Symposium:
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De academische werkplaats
 Academische werkplaats:
 Een langdurig, formeel samenwerkingsverband tussen
kennisinstellingen (HoGent – UGent) en partners uit het
werkveld en het beleid
 Waarin wordt gewerkt aan wetenschappelijke
kennisontwikkeling en innovatie van het (zorg)aanbod in de
betrokken sectoren rond het thema vermaatschappelijking
 Op basis van gemeenschappelijk door de betrokken partners
overeengekomen langlopend onderzoeksprogramma
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De academische werkplaats
vermaatschappelijking
 Ingebed in E-QUAL:
 Facultair expertisecentrum van de faculteit Mens en Welzijn van de
HoGent (fmw.hogent.be/e-qual)
 Doelstelling:
 Verwerven en op een systematische manier verspreiden van
theoretische kennis en praktische toepassingen met betrekking tot
Quality of Life, vertrekkende vanuit een doelgroep-, sector- en
discipline-overschrijdende visie.
 Bevorderen van de Quality of Life van personen die zich in een
maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden, zoals personen met
een verstandelijke of andere beperking, personen met verslavingsof psychische problemen, personen met een chronische, fysieke
aandoening, mensen in kansarmoede, …
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De academische werkplaats
vermaatschappelijking
 Opgericht in het voorjaar 2014
 Aansluitend bij de tendensen naar deïnstitutionalisering
binnen verschillende sectoren in het werkveld (vb.
geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptensector)
 Doel VM: mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties
zoveel mogelijk te ondersteunen in hun thuissituatie en bij
dragen tot de verbinding met de ruimere samenleving.
 De focus op het uitbouwen van natuurlijke en
professionele netwerken.
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De academische werkplaats
vermaatschappelijking
 Twee fundamentele doelstellingen:
• (1) het bevorderen van de uitwisseling van kennis en
expertise op het vlak van het thema vermaatschappelijking
overheen sectoren
• (2) het valideren van bestaande kennis.
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De academische werkplaats
vermaatschappelijking
 Partners: Universiteit Gent, Aanloophuis Poco Loco, AZiS,
Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw,
Dienst Straathoekwerk Stad Gent, Mobil Gent – Eeklo
(Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge), Psychiatrisch Centrum
Dr. Guislain, Reach Out!/Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,
Stichting Arduin, Vereniging van Wijkgezondheidscentra, Stefan
Van Hove en de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn,
Expertisecentrum E-QUAL
 Aangestuurd door een stuurgroep: een afgevaardigde van elke
partner en voorgezeten door dr. Jessica De Maeyer.
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De academische werkplaats
vermaatschappelijking
 Recente activiteiten:
 Dialoogtekst vermaatschappelijking, verschenen op soociaal.net op
1/12/15
 Dialoogavonden:
 Vermaatschappelijking tussen autonomie en schuld (Ignaas Devisch,
Ugent).
 Vermaatschappelijking tussen actief burgerschap en inclusief burgerschap
(Rick Kwekkeboom, Hogeschool Amsterdam).
 Vermaatschappelijking tussen een recht op en een plicht tot zorg (Rudi
Roose, Ugent).

 Onderzoeksprojecten:
 “Co-creatie in beeld: Een ontmoeting tussen professionals en
ervaringswerkers in drie zorgsectoren” (Jessica De Maeyer en Didier
Reynaert).
 ‘Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg: Competenties
van zorgprofessionals in transitie’(Stefaan De Smet, Jessica De Maeyer,
Patricia Colman, Didier Reynaert

Focus symposium
 Stil staan bij een aantal kritische kanttekeningen en
uitdagingen die gepaard gaan met vermaatschappelijking
 Inzicht vanuit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek,
via het gebruik van sociaal-artistieke
onderzoeksmethoden (photovoice en video-analyse)
 Centraal in dit symposium staan de persoonlijke
perspectieven en ervaringen van de personen met een
psychische kwetsbaarheid.
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Timing
• Algemene inleiding op het symposium, Didier Reynaert (10’)
• Inleiding op het thema Vermaatschappelijking: Laveren tussen
kansen en bedreigingen, Cis Dewaele (20’)
• Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld. Inclusief burgerschap
van en door personen in maatschappelijk kwetsbare
leefsituaties, Jessica De Maeyer (20’)
• Villa Voortman: een ontmoetingsplaats voor personen met
dubbele diagnose, Dirk Bryssinck, Clara Deruysscher, (20’)
• Vragen en discussie (20’)
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