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ORTHO ACTUEEL 
Waar opleiding en werkveld elkaar ontmoeten 
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De innovatieve begeleider 
VOORWOORD – GERT HOUBEN 

Beste allemaal, 

 

 

Met een zekere reserve, neem ik 

graag de pen ter hand (in tijden van 

de online begeleider uiteraard het 

toetsenbord) om deze ‘Ortho 

Actueel’ naar aanleiding van de 

studiedag ‘de innovatieve begeleider’ 

in te leiden. Een reserve omdat deze 

infokrant een bundeling moest zijn 

van hoopvolle visies en projecten van 

hoe je via een innovatieve 

hulpverlening het verschil kan maken 

voor je cliënt, zijn netwerk, de 

betrokken organisaties en 

werknemers en in bredere zin 

misschien zelfs de samenleving. Ik 

ben dan ook eerst en vooral heel fier 

op de inhoud van deze krant en waar 

deze voor staat.  

Tegelijkertijd werpt de schrijnende 

gebeurtenis van de afgelopen 

maanden (augustus 2016), het 

overlijden van een jongen, die we 

niet voldoende hebben kunnen 

ondersteunen op een manier om hem 

in staat te stellen het leven de baas te 

kunnen, een somber licht op 

diezelfde hulpverlening. Waar 

hebben wij tekort geschoten? Wij in 

een heel brede betekenis. Welke 

‘signalen’ zijn niet ontvangen of 

verkeerd geïnterpreteerd? Kunnen 

we dit in de toekomst vermijden? 

Zoveel vragen die onmogelijk 

allemaal een duidelijk antwoord 

zullen krijgen.  

De inhoud van deze krant lijkt in het 

licht hiervan zo pover. Want enkel 

een innovatieve begeleider kan 

uiteraard niet het verschil maken.  

 

 

 

Een wettelijk kader en bijhorende regelgeving, een strakke aflijning van 

taken… geven aan een hulpverlener soms onvoldoende slagkracht om een 

gepaste, kwaliteitsvolle hulpverlening te voorzien. Tegelijk kan een wettelijk 

kader ook ondersteunend en verhelderend werken. Organisaties die mee willen 

timmeren aan de weg, die innovatie inzetten als middel om het welzijn te 

verhogen, zijn eveneens onontbeerlijk om de kwaliteit van de hulpverlening 

te garanderen. Desalniettemin is het al te gemakkelijk om alle oorzaken extern 

te leggen.  

 

De relatie met de cliënt is immers vaak het startpunt en de 

houvast om als hulpverlener het verschil te maken. En dit 

kan je niet overlaten aan regels en systemen, dit heeft te 

maken met attitude, verantwoordelijkheid (dat dan ook 

een belangrijke plaats inneemt in ons beroepsprofiel), 

innovatief zoeken naar manieren om toegang te vinden… 

en dat kan tot nu toe nog steeds enkel via een rechtstreeks 

contact tussen cliënt en hulpverlener. 

 

En dit willen we dan ook zeker benadrukken in deze ‘Ortho Actueel’. Het was 

geen evident thema dat we kozen. De zoektocht naar de invulling van deze 

dag was een hele evenwichtsoefening met als uitgangspunt telkens de cliënt 

en hoe deze anders/sterker/beter ondersteunen. Hierin kon dus uiteraard de 

stem van de cliënt niet ontbreken. Tegelijk wilden we ook een ruim aanbod 

voorzien aan praktijkvoorbeelden met tegelijk toch voldoende aandacht voor 

een theoretische en beleidsmatige onderbouwing  

Een volgend spannend moment was de vraag of dit thema voldoende de 

interesse zou wekken van ons werkveld, want hier doen we het uiteindelijk 

voor. Het was moeilijk in te schatten hoe ‘sexy’ het thema de innovatieve 

begeleider zou klinken. En hoe je het ook draait of keert, ook wij als opleiding 

moeten innovatief zijn met de beperkte middelen en een studiedag zonder 

voldoende aanwezigen wordt niet beschouwd als een doorslaand succes. We 

willen jullie dan ook bedanken om mee deze dag te hebben laten plaatsvinden, 

het thema onder de aandacht te hebben mogen brengen en de bevestiging te 

hebben gekregen van het belang van dit thema in de opleiding. Het blijft 

immers een uitdaging voor de hogeschool om studenten op te leiden die 

voorbereid zijn op het omgaan met veranderingen en hen in staat te stellen hier 

proactief op te anticiperen. Het is duidelijk dat het werkveld nood heeft aan 

innovatieve begeleiders en kennisdeling hierrond en hier rust voor ons als 

opleiding dan ook een belangrijke taak. 

 

 

We zijn fier op het uiteindelijke 

resultaat van deze dag, en dan bedoel ik 

niet dit ‘krantje’, maar de gezamenlijke 

inspanning van zoveel betrokken 

partijen. Dit is immers de kern waar we 

als ortho-opleiding voor willen staan, 

vanuit alle perspectieven, met inspraak 

van alle partijen de thema’s die we 

aanpakken belichten.  

In deze weergave vind je misschien 

praktijkvoorbeelden terug die een 

inspiratiebron kunnen zijn om mee aan 

de slag te gaan. Voor onszelf was de 

creatie van dit krantje ook een stap in 

ons proces om te innoveren, om de 

kennis te delen die we hierrond samen 

hebben gecreëerd en verworven, om stil 

te staan bij dit thema. 

Durf dromen, durf vragen te blijven 

stellen en jezelf in vraag te stellen, durf 

verandering en innovatie te omarmen 

als manier om het welzijn van je cliënt, 

zijn netwerk en evenzeer je werknemers 

te verbeteren en bovenal, durf 

stilstaan.... en je nek uitsteken…..  

 

 

 

 

Veel leesplezier! 

 

Gert Houben,  

Opleidingshoofd Professionele 

Bachelor Orthopedagogie 
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Een streep 

Ik trok een streep, 

tot hier, 

nooit ga ik verder 

dan hier. 

Toen ik verder ging 

trok ik een nieuwe 

streep, 

en nog een streep. 

De zon scheen 

en overal zag ik 

mensen,  

haastig en ernstig,  

en iedereen trok een 

streep 

iedereen ging verder. 

Toon Tellegen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over schildpadden, onbevangenheid en andere dwaasheid... 

De innovatieve begeleider als brug tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ hulpverlening?  

LIESBETH LENIE EN LISELOTTE LIBBRECHT (Dit artikel verscheen reeds eerder in Agora, juni 2016) 

 In het kader van de veranderingen in een hulpverleningslandschap op weg naar 2020 organiseerde de opleiding bachelor orthopedagogie van de UCLL in Diepenbeek, in samenwerking met de Banaba 

Orthopedagogisch management, op 3 maart 2016 een studiedag rond het thema innovatie.  

Vanuit de zegswijze ‘kijk naar de schildpad, die gaat alleen maar vooruit wanneer hij zijn nek uitsteekt’ was het de intentie om deze dag een aantal perspectieven m.b.t. innovatie naar voren te brengen. Om het 

thema ook waar te maken in de studiedag zelf, zette de opleiding haar beste beentje voor om zelf innovatief aan de slag te gaan met de invulling van de dag. Het werd een bonte mix van insteken, in een luchtig 

en creatief kleedje gestoken, met bijdragen van cliënten en hun context, organisaties, beleidsvoerders, studenten en docenten.   

 
In dit artikel willen we een korte samenvatting geven van de belangrijkste 

inzichten van deze boeiende dag. Dit artikel is reeds in juni 2016 verschenen in 

het tijdschrift Agora. De focus zal liggen op de inhoudelijke bijdragen van de 

sprekers in de voormiddag. Het theoretisch en beleidsmatig kader wat hier wordt 

voorgesteld schept immers de contouren van de concrete acties die (kunnen) 

worden ondernomen door innovatieve cliënten, begeleiders, organisaties, 

opleidingen, overheden... Op basis van deze input formuleren we vervolgens 

graag een aantal uitdagingen. We wensen duidelijk te benadrukken dat dit artikel 

slechts een beperkte weergave is van de studiedag rond innovatie. Het geheel is 

veel sterker dan de aparte delen. De praktijkvoorbeelden maken de theorie 

‘levend’ en zijn dan ook een belangrijke aanvulling waar we binnen het huidige 

tijds- en plaatsbestek helaas niet verder op kunnen ingaan. Dit zal zeker in de 

toekomst verder worden opgenomen en uitgewerkt en we houden u hier dan ook 

graag van op de hoogte via onze website (www.ucll.be > orthopedagogie > 

nieuws).  

SCHILDPADDEN VAN DIENST 

 

Schildpadden van dienst in de voormiddag waren Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo 

Vandeurzen, Koen Hermans (Lucas) en Paul Ongenaert 

(Tabor). 

 

Vanuit hun beleidsmatige, onderzoeksmatige en praktijkervaring gaven deze 

verschillende sprekers hun inzichten over innovatie mee. De toets met de 

ervaringen van cliënten en organisaties kwam daarna aan bod in een 

reflectieronde met verschillende betrokken partijen. Woordkunst, muziek en 

beeldende kunst verbond de verschillende onderdelen. 

De namiddag startte met muziek en woordkunst van twee personen met een 

beperking, geschoold in een conservatorium, als praktijkvoorbeeld van hoe een 

innovatieve cliënt, begeleider en opleiding elkaar kunnen vinden, ondersteunen 

en versterken. Hiermee was de toon van de namiddag gezet. Tal van innovatieve 

methodieken en praktijken kwamen in de loop van de dag op diverse wijzen aan 

bod, dit via de markt, de pecha-kuchavoorstelling en de mogelijkheid van het 

volgen van een ‘workshop’.   

HEALTH IS IN ALL POLICIES 

Als beleidsmaker stelt Jo Vandeurzen dat we alert moeten zijn voor wat er 

gebeurt rondom ons in de wereld. Dit heeft immers impact op onze maatschappij 

in het algemeen en op de hulpverlening in het bijzonder. De uitdagingen van de 

toekomst, zoals vergrijzing, ontgroening, diversiteit, armoedebestrijding, 

onveiligheidsgevoelens, economische verschuivingen, infectieziekten… 

kunnen niet worden opgelost met het herhalen van antwoorden uit het verleden. 

Voortdurend innoveren is dan ook noodzakelijk.  

De overheid zoekt voortdurend naar antwoorden om de zorg anders te 

organiseren en in te spelen op de toekomst. Hiervoor moet er op meerdere 

niveaus worden samengewerkt tussen (beleids)sectoren. Het is naïef en verkeerd 

om te denken dat hulpverlening alleen mensen zelfredzaam kan maken, dit is 

een veel te beperkende visie. Er moet veel meer appel worden gedaan op andere 

sectoren en andere competenties om mensen gedegen te ondersteunen. Goede 

hulpverlening gaat over mensen te laten participeren in de maatschappij. De 

vraag is of wij erin slagen om mensen, ook als ze geconfronteerd worden met 

langdurige beperkingen, te laten deelnemen aan en zich te handhaven in de 

samenleving. Dit vraagt soms veel creatieve linken met sectoren die in eerste 

instantie niet beschouwd worden als onze ‘eigen wereld’, vb. bijzondere 

jeugdzorg kan gelinkt worden met huisvesting, werkervaring bij een werkgever 

die jongeren een kans geeft, vrijetijdsbesteding… Kortom, streefdoel hierbij 

is:“Health is in all policies”. 

Ook organisaties moeten hier bewust mee bezig zijn en op zoek gaan naar hoe 

de theorie in de praktijk kan worden omgezet. 

 

Organisaties moeten nadenken over hoe ze kunnen inspelen 

op de veranderingen in de samenleving vanuit een duidelijke 

missie en visie. 
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Sectoren gaan steeds meer met elkaar verband houden, bijvoorbeeld, 

ouderdom en handicap. Is er hier nood aan meer residentiële plaatsen? 

Er moet gezocht worden naar nieuwe vormen van ondersteuning, van 

samenleven, waarin we elkaar meer kunnen ondersteunen in onze 

kwetsbaarheid. Ook organisaties kunnen hier een belangrijke rol in 

spelen 

Innovatie zie je ook terug in de manieren waarop hulpverlening wordt 

aangeboden. Onlinecommunicatie wordt een belangrijk deel van het 

welzijns-en hulpverleningsaanbod. Ook hier dienen organisaties op in 

te spelen en cliënten en medewerkers te ondersteunen, zonder dat het 

face-to-face aanbod hieronder mag lijden. Verschillende vormen 

dienen naast elkaar te bestaan. 

In zijn besluit richt minister Vandeurzen zich dan ook specifiek tot de 

welzijnsorganisaties. Deze moeten openstaan voor de omgeving en 

zorgen dat ze zien wat er gaat gebeuren. De nadruk moet liggen op 

een goed personeelsbeleid, het succes van de hulpverlening is immers 

afhankelijk van de medewerkers. Gezien de hulpverlening van 

morgen intensiever en complexer wordt moeten medewerkers hiermee 

om kunnen gaan. 

THE SURVIVAL OF THE FITTEST  

Het belang van innovatie komt ook tot uiting in de lezing van Paul 

Ongenaert. Hier staan geen schildpadden centraal, maar uitgestorven 

dodo’s, intelligente hyena’s, gemuteerde vlinders, opportunistische 

vossen en hardleerse egels. 

 

“It’s not the strongest of the species that survives, 

nor the most intelligent that survives, it’s the one 

that is the most adaptable in change” (Herbert 

Spencer, The principles of biology, 1864). 

 

Ongenaert, van oorsprong bioloog, stelt vanuit de evolutietheorie dat 

een soort maar overleeft indien deze ‘mee evolueert’, zich voldoende 

adequaat aanpast aan de veranderende omstandigheden, aan de 

omgevingsdruk. Het gaat er voor Spencer en bij uitbreiding Ongenaert 

om dat evolutie er is, dat het niet iets is wat je actief gaat zoeken. Of 

je erin slaagt als organisatie om je aan de maatschappelijke evoluties 

aan te passen en dus te overleven hangt af van de manier waarop je in 

je organisatie mogelijkheden creëert om je hieraan aan te passen en 

van de manier waarop het beroep van begeleider wordt ingevuld. 

Sinds de jaren 60, toen de professionalisering van het beroep van 

begeleider vorm begon te krijgen, is de rol van de begeleider onder 

invloed van externe factoren een aantal keren gewijzigd. Vanuit een 

deskundigheidsmodel in de jaren 80 kwam vervolgens bij de start van 

de 21ste eeuw het competentiedenken in beeld. Momenteel is de 

begeleider vooral een ‘relatiebeheerder’ voor de cliënt. Hij heeft brede 

contacten en bouwt bruggen. 

Deze invulling geeft heel duidelijk aan hoe elke keer wanneer de 

omgeving verandert, organisaties en begeleiders in deze organisaties 

volgen. Organisaties integreren zich in de veranderingen die in de 

maatschappij aan het gebeuren zijn. De invulling van de rol van de 

begeleider volgt hierin wat in maatschappij gebeurt. De vraag is dan 

hoe deze zich in de toekomst gaan verhouden? 

Vanuit dit denken is het voor organisaties belangrijk dat:  

 Er variatie is in medewerkers. Er dient een evenwicht te zijn 

tussen dromers, dwarsliggers en realisten.  

 Er variatie is in de gebruikte strategieën. Het is belangrijk voor 

organisaties om opportuniteiten te zien.  

 Je kan/wil inspelen op omgevingsdruk. Dat er een soort van 

externe noodzaak kan worden gecreëerd.  

 Dat, als je verandering wil installeren er aandacht is voor denken 

en doen (‘doenken’ genoemd door Ongenaert) en dat alle 

medewerkers hierbij worden betrokken op hun niveau.  
 

 
 

TOM VANDRIES, (onderzoeker UCLL) heeft een 

aantal praktische voorbeelden van hoe onlinehulp 

ook groeit binnen de sociale en 

hulpverleningscontext. Enkele manieren om media-

wijsheid te bevorderen komen daarbij natuurlijk ook 

goed van pas voor de meest kwetsbaren in onze 

maatschappij maar ook voor ouders in het 

begeleiden van hun kinderen in deze voortdurend 

ontwikkelende virtuele wereld.  Zowel de pro’s als 

de preventie krijgen in ons werk hun plaats. 

 

 

Volgens ELKE GYBELS (docent) begint innovatie 

bij één persoon, bij jezelf. Wat daarvoor nodig is, 

bekijkt ze graag even met jou. 

 Toon je ware ik, dat werkt verzoenend en 

verbindend  

 Je komt dan betrouwbaar en oprecht over. Zo 

komen we bij een belangrijk begrip: authenticiteit 

Dit veronderstelt dat je weet waar je naartoe wil, 

dat je weet wat je wilt, wat je doelen zijn.  

Zet eens op een rijtje wat jou goesting geeft. 

 En je doelen, bekijk ze eens: is dit werkelijk wat 

je zelf wil? Concentreer je op wat jij belangrijk 

vindt, dit helpt je om je kracht en energie te 

behouden. 

Innovatie hoeft niet synoniem te staan aan 

verandering. Kijk eens wat er allemaal al goed gaat 

in je leven. Dus wat kan je behouden en waar kan 

je verder op bouwen.  

Om je doelen te realiseren zijn er enkele dingen 

belangrijk: 

 Allereerst: ken jezelf: wat zijn jouw kwaliteiten, 

vaardigheden, talenten en belangrijke waarden 

die je wil uitdragen. Hoe sta jij in het team, hoe 

kunnen zij profiteren van je kwaliteiten? 

 Ten tweede heb je belangrijke anderen nodig om 

je doelen te realiseren. Wie zijn jouw supporters 

op en buiten het werk. Jezelf uitvinden hoef je 

niet alleen te doen. 

En dan komen we bij het belang van reflectie. 

Neem regelmatig een pauze om los te komen van 

waar je mee bezig was en denk na wat je vandaag 

allemaal al hebt gedaan wat goed was en waar je 

tevreden en blij over kan zijn.  

 Bekijk jouw doelen, jouw plannen, jouw 

moeilijkheden eens door de ogen van Pippi 

Langkous, van Einstein of van je beste vriendin. 

Welk advies zouden zij jou geven? 

En ja, falen hoort bij het leven. Mijn favoriet woord 

is wankelmoed. Mensen die zichzelf wankelmoed 

toestaan, zijn te raken door nieuwe inzichten, 

ontdekkingen en ontmoetingen. Allemaal zaken die 

onontbeerlijk zijn als je wilt groeien in het leven. 

Kortom, wat is er belangrijk? Drie P’s, we moeten 

geen positivo’s zijn maar… 

Possibilisme, ik stel me graag voor als een 

possibilist, iemand die blijft kijken naar krachten en 

mogelijkheden, blijft zoeken naar openingen. 

Perspectief: stel jezelf dus die doelen! Waar hoop 

je op? 

Progressie… wat is jouw eerstvolgend stapje? 

Succes met de belangrijkste persoon die er 

rondloopt in jouw leven: jezelf! 

 



INNOVEREN KAN JE LEREN?! 

Na de focus op het belang en de noodzaak van innovatie is een volgend 

perspectief dat wordt ingenomen de manier waarop je innovatie in de 

welzijnssector kan omschrijven en aanpakken in je organisatie.  

Deze vraag of stelling, naar gelang het leesteken, wordt door Koen Hermans 

naar voren gebracht. Om hierop een onderbouwd antwoord te kunnen geven 

worden door de spreker eerst een aantal voorwaarden, opvattingen en 

misvattingen rond innovatie weergegeven.  

Een eerste vaststelling is dat er rond innovatie een grote paradox heerst. Aan de 

ene kant zijn de investeringen en vernieuwingen in welzijn nog nooit zo groot 

geweest. En aan de andere kant lijkt dit voortdurend onvoldoende. Hoe kan dit 

en hoe moet je hiermee omgaan als organisatie, overheid en begeleider?  

Algemeen kan je stellen dat:  

 Innovatie een proces is dat pas begint na een idee en gaat over dit idee 

waar te maken.  

 Innoveren geen doel is op zich. Het is een middel om een verbetering te 

realiseren voor cliënten. 

 Innovatie een eigen logica heeft. Er zijn koplopers, volgers en 

achterblijvers. Men gaat er verkeerdelijk vanuit dat koplopers automatisch 

gevolgd zullen worden en vaak is het beleid te veel gericht op de 

achterblijvers.  

 Innovatie langzaam gaat. Verschillende logica’s (oa. beleid, organisatie, 

gebruiker) dienen verbonden te worden. 

 

Zorginnovatie kan je dan volgens Hermans definiëren als een initiatief om 

anders en vernieuwend zorg en ondersteuning te verlenen als antwoord op 

huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg en in de samenleving.  

 

Deze innovatie dient te worden gestuurd door de participatie van de gebruiker, 

de creatie, de transfer en de valorisatie van nieuwe kennis, netwerken in en over 

de grenzen van de welzijnszorg en dit om veranderingsprocessen op gang te 

brengen en gebruikersgerichte zorgdoelen te realiseren.  

 

 

 

 

 

Uitdagingen liggen vooral op organisatieniveau.  

 Hoe word je een lerende organisatie? Teamwerking, leiderschap en 

netwerken zijn hierbij randvoorwaarden.  

 Hoe maak je participatie waar op micro-, meso- en macroniveau?  

 Hoe zorg je ervoor dat innovatie een zaak wordt van iedereen? 

Samenwerken en uitwisseling met anderen (eigen team, gebruikers, 

andere organisaties...) is essentieel. 

 

Tegelijk moeten organisaties, wil zorginnovatie werkelijk kans tot slagen 

hebben, bewust bezig zijn met het overstijgen van enkele hardnekkige 

innovatieparadoxen: 

 Werken aan de randvoorwaarden om innovatieve capaciteit te creëren is 

weinig motiverend. Tegelijk wordt het werken aan concrete innovaties 

bemoeilijkt als de randvoorwaarden niet voldaan zijn. Beiden dienen dus 

gecombineerd te worden, wat niet evident is.  

 Innovatie geeft de indruk dat dit maar één keer kan gebeuren. Dit is 

onjuist. Innovatie overnemen in een andere context kan ook innoveren 

zijn, in de vorm van heruitvinden.  

 Het lijkt soms dat gebruikers niet zitten te wachten op innovatie. Niet 

alleen de hulpverlening, maar ook cliënten/gebruikers veranderen niet zo 

snel. De cultuur van het zwijgen is niet zo gemakkelijk te doorbreken. 

Hier bewust op inzetten is een must. 

 

Op basis van deze analyse concludeert Hermans dat je innoveren inderdaad kan 

leren. Meer nog, het is een ‘must’ voor organisaties om zich hierin te bekwamen, 

gezien het belang van de in verschillende lezingen aangetoonde innovatie.  

SAMENGEVAT… 

Hoewel iedere spreker zijn eigen verfrissende invalshoek heeft, kan je hieruit 

wel enkele algemene conclusies trekken.  

 

We kunnen er niet omheen dat de samenleving verandert. 

Dit heeft gevolgen voor cliënten, begeleiders, organisaties en 

beleid. De huidige structuren en culturen zijn hier nog niet 

altijd aan aangepast. 

 

 

Dit maakt dat gepoogde veranderingen en innovaties niet altijd vlot verlopen, 

laat staan, gewaardeerd worden door de verschillende betrokken partijen. In het 

belang van de hulpverlening en het welzijn van de cliënt is het echter 

noodzakelijk stil te staan bij de noodzaak van verandering en actief te zoeken 

naar manieren om deze te realiseren op een haalbare en aanvaardbare manier. 

Wat niet genoeg benadrukt kan worden hierbij is het feit dat innovatie een 

middel is en geen doel op zich. Hermans drukt dit duidelijk uit, maar ook 

Ongenaert focust hierop vanuit het belang van het creëren van voorwaarden en 

een kader waaruit innovatie zal voortvloeien met als doel ‘overleven’.  

 

 
Hetzelfde zie je terug bij Vandeurzen. In zijn zoektocht naar hoe het beleid en 

betrokken organisaties kunnen inspelen op de uitdagingen die de veranderende 

samenleving kan meebrengen voor het welzijn van haar burgers, is innovatie een 

middel om dit te bereiken. 

Enkele kernbegrippen cruciaal in het realiseren van innovatie zijn participatie, 

samenwerken/netwerken en leren. Ten eerste is participatie op verschillende 

niveaus het codewoord. Participatie van cliënten, begeleiders en organisaties aan 

zowel de hulpverlening, de organisatie als het beleid verhoogt de betrokkenheid, 

de autonomie, de kritische toets... Naast participatie neemt netwerken en 

samenwerken ook een belangrijke plaats in in dit verhaal. Deze twee begrippen 

zijn uiteraard niet los te koppelen en faciliteren en versterken elkaar.  
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De kern van zorginnovatie gaat dus volgens Hermans om 

leren, participeren en samenwerken. Alom bekende 

begrippen, maar niet zo makkelijk waar te maken. 

 

Ten derde blijkt leren heel belangrijk om innovatie kans van slagen te geven. 

Zowel op individueel als op organisatieniveau dient hier bewust mee te worden 

omgegaan. Een lerende organisatie staat stil bij het leren in teams en de 

teamwerking, en ook bij het leiderschap, wat innovatie mee kan stimuleren. 

Organisaties leren ook van elkaar, en hier komt dan weer het belang terug van 

netwerken en samenwerken. Kortom, de centrale begrippen zijn op verschillende 

niveaus met elkaar verweven en verbonden. Zij zullen invloed hebben op het al 

dan niet welslagen van innovatie.  

UITDAGINGEN 

De duidelijke boodschap weergegeven door de sprekers plaatst cliënten, 

begeleiders, organisaties, beleidsorganen voor een niet zo evidente taak.  

Een eerste uitdaging vind je in het feit dat de toekomst een onbekende factor blijft. 

Beleidsmakers en organisaties kunnen op basis van de beschikbare informatie de 

richting wel uitzetten, maar dit kader moet voldoende ruimte bieden om op 

onverwachte tendensen in te spelen.  

We hebben niet alleen nood aan ‘lerende organisaties’, zoals Vandeurzen 

aangeeft, maar ook aan een ‘lerende overheid’. Dit is geen evidentie, net zoals 

dit geen evidentie is voor organisaties zelf. Je instellen op de omgevingsdruk is 

immers geen sinecure, en bovendien mag dit niet onbesuisd gebeuren. 

Vandeurzen geeft dit zelf aan met betrekking tot organisaties en benadrukt het 

belang van te handelen vanuit een visie en een missie, zonder het doel uit het oog 

te verliezen. Dit geldt óók voor het beleid. 

 

Bovendien blijkt de theorie en de praktijk van de concrete 

hulpverlening soms ver uit elkaar te liggen. 

 

Het risico hierbij is dat het beleid en organisaties, maar ook begeleiders in relatie 

met cliënten, soms het gevoel hebben dat ‘de anderen’ niet ‘willen’. De ‘praktijk’ 

(op meerdere niveaus) heeft omgekeerd soms het gevoel dat er weinig inzicht is 

bij ‘het beleid’ en dat er iets wordt opgelegd dat niet haalbaar is. Organisaties 

kunnen bijvoorbeeld door hun als onrealistisch of overbodig ervaren 

beleidsmaatregelen niet (helemaal) doorvoeren of begeleiders varen hun eigen 

koers en gaan niet mee in vooropgestelde veranderingen die hen naar eigen 

aanvoelen in een keurslijf dwingt waarbinnen hun functioneren wordt bemoeilijkt 

in plaats van vergemakkelijkt of cliënten kunnen zich niet vinden in het kader dat 

door de hulpverlening naar voren wordt geschoven om misschien wel dezelfde 

redenen als de begeleiders... Het risico op falen is in dit geval groot. Het gevoel 

kan daarbij ontstaan in de praktijk dat ‘de soep toch niet zo heet wordt gegeten 

als ze wordt opgediend’. Waarschijnlijk schuilt hierin een grond van waarheid, 

maar tegelijk houdt dit wel een risico in van niets te ondernemen, stil te blijven 

staan en uiteindelijk de boot te missen. Het belang van innovatie als langzaam 

proces willen we hier graag benadrukken.  

Organisaties moeten beschikken over voldoende veranderingscapaciteit. In hun 

personeelsbeleid moet hier bewust naar worden gestreefd. Variatie in het 

personeelsbestand is hierbij een belangrijke factor. 

 

 

 

MYRIAM GERAERTS (docent) geeft een mooi voorbeeld van een creatieve 

begeleider die zoekt naar manieren om zijn cliënt te ondersteunen in zijn groei. 

Enkele jongeren met een verstandelijke beperking krijgen tijdens de studiedag 

de kans om hun talent te tonen. Door het M-decreet is J. nu (pas) officiële 

leerling aan het conservatorium Hasselt en studeert hij er piano, A. doet beroep 

op een poëzie-coach, ook vanuit het conservatorium. Deze mogelijkheden 

worden geboden door de persoonsvolgende financiering. Ieder kan hierbinnen, 

vanuit zijn eigen vraag en nood, de gepaste steun krijgen om soms heel 

letterlijk zijn of haar talenten sterker te benutten.   

Begeleiders worden opgeroepen om uit hun comfortzone te stappen, niet in de 

gespreksvoering alleen te blijven zitten maar deze creatieve wegen te 

bewandelen en zo meer aansluiting te vinden bij de leefwereld van de cliënt en 

hun omgeving. Of zoals Neal Donald Walsch het al zei: “Het leven begint aan 

de rand van je comfortzone.”  In plaats van de vraag: Vertel eens wie je bent, 

of hoe voel je je vandaag. Kom je soms verder met een nieuwe insteek als: 

“Wat staat er op de cover van je magazine deze maand”, “Welk is je favoriete 

muziekstuk” of “Zeg het eens in een rijmpje”. Als je de dingen net even anders 

doet, krijg je terug die frisse blik waar innovatie kan ontstaan. 

 ELS ULENAERS (docent en coach) bekijkt haar werk als coach ook steeds als 

innoveren binnen teams: jezelf heruitvinden in vraag stellen en in je kracht 

zetten en dat binnen de dynamiek in het team via verfrissende methodieken. 

Dit is ook vernieuwen en vernieuwend (elke keer opnieuw). 

 

Sowieso dienen begeleiders op-

gewassen te zijn en in staat hun weg te 

vinden binnen deze veranderingen. Als 

organisatie stilstaan bij de relatie 

tussen sterke begeleiders en sterke 

cliënten is hierbij noodzakelijk. Dit 

gaat niet van vandaag op morgen. Dat 

zou trouwens niet opportuun zijn. 

Hermans geeft dit aan, innovatie gaat 

langzaam, net zoals de schildpad. Dit 

betekent niet dat er op de rem moet 

worden gestaan als vermijdings-

strategie. Wel dat de functie van een 

rem moet worden gehanteerd als 

veiligheidsmechanisme, waarin de 

veiligheid van de cliënt, personeels-

leden en (het voortbestaan van) de 

organisatie centraal staat. De manier 

waarop de schildpad voortbeweegt 

mag echter niet worden genegeerd hier. 

Door zijn nek uit te steken beweegt hij 

wel. Een zelfkritische houding bij 

individuele begeleiders, maar ook bij 

organisaties en bij beleidsorganen is 

een must! 

SARA THEUWEN (docent) bevrijdt ons 

even van ons buikgevoel en laat ons 

letterlijk stilstaan bij een dilemma via 

het ethisch reflectiemodel. Zeker in 

een tijd waar in het druk druk druk is 

en we steeds meer met steeds minder 

moeten, is stilstaan noodzakelijk.  

Omdat we handelen tav medemensen. 

We moeten dilemma’s op papier 

zetten, zwart op wit, zodat ze niet 

langer enkel sluimeren in ons hoofd 

en als ‘gewoon omdat het zo is’ 

blijven bestaan.  Om ze dan te 

bespreken vanuit onze eigen waarden 

en die van alle betrokken partijen. 

Vanuit deze waarden kunnen we 

komen tot een nieuwe, gedragen 

oplossing komen  

Stilstaan, vanzelfsprekendheden 

opnieuw in vraag durven stellen en 

out of the box denken: zo daag je 

jezelf steeds opnieuw uit te 

vernieuwen: het voortaan (nog) beter 

of anders te doen. En vanuit de ethiek 

noemen we dit menselijker worden: 

ten opzichte van jezelf en van je 

medemens. Want stilstaan is 

vooruitgaan! 

 

Dat theorie en praktijk elkaar nog niet 

altijd vinden zie je ook terug in de 

manier waarop participatie zijn plaats 

krijgt.  

 

Cliënten geven aan dat de 

inspraak van de cliënt in de 

begeleiding nog vaak te 

wensen over laat, maar ook 

dat begeleiders vaak botsen op 

de grenzen van de organisatie 

of bestaande regelgeving wat 

betreft hun ruimte om 

innovatief aan de slag te gaan 

in hun begeleidingen. 

 

Ook zie je dat organisaties wel vaak 

betrokken worden bij het beleid, maar 

dat een directe link tussen burgers en 

overheden nog teveel drempels kent. 

Bijvoorbeeld cliënten samenbrengen en 

hun ervaringen laten delen helpt om de 

stem van deze cliënt te versterken en 

participatie en betrokkenheid te 

verhogen. De inbreng van ervarings-

deskundigheid in het beleid blijft echter 

vaak nog een heikel punt. 
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Een andere uitdaging is de interpretatie van het doel van zorginnovatie: ‘veranderingsprocessen 

realiseren en gebruiksgerichte zorgdoelen realiseren’. We willen heel duidelijk benadrukken dat 

dit voor ons heel concreet gaat over ‘iets nieuws introduceren wat er nog niet was, met als doel 

het welzijn en de kwaliteit van leven van een cliënt te verhogen’. In realiteit bestaat het risico 

dat dit niet de manier is waarop dit altijd wordt ingevuld. Als de betaalbaarheid van de zorg, 

efficiëntie en optimalisatie… centraal komen staan, bestaat de uitdaging erin om dit niet ten koste 

te laten gaan van het welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënt. Dit blijkt echter een heel 

erg lastige evenwichtsoefening.  

EN WAT MET DE TITEL EN DE LADING? 

Omdat we een zelfkritische houding niet alleen willen promoten bij anderen, maar ook bij 

onszelf, willen we in een eerste terugblik op deze studiedag stilstaan bij de vraag of we qua titel 

en inhoud een juiste keuze hebben gemaakt? We moeten hier ruiterlijk toegeven dat dit achteraf 

gezien slechts gedeeltelijk het geval is geweest en de focus voornamelijk lag op de begeleider in 

een organisatorische context. Hieruit vloeide uiteraard automatisch een sterke link voort met 

organisatiebeleid. Een spijtige zaak? Nee, de opgedane inzichten hieruit zijn niet te miskennen. 

Ruimte voor nog andere perspectieven? Absoluut! Zoals verder aangegeven dient dit nader te 

worden onderzocht.  

 

Cliënten geven aan dat een innovatieve begeleider wel een noodzakelijke 

voorwaarde is, maar dat dit onmogelijk kan zonder dat een organisatie 

volgt en de nodige randvoorwaarden creëert. 

 

Tegelijk moet de hulpverlening een verhaal zijn dat ook wordt uitgetekend door de cliënt zelf. 

De innovatieve begeleider dient dan ook bewust bezig te zijn met hoe de cliënt te versterken in 

deze rol en de focus mag dus meer komen te liggen op het samenspel van begeleider en cliënt.  

Wat de innovatieve begeleider als individu betreft merken we dat de verwachtingen vaak 

dezelfde zijn (weliswaar op een ander niveau) als naar een organisatie en het beleid. Dit dienen 

we naar de toekomst zeker verder te verfijnen. Zonder een ondersteunend (innovatief) kader, in 

welke vorm ook, kan de innovatieve begeleider immers heel moeilijk het welzijn en de kwaliteit 

van leven van zijn cliënten waarborgen.  

Ook de rol van de opleiding verdient meer aandacht. Kunnen we het werkveld en cliënten 

garanderen dat we professionals afleveren die hiertoe in staat zijn? 

Bovendien moeten we ons afvragen of het niet eigen is aan het beroep van begeleider, los van 

eender welke context, om innovatief te zijn, om vanuit onbevangenheid en nieuwsgierigheid 

open te staan, om dwaas te doen... En hier komen we bij het citaat van Steve Jobs dat eveneens 

als inspiratie voor deze dag werd genomen en waarnaar de ondertitel ook verwijst. Zijn we dan 

eigenlijk geen oude wijn in nieuwe vaten aan het verpakken? Deze gedachtegang biedt zeker 

perspectieven voor een verdere zelfkritische analyse.  

Kortom, de begeleider van de toekomst kan niet bestaan zonder de opleiding, organisatie, het 

beleid en vooral de cliënt van de toekomst. Een zaadje voor een vervolg is hierbij geplant… 

AUTEURS EN CONTACTGEGEVENS 

LIESBETH LENIE IS VERBONDEN ALS PRAKTIJKLECTOR AAN DE OPLEIDING BACHELOR 

ORTHOPEDAGOGIE VAN DE UCLL, CAMPUS DIEPENBEEK EN TEVENS TEAMLEIDER VAN DE 

BACHELOR NA BACHELOR ‘ORTHOPEDAGOGISCH MANAGEMENT’. LIESBETH.LENIE@UCLL.BE  

LISELOTTE LIBBRECHT IS VERBONDEN ALS LECTOR AAN DE OPLEIDING BACHELOR 

ORTHOPEDAGOGIE EN AAN DE BACHELOR NA BACHELOR ‘ORTHOPEDAGOGISCH MANAGEMENT’ 

(UCLL, CAMPUS DIEPENBEEK). IN BEIDE OPLEIDINGEN VERZORGT ZE OPLEIDINGSONDERDELEN 

ROND MAATSCHAPPIJ –EN HULPVERLENINGSVISIE EN ETHIEK. LISELOTTE.LIBBRECHT@UCLL.BE   

 

 

 

BART MEYERS (lector Banaba Orthopedagogisch Management en directeur van Psychiatrisch 

Verzorgingstehuis De Landhuizen) neemt ons mee in ontwikkelgesprekken als alternatief voor 

functioneringsgesprekken. Deze gesprekken worden ingezet als motor voor de professionele ontwikkeling 

van medewerkers.  

De meerwaarde van het ontwikkelgesprek zit in de overlegsituatie tussen medewerker en leidinggevende. 

Dit draagt bij tot actieve feedback op basis van concrete voorbeelden, die zowel van de medewerker als 

van de leidinggevende komen. De cyclus reikt een structuur aan die het leren in de ruimste zin transparant 

en werkbaar maakt, door het gebruik van smart-doelen. 

Tijdens de uitvoering van zijn job komt de medewerker tot resultaten. Hij zal zichzelf ontwikkelen en dit 

beïnvloedt zijn functioneren. Bij de persoonlijke ontwikkeling wordt rekening gehouden met het feit dat 

men kan leren op verschillende manieren : op de werkplek, door directe begeleiding of coaching, door 

zelfstudie, cursussen of trainingen, maar ook door ervaringen op een andere werkplek. 

Bart besluit: “Door deze ontwikkelingsgesprekken dragen alle werkzaamheden bij PVT De Landhuizen bij 

aan de algemene doelstellingen van de instelling.  Persoonlijke ontwikkeling wordt daarbij gezien als de 

sleutel voor een succesvolle organisatie.”  

 

GERT HOUBEN, opleidingshoofd en nieuwe wind in de eigen organisatie en nog steeds sterk gelieerd aan 

het werkveld, breekt een lans voor innovatie als de durf om op zoek te gaan naar maatwerk out of the box. 

De clou in het opleiden van innovatieve begeleiders in onze ortho-opleiding zit daar. Niet evident in een 

tijd waarin we veel digitaler werken, veel administratief afvinken en bewijzen en indekken. Toch biedt 

deze (digitale) tijd ook een wereld vol kansen van online begeleiden, via sociale netwerksites/ platforms 

betrokkenheid vergroten, sensibiliseren, die creativiteit vraagt van en kansen biedt aan ondernemende 

studenten en (toekomstige) begeleiders… 

Het maatwerk waarnaar we streven als opleiding en waarin we onze studenten willen vormen vertrekt 

steeds vanuit en met het netwerk, de leefomgeving is de essentie. Onze innovatieve begeleider bekijkt elke 

vraag vanuit diens context (en gaat op zoek naar de vraag achter de vraag). Om het welbevinden en de 

kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te maken moet “Health in all policies” worden gerealiseerd. De 

toekomst van onze begeleiders ligt nog meer in en met de context, waar subsidiariteit in zijn ware vorm 

wordt toegepast.  ‘Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’   

Onze opleiding focust zich de komende jaren daarom op: 

 Inclusie en diversiteit: inclusie als startpunt van subsidiariteit. Mogen we realistisch en naïef tegelijk 

zijn? 

 Community building (of vermaatschappelijking): netwerking in zijn breedte, begeleiders dienen 

betrokken te zijn op de maatschappij. Er is binding en verbondenheid nodig met brede lokaal 

ingebedde structuren en niet alleen met hulpverlening. 

 Empowerment en emancipatie: Wat kan jij, waar ben je goed in, wat doe je graag, wie wil je worden? 

Ipv een focus op ieders tekort en het onmogelijke. 

 Vraaggericht en vraaggestuurd werken: ECHT luisteren, doorvragen, de vaag achter de vraag 

ontdekken, een oude kunst die de begeleider omzet in maatwerk, dynamisch, altijd blijvend zoeken en 

bevragen in dialoog met de cliënt en zijn omgeving. 

 Innovatie en ondernemen: Elke vraag veronderstelt een nieuw/ander antwoord, een ander oprecht 

duurzaam antwoord op unieke noden en kwaliteiten. Er bestaat geen eenheidsworst. 

Als school staan we ook voor innovatie en staan we open voor continue verandering. De alwetende docent 

is niet meer. Co-creatie is niet alleen in de hulpverlening het sleutelwoord maar ook in de opleiding als 

partner van het werkveld, samen met de studenten. Aandacht gaat hierbij naar de parallelle processen van 

ontwikkeling van zelfregie en verantwoordelijkheid. 

Door blended learning trachten we hiervoor de ideale leeromgeving te creëren die moderne technologie 

inzet. Essentieel blijft hierbij het inzetten op passie en talent: Wie ben je als mens/student, Wat wil je later 

doen, Waar ligt je vuur?  

Passie voor mensen: kiezen voor de zwakkere, meest kwetsbare: blijft nog altijd de kern van wat we doen 

als bachelor in de orthopedagogie. Hierbij blijft een stevige grondhouding de basis. Zo blijven oude 

wijsheden soms nog zeer innovatief. 

 



 

 

 

 

 

In het kader van de veranderingen in een hulpverleningslandschap op weg naar 2020 organiseerde de opleiding bachelor orthopedagogie van de UCLL in Diepenbeek, in samenwerking met de Banaba 

Orthopedagogisch management, op 3 maart 2016 een studiedag rond het thema innovatie.  

’s Namiddags kwamen de echte innovators aan het woord. Mensen uit het werkveld stelden hun innovatieve praktijk voor. We geven in deze krant deze lichtende voorbeelden kort weer.  
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Tot wat dwaasheid leidt… 

6 x innovatie in de praktijk 

 

Praktijk 1: Ver doorgedreven werken met SEO, een weg vol durf en 

emoties?  

BEN VELTJEN, GI MOL  

Vanuit de gemeenschapsinstelling in Mol stak de centrumverantwoordelijke samen met het 

multidisciplinair team zijn nek uit in het werken met ‘Ges+’-jongeren. 

Het werd een succes, waar een doorgedreven werken rond de sociale emotionele ontwikkeling 

vanuit Dõsen en de gedurfde samenstelling van het team nog altijd haar vruchten afwerpt.  

In de uiteenzetting ging de spreker in op de genomen stappen om dit nieuwe concept in de 

organisatie en de betrokken groep geïnstalleerd te krijgen. Een grote aandacht hierbinnen voor 

missie, visie en doelstellingen op elk niveau.  

MEER INFO: BEN.VELTJEN@JONGERENWELZIJN.BE 

Praktijk 2: Niets is onmogelijk, de kans van (te) korte armen?   

DOOR PIETER UYTTERLINDE, WWW.ARMENTEKORT.BE 

‘ArmenTeKort is een sociaal innovatief project dat iets aan de eigenwaardeproblematiek van 

kansarmen wil doen. De innovatie zit hem in de schaalgrootte, de doorgedreven en innovatieve 

opleiding in complexe leerprocessen, de metingen van het traject etc. 

Niet geloven in zichzelf, de ander of de maatschappij plant vaak het zaadje voor andere nefaste 

ontwikkelingen op verschillende levensdomeinen. ArmenTeKort wil tegen 2023 5000 

kanszoekende mensen begeleid hebben door ze te koppelen aan opgeleide vrijwillige buddy’s in 

empowerment. 

De dwaasheid van ‘ArmenTekort’ komt voort uit volgende gedachtegang in de bedrijfscultuur: ‘we 

hebben de oplossing nog niet en we weten het nog niet, maar we zijn vastberaden om het te weten 

en geloven dat niets onmogelijk is.’  

MEER INFO:  WWW.ARMENTEKORT.BE OF VIA PIETER.UYTTERLINDE@ARMENTEKORT.BE  

Praktijk 3: AI ‘spelend’ innoveren!   

DOOR ANN ENGELEN, VZW STEBO 

PLAI is een nieuwe en speelse aanpak van de AI-methode 

(Appreciative Inquiry). Appreciative Inquiry (afgekort AI, 

vertaald: Waarderend Onderzoek) is een krachtige methode 

waarmee medewerkers en stakeholders in 

arbeidsorganisaties samen hun werk innoveren.   

Het doel van het PLAI-project is om diverse medewerkers 

actief te betrekken bij deze veranderingsprocessen, van laag 

tot hoog, ook zij die minder talig aangelegd zijn, de 

introverten, de kwetsbare groepen. Dit gebeurt via 

traditionele en digitale spelvormen in de 5 fasen van het AI-

proces. In dit circulaire proces staat de letter D centraal: 

define, discover, dream, design, destiny,... Het betekent dat 

er in dialoog gezocht wordt naar gedeelde beleving, 

verhalen, positieve ervaringen en toekomstbeelden om zo tot 

gedragen verandering en innovatie te komen.  

MEER INFO: WWW.PLAI.BE OF VIA ANN.ENGELEN@STEBO.BE  

Praktijk 4: Innovatie met golven ... met vallen en opstaan...  

DOOR WIM DE ROP, ONDO BORGERHOUT  

Vorig jaar kozen de cliënten een nieuwe naam voor de dienst Begeleid Wonen in Borgerhout: 

Ondo. Ondo staat voor golf. De golf die soms rustig en lieflijk is, soms overweldigend en 

onverzettelijke, maar altijd in beweging. Want zo zijn de cliënten, dus zo is de dienst. 

Dynamiek is dus een feit. Dynamiek kan innovatie worden als je er bewust mee omgaat. Door te 

putten uit de krachten van cliënten en begeleiders werkt men aan een continue verbetering van het 

ondersteuningswerk. Ondo is een lerende organisatie, die onder meer vanuit het concept van de 

academische werkplaats aan de slag gaat met: sociale netwerkstrategieën, ondersteuningsplannen, 

buurtverbinding, intersectorale versterking, visual harvesting, emotionele ontwikkeling… 

Een verhaal van enthousiast én doordacht proberen, en dan toch vallen, opstaan, vallen en opstaan. 

Een krachtgerichte basishouding van medewerkers is hierbij van kapitaal belang. ‘Maak van je 

missie een dagelijkse praktijk’ is het uitgangspunt.  

MEER INFO: WWW.ONDO.BE OF VIA WIM.DE.ROP@ONDO.NU 

 

Praktijk 5: Alleen of samen? Duurzaam inzetten op 

netwerken  

DOOR MEDEWERKERS VAN VZW AMBER, VZW SPOREN, TONUSO-CENTRUM 

VOOR JEUGDHULP EN AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN  

 

‘Alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder’.  

 Vzw Amber, Vzw Sporen en Tonuso - Centrum voor Jeugdhulp in 

samenwerking met Jongerenwelzijn – OSD Vlaams-Brabant en Brussel 

sloegen de handen in elkaar onder het motto ‘hoe kunnen we het netwerk 

rondom een jongere engageren om een succesvolle begeleiding te 

realiseren’? Dit vanuit het geloof dat ook een jongere ‘samen’ met anderen 

verder komt.   

In dit gezamenlijk project werden een aantal gemeenschappelijke werkzame 

factoren in het activeren en duurzaam inzetten van sociale netwerken 

geformuleerd.    

Het samenwerken van de verschillende diensten resulteerde ook in 2 

studiedagen in het voorjaar 2016 i.s.m. steunpunt Jeugdhulp waar ook een 

aantal tips voor organisatie en beleid naar voren werden gebracht.  

 

MEER INFO: HTTP://SOCIAAL.NET/ANALYSE-XL/JEUGDHULP/ OF VIA 

HANNE.VANBROECKHOVEN@TONUSO.BE, SARAH.POLFLIET@AMBERVZW.BE, 

SANNE.VANDENBEGIN@SPOREN.BE , VEERLE.ROELS@JONGERENWELZIJN.BE 
 

Praktijk 6: De weg is het doel...  met LEON op weg   

DOOR HELENA BIJNENS EN AN KEMPENEERS, ESFPROJECT LEON 

Hoe kunnen vormings-, tewerkstellings- en welzijnsorganisaties een moeilijk te bereiken doelgroep 

toch bereiken? Hoe kan je zowel ouders als kinderen sterker maken? LEer – en ONtwikkelgroepen 

(LEON) voor ouders vertrekken vanuit krachten en dromen van ouders en professionelen om van 

daaruit een echt aanbod op maat te ontwerpen. Dat vraagt tijd en groeipijnen maar het resultaat 

beklijft. Werken met Appreciative Inquiry (AI) en werken met moeilijk te bereiken doelgroepen 

krijgt hierdoor heel wat perspectief.  

Het stappenplan en de thema’s die aan bod kwamen in het traject werden door de sprekers 

weergegeven.  Ook hierin, ontdekken, dromen, tekenen en ontwerpen (de D’s van AI) centraal!  

MEER INFO: HTTP://LEON.STEBO.BE/ OF  VIA AN.KEMPENEERS@STEBO.BE, HELENA.BIJNENS@UCLL.BE 

 

Kijk naar de schildpad die gaat 

alleen maar vooruit wanneer hij 

zijn nek uitsteekt 

(anoniem) 

 

Hoe zou het leven zijn als we 

niet de moed hadden om iets 

te proberen? 

(Vincent van Gogh) 

 

Als een idee op het eerste 

gezicht niet absurd is, dan is 

er geen hoop voor. 

(Albert Einstein) 

 

http://leon.stebo.be/
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De draden tussen deze schildpadden…? 

Innovatie, een 5D-kwestie?  

 
In de 6 uiteenzettingen werd het verhaal van de eigen dwaasheid en onbevangenheid verteld. Stuk voor 

stuk verhalen van gedreven medewerkers die in de context van een organisatie de moed hadden om uit te 

proberen, hun nek uit te steken.   

Kunnen we in deze verhalen gemeenschappelijkheden terugvinden, een rode draad vinden?  Wat bindt 

deze schildpadden?    

En welke besluiten, al dan niet geformuleerd in vragen, kunnen we hieruit trekken?  

Het betrof hier organisaties uit zowel de hulpverleningscontext als een algemene maatschappelijke context. 

Het hoeft geen betoog, een aantal sprekers zette dit in de verf, dat de missie en visie van de organisatie 

voor deze praktijken faciliterend zijn. ‘Niets is onmogelijk’ als missie van de organisatie en ‘maak van je 

missie je dagelijkse praktijk’ zijn opgemerkte quotes in deze.   

 

Vraag kan gesteld worden of een ‘innovatievriendelijke’ organisatie een conditio 

sine qua non is om dwaas te kunnen zijn, om systematisch vooruit te kunnen 

komen. 

 

Een waarderende aanpak en benadering van medewerkers, cliënten, netwerk… staan centraal.  Dit kan 

herkend worden in het bewust samenstellen van het team zoals in SEOproject gebeurde, in het geloof in 

mogelijkheden (van de ander) zoals dit tot uiting komt in de visie van ArmenTeKort, in het geloof in de 

mogelijkheden van het netwerk (project Amber/Tonus/Sporen/Jw), in de lerende organisatie van Ondo en 

tenslotte, vrij expliciet, in de methodiek van Appreciative Inquiry (AI) die enerzijds vertaald werd in PLAI 

en anderzijds actief werd ingezet in het LEONproject.   

 

Zijn discovery (ontdekken), dream (dromen), design (ontwerpen) en 

destiny (bouwen) in dialoog de acties, al dan niet in de methodiek van AI 

gegoten, die innovatie mogelijk maken? 

 

Naast innovatie in de hulpverleningsprocessen is er ook in een aantal verhalen sprake van sociale 

innovatie. Dit wil zeggen: innovatie die sociaal is in doel en middelen. Zowel Armentekort als 

het LEONproject hebben deze insteek. Via de gebruikte methode, de inzet van mensen, wil men 

op breder maatschappelijk vlak verandering brengen.   

Wat leren we dan uit deze praktijken?    

 Durf dromen, liefst samen met anderen, en heb dan de moed om je nek uit te steken en 

tot actie te komen.  

 Doe dit procesmatig en bewust, ga niet te snel maar durf vallen en opstaan...  

 Liefst word je hierbij gesteund of gestuurd door de missie en visie van je organisatie 

 

En zitten we dan niet terug bij de 5 B’s van Steve Jobs, de innovator bij uitstek weliswaar op 

andere terreinen dan de onze en deze van de voorgestelde praktijken:  

 

‘Blijf nieuwsgierig, blijf speels en ontdekkend... Blijf hongerig, blijf 

onbevangen, blijf dwaas doen!’ 

 

 

Tips & tricks 

 
We stelden de vraag aan de deelnemers welke inzichten ze meenamen uit deze studiedag (zie ook https://padlet.com/liesbeth_lenie/dedwaasofdehaas). 

Volgende tips en tricks onthouden we hieruit. 

 

 

Innoveren is niet 'we gaan innoveren', het ontstaat gaandeweg, vanuit vragen en gebeurt stap voor stap.  

Het is een proces. 

 

Innovatie is niet altijd ‘iets nieuws’ uitvinden.  Ook ‘hergebruiken’ of ‘kopiëren’ kan innovatie zijn. 

Innoveren doe je samen. Het is belangrijk dat de verschillende lagen van de organisatie mee zijn in het 

verhaal. 

 

Innovatie doe je met veel partners tegelijk om zo, samen, je doel te bereiken. 

Gebruikersparticipatie is belangrijk! 

Ook de context (beleid, organisatie, team) moet innovatie mogelijk maken.  



Wist je dat... 
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Goednieuwskrant  

Wist – je- dat  ?   

 

deze dag de tweede orthodag 

was van onze opleiding.  De 

eerste in de reeks vond plaats 

op 1/3/2013 en had als titel: 

Krachten en uitdagingen voor 

de toekomst: Tussen psychiatrie 

en criminologie, de eigenheid 

van de orthopedagogie. 

 

we op 3/3 meer dan 100 

personen op de been 

kregen voor het thema 

‘de innovatieve 

begeleider’. Het was een 

divers publiek: 

professionals uit het 

werkveld, cliënten, 

studenten, docenten... 

 

deze dag tot stand kwam in 

een samenwerkingsverband 

tussen de opleiding bachelor 

orthopedagogie, de Banaba 

‘orthopedagogisch 

management’ en Quadri. 

 

collega Myriam 

letterlijk strepen trok 

en vervolgens de dag 

opende met een mooie 

en toepasselijke tekst 

van Toon Tellegen. 

 

diezelfde Myriam de 

hele dag de tijd in het 

oog hield, ondanks 

het feit dat in de aula 

de klok stilstond. 

 Minister Vandeurzen een 

boeiende en inspirerende 

inleiding verzorgde en 

dat hem als dankjewel 

een zelfgemaakt beeldje 

door student Jasmien 

Berebrouckx werd 

overhandigd. 

 

dit beeldje op een 

mooie manier de 

inclusiegedachte 

weergeeft. 

 

de inbreng van Koen 

Hermans en Paul 

Ongenaert goede 

handvatten gaf om 

innovatie aan te grijpen 

als een uitdaging en te 

beseffen dat er geen 

andere keuze is.   
de inbreng van 

Vandeurzen, Hermans 

en Ongenaert reeds 

werd gesynthetiseerd in 

een artikel van Agora 

(juni 2016) en dat je dit 

artikel integraal kunt 

lezen in deze uitgave. 

 de ppt’s van de 

lezingen na de 

studiedag ter 

beschikking werden 

gesteld via: 

https://www.ucll.be

/studiedag-ortho-

2020-332016. 

 

student Sander Maertens met 

het campagnelied ‘van een 

andere planeet’ het publiek 

ontroerde en zo opkwam voor 

een gelijkwaardige kijk op 

mensen met een beperking. 

 

tijdens het panelgesprek 

verschillende perspectieven 

op innovatie aan bod 

kwamen: gebruikers, 

ouders, directie... 

 

we Luc, Ellen, Marc, Kris 

en Nicole dankbaar zijn 

voor hun persoonlijke 

inbreng in dit gesprek.  Dit 

zorgde voor een nog 

bredere kijk op het thema. 

 

het gesprek in goede banen 

geleid werd door Anniek 

Gavriliakis van Bond zonder 

Naam en zij de panelleden 

bedankte met een geschenkje 

uit de eigen winkel. 

 

Jeroen en Anouk, samen met hun 

begeleiders, de namiddag inzetten 

op creatieve manier met muziek 

en woordkunst en zo vormgaven 

aan ‘de innovatieve cliënt’ en 

‘inclusie’. 

 

we erg blij waren dat 

in4care 

(www.in4care.be) 

geloofde in ons project 

en ons steunde. 

 

de markt tijdens de 

lunchpauze zorgde voor 

boeiende uitwisselingen, 

er werden veel 

contactgegevens 

uitgewisseld.  De tijd 

bleek te kort! 

 

Pecha kucha’s, de methodiek waarmee in de 

namiddag verschillende deskundigen hun thema 

brachten, veel (paarde)Kracht heeft maar toch 

enige ervaring vraagt, deelnemers waren 

overdonderd door de veelheid aan informatie. 

 

de sprekers van de innovatieve 

praktijken vertelden hoe het 

voelde om een schildpad te zijn.  

Ze schetsten zowel het proces van 

hun innovatie als het product. De 

rode draad in deze verhalen vond 

je reeds elders in deze uitgave. 

 

het zelf samenstellen van een 

overlevingspakket met gezonde 

dingen zoals appel, water... erg 

gesmaakt werd, het met 150 

personen door één deurgat moeten 

voor de koffie een moeilijke en 

tijdrovende zaak was, de receptie 

achteraf druk bijgewoond werd. 

 

we iedereen die intern of extern 

een handje heeft toegestoken, 

vooraf, tijdens of achteraf, 

willen bedanken en we als 

organisatoren zelf achteraf moe 

maar voldaan hebben gepuft. 

 

we hopen dat alle 

deelnemers ook nu 

nog ( oktober 

2016), net als wij, 

verder de vruchten 

dragen van de toen 

geplante zaadjes. 

 

we reeds aan het denken zijn 

over een ortho2020 dag 3. Als 

we dezelfde spreiding 

aanhouden zal deze 

plaatsvinden in 2019.  

Mogelijke thema’s zijn altijd 

welkom. 

 



 

Een jongen met ADHD voelt dat hij niet alleen is in deze groep. Samen delen 

ze wat het zo moeilijk maakt voor anderen om te begrijpen dat het soms wel 

allemaal vlot lukt en soms ook niet. 

 

Ze besluiten een presentatie te maken die ze samen aan hun leerkrachten gaan tonen (zo ook eens 

positief in het daglicht komen met hun ADHD klinkt wel goed), de leerkrachten zijn laaiend enthousiast 

en de opleiding Orthopedagogie van onze hogeschool de UCLL vraagt al om deze te mogen tonen aan 

alle eerstejaars bij de opening van het academiejaar. 

Verder wordt er nog heel wat op poten gezet door deze bende. Ze chatten honderduit. Dat geeft ook 

veel steun om niet op te geven bij tegenslag maar samen door te zetten. 

Nog een kleine extra: dit jaar voel je je tijdens de infodag van de bachelor orthopedagogie nog meer 

welkom, het pop-up restaurant gerund door jongeren van Sint Gerardus en studenten zorgt voor een 

heerlijk relaxte lunch. Want samen eten, dat is geen innoverende praktijk. Dat is voor ons verbinding, 

en dat mag authentiek blijven, net zoals wij ;-). 

 

 

 

 

 

Klinkt dit nu echt zo onrealistisch?  

Wat zouden studenten ortho nodig hebben om tot gelijkaardige 

acties te komen? 

U las het in deze krant. Maar heeft u nog goede praktijken die 

inspirerend kunnen zijn voor anderen, neem dan contact met ons 

op via https://www.ucll.be/studiedag-ortho-2020-332016. 

 

Hier kan u naast de innovatieve en inspirerende praktijken van 

de innovatieve markt ook tal van andere nuttige links en tips kan 

vinden, alsook de uitgebreide verslaggeving van deze geslaagde 

studiedag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

Een overzicht van alle deelnemers aan de innovatieve markt 

   

 

 
www.in4care.be 

www.zorgonline.be 

www.langstrump.be 

 

Vialogos VOF & Informant vzw 

(www.Jo-in.be) 

 

 

 

Autitheek LSA 

Ilse Dedroog  011/55 99 60 

www.delifteducation.be   

(ITschool voor jongeren met ASS) 

Vzw oudersparticipatie 

(www.joplim.be) & Cachet  (cachetvzw.be) 

 

 www.vzwtolbo.be 

Toegankelijkheid lokale Besturen en 

Overheidsdiensten 

 www.managementbib.com 

boeken mbt innovatie, 

organisatie, orthopedagogie... 
Contactclowning 

Bianca Jordens 089/57 35 31 

Thalia Jacobs 089 / 57 35 36 

 

 

Housing First 

Karolien.Schepens@cawlimburg.be 

0471/ 127 421 

 

Expertisecellen UCLL 

Empowering people 

Active Aging 

Healty Living 

www.ucll.be  

 

 

Kind & Taal 

www.kindentaal.be 

Bond Zonder Naam 

www.bzn.be 

 

Blijf nieuwsgierig, blijf speels en ontdekkend. 

Zodra je alleen maar consolideert, bewaakt wat je allemaal al 

kent en gedaan hebt, gaat er geen vernieuwende impuls van je 

uit. 

Blijf hongerig, blijf onbevangen, blijf dwaas doen! 

(Steve Jobs) 
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Studenten uit de opleiding 

Orthopedagogie 

 

Verantwoordelijke uitgever: Gert Houben, UC Leuven – Limburg, Campus Diepenbeek. Agoralaan, gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek.  

 

Vormgever: Sara Theuwen  

Eindredactie: Liselotte Libbrecht, Hanne Leirs & Liesbeth Lenie 

Werkten mee aan deze krant: Gert Houben, Myriam Geraerts, Elke Gybels, Hanne Leirs, Liesbeth Lenie, Liselotte Libbrecht, Bart Meyers, Sara Theuwen, Els Ulenaers, Tom Vandries 

Wat als … de jaarlijkse trektocht van onze tweedejaarsstudenten, in het kader van ervaringsleren, niet 

alleen met studenten ortho zou plaatsvinden, maar in een gedeelde ervaring met personen in een situatie 

van maatschappelijke kwetsbaarheid. Dit zou kunnen resulteren in volgende innovatieve projecten. 

Via WhatsApp wordt op elkaars talenten ingezet (gewoon door een goede flow) en er wordt in elkaars 

buurt om de maand een activiteit opgezet. Je kan er spreken van een invasie en een olievlekprincipe, 

en dit alles onder het motto ‘jong en stijl’. 

Zo worden er na deze wat-als-trektocht al 6 activiteiten georganiseerd: eentje binnen de Bilzerse 

jeugdwerking waar enkele goedlachse maar schoolmoeë jongeren een ‘stand up comedy’ show op touw 

zetten. Deze beroert zelfs de burgemeester zo dat er nu gedacht wordt over een Bilzerse speakers’ 

corner. 

De tweede activiteit is een samenwerking met een champignonkweker waar enkele jongeren zich 

engageren om 2 keer per jaar een ‘avontuurlijk’ weekend op poten zetten. Dit voor 16+ers met telkens 

een overnachting in de pure natuur. De champignonkweker is een echte survivor (en de nonkel van één 

van de studenten ortho) en zet deze tieners aan het werk om hun eigen kansen te vergroten als het op 

teamwork en ‘je mannetje staan’ aankomt.  De eerste inschrijvingen lopen binnen, natuurlijk via 

WhatsApp en de ingeschreven groep is een superdiverse bende. Wie weet welke activiteiten daar weer 

uit voort komen 

De derde activiteit die een paar andere kartrekkers op gang zetten, gaat over een 

modelabel. Geïnspireerd door de vele lokale streekbieren, vinden deze stijliconen 

het tijd dat hun stijl ook de aandacht mag krijgen die ze verdient. Ze showen 

voorlopig hun maaksels alleen maar via YouTube. En enkel als je het hele filmpje 

afkijkt, zie je het adres waar je kan bestellen. Ze willen het dan ook graag exclusief 

houden. En neen, het zijn niet alleen de meisjes, sommige kerels zetten ook hun 

moeder voor het blok om hun naaimachine te delen. De jongeren geloven er dan 

ook steevast in dat in het elkaar inspireren de sleutel tot succes vervat zit. Aan de 

eerste creaties heeft dan ook ieder zijn hand. 

 

 

UITGELEIDE: dromen zijn bedrog?  

Wat als …  

HANNE LEIRS 

 

http://www.ucll.be/

