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1. Hoe het dossier ontstond?
Tijdens een brainstorming over een nieuw onderwerp voor een nieuwe
themawerking komen deelnemers van de verschillende werkgroepen binnen
de vereniging bij het onderwerp 'geestelijke gezondheid'. Een moeilijk thema
om over te praten maar een thema waar verschillende deelnemers mee
geconfronteerd worden en ze niet direct weg mee kunnen. Ook als werker
binnen de vereniging erkennen we het taboe dat rust op dit thema, vele
bezoekers hebben hun eigen ideeën over geestelijke gezondheid, helaas
ondervinden we dat het negatieve beeld overheerst. Tenslotte kunnen we
samen met het plaatselijke CAW en CGG instappen in het project 'Oog voor
elkaar - verbindt elkaar' van Cera en minister Vandeurzen. Met al deze factoren
samen gaan we de uitdaging aan en starten we een nieuwe themawerking rond
geestelijke gezondheid.
We komen maandelijks samen, noemen de nieuwe themagroep 'samen
veerkrachtig' en nodigen kwetsbare mensen uit van Welzijnsschakel De
Springplank en Welzijnsschakel Tereken. Ervaringen met geestelijke gezondheid
komen in alle lagen van de bevolking voor en enkele vrijwilligers van de
vereniging sluiten zich aan bij onze themagroep. We krijgen de hulp van twee
geëngageerde vrijwilligers Veerle en Myriam.
We vertellen elkaar over onze ervaringen in de hulpverlening. We praten in
grote groep of individueel met de groepswerker. We nodigen deskundigen uit ,
wisselen ervaringen uit over dokters, instellingen, hulpverleners. We delen
onze gevoelens, problemen en ziektes. De soms zware gesprekken maken veel
herinneringen en emoties los. Maar al gauw is het duidelijk dat het
groepsgebeuren zorgt voor veiligheid, geborgenheid en veel begrip voor elkaar,
deelnemers vinden steun in het gebeuren.

2. de activiteiten
Maandelijks komt de werkgroep samen om één van de 10 tips te bespreken,
om meer aandacht aan een tip te geven, om in overleg te gaan met CAW en
CGG, om van een vorming te genieten, een doedag te houden rond onze
droom van het traject of om onze werking te evalueren. Zo hebben we de
voorbije periode een 20 tal keer samen rond de tafel gezeten. We probeerden
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zoveel mogelijk de andere bezoekers van de vereniging op de hoogte te
houden door informatie op te hangen in de ontmoetingsruimte. We
organiseerden 2 maal een complimentenmaand voor al onze bezoekers, waar
we iedereen een kaartje met een complimentje gaven of waar we kaartjes
uitdeelden om elkaar een duwtje in de rug te geven. Naast de gezamenlijke
momenten heeft de groepsweker met iedere deelnemer apart een
keuzeactiviteit gedaan waar er tijd was voor een dieper gesprek,waar we
afspraken welke stappen naar hulpverlening dienden gezet te worden, waar we
samen een leuk moment hadden.
Daarnaast zijn er overlegmomenten geweest van de groepswerker en de 2
begeleidende vrijwilligers met allerlei diensten binnen onze stad o.a. CAW,
CGG, Logo, wijkgezondheidscentrum De Vlier, Sint-Hieronymus en de dienst
gezondheidspreventie van de stad Sint-Niklaas. De begeleiders volgden
vormingen zoals de goed gevoel stoel, een vorming van de WEP (werkgroep
ervaringsinzet en participatie), vorming 'zorg voor jezelf en de ander'
georganiseerd door logo, .... In het voorjaar 2017 is een afvaardiging van de
werkgroep samen met het netwerk tegen armoede langs geweest op het
kabinet van minister Vandeurzen om ons traject voor te stellen en na te denken
over de toekomst.
We hebben veel geluk gehad door in contact te komen met heel geëngageerde
mensen om samen het lied en de film te maken. Jef, Trees en Niki met zijn
ganse groep zijn samen met de deelnemers een traject gegaan van samen een
lied maken, van nadenken over welke boodschappen willen wij geven, samen
repeteren en leren van elkaar. De repetities in het lokaal van out-of-my-box en
de definitieve opname waren onvergetelijke momenten. Het beste moment
was dan ook het live optreden samen met de band out-of-my-box op de
werelddag van verzet tegen armoede.

3. streefdoel.
Tijdens het traject van de maandelijkse vergaderingen komt het idee bij de
deelnemers naar voren niet enkel een beleidsdossier op te stellen maar ook
een toonmoment te organiseren waar we onze ervaringen kunnen delen met
een groter publiek dan enkel beleidsmedewerkers. Het idee van een
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toonmoment evalueert doorheen het traject naar een film met een lied als
leiddraad
'Samen veerkrachtig' gaat over wat er moet veranderen om de geestelijke
gezondheidszorg echt op maat van mensen in armoede te maken. Maar vooral
over hoe we in ons dagelijks leven het hoofd mentaal boven water proberen te
houden en dan soms naar iemand willen toestappen of in een groep steun
willen vinden.
Met dit dossier wil de vereniging graag het gesprek aangaan met mensen in de
hulpverlening zoals dokters, hulpverleners en gezondheidswerkers, met
beleidsmakers, met het grote publiek dat evengoed als wij te maken krijgen
met problemen in hun geestelijke gezondheid en met andere mensen in
kansarmoede. Hopelijk kunnen en willen we iets leren van elkaar. Wie in
armoede geboren wordt, heeft immers niet alleen materiële tekorten. Het gaat
ook over wat van binnen zit. Armoede gaat niet enkel over 'hebben' maar ook
over 'zijn'. Wanneer de binnenkant te zwaar belast wordt en voortdurend
onder druk staat, is de kans op geestelijke problemen zeer groot.
Maar dit dossier is niet het enige, we maken ook een lied om geestelijke
gezondheid uit de taboesfeer te halen. Een lied gemaakt samen met
ervaringsdeskundigen en professionelen van PC Sint-Hieronymus om te
vertellen over ons gevoel bij de hulpverlening. Verder maken we een film om
jullie het ganse traject te tonen en mee te genieten van de kleine stappen die
we gezet hebben om onze veerkracht te vergroten. Maar vooral om jullie te
prikkelen om met ons in gesprek te gaan en misschien wel samen een aantal
aanbevelingen te maken voor overheid, diensten of organisaties.
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I. Inleiding.
I - 1. Onze vereniging.
Binnen onze vereniging 'Welzijnsschakels vzw Sint-Niklaas' brengen we mensen
samen die nood hebben aan voedselondersteuning maar evenveel nood
hebben aan sociale contacten. Zo creëren we een veilige omgeving waarin
mensen zich goed kunnen voelen. Binnen deze omgeving komen vele
problemen rond het niet kennen van de weg naar dienstverlening rond
geestelijke gezondheid naar boven. Zo vangen we heel wat signalen op rond
het niet weten hoe om te gaan met mentale problemen. Door de kennis die
binnen de groep aanwezig is, kan er heel wat informatie worden uitgewisseld
en naar mogelijke oplossingen worden gezocht. Daarnaast gaan we met de
problemen aan de slag om op lokaal of nationaal niveau de belangen van onze
mensen te verdedigen. Het idee van het uitwerken van tips naar diensten toe,
naar het beleid toe, naar elkaar toe is dan ook de verdienste van de leden van
onze themagroep.

I - 2. Mensen in armoede zijn kwetsbaarder voor psychische
problemen.
Er leven in België 1.5 miljoen Belgen in armoede. Waar iemands wieg staat
bepaalt een aantal socio-economische verschillen. Die ongelijkheid en
uitsluiting drukt een stempel op iemands fysieke en mentale gezondheid.
Onderaan op de maatschappelijke ladder staan zorgt ervoor dat meer mensen
zich minder goed voelen, dat depressies en slaapproblemen meer voorkomen.
'als je geen werk hebt, word je depressief. Je hebt geen geld en je komt niet
rond aan het einde van de maand. Daardoor voel je je minderwaardig. Je voelt
je uitgesloten.'
Leven in armoede is leven in stress. Jozef Corveleyn (K.U. Leuven, afdeling
psychologie) somt de stressfactoren op. 'Er is de voortdurende kwellende
onzekerheid over het bestaan (voeding, behuizing, basisvoorzieningen,
gezondheid), de angst voor de dag van morgen, angst voor het welzijn van de
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kinderen, de kritiek die men vanuit alle hoeken krijgt of kan verwachten
(school, instanties), de daarmee gepaard gaande spanningen in de relatie met
de partner, de kinderen, de kwellende zelfverwijten en schuldgevoelens,het
gevoelen van onmacht in het algemeen en het herhaaldelijk ervaren
onvermogen om in de meeste aspecten van het leven zelfstandig iets ten
goede te keren, extreem laag zelfvertrouwen en zelfwaardering. Al deze
factoren brengen een psychische pijn en belasting teweeg waartegen bij wijze
van spreken zelfs de meest gezonde psyche niet blijvend bestand is.' Wie zijn
hele leven stress heeft, lijdt psychisch en heeft vaker hulp nodig.
'ik heb stress omdat ik niet rond kom, altijd moeten goochelen, uitstellen en
rekenen. Steeds nee moeten zeggen als de kinderen iets vragen'.
Leven in armoede betekent meer kans op depressie. Armoede (problemen met
huisvesting, werkloosheid) tast de sterkte en de draagkracht van mensen aan.
Hulpverleners hebben niet altijd oog voor deze realiteit. Het gevaar bestaat dat
symptomen zoals weinig interesse of energie gezien worden als een gebrek aan
motivatie of bereidwilligheid om mee te werken aan oplossingen.
'ik zeg soms andere woorden dan depressief: ik ben oververmoeid, ik ben down,
ik heb voor niks goesting, ik zie alles donker in, waarom loop ik hier nog.'
Armoede is een negatieve spiraal. Mensen in armoede voelen zich
maatschappelijk uitgesloten, en om zichzelf psychisch te beschermen, trekken
ze zich meer en meer terug. Zichzelf beschermen is een gezonde reactie, maar
zo ontstaat ook een negatieve wisselwerking. De negatieve reacties van
mensen tasten hun zelfwaardering aan, waarop zij dan wantrouwig of
afwijzend reageren en de negatieve reacties versterken.

'als ik weinig energie heb dan sluit ik me op, ik heb een duwtje in de rug nodig
om weer buiten te komen. Helaas na een tijdje zijn mijn vrienden het beu steeds
te moeten bellen.'

I - 3. Wat is armoede?
Als vereniging van het netwerk tegen armoede mag een stukje
armoedevorming niet ontbreken in dit dossier, nog te dikwijls ontdekken we
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dat deze basiskennis bij heel wat diensten of organisaties niet voldoende
gekend is.
'Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen, dat zich uitstrekt over
meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de
armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving, zodanig
dat een kloof ontstaat die zij niet op eigen kracht kunnen overbruggen.'
Professor Jan Vranken, Universiteit Antwerpen, 2002.
Deze definitie beschrijft de complexiteit van armoede. Armoede heeft
betrekking op alle levensdomeinen: inkomen, werk, gezondheid, huisvesting,
onderwijs, .... Mensen in armoede worden blootgesteld aan allerlei vormen van
uitsluiting die vaak hand in hand gaan met elkaar. Een leven in armoede
betekent vaak dat je niet altijd op eigen kracht de kloof met de samenleving
kan overbruggen, laat staan zelf uit de armoede geraken.
Willen we als samenleving armoede bestrijden, dan moeten we ook werk
maken van een systeem van sociale bescherming dat mensen beschermt tegen
risico's en uitsluiting in die verschillende levensdomeinen. Vandaag moeten we
vaststellen dat dit niet gelukt is, 1 op de 10 in Vlaanderen leeft in armoede.

Onderwijs

Cultuur

gezin

Huisvesting

Gezondheid

Arbeid en tewerkstelling

Sociale contacten

Justitie

Inkomen en schulden

Welzijn
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Het spinnenweb hierboven toont aan dat armoede niet gewoon een optelsom
is, meer een verwevenheid van uitsluitingsmechanismen in verschillende
levensdomeinen. Het is een web waar je niet zomaar uit kunt ontsnappen en
dat zowel zichtbare als een minder zichtbare kant heeft. Armoede is het
ontbreken van kansen en het niet mogen en kunnen meedoen, er niet bijhoren.

I - 4. Wat is geestelijke gezondheid?
Uit de bevraging van de bezoekers blijkt dat naast de fysieke gezondheid ook
de geestelijke en de sociale gezondheid belangrijk zijn. Op de vraag 'wat
betekent gezond zijn voor jou' krijgen we o.a. volgende antwoorden:
• niet ziek zijn
• geen dokter nodig hebben
• de middelen hebben om voldoende te kunnen eten
• beweging nemen
DUS lichamelijk in orde zijn
Maar het betekent ook:
• je goed in je vel voelen
• geen stress en voldoende rust hebben
• goed gezind opstaan en de dag zien zitten
• voldoende ondersteuning vinden en een luisterend oor hebben
DUS je geestelijk goed voelen
Maar het betekent ook:
• kunnen gaan werken
• met 'alles' meekunnen en kunnen genieten
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• sociaal contact hebben
• iedere maand toekomen met mijn geld en alle rekeningen kunnen
betalen
Dus je op sociaal vlak ook goed voelen, kunnen deelnemen aan de
samenleving.
Uit de bevraging blijkt dat de meeste bezoekers van de vereniging zich maar
gezond voelen als ze zich 'goed in hun vel voelen' dus als hun geestelijke
gezondheid in orde is. Psychische problemen uiten zich vaak in lichamelijke
klachten. En lichamelijke klachten geven soms aanleiding tot psychische
klachten.
'ik ben me gaan afsluiten na mijn ongeval, van een mooie zelfstandige vrouw
ben ik iemand geworden die afhankelijk is van anderen. Ik voel me
minderwaardig al weet ik wel dat ik van binnen dezelfde ben gebleven.'
Bij de deelnemers van de werkgroep roept het begrip positieve en negatieve
dingen op.

I - 5. Waarom dan het grote taboe rond geestelijke gezondheid?
We merken in onze dagelijkse gesprekken met onze bezoekers dat er rond
problemen op geestelijk gezondheidsvlak een groot taboe ligt, mensen zijn
bang om te vertellen dat ze een opname in een psychiatrisch ziekenhuis achter
de rug hebben. Binnen de vereniging vonden wij dat een extra reden om dit
onderwerp te kiezen. Toch moeten we als besluit aangeven dat we er niet in
gelukt zijn om dit taboe volledig te doorbreken, velen van onze bezoekers
durven wel meer te praten over het zich psychisch niet goed voelen. Met onze
film en dit dossier gaan we meer oplossingen zoeken om dit taboe te
doorbreken.
Enkele uitspraken van onze deelnemers tijdens het traject.
'ik kreeg de diagnose van de psychose van mijn zoon. s'avonds was er een
tvuitzending waarop gezegd werd dat mensen met een psychose vroeg of laat
heel agressief gedrag gingen vertonen. We waren bang om de diagnose te
vertellen aan vrienden en familie. Tot het moment dat de professionelen
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vertelden dat we er wel over moesten praten want dat mogelijks anderen er
zich een verkeerd beeld van gingen voorstellen. Door dit te doen is het beeld
van mijn zoon veranderd van t'is toch n'n raren naar wat een knappe jongeman
die z'n ziekte prachtig draagt.'
'we hadden in ons gezin met 3 kinderen financiële problemen, het was een
ganse stap om naar de vereniging te stappen en voedselondersteuning te
vragen. Daarnaast zakte ik geestelijk verder weg, een opname was dan ook
nodig. Ik voelde me totaal mislukt, ik voelde 2 stempels op mijn voorhoofd: ik
leefde in armoede en ik was patiënt in de psychiatrie. Het heeft lang geduurd
vooraleer ik beide dingen durfde toegeven aan vrienden en kennissen. In deze
groep heb ik dit geleerd,dat ik mij niet hoef te schamen.'
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2. Samen veerkrachtig - dan springen we verder.
2 - 1. Wat is 'Veerkracht'?
'Als het leven je uitdaagt met tegenslagen, daag jezelf dan uit om sterker te
worden.'
Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag. Je
'veert' als het ware terug. Mensen met een hoge veerkracht laten minder snel
de moed zakken. Ze gaan door, wat er ook gebeurt. Meer nog ze komen er zelfs
sterker uit! Is je veerkracht laag dan stapelt stress zich op. Elke bijkomende
uitdaging weegt door. Soms stijgt de spanning al op voorhand als je weet dat er
mogelijk een zware uitdaging aan komt.
In de literatuur lezen we dat we onze veerkracht kunnen trainen. De groep
heeft sterke mensen met een hoge veerkracht maar ook leden die minder
veerkrachtig zijn. We willen de proef op de som nemen en gaan samen een
traject om te kijken of we elkaar kunnen helpen.

2 - 2. Werkwijze van onze groep.
Binnen De Springplank gaan we aan de slag met de 'Fit in je hoofd'-campagne
van de Vlaamse overheid. Deze campagne geeft 10 tips die mensen helpen om
zich mentaal sterker te voelen.
We zetten de 10 stappen op een rijtje:
1. vind jezelf oké
2. praat erover
3. beweeg
4. probeer eens iets nieuws uit
5. reken op je vrienden
6. durf nee te zeggen
7. ga ervoor
8. durf hulp te vragen
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9. gun jezelf rust
10. hou je hoofd boven water

Bij het overlopen van de stappen erkennen we direct dat deze stappen
misschien wel kunnen helpen om je psychisch goed te voelen, maar vinden ze
onrealistisch om ze op ons eentje in de praktijk te brengen. We gaan aan de
slag met de stappen maar besluiten ze niet chronologisch te bespreken maar
door elkaar naargelang onze keuze.
Verder maken we de afspraak dat niemand van ons een psycholoog is dus dat
we bij noden die tijdens de groepssessies aan bod komen de hulp inschakelen
van professionelen. De groepswerker neemt de taak op zich om dan samen
met het groepslid op zoek te gaan naar de juiste hulpbron.
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Doorheen het traject formuleren we ook een aantal bedenkingen bij elke stap
die we in een later hoofdstuk bundelen en aan de juiste diensten zullen
overhandigen. We gaan op zoek naar kleine hulpmiddelen die ieder groepslid
gebruikt en delen deze met elkaar met de bedoeling van elkaar te leren. Zoals
het spreekwoord zegt 'we moeten niet steeds opnieuw het warm water
uitvinden'.
Hieronder geven we per stap een korte uitleg over onze werkwijze bij de stap,
noteren enkele getuigenissen en de tips die we elkaar aanreiken. We
ontdekken al snel dat de bijkomende tekst die op de grote banners staat die we
gebruiken van het lokale logo heel belangrijk zijn.

2 -3. Vind jezelf oké - je bent uniek en verdient respect zoals je bent.
Een moeilijk stap om mee te starten zeker met alle boodschappen waarmee we
in de media (reclame, programma's, tijdschriften) geconfronteerd worden. Om
het gesprek op gang te brengen gebruiken we materiaal uit de 'goed-gevoelkoffer' en foto's van dieren.
Mensen in armoede hebben vaak een negatief zelfbeeld door ervaringen uit
het verleden, door de uitsluitingsmechanismen waardoor ze moeilijk mee
kunnen in onze samenleving, ....
'jezelf oké vinden is makkelijker gezegd dan gedaan, voor mijn ongeluk was ik
een mooie, sportieve vrouw die overal aanwezig was. Na mijn ongeluk en met
mijn lichamelijke beperkingen ben ik verre van ideaal, ik heb moeite de
gevolgen te aanvaarden en ook de buitenwereld sluit me uit. '- vergadering
december 2015
'ik heb de foto van een bambi gekozen. Ik vind dat lief en je wilt dat aaien. Ik
denk dat iedereen gezien en geliefd wilt worden. Maar soms is het ook een
schichtig dier, ik wil ook de mogelijkheid hebben om me terug te trekken. Het is
ook een groepsdier en ik ben overtuigd dat je anderen nodig hebt om te leven.
Alleen voel ik me soms te min.' - vergadering december 2015
'voor mijn been moet ik met een kruk stappen maar buitenshuis durf ik dit niet.
Wat gaat de ander van me denken dus sluit ik me thuis op en pieker dan maar.'
-vergadering december 2015
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We lezen steeds wat anderen denken over ons en komen zo in een zwart-wit
denken terecht. We vinden het moeilijk een compliment te aanvaarden of een
positief signaal te erkennen. We nemen enkele teksten mee die ons laten
nadenken hoe enig en uniek we zijn en gaan deze op een duidelijk, zichtbare
plaats thuis ophangen. Na enkele vergaderingen blijkt dat deelnemers dit
effectief gedaan hebben en er op moeilijke momenten naar teruggrijpen.

2 - 4 praat erover - door er met iemand over te praten, krijgen de
dingen een naam en heb je er vat op.
Niet iedereen durft te praten over zijn gevoelens of ervaringen, velen hebben
schaamtegevoelens of zijn te dikwijls gekwetst en vertrouwen te weinig
mensen. Anderen zijn bang voor roddels of verkeerd begrepen te worden. Het
sociaal netwerk van de deelnemers vertoont grote gaten, dicht bij hen staan
weinig mensen waar ze met hun problemen terecht kunnen. Uit de tekening
van hun netwerk blijkt dat dikwijls familie (ouders, kinderen) ontbreekt, men
wilt ze niet lastig vallen of ongerust maken. Bij sommigen zijn alle banden al
jaren gebroken. Het gemis van 'echte' contacten speelt ook een rol, via sociale
media of telefoon praten over gevoelens is moeilijk, je ziet de ander zijn reactie
niet, je ziet de ander zijn lichaamstaal niet.
'ik moet steeds alert zijn tegen wie je iets zegt en waarover. Eens iets verteld
moet je ook weten stoppen want anders wordt het een sleur voor de luisteraar.
Je krijgt dan een ontwijkgedrag bij de ander 'hij is er weer met zijn gezaag'' vergadering januari 2016
'ik vertel enkel leuke, vrolijke dingen, als die hun eigen weg gaan leiden is dat
niet erg. Persoonlijke dingen vertel ik veel moeilijker bang voor de roddels
nadien' - vergadering januari 2016
'ik schrijf nog alles liever van me af op de kladblok van mijn pc dan er anderen
mee lastig te vallen.' - vergadering januari 2016
Na onze persoonlijke sociale kaart op te stellen, stellen we de sociale kaart van
de stad op. Waar kunnen we in Sint-Niklaas terecht als we nood hebben aan
een goede babbel. Hier spelen drempels als wachtlijsten, drempelvrees, schrik
voor een stempel, schaamtegevoelens en de leefwereld van armoede mee. We
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komen tot de conclusie dat er weinig plaatsen zijn binnen de stad waar we echt
terecht kunnen.
'ik weet best dat het zoeken van een gezonde woning en het zoeken van een job
belangrijk is maar moet ik dan maar wachten om over de gevoelens diep in mij
te praten.' - vergadering januari 2016
'ik schrok toen ik bij de VDAB-consulente langsging en die spontaan vroeg hoe
het nu echt met me ging. Ik kwam juist daarvoor van mijn maatschappelijk
werkster en daar ging het enkel over het papierwerk dat ik dringend in orde
moest brengen.' - vergadering januari 2016

2-5. durf hulp te vragen - Samen zoeken naar een oplossing. Dat kan
deugd doen.
Bij het bekijken van deze stap zijn 2 professionelen vanuit het CAW en het CGG
aanwezig zodat we een beter zicht krijgen op het werkveld van beide diensten
die toch een belangrijke rol spelen als het gaat over geestelijke gezondheid.
We delen onze bezorgdheid dat hulp vragen een moeilijke stap is, dat de juiste
woorden vinden niet steeds makkelijk is, dat een vriendelijk onthaal
drempelverlagend kan werken, dat we schrik hebben van de wachtlijsten
waarmee we geconfronteerd worden niet bevorderlijk werken (je vindt
eindelijk de moed maar na een eerste gesprek is het dan 5 maand wachten op
het volgende), ....
We luisteren ook naar de tips die ons vanuit deze diensten worden aangereikt:
verplicht nooit mensen tot hulp vragen aan derden want dat werkt niet,
huisbezoeken vragen nog meer tijd dus langere wachtlijsten, vertel geen halve
verhalen want als alle puzzelstukjes niet gekend zijn wordt het moeilijk goede
oplossingen te zoeken, niet te lang wachten om hulp te vragen, ....
We zijn het allen eens dat structurele middelen vanuit de overheid beter zijn
dan de projectmatige middelen waar alle diensten kunnen op intekenen maar
die tot weinig blijvend resultaat leiden.
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'ik heb met mijn dochter de stap gezet naar het CGG maar het is verschrikkelijk
moeilijk voor haar om tegen een wildvreemde haar verhaal te doen. Ook als
moeder heb ik het gevoel niet te kunnen helpen' - vergadering februari 2016
'ik heb geleerd eerlijk te zijn over de psychische problemen van mijn zoon, de
omgeving reageert nu beter met minder schrik; hij blijft n'n raren. Ook wij
voelen ons nu beter en kunnen de ziekte beter accepteren.' - vergadering
februari 2016
'de drempel om de eerste keer naar het CAW te stappen was groot, gelukkig
ben ik een durver. De stap om binnen te gaan in de psychiatrie was enorm maar
het moest voor mijn gezin. Nu ik eruit ben dacht ik voilà nu is alles ok maar
ondertussen heb ik geleerd dat het een dagelijks gevecht blijft waar je sterk
voor moet zijn. Gelukkig heb ik een gans netwerk achter me.' - vergadering
maart 2016
'hulp en duidelijke informatie doen veel. Toen de dokter vertelde dat mijn zoon
een psychose heeft, stond de wereld stil ik wist begot niet wat dat was. Juist die
avond was er op tv een reportage waar men zei een psychose gaat gepaard met
agressie. Mijn zoon en ik werden bang, gelukkig kregen we bij een volgend
bezoek de volledige uitleg en een heleboel handvaten voor het dagelijks leven.
Ik heb een schitterende band met mijn zoon.' vergadering maart 2016

2-6. ga ervoor - breek uit jezelf! en ga ervoor!
2-7. probeer iets nieuws uit - nieuwe ervaringen, nieuwe prikkels, het
gevoel dat je echt leeft.
Deze 2 stappen nemen we samen op een ganse dagactiviteit onder begeleiding
van Koen Keik. Deze doedag konden we organiseren met de middelen uit het
budget van 'oog voor elkaar'.
We leren dat dromen geen grootse dingen moeten zijn maar kleine dingen die
ons leven verrijken. We tekenen en vertellen elkaar onze droom. In de
namiddag zetten we onze dromen om in realistische doelen, leren elkaars
talenten kennen en vatten de moed om onze themawerking voor te stellen op
een creatieve manier.
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Het mooie van deze dag was zeker het feit dat Norma voor de eerste keer
alleen met de bus vanuit Sinaai is gekomen om te kunnen deelnemen aan de
groep. Binnen de vereniging waren we aan deze stap al een drie tal jaar aan het
werken. Een dik applaus bij het binnenkomen van Norma was het mooiste
bewijs, Norma gaat ervoor!
'ik wilde er zo graag bij zijn vandaag maar omdat de verpleegster mijn bloed
moest komen trekken kon ik niet met E mee vertrekken. Ik had schrik deze
morgen maar heb het toch gedaan.' - vergadering april 2016

2-8. gun jezelf rust! - maak regelmatig een moment vrij voor jezelf.
We ontdekken dat 'jezelf rust gunnen' voor ieder deelnemer iets anders
betekent. Voor de één is het 'muziek zo hard mogelijk zetten en mee kwijlen';
voor de ander is het 'meditatie, naar een abdij gaan en enkele dagen in
volledige stilte leven'; nog een ander 'op een bankje gaan zitten en 2 sigaretjes
roken en de wind op mijn gezicht voelen'; ....
Maak elke dag tijd vrij voor jezelf. We ervaren dat er altijd dingen te doen zijn
in ons leven maar kleine rustmomenten (het sigaretje, even in de zetel zitten)
tijdens de dag moeten we ook benoemen als rustmomenten om ze te leren
herkennen en te leren uitbouwen.
Een leuke tip die S. meekrijgt 'douche met een zandloper in de badkamer en
verplicht jezelf die 5 minuten tijd te maken voor jezelf'. - vergadering juni 2016

2-9. reken op je vrienden - er is niets dat meer kracht geeft dan je
door je vrienden begrepen te voelen.
We weten dat ons sociaal netwerk klein is uit de gemaakte oefening in een
vorige stap. Ook al is het moeilijk mensen te vertrouwen, ook al is vriendschap
minder aanwezig in onze samenleving, we beseffen dat vrienden betekenis
verlenen aan ons leven. We leren van elkaar, we horen erbij, je mag jezelf zijn,
.....
vertelt het verhaal van de brand in haar woning en het verlies van de
suikerbonen die klaar stonden voor de geboorte van haar kleinzoon. Hoe ze
ervan genoten heeft en kracht heeft gevonden in het feit dat enkele leden van
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de groep op een donderdagvoormiddag samen nieuwe attenties hebben
gemaakt om uit te delen bij de geboorte van Roy.'- vergadering september 2016
Vrienden vinden of houden vraagt een wederzijdse inspanning van beide
partijen. We kunnen aanvaarden dat ze niet altijd klaarstaan op moment dat
wij er een beroep op willen doen. We onderhouden de contacten.

2-10. durf nee te zeggen - soms loont 'nee'. Tegen jezelf of tegen een
ander.
Om met deze stap aan de slag te gaan doen we een beroep op Resy, een
lesgeefster van Vormingplus. Het is zoals S. zegt 'toen we in het begin bij het
overlopen van de stappen deze stap zagen 'nee zeggen' dan zeiden we allemaal
dat gaat niet voor mij zijn en nu zitten we hier allemaal vol vertrouwen om iets
te leren dat we willen kunnen.' -vergadering oktober 2016
We merken dat we dikwijls 'ja' zeggen uit gewoonte, zonder er eerst over na te
denken en altijd om een ander te plezieren. Steeds 'ja' zeggen dwingt na een
tijdje geen respect meer af.
Belangrijk is onszelf 3 vragen te stellen:
• wil ik ingaan op de vraag of niet
• waarom wil ik dit doen of waarom niet (de reden zoeken)
• wat zijn de gevolgen van MIJN keuze
Belangrijk is ook dat we 'nee' zeggen op een korte bondige manier en bij ons
standpunt blijven anders raken we in discussie.
In de volgende vergadering staan we nogmaals stil bij deze stap en maken tijd
voor dieper in te gaan op een aantal stellingen. De meeste deelnemers hebben
ook eens geoefend op het 'nee' zeggen en we staan stil bij hun ervaringen.
E.: 'eerste keer nee zeggen tegen dochter leidde tot ruzie. De tweede keer 'nee'
zeggen minder, ze luisterde naar mijn standpunt en begint een beetje begrip te
tonen. Ik voelde me trots,ze liep niet over mij.' - vergadering november 2016
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J.: 'ik heb ervaren dat ik het moeilijk heb als ik een 'nee' krijg van iemand, ik ga
dan steeds in discussie en probeer alles om toch een 'ja' te krijgen. Ik moet leren
dat beide partijen de keuze hebben om 'nee' te zeggen.'- vergadering november
2016
H. leert ons op een goede manier 'nee' te zeggen aan de hand van het zinnetje
'ik ben geen hond'.
• Halt: pauzeer even voor je ja zegt; wat wordt er van mij verwacht?
hoeveel tijd neemt het in beslag? Wie doet er mee? wil ik het echt?
• Overweeg: wat zijn de gevolgen van de vraag? krijgen anderen last als
ik nee zeg? Is de vraag misschien oneerlijk?
• Nee: zeg nee als je niet wilt ingaan op de vraag. doe dit op een
beleefde en duidelijke manier, zit rechtop, spreek duidelijk en kijk de
persoon in de ogen.
• Daarom: blijft de ander vragen waarom toch niet, leg dan duidelijk uit
waarom het niet gaat of wat jij niet goed vindt aan de vraag. blijf bij je
keuze.
Verschillende deelnemers schrijven deze tip op en zorgen dat ze hem
bij de hand hebben.
Naast 'nee' zeggen tegen een ander moeten we soms ook 'nee' zeggen tegen
onszelf. Drugs, roken of alcohol; een koopverslaving; uitstelgedrag vertonen;
of ons laten hangen zijn allemaal dingen die we dikwijls verbergen voor de
anderen maar ook voor onszelf. Als je niet goed in je vel zit , verlies je de
kracht om nee te zeggen tegen elke verleiding. Dikwijls levert het toegeven aan
de verleiding nog een slechter gevoel op. Bij deze zaken is het soms nodig om
professionele hulp te zoeken. Ook hier gelden dan weer de tien tips van 'fit in je
hoofd'.
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2-11. beweeg - beweeg om minder te piekeren en je energiepeil te
verhogen.
We starten de vergadering op een ludieke manier met de 2 lesgevers van
'Nederland beweegt' die ons een tiental minuten meenemen om de ochtend
goed te beginnen.
Bewegen zorgt voor een aantal lichamelijke voordelen zoals verminderde kans
op verschillende ziekten, tegen botontkalking, zorgen voor spieropbouw, .... J.
'gisteren nog op nieuws dat we met zijn allen te weinig bewegen' - vergadering
december 2016
Er zijn ook psychische voordelen zoals je humeur verbetert, je slaap is dieper,
bewegen geeft energie, J. 'nu er zo over te vertellen krijg ik weer zin om meer te
sporten, vroeger was ik een vrij goede bokser, ik at toen gezonder, had minder
stress, presteerde ook beter op mijn werk. misschien tijd om weer te starten.' vergadering december 2016
Zeker niet te vergeten zijn de sociale voordelen zoals de vriendenkring die
uitbreidt, je kweekt meer volharding, iemand kan je een duwtje in de rug
geven. J.'een groepssport zoals voetbal stimuleert meer als jij niet gaat straf je
een beetje de anderen' - vergadering december 2016
PH en Mo: 'door mee te doen aan de 10000 stappen wandelingen van De Vlier
leerde ik nieuwe mensen kennen, het groepsgebeuren was tof, zat je een dagje
minder in vorm dan stapte iedereen een beetje trager.' - vergadering december
2016
Niet helemaal volgens de spelregels maar de laatste vergadering van het jaar
waren de langverwachte 'boterkoeken' aanwezig!

2-12. Hou je hoofd boven water - leef van dag tot dag en wees niet
te hard voor jezelf.
Alle deelnemers hebben al periodes meegemaakt waarin alles tegenzit en
stappen dan over op overlevingsmodus, zoals de ondertitel van de tip zegt:
leven van dag tot dag en niet te streng zijn voor zichzelf N. 'dan mag die extra
praline al eens' - vergadering januari 2017. J. 'pyjamadag mag maar ik verplicht
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me tot de meest noodzakelijke dingen ik kook en eet.' vergadering januari 2017
Iedereen is het volmondig eens dat we niet in die dip mogen blijven zitten.
Tips die we uitwisselen:
• word een toeschouwer van jezelf, je mag een moeilijke periode
meemaken en duurt ze te lang schakel dan hulp in. V. 'jammer dat
samenleving dit niet toelaat, media geeft beeld dat alles lukt als je maar
wilt. Voor mij horen die moeilijke periodes bij mijn leven ook al vecht ik er
tegen. Gelukkig leer ik dit langzaam aanvaarden.' - vergadering januari
2017
• contact houden, je niet isoleren
• verdriet toelaten J 'vroeger geleerd je mag enkel huilen op een
begrafenis maar heb mezelf geleerd dat huilen mag en dit lucht op.' vergadering januari 2017
• verwen jezelf of laat je eens verwennen 'moeilijk altijd geleerd 'trek je
plan' en dit staat er haaks op.' vergadering januari 2017
• bouw een rustpunt in en zoek achter persoonlijke krachtbronnen die je
batterijen opladen. M. 'ik zeg in mijn bed de tekst op die ik van mijn
vader op papier gekregen heb. De tekst van Alice Nahon 't'is goed in
eigen hert te kijken' als ik op het einde kan zeggen ik heb vandaag
niemand pijn gedaan dan weet ik dat ik goed bezig ben, ik heb mijn
hoofd boven water gehouden.' vergadering januari 2017
Op sommige scharniermomenten in je leven is het extra moeilijk om je hoofd
boven water te houden zoals overlijden van kind of partner, pensionering,
scheiding, ziekte. Ieder gaat er op zijn eigen manier mee om maar de 10 tips
kunnen ook daar bij helpen. Belangrijk is ook je eigen grenzen bewaken en
stilstaan bij wat jezelf wilt.
We staan stil bij de beelden die we gebruiken bij het loslaten van emoties. V.:
'ik roep het beeld op van een huis met een voortuin en daar een hekje aan.
Sommige mensen komen soms te dicht, openen ongevraagd het hek en staan in
mijn voortuin. Ik wil mezelf de mogelijkheid toe eigenen te bepalen wie ik
21

binnen laat. Ik wil mijn grenzen aangeven en respecteren.' - vergadering januari
2017
B. 'ik gebruik het beeld van een autobus, ik zit aan het stuur van mijn leven ik
bepaal welke richting ik uit ga. Helaas zitten er ook minder leuke ervaringen in
mijn bus,soms komen die ongevraagd naar voor in mijn bus. Ze spelen plots
weer een rol in mijn emoties,het is aan mij om ze aan te geven weer achteraan
in de bus plaats te nemen en vooraan aan de dingen die ik belangrijk vind
plaats te geven.' vergadering januari 2017
A.: 'voor mij zoals voor vele mensen in armoede speelt het beeld van de rugzak.
Sommige zaken uit mijn leven zitten goed ingepakt onderaan mijn rugzak. Ze
horen bij mijn leven dus ik kan ze er niet zomaar uitgooien, ze hebben me
gemaakt tot wie ik ben. Maar ik open ze niet meer.' - vergadering januari 2017
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3. Oog voor elkaar - vormt en

verbindt elkaar.

3 - 1. Projectbeschrijving
Er is nood aan ontmoeting en vorming tussen nulde, eerste en tweede lijn.
Doordat mensen uit een armoedevereniging, een CAW(Centra Algemeen
Welzijnswerk) en een CCG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) elkaar en
elkaars aanbod beter leren kennen, wordt er gebouwd aan een betere
toegankelijkheid voor mensen in armoede naar welzijnswerk en geestelijke
gezondheidszorg.
In dit project van minister Vandeurzen kijkt men via een waarderende
benadering en oplossingsgericht naar wat beter kan. We vertrekken niet van
knelpunten, tekorten, drempels .... maar wel vanuit positieve ervaringen. We
bouwen bruggen tussen de 3 partners en vormen brugfiguren die binnen hun
organisatie instaan voor het bevorderen van welzijn en geestelijke gezondheid
bij mensen in armoede.
Er wordt lokaal een trio samengesteld bestaande uit Welzijnsschakel De
Springplank, CAW Oost-Vlaanderen en CGG Waas en Dender, zo kunnen nulde,
eerste en tweede lijn elkaars aanbod beter leren kennen en begrip opbrengen
voor elkaars leef- en denkwereld. Concreet voor ons hebben we heel wat
mensen met geestelijke gezondheidsproblemen binnen onze vereniging die
makkelijk door de mazen van het net vallen via dit project willen wij hen graag
op weg helpen naar de juiste hulpverlening. We werken met heel kwetsbare
mensen en voor onze vrijwilligers en beroepskrachten is het niet altijd
eenvoudig hen te helpen.

3-2. Fasen van het project.
Kenmerkend aan de waarderende benadering, is het oplossingsgericht vooruit
kijken. Wat is er nodig om van goede ervaringen de nieuwe standaard te
maken. Er wordt typisch gewerkt in vier fasen: de ontdekkingsfase, de
droomfase, de ontwerpfase en de realisatiefase.
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3-2-1. ontdekken
In deze fase verzamelen we kennis over succeservaringen in het verleden aan
de hand van een aantal vragen:
• wat zijn succeservaringen die nu al bestaan tussen de organisaties?
• wat ga je vertellen in een reclamespot over je organisatie?
• Zijn er andere samenwerkingen tussen jullie organisaties?
Lokaal noteren we:
• iemand vanuit het CAW komt regelmatig langs in De Springplank als
aanspreekpunt van het CAW. Hij zit gewoon in de ontmoetingsruimte,
babbelt mee en hieruit kunnen individuele gesprekken ontstaan die een
makkelijke doorverwijzing mogelijk maken.
• er bestaat geen wij en zij wereld, we grijpen alle kansen om dit aan te
tonen, durven toegeven 'ik weet het ook niet altijd'.
• Er is een vrijetijdsgroep binnen het CGG; mensen in kansarmoede
komen 1 x per week samen en doen toffe dingen. Dit werkt soms beter
dan individuele therapie.

3-2-2. dromen.
We visualiseren een situatie waarbij de successen een standaard worden. Aan
de hand van een beeld gaan we op zoek naar welke verhalen we over vijf jaar
willen brengen over de bruggen die we willen bouwen.
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We kiezen het beeld van een caravan: het doet ons denken aan ontmoeten,
gezellig kletsen en koffie drinken, een caravan rijdt niet op zichzelf, hij moet
verankerd zijn en we dromen dat onze drie organisaties het ankerpunt zijn. We
willen elkaar echt zien in beide richtingen. We rijden samen dezelfde richting
uit soms in woelig water en soms in rustiger water.

3-2-3. ontwerpen.
Welk project kunnen we doen om onze droom waar te maken? We kijken naar
sterktes en valkuilen.
Het doel dat we ons stellen is dat mensen, zowel vrijwilligers als hulpverleners,
zich zekerder voelen in wat ze doen en signalen van psychische problemen
leren herkennen. We proberen geestelijke gezondheidszorg uit de taboesfeer
te halen.
De beoogde effecten zijn:
• sneller leren oppikken van signalen van psychisch onwelzijn
• elkaar beter leren kennen
• een gepaste verwijzing en warme toeleiding realiseren
• problemen bespreekbaar stellen
• gekleurder leren kijken ipv zwart-wit
• weten dat je je verhaal kwijt kan en mag
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• een doordachte gesprekshouding aannemen
• de balans van geven en nemen in evenwicht houden
We werken een vormingspakket uit voor de medewerkers en vrijwilligers van
De Springplank, het CAW en het CGG. We betrekken mensen in armoede. We
streven naar een jaarlijkse vorming met de drie organisaties samen.

3-2-4. realiseren.
Onze projectfiche wordt gerealiseerd in de periode najaar 2015 - voorjaar
2016.
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1. Startmoment
Samen met andere
8 oktober
partners in de stad
2. Wat is
Armoede?
6.Laagdrempelige
3.Motivere
infoverstrekking
gesprekk
5. conflicthantering
4. opfrissing en
handvaten aanreiken

1. startmoment 8 oktober 2015

In de aanloop naar de Werelddag Geestelijke Gezondheid organiseren we een
lunchmeeting waarbij het vormingsaanbod wordt voorgesteld. Alle collega's
van De Springplank, Het CAW en het CGG, alsook andere sociale organisaties
van in en rond Sint-Niklaas worden uitgenodigd. Meer dan 50 mensen schreven
zich in, aten samen, babbelden over elkaars werkingen, over armoede, over
outreaching, over toegankelijkheid of schreven zich in op het vormingsaanbod.
Uiteraard was er ook een caravan aanwezig! Deze Prixie Cameravan is een
vintage caravan uit het jaar 1976 die vandaag een nieuw leven leidt als
photobooth. De aanwezige hulpverleners en vrijwilligers konden zich verkleden
met een snor, allerlei hoeden en petten. Toen werden er 3 foto's getrokken die
meteen in tweevoud werden afgedrukt. Een plezante manier om elkaar beter
te leren kennen.
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2. vorming over armoede op 17 november 2015.
Verschillende hulpverleners en vrijwilligers van CAW en CGG volgen de vorming
die wordt gegeven door de deelnemers van de themagroep 'samen
veerkrachtig'. We staan stil bij de buitenkant van armoede maar ook bij de
binnenkant en de draagkracht van mensen in armoede. Ook de knelpunten die
de deelnemers ervaren bij het op zoek gaan naar een geschikte hulpverlening
op vlak van geestelijke gezondheidszorg komt aan bod.
Jammer dat het grootste deel van de professionelen van CGG afwezig bleven
door een intern overlegmoment.
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3. 22 maart 2016 'initiatie tot motiverende gespreksvoering'
Dit vormingsmoment wordt gegeven door medewerkers van het CGG. Mensen
aanzetten om gedrag te veranderen, blijkt niet eenvoudig. Vaak raken mensen
niet gemotiveerd of ze hervallen waardoor je je als hulpverlener of vrijwilliger
machteloos voelt. Inzicht krijgen in het proces van gedragsverandering is één
van de eerste vereisten om meer vat te krijgen op het werken met weinig
gemotiveerde cliënten. De lesgevers reiken ons tips aan om steeds opnieuw het
gesprek aan te gaan.

4. 26 april 2016 'conflicthantering voor medewerkers binnen het
welzijnswerk'.
Tim Rypens, crisistherapeut van Crisis Respons, en 2 auteurs leiden ons op een
ludieke manier door deze problematiek. In onze huidige maatschappij worden
hulpverleners en vrijwilligers in een zorgcontext steeds vaker geconfronteerd
met bepaalde uitingsvormen van grensoverschrijdend en agressief gedrag. Het
is bijgevolg noodzakelijk bepaalde inzichten en vaardigheden te verwerven om
als persoon duidelijke grenzen aan te kunnen geven.

5. 12 mei 2016 'borderline persoonlijkheidsstoornissen'.
Joost Hutsebaut leidt deze vorming. Borderline persoonlijkheidsstoornissen
worden nauwelijks onderkend bij jongeren. Nochtans kan vroege detectie en
vroege interventie ervan verhinderen dat vroege uitingen en voorlopers van
borderline problematiek ernstiger worden, meer impact gaan krijgen op allerlei
levensgebieden en uiteindelijk tot chronische problematiek kunnen uitgroeien.
In deze vorming wordt een vroeginterventieparadigma – bekend uit de
somatiek, psychosezorg etc – toegepast bij borderline
persoonlijkheidsproblematiek. Daarbij wordt vertrokken van een model van
clinicalstaging en de kenmerkende uitingen van Borderline PS bij jongeren. Er
wordt ingegaan op de diagnostiek van Borderline PS bij jongeren. Verder
worden de belangrijke behandelprincipes van vroege interventie toegelicht.
Een voorbeeld van een vroeginterventieprogramma zal in detail worden
uitgelegd aan de hand van een casus. Daarbij is ruimte voor inbreng van vragen
of eigen casussen.
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3-3. Slotbeschouwing bij het project.
• De opdracht dat CAW en CGG er moet zijn voor mensen in armoede
moet duidelijker en meer afdwingbaar zijn. Er is vanuit de stad een
deeltijds psycholoog vrijgemaakt voor onze doelgroep, helaas weten we
niet echt of hij voor mensen in armoede is vrijgesteld.
• Inspraak van mensen in armoede, samenwerken met mensen in
armoede is belangrijk. We merkten dat dit punt niet bij elke partner van
het trio boven aan de agenda staat.
• Meer outreachend werken is belangrijk. Door de ziekte van de CAWmedewerker die langs kwam in De Springplank en gebrek aan middelen
vanuit het CAW, komt er nu bijna één jaar niemand meer langs in de
vereniging. Zowel bezoekers, vrijwilligers als medewerkers ervaren dit als
een groot gemis. De drempel naar de hulpverlening is weer terug groter
geworden.
• Hoewel iedere lokale partner tevreden is met het afgelegde traject,
merkten we wel dat wij, vanuit de vereniging, een trekkende rol op ons
moesten nemen. Door andere verplichtingen van de groepswerker zijn
de vormingen nu ook een beetje stilgevallen. Toch hopen we in de
toekomst tijd en middelen vrij te kunnen maken om onze vrijwilligers, de
dragers van onze vereniging, voldoende vorming en ondersteuning te
kunnen aanbieden.
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4. Knelpunten en aanbevelingen.
4 - 1. Reeds lang gekende
Tijdens onze vergaderingen komen een reeks gekende drempels en knelpunten
aan bod. Deze vermelden we hier kort maar we gaan er niet dieper op in.
• de lange wachtlijsten die mensen doen afhaken
• de kostprijs als je in de privé hulp moet zoeken
• de manier van aanmelden die afschrikt: telefonisch of per mail
• de doorverwijzing die niet altijd direct juist zit
• het verblijf in een psychiatrische instelling die voor mensen met een laag
inkomen voor financiële problemen zorgt

4 - 2. er is nood aan een laagdrempelig groepsaanbod rond
geestelijke gezondheid in Sint-Niklaas.
'ik had evenveel aan deze groep, dan aan mijn afspraken bij het CGG.'
'ik zit er financieel onderdoor maar wat ik erger vind is dat ik als mens
nergens meer mijn verhaal kan doen. Ik wil niet praten over het financiële
maar mag ik hier eens praten over mijn gevoelens.' bezoeker De
Springplank tijdens intake
In onze groep spreken we over onze geestelijke gezondheid, de eerste
keren aarzelend maar we leren van elkaar. Ook minder sterke mensen
die nooit iets zeggen, vertellen over dingen die ze meegenomen hebben
en geprobeerd hebben. We mochten roepen als het ons hoog zat, we
konden huilen als we diep zaten. Maar steeds opnieuw is de groep er om
elkaar te steunen. De spontane stiltes na een verhaal van een deelnemer
zeiden veel meer dan de best bedoelde woorden.
Belangrijk is dat in de groep het vertrouwen in elkaar kan groeien, we
starten steeds met een aantal basisafspraken (de waaw code) die we
binnen de vereniging gebruiken bij de start van elke vergadering.
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1

De WAAW- code

We luisteren naar elkaar; we praten niet door elkaar.

Alle mensen zijn gelijkwaardig; wij roddelen niet over anderen.

Alles wat in vertrouwen verteld wordt, blijft binnen de groep.

We steunen mekaar door dik en dun, niets kan dat veranderen.

Kortom,
de sfeer in onze groep is…

Als vereniging van het Netwerk tegen Armoede bewandelden meerdere sporen
in onze werking rond geestelijke gezondheid. Vanuit de ervaringskennis van
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mensen in armoede werden ervaringen en knelpunten in kaart gebracht. Op
basis daarvan konden we via het project ‘oog voor elkaar’ dadelijk in dialoog
gaan met oplossingsactoren zoals CAW en CGG. De thematiek maakt dat er
bewust en zorgvuldig voldoende tijd moest genomen worden voor de
geestelijke gezondheid van de deelnemers zelf. Uit deze groepswerking
haalden we een schat aan ervaringskennis, maar leerden we ook hoe relevant
en noodzakelijk een dergelijk groepsaanbod kan zijn.
Dus vragen we aan we aan de stad en aan de verschillende diensten zorg dat er
een laagdrempelig groepsaanbod komt.
Volgende voorwaarden zien wij dan als cruciaal:
• geef de mensen de tijd om vertrouwen in elkaar en de
begeleider te krijgen
• zorg dat mensen die meer professionele hulp moeten
krijgen ook een warme toeleiding krijgen
• laat mensen het tempo en de inhoud bepalen, laat de
begeleider enkel dingen aanreiken
• beklemtoon het positieve van de groep en geef iedere
deelnemer een pluim voor de kleinste stap die gezet wordt.
• eens afwezig zijn kan zonder verantwoording te moeten
geven

4 - 4. de laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in Sint-Niklaas moeten
versterkt worden.
De huidige tendens in onze samenleving is zoveel mogelijk vrijwilligers
inschakelen. Ook onze vereniging wordt gedragen door vrijwilligers, zonder hen
moeten wij onze deuren niet openen. We zijn hen dan ook heel dankbaar.
Helaas hebben we niet altijd de tijd en de middelen om hen voldoende te
ondersteunen.
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We krijgen steeds meer gekwetste mensen over de vloer ieder met zijn eigen
problematiek. We merken dat er overal bespaard wordt op professionelen of
dat diensten veel meer andere taken moeten uitvoeren met minder mensen.
'vroeger toen Marleen of Wendy (beroepskrachten) beneden waren durfde ik
binnen gaan in Den Durpel nu het draait op vrijwilligers ben ik bang geworden.

Ik zet me dan alleen aan een tafel en niemand spreekt me aan.'
De meest kwetsbare mensen vallen dan uit de boot. Het is niet makkelijk om
ergens binnen te gaan in een reeds bestaande groep. Vrijwilligers hebben ook
niet altijd voldoende inzicht in armoede of in geestelijke gezondheid en
versterken zo het taboe. Vrijwilligers worden geconfronteerd met hun eigen
grenzen, gaan er soms over en haken af. Met de middelen van het project 'oog
voor elkaar' hebben we de vrijwilligers vorming aangeboden. Deze bijkomende
inzichten werden gesmaakt door zowel de professionelen als de vrijwilligers
van de verschillende organisaties. We hopen in de toekomst dit te kunnen
verder zetten en liefst in een ruime blik samen met andere laagdrempelige
initiatieven om te leren van elkaar.

Onze vereniging is een laagdrempelige plek, we merken dat er meer en meer
mensen bij ons terecht komen die moeilijk aansluiting vinden bij hulpverlening.
En dan gaat het niet enkel over bezoekers van onze vereniging, we krijgen
steeds meer de vraag vanuit de psychiatrie en vanuit tewerkstellingsprojecten

om mensen als vrijwilliger in te schakelen in onze vereniging. Ook al zijn we
steeds op zoek naar nieuwe krachten toch kunnen we moeilijk in gaan op alle
vragen. Het is niet onze eerste taak om te werken met vrijwilligers, we doen dit
om onze 350 gezinnen te kunnen opvangen. Eigenlijk is het onze taak om met
deze gezinnen op weg te gaan, hen alle hulpverlening te leren kennen. We
zitten met een heel diverse vrijwilligersploeg, mensen met en zonder armoede
ervaring, mensen van allochtone afkomt, mensen waarvan we weten dat het
vrijwilligerswerk een opstap is om terug een plaats vinden in de samenleving .
Helaas merken we dat we daar niet altijd de juiste ondersteuning kunnen
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bieden, organisaties of diensten die mensen doorverwijzen kunnen we niet
altijd bereiken voor een evaluatie of een gesprek als er problemen zijn. Het is
voor de vrijwilligers niet altijd makkelijk om samen te werken, verschillen in
manieren van werken, verschillen in arbeidsethos komen soms naar boven.
Soms ontstaan er conflicten. Een groot tekort dat wij ervaren binnen de
vereniging is dat de Vlaamse overheid het werken met vrijwilligers als
vanzelfsprekend ervaren maar dat er binnen het jaarlijks werkingsverslag
nergens plaats voor voorzien is om je knelpunten naar voor te brengen. Ook
vanuit de stad stelt men het werken met vrijwilligers op prijs maar is er nergens
een plaats waar we met onze bekommernissen terecht kunnen.

4 - 5. drempels rond toegankelijkheid moeten aangepakt worden.
Wat we hoorden bij één van onze deelnemers was de boodschap 'ik voel me
beter maar ik durf niet te stoppen bij het CGG uit angst dan helemaal onderaan
de lijst te komen als het weer minder goed gaat.'
Na telefonisch contact met één van de psycho-sociale begeleiders van het CAW
over enkele van de deelnemers tijdens het ganse traject. Blijkt dat de drempel

om eerst enkele onthaalgesprekken te moeten hebben te groot is voor enkele
deelnemers. Ze haken af en blijven zitten met hun vragen en problemen.
Anderen zijn wel gegaan en hebben nu nog deugddoende gesprekken met een
hulpverlener. Ergens was er toch de hoop dat met de samenwerking in het

kader van 'Oog voor elkaar' de toeleiding iets vlotter ging verlopen.
Tijdens het traject werd de groepswerker zelf geconfronteerd met het feit dat
het bijzonder moeilijk is om iemand die met geestelijke problemen worstelt en

in een crisissituatie zit binnen te krijgen bij diensten die hulp moeten verlenen.
'Die dag zocht ik dringend hulp voor een vrouw die mishandeld, verkracht en erg
in paniek was. Ze dreigde dat ze uit het leven wilde stappen. Ik nam telefonisch
contact op met het CGG waar ze in behandeling was. Ik diende de vrouw te
overtuigen voor een dringende opname in het Klaverblad. Ik bracht de vrouw
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naar het Klaverblad. Hoewel het CGG contact had opgenomen, vroegen ze me
wat dit allemaal had te betekenen, dienden we te wachten en kreeg de vrouw
nauwelijks antwoord op haar vragen. De medewerker van het Klaverblad zei dat
‘mevrouw er niet van harte was’ en voerde een ademtest uit. Omwille van het
hoge promillegehalte werd de vrouw doorgestuurd naar de spoeddienst. Ik
mocht van het Klaverblad geen ziekenwagen bellen en werd gedwongen haar zelf
te voeren. Na drie kwartier in de wachtzaal van de spoeddienst bleek dat we de
ganse tijd geobserveerd werden door de psychiater. Hoewel ik aangaf te willen
vertrekken, vroeg men mij te blijven. We kregen de boodschap dat er geen plaats
was in het ziekenhuis en de vraag of we wisten of er plaats was in het Klaverblad.'
Om in zo’n context op een dergelijke manier van het kastje naar de muur
gestuurd te worden doet grote vragen rijzen en maakt de verhalen die je hoort
van mensen heel geloofwaardig.
Geestelijke gezondheidszorg dient – ook voor kwetsbare mensen – toegankelijk
te zijn. Een vereniging waar armen het woord nemen dient knelpunten te
signaleren, te zorgen voor meer inzicht in armoede enz. Proberen om iemand
toegang te geven tot hulp is niet onze rol en zou niet nodig moeten zijn. Mijn
taak als groepswerker binnen De Springplank is vooral een stapje op weg gaan
met de gezinnen, hen sterker maken en de problemen die zij ervaren aankaarten
bij het beleid. Op mijn vraag om met alle diensten samen te zitten werd niet
ingegaan.

4 - 6. werken aan de houding van hulp- en zorgverleners rond
geestelijke gezondheid en armoede.
De huisartsen van de deelnemers hebben niet altijd genoeg aandacht voor dit
thema. Ze zoeken de oorzaak van de stress heel dikwijls in de armoedesituatie
zonder echt door te vragen waar de patiënt mee zit. Deelnemers vinden dan
ook dat ze heel snel medicatie voorgeschreven krijgen zonder tot een echt
gesprek te komen.
Al hoewel psycho-sociale hulpverlening ook in het takenpakket van het OCMW
zit, blijkt dat heel weinig mensen dit luikje effectief ter sprake brengen. 'mijn
maatschappelijk werkster heeft al zoveel taken te doen dat ik mijn tijd liever
besteed aan praktische vragen. Het gaat dikwijls over dingen die ik niet goed of
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niet op tijd gedaan heb maar ik durf haar niet te vertellen wat de reden daarvan
is.'
Tijdens het ontmoetingsmoment met hulpverleners kwam het tot een hoog
oplopende discussie met onze deelnemers. Hulpverleners vinden dat er dikwijls
eerst aan andere domeinen zoals huisvesting, werk, inkomen, ... gewerkt moet
worden omdat ze denken dat een vooruitgang op één van deze domeinen de
geestelijke problemen wel vanzelf doen verdwijnen. Deelnemers kaarten het
probleem aan dat het ellendig is dat hulpverleners uitmaken waar de
prioriteiten liggen. 'als ik er volledig onderdoorzit en niet meer weet wat de zin
van mijn leven is dan heb ik nood aan iemand die luistert, die me kleine tips
geeft om mijn hoofd boven water te houden en niet aan iemand die vertelt wat
ik al 100 keer gehoord heb dat ik moet werken om uit armoede te geraken.'
De themagroep vraagt:
• om als hulpverlener aandacht te hebben voor onze geestelijke
gezondheid ook al beginnen wij er niet rechtstreeks over
• we zijn bereid vorming te geven over een leven in armoede als
ervaringsdeskundigen en we willen dan ook vooral praten over de
binnenkant van armoede. Het is waar dat we weinig vertrouwen hebben
in onszelf en anderen maar laat ons vertellen waar dit vandaan komt.
• we krijgen onze hulpvraag misschien niet direct van de eerste keer
duidelijk verwoord maar help ons daarbij. We denken dat dit eigen is aan
mensen met geestelijke problemen en dat dit niks met onze
armoedesituatie te maken heeft. Luister echt en luister naar ons ganse
verhaal.
• Heb tijdens gesprekken aandacht voor ons netwerk en probeer dit
samen met ons te versterken.
• werk beter samen, het aanbod is zo versnipperd en ieder is zo bezig met
zijn eigen deskundigheid dit geldt niet enkel voor nulde, eerste en
tweede lijn maar ook voor de sectoren 'welzijn' en 'gezondheid'.
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• en het belangrijkste erken wat we goed doen. We krijgen elke dag
negatieve opmerkingen, vrienden mijden ons. We willen af en toe eens
iets positiefs horen. Soms is een complimentje genoeg om het weer
helemaal te zien zitten. Dat is echt een duwtje in de rug.
'een vrijwilligster in onze sociale kruidenier merkte op: een bezoekster kwam
met haar hoofd naar beneden binnen, tijdens het winkelen gaf ik erkenning aan
de moeilijkheden die ze dagelijks overwint. Ik toonde bewondering voor haar
kracht als moeder de zorg voor haar kinderen te blijven opnemen. Ze gaf me
een spontane knuffel op het einde en zei enkel Merci.'

4 - 6. liever mankracht dan materialen
Binnen ons traject hebben we dankbaar gebruikt gemaakt van het materiaal
van de website 'Fit in je hoofd' en 'samen veerkrachtig' en al het materiaal van
het LOGO maar enkel omdat de groepswerker dit voor ons vertaalde.
'laat me thuis niet alleen voor die pc zitten en alle oefeningen doen want
dat komt er niet van. Het in groep mogen bekijken, anderen horen
vertellen hoe ze dit toepassen in hun dagelijks leven dat wel.'
We erkennen dat deze 10 stappen mogelijks kunnen helpen om je psychisch
goed te voelen, maar vinden sommige onrealistisch om in praktijk te brengen.
Het zijn dingen waar mensen in armoede het moeilijk mee hebben en waardoor
zij zich juist niet goed in hun vel voelen. In groep kun je deze tips kaderen en
leren van elkaar. we merken op dat vele tips en oefeningen niet voor kwetsbare
mensen in financiële problemen zijn.
Binnen onze stad voert men de laatste jaren steeds een campagne naar
aanleiding van de werelddag van geestelijke gezondheid. We vragen voer geen
campagnes boven ons hoofd maar voer campagne samen met ons. We ervaren

dat er meer nood is aan een groepsaanbod of het versterken van
ontmoetingsplaatsen dan aan campagnes en methodieken.

4 - 7. Help ons het taboe te doorbreken
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Bij de start van dit traject hoorden we veel de opmerking 'we zitten met 2
stempels op ons voorhoofd: één ik zit in armoede en twee ik zit met geestelijke
gezondheidsproblemen of zoals de mensen zeggen ik heb al eens binnen
gezeten.'
We maakten hier een lied over 'het is niet het geld dat telt' samen met Out of

my box, professionelen en ervaringsdeskundigen uit de psychiatrische zorg. Het
traject dat we gingen gieten we ook in een film, samen met dit dossier hopen
we in gesprek te gaan met allerlei diensten uit de sectoren welzijn en
gezondheid maar ook met allerlei organisaties waar (kwetsbare) mensen

samen komen. Om dan samen 'geestelijke gezondheid' uit de taboesfeer te
halen.
Een warme oproep om ons te leren kennen en samen te werken om een
preventiecampagne geestelijke gezondheid een stukje overbodig te maken
maar mensen concreet kunnen helpen het ganse jaar door.
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