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IN DE KIJKER: Project Vreemdgaan: link tussen jeugdhulpverlening en  

volwassenenhulpverlening 

"Vreemdgaan" wil Oost-Vlaamse medewerkers binnen de hulpverlening stimuleren om een kijkje te nemen in elkaars or-

ganisatie. De voorbije drie jaren werd deze methodiek succesvol georganiseerd voor medewerkers binnen jeugdhulp. 

Via het “aan den lijve” ondervinden van elkaars werking - door een soort meeloopstage – wordt een betere kennis van 

en voeling met elkaars aanpak, methodieken en cultuur beoogd. Daarnaast wordt gestreefd naar een betere samen-

werking, dit met het oog op een betere zorg voor de cliënt en zijn of haar context. 

Dit jaar breidt “Vreemdgaan” uit! We maken de link tussen de jeugdhulpverlening en de volwassenenhulpverlening. Zo-

wel vanuit het Netwerk RADAR (Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) als vanuit de 

Netwerken Geestelijke Gezondheid voor Volwassenen Oost-Vlaanderen (ADS en Het PAKT) weerklinken er signalen om 

elkaar en elkaars werkingen beter te leren kennen. 

Concreet betekent dit dat alle betrokken organisaties binnen Jeugdhulp opnieuw uitgenodigd worden deel te nemen 

en bijkomend ook de GGZ-organisaties 2e en 3e lijn van de volwassenenhulpverlening. 

“Vreemdgaan 2017 - 2018” wordt georganiseerd in twee periodes: 

- Uitwisselperiode najaar 2017 (18 september - 22 december) 

- Uitwisselperiode voorjaar 2018 (1 februari - 18 mei 2018) 

Als organisatie kan je op twee manieren deelnemen: 

- Je kan een wisselleerder ontvangen en als gastorganisatie optreden (hiervoor maak je een vacature op) 

- Je kan zelf medewerkers erop uit sturen (je medewerkers schrijven zich in op 3 vacatures naar keuze) 

Je kan zeker beiden combineren, dit wordt zelfs gestimuleerd! 

Het opmaken van een vacature, alle vacatures bekijken en er op inschrijven gebeurt via de website 

www.projectvreemdgaan.be. Hoe dit alles precies in zijn werk gaat, zal ook daar terug te vinden zijn. Start om een vaca-

ture op te maken is alvast 18 april. 

Zie je hier wel iets in voor je eigen organisatie of voor jezelf, hou de website en je mailbox in de gaten, binnenkort wordt 

alle verdere info voor deelname verspreid.  Wil je nu al wat meer info, neem gerust rechtstreeks contact op met Josephi-

ne Callewaert (contactpersoon "Vreemdgaan"): 0496 / 64 40 90, josephine.callewaert@popovggz.be. Ook onze partners 

van de Netwerken GG volwassenen (Het PAKT en het Netwerk GG ADS) kunnen je meer informatie bezorgen. 

Beste lezers, 

De vorige nieuwsbrief is nog maar net 

de deur uit, maar net voor de paas-

haas in het land is, geven we nog 

graag een aantal interessante weetjes 

door. Veel leesplezier!  

Ilse, Liesbeth en Sofie 

Template aanmelding na detentie 

In opvolging van onze vorige nieuwsbrief, melden we u graag dat 

de template aanmelding en toeleiding na detentie (TANDEM) mits 

een aantal aandachtspunten werd goedgekeurd. De Vlaamse 

overheid voorziet jaarlijks in een financiering van 265.000 euro die via 

de provinciale overlegplatformen Geestelijke Gezondheid wordt 

verdeeld.  Meer info via vincent.vandenbussche@popovggz.be of 

via deze link. 

http://www.projectvreemdgaan.be
http://popovggz.be/?action=nieuws_detail&nieuws=701&titel=Vlaamse+overheid+trekt+265.000+euro+uit+voor+geestelijke+gezondheidszorg+na+vrijlating&thema=


PWO project vermaatschappelijking 

Vanuit het expertisecentrum E-QUAL (Expertisecentrum Quality of Life) 

verbonden aan de Hogeschool Gent loopt momenteel een drie jaar du-

rend onderzoeksproject over de benodigde competenties van zorgpro-

fessionals werkzaam binnen één van de functies van artikel 107. De on-

derzoeksresultaten hebben tot doel om de organisatie van multidiscipli-

naire teams te helpen optimaliseren in de transitie van intramurale naar 

meer maatschappijgerichte geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is 

het de bedoeling om de onderwijscurricula van zorgprofessionals af te 

stemmen op de noden van het werkveld. Omwille van praktische haal-

baarheid wordt in dit project een afbakening gemaakt van de curricula 

van ergotherapie, sociaal werk, orthopedagogie en verpleegkunde, al-

len op het niveau van professionele bachelor. 

In een eerste werkpakket wordt een literatuurstudie uitgevoerd over de 

competenties van de vier bovenstaande beroepsgroepen. Hierbij wordt 

de focus vooral gelegd op community based hulpverlening.  Ook wordt 

een werkpakket gewijd aan het interviewen van verantwoordelijken op 

organisatieniveau.   

In een tweede werkpakket wordt een etnografische casestudy uitge-

voerd in alle functies van artikel 107. In praktijk omvat dit documentanaly-

se, interviews met medewerkers en participerende observatie gedurende 

een periode van ongeveer twee weken. In totaal zullen minstens 10 enti-

teiten worden geïncludeerd en dit zowel binnen als buiten de Gentse 

regio. 

In verdere werkpakketten worden de perspectieven van zorgvragers zelf 

ook in kaart gebracht aan de hand van kwalitatieve onderzoeksmetho-

dieken. De specifieke disciplinaire en interdisciplinaire invalshoeken en 

competenties worden verder geëxploreerd in vignetonderzoeken bij me-

dewerkers, mensen actief in onderwijswereld en studenten. 

De bestaande curricula in de opleidingen zullen worden gescreend en 

voorstellen ter optimalisering geformuleerd. Naar het werkveld toe zal een 

website worden ontwikkeld met inclusie van een competentieverkenner. 

Het onderzoeksteam zelf bestaat uit Stefaan De Smet (promotor), Jessica 

de Mayer (copromotor), Liesbeth Van Heck (copromotor), Didier Reynae-

rt (copromotor) en Jürgen Magerman (onderzoeksmedewerker). Indien U 

meer informatie wenst kan u steeds terecht bij jur-

gen.magerman@hogent.be of stefaan.desmet@hogent.be .  

 

 

 

10-daagse van de  

geestelijke gezondheid 

Vlaanderen zet van 1 tot 10 oktober 

in op meer veerkracht tijdens de 10-

daagse van de geestelijke gezond-

heid. Betrokken partners doen al-

vast een oproep naar organisaties 

om zelf ook een of meerdere activi-

teiten te organiseren.  

Het Gala de Gouden Ressort is een 

initiatief van Logo Gezond+, waarbij 

organisaties en scholen na inschrij-

ving kans maken op “De Gouden 

Ressort” en de titel “Ambassadeur 

van de veerkracht 2017”. 

Ook VVGG registreert alle acties en 

biedt ter inspiratie alvast een over-

zicht van de acties van 2016 aan, 

via deze link.  

Registreren voor beide kan nog 

n i e t ,  m a a r  h o u  a l v a s t 

www.samenveerkrachtig.be en 

www.logogezondplus.be in de ga-

ten!  

Het PAKT - Oude Abdij -  Drongenplein 26 - 9031 Drongen - www.pakt.be - T: 09 216 74 70 

Vragen? 

U mag deze nieuwsbrief gerust verspreiden naar andere geïnteresseerden.  Vragen, suggesties of ideëen in verband 

met de nieuwsbrief van Het PAKT kan u doormailen naar sofiewybo@pakt.be. Indien u deze nieuwsbrief niet meer 

wenst te ontvangen, mail naar sofiewybo@pakt.be. 

Nieuwe psychiater voor 

MOBiLteam  Noord 

 

Vanaf 1 april neemt dr. Dirk Van 

den  Abbeele de fakkel over van 

dr. Verbeerst als psychiater van 

MOBiLteam Noord. 
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