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Netwerk Emergo
Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte
geestelijke gezondheidszorg in Mechelen.
GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren
bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de
krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan
volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) biedt deskundige hulpverlening
aan mensen met vragen en problemen. Een CAW streeft ernaar om
mensen sterker te maken. We bieden laagdrempelige, toegankelijke en
kwaliteitsvolle hulpverlening aan iedereen, bij elke welzijnsvraag.
Het aanbod van het CAW is uitgebreid. Enkele gesprekken of een
langdurige begeleiding, opvangmogelijkheden, hulp aan slachtoffers,
woonbegeleiding,… Elke situatie is verschillend, iedereen heeft andere
noden. Het CAW is er voor iedereen.

Een (t)huis is een van de belangrijkste zaken in
het leven van mensen. Want wonen is veel meer dan alleen een huis,
een dak boven je hoofd. Wonen is het zorgen voor jezelf, het zorgen
voor je administratie/financieën, het onderhouden van je woning, je
tuin, het omgaan met buren, het hebben van een dagbesteding, je veilig
voelen in je eigen plekje. Het is je Thuis!

Wonen vraagt om vaardigheden in de breedste zin van het woord.

Wooncoaching
Doel van het samenwerkingsproject “wooncoaching”
Het doel van dit project bestaat enerzijds uit het begeleiden, ondersteunen en coachen
van bewoners/cliënten die het niet lukt om zelfstandig hun huishouden te runnen. Het
gaat om hulp bij structuur aanbrengen in hun dagelijks ritme, het huishouden
organiseren, algemene woonvaardigheden ontwikkelen, …. Anderzijds heeft de
mobiele woonbegeleiding als doel een leerproces op gang te brengen bij de mensen.
Om de doelstellingen van mobiele wooncoaching te realiseren is samenwerken
noodzakelijk. Voor dit project wordt er samengewerkt met:
Beschut Wonen Este;
Mobiel Team Emergo (langdurige psychiatrische thuisverpleging);
Revalidatiecentrum Pastel;

WOON

STAPPENPLAN

Stap 1:
Kennismakingsgesprek
Om goed van start te kunnen gaan heb ik
eerst een goed beeld nodig van de
huidige situatie. We bespreken samen de
wensen maar ook de knelpunten voor jou
tijdens een kennismakingsgesprek.

Op basis van dit gesprek kunnen we dan
samen een plan van aanpak opmaken.
Eerlijkheid is de sleutel voor het
opbouwen van vertrouwen in een relatie.
Open en eerlijke communicatie is daarbij
een belangrijk uitgangspunt.

Stap 2: Uitvoering & aanpak
Ik vind het vooral belangrijk dat de focus ligt
op “praktische tips” en “samen werken“. Als
ik langskom is het de bedoeling dat je nadien
ook zelf aan de slag kan gaan. Ik probeer
doorheen de huisbezoeken handige tips maar
ook wil ik je met een helpende hand door je
hindernissenparcours loodsen.
Tijdens de coaching sessies gaan we samen
tot de kern van het probleem om dit dan
vervolgens stap voor stap op te lossen.
Hierbij houden we rekening met jouw ritme
maar ook met jouw noden en je draagkracht
en draaglast.
Leerproces; we maken in dit traject tijd om
belangrijke beslissingen niet halsoverkop te
nemen, maar vol overtuiging en zonder spijt
achteraf. Zodat je na de uitvoering met een
positieve en open blik kan terug kijken op
deze ervaring en er energie uit kan putten om
deze aanpak door te zetten.
Een traject is dus altijd een combinatie van

“handen uit de mouwen steken” en
“inzicht krijgen“.

Individuele/1-op-1 coaching:
1-op-1 coaching richt zich op het begeleiden van de cliënt zijn/haar eigen persoonlijke
ontwikkeling/leerproces m.b.t. woonvaardigheden. Dit kan gaan over verdere ontwikkeling van
de cliënt zijn/haar talenten en vaardigheden, om die nog beter te kunnen inzetten, maar het
kan ook gaan over aspecten waarin de cliënt worstelt of wellicht zelfs vastloopt.

Groepscoaching = workshops ‘tips en tricks’
Groepscoaching richt zich op het gezamenlijke leerproces. Deze begeleiding vindt plaats in de
vorm van workshops. Een workshop is erop gericht om als groep te werken aan een specifiek
thema vb. keuken dat voor deze groep op dat moment van toepassing is.

Stap 3: De evaluatie & nazorg
De sessies brengen vaak meer dan alleen
orde en structuur teweeg. Daarom plan ik
graag nog een evaluatiemoment in met
jou om te bespreken of alles naar wens is
verlopen. Dan kunnen we ook bespreken
of er eventueel nog vervolgafspraken
nodig zijn. Kijken voor mogelijke
samenwerking met andere actoren.
We streven naar een maximale duur van
de begeleiding van 6 maanden.

Bevindingen :
 Presentie, intensiteit van huisbezoeken en continuïteit zijn van cruciaal belang in de eerste twee fasen
van het op maat en in samenspraak opgemaakte stappenplan. (1ste fase = contact/kennismaking en
wederzijdse vertrouwensband op te bouwen 2de fase = samen werk rond één bepaalde topic die de
cliënt wenst /kiest aan te pakken).


In het algemeen is er bij meer dan 80% (8 op de 10 cliënten) een verbetering zichtbaar in de
woonkwaliteit.

 90% heeft een positief en motiverend gevoel wanneer er samengewerkt wordt “samen handen uit de
mouwen steken” rond een bepaalde topic.
 Er zijn gemiddeld een 8 tot 10 sessies nodig rond één bepaalde topic om een groei en positieve
ontwikkeling te bekomen.
 Na een gemiddelde van een 15-tal sessies kan bij meer dan 50% van de cliënten de afrondingsfase
worden opgestart. Hierbij zullen de sessies nog 1 keer om de 3 weken doorgaan en in een laatste fase
zal er nog een opvolging van 1 keer om de 8 weken nodig zijn. Nazorg zal, volgens mij, noodzakelijk
blijven.

Dank u voor uw aandacht!

