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Armoede en geestelijke gezondheid

Oog voor elkaar, ook met elkaar

Cera is een coöperatie van zo’n 412.000 vennoten en investeert samen met hen op 
financieel en maatschappelijk vlak. Wat deze tweede opdracht betreft, kiest Cera 
voor maatschappelijke projecten die voldoen aan reële behoeften en duurzame 
effecten bereiken, voor de samenleving in haar geheel en voor de vennoten in het 
bijzonder. 

Cera is als  maatschappelijke investeerder actief op zeven domeinen: 
Armoedebestrijding en sociale inclusie, Coöperatief ondernemen, Kunst en cultuur, 
Land- en tuinbouw en duurzame ontwikkeling, Zorg in de samenleving, Lokale 
initiatieven in onderwijs en jeugdwerk en Samen microfinancieren en 
microverzekeren in het Zuiden via BRS. 

In het domein ’Zorg in de samenleving’ besteedt Cera specifiek aandacht aan de  
beeldvorming in de geestelijke gezondheid. In het domein ‘Armoedebestrijding en 
sociale inclusie’ investeert Cera in vorming en sensibilisatie. Organisaties, overheden 
en diensten moeten de armoedeproblematiek kennen om toegankelijk te zijn voor 
mensen in armoede. Ze moeten zich bewust zijn van hun eigen kijk op (de oorzaken 
van) armoede en uitsluiting. Het is de bedoeling om te sleutelen aan een positieve en 
respectvolle houding ten aanzien van mensen in armoede. Zo proberen we het 
sociale stigma samen te doorbreken. 

Samen met de Vlaamse overheid ondersteunde Cera tussen 2012 en 2014 vier 
lokale samenwerkingsinitiatieven. In elk project zijn een Vereniging waar armen het 
woord nemen, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en een Centrum 
Algemeen Welzijnswerk overtuigd van de meerwaarde van betere lokale 
samenwerking rond geestelijke gezondheid. 

Samen met andere relevante lokale partners gingen ze de dialoog aan over (de 
toegankelijkheid van de) geestelijke gezondheidszorg en over armoede in hun regio. 
Ze bespraken knelpunten en mogelijkheden om extra te kunnen inzetten op de 
toeleiding van deze kwetsbare doelgroep. 
Na twee jaar intensieve samenwerking, twee interactiedagen, advies- en 
stuurgroepen,  een slotevent op 27 maart 2014 vroegen we de projecten om hun 
expertise te bundelen en te delen in een draaiboek.
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Met enige fierheid stellen we u het draaiboek van GEESTKRACHT voor. 

Tot slot, een voorwoord zou geen voorwoord zijn, zonder een dankbetuiging. 
Vooreerst dank aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid 
en Gezin, die samen met Cera dit traject aanvatte vanuit onze gedeelde 
bekommernis over de toegankelijkheid en toeleiding van mensen in armoede naar de 
geestelijke gezondheidszorg en meer in het bijzonder het CGG. 

Tevens een woord van dank aan onze partner Netwerk tegen Armoede en aan Prof. 
Dr. Jozef Corveleyn, voorzitter van de jury en de adviesgroepen. Hun engagement, 
betrokkenheid en enthousiasme hebben dit project zeker en vast  een extra push 
gegeven. 

Wordt u bij het lezen nieuwsgierig naar de draaiboeken van de andere initiatieven? 
Dan verwijzen we u naar www.cera.be. Breng zeker ook een bezoek aan 
www.netwerktegenarmoede.be waar u het overkoepelende eindrapport en de 
beleidsaanbevelingen van het Netwerk tegen Armoede kunt nalezen. 

  

We wensen u veel leesplezier en inspiratie. 

  

Stéphanie De Smet                                Dr. Carmen Mathijssen 

Programmacoördinator                          Programmacoördinator 

Zorg in de samenleving                         Armoedebestrijding en sociale inclusie 
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Zo dachten CGG medewerkers erover   

nog voor dat pagina 1 geschreven was: 

“moeten alle groepen in de samenleving  bijzondere aandacht krijgen?”

“kijk eens in ons jaarverslag, we zien toch heel veel mensen die voldoen aan de 
criteria  van kansarmoede”

“zijn er hier drempels?”

“we vertrekken toch altijd vanuit het bouwen aan een vertrouwensrelatie”

Armoedeblindheid?
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1 VOORWOORD 

2012 was nog pril 
Geert  Desmet, opbouwwerkster van Soma, sprak 

 Rita Craenen, teamcoördinator van  CGG Maasland aan 
over de projectoproep ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar.’ 

Beiden beslisten diezelfde avond om hun schouders eronder te zetten. 
Binnen hun eigen organisatie zochten ze wegen om het project vorm te geven. 

Ze legden contact met CAW Limburg. 

Het project “GEESTKRACHT” is geboren. 
Het uitwerken van dit project bracht partners samen

die voorheen niet intensief samenwerkten. 

Hierna volgt een verslag van 
“ontmoeten”, “elkaar leren kennen”, “engageren” 

“toekomst zijn”, “versterken” en “deuren openen”  

Onze wens is dat we via dit verslag  
bezoekers, vrijwilligers en medewerkers van SOMA 

een blijvende plaats en stem geven 
in de verdere werking en organisatie  van de geestelijke gezondheidszorg in onze 

regio. 
We hopen ook andere organisaties te inspireren om met dit thema aan de slag te 

gaan.  

Met dank aan:  

  

Zonder hun initiatief en hun financiële ondersteuning was dit project niet mogelijk geweest. 
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2 PROJECTPARTNERS 

CGG Maasland, Koning Albertlaan35/2, 3630 Maasmechelen  is een werking van 
CGG/LITP, Ilgatlaan 11/3, 3500 Hasselt 

CAW Limburg, Stoffelbergstraat 4, 3600 Genk 

Trefpunt SOMA, Nijverheidslaan 27, 3630 Maasmechelen  is een vereniging waar 
armen het woord nemen onder begeleiding van RIMO Limburg, Marktplein 9 /21, 
3550 Heusden-Zolder 

Deze drie projectpartners zijn de initiatiefnemers van het project en staan in voor de 
directe uitvoering. De deskundigheid van de partners werd gedeeld zodat de 
doelgroep het project als één geheel beleeft. De diverse rollen worden duidelijk in het 
verdere verloop van het draaiboek. 

Stuurgroep

Om het project meer draagkracht te geven werd er een stuurgroep opgericht. Hierin 
participeren de betrokken projectorganisaties, aangevuld met andere partners uit het 
hulpverleningslandschap in de regio, die een belangrijke rol kunnen spelen: SOMA 
(Geert Desmet), Ervaringsdeskundige (Cindy Steegen), SOMA-leden (Rik Lipkens, 
Danny Steegen), CAW Limburg (Johan Neijens, Marina Punie), RIMO (Frederik 
Vaes), CGG (Rita Craenen, Griet Deckers), Netwerk tegen Armoede (Griet Briels, 
Nele Lenaerts), Eerstelijnspsycholoog (Daisy Mombeek), Netwerkcoördinator  
Noolim art 107 (Hilde Dierckx), OCMW (Lut Bemelmans),  Mosaiek/NOOLIM (Cindy 
Snyders). 

De stuurgroep staat in voor de strategische projectuitvoering, zet mee de krijtlijnen 
uit, biedt ondersteuning, geeft feedback en zorgt voor een draagvlak. De stuurgroep 
legt verantwoording af op niveau van strategische projectplanning en middeleninzet. 
De stuurgroep kwam 8 maal samen.

Werkgroep

Voor de uitwerking van de inhoudelijke voorstellen werd een werkgroep opgericht. 
Deze fungeert als denktank en heeft tevens een uitvoerende opdracht: binnen de 
werkgroep werden  de groepssessies voorbereid, de evaluaties besproken en de 
praktische organisatie geregeld. Belangrijk is de samenwerking met de doelgroep 
waarin inspraak en terugkoppeling voorop staan. Dit wordt enerzijds bewaakt door de 
aanwezigheid van de ervaringsdeskundigen (opgeleide en niet-opgeleide) die zelf 
participeren en hun eigen inbreng kunnen doen in het overleg. Anderzijds is de 
opbouwwerker van Soma extra alert op de terugkoppeling in beide richtingen. Er 
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werd op consequente basis een evaluatie gedaan van de praatgroepen zodat deze 
bleven aansluiten bij de vraag van de doelgroep.  

Deelnemers werkgroep: CAW (Joke Vanhoof), CGG (Griet Deckers), SOMA (Geert 
Desmet, Rik Lipkens, Danny Steegen, Cindy Steegen, Ezgi  Sen en Inge Gillessen). 
Deze werkgroep kwam in verschillende samenstelling tien keer samen. Soms 
aangevuld met Frederik  Vaes van RIMO en Rita Craenen van CGG.

3 HOE HET ALLEMAAL BEGON 

Nog voor er sprake was van het project Geestkracht 
werd er binnen de SOMA thematisch gewerkt rond  
“Hoe je nog beter voelen in Soma”. Daarbij stelden 
wij, als begeleiders van SOMA, vast dat er  bij de 
SOMA-bezoekers een grote nood was aan mentale 
ondersteuning. Mensen voelden zich nutteloos en er 
heerste een sfeer van passiviteit. De themawerking 
rond ‘eigen talenten ontdekken’ wierp zijn vruchten af 
en steeds meer mensen vroegen om vrijwilliger te 
mogen worden. Om meer dingen te kunnen 
aanbieden, verhuisde SOMA naar een groter pand 
met tuin. ‘Van betekenis kunnen zijn in een groter 
geheel’ is noodzakelijk voor een positief zelfbeeld, 
wat geestelijk welbevinden bevordert. SOMA koos 
dan ook in te zetten op activering van zoveel 
mogelijk mensen.

Het project ‘Oog voor elkaar, ook met elkaar’ paste prima in het plaatje, omdat het 
een kans creëerde om, naast actief bezig zijn in SOMA (0de lijn), ook te werken aan 
het geestelijk welzijn van onze bezoekers in samenwerking met de eerstelijns- 
(CAW) en de tweedelijnshulpverlening (CGG).

4 DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT 

Het project Geestkracht maakt de brug tussen de geestelijke gezondheidszorg en de 
kansarmen. Met deze doelstelling in ons achterhoofd hebben we 4 sporen 
uitgewerkt. We vinden het belangrijk om het woord ‘geestelijke gezondheidszorg’ in 
de brede zin van het woord te zien. 

In het project werken we planmatig en geven armen het stuur om zo beter zicht te 
krijgen op hoe ze kunnen werken aan hun geestelijke gezondheid. De 
gezondheidswerkers in onze regio dienen bewuster zicht te krijgen op deze groep, 
op hun noden en behoeften. Tevens is het belangrijk dat zowel hulpzoekers als 
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hulpverleners zicht krijgen op de drempels die er zijn bij dienstverleners en  
dienstvragers.             
Via het bewandelen van verschillende sporen komen we tot meer wederzijdse 
inzichten en kennis en tot een blijvend aanbod op maat van kansarmen  vanuit de 
geestelijke gezondheidszorg.   

Spoor 1 : Kennismaking 

Intensieve, concrete en praktische kennismaking is de eerste doelstelling. Wie is wie 
en wie doet wat? Zinvol ervaringen delen kan maar als je weet wat elke 
projectpartner (CGG, CAW, SOMA) precies doet en wat je ervan kan verwachten.  

Spoor 2 : Groepswerking 

De praatgroepen in SOMA kennen een dubbele doelstelling. Enerzijds krijgen de 
partners  inzicht in de drempels die er zijn bij de hulpverlening en worden voorstellen 
tot verbetering in kaart gebracht. Anderzijds wordt er een concreet aanbod gedaan  
in de vorm van praatsessies voor en met de doelgroep.

Spoor 3 : Vorming en dialoogmomenten 

De bedoeling is dat CGG-medewerkers en andere hulpverleners een concreet zicht  
krijgen op wat personen in armoede wensen als aanbod. Ervaringsdeskundigen 
brengen een andere waardevolle kennis binnen in de projectorganisaties. CAW en 
RIMO zetten vorming op om deze ervaringsdeskundigheid gestructureerd over te 
dragen naar het CGG. De ervaringsdeling opgebouwd in spoor 1 en 2 wordt in spoor 
3 door SOMA-bezoekers uitgewerkt (ondersteund door hulpverleners van CAW en 
SOMA) tot een overdraagbare ervaringsdialoog met het CGG.  

Spoor 4 : Hoe verder 

De doelstelling is een blijvend aanbod op maat creëren. Mensen in armoede moeten 
een herkenbaar aanbod krijgen van ondersteuningsmogelijkheden op vlak van 
geestelijke gezondheid. Zorgaanbieders moeten helder maken wat het aanbod is en 
wat je mag verwachten. CAW en CGG organiseren in samenspraak met de 
vereniging de praatgroepen in SOMA. Zowel CGG, CAW als SOMA engageren zich 
om hun aanbod af te stemmen op de (tussentijdse) projectresultaten. Van bij 
aanvang werken beide organisaties, samen met SOMA-bezoekers, het aanbod van 
de praatgroepen uit. Indien uit het project de nood blijkt tot het organiseren van 
psychologisch consult in SOMA zal het CGG dit aanbieden.
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5 PROJECTVERLOOP 

In wat volgt bekijken we nader hoe de doelgroep, het CAW, de SOMA en het CGG 
elk het stuur hebben genomen en hoe ze samen de route hebben bepaald. We 
bekijken hoe we de route verder uitstippelen in de toekomst en welke signalen we  
meegeven aan het beleid. 

We staan even stil bij de vier sporen die we vooropgesteld hebben:

● Spoor 1: kennismaking 
● Spoor 2: groepswerking
● Spoor 3: vorming en dialoogmomenten
● Spoor 4: hoe verder

Vanuit de opgedane ervaringen zoomen we in op de plussen en minnen door de 
ogen van de hulpverlener.

5.1 Spoor 1: kennismaking  
SOMA probeert haar bezoekers wegwijs te maken in het kluwen van de 
hulpverlening door de bezoekers de kans te geven kennis te maken met de 
verschillende organisaties, waar zij een beroep op kunnen doen. Hiervoor gebruiken 
zij 2 methodieken: ‘Vragen staat vrij’ en ‘Lunch@SOMA’. Tevens is, in het kader van 
het project GEESTKRACHT’ een vaste hulpverlener van het CGG 1 dag/week 
aanwezig in Soma.

Voor het project Geestkracht leek het ons zinvol om deze methodieken in te zetten 
om de bezoekers van de SOMA  kennis te laten maken met de deelnemende 
partners.

5.1.1 ‘Vragen staat vrij’ 
SOMA- bezoekers brengen een bezoekje aan een organisatie, waarbij de mensen na 
de voorstelling uitgebreid vragen kunnen stellen, die op dat moment bij hen 
opkomen.

Op 2 oktober 2012 vond een eerste ronde plaats in het CGG. In de SOMA was hier 
een  gesprek aan voorafgegaan. Vijftien SOMA-bezoekers werden ontvangen door 
het voltallige volwassenen-team van het CGG (psychiater, psychologen en 
maatschappelijk werkers). De werking van het CGG werd voorgesteld in 
verstaanbare taal en folders werden bedeeld. In een ontspannen sfeer, met koekjes 
en koffie kwamen we tot een aangename dialoog. De eerste minuten was het even 
wennen aan elkaar, maar het ijs was al snel gebroken. Er was ruimte voor ‘kritische 
vragen’ zoals:  ‘Wat als ik niet kan betalen?’, ‘Kan zo een jong ding als jij mij wel 
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helpen?, `Jij hebt nog niets meegemaakt en ik heb al mijn hele leven miserie gehad!’, 
‘Mogen we kiezen bij welke hulpverlener wij willen komen? Een man? Een vrouw?’.

De kennismakingsronde ‘Vragen staat vrij’ werd ook georganiseerd met het CAW op 
9 januari 2013. Vermits de werking van het CAW in Maasmechelen beperkt is tot het 
crisisopvangcentrum ‘De Oude Burelen’, werd deze locatie gebruikt om het 
totaalplaatje van het CAW toe te lichten. Twee CAW-medewerkers gaven uitgebreid 
uitleg met een power-pointpresentatie en twaalf SOMA-bezoekers namen deel. De 
sessies ‘Vragen staat vrij’ waren voor de bezoekers van de SOMA een eerste 
kennismaking met de partnerorganisaties. Er was een overwegend goed gevoel bij 
alle betrokkenen.

Plussen en minnen door de ogen van de hulpverleners

● Tijdens dit eerste contact was er een te sterk één-richtingsverkeer. Er was 
onvoldoende aandacht en ruimte voor ervaring van SOMA-bezoekers met de 
hulpverlening. Tijdens ‘Van Droomduel tot Droomduet’ is het 
tweerichtingsverkeer beter aan bod gekomen (dit wordt later in dit verslag 
besproken). 

● De voorbereiding in SOMA van deze bezoeken wierp zeker zijn vruchten af. 
De deelnemers hadden op voorhand nagedacht over hun vragen waardoor we 
tot een dialoog kwamen en informatie konden geven.

● Waar de psychiater tijdens het vooroverleg van mening was dat zijn 
aanwezigheid wellicht  niet nodig was, werd hij vriendelijk verzocht wel deel te 
nemen. Hij stemde toe  en zijn deelname werd erg gewaardeerd door de 
bezoekers. “De dokter”/ “de psychiater “ had alvast een gezicht gekregen: een 
vriendelijke, gewone mens.

● Na het officiële en voorbereide gedeelte was het ‘even kunnen blijven hangen’ 
en napraten bij een extra kop koffie bevorderlijk voor de verdere stappen.

● SOMA-bezoekers zijn steeds geïnteresseerd om een bezoek te brengen aan 
een organisatie. Zelfs met een voltallig team  hulpverleners voelden ze zich op 
hun gemak. Ze luisterden geboeid naar de uitleg en stelden zeer persoonlijke 
vragen.

5.1.2 Lunch @ SOMA 
Hulpverleners worden uitgenodigd om op regelmatige tijdstippen in de SOMA te 
komen lunchen. Voor aanvang van de lunch is er telkens een andere dienst uit de 
regio die zijn werking kort voorstelt, zowel aan de SOMA-bezoekers als aan de mee-
etende hulpverleners uit de regio. Het team dat zijn diensten voorstelt en de andere 
aanwezige hulpverleners krijgen, indien gewenst, een rondleiding in het gebouw en 
info over de werking van SOMA. 
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Aanvankelijk verliepen de 
contacten een beetje 
moeilijk, omdat zowel de 
vaste  bezoekers van 
SOMA als de hulpverleners 
de neiging hadden om bij 
bekenden aan tafel te gaan 
zitten. Via placemats ‘deze 
plaats is voorbehouden 
voor iemand, die je graag 
wil leren kennen’ voor de 

hulpverleners, her en der verspreid over de tafels, slaagden we erin om het publiek te 

mengen, zodat er gesprekken op gang kwamen tussen “binnen- en buitenstaanders”.

Plussen en minnen door de ogen van de hulpverleners

● Aandacht voor de mix (bezoekers-hulpverleners) aan tafel heeft een dubbele 
impact: 
o organisaties krijgen een gezicht, zodat het voor SOMA-bezoekers  

makkelijker wordt  een hulpverleningsdienst  binnen te stappen  
o hulpverleners krijgen een betere kijk op de complexiteit van het leven en 

de krachten, die in deze mensen schuilen. 
● Soms waren er ook verrassende vaststellingen. Een hulpverlener merkte op: 

“ik heb zelden moeite met een sociale babbel en toch voelde ik iets moeilijk in 
deze situatie…een remming in mijn spontaniteit…ik wist niet meer of de man 
naast mij een hulpverlener of een bezoeker was, dit was verwarrend.”  

● Het is een uitdaging om uit de comfortzone van hulpverlener te stappen. Je 
weet niet hoe de persoon naast  je de SOMA kent. We zijn gewoon mensen 
die samen van een lunch genieten.  

● In het CGG wisten we collega’s warm te maken om mee te gaan lunchen in de 
SOMA, waardoor praten over Geestkracht ook concreter is geworden. 

● Ook de partners uit de stuurgroep vinden weer vlotter de weg naar 
Lunch@SOMA. 

● Lunch@SOMA is een middagpauzegegeven, dus gelimiteerd in tijd en 
hierdoor soms wat ‘stressig’. Het zou zinvol zijn dat we wat meer tijd in onze 
agenda zouden reserveren. 

● Sinds de verhuis van de SOMA naar een groter pand, steeg de interesse van 
de buitenwereld voor deze werking. Ook de vraag van organisaties om dit 
kanaal te gebruiken om hun werking bekend te maken stijgt zienderogen. 

● SOMA-bezoekers vinden het interessant dat verschillende diensten zich 
komen voorstellen in de SOMA.  

● Ze vinden het aangenaam om met hulpverlenerss aan tafel te zitten als ze  
zich niet aan aparte tafels zetten, maar tussen hen. 
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5.1.3 Aanwezigheid CGG-medewerker in SOMA  
Volgens de presentietheorie is het aanwezig zijn en het zich aandachtig betrekken op 
het leven van de doelgroep,  fundamenteel. In plaats van hulpverleningsmodellen en 
technieken staat de relatie hier centraal. Een bekend gezicht en een vertrouwde 
omgeving zijn belangrijke elementen.            

In de loop van het project was telkens dezelfde maatschappelijk werkster van het 
CGG, op vaste tijdstippen in de SOMA aanwezig. De bezoekers hadden zo een 
direct aanspreekpunt om dringende noden mee te bespreken.       
De verenigingen, waar kansarmen bijeenkomen, krijgen hoe langer hoe meer te 
maken met mensen met een psychiatrische problematiek. De opbouwwerksters zijn 
hier echter niet voor opgeleid. Ook hier heeft de aanwezigheid van de 
maatschappelijk werkster zijn dienst bewezen.

Plussen en minnen door de ogen van de hulpverleners

● Als hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg voelde ik mij als een vis in 
het water bij de groepswerking, maar het aanwezig zijn zonder vast omlijnde 
taken vroeg wel heel wat aanpassing. 

● Aanwezig zijn als hulpverlener op vaste ogenblikken werkt in twee richtingen. 
Vanuit het CGG motiveerde ik cliënten om deel te nemen aan de SOMA 
activiteiten.  Vanuit SOMA kon ik deelnemers verwijzen naar het CGG  of  ik 
kon ter plaatse een gesprek organiseren. Telkens is de vertrouwensrelatie een 
pluspunt om de stap zetten. Het is een laagdrempelige manier van werken 
met een groot bereik. 

● Belangrijk om te ervaren was, dat het voor mensen in armoede moeilijk is om 
de problemen die ze ervaren op te splitsen in materiële moeilijkheden, 
huisvestingsproblemen, opvoedingsvragen, relatieproblemen, vragen op vlak 
van (geestelijke) gezondheid. De differentiatie in de hulpverleningsdiensten is  
vaak te groot voor deze doelgroep.   

● De kennis van de SOMA-bezoekers van de verschillende hulpverlenings- 
organisaties was verrassend goed. CAW is als ambulante werking niet 
aanwezig in de regio en de kennis hieromtrent was dan ook minimaal.

● Een continuïteit van aanwezigheid is belangrijk om mee als deel van de 
SOMA gezien te worden. Het is belangrijk om mee de lunch te genieten en 
naast de praatgroep een informeel contact te hebben.  

● Door elke week aanwezig te zijn krijg je meer voeling met wat er tussen en in 
mensen speelt, ontmoet je nieuwe bezoekers en kan je deze misschien 
motiveren om een kijkje te komen nemen in de groepswerking. 

● In het begin vond ik het als hulpverlener ongemakkelijk om de SOMA binnen 
te wandelen. Je wandelt precies iemands huis binnen. Ik besefte dat die 
moeilijkheid die ik heb gevoeld, nieuwkomers en mensen die ergens hulp 
gaan vragen, ook voelen. Toch geven de bewoners je een welkom en warm 
gevoel. Er is een open sfeer en je wordt goed opgevangen 
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● Ik heb het gevoel dat als je het dialect van de streek spreekt, je vlugger 
aansluiting hebt. 

● Griet is een gekend gezicht in de SOMA. Bezoekers weten dat ze altijd bij 
haar terecht kunnen voor een babbel. 

● Ook voor de SOMA-werkers is zij een steun. Zij bekijkt het gedrag van 
bepaalde bezoekers vanuit een andere hoek. 

5.2 Spoor 2: groepswerking 
SOMA zet in op “activering” van zoveel mogelijk 
bezoekers in de werking op basis van hun 
talenten. Dit kan leiden tot vast vrijwilligerswerk, 
af en toe een activiteit organiseren of helpen om 
een klus te klaren. Mensen een betekenis geven 
doet hen groeien en op een andere manier naar 
zichzelf kijken. Ze krijgen terug vertrouwen in hun 
eigen kunnen, komen uit hun isolement, 
waardoor ze sterker in het leven staan. Ook dit is 
een manier om aan geestelijk welzijn te werken.
       
          Een SOMA-bezoeker

De praatgroepen zijn de rode draad tijdens de gehele duur van het project. We 
kiezen ervoor om de sessies in de SOMA te laten doorgaan om de toegankelijkheid 
te vergroten. De praatgroepen worden begeleid door een maatschappelijk werkster 
van het CGG en van het CAW. Op een vast tijdstip worden groepsgesprekken 
aangeboden. We startten met de modules aan te bieden aan de mensen van de 
SOMA. De deelnemers doorlopen steeds een volledige module (3 sessies). Bij de 
start van een volgende module kunnen er nieuwe deelnemers instappen. De 
bedoeling is het doelpubliek in een later stadium te verruimen. 

SOMA informeert de deelnemers en nodigt hen uit door middel van een folder, “Het 
SOMA Belang”. Dit maandelijkse krantje heeft een vast rubriekje met informatie over 
het project Geestkracht. Verder worden de activiteiten via het prikbord in de 
eetruimte aangekondigd. 

  

Mijn psychiater vindt 
dat ik enorm ben 

vooruitgegaan sinds 
ik in de SOMA kom. 

Zij wil hier eens 
komen kijken wat we 

hier doen! 
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We leven in een zeer individuele maatschappij. Om de problemen uit de individuele 
sfeer te halen, kiezen we ervoor om in groep te werken. Mensen herkennen zich en 
vinden steun bij elkaar. Ze kunnen elkaar aanspreken, confronteren en stimuleren in 
positieve zin. Kwaliteiten worden gezien en erkend. Men kan ervoor kiezen om op de 
voorgrond te treden of om liever af te wachten op de achtergrond en enkel de 
informatie in zich op te nemen. 
Met de praatgroepen willen we de deelnemers laten kennis maken met geestelijke 
gezondheid in de brede zin van het woord. We willen de deelnemers via een veilig en 
bekend kader laten proeven van verschillende modellen, methodieken, thema’s die 
betrekking hebben op geestelijke gezondheid. We hopen op die manier een 
openheid te creëren bij de deelnemers om met eigen thema’s naar voren te treden 
waardoor hun eigen geestelijk welzijn vergroot wordt. 
In wat volgt, zoomen we in op deze praatgroepen. 

5.2.1 Yesterday-Today-Tomorrow  
In de eerste module maken de deelnemers kennis met wat geestelijke gezondheid 
kan inhouden en wat dit voor hen kan betekenen. Na de eerste module vindt er een 
uitgebreide evaluatie plaats, om te kijken welke thema’s de deelnemers belangrijk 
vinden om bij stil te staan. De module bestaat uit 3 keer 3 bijeenkomsten van telkens 
2,5 uur, die op wekelijkse basis plaatsvinden en door een hulpverlener van het CGG 
en CAW  worden begeleid. Elke module werd gestart met een kennismaking, een 
aantal basisregels en werkingsprincipes. Dit om de veiligheid te vergroten. We 
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eindigde de module met een evaluatie door de groepsleden, zodat we steeds op 
maat konden bijsturen. Elke module werd afgesloten met een presentje, dat de 
module symboliseert.

Yesterday: 

Met dit thema vergroten we inzicht en kennis in de persoon zelf. Door stil te staan bij 
je geschiedenis kan je zicht krijgen op je eigen gedrag en  loyaliteiten.  

We staan stil bij: ‘Welke elementen hebben je als persoon gevormd?’ ‘Wat laat je aan 
de buitenkant aan je omgeving zien, wat speelt er aan je binnenkant?’ 'Wat draag je 
mee in je koffer of je rugzak?'.

We geven iedereen de kans om met verschillende methodieken aan de slag te gaan 
met hun levensgeschiedenis. Wie wil kan iets van zijn levensgeschiedenis delen in 
de groep. Omwille van de veiligheid kiest iedere deelnemer zelf wat hij al dan niet 
deelt. 

Op het einde van de module krijgen de deelnemers als presentje een koffertje mee. 
De metafoor van de koffer hebben we door heel de module gebruikt. De inhoud van 
de koffer staat symbool voor je bagage, de dingen die je hebben gevormd en die je 
meedraagt. Aangezien het het einde van het jaar was, hebben we de deelnemers 
gevraagd om een wens naar iedere deelnemer te formuleren, zodat men deze wens  
in zijn koffertje kon bewaren. 

Reacties van de deelnemers:  

• 'Interessant, goed dat we bijeenzitten, op het juiste moment'
• 'Vond de thema's niet altijd gemakkelijk om in groep te bespreken, wel fijn om 

naar elkaar te luisteren, sfeer is losser'
• 'Voel me lichter en beter achteraf, was gezellig en fijn'
• 'Geweldig, samen praten'
• 'Ik heb een muur rond mij'
• 'Ik wil iemand die mij de weg wijst, wil steun, advies, opdrachten en tips.'
• 'Fijn dat er vertrouwen was, alles in de groep werd gehouden. Fijn dat iedereen 

elkaar accepteert en naar elkaar luistert'
• 'Goed dat er structuur was en dat jullie met twee waren, want jullie vulden elkaar 

goed aan. Doe zo verder.'
• 'Interessante thema's en we leren van elkaar' 
• 'Ik heb mijn afspraak bij de psychiater afgezegd om te komen vandaag. Die geeft 

enkel pillen, hier kan ik tenminste aan mijn problemen werken.'
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Evaluatie door de hulpverleners: 

• Er is veiligheid en vertrouwen. 
• Het gevoel dat de deelnemers vooral zich komen voeden, maar nog niet zoveel 

inbrengen. 
• Afwachtende houding. 
• Verschillende mentale capaciteiten bij de deelnemers wat het niet altijd 

gemakkelijk maakt om de thema’s te laten aansluiten bij eenieder. 
• Ondanks de verschillende mentale capaciteiten helpen de deelnemers elkaar. 
• Theoretisch kader meer loslaten en niet te veel methodieken willen aanreiken. 
• Zeer positieve evaluatie van de groep. “Dit doet deugd.” 

Today: 

Tijdens deze sessies staan we bewust stil in het hier en nu.  
Een deelnemer formuleerde het als volgt: `Eerst hebben we onze koffers bekeken. 
We hebben eens goed gekeken wat er allemaal in zit en overwogen wat we echt 
nodig hebben. In de tweede module keken we nog eens naar wat we wilde bewaren 
en naar wat weg mocht om onze koffer lichter te maken.'

Bewustwording begint met bewust worden van je lichaam en hoe je in je lichaam zit. 
Dit hebben we gedaan aan de hand van verschillende oefeningen: o.a. oefeningen 
uit de mindfulness.

Via het kwaliteitenspel stonden de deelnemers stil bij hun eigen kwaliteiten en bij de 
kwaliteiten die hun omgeving (de andere deelnemers) bij hun waarneemt. Zo krijgen 
ze zicht op hun zelfbeeld en het beeld wat anderen van hun hebben.   

Als presentje geven we een spiegeltje als symbool mee. Hiermee willen we 
meegeven dat je voldoende tijd moet nemen om in de spiegel te kijken. Te kijken wat 
je noden, behoeften en verlangens zijn en op zoek te gaan naar je eigen kwaliteiten.  

Reacties van de deelnemers:

• 'Je hebt kwaliteiten waar je misschien niet aan hebt gedacht, maar wat je een 
goed gevoel geeft verder door het leven te gaan.'

• 'Het is goed om over je positieve kanten na te denken, iedereen heeft kwaliteiten 
en karaktertrekken, men moet alleen goed opletten en vergelijken.'

• 'Ik kreeg de kwaliteit ‘serieus’, zag dit vroeger als iets negatiefs en ben het nu 
anders beginnen bekijken.'

• 'Gezellig, goed kunnen luisteren en lachen, veel bijgeleerd, iedereen zei zijn 
mening en was openhartig.'

• 'Ruimer begrip en inzicht in anderen.' 'Mensenkennis en gezellig samen zijn. '

Evaluatie door de hulpverleners: 

 Er is veiligheid en vertrouwen. 
 Het gevoel dat de deelnemers vooral zich komen voeden, maar nog niet zoveel 

inbrengen. 
 Afwachtende houding. 
 Verschillende mentale capaciteiten bij de deelnemers wat het niet altijd 

gemakkelijk maakt om de thema’s te laten aansluiten bij eenieder. 
 Ondanks de verschillende mentale capaciteiten helpen de deelnemers elkaar. 
 Theoretisch kader meer loslaten en niet te veel methodieken willen aanreiken. 
 Zeer positieve evaluatie van de groep. “Dit doet deugd.” 
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• 'Ik heb een klare kijk naar mezelf en anderen toe.'
• 'Wil mijn uitstraling veranderen, ben niet tevreden met mijn karakter.'
• 'Als een mens zijn eigen lichaam niet kent, weet die niet hoe hij van zijn stress af 

kan geraken.'
• 'Ik ben deze week meer oplettend geweest, hoe mijn omgeving op mij reageert.'
• 'Arm zijn maakt ons soms rijker.'

Evaluatie door de hulpverleners: 

• Ervaren werkt beter dan theorie! 
• Mindfulness slaat aan, hier meer van aanbieden. 
• De deelnemers blijven komen, dit is positief! 
• Doen naast praten! 

Tomorrow:

Met dit thema willen we stilstaan bij de toekomst. Waar wil je dat je reis naar toe 
gaat? Wat zijn je dromen? Wat is het beeld dat je van de toekomst hebt? Hoe kan je 
zelf je toekomst waar maken?

In eerste instantie staan we stil bij hoe onze gedachten en onze gevoelens ons 
gedrag bepalen. Het is belangrijk je bewust te zijn van je gedachten, te beseffen dat 
dit jouw gedachten zijn en dat deze misschien niet altijd kloppen met de realiteit. Je 
gedachten worden vaak bepaald door de elementen die in je koffer zitten. Het is 
belangrijk dat je hiervan bewust bent. We leggen ook uit dat communicatie bij kijken 
begint en doen ludieke oefeningen om het thema wat luchtig te houden. Tenslotte 
staan we stil bij wat je goed doet voelen en wat je onaangenaam gevoel geeft. De 
dingen die je goed doen voelen, kan je in de toekomst meer opzoeken.

Verder in de module gaan we dieper in op het thema communicatie. Naast kijken is 
luisteren heel belangrijk. Echt luisteren wat iemand zegt, is niet gemakkelijk. We 
leggen de verschillende communicatiestijlen uit (agressieve stijl, sub assertieve stijl 
en assertieve stijl). En laten dit ervaren door middel van een rollenspel.  We geven 
eveneens uitleg over de feedbackregels en de ik boodschap.  

Als presentje geven we een notitieboekje mee om hun toekomstplannen te noteren.

Reacties van de deelnemers:  

• 'Goed, leerrijk, diepgaand, openbarend. Ik vind elke sessie op zich goed. Ook de 
sessies in het geheel. Ik vind het belangrijk om de sessies te volgen.'

• 'Heel fijn, ik geef de mensen koffie.'
• 'Ik vind het interessant en boeiend, veel levenservaring.'

•
•
•
•
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• 'Ik vind het jammer dat ik de eerste module heb gemist. Ik vond het heel 
interessant, vooral de kwaliteiten.'

• 'Kwaliteiten vond ik interessant en leerrijk, meditatie was ontspannend en goed. Ik 
hoop dat dit de derde module ook aan bod komt. 

• Iedereen was minder rumoerig en bij de les.' 

Een SOMA-bezoeker 

Plussen en minnen door de ogen van de hulpverleners

● We werken zeer gestructureerd, bereiden alles goed 
voor, zowel de inhoud, de oefeningen en de evaluatie. 

● Groepswerk in SOMA werkt – groter bereik dan bij  
individuele begeleidingen – door het feit dat de 
deelnemers SOMA en de groep vertrouwen. Terwijl de 
groep heel divers is, waren er heel weinig afhakers.    Een SOMA- bezoeker

● De regelmatige bijeenkomsten in de vergaderzaal wekten nieuwsgierigheid van 
niet-deelnemers. Wat doen jullie daar? Over wat ging het vandaag?  De 
interesse stijgt. 

● Bij evaluaties beoordelen de deelnemers het geheel als positief. Het is een 
beetje moeilijk om dieper te peilen naar de verwachtingen van de deelnemers. 
Hieruit leerden we dat we creatief op zoek moesten gaan naar 
evaluatietechnieken.

● Vanuit de groep kwam de vraag om meer ‘les’ te krijgen over 
communicatievaardigheden. Ze noemen de praatsessies ‘lessen’, hetgeen erop 
wijst dat ze er iets uit leren. 

- 18 -



19 

5.2.2 Mindfulness    
Tijdens de eerste groepssessies boden we regelmatig 
meditatie- oefeningen aan, aan het begin van de sessie 
of ter afsluiting. We stelden aan geïnteresseerde deelnemers voor om een cursus 
Mindfulness te volgen in het CGG. De stap naar het CGG bleek te groot en omdat de 
vraag naar mindfulness bleef, besloten we zelf een cursus aan te bieden in Soma .
De training  werd gegeven door de CGG-medewerker.

“Meditatie wordt al eeuwen in bepaalde culturen beoefend om gedachten te sturen.  
Edel Maex, psychiater,  ontwikkelde succesvol een cursus en CD’s om te gebruiken 
in de hulpverlening en hij bood ook de nodige vorming aan hulpverleners aan.  
Cliënten kunnen geholpen worden om te gaan met onvermijdelijke stress in hun 
leven,  op een open en milde wijze aanwezig te zijn bij wat er is, om te aanvaarden 
en van daaruit op een vrije, creatieve  wijze verder te stappen. Mindfulness meditatie 
bleek heel effectief bij het verbeteren van allerlei trauma’s opgelopen in het leven van 
mensen. Gedeeltelijk is meditatie ook een manier om een natuurlijke ontspanning te 
bereiken.” 

Reacties van deelnemers: 

• 'Mijn lichaam blokkeert, ik voel dat aan mijn hoofd en nek.'
• 'Ik voel druk bij het uitademen, mijn hoofd voelt zwaar, mijn geest springt van het 

een naar het ander.'
• 'Moment van rust, positieve ervaring.'
• 'Positief om zelf toe te passen, om meer ontspannen om te gaan met de wereld.'
• 'Geeft mij een beklemmend gevoel.'
• 'Fijn, concreet en goed uitgelegd. Bewust zijn van gedachten en deze 

aanvaarden.'
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Plussen en minnen door de ogen van de hulpverleners

● De deelnemers  waren bijna steeds voltallig aanwezig, genoten van de cursus 
en ze deelden hun ervaringen.   

● Het opgegeven huiswerk en het inoefenen  in de tussenliggende week 
verliepen minder vlot. Kleine gemakkelijke opdrachten werden door een klein 
deel van de deelnemers uitgevoerd. Schriftelijke opdrachten en het dagelijks 
oefenen gebeurde maar door twee deelnemers. De redenen hiervan waren, 
geen CD speler, geen tijd, geen geschikte ruimte, vergeten… 

● Het loyaal zijn van de deelnemers aan SOMA, aan de activiteiten die in SOMA 
aangeboden worden en de vertrouwensrelatie met de opbouwwerkers van 
SOMA (die ook participeerden)  zorgen ervoor dat heel wat activiteiten die 
aangeboden worden, waaronder Mindfulness, zo goed verlopen. 

● De tuin van SOMA nodigde ons soms uit om de Mindfulness sessie  buiten te 
laten doorgaan.  

5.2.3 Steunbronnen 
In de zomervakantie van 2013 waren er geen groepsbijeenkomsten. Midden 
augustus organiseerden we een ontmoetings- en planningsmoment om het project  
‘Geestkracht’ verder uit te tekenen en het stuur nog meer in handen van de 
doelgroep te geven. Er was vraag naar een combinatie van praat- en doe-sessies. 
Vele voorstellen kwamen op tafel.  

Dit resulteerde in de module “steunbronnen”. Met deze module willen we op zoek 
gaan naar bronnen van steun en kracht in de omgeving van de doelgroep, maar ook 
in zichzelf. We willen deelnemers de kans geven om met hun kwaliteiten naar buiten 
te komen en deze te delen met de andere deelnemers. We willen methodieken 
aanbieden waarbij de deelnemers kunnen ervaren of dit een bron van steun en 
kracht voor hun kan betekenen in de toekomst. 

We kiezen ervoor om in de praatgroep ook creatieve sessies aan te bieden. Tijdens 
een stiltewandeling werden bomen gefotografeerd die de deelnemers aanspraken. 
Tijdens een volgende bijeenkomst deelden de deelnemers wat hun aansprak in de 
foto van de boom en wat deze boom over hun vertelde. In nog een andere 
bijeenkomst schreven de deelnemers haiku’s bij hun boom. Deze bomen krijgen een 
mooie plaats binnen het huis van de SOMA en als presentje kreeg iedere deelnemer 
een kadertje mee met daarin de foto van de boom die zij kozen. 
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Een beeld vertelt meer dan woorden 
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In de groepssessies van het najaar 2013 werkten we, samen met de SOMA- 
bezoekers, enkele creatieve sessies uit. Hierbij werden de vaardigheden van 
groepsleden ingezet, aangevuld met gespreksstof die aansloot bij deze activiteit. 

Dit resulteerde in volgend aanbod:

- Stiltewandeling, waarbij de zintuigen geprikkeld werden. Foto’s maken van 
bomen. 

- Wandelstokken  bewerken   als symbool voor steun zoeken. 
- Dichten rond foto’s van bomen: bij de boom die ons aansprak, de link maken naar 

hoe we zelf in de wereld staan. 
- Dromenvangers maken om thema’s rond slaap en gedachten die door ons hoofd 

spoken aan te kaarten.  
- Brief schrijven vanuit de toekomst naar onszelf: Waar sta je nu? Waar zou je 

graag willen staan over een half jaar? Deze brief zal over een half jaar naar  de 
deelnemers worden opgestuurd. 

- We spraken over ‘Vriendschap’ als bron van steun en over ‘Loslaten’ om  nieuwe 
ruimte te creëren en wat lichter door het leven te gaan. 

Een SOMA-bezoeker 
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Reacties vanuit de deelnemers: 

• 'Eigen inbreng, minder sturen.'
• 'Je leert mensen beter kennen.'
• 'Gedicht van de boom: heel je leven haal je uit een foto.'
• ‘ Vandaag zijn er heavy verhalen verteld. Respect'
• 'Fouten niet enkel bij mezelf zoeken.'
• ‘Soms ben ik mijn eigen hindernis in het zoeken naar steun.’
• ‘Hier nu zijn is goed, dat doet me goed. Het moeilijkste is, thuis, van de zetel naar 

de deur’ 

Plussen en minnen door de ogen van de hulpverleners

• We hebben diepgaande en emotionele gesprekken gehad rond vriendschap 
en  loslaten.    

• In deze periode was er meer eigen inbreng van de deelnemers en merkten we 
als groepsbegeleiders dat er tijdens de evaluaties minder sociaal wenselijk 
geantwoord werd. Iedereen is meer zich zelf en kan uiten wat hem/haar stoort. 
Dit is een goed begin om op een constructieve manier met elkaar te 
communiceren.  

• De creatieve activiteiten vonden plaats in de ontmoetingsruimte, waardoor 
andere bezoekers betrokken werden. Er ontstond een andere dynamiek 
tussen de deelnemers dan tijdens de praatgroepen, omdat ze moesten 
samenwerken.  

• De deelnemers waren enthousiast over de resultaten. Ze konden hun werkjes 
mee naar huis nemen of ze werden in de SOMA tentoongesteld. 

• Je ziet werkelijk de deelnemers die hun kwaliteiten en talenten naar voren 
brengen open bloeien. 

• Deelnemers brengen zelf thema’s in. Er kunnen gevoelige thema’s (zoals 
verlies) op tafel komen. 

• Er is meer een tweerichtingsverkeer. 
• Het bezig zijn met iets (wandelstokken maken, gedichten maken, …) is 

eveneens bezig zijn met geestelijk welzijn. 
• Deelnemers uiten ongenoegen. Dit is een teken dat er voldoende veiligheid is.  
• Deelnemers komen voor zichzelf op.  
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5.2.4 Leren balanceren 
Januari 2014, elkaar een gelukkig jaar wensen was de aanleiding om verder te gaan. 
Geluk, wat is dat? Gelukkig zijn, wat heb je daar voor nodig? Ongelukken en 
moeilijkheden die op ons pad komen, welke betekenis hebben ze en hoe gaan we er 
mee om? Waarom zijn er zoveel ongelijkheden tussen mensen, grote en kleine, 
alledaagse en extremen? Wat voelen we daarbij? Wat is geestelijk gezond zijn? Wat 
is ongezond?

De deelnemers aan de groepssessies komen ‘om te leren’. De deelnemers willen 
samen zoeken naar antwoorden op bovengestelde vragen. Ze komen tot de 
ontdekking dat ze kunnen leren op verschillende manieren. Ze beseffen ook dat 
leren, weten is en dat ze het weten kunnen omzetten in doen. Ze komen tot de 
ontdekking dat ‘leren’ ‘groeien’ is. Groeien doe je vaak door tussen twee polen te 
balanceren.
Wit  bestaat niet zonder zwart en er zijn vele schakeringen van grijs,  geluk  bestaat 
niet zonder ongeluk,  geluk is een relatief begrip.  

In deze derde reeks praatgroepen is de inhoud van de gesprekken met zorg 
gekozen. We verwijzen naar de tijd van het jaar, bv nieuwjaar, naar de actua van dat 
moment, gedichtendag of naar vragen en bedenkingen van de deelnemers. 
Belangrijk is, dat de nadruk verschoven is naar de interactie tussen de groepsleden 
en naar het eigen groeiproces. In deze reeks is het thema voldoende om het 
groepsgesprek op gang te brengen. In de gesprekken is er aandacht voor luisteren 
naar elkaar, voor steun en empathie, voor belemmeringen in de groep, voor 
veiligheid en onveiligheid en voor het eigen levensverhaal. Er is aandacht voor 
werkpunten, zowel voor de groep als individueel. Er is aandacht voor het IK en 
aandacht voor DE GROEP

Plussen en minnen door de ogen van de hulpverleners

● Het stuur  steeds meer in handen van de doelgroep geven sloeg aan bij de 
groepsleden. De groep, waarvan de meerderheid  bestaat  uit deelnemers van 
het eerste uur, is duidelijk gegroeid. Ze houden zelf de groepsafspraken in het 
oog, attenderen de andere groepsleden, op een respectvolle wijze,  als ze 
grenzen overschrijden.  

● Het stuur steeds meer in handen geven van de deelnemers was aanvankelijk 
moeilijk voor de begeleiding omdat op voorhand niet helemaal duidelijk is  
welke richting het uitgaat.

● In deze module namen de deelnemers ruimte om te filosoferen over 
dagdagelijkse thema’s. Er was ruimte voor eigen inbreng en inbreng van het 
levensverhaal en er was een goede groepscohesie.
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Op gedichtendag kregen we pareltjes van de groepsleden 

Reacties vanuit de deelnemers: 

• ‘Met mijn man kan ik er niet over praten, naar hier komen doet mij goed’
• ‘Het leven is geen feest’ volgens de een. ‘Jawel, het leven is een feestje, maar je 

moet wel je eigen slingers hangen’, waarop een ander: ‘Als je ze weet te vinden’

5.2.5 Groeipaden 
In de toekomst willen we meer inzetten op het groeipad (traject) dat eenieder voor 
zichzelf wil uitzetten. De manier waarop we dit gaan verwezenlijken hangt van de 
groep af. Er is reeds heel wat materiaal uit de vorige modules (gedichten, 
tekeningen, gedachten, brief naar mezelf in de toekomst….) voorhanden, om hen op 
weg te helpen. 
Ook de sessies van de ‘Goed-gevoel-stoel’, een preventieve methodiek uitgewerkt 
door VIGez in samenwerking met CEDES, staan nog op het programma.
Om de groei van de bezoekers van de SOMA extra in de kijker te zetten, zullen we 
aan een fototentoonstelling werken, waar de krachten van de deelnemers of de 
dingen waar ze kracht uit putten in beeld worden gebracht.
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Reflecties van de begeleiders van de praatgroepen: 

• Tussen de groepsleden zijn er grote verschillen, op vlak van intelligentie, op vlak 
van achtergrond, op vlak van culturele origine enz., dit maakt het niet altijd 
gemakkelijk om de groep te begeleiden.

• Ondanks de diversiteit tussen de groepsleden is er een grote loyaliteit naar 
elkaar. Ze helpen elkaar  als ze iets niet goed begrijpen of als er deelnemers zijn 
die niet goed meekunnen. 

• SOMA-bezoekers  die niet deelnamen aan de groepssessies werden nieuwsgierig 
naar wat er gebeurde achter de gesloten deuren. De groep  groeide naarmate de 
sessies vorderden. We stellen ons de vraag wat de grenzen zijn van een 
groepsgrootte om op een goed werkbare manier met een groep aan de slag te 
gaan. 

• In de eerste periode kwamen deelnemers vooral ‘consumeren’. Wij als 
begeleiders brachten het waarschijnlijk ook als een consumptiegoed. Het leek 
alsof de deelnemers, alles wat we aanboden even goed vonden. Naarmate de 
sessies vorderden gingen de deelnemers zich meer uiten. Verwachtingen en 
ongenoegens kwamen op tafel.

• Vanuit groepsdynamisch perspectief blijkt dat het belangrijk is om bij het begin 
van een groepssamenstelling voldoende structuur en duidelijkheid te bieden. 
Hierdoor ontstaat er veiligheid waardoor in een later stadium de groep vrijer 
gelaten kan worden en diversiteit en verschil in mening belicht kunnen worden. 

• Op verzoek van deelnemers  veranderden we de aanvangstijd. Het is heel 
belangrijk om je ervan te vergewissen of iedereen op de hoogte is van geplande 
wijzigingen. Structuur en continuïteit zijn/blijven heel belangrijk. Tevens is het 
nodig om in het oog te houden dat verschillende activiteiten in de verenigingen 
niet samen vallen met de groepssessies, bv openingsuren van de SOMA-boetiek.

• Soms kwamen groepsleden na verloop van tijd niet meer opdagen. Het is niet 
altijd duidelijk waarmee dat te maken heeft, ofwel gaat het heel goed en hebben 
ze een andere invulling gevonden ofwel gaat het niet goed en zijn ze enkel met 
overleven bezig.

• Het ‘samen zijn’ en ‘praten’ is minstens zo belangrijk als de gebruikte metho-
dieken. Vele bezoekers hebben een beperkt netwerk. ‘Van betekenis zijn’ is een 
universele behoefte en bleek ook hier heel belangrijk.

• Doordat SOMA een tweede thuis is voor de bezoekers, ventileren ze ook hun 
stress in SOMA en op elkaar. Als begeleiding hadden we het soms moeilijk met 
deze ‘ zeer directe  en expliciete communicatiestijl’. SOMA opteerde om in het 
voorjaar van 2014 een cursus communicatie aan te bieden aan haar bezoekers.

• Als je basisnoden niet zijn ingevuld, in welke mate kan je dan met geestelijk 
welzijn bezig zijn?

• Naast het groepsaanbod blijkt er nood aan een individueel aanspreekpunt. 
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5.3 Spoor 3: Vorming over armoede en dialoogmomenten  

5.3.1 Vorming over armoede 
Voor SOMA-bezoekers 
Aan de hand van de film ‘de Missing Link’ werd met SOMA-bezoekers op 19 juni 
2013 het thema armoede ter sprake gebracht. Mensen konden zich herkennen in de 
personen, die hun verhaal deden in de film en er kwam een boeiend gesprek op 
gang. 
Een SOMA-medewerkster en een opgeleide ervaringsdeskundige gaven uitleg over 
het armoedeweb. Zo maakten we duidelijk  dat armoede niet alleen met financiën te 
maken heeft, maar eerder met de uitsluiting van bepaalde rechten en het zich niet 
bewust zijn van plichten door de afhankelijkheidspositie waar ze in terecht zijn 
gekomen. 
De verwevenheid van de verschillende domeinen bracht voor hen duidelijkheid over 
de complexiteit van hun situatie.
Ze zagen linken met hun levenservaringen en konden hierdoor hun eigen verhaal 
makkelijker onder woorden brengen.  
Volgende uitspraken uit de film troffen hen in het bijzonder:  

                                                            Uit film ‘Missing link’ 

Deze vorming was het startpunt om onze bezoekers voor te bereiden op de dialoog 
over armoede met de hulpverleners. 

Voor Hulpverleners 
Op 2 juli 2013 gaven SOMA-medewerkers, 
waaronder een ervaringsdeskundige 
(EDAS) in opleiding, een vorming over 
armoede aan hulpverleners uit de 
verschillende organisaties, die via de 
stuurgroep aan het project verbonden zijn.
Om hun inlevingsvermogen te stimuleren, 
vroegen we hen in de kennismakingsronde 
wat ze onder armoede verstaan en waar ze 
als kind van droomden. Na het bekijken van 
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enkele getuigenissen uit de film ‘de Missing Link’, vroegen we hen opnieuw naar die 
droom en wat er nodig was om die waar te maken. Hier werd het belang van 
ondersteuning, om kansen al dan niet te krijgen en te grijpen, zichtbaar.  
Het armoedeweb en de uitleg rond de verwevenheid van de verschillende domeinen, 
bracht klaarheid in de complexe, soms uitzichtloze situaties waar hulpverleners mee 
geconfronteerd worden. We gaven hen inzicht in de 6 kloven, die de armen van de 
algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving scheiden, en die moeilijk op 
eigen kracht te overbruggen zijn. 
De hulpverlener moet aandacht hebben voor de kracht die in de mens schuilt en 
deze mee inzetten. Op deze manier plaats je de hulpvrager in een positief beeld. De 
vorming helpt de hulpverlener de gekwetste binnenkant te zien, te benoemen en 
hiermee rekening te houden binnen de hulpverlening. Deze erkenning zorgt voor een 
vertrouwensband, een noodzakelijke basis om te kunnen samenwerken. 

          
Psychologen CGG 

5.3.2 Van Droomduel tot Droomduet 

Methodiek
Om te evalueren gebruikten we een positieve methodiek, gebaseerd op de 
waarderende benadering. De uitwerking en begeleiding gebeurde door de SOMA-
medewerker Geert Desmet en ervaringsdeskundige Cindy Steegen. ‘Van Droomduel 
tot Droomduet’ laat hulpvragers en hulpverleners dromen, laat hen proeven wat 
hulpverlening in een ideale situatie zou kunnen betekenen. Met elementen uit die 
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droom maken de hulpvragers en hulpverleners dan samen een concreet en haalbaar 
plan voor de toekomst. 

Deze evaluatie verloopt in vier stappen: 

In fase 1 denken hulpvragers en hulpverleners afzonderlijk na over sterke momenten 
uit het verleden. Verhalen over momenten in de hulpverlening, die succesvol 
verliepen, dus waar ze een goed gevoel aan overhielden, worden opgehaald. Het 
hoe en waarom van dit succes wordt uitgediept. 

De droomfase (fase 2) sluit hier op aan en steunt op de positieve ervaringen en de 
ontdekkingen uit de eerste fase. De deelnemers worden uitgenodigd om samen te 
dromen over de wenselijke toekomst. 

Pas in fase 3 sleutelen hulpvragers en hulpverleners samen aan een scenario met 
concrete plannen. Samen ordenen ze de eigen klanken tot een samenhangend 
muziekstuk en schrijven ze de partituur voor de toekomstige dienstverlening. 

Tot slot volgt de uitvoering en krijgen de tonen op papier in werkelijkheid gestalte 
(fase 4). 

Dialoogmomenten
Tijdens de bijeenkomsten, die we met hulpvragers en 
hulpverleners apart hadden, kwamen heel wat 
gevoelens en noden naar boven. De methodiek, 
vertrekkend vanuit positieve ervaringen, maakt het 
voor mensen makkelijker om naast de verwachtingen 
ten aanzien van de ander ook naar hun eigen aandeel 
te kijken. 

Op basis van deze ervaringsuitwisselingen organiseerden we een dialoogmoment, 
dat spontaan uitmondde in prangende vragen waar hulpverleners en hulpvragers 
mee zaten. Ze wilden de kans niet laten schieten om rechtstreeks met elkaar te 
communiceren. Hieruit selecteerden we enkele belangrijke aspecten om de 
onderlinge relatie te verbeteren: 

De 1ste stap zetten is een overwinning
Als ze het ‘echt’ niet meer zien zitten, 
zetten mensen met knikkende knieën de 
stap naar de hulpverlening. Dit gaat 
gepaard met gevoelens van schaamte over 
eigen falen, onzekerheid, een laag 

‘Gevoel van falen, je voelt je nog 
heel klein als je aan de andere 
kant zit van het bureau’ 
Een reflectie van een hulpverlener in nood 
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zelfbeeld, … De hulpvrager heeft al zijn moed bijeengeraapt om contact op te nemen 
met een hulpverlener of organisatie, niet wetend wat hem te wachten staat. Op dat 
moment is een warm onthaal, waarbij uitgebreid tijd wordt gemaakt om 
onbevooroordeeld te luisteren, een hele geruststelling. 
De opeenstapeling van problemen maakt het voor de hulpvrager niet gemakkelijk om 
een duidelijke hulpvraag te formuleren. ‘Wat is er NU nodig?’ is de prangende vraag, 
waarop hij een antwoord zoekt. 
Het is belangrijk om wederzijdse verwachtingen af te toetsen, duidelijke afspraken te 
maken en ruimte te creëren om praktische vragen te beantwoorden.
Bij doorverwijzing helpt het als de hulpverlener de 1ste keer meegaat met de 
hulpvrager naar de nieuwe organisatie.
Bij doorverwijzing (ook door huisartsen) is het belangrijk dat de hulpvrager goed 
voorbereid wordt. Cliënten kennen het verschil tussen een psycholoog en een 
psychiater misschien niet.
Veel administratie schrikt af.  

Vertrouwensband
Om hulpverlening te doen slagen, moet er een klik zijn tussen hulpverlener en 
hulpvrager. Op basis van wederzijds respect voor elkaars tijd en duidelijkheid rond 
verwachtingen, afstand en nabijheid, kan er constructief samengewerkt worden. De 
hulpvrager moet zich vooral veilig voelen, zodat hij kan aangeven als het niet klikt. 
Een eventuele overdracht moet voorbereid worden, indien mogelijk. Door slechte 
ervaringen verliest de hulpvrager zijn geloof in de hulpverlening in ‘t algemeen.
De aanwezigheid van hulpverleners in inloopcentra werkt positief : bekend gezicht, 
onmiddellijk aanspreekpunt, open relatie, snellere hulpvraag, lage drempel, ... 
In een hulpverleningsrelatie moet er ruimte zijn voor eigen inbreng van de 
hulpvrager. Regelmatig evalueren (wat helpt echt!) is noodzakelijk om tijdig bij te 
sturen. 
Iedereen is uniek en heeft dus het recht om met een schone lei te beginnen aan een 
hulpverleningstraject. Vooroordelen zijn uit den boze!

Stappenplan 
Positief op weg gaan doe je samen, waarbij de hulpvrager aan het stuur zit en de 
hulpverlener een soort GPS is, die richtingen aangeeft naar mogelijke oplossingen. 
In het traject is het belangrijk om lange termijndoelen te stellen en samen te zoeken 
naar haalbare stappen (rekening houdend met de thuissituatie en mobiliteit), waarin 
de focus op het NU ligt. De hulpvrager is verantwoordelijk om zelf zijn route uit te 
stippelen en heeft de keuze om andere paden te bewandelen en omwegen te 
maken, als die ook leiden naar het hoofddoel. 
De vooruitgang van de hulpvrager dient duidelijk zichtbaar gemaakt te worden, 
Evalueer regelmatig en leer hem ook de kleine stapjes zien! Positieve feedback en 
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intensieve begeleiding zijn noodzakelijk om een groeiproces in gang te zetten. Het 
inzetten van andere hulporganisaties gebeurt steeds in overleg.
Medicatie maakt afhankelijk en biedt geen directe oplossingen, dus dient afgebouwd 
te worden.

Tools
Het is belangrijk om hulpvragers een waaier aan tools aan te reiken, waaruit ze 
kunnen kiezen wat bij hen past of wat ze voor zichzelf haalbaar vinden. Vanuit hun 
eigen ervaringen merkten ze op dat lid zijn van een vereniging zoals SOMA of 
deelname aan een cursus (vanuit talenten of interesses) hen helpt om een netwerk 
op te bouwen, zodat het isolement doorbroken wordt.  Ook creativiteit werkt en dient 
aangemoedigd te worden.
In groepsbijeenkomsten vinden ze lotgenoten, die elkaar versterken. Het geeft hen 
het gevoel er niet alleen voor te staan en dat schept een vertrouwensband.  De 
combinatie van  individuele begeleiding en groepsproces is een meerwaarde voor 
hun groeiproces.
Een hulpvrager is soms verbonden aan verschillende hulporganisaties. Allemaal op 
één lijn te werken schept duidelijkheid, dus is overleg noodzakelijk. 
Voor de hulpvrager is het belangrijk  om te weten waar hij terecht kan in 
crisissituaties.

Nazorg
Een hulpvrager loslaten als het ‘beter’ gaat moet geleidelijk aan gebeuren. Af en toe 
een telefoontje ( iemand is geïnteresseerd in mij ) doet wonderen! 
Ook als een hulpvrager niet opdaagt op de afspraak is dit een manier om het contact 
niet te verliezen. 
Voor sommige mensen is thuisbegeleiding nodig of eerder een soort buddy-systeem: 
iemand, die af en toe eens binnenspringt  aan huis.

Plussen en minnen door de ogen van de hulpverleners

● Het gezamenlijk aan tafel zitten heeft de taboesfeer doorbroken. 
● Hulpverleners geven aan dat zulke dialoogmomenten regelmatig herhaald 

dienen te worden om blijvend voeling te houden met de leefwereld van 
mensen in armoede. 

● De SOMA bezoekers vinden het leerrijk om deel te nemen aan deze 
gesprekken, omdat iedere groep zijn eigen domein kan toelichten. 

● Het is interessant omdat we rechtstreeks met hulpverleners kunnen praten en 
ideeën doorgeven. 

● Er kwamen veel verhalen naar boven, vaak emotioneel. Op die manier leren 
SOMA-bezoekers elkaar ook beter kennen. 

● SOMA-bezoekers merkten op dat er enorm veel belangstelling is van de 
hulpverleners om het goed te willen doen. Ook zij botsen op structuren van 
hun organisatie. 

- 31 -



32 

● De regelmatige deelname door meerdere organisaties uit de regio aan deze 
dialoogmomenten heeft een grote meerwaarde: ze leren elkaar beter kennen, 
zodat betere doorverwijzing mogelijk is.  

5.4 Spoor 4:  Hoe verder 

Geestkracht, een ambitieus project. Alle partners, hulpverleners en de vereniging 
waar armen het woord nemen, werkten hard om de doelstellingen te realiseren. De 
vorming gegeven door de vereniging was nieuw en boeiend voor de rechtstreeks 
betrokkenen bij het project maar ook voor de achterban en de teams( bezoekers 
SOMA, CAW, CGG, OCMW, NOOLIM). De ontmoetingen tussen SOMA-bezoekers 
en hulpverleners  in Droomduel-Droomduet waren hartverwarmend en inspirerend. 
We bouwden bruggen naar elkaar. Samen kwamen we tot nieuwe inzichten en we 
brachten drempels in kaart. We boekten mooie resultaten.

De eerste voet staat tussen de deur. Ieder van ons is er van overtuigd dat 
samenwerken aan de geestelijke gezondheid van deze doelgroep belangrijk is en we 
zijn bereid om hier met zijn allen (CGG, CAW, RIMO, NOOLIM en SOMA-bezoekers) 
een bijdrage aan te leveren. 
Het groepsgebeuren was een ontmoeting die dieper ging dan de dagdagelijkse  
contacten. De deelnemers werden positief bekrachtigd door elkaar en door de 
hulpverleners. Samen op weg gaan, nadenken, overleggen, plannen, praten en 
luisteren naar elkaar is doeltreffend en efficiënt gebleken. Outreachend werken 
werkt!
Het is laagdrempelig voor de doelgroep. Dit project  zorgde ook voor een 
kruisbestuiving tussen de  hulpverleners uit de diverse werkvelden. Het verhoogde 
de expertise van de diverse hulpverleners en dit project  kan zorgen voor een vlotte 
wederzijdse verwijzing.
In de hulpverleningsteams is het noodzakelijk dat minstens één hulpverlener 
structureel de aandacht kan vestigen op de maatschappelijk kwetsbaren.

In een van de vele samenkomsten gebruikte een SOMA bezoeker de volgende 
metafoor: ‘Het is alsof je met ons steeds op de rotonde blijft rijden, je zegt niet welke 
afslag we moeten nemen.’ Op deze metafoor kwamen we vaak terug. We verkenden 
de afritten, we gebruikten nu en dan de GPS, we maakten soms rechtsomkeer en 
zochten verder de weg. We zijn er nog niet. Waar gaan we naar toe? Hoe verder?
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6 CIJFERS  

• Vragen staat vrij: 27 SOMA-bezoekers en 10 hulpverleners 
• Praatgroepen: in de 43 groepsbijeenkomsten bereikten we telkens minimum 10 

deelnemers met een totaal van 48  unieke deelnemers, waarvan 2/3de SOMA- 
bezoekers en  1/3de nieuwelingen.  

• Lunch@SOMA: tijdens het project namen beduidend meer welzijnswerkers deel 
aan de lunch, variërend tussen 15 en 25. In totaal bereikten we een 50-tal nieuwe 
hulpverleners vanuit een 20-tal organisaties en verenigingen. 

• Aanwezigheid in SOMA: CGG-medewerker werd door haar regelmatige presentie 
(80 donderdagen) een vertrouwd gezicht in de SOMA. Wekelijks had zij dan ook 
individuele gesprekken met bezoekers die er op dat moment nood aan hadden. 
Dit leidde tot 7 verwijzingen van SOMA naar CGG en 4 verwijzingen van CGG 
naar de praatgroepen.  

• Vorming over armoede door SOMA: In een eerste sessie namen 18 SOMA-
bezoekers deel aan de vorming. Er werd in aanwezigheid van 8 SOMA-bezoekers 
een vorming gegeven aan 25 hulpverleners. Alle organisaties uit de stuurgroep 
stuurden een aantal medewerkers. 

• Van Droomduel tot Droomduet: In het totaal bereikten we 21 SOMA-bezoekers en 
25 hulpverleners, die aan de verschillende fases meewerkten. 

• Stuurgroep: De stuurgroep kwam 8 keer samen, waarin 9 organisaties en enkele 
SOMA-bezoekers geëngageerd meewerkten. 

• De themawerking in de SOMA is een vast gegeven, waarin dagelijks bezoekers 
worden ingeschakeld in de werking op basis van hun talenten. Er zijn een 40-tal 
bezoekers, die op een of andere manier hun steentje bijdroegen. 

• Externe vormingen: 1 SOMA-medewerkster, 3 stagiaires, 1 opgeleide 
ervaringsdeskundige en 3 hulpverleners namen deel aan verschillende vormingen 
en overlegmomenten rond geestelijke gezondheidszorg, die op gemeentelijk, 
provinciaal en nationaal vlak georganiseerd werden.

• Overleggroepen: de SOMA-medewerkster, stagiaires en 2 SOMA-bezoekers 
namen deel aan 6 overleggroepen op het Netwerk tegen Armoede  
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7 BESLUIT 

 
In een samenleving en een cultuur, waar individualiteit voorop staat en mensen 

geacht worden hun eigen boontjes te doppen en verantwoordelijk gesteld worden 

voor hun eigen situatie, brengt het een schaamtegevoel met zich mee als je hier niet 

in slaagt. Mensen gaan zich opsluiten en durven niet met hun problemen naar buiten 

te komen. Zij vinden vaak nergens nog aansluiting en zijn de verbinding kwijt met 

zichzelf, met anderen, met de samenleving en hun toekomst. De verdoken armoede 

wordt steeds meer zichtbaar nu onze welvaartsstatus in het gedrang komt door 

economische onstabiliteit.  

Mensen krijgen een leefloon of een gehandicaptenvergoeding omdat ze niet mee 

kunnen en worden op die manier in een hokje geduwd, waar ze nog moeilijk uit 

raken. Ze worden totaal afhankelijk van het sociale stelsel en worden tegelijk 

uitgesloten van vele domeinen in de rest van de maatschappij. Het vergt enorm veel 

kracht om het hoofd boven water te kunnen houden: sommigen zijn heel creatief en 

vindingrijk, anderen belanden echter in depressie en passiviteit. Dit gaat vaak 

gepaard met een negatief zelfbeeld en een gevoel van mislukking. 

 

Een werking voor mensen in armoede zorgt ervoor dat zij uit het sociaal 

isolement kunnen treden en tot zichzelf kunnen komen. De behoefte 

aan persoonlijk contact en ontmoeting om zelf weer op gang te geraken 

is één van de belangrijkste redenen waarom mensen de stap zetten 

naar een ontmoetingsplaats. De werking biedt een veilige omgeving 

aan om in contact te treden met anderen en vertrouwen op te bouwen.  

 

Een vereniging is dus een ideale setting om projecten rond geestelijk welzijn op te 

zetten. De aanwezigheid van 1ste en 2delijns-hulpverleners in een bestaande 

groepswerking, sluit nauw aan bij de doelstellingen van artikel 107, waarin de 

geestelijke gezondheidszorg op zoek is om een meer gemeenschapsgerichte zorg te 

ontwikkelen, beter afgestemd op de noden en behoeften van personen met 

psychische problemen.  

                       
                    Ik ben verleden week niet kunnen komen naar de groep.  
          Ik moest naar het OCMW. Dat moet ik altijd doen op de dagen dat ik   
  niet naar Locomotief moet gaan. De thuisbegeleidingsdienst kwam op woensdag.  
                                Volgende week heb ik het ook weer zo druk.  
Ik moet naar de eerste afspraak van de dienst ouderschapsbemiddeling om samen met 
mijn ex te praten over de omgangsregeling. Ik reis door de hele provincie van de       
           ene hulpverlener naar de andere. Gelukkig heb ik een buzzypas. 
    Ben nog vergeten te zeggen dat ik ook nog een schuldbemiddelaar heb en dat ik                                          
                             contact dien te houden met de probatieassistent. 
                                             
                                                           Een SOMA-bezoeker 
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Hulpverleners worden best 
geregeld eens ‘ondergedompeld’ 
in de armoedeproblematiek. Niet 
eenmalig, maar telkens opnieuw. 
Hier telt ‘de kracht van herhaling’. 

Voeling krijgen en houden met 
deze doelgroep doe je niet aan de 
hand van een boek. Je ziet, hoort 

en leert zoveel meer door 
rechtstreeks contact. 

Een welzijnswerker 

8 AANBEVELINGEN 

Vanuit bovenstaande visie op de samenleving en de 
vaststelling dat steeds meer mensen nood hebben aan 
psychologische begeleiding om het hoofd boven water 
te houden, formuleren we hier onze aanbevelingen, die 
voortvloeiden uit het project. Deze worden uitdrukkelijk 
ondersteund door de drie projectpartners CGG, CAW 
en SOMA 

8.1 Organisatie 
• Hulpverleningsorganisaties moeten zich er van bewust zijn dat zij zich vooral 

richten op cliënten uit de middenklasse. Voor mensen in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie is er naast het opbouwen van een vertrouwensrelatie vaak 
meer tijd en ruimte nodig om differentiatie aan te brengen in de veelheid van 
problemen en om stapsgewijze te kijken naar wat er nodig is.

• In de teams zou er minstens een teamlid (idealiter een ervaringsdeskundige) 
moeten zijn dat blijvend de aandacht  kan vestigen op de noden en behoeften 
van maatschappelijk kwetsbare mensen. Dit teamlid zou ook de contacten 
kunnen onderhouden met de vereniging waar armen het woord nemen, 
zorgen voor goede doorverwijzing van cliënten en last but not least  zou dit 
teamlid de collega’s  kunnen stimuleren om deel te nemen aan activiteiten in 
de vereniging zoals vb Lunch@SOMA. 

• Het is belangrijk dat hulpverleners zicht hebben op elkaars werking. Zo kan er 
gericht en warm worden doorverwezen.

• Dialoog  op regelmatige tijdstippen tussen hulpverleners en hulpvragers is aan 
te raden om drempels te verlagen. Kennis over elkaar is belangrijk om hulp op 
maat te bieden en het versterkt de band tussen hulpverlener en doelgroep.

• De fusioneringsgolf en daarmee verbonden het economisch denken dat 
ingang gevonden heeft in de hulpverlening, leidde ertoe dat de individuele 
hulpverlener minder vrijheid heeft. Men is meer gebonden aan procedures die 
niet altijd overeenstemmen met de noden en de mogelijkheden van 
maatschappelijk kwetsbare groepen. Zo is er sprake van (te) weinig 
eerstelijnsvoorzieningen in het Maasland (na fusionering), wachtlijsten, 
ingewikkelde intakeprocedures en betaling bij no show.

• Presentie is belangrijk. Samenwerking tussen de 0de, 1ste en 2de lijn inzake 
geestelijk welzijn is noodzakelijk. De vermaatschappelijking van de zorg begint 
op de 0de lijn: ontmoeting en opbouwen van relaties hebben een preventieve 
werking. Wij pleiten voor integratie van hulpverlening in de 0de lijns-initiatieven 
om complementair te kunnen werken. Verdere uitbouw op basis van het 
verworven vertrouwen, op basis van de gelegde contacten tussen de 
hulpverleners  en op basis van de vele opgedane ervaringen is wenselijk.

Hulpverleners worden best 
geregeld eens ‘ondergedompeld’ 
in de armoedeproblematiek. Niet 
eenmalig, maar telkens opnieuw. 
Hier telt ‘de kracht van herhaling’. 

Voeling krijgen en houden met 
deze doelgroep doe je niet aan de 
hand van een boek. Je ziet, hoort 

en leert zoveel meer door 
rechtstreeks contact. 

Een welzijnswerker 

- 35 -



36 

8.2 Overheid 
• Projectmatig werken kan een eerste aanzet zijn om organisaties en diensten  

samen te brengen. Maar om duurzame resultaten te bereiken moeten er 
voldoende middelen zijn om positieve initiatieven in te bedden in de reguliere 
werking.

• Uitbouw van een breed aanbod (preventief en curatief) geestelijke zorg voor 
mensen in armoede is nodig. Een impulsbeleid is belangrijk, mits goede 
praktijken verdergezet kunnen worden. De projectsubsidies continueren via 
reguliere middelen is een bevestiging van de creatieve inzet van de partners.

• Het is belangrijk om te vertrekken vanuit een vertrouwde uitvalsbasis, met 
name de vereniging waar armen het woord nemen, en de loyaliteit naar de 
verwijzende instanties te benutten in de verdere hulpverlening. Verdere 
uitbouw op basis van verworven vertrouwen en op basis van de gelegde 
contacten tussen de hulpverleners  is dan ook wenselijk.

• Indien  de samenwerking  tussen 0de, 1ste en 2de lijn goed is uitgebouwd  
kan de cliënt  instappen  waar hij het meest vertrouwen heeft.  Zo kunnen 
artsen bijvoorbeeld cliënten toeleiden naar laagdrempelige initiatieven zoals 
een vereniging, om van hieruit te werken aan geestelijke gezondheid. Hiervoor 
is een financiële stimulans nodig om binnen organisaties tijd en ruimte te 
maken.

• Vermaatschappelijking van de zorg opent nieuwe perspectieven. Inzet naar 
kwetsbare groepen is hierin belangrijk.  Ondersteuning van de 0 de lijn is 
nodig. De opbouw van een regionaal netwerk werkt faciliterend  voor het 
initialiseren van een breed aanbod. NOOLim kan hierin een ondersteunende 
en verbindende rol spelen. 

• Vorming van hulpverleners:  inzicht in het armoedeweb en de zes kloven moet 
opgenomen worden in alle opleidingen voor hulpverleners.

• In het Maasland is er op de eerste lijn geen regulier aanbod inzake ambulante 
geestelijke gezondheidszorg. Dit eerste-lijnsaanbod dient in de regio 
structureel voorzien te worden. Een uitgebouwd netwerk op 0de, 1ste en 2de 
lijn is nodig om een continuüm aan zorg te bieden voor iedereen, maar in het 
bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare mensen. 

o Nuldelijn ondersteuning  vanuit vereniging  i.f.v. zingeving en 
zelfwaardering 

o Eerste lijn CAW / eerstelijnspsycholoog i.f.v. vroegdetectie en vroeg-
interventie

o Tweede lijn afgestemd begeleidingsaanbod en therapeutisch aanbod.  
• Werken aan beeldvorming rond armoede en geestelijke gezondheid is blijvend 

nodig. Verenigingen dienen in functie hiervan goed (financieel) ondersteund te 
worden.                                                                                                                                                        

• Wetgeving en regelgeving moet voldoende flexibel zijn om out of the box te 
kunnen denken en handelen indien de situatie van kwetsbare doelgroepen dit 
vereist. Vanuit het project leren we dat presentie en outreachend werken, 
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drempelverlagend is. Subsidiëring om laagdrempelige groepswerkingen en 
outreachend werken voor het CGG mogelijk te maken is aangewezen.

• Ondersteunende initiatieven en financiële middelen voor wijkwerkingen, 
dienstencentra en verenigingen waar armen het woord nemen, om te leren 
omgaan met mensen met (chronische) psychische problematiek. Voor deze 
meest kwetsbare groepen dreigt anders een sterk isolement. 

• De kracht van het groepsgebeuren : werken aan geestelijk welzijn gaat veel 
verder  dan individuele therapeutische gesprekken. Het project ‘Geestkracht’ 
bewijst dat deze brede benadering van geestelijk welbevinden nodig is. 
Groepssessies passen binnen een preventieve visie, ze kunnen als toeleiding 
dienen tot de diensten en ze hebben een helende werking.
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9 LIJST MET AFKORTINGEN OP ALFABETISCHE VOLGORDE 

BRS  Belgische Raiffeisen Bank

CAW  Centrum Algemeen Welzijnswerk 

CCG  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

CEDES Centrum voor Educatieve en Sociaal artistieke projecten

EDAS Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale uitsluiting

NOOLim Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg 

OCMW Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

RIMO Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk

SOMA Eigennaam 

VIGez Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie 
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Na 43 groepsbijeenkomsten in SOMA;

Na 7 vergaderingen van de stuurgroep, na nog meer werkvergaderingen;

Na bijeenkomsten van hulpverleners in de regio rond Droomduel/Droomduet;

 Na  de vorming door Soma gebruikers aan de teams;

 Na vele keren gastvrij onthaald op Lunch@SOMA, 

willen we  de deelnemers aan de groepen en al de SOMA-bezoekers 

danken voor de vele kansen die we kregen op een zinvolle ontmoeting;

Danken voor het project dat we hebben mogen doen

en aan de beleidsmakers  zouden we willen vragen om een continuering

van dit project mogelijk te maken. 

  

Zo denken CGG medewerkers er nu over: 

“Jammer dat het project gedaan is” 

 “Dit moeten we regelmatig doen”

“Groepswerking in SOMA moet blijven” 

“Armoede heeft zoveel facetten. Door dit project werden mijn ogen 
geopend.”

“Ik leerde ‘rijke’ mensen kennen waarvan ik heel wat kan leren.”
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