hieronder verstaan we dat hulpverleners/professionelen:
-

echt luisteren naar mensen
vertrekken vanuit de vraag van mensen (en niet vanuit het aanbod)
vertrekken vanuit de krachten van mensen (en niet vanuit
diagnoses of beperkingen)
hoop geven
geloven in krachten en talenten
er zijn (ook als het goed gaat of net helemaal ‘fout’)
mensen terug verbinden met elkaar
kwetsbare personen een plekje geven in de samenleving
(kwartiermaken - inclusie)
vertrekken vanuit dromen
mensen (terug) regie geven over eigen leven

Aanvankelijk was het de bedoeling om andere professionelen via
betalende workshops, vormingen, intervisies, coaching,… te bereiken.
Hier is echter niet actief op ingezet (bekendmaking) in het eerste
werkjaar. Uit de spontane vragen die hierrond kwamen (vooral rond
visualiseren) bleek dat men dit eerder vanuit een outreachende opdracht
zag en niet betalend.
Ondernemingsnummer: 0677783342
Bankrekeningnummer: BE33 5230 8090 4846 (Triodos Bank)

SAMEN PLANNEN vzw
Tel.:
: 0474 36 18 99
e-mail : info@samenplannenvzw.be
Website: www.samenplannenvzw.be
Like us on Facebook!

Het eerste werkjaar is de aandacht op organisatie niveau vooral gegaan
naar de bekendmaking van de dienst (zie verder: Cijfers). Aan de
enthousiaste reacties en feedback kan men afleiden dat dit ook
inspirerend heeft gewerkt.

3. MAATSCHAPPELIJK NIVEAU
Ook op maatschappelijk niveau wil SAMEN PLANNEN vzw zich engageren
om bij te dragen tot een warmere samenleving en een meer menselijke
hulpverlening.
Om dit te bewerkstelligen is een intersectorale kijk noodzakelijk.
SAMEN PLANNEN vzw streeft er daarom naar om in alle sectoren actief te
zijn:
-

gezondheidszorg
ouderenzorg
geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
kansarmoede
mensen met een verslavingsproblematiek
jongerenwelzijn
justitie
dak-en thuislozen
anderstaligen

SAMEN PLANNEN nam in de loop van het werkjaar een engagement op in
volgende projecten:
-

-

als partner in het project ‘Buurtgerichte zorg’ in een wijk in de
gemeente Ravels
als lid van de Vlaamse Werkgroep Kwartiermaken
als facilitator van het denk- en planproces van enkele ouders die
voor hun jongeren met een beperking een eigen
ondersteuningsinitiatief willen oprichten.
lid van Kliek Uniek (www.kliekuniek.be)
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4. VRIJWILLIGE ERVARINGSWERKER
In januari 2018 kwam Paul, vrijwillige ervaringswerker, SAMEN PLANNEN
vzw versterken.
Vanuit zijn eigen ervaringen staat hij Eva, de mensen die beroep doen op
SAMEN PLANNEN vzw en professionelen bij met raad en daad.
Zowel voor de individuele-, als de groepsgesprekken, bekendmakingen bij
diensten, vormingen, wordt in duo gewerkt. Deze manier van werken
blijkt een schot in de roos.
De aanwezigheid van iemand die ‘hetzelfde’ heeft meegemaakt, geeft
vertrouwen en schept een band. Het vergroot ook de toegankelijkheid en
bereikbaarheid tussendoor.

5. CIJFERS (periode juli 2017 – juni 2018)
SAMEN PLANNEN vzw wil laagdrempelig toegankelijk zijn voor iedereen
die het gevoel heeft vast te lopen.
Uit de cijfers blijkt dat vooral de meest kwetsbare personen in de
samenleving bereikt worden:
-

mensen met een psychische kwetsbaarheid
mensen in kansarmoede
jongeren
daklozen
mensen met een medische problematiek
mensen met een verslavingsproblematiek
mensen binnen justitie
ouders van kinderen met een beperking
mensen met een beperking
of mensen met een combinatie van bovenstaande

Vooral voor mensen die er al een heel hulpverleningstraject hebben
opzitten blijkt deze manier van werken aan te slaan.
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Ook mensen die door de mazen van de klassieke hulpverlening vallen
vinden hun weg naar SAMEN PLANNEN vzw.
Aanmeldingen:
-

34 personen, waarvan er 18 één of meerdere gesprekken gehad
hebben.
16 personen wilden enkel informatie of werden doorverwezen.

Aanmelders:
-

aanmeldingen door de mensen zelf: 12
aanmeldingen door mensen uit het netwerk: 6
aanmeldingen vanuit reguliere sector (Welzijnsonthaal, OCMW, JWT,
Justitiehuis, Straathoekwerk, Abdij, Huisartsen,…): 10
aanmeldingen vanuit sector personen met een beperking (D.O.P.
Provincie Antwerpen, Den Leeuweric, Auticoach, Het Raster,…): 4
aanmeldingen vanuit sector Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ)
(CGG, Psychologen, …): 2

Verwijzers:
-

verwijzingen
verwijzingen
verwijzingen
verwijzingen
verwijzingen
verwijzingen

vanuit
vanuit
vanuit
vanuit
vanuit
vanuit

het netwerk: 3
reguliere sector: 12
sector personen met een beperking: 9
sector GGZ: 4
sociale media: 2
folder: 4

Aantal gesprekken:
88
Naast het aantal gesprekken face-to-face wordt ook veel aandacht
geschonken aan andere manieren van praten. Wandelen,
telefoongesprekken, chatten via Messenger,… vragen een grote
tijdsinvestering en blijken goed te werken.
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6. PR/BEKENDMAKING
SAMEN PLANNEN vzw zet sterk in op sociale media. Facebook, Twitter,
LinkedIn en Instagram worden gebruikt voor naamsbekendheid.
Daarnaast is het de bedoeling om via deze sociale media ook de visie te
verduidelijken waarvoor SAMEN PLANNEN staat. Dit door het delen van
artikels, video’s, berichten, foto’s, quotes,…
Ook via de website www.samenplannenvzw.be wil SAMEN PLANNEN vzw
duidelijk maken waar ze voor staan en hoe men contact kan opnemen.
De website moet toegankelijk zijn voor iedereen.
In de loop van het werkjaar werd bij onderstaande personen en
organisaties een bekendmaking gedaan:
-

SVK Zuiderkempen
HETGEVOLG – Stefan Perceval
PAB Assistenten
Ervaringswerker OGGPA
CGG Kempen
Route 11
Gipso vzw
De Ruimte
Peter Dierinck
Werkgroep Gezondheid ’T Antwoord vzw
Straathoekwerk Turnhout (stagiaire)
Dokterspraktijk Arzo Turnhout
ArmenTekort
Tandem
LZ team (vergadering kwartiermaken)

7. GEVOLGDE VORMINGEN/LEZINGEN/STUDIEDAGEN
In de loop van het werkjaar gingen Eva en Paul naar onderstaande
studiedagen/lezingen:
-

Vlaamse werkgroep kwartiermaken: 2x
Studiedag ‘Evaluatie 3 jaar opleiding Ervaringswerker’ Kortrijk
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-

Trefdag Outreach ‘Relationeel werken als basis voor outreach’ (o.a.
Andries Baart)
Studiedag ‘Eerste hulp voor hulpverleners: handvaten in de
hoopverlening’
Lezing: ‘De zorg en hulpverlener van morgen’

8. INKOMSTEN/FINANCIËN
SAMEN PLANNEN vzw krijgt geen subsidies en is voor de werking
afhankelijk van giften en sponsoring.
Giften worden vooral ingezet om materiaal aan te kopen dat noodzakelijk
is voor de werking van de dienst.
Eva en Paul werkten in het afgelopen werkjaar beiden als vrijwilliger voor
SAMEN PLANNEN vzw.
Volgende inspanningen werden geleverd om giften te genereren:
-

-

installatie van het online platvorm Dono: hierop kunnen mensen
online eenvoudig doneren. Maar tegelijk kunnen ze ook acties
registreren t.v.v. SAMEN PLANNEN vzw (vb sponsoring).
https://www.dono.be/doel/samenplannenvzw#.WyjlOkpuI6Y
registratie als vereniging bij Trooper.
https://trooper.be/samenplannen
vrijwillige bijdragen van de mensen zelf
rondgang bij potentiële donoren
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9. TOEKOMST?
SAMEN PLANNEN vzw wil in het komende werkjaar:
-

nog meer mensen bereiken
zich op de Kempische sociale kaart zetten als expert in de ‘andere’
hulpverlening (zie bovenstaande kenmerken)
zich profileren als voorstander van het inzetten op de kracht van de
ervaringswerker naast professionele hulpverlener
zich profileren als expert in het verbinden van
mensen/buurten/diensten/… met elkaar
nog meer professionelen inspireren

Concreet staat het volgende al op de planning:
-

partner in de Week van de Kei Gezonde Kempen 2019
oprichting Kempische werkgroep Kwartiermaken
theater project met gedetineerden (in samenwerking met
HETGEVOLG)

We zijn enorm dankbaar voor de warme en enthousiaste reacties die we
het afgelopen jaar hebben gekregen. We hebben veel geleerd. Van de
mensen zelf, van collega ervaringswerker Paul, uit vormingen en
studiedagen. We hebben ons o.a. laten inspireren door het boek ‘Hoop
Verlenen’ van Peter Dierinck en lezingen van Andries Baart (De theorie
van de Presentie).
We kijken alvast uit naar al het inspirerende dat nog op ons pad komt in
de loop van 2018 – 2019!
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