Vreemdgaan 2017-2018: de link tussen
de jeugd- en volwassenenhulpverlening

"Vreemdgaan" wil Oost-Vlaamse medewerkers binnen de hulpverlening stimuleren om een kijkje te nemen
in elkaars organisatie. De voorbije drie jaren werd deze methodiek succesvol georganiseerd voor
medewerkers binnen jeugdhulp. Via het “aan den lijve” ondervinden van elkaars werking - door een soort
meeloopstage – wordt een betere kennis van en voeling met elkaars aanpak, methodieken en cultuur
beoogd. Daarnaast wordt gestreefd naar een betere samenwerking, dit met het oog op een betere zorg voor
de cliënt en zijn of haar context.
Dit jaar breidt "Vreemdgaan" uit! We maken de link tussen de jeugdhulpverlening en de
volwassenenhulpverlening. Zowel vanuit het Netwerk RADAR (Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en
Jongeren Oost-Vlaanderen) als vanuit de Netwerken Geestelijke Gezondheid voor Volwassenen OostVlaanderen (ADS en Het PAKT) weerklinken er signalen om elkaar en elkaars werkingen beter te leren kennen.
Concreet betekent dit dat alle betrokken organisaties binnen Jeugdhulp opnieuw uitgenodigd worden deel
te nemen en bijkomend ook de GGZ-organisaties 2e en 3e lijn van de volwassenenhulpverlening.
“Vreemdgaan 2017 - 2018” wordt georganiseerd in twee periodes:
- Uitwisselperiode najaar 2017 (deze is nu volop bezig)
- Uitwisselperiode voorjaar 2018 (1 februari - 18 mei 2018)
Als organisatie kan op twee manieren deelnemen:
- Je kan een wisselleerder ontvangen en als gastorganisatie optreden (hiervoor maak je een vacature op)
- Je kan zelf medewerkers erop uit sturen (medewerkers kunnen zich inschrijven op 3 vacatures naar keuze)
Je kan zeker beide combineren, dit wordt zelfs gestimuleerd!
Zie je hier wel iets in voor je eigen organisatie of voor jezelf? Neem dan snel een kijkje op de website
www.projectvreemdgaan.be. Hoe dit alles precies in zijn werk gaat, zal ook daar terug te vinden zijn. Een
vacature opmaken kan van nog tot 10 november! Vanaf 13 november kunnen geïnteresseerden op de
vacatures intekenen.
Wil je wat meer info, neem gerust rechtstreeks contact op met Josephine Callewaert (contactpersoon
"Vreemdgaan"): 0496 / 64 40 90, josephine.callewaert@popovggz.be. Ook de netwerken GG volwassenen
kunnen je meer informatie bezorgen.

