
Uitnodiging Studiedag:
Schijnwerper op GES

Huis Helena: een vuurtoren in de branding

Vrijdag 13 oktober 2017 van 9u00 tot 16u30
Bonten Hannen, Zammelseweg 29a, 2440 Geel

het vuur in de vuurtorens dat zegt:
kom hier, wij willen u in deze omgeving graag zien
(vrij naar Vuurtoren, Bart Moeyaert) 

Op deze studiedag vertellen we het verhaal van Huis Helena, zijn bewoners en zijn 
medewerkers. Huis Helena startte in het voorjaar van 2016 en kiest uitdrukkelijk 
voor (jong)volwassenen met een dubbeldiagnose met ernstige gedrags- en 
emotionele problemen (GES). Dit betekent kiezen voor jongeren en volwassenen met 
een beperking die ernstige problemen ondervinden in hun leven en stutten nodig 
hebben om te evolueren naar mensen die hun dromen kunnen realiseren en hun 
talenten kunnen inzetten. 

Dit vraagt een evenwicht tussen de noodzaak om zorg te dragen voor mensen die 
risico lopen op emotionele, fysieke of andere vormen van schade enerzijds (‘duty 
of care’) en het recht van mensen om levenservaringen op te doen, geïnformeerde 
keuzes te maken en competenties te ontwikkelen en daarbij verantwoorde risico’s 
te nemen anderzijds (‘dignity of risk’ uit Inclusietoetsen, Bea Maes & Claudia Claes 
(red.) 2016). We beschrijven welke kaders de werking schragen en welke effecten dit 
heeft op hoe Huis Helena werd opgevat en werkt.      

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan tot en met 1 oktober. Het inschrijvingsformulier vindt u op onze 
website www.mpi-oosterlo.be bij activiteiten ‘Studiedag: Schijnwerper op GES’.

Kostprijs?
30 euro per persoon - Leden van Tauzorg en Mediander betalen 15 euro
De betalingsgegevens (rekeningnummer en mededeling) ontvangt u bij inschrijving.

http://www.mpi-oosterlo.be/inschrijvingsformulier-studiedag-schijnwerper-op-ges


Programma

09u00  Ontvangst met koffie en thee

09u30  Zorginhoudelijke visie

Visie en kaders die ons aansturen en de concrete pedagogische vertaling.
Vertaling van de visie in infrastructuur en selectie en ondersteuning van 
medewerkers.
Huis Helena: het leven zoals het is.
Activiteiten in en rond Huis Helena: het belang van de omgeving.

12u30  Middagpauze met broodjeslunch

13u30  Workshops & rondleiding

Workshop 1: Personeelsbeleid - krachten en knelpunten
Het belang van engagement en hoe dit levendig houden. We onderzoeken 
hoe identiteitsontwikkeling en het vormen van een gemeenschap deel 
uitmaken van de processen omtrent Huis Helena.

Workshop 2: Wat met inclusie?
Deze workshop vertrekt vanuit het sociaal emotioneel ontwikkelingsmodel. 
We beschrijven de discussies die dit denken tot gevolg heeft voor 
maatschappelijke deelname en de organisatie van activiteiten. Tegelijkertijd 
maken we u deelgenoot van onze verhalen, soms succesrijk, soms 
hemeltergend.

Workshop 3: Hechtingsproblematiek en opgelopen kwetsuren
Wat betekent dit voor de trajecten die bewoners doorlopen? Is herstel 
mogelijk en hoe kleurt dit het dagelijks handelen?

Workshop 4: Het spanningsveld tussen open / gesloten aanbod
De sector staat reeds enige tijd onder druk om in dit spanningsveld 
duidelijkheid te scheppen. Er wordt meer en meer over besloten aanpak 
gesproken. Wie bepaalt het standpunt of kan de bewoner zelf regisseur 
worden op een continuüm afhankelijk van de situatie waarin hij zich bevindt?

Iedere deelnemer kan aan één workshop deelnemen.

15u30  Koffiepauze

16u00  Vragen en afronding

Ik dacht dat het niet kon:
dat iets wat je niet ziet

je alle dagen draagt
en sterker maakt.

Alsof je spieren krijgt van liefde
en op den duur ook vuur
(Vrij naar Bart Moeyaert)
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