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Methodiek Bruggenbouwer
7 bouwstenen op weg naar Sociale Inclusie
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L.ink: actief netwerkgericht werken voor
mensen met een beperking
•

In het L.ink-project werden begeleiders van personen met een handicap gevormd in de
netwerkversterkende methodiek ‘Bruggenbouwer’.

•

In deze presentatie wordt de methodiek Bruggenbouwer voorgesteld. Deze methodiek werd
ontwikkeld aan de opleiding Orthopedagogie, Hogeschool Odisee, op basis van theorieën,
onderzoek en praktijkmodellen.

Verhaegen, I. &Vos, E. Brussel: Orthopedagogie (Odisee).
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Waarom inzetten op Sociale
Inclusie?
•

Een goede kwaliteit van leven begint bij het behoren tot een
gemeenschap = basisbehoefte

•

Sociale inclusie heeft een impact op àlle levensdomeinen.

•

Elke burger heeft recht op een sociaal kapitaal
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Behoren tot een
gemeenschap
is niet evident
•Voorafgaand onderzoek leert: aantal leden in netwerk van
mensen met een handicap = 5 t.o.v. 30 netwerkleden bij
mensen zonder beperking.

•“Verder wordt er aangekaart dat men niet altijd openstaat
voor de cliënten. Bepaalde cliënten worden in de buurt niet
geapprecieerd. Wanneer organisaties in overleg gaan met
buurtcomités, moeten ze regelmatig “cowboyverhalen” die
de ronde doen, kaderen.”
(interview L.ink)
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Netwerk
Buurt
Gemeenschap

Kwetsbare
burger

Hulpverlener
als sociale
professional bruggenbouwer
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Nieuwe rol sociale professional
De sociale professional kent de verschillende werkmodellen van sociale netwerkversterking, kent de
success- en faalfactoren en mogelijke impact op het sociaal netwerk van zijn cliënt, heeft een
mindset voor sociale inclusie, kiest een aanpak op maat en neemt initiatief.
•

Mindset: belang van netwerken en buurt voor kwetsbare burgers

•

Kennis over hoe een netwerk, gemeenschap of buurt in elkaar zit

•

Een buurt kunnen ‘lezen’

•

Mogelijkheden zien en inzetten en drempels wegwerken

•

Initiatieven kunnen opzetten en ondersteunen, die gemeenschappen versterken

•

Kennen en inzetten van methodieken en tools
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Troeven methodiek bruggenbouwer
om sociale inclusie waar te maken
•

Actiemodel (met 7 bouwstenen) o.b.v. analyse

•

Multi-perspectief bij elke bouwsteen
•
•
•

formele en informele netwerken
cliënten, organisaties, buurt, beleid
verschillende levensdomeinen als broedplaatsen van sociale relaties (cfr. inclusieweb)

•

Vertrekken vanuit ‘capabilities’, talenten en krachten

•

Het belang van het kleine ontmoeten

•

Streven naar wederkerigheid
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BOUWSTEEN 1 - MINDSET

Je vindt
dat
àlle mensen
er
bijhoren
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Als bruggenbouwer werk je aan
‘mindset’ op 4 niveaus
1.

Cliënt en zijn context

2.

Jijzelf als professional

3.

Je team

4.

Het beleid van je organisatie
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Mindset medewerkers
•We gaan kleiner en meer lokaal kijken naar
mogelijke kansen
•Begeleiders proberen regelmatig kleine acties
te ondernemen door bijvoorbeeld tijdens een
wandeling de buurt aan hun cliënten te
tonen.
•Sommigen vragen zich af wat de
meerwaarde ervan is. Anderen zijn ervan
overtuigd dat kleine acties een grote impact
kunnen hebben op termijn.
(L.ink interview)
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BOUWSTEEN 2 - VRAAG

Je luistert
echt
naar mensen
en
kent hun kracht
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Tool
Schema Kwaliteit van Bestaan
met focus op sociale inclusie (R. Schalock)
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Tool Talentenkaart
medewerkers en cliënten
Werken vanuit krachten en talenten
Geloof in de groei en mogelijkheden (growth mindset)
Werken vanuit talenten zet mensen in flow
(www.talentenkaart.be)
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BOUWSTEEN 3 - NETWERK

Je maakt het netwerk van mensen sterker
door je eigen netwerk
en dat van anderen
aan te spreken
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Netwerken van kwetsbare burgers
1. Leden
◦ Schraal (5 leden) - Meer homogeen (3 professionelen, 2 familie)

2. Steun
◦ Weinig steun - Minder verschillende soorten steun - Vooral ontvangen van steun (liefdadigheid - weinig
sociaal gewaardeerde rollen)

3. Relatie
◦ Bonding sociaal kapitaal - Weinig sociaal kapitaal bij netwerkleden

4. Frequentie
◦ Minder contacten - Minder toegang tot netwerken - Minder vaardigheden om rendabele relaties en te
gaan en te onderhouden (slapend netwerk, breuken,…)
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Als sociale professional maak je gebruik van
netwerken op 4 niveaus
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1.

Kwetsbare burger

2.

Jezelf als professional

3.

Organisatie

4.

Buurtorganisaties en buurtbewoners

ODISEE - BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE

16

8

17-5-2018

Tool
Inclusie-web
(link.odisee.be)
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BOUWSTEEN 4 SOCIAAL GEWAARDEERDE ROL

Je zoekt uit hoe

àlle mensen iets voor

mekaar kunnen betekenen.

18
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Kwetsbare mensen hebben minder
sociaal gewaardeerde rollen
•

Kleiner in aantal

•

Minder gewaardeerd

•

Gekenmerkt door afhankelijkheid en
“ontvangen”

•

Weinig geloof in competenties, krachten en
talenten.

•

Negatieve beeldvorming

•

Minder toegang tot het ‘goede’ in het
leven.
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Sociaal gewaardeerde rollen zijn hefbomen
voor sociale inclusie

5/22/2018

•

Bijdrage leveren

•

Ervaring opdoen en vaardigheden
ontwikkelen

•

Geaccepteerd en gewaardeerd worden

•

Status en respect krijgen

•

Participatie en inspraak

ODISEE - BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE

20

10

17-5-2018

Hoe kan je rollen versterken?
1.

Detecteer krachten (geven)

2.

Noden omgeving (ruil)

3.

Denk in rollen

4.

Je bent ambassadeur voor positieve beeldvorming

5.

Individueel profileren

6.

Leer mensen omgaan met sociale codes

Tool: Checklist sociaal gewaardeerde rol (O’Brien)
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BOUWSTEEN 5 - BUURT

Je zorgt ervoor
dat de buurtbewoners
en de buurt
elkaar versterken
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Kwetsbare burgers zijn meer aangewezen op de
buurt, maar participeren is niet evident
•

De buurt als broedplaats van gemeenschappen

•

Sociaal kapitaal van een buurt = buurtcohesie

•

De sterkte van zwakke banden in de buurt

•

Bij kwetsbare burgers (ouderen) bestaat 60% van het netwerk uit buren (gemiddeld 20%)
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Tool
Buurtkaart van de organisatie
Formele en informele netwerken
Lokaal sociaal beleid als
brug naar samenwerking

•

Buurtwerker

•

Inclusieambtenaar

•

Wijkregisseur

•

Integratieambtenaar

•

…
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Tool
Buurtkaart van de cliënt
•

Buurtkaart door de ogen van de cliënt
Wandeling – Tekening - Foto’s - Google maps - Photo voice

•

o

Anekdotes

o

Ontmoetingen

o

Figuren

o

Favoriete plekjes

o

Winkels

Vragenlijst inventariseren sociaal netwerk cliënt in de buurt
(Scheffers,2014)
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Inzetten op informele netwerken is
minstens zo belangrijk
•

De boschampignon (Deze metafoor laat zien
wat de eigenheid is van brugfiguren)

•

Je eigen netwerk

•

Netwerken van àlle medewerkers in kaart

•

In netwerk cliënten soms ook verborgen schatten

•

Vrijwilligerswerking

•

Third places

•

Pockets of people
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Lof der oppervlakkigheid
De opbrengst van lichte, begrensde, oppervlakkige contacten is voor
beide partijen groot
Het verhaal van de Vinkeniers

De Vinkeniers gebruiken een lokaal
van de organisatie als clublokaal. De
cliënten zijn echt welkom op de
activiteiten. De activiteiten hebben
een volkskarakter. Er gaat ook
jaarlijks een bal door.
(interview L.ink)
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BOUWSTEEN 6
VERDUURZAMEN EN VERANKEREN
Je kunt
stevige bruggen
bouwen
en
laat niet snel los
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Sociale professional als garantie voor
duurzame formele en informele netwerken
1.

Cliënt

•

Activerende en assisterende ondersteuning

•

Onderhouden bonding

•

Bridging stimuleren

2. Organisatie
•

Beide partners vragen en geven aan elkaar (wederkerigheid)

•

De samenwerking is complementair

•

Er ontstaat een gedeelde eindverantwoordelijkheid

•

Samenwerking is structureel

•

Belangrijke afspraken op papier – evaluatie en bijsturing

•

Zie ook checklist duurzame samenwerking Kenniscentrum WWZ
29

Netwerking tussen organisaties
(Kaats)
IDEALE VERLOOP

REALITEIT
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BOUWSTEEN 7
SUCCES- EN FAALFACTOREN
Je buigt
moeilijkheden om
tot kansen
en
je zet door!
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De sociale professional kent
de succes- en faalfactoren
en de impact ervan
op de netwerken van de cliënt
MULTIPERSPECTIEF – MICRO MESO MACRO
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Tool
Succes- en faalfactoren voor
Sociale inclusie (Kröber )
Interactief dynamisch model met
5 Hoofdkenmerken + 25 parameters
Mensen met een beperking
Medewerkers
Organisatie
Politiek sociale omgeving
Invoerstrategieën
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Faalfactoren voor sociale inclusie
Illustraties uit het L.ink-onderzoek
• Sociaal onwenselijk gedrag (cliënt)
• Gebrek aan tijd (organisatie)
• De organisatie ligt afgelegen (politiek sociale
omgeving)
• Aparte sociale dienst (invoerstrategie)
• Mindset (medewerkers)
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Succesfactoren voor sociale inclusie
Illustraties uit het L.ink-onderzoek
• Contacten met de lokale verenigingen/overheden (politiek sociale omgeving)
• Personeel uit de regio (organisatie)
• Eigen believe in werken met smartphones/tablets (medewerkers)
• Vorming sociale vaardigheden cliënten (cliënten)
• Aangepast functieprofiel begeleiders (invoerstrategieën)
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Interessante links :
SOCIALE NETWERKEN VERSTERKEN
• The community toolbox: http://ctb.ku.edu/en
• My community starter: http://www.mycommunitystarter.co.uk/
• Assets in my community: http://www.brighterfuturestogether.co.uk/wp-content/uploads/2012/02/assets-diagram-2-large.jpg
• Community planning toolkit: http://www.communityplanningtoolkit.org/sites/default/files/Engagement.pdf
• ABCD-methode
•
http://www.abcdinstitute.org
•

www.verwey-jonker.nl

•

http://wwwlsabewoners.nl

• Aan de slag met sociale netwerken, de 44 meest bekende methoden verzameld:
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.actiz.nl%2Fstream%2Faan-deslag-met-sociale-netwerken.pdf&ei=9w1RVNqaIaSV7Aax4oGQDw&usg=AFQjCNHFP_h-D6Bez7IH-v1OvSTOsJ4oA&sig2=aMXvKAJOkhgdySn_ofNaXg&bvm=bv.78597519,d.ZGU
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