Uitnodiging studiemoment VELO: 16/03/2017
Vrijwilligerswerk verder verkend: een eerstelijnsverhaal
De eerstelijnszorg verandert in sneltempo: Wijzigende behoeften van zorgvragers, vermaatschappelijking van de
zorg, samenwerking in evolutie, andere organisatievormen voor zorg, … De tendensen die de eerstelijnszorg van
vandaag vorm geven, zijn talrijk. Naast de zorgvrager zelf, de mantelzorger en de professionele zorgverleners,
nemen ook vrijwilligers een belangrijke opdracht op in de eerstelijnszorg. Toch worden vrijwilligers vaak vergeten
als we het hebben over het verwezenlijken van (zorg)doelstellingen.
Deze studienamiddag wordt gevoed door de praktijk. We gaan dieper in op de achtergrond en mogelijkheden van
het vrijwilligerswerk. We verkennen enkele praktijkvoorbeelden en staan stil bij ondersteuningsvormen en
mogelijke knelpunten van het vrijwilligerswerk.
Deze studienamiddag is een must voor iedereen die voeling wil krijgen met de praktijk en mogelijkheden binnen
de eerstelijn en organisaties die zelf vrijwilligerswerk organiseren.

Het programma:


13u45-14u00: Onthaal met kort statutair luik Vlaams Eerstelijns Overleg (AV)



14u00: Verkennende inleiding
Sam Deltour, psychiater in opleiding aan de KUL, hondensleemenner en poolreiziger
reflecteert vanuit zijn achtergrond en ervaringen over menselijke contacten en de rol die
vrijwilligers hier opnemen.



14u30: De tocht van een dienst voor oppas- en assistentie.
Francis Masselis, coördinator vrijwilligerswerking, en Michiel Bonte, coördinator
eerstelijnsoverleg, schetsen het kader en de doelstellingen van een dienst voor oppas en
assistentie, gevolgd door het praktijkvoorbeeld van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.



15u15: Meerdere wegen voor vrijwilligerswerk in de eerstelijn. Twee praktijkvoorbeelden:
o
o

Palliatieve thuiszorg (Ludo Bleys, vrijwilliger Palliatief Netwerk Mechelen)
Bewegingsondersteuning met vrijwilligers (Dirk Verleyen, kinesist, bestuurder Axxon)



15u40: Koffiepauze



16u00: Keuze uit twee thematische gespreksgroepen
o
o



Kuilen in de weg: wat zijn de knelpunten en wat kunnen we hieraan doen?
Kaart, kompas of wandelstok: hoe kunnen we vrijwilligers in de zorg het best ondersteunen?

16u30: Besluit en afronding door dr. Jos De Smedt, voorzitter VELO

Locatie: AXXON, Imperiastraat 16, 1930 Zaventem (op kaart)
Het studiemoment is gratis. Wel vragen we in te schrijven voor 9 maart via deze link.
Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap
Voor verder vragen kan u steeds mailen naar info@vlaamseerstelijnsoverleg.be
Hopend op uw aanwezigheid en met vriendelijke groeten
Jos De Smedt
Voorzitter

Michiel Bonte
Coördinator

Maatschappelijke zetel : Leopoldstraat 24 3000 Leuven tel. 016/23 88 19 fax 016/23 93 57
Correspondentieadres : Biskajersplein 3 8000 Brugge tel. 050/33 02 70 fax 050/34 11 63
e-mail : info@vlaamseerstelijnsoverleg.be

