
Je weg zoeken in het web van instanties, geen sinecure 

Intro 

Over ANBN 
AN-BN is een patiënten- en familievereniging. Wij werken met vrijwilligers die iedereen met vragen 
rond eetstoornissen informatie geven, steun bieden en vanuit hun ervaringen mensen op weg zetten 
naar herstel. Wij werken laagdrempelig en hebben een herstelgerichte visie. In Leuven hebben we 
een Inloophuis, er is een deelwerking in Gent en Westende en vanaf januari komt er ook één in 
Antwerpen. Daarnaast kunnen mensen ons ook via onze website, Facebookpagina, forum of chat 
contacteren. Als je meer wil weten over onze werking kan je meer informatie vinden op de website 
www.anbn.be  

Kennismakingsrondje 
Wie zijn jullie? Naam en functie 

Toelichting workshop 

Deze workshop is een sterk ingekorte versie van een workshop die eigenlijk 1,5 a 2u. duurt. De 
workshop gaat als volgt: iedereen krijgt een rol toebedeeld. Het is de bedoeling om je in die rol echt 
in te leven. Het doel is dat jullie kunnen ervaren hoe het is als cliënt of naaste. Daarna gaan we jullie 
ervaringen delen en nabespreken. 

 We willen meegeven wat familieleden en patiënten als helpend of belemmerend kunnen ervaren in 
een proces doorheen de hulpverlening. We hebben daarvoor een bevraging gedaan bij leden. Uit al 
die ervaringen hebben we een aantal aspecten geselecteerd en verwerkt in casussen. Het is de 
bedoeling dat jullie je straks allemaal in een rol gaan inleven. Je krijgt een grote kaart, waarop je rol 
beschreven staat. Je vindt daarop je naam, je leeftijd en een stukje van je levensverhaal. Bij deze 
kaarten is er aan de achterkant een extra flapje, waar je kleine kaartjes in kan vinden. De bedoeling is 
dat je bij kaart nummer 1 begint en dan zo verder het verhaal doorloopt. 

Nabespreking 

Eerst wordt gepeild naar de persoonlijke ervaringen. De deelnemers blijven in hun rol!  

In een tweede fase wordt er gevraagd naar de koppeling die de deelnemers kunnen maken naar hun 
eigen rol als hulpverlener.  

Wat betekent de ervaring die jullie net hebben gehad voor jullie zelf als hulpverlener?  
Of voor de werking van jullie dienst of werkcontext? 
Zijn er dingen die je niet had verwacht?  
Zijn er dingen die je anders zou willen doen? 
Zijn er nog dingen die jullie aan ons willen vragen of van ons willen weten?  
Dit mogen ook vragen zijn die niet meteen iets te maken hebben met de inhoud van de workshop.  
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http://www.anbn.be/


Enkele thema’s die aan bod kunnen komen 
 

• Mensen dreigen het overzicht te verliezen en ontmoedigd te worden als ze telkens opnieuw 
doorverwezen worden en dan niet echt een aanbod ontmoeten dat bij hen past. Wat kan 
helpen is dat 1 hulpverlener mee het overzicht bewaart en goed mee opvolgt = laat me niet 
los, maar leg me ook niet zonder meer iets op. Als ik duidelijk geïnformeerd word kan ik een 
weloverwogen beslissing nemen. Geef me dus keuzemogelijkheden en overloop samen met 
mij. Bijvoorbeeld een folder vraagt vaak toch wat extra toelichting. 

 
• Help stappen te zetten. Toegeven dat je hulp nodig hebt en dit durven vragen vergt al veel 

moed. Help de drempel te verlagen door vb. al het eerste contact te leggen. Bellen om een 
afspraak te maken kan vb. iets moeilijk zijn, en kan dus iets zijn dat je een eerste keer samen 
met je cliënt kan voorbereiden of zelfs in de plaats van je cliënt kan doen terwijl hij erbij zit.  

 
• Welke plaats krijgt de context in de behandeling van cliënten? Met vermaatschappelijking 

van de zorg krijgen zij meer plaats en verantwoordelijkheid, maar wie zorgt voor de 
mantelzorger? Wat met het onderscheid tussen -18 en +18? 

 
• Welke behandeling werkt voor wie? Meer in samenspraak, meer duidelijk kaderen, meer in 

de relatie op dezelfde hoogte staan om zo te kunnen werken aan vertrouwen en te bevragen 
wat deze persoon op dit moment in zijn behandeling kan helpen. Voldoende ruimte geven 
om dingen in vraag te laten stellen, om zichzelf te mogen tonen, om eigen noden te mogen 
verwoorden en uit te zoeken. 
 

• Wellicht ben jij een erg zorgzame hulpverlener. Wat als je van cliënten in hun verhaal hoort 
dat ze problematische contacten/ervaringen hebben gehad met andere hulpverleners of 
diensten? Spreek je daarover? Spreek je daarover met collega’s? En wordt er beleidsmatig 
(vb. in een organisatie) iets mee gedaan? Stimuleer je cliënten die onterecht behandeld 
werden om stappen te ondernemen of klacht neer te leggen?  

 
Take home messages 
 
- Zet in op verbondenheid en durf al eens los te komen van wat er in een organisatie “hoort” te 

gebeuren, als je aanvoelt dat het nodig is om iemand over een brug te helpen of om een lijntje te 
houden met een cliënt die misschien wel aan een andere organisatie werd toevertrouwd. Laat 
pas los als je cliënt er klaar voor is, en laat de deur op een kier staan. 
 

- Duidelijke communicatie: leg uit wat er staat te gebeuren (= transparantie) of overloop samen de 
opties. Mensen hebben een mening en kunnen geïnformeerde keuzes maken (= autonomie 
bevorderen).  

 
- Aandacht voor de context: welke partners zijn betrokken BIJ het systeem en IN het systeem? 

Erken de informele zorg: zij zijn er na de uren en op alle andere momenten wanneer de cliënt 
geen hulpverlening rond zich heeft. 

 
- Stel (de organisatie van) je aanbod regelmatig in vraag: “Stel dat ik hier cliënt zou zijn, wat zou 

ik sterk en helpend vinden en waar zou ik me aan storen?” 
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