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Voorwoord 

Iedereen die ooit al betrokken was bij de opmaak van een jaarverslag weet dat dit spannende en soms 
zelfs stresserende tijden zijn.  

Eerst is er het op punt stellen van de databank en de Excel-lijsten zodat er cijfermateriaal verzameld 
kan worden, en de jaarlijks terugkerende vaststelling dat een goed dataregistratie-systeem onmisbaar 
is. Daar ligt voor Lus nog een uitdaging. 

Dan komt de vergelijking tussen dat wat we voorop stelden bij de start van het jaar en datgene wat we 
gerealiseerd hebben. Hier doen we jaarlijks opnieuw de vaststelling dat we fier mogen zijn over de 
gedrevenheid, het engagement en grote betrokkenheid van de medewerkers en de vele vrijwilligers, 
die jaar na jaar bergen werk verzetten.  

Een jaarverslag is echter meer dan een opsomming van cijfers die aantonen wat we gedaan hebben. 
In de opmaak van een jaarverslag houden we onszelf een spiegel voor en formuleren we een antwoord 
op vragen als: 

 

Waarom doen we wat we doen?  
Doen we wat we vooropgesteld hadden?   
Doen we het goed?  
En doen we wel het juiste? 

 
 
 
Geertrui Vandelanotte 
Coördinator en eindverantwoordelijke Lus vzw
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1 Kader 

Lus vzw is een vrijwilligersorganisatie die gelooft in de kracht van verbondenheid. Met meer dan 120 
actieve vrijwilligers en 7 personeelsleden (4 F.E.) zetten we ons samen in voor het herstellen, 
versterken en uitbreiden van persoonlijke netwerken rond mensen.   

1.1 Visie  

De visie van Lus is dat leven samen gebeurt. Je staat sterker als je omringd bent door familie, vrienden, 
buren, ... Weten dat je een achterban hebt van mensen die om je geven en voelen dat je ook voor hen 
iets betekent, geeft je een sterke basis om je eigen leven in handen te nemen en uit te bouwen. 

1.2 Missie 

Onze missie is even eenvoudig: iedereen op weg helpen die hierop wil inzetten.  

Wij vertrekken in onze werking steeds van het individu en willen op die manier aanvullend zijn op de 
meer buurt- of wijkgerichte aanpak van bijvoorbeeld samenlevingsopbouw. Het feit dat we vertrekken 
van een individu wil echter niet zeggen dat we individuele trajecten of 1-1 begeleidingen opzetten, in 
tegendeel. Lus gelooft zeer sterk in het verhaal van samen op weg gaan en samen oplossingen zoeken. 

Uitgangspunt is de vraag, wens, goesting van mensen om hun persoonlijk netwerk te herstellen, te 
versterken en uit te breiden, maar dit gebeurt samen met mensen die op de één of andere manier al 
betrokken zijn (of geweest zijn) in het leven van die persoon. Samen met hen zal de Lus-vrijwilliger 
proberen om opnieuw beweging te brengen, worden linken gelegd met andere mensen en wordt sociale 
cohesie versterkt. 

1.3 Onze corebusiness 

Onze visie en missie vertaalt zich in onze corebusiness, het opzetten van Lus- en Link-groepen waarbij 
vrijwilligers familieleden, vrienden, buren en kennissen (terug) bij elkaar brengen en zo steeds nieuwe, 
unieke groepen vormen rond mensen. Deze Lus- en Link-groepen zijn onze ‘unique selling position’ en 
een heel effectieve manier om onze missie te volbrengen.  

Een tweede pijler in onze werking richt zich op het promoten van de kracht en het belang van 
netwerkgericht werken en het investeren in een goed persoonlijk netwerk.  Tot voor kort waren deze 
acties vooral gericht naar professionelen in de brede welzijnssector, maar steeds meer richten we ons 
rechtstreeks naar gewone burgers.  
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1.4 Financiering 

Om onze missie te realiseren kan Lus vzw terugvallen op 3 financieringsbronnen: 

• Lus krijgt sinds 2012 een jaarlijks goed te keuren subsidie ad nominatum vanuit het ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  

• Daarnaast voert Lus een tijdelijke opdracht uit voor het Vlaams Fonds voor Personen met een 
Handicap (VAPH) als mentororganisatie van de D.O.P., de diensten ondersteuningsplan (zie 
apart jaarverslag). Deze opdracht kadert in de 2de pijler van onze werking en bestaat uit het 
opleiden van D.O.P.-medewerkers via vormingen, workshops en supervisies en het bewaken 
van de kwaliteit. 

• Tenslotte is er een bundeling van inkomsten vanuit kleine projecten, schenkingen (o.a. via de 
Warmste Week) en eigen inkomsten vanuit workshops, vormingen en de verkoop van 
publicaties. 

De financiering vanuit Welzijn stelt ons in staat onze basiswerking uit te bouwen. Bij de start van deze 
subsidiëring werden vanuit de overheid een aantal voorwaarden vastgelegd die enerzijds betrekking 
hadden op rechtstreekse interventies naar mensen met een welzijnsnood en anderzijds gericht waren 
naar de verschillende (professionele) sectoren binnen het brede hulpverleningslandschap: 

Met betrekking tot rechtstreekse interventies: 

• Werd verwacht dat er jaarlijks 80 nieuwe processen zouden worden opgestart en dat de 
bestaande processen verder zouden worden opgevolgd 

• Diende er voldoende bekendmaking te gebeuren zodat die jaarlijkse instroom gegarandeerd 
kon worden 

• En was er nood aan het vormen van een groep vrijwilligers om de processen te ondersteunen. 

Met betrekking tot de onrechtstreekse interventies dienden verbredingsprojecten te worden opgezet 
in 5 duidelijk omschreven sectoren : mensen in armoede, gedetineerden, GGZ-sector, ouderenzorg en 
de jeugdhulp. Daarnaast was er ook de vraag naar het aanbieden van workshops en vormingen rond 
het belang van netwerkgericht werken. 

Zoals blijkt uit de jaarverslagen van 2012 tot 2016 werd in die periode 75% van de werkingsmiddelen 
en personeelsinzet ingezet op rechtstreekse interventies, 25% werd ingezet voor de onrechtstreekse 
interventies in de door de overheid opgelegde sectoren. 

Sinds 2017 is er echter een verschuiving gekomen in de oorspronkelijke opdrachtomschrijving. Een 
verschuiving die enerzijds geïnitieerd werd vanuit het beleid, maar evengoed aangestuurd werd door 
Lus zelf. 
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Door de oprichting van het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) die “op diverse vlakken 
praktijkwerkers, sociale organisaties en beleidsmakers ondersteunt in het vinden van antwoorden op 
welzijnsproblemen en sociale uitsluiting.” (cfr. website SAM) werd de druk vanuit de overheid om 
vanuit Lus verbredingsprojecten en vormingen voor professionelen op te zetten minder groot.  

Tegelijk groeide bij onszelf de noodzaak om ons nog duidelijker te profileren als vrijwilligersorganisatie 
en niet zozeer als ‘vormingsdienst voor professionelen’. 

Het effect van deze koerswijziging was al te merken in het jaarverslag van 2017 waaruit bleek dat: 

• Het aantal aanmeldingen steeg van 80 naar bijna 120. 
• Er geen nieuwe verbredingsprojecten werden opgestart en er enkel verder gegaan werd met 

reeds gemaakte afspraken o.a. binnen de gevangenissen. 

Vanuit de overtuiging dat Lus wel een opdracht en verantwoordelijkheid heeft in het verspreiden van 
het ideeëngoed binnen de brede welzijnssector werd in 2017 beslist om nog max 10% van onze tijd 
hierin te investeren. Op die manier kregen deze vragen niet meer de overhand op onze corebusiness.   

Dit jaarverslag bevestigt deze koerswijziging : 

• Er werd in 2018 bewust veel tijd en middelen ingezet in de verdere uitbouw van Lus als 
vrijwilligersorganisatie (hoofdstuk 2) 

• Het aantal aanmeldingen en Lus- en Link-groepen bleef op het niveau van 2017 (hoofdstuk 3) 
• En er werd stilaan een andere koers gevaren wat de projecten voor hulpverleners (de 

onrechtstreekse interventies) en vormingsvragen en workshops (hoofdstuk 4) betreft. 
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2 Lus als vrijwilligersorganisatie 

2.1 Inleiding 

De inzet van vrijwilligers bepaalt binnen Lus hoe we werken. Ze bepalen mee het beleid van de 
organisatie in de algemene vergadering en de raad van bestuur, zorgen voor praktische ondersteuning 
en zorgen voor de algemene kracht van ‘wederkerigheid’ en ‘vrijwilligheid’ in de Lus- en Link-groepen.  

Heel wat vrijwilligers bieden naast hun engagement in een Lus-groep regelmatig aan om iets extra op 
te nemen. Zo ontpoppen enkelen zich als echte ambassadeurs om Lus aan te prijzen binnen hun werk 
en/of netwerk, gaan op pad met collega vrijwilligers of gaan mee naar een beurs om Lus voor te stellen.  

In 2018 investeerden we veel in het verfijnen en op punt stellen van onze visie op werken met 
vrijwilligers.  

2.2 Ons traject 

Het doel van onze zoektocht was een antwoord te vinden op de vraag: “Wat is de plaats van 
vrijwilligers binnen Lus en hoe willen wij onze vrijwilligers werven, begeleiden, soigneren en 
behouden?”. Hiervoor lieten we ons inspireren vanuit verschillende hoeken. 

2.2.1 Inspiratie van binnenuit   

Via een online vragenlijst begonnen we met het peilen naar de mening van onze vrijwilligers. We 
kregen 34 vragenlijsten ingevuld terug.  

Vrijwilligers waren tevreden over de begeleiding van Lus, willen graag het informele contact dat nu 
voorop staat behouden en intensifiëren en vooral van elkaar leren. Vrijwilligers geven aan dat ze over 
het algemeen voldoende voorbereid werden op hun taak als vrijwilliger via persoonlijk contact en 
workshops. Deze manier van werken wordt behouden en systematischer uitgewerkt. Vrijwilligers 
vinden vooral het contact met de groep en de centrale personen belangrijk en leerrijk en halen daaruit 
de drijfveer voor hun engagement. Het opent perspectief en geeft hen een spiegel naar hun eigen 
leven.  

“Het is fijn iets te kunnen betekenen voor mensen die het minder goed hebben. En 
tegelijkertijd besef ik telkens weer hoe goed ik het zelf heb”. 

“Ik vind het ergens een eer om deel te mogen uitmaken van iemands 
levensverhaal. Verder is het voor mezelf zeer leerrijk, verbreedt het mijn kijk.” 

“Merken dat jouw inspanningen gewaardeerd worden en zinvol zijn, geeft veel 
voldoening.” 
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Ook vrijwilligers die andere taken opnemen dan compagnon de route of kennismaker spreken zich 
sterk waarde-gedreven uit.  

“Ik geloof in het doel van Lus en voel dat er een grote nood is aan begeleiding op 
alles wat digitaal is. Het geeft me een fijn gevoel om mijn kennis, waar dagelijks 
veel geld mee verdiend wordt, ook te kunnen inzetten voor de non-profit sector” 

Nadien gingen we langs bij 10 vrijwilligers voor diepte-interviews, waarbij de inzichten uit de vragenlijst 
verder werden bevraagd. Zo leerden we dat vrijwilligers graag over Lus getuigen, maar het unieke van 
de werking soms moeilijk verwoord krijgen. Voor sommige vrijwilligers zou het informele iets minder 
mogen en mag er wat meer ‘verwacht’ worden van hun kant.  

De resultaten van de online vragenlijst en de diepte-interviews werden nadien op de vrijwilligers-dag 
van 20 oktober voorgelegd en besproken. We gingen met onze vrijwilligers in gesprek over wat Lus 
voor hen aantrekkelijk maakt, hoe we meer vrijwilligers kunnen werven, enz. We toetsten en 
verfijnden de visie op vrijwilligerswerk met hen verder af en werkten samen rond thema’s als 
bekendmaking van Lus, het werven van vrijwilligers op verschillende manieren en het waarderen van 
vrijwilligers binnen Lus. Tenslotte stond dit thema ook op de agenda van de Algemene Vergadering 
van 23 oktober 2018. 

2.2.2 Inspiratie van buitenaf   

Naast de rechtstreeks input doken we de literatuur in en gingen we ‘gluren bij de buren’. Onze 
inspiratietocht startte bij Kwadraet. Line Windey zette in de verf hoeveel potentieel we als 
vrijwilligersorganisatie hebben. We nodigden haar vervolgens uit op een team. Ze daagde ons uit ons 
te positioneren: Welke rol krijgen vrijwilligers, welke soort vrijwilligers-’beweging’ willen we zijn.  

Ze bracht de betekenis van ‘believers’ onder de aandacht; een ruime kring van diverse Lus-supporters 
die een onderschatte betekenis hebben en misschien kunnen doorgroeien naar vrijwilligers. Lus heeft 
sterke verhalen van centrale personen, Lus-groepsleden én vrijwilligers. Deze moeten we meer gaan 
inzetten in de bekendmaking en bewustwording. 

Met heel wat andere organisaties deelden we ervaringen rond vrijwilligerswerking. We wisselden 
ideeën uit rond werven, een warm onthaal, het soigneren, vrijwilligersparticipatie en CRM. Zo heeft 
DOMO een systeem van peterschap waarbij nieuwe vrijwilligers door een ancien op sleeptouw 
genomen worden. Vrijwilligers die andere vrijwilligers ondersteunen is ook voor ons een interessante 
piste.  

Verschillende organisaties hebben een verplichte vorming die vrijwilligers dienen te volgen, voor ze 
aan de slag kunnen of zetten in op intervisie. Daarnaast hechten ze belang aan een goed gesprek bij 
de start. Dit geeft de organisaties de kans vrijwilligers te leren kennen en samen te zoeken wat ze 
kunnen of willen betekenen voor je organisatie. Lus doet dit via ‘Lus-baden’, iets wat we willen 
behouden en intensifiëren.  

ATK experimenteert met e-learning. Ook voor Lus zou dit een interessante piste kunnen zijn, aangezien 
onze vrijwilligers verspreid over Vlaanderen wonen.  
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Alle organisaties waar we mee spraken zijn lokaal georganiseerd. Daarin verschillen ze van onze 
werking, want Lus werkt over heel Vlaanderen. Ze hebben sterke wervingscampagnes om vrijwilligers 
te vinden. Zo werkt ATK via sociale media. 

Aangezien we op zoek zijn naar een goed systeem om gegevens te digitaliseren verzamelden we ook 
informatie over de CRM-programma zij hanteerden. Dit is niet enkel in het kader van de registratie van 
Lus- en Link-groepen belangrijk, maar zou zeker ook gebruikt moeten worden om gegevens over onze 
actieve vrijwilligers te kunnen bewaren. 

2.2.3 Speerpunten van het Lus-vrijwilligersbeleid  

Uit de literatuur, de vele gesprekken, brainstorms,… haalden we een aantal speerpunten waar we in 
2018 de basis voor hebben gelegd en in 2019 verder mee aan de slag gaan. 

DE WEG VAN DE GELEIDELIJKHEID EN DIVERSITEIT 

In het verleden lag de lat in onze zoektocht naar vrijwilligers hoog … té hoog. We zochten mensen die 
op vrij korte termijn vanuit onze visie bereid waren om zelfstandig een groepsproces te faciliteren, 
vaak bij iemand die ze tot dan toe niet kenden, voor een organisatie waar ze tot dan toe nog niet zoveel 
voeling mee hadden…  

Willen we blijven groeien, dan hebben we een veel bredere ‘scoop’ nodig, waarbij we niet enkel 
inzetten op het rekruteren van vrijwilligers die direct als kennismaker of compagnon de route aan de 
slag willen, maar ook op het activeren van het potentieel van de reeds aanwezige believers en 
potentiële believers. Mensen die geloven in de missie van Lus maken mensen warm voor waar Lus 
voor staat. Hier bewust mee omgaan zorgt voor ‘supporters’ die reclame maken voor Lus, iemand 
doorverwijzen, af en toe iets meedoen ….  

Op die manier laten we de Lus-familie stap voor stap van onderuit én buitenaf groeien en krijgen we 
een veel grotere groep van burgers die bewust onze visie en missie onderschrijven. Ze werken op zeer 
diverse manieren mee aan het verspreiden ervan. Misschien zijn er in die groep ook mensen die na 
een tijd zin hebben om een groter engagement binnen de organisatie op te nemen. 

Vrijwillig engagement uitte zich in 2018 reeds op vele manieren. Zo zijn er LUS-groepen die een filmpje 
maakten met hun getuigenis, een fotoreportage lieten maken voor Lus-folders en flyers, meegingen 
naar een Lus-infoavond, ... Engagementen die mensen niet snel als ‘vrijwilligerswerk’ omschrijven, 
maar van grote betekenis zijn voor een organisatie als Lus. Ze getuigen van wederkerigheid, 
verbondenheid en engagement, de visie die Lus wil uitdragen 

Als Lus-team is het ongelofelijk belangrijk om deze inzet te detecteren en te ondersteunen zonder het 
te fnuiken in een logge bureaucratie of vakjes-denken. We willen hier in 2019 verder werk van maken 
en hierrond ook zelf meer kansen creëren en initiëren. We hopen op deze manier mensen ook 
groeikansen te geven binnen onze organisatie.  
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DE VERSCHILLENDE TYPES VRIJWILLIGERS IN HET DRAAIBOEK ‘SOIGNEREN VAN LUS-MEDEWERKERS’ 

We moeten er rekening mee houden bij het werven, soigneren en ondersteunen, dat vrijwilligers 
verschillende beweegredenen hebben om zich te engageren bij Lus. Uit de bevraging en gesprekken 
met actieve Lus-vrijwilligers blijkt een grote diversiteit rond de beweegredenen om vrijwilliger te 
worden. Hieraan gekoppeld merken we ook verschillende verwachtingen met betrekking tot 
ondersteuning, vorming, …   

De betekenis die vrijwilligers geven aan hun vrijwillige inzet is ook niet statisch en verandert doorheen 
hun engagement. Elke vrijwilliger is uniek. Beter inzicht in hun beweegredenen en motieven maakt dat 
we hen nog beter op maat kunnen waarderen en ondersteunen. 

We streven ernaar om te groeien naar een grotere Lus-familie van mensen die geloven in onze visie en 
missie. Te vlug een te groot engagement verwachten werkt hierbij niet, maar ook het hokjes denken 
kan een valkuil vormen waardoor we mensen vast zetten als centrale personen of Lus-groepslid of Lus-
vrijwilliger of lus-medewerker, of believer, …  

Als kapstok om hier rond verder aan de slag te gaan, baseren we ons graag op het door Socius 
ontwikkelde model van betekenisverlening, (uit: https://www.socius.be/motieven-van-vrijwilligers), 
daarin is sprake van 4 prototypes van vrijwilligers: 

• Sociaal-veranderaars. streven duidelijke maatschappelijke veranderingen na. Hun participatie 
is sterk bepalend voor hun leven. Ze willen mensen helpen, zichzelf nuttig maken en het goede 
doel steunen.  

“Ik heb het goed, ik heb tijd over, dus waarom niet iets doen voor mensen die het 
wat moeilijker hebben?” Indra, kennismaker  

• Buitenbloeiers willen samen-zijn en zich inzetten voor een groep. Door hun participatie 
geraken ze meer verbonden met een buurt, een groep of een gemeenschap. Ze willen aanzien 
of waardering krijgen, willen erbij horen.  

“Voor mij was deel uitmaken van de Lus-familie al genoeg. Ik kreeg er de 
vriendschap van Eva bij.” Vero, compagnon de route  

“Ik geniet als iedereen naar iedereen luistert en er tijd wordt gemaakt voor een 
gezellig, diepgaand, leerrijk gesprek” Lien, compagnon de route  

• Binnenbloeiers streven naar ontwikkeling van hun eigen kwaliteiten. Ze willen zichzelf 
ontplooien.   

“Ik win 2 keer. Ik oefen in communiceren met groepen, motiveren van mensen. En 
daarnaast help ik anderen om oplossingen te vinden”  

Hannes, compagnon de route  

• Passanten zijn door nuttigheids- en nieuwsgierigheidsoverwegingen slechts incidenteel 
betrokken, wat niet betekent dat ze niet gedreven of gemotiveerd zijn. 
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Het draaiboek ‘Soigneren van Lus-medewerkers’, dat in 2018 ontwikkeld werd, is gebaseerd op deze 
indeling en vooral op het besef dat ‘dé’ Lus-vrijwilliger niet bestaat. Het is een draaiboek geworden die 
goesting geeft om vrijwilligers te soigneren en geen vast keurslijf met standaarden die moeten worden 
gevolgd. Wel een houvast om keuzes te maken én een manier om de inzet en de motivatie van de 
vrijwilligers te herkennen, erkennen én te waarderen op maat. 

Een vrijwilliger wil persoonlijk aangesproken en gesoigneerd worden. Onze vrijwilligers geven aan dat 
een frequent, vlot én informeel contact met de Lus-medewerkers één van de belangrijkste troeven van 
onze organisatie is. Weten dat er iemand is waarop ze kunnen terugvallen maakt dat ze zich 
gewaardeerd voelen.  

Dit sluit aan bij wat uit onderzoek naar voor komt1: dynamische vrijwilligersorganisaties blinken vaak 
uit door het feit dat er mensen werkzaam zijn die op een persoonlijke, authentieke en bevlogen manier 
uitblinken in informeel contact met en tussen vrijwilligers. Om dit te blijven bewaken werkt Lus met 
procesverantwoordelijken zodat elke compagnon de route één vast aanspreekpunt heeft binnen de 
organisatie die hem/haar ondersteunt en mee op de hoogte is van zijn of haar Lus of Link-groep. 
Daarnaast daagt het ons uit om na te denken wat vrijwilligers onderling voor elkaar kunnen betekenen. 
Zij kunnen ten aanzien van elkaar ook een rol opnemen in het soigneren en van elkaar leren. Dit jaar 
bijvoorbeeld, namen meer ervaren kennismakers nieuwe kennismakers mee op sleeptouw. 
Werkpunten op dit vlak is zeker het blijven soigneren van vrijwilligers die nog geen Lus- of Link-groep 
hebben of waarvan de groep een tijdje ‘on hold’ is, kennismakers die wachten op een vraag in hun 
buurt, enz. Deze dreigen vlugger door de mazen van het net te vallen, iets waar we in 2019 mee aan 
de slag moeten (zie infra). 

DE KRACHT VAN LUS IS NET DAT MENSEN EN-EN-EN -… KUNNEN ZIJN! 

Christine is mama van een centrale persoon die een groep heeft rond haar zoon 
maar tegelijk wil ze aan de slag als compagnon de route voor iemand anders. 

Hadewych was een tijdlang compagnon de route, maar door veranderingen in 
haar werksituatie kan ze dit engagement niet langer opnemen. De rol van 

kennismaker blijkt haar op het lijf geschreven. 

Renata gaat als centrale persoon mee naar een beurs om Lus bekend te maken.  
Een voorbijganger stelt haar de vraag of zij ook een vrijwilliger is binnen Lus.  Een 
vraag die lichte stress veroorzaakt bij Renata:  ‘wat ben ik? Ik heb een Lus-groep 
en ik kom nu mee om te vertellen wat dat voor mij betekende, maar ik ben geen 

vrijwilliger hé, of toch?’ 

De groep van Marij is fan van Lus en zet een actie op voor de Warmste Week en 
mobiliseert hiervoor ontzettend veel mensen in hun dorp waarvan er enkelen 

nadien aangeven zin te hebben om iets te doen voor Lus.… 

Toen we eind vorig jaar een oproep lanceerden naar onze Lus-groepen in Oost-
Vlaanderen om mee te participeren aan een train-de-trainer van de 

Herstelacademie, om daarna ook vorming te gaan geven over Lus reageerden een 
6-tal mensen enthousiast op onze vraag. 
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2.3 Aantallen 

Eind 2018 rondden we af met een groep van 125 vrijwilligers, wat een groei betekent van 5 vrijwilligers 
ten opzichte van 2017. Nochtans vonden we 18 nieuwe mensen bereid om als vrijwilliger aan de slag 
te gaan dit jaar. 13 anderen zegden echter om diverse redenen hun engagement op (zie infra). 

Van de groep van 125 vrijwilligers zijn er 80 aan de slag als compagnons de route, gekoppeld aan een 
Lus-groep of Link-groep ergens in Vlaanderen, 19 zijn als kennismakers op pad. 

Een 15-tal vrijwilligers zijn in opleiding als kennismaker of in afwachting om gekoppeld te worden aan 
een centrale persoon. Dit proces vergt tijd maar is zeer cruciaal: de vrijwilliger en centrale persoon 
moeten tijd krijgen om elkaar te leren kennen voordat ze beslissen om samen op weg te gaan. 

De raad van bestuur en de algemene vergadering zijn uitgebreid en er zijn 2 vrijwilligers gestart die Lus 
ondersteunen bij alle IT-vraagstukken. Deze vrijwilligers in combinatie met de vrijwilligers die 
‘praktische hulp bieden’ op evenementen, beurzen en vorming vormen een ploeg van ongeveer 10 
mensen. Zij schrijven bijvoorbeeld interviews uit, bewerken filmpjes, ontwikkelen onze website, … 

2.4 Duur van het vrijwillig engagement 

Een gezonde vrijwilligersorganisatie krijgt regelmatig nieuwe instroom van vrijwilligers, maar voor een 
gezond evenwicht in de organisatie is ook de duur van het engagement van de actieve vrijwilligers van 
belang.  

We realiseerden ons begin 2018 dat we dit goed moeten registreren. We houden consequent het 
startmoment van vrijwilligers bij en vragen we in een kort uitstapgesprek ook naar de reden waarom 
mensen stoppen met hun engagement. Hierdoor krijgen we in de toekomst een beter zicht op de 
cruciale punten en kunnen we van daaruit mogelijk acties ondernemen. 

De 13 vrijwilligers die vorig jaar stopten gaven bijna allemaal persoonlijke redenen aan, hoewel die 
heel divers kunnen zijn: veranderingen in de werksituatie van mensen, verhuis, veranderingen in de 
gezinssituatie (kinderen krijgen, echtscheiding, …) maken dat tijd vrijmaken voor vrijwilligerswerk 
moeilijker wordt.  

Vrijwilligerswerk bij Lus is niet hoog in frequentie. Vaak moeten mensen zich 1 tot 2 keer in de maand 
vrijmaken. Dit heeft voordelen en blijkt aantrekkelijk voor mensen die het reeds druk hebben en zich 
toch als vrijwilliger willen engageren. Die lage frequentie kan ook in ons nadeel spelen. Binnen de groep 
kennismakers zijn er een aantal mensen die in de loop van 2018 gestopt zijn net omwille van die te 
lage frequentie. Zij gaven aan dat ze niet ‘in de job kwamen’ en besloten dan toch maar een andere 
vrijwilligerstaak buiten onze organisatie op te nemen.  

Dit is sociaal kapitaal dat we verliezen, wat zeer jammer is. De verantwoordelijke voor de kennismakers 
houdt dit zeer goed in het oog en probeert te zorgen dat mensen snel kunnen starten, maar als er in 
een regio geen of te weinig aanmeldingen zijn, is dit moeilijk op te vangen op dit moment. We bekijken 
in 2019 hoe we ons hiervoor nog beter kunnen wapenen.  
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Van de groep kennismakers die eind 2016 begin 2017 gestart zijn beginnen er nu mensen af te haken. 
We willen uitzoeken hoe dit komt en bekijken of we hen extra uitdagingen kunnen bieden, zodat hun 
blijfsduur verlengd kan worden. Ze bezitten immers een behoorlijke hoeveelheid kennis die zeer 
waardevol is voor startende vrijwilligers en de organisatie in het algemeen. Tegelijk leert het ons dat 
een vrijwilligersorganisatie altijd alert moet blijven. Het uitbouwen van een groep kennismakers is één 
ding, ze soigneren, laten evolueren en behouden is weer iets anders. 

2.5 Rol van de ondersteunende professional 

In 2018 werd de verschuiving in het takenpakket van de betaalde medewerker naar het werken met 
vrijwilligers verder gezet. De ondersteuning van vrijwilligers wordt steeds duidelijker de basisopdracht 
van elke Lus-medewerker, niet het zelf opstarten en ondersteunen van Lus-processen. 

Zoals Van Robaeys en Lyssens-Danneboom aangeven komt “de focus meer en meer te liggen op het 
scheppen van een omgeving en randvoorwaarden waarbinnen de relatie tussen burgers kan ontstaan, 
groeien en gedijen. De sociale professional moet zich hiertoe veelzijdig bekwamen: in werven, 
screenen, matchen, ondersteunen, vormen, waarderen en veranderen.” (uit: kwetsbaar verbonden, 
Bea van Robaeys en Vicky Lyssens-Danneboom). 

De geboden ondersteuning evolueert mee met de natuurlijke ‘flow’ van de Lus-groepen. Bij de start 
gaat het vaak over het samen zoeken naar mensen die deel willen uitmaken van de Lus-groep van 
iemand. Eénmaal de groep van start gegaan is, gaat de medewerker soms mee naar de samenkomsten, 
bereidt hij die samen met de vrijwilliger voor, gebeuren er coachende gesprekken achteraf, enz. Ook 
wanneer groepen ‘zelfstandig’ draaien, blijft de Lus-medewerker een rol vervullen door regelmatig 
contact te hebben, daar waar nodig nog eens mee te gaan naar een samenkomst, het geven van input 
bij groepen die dreigen stil te vallen, … 

Het ondersteunen van vrijwilligers vraagt blijvend middelen en mankracht. Hoe meer groepen, hoe 
meer vrijwilligers aan zet zijn, maar ook hoe meer middelen en personeelsuren er nodig zijn om de 
vrijwilligers goed te begeleiden. Het inzetten van vrijwilligers is geen besparingsoperatie en kan enkel 
werken als ze vertrekt van de meerwaarde die vrijwillige inzet biedt in het leven van mensen.  

Het vinden en ondersteunen van vrijwilligers is niet louter een verantwoordelijkheid van elke 
medewerker op zich, het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid van het team.  Om die reden werd 
in 2018 het thema vrijwilligers een vast agendapunt op de teamagenda.  Zo doen we bij elke opstart 
de denkoefening om in die specifieke buurt een kandidaat compagnon de route te vinden. Zo willen 
we vermijden er groepen zijn die te lang zonder vrijwilliger aan de slag zijn.  
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2.6 Samenvattend: een beeld van Lus als vrijwilligersorganisatie anno 2018 

We sluiten dit hoofdstuk graag af met een metafoor die mooi de plaats van vrijwilligers binnen onze 
organisatie samenvat, en tegelijk een antwoord geeft op de vraag die we ons bij de start van het 
werkjaar stelden: “Wat is de plaats van vrijwilligers binnen Lus en hoe willen wij onze vrijwilligers 
werven, begeleiden, soigneren en behouden?”. 

Het is een beeld dat we ontlenen bij Movisie die een onderscheid maken tussen drie types van 
vrijwilligersorganisaties aan de hand van 3 soorten dans:  

• Het klassiek ballet 
• De moderne dans  
• én vrije expressie  

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Pak%20de%20passie%20%5BMOV-
181645-0.3%5D.pdf). 

Samen met onze vrijwilligers heeft Lus resoluut de kaart getrokken van de moderne dans. In een 
moderne dans weet je nooit precies wat er gaat gebeuren. Er is ruimte voor eigen creativiteit en 
improvisatie. Elke Lus-groep, elke ontmoeting binnen Lus is anders.  

We nodigen onze vrijwilligers uit om mee te gaan in de ritme van de centrale personen en de 
organisatie. Toch trachten we met een duidelijke visie en missie te zorgen voor eenheid in de 
uitvoering.  

Elke dans (Lus- of Link-groep, ontmoeting, …) kan anders zijn, wat soms tot onzekerheid leidt. We 
willen onze vrijwilligers in hun krachten zetten en soigneren zodat ze zich gewaardeerd voelen en de 
energie blijven vinden om samen te dansen.   

Zoals in elke moderne vrijwilligersorganisatie zijn er ook in Lus tijdelijke en flexibele verbanden, wel 
binnen de context van de organisatie en met een duidelijke visie voor ogen. Er zijn geen vaste functies. 
Lus vertrekt vanuit de goesting en motivatie van zijn vrijwilligers. Zo krijgt onze organisatie steeds 
opnieuw vorm door de mensen die willen bijdragen aan de missie om mensen te verbinden met elkaar.  

  

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Pak%20de%20passie%20%5BMOV-181645-0.3%5D.pdf)
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Pak%20de%20passie%20%5BMOV-181645-0.3%5D.pdf)
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2.7 Overzicht van de gerealiseerde acties in 2018 

Actie 1: elke actieve Lus-vrijwilliger heeft een vernieuwd vrijwilligerscontract en een 
samenwerkingsovereenkomst. 

 

 
Actie 2: elke nieuwe vrijwilliger heeft een startpakket ontvangen.  

 
Actie 3: Opmaak van 1 up-to-date lijst met gegevens van actieve vrijwilligers (cfr GDPR) en 
deze maakt onderdeel uit van een ruimere CRM-databank. 

 

Deze actie leek meer complex dan verwacht.  Er werd één lijst opgemaakt met accurate gegevens van 
alle Lus-vrijwilligers. De verwerking binnen 1 CRM-systeem is voor het volgend werkjaar. 

Actie 4: Er is een uitgewerkt en gevarieerd vormingsaanbod voor Lus-vrijwilligers en binnen 
de 6 maanden na hun start heeft elke nieuwe vrijwilliger een Lus-bad gevolgd. 

 

Lus-baden voor nieuwe vrijwilligers: 

• 15/01/2018 in Gent (3 deelnemers) en 5/2 (2 deelnemers)  
• 12/02/2018 in Antwerpen (2 deelnemers)  
• 11/06/2018 in Dilbeek (4 deelnemers) 
• 16/06/2018 in Westerlo (5 deelnemers) 
• 27/09/2018 in Antwerpen (4 deelnemers)  
• Op verschillende plaatsen kregen vrijwilligers uitgebreide instapgesprekken als een Lus-bad in 

hun regio niet aan de orde was: Balen, Heist-op-den-Berg, Kapellen, Opstal, Berchem, 
Ruisbroek, Wemmel, … 

Inspiratie-avond: 

• 16/04/2018 in Oostende (4 deelnemers) 
• 06/06/2018 in Leuven (3 deelnemers) 

Visueel werken:  

• 05/11/2018 in Gent (3 deelnemers)  
• 10/03/2018 in Sint-Niklaas (6 deelnemers) 

Empathisch luisteren en vragen stellen: 

• 22/02/2018 in Antwerpen (3 deelnemers) 
• 20/09/2018 in Brugge (4 deelnemers) 
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Werken met groepen: 

• 05/05/2018 in Gent (4 deelnemers) 

Daarnaast maakten we onze vrijwilligers attent op de mogelijkheden voor online leren via aanbieders 
buiten Lus: teken-vierdaagse (De Betekenaar) en groepsdynamica (Socius). 

Actie 5: Er is een draaiboek uitgewerkt hoe het Lus-team vanuit een back-office rol de Lus-
vrijwilliger zo goed mogelijk kan ondersteunen op maat.  

 

 
Actie 6: De Algemene vergadering is uitgebreid met vrijwilligers die vanuit eenzelfde missie 
en visie Lus verder mee willen uitbouwen.  

 

 
Actie 7: Er werd een stuurgroep opgericht van vrijwilligers die de rol van architecten willen 
opnemen met betrekking tot het vrijwilligersbeleid binnen de organisatie.  

 

We hebben dit doel via een andere weg uitgewerkt, zie supra: 1.2.1. inspiratie van binnenuit. 

Actie 8: zoveel mogelijk aanwezig zijn op de vrijwilligersbeurzen. 
 

 

We namen we deel aan de vrijwilligersbeurs van stad Gent en stad Antwerpen.   

De beursstand van Lus werd uitgewerkt en vrijwilligers gaan mee om over hun vrijwilligerswerk te 
getuigen. Deze methode is arbeidsintensief en zorgt niet altijd meteen voor een brede instroom van 
vrijwilligers, maar zorgt wel voor bekendmaking, de uitbouw van een groep van ‘believers’ of 
supporters wat vaak onrechtstreeks wel leidt tot vrijwilligers die instappen bij Lus.  

Naast deze beurzen ontwikkelden we in 2018 ook het systeem van Lus-infoavonden (een beetje naar 
analogie met de vroegere Tupperware-party’s) waar mensen die geïnteresseerd zijn in Lus welkom zijn 
om verder kennis te maken met onze organisatie, mee na te denken over potentiële Lus vrijwilligers 
en eventueel zelf als vrijwilliger in te stappen.  

Op deze infoavonden krijgt het verhaal van een Lus- of Link-groep een centrale plaats. Hiervoor 
experimenteerden we met het meenemen van ‘centrale personen’ die getuigden over de betekenis 
van hun groep. Deze insteek blijkt bijzonder krachtig en willen we in 2019 verder inzetten. 

Actie 9: Lus aanmelden bij online platforms vrijwilligers 
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Onze vacatures staan op give-a-day, vrijwilligerswerk.be, plaatselijke sites van steden en gemeenten; 
Duffel, Antwerpen, Herk-de-Stad... Ze worden per persoon per gemeente gepost en worden aangevuld 
met algemene vacatures. Op facebookpagina’s van plaatselijke vrijwilligerspunten en 
vrijwilligerspagina’s van Hogeschool AP worden vacatures gepost. 

Actie 10: Leergesprekken opzetten met andere vrijwilligersorganisaties (ATK, EK-c, DOMO, 
vrijwilligerspunt, wereldwinkels).  

 

Is gebeurd, zie 1.2.2. Inspiratie van buitenaf 

Actie 11: In oktober is er een Lus-dag voor alle vrijwilligers. 
 

De Lus-dag ging door op 20 oktober in Antwerpen. Er waren 42 deelnemers. In de voormiddag werden 
de aanwezigen op de hoogte gehouden van wat reilt en zeilt in Lus en gingen we via de GPS-methodiek 
met hen in gesprek rond Lus als vrijwilligersorganisatie. In de namiddag werd er ruimschoots de tijd 
genomen om mensen te verwennen. Een maaltijd, bereid door de sociale werkplaats Travant vzw en 
een fiets- of wandeltocht door Antwerpen zorgden ervoor dat iedereen elkaar gezellig kon ontmoeten.  

Enkele reacties van de Lus-vrijwilligers: 

“Hallo, Bedankt voor de leuke, warme en deugddoende dag gisteren. Leuk dat ik 
iets kon betekenen. Groetjes, Marleen.” 

“Langs deze weg een dikke pluim aan het ganse Lus-team voor de gezellige 
zaterdag. Het was echt de moeite voor mij en heb ervan genoten. Eigenlijk teveel 
moeite van jullie kant om ons zo in de watten te leggen, dat was echt niet nodig. 

“We hebben ne keer goed kunnen lachen en fietsen met wat plagerijen....... moet 
kunnen. 

Een open, gezellige en motiverende dag! Hopelijk voor herhaling vatbaar en mag 
gerust wat bescheidener zijn. Groetjes en veel dank, Karel” 
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OP DE VRIJWILLIGERSDAG NAMEN WE TIJD VOOR ‘SAMEN ZIJN’… 

 

… EN ‘SAMEN WERKEN’ 
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2.8 Jaarplanning 2019 

In 2019 willen we verder gaan op het élan van het voorbije werkjaar.  We stellen ons 4 grote doelen 
die we graag concretiseren in een aantal acties. 

In 2019 blijft de Lus-vrijwilligers-familie actief groeien. 

• Er blijft bijzondere aandacht voor de werving van compagnons de route én kennismakers via 
vrijwilligersbeurzen en/of Lus-infoavonden.  

• Er is een goed rekruteringsplan uitgewerkt dat past in een breder communicatieplan van Lus.  
• Er zijn minimaal 25 nieuwe vrijwilligers gerekruteerd in 2019.  
• De blijfsduur van Lus-vrijwilligers is gekend en er worden acties ondernomen om die blijfsduur 

te verlengen.  
• Minimaal 5 centrale personen zetten de stap naar een vrijwillig engagement bij Lus.  

Lus-vrijwilligers kunnen op alle niveaus in de organisatie participeren op verschillende manieren. 

• Lus-bad en Lus-infoavonden worden georganiseerd met vrijwilligers, netwerkgroepsleden en 
centrale personen. Zij nemen een actieve rol op tijdens die avond.  

• Vrijwilligers, netwerkgroepsleden en centrale personen worden minstens 1 keer per jaar 
uitgenodigd om deel te nemen aan bekendmakingen, Lus-baden, Lus-infoavonden, 
denkavonden… 

• Vrijwilligers, Lusgroep-leden en centrale personen worden minimaal 4 keer per jaar 
uitgenodigd om een nieuwe rol op te nemen in de organisatie. (bekendmaking, Lus-baden, 
Lus-info-avonden, denkavonden, …) 

• In 2019 starten we met 2 concrete werkgroepen met afgebakend engagement voor het thema 
communicatie en voor het thema ‘workshops bewustwording’. 

• In alle contacten met Lus-vrijwilligers is er aandacht voor input van de vrijwilliger en evaluatie 
van de huidige werking. 

• Bij opstartende projecten wordt telkens de vraag gesteld op welke wijze en wanneer 
vrijwilligers betrokken worden in de opmaak van het project en in het besluitvormingsproces 
rond dit project.  

• Vrijwillig engagement bij Lus staat voorop, maar omwille van tijd en haalbaarheid is de manier 
van participeren niet altijd op dezelfde wijze mogelijk en wenselijk. Lus-medewerkers nemen 
bij de opstart van ieder initiatief en project in Lus de tijd om te reflecteren op welke wijze 
vrijwilligers zouden kunnen betrokken worden in een project.  
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Lus-vrijwilligers worden gevoed om hun vrijwilligerswerk nog beter te doen. 

 

• Er zijn 4 vrijwilligersnieuwsbrieven die zorgen voor informatiedoorstroming, motivatie van 
vrijwilligers en inhoudelijke input. 

• Iedere vrijwilliger kan op 2 momenten in het jaar andere vrijwilligers inhoudelijk ontmoeten in 
zijn/haar buurt.  

• Het thema evalueren staat in de kijker gedurende heel 2019. Via co-creatie wordt afgerond 
met een raadpleegbaar synthesedocument.  

• ‘Tijd’ voor informele contacten met vrijwilligers wordt bij iedere Lus-medewerker in zijn 
takenpakket voorzien.  

• Er worden 2 online vormingstools uitgewerkt om vrijwilligers te inspireren.  

De Lus-vrijwilliger wordt goed gesoigneerd. 

 

• De administratie van Lus-vrijwilligers blijft op punt. (vrijwilligersregister, kostennota’s en 
terugbetalingen, …). 

• Er is een Lus-vrijwilligers-dag waar iedere Lus-vrijwilliger op uitgenodigd wordt.  
• Er wordt tijd en ruimte voorzien in de takenpakketten van Lus-medewerkers om vrijwilligers 

te werven, soigneren, coachen en vormen.  
• Elke vrijwilliger krijgt een Lus-tas met materiaal als onthaalpakket. 
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3 Hoofdstuk 3. De Lus- en Link-groepen 

3.1 Lus-groepen 

Een Lus-groep is een unieke kring van familie, vrienden, kennissen of buren die bewuster betrokken 
willen zijn op het leven van iemand in een kwetsbare positie. Een Lus-groep komt regelmatig samen 
om te luisteren, na te denken, te plannen, te vieren…  De centrale persoon kiest wie er bij is, de groep 
komt samen op een plek die voor hem of haar goed voelt, op een moment dat het voor iedereen past. 

Evaluatiegesprekken met groepsleden, vrijwilligers en het team zorgden in 2018 voor een duidelijke 
set voorwaarden om van start te kunnen gaan: 

3.1.1 Er is een wens tot verandering bij de initiatiefnemer of centrale persoon   

Dit is iets anders dan een nood of gemis.  Als je vertrekt van een nood of gemis creëer je de verwachting 
dat je die nood gaat lenigen, het gemis gaat wegnemen. Wij gaan in verkennende gesprekken op zoek 
naar ‘een vlammetje’, een drive (hoe klein ook) van mensen om iets te veranderen aan hun huidige 
situatie. Die verandering kan op verschillende domeinen zitten en kan ook heel klein zijn, maar ze moet 
vertrekken van de persoon die initiatief neemt. 

3.1.2 Er is bereidheid om het eigen netwerk te verkennen en te betrekken 

Niemand is helemaal alleen op de wereld. Mensen die met Lus op pad gaan zijn bereid om hun eigen 
netwerk te verkennen, open te stellen, te betrekken.  Zij blijven hier de regie over hebben en bepalen 
wie wel/niet betrokken wordt.  Het hoeft niet persé dichte familie zijn, maar we willen wel op 
verkenning gaan welke mens(en) er uit het leven van de persoon, mee op pad willen gaan.  

Bij sommige mensen is dit eenvoudig, bij anderen is het natuurlijk netwerk zo verschrompeld dat het 
niet voor de hand ligt zelfs maar 1 of 2 andere personen te vinden die zich willen engageren, maar ook 
in zo’n situaties kan een proces opgestart worden. De grote en sterkte van de groep is geen criterium 
op zich om te starten, het bepaalt alleen het tempo waarmee het proces van start kan gaan. 

Wanneer er geen andere mensen ‘beschikbaar’ zijn is het de eerste opdracht om die te gaan zoeken 
en hiervoor moet er een bereidheid zijn van de centrale persoon om zijn of haar netwerk open te 
stellen, bereid zijn op zoek te gaan naar oude linken, … Daar waar we geen familie, vrienden, kennissen 
vinden bekijken we of we betrokken hulpverleners vinden die zeker in een eerste fase, mee op pad 
willen gaan. 
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3.1.3 Het doel is elke keer een unieke Lus-groep uit te bouwen   

Het groepsgebeuren staat zeer centraal in onze werking en is ons handelsmerk. Eigenlijk gaat het elke 
keer over het vormen van een kleine ‘community’ van mensen  

• die vrijwillig kiezen om zich te engageren 
• met eenzelfde doel voor ogen 
• en het geloof dat ze iets kunnen veranderen 

Deze community wordt ondersteund door een compagnon de route. Dit concept is iets anders dan 
duo-begeleidingen, buddywerkingen, … en daar kiezen we bewust voor omdat de voordelen voor Lus 
zo duidelijk zijn: 

• Wanneer je meerdere mensen betrekt bouw je een grotere buffer en maak je het netwerk 
minder broos. 

• De kern ligt in de groep van betrokken mensen die bewust kiezen om op een andere 
manier betrokken te zijn.  Hierdoor krijg je als het ware zelfregulerende systemen die 
bijsturen waar mogelijk en ook de kwaliteit kunnen bewaken. 

• De rol van de Lus-vrijwilliger is zeer duidelijk: ze gaan als compagnon de route mee op stap 
met de groep. Ze worden niet aangebracht als mogelijke vriend van de centrale persoon 
maar als betrokken burger die vanuit een specifieke opdracht zijn steentje wil bijdragen.  
Het is niet aan de Lus-vrijwilliger om de wens aan contact en verbondenheid bij de centrale 
persoon in te vullen, maar wel om deze te faciliteren. 

• Ten slotte hebben we ervaren dat Lus-groepen als mini-communities veel meer sociaal 
kapitaal genereren dan wat via 1-1 begeleidingen mogelijk is. 

3.1.4 Er is ruimte voor een procesmatig gebeuren, Lus is geen planningssysteem.   

Er wordt geen vast format gevolgd, de groep bepaalt het tempo en de ‘flow’, maar er worden wel 
krachtgerichte strategieën ingezet omdat die een handige hefboom zijn om met de groep tot 
veranderingen te komen door: 

• Tijd te nemen om een duidelijk gedeeld beeld te vormen van een wenselijke toekomst en 
het uitnodigen van mensen om mee te werken om deze droom ook te realiseren.  

• Het versterken van relaties  
• Het aan de slag gaan en te leren uit successen en tegenslagen … 

3.1.5 Er is een Lus-vrijwilliger die als compagnon de route het proces faciliteert   

Een Lus-vrijwilliger leidt de groep niet, maar faciliteert een subtiel proces van vragen stellen, luisteren, 
samenvatten, reflecteren, aanmoedigen. Hierdoor komt de energie die in elke groep altijd (latent) 
aanwezig is vrij en kan deze ingezet worden en tot verandering leiden. Authentiek luisteren naar elkaar 
is uiteindelijk de kern.   
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3.2 Link-groepen 

Naast de gekende Lus-groepen zijn we de voorbije jaren op zoek gegaan naar andere manieren van 
verbinden.  Eén van de nieuwe projecten is het opstarten van Link-groepen.  Zo’n groep bestaat uit 
een aantal mensen, meestal uit eenzelfde buurt, met eenzelfde nood aan of wens naar meer contact 
en uitwisseling. In een Link-groep krijgen mensen de kans in een veilige omgeving op hun tempo (terug) 
te ervaren wat het is om samen dingen te doen, over interesses te praten, in verbinding te komen met 
anderen. Op die manier wordt een Link-groep een springplank naar eigen wensen en dromen, naar 
activiteiten en het aanwezig zijn in de samenleving en naar groepen of gemeenschappen in de buurt.  

3.3 Cijfergegevens 

3.3.1 Nieuwe aanmeldingen in 2018  

In 2018 kreeg Lus 129 nieuwe aanmeldingen binnen. Dit is een lichte stijging van het aantal nieuwe 
aanmeldingen (van 119 naar 129).  De groep mensen die langer dan een jaar beroep doen op 
ondersteuning vanuit Lus is gelijk gebleven. 
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De aanmeldingen kwamen uit gans Vlaanderen, met een overwicht van vragen uit Oost-Vlaanderen en 
Antwerpen (zoals ook in 2017 het geval was), een lichte daling van het aantal vragen uit West-
Vlaanderen (van 12% in 2017 naar 9% dit jaar) en een lichte stijging van het aantal aanmeldingen vanuit 
Limburg (van 2% naar 6%). 

 

In 37% van de gevallen gebeurde de aanmelding door de centrale persoon zelf of door iemand uit zijn 
persoonlijk netwerk. 63% werd aangemeld via diverse diensten en organisaties uit de brede 
welzijnssector.   

 

Deze cijfers zijn sterk gelijklopend met vorige jaren. Een nieuw gegeven dit jaar zijn wel de 
aanmeldingen vanuit de jeugdhulp waarbij ‘werken aan het netwerk’ opgelegd wordt door de 
jeugdrechtbank of consulent. Tijdens kennismakingsgesprekken blijkt dat deze jongeren of gezinnen 
gemotiveerd zijn en aan de slag willen gaan, maar we stellen ons als organisatie toch enige vragen met 
betrekking tot ‘vrijwilligheid’. Ook via de VDAB kregen we een gelijkaardige vraag.  

Met betrekking tot doelgroepspecifieke kenmerken van de aangemelde personen merken we het 
effect van het afronden van een aantal verbredingsprojecten zoals deze binnen de sector van de 
ouderenzorg, het project met Kom Op Tegen Kanker en het project met de gevangenissen: het aantal 
ouderen, mensen met gezondheidsproblemen en (ex)gedetineerden daalden van 7 à 8% in 2017 naar 
3% in 2018. Dit is belangrijk om mee te nemen in onze heroriëntering van onze onrechtstreekse 
interventies. Het aan de slag gaan met professionelen uit een bepaalde sector heeft namelijk ook effect 
op het aantal rechtstreekse aanmeldingen vanuit deze sectoren.  Dit had enerzijds te maken met het 
feit dat we binnen elk verbredingsproject pro-actief op zoek gingen naar mensen die interesse hadden 
in onze werking maar ook met het feit dat we op die manier een netwerk uitbouwden van 
hulpverleners die onze werking steeds beter leerden kennen en daardoor ook vlugger doorverwezen.  
Het levendig houden van ook deze linken (oa met het UZ Leuven, het Wit-Gele kruis, … ) en het zoeken 
naar andere, meer rechtstreekse ‘lijnen’ naar bepaalde doelgroepen, vormt een grote uitdaging voor 
volgende werkjaren.     
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De redenen waarom men contact opneemt met Lus zijn heel divers, hoewel er een rode draad 
doorheen alle aanmeldingen loopt die betrekking heeft op versterken en uitbreiden van sociale 
contacten en betrokkenheid van anderen 

Adib wil graag zinvolle vrije tijdsbesteding. Hij droomt ervan om beroepsgitarist te 
worden maar hij slaagt er niet in hier alleen stappen in te zetten. 

Bert heeft nood aan contact met mensen. Zijn verblijf in de psychiatrie heeft hem 
fel doen vereenzamen. 

John en Annemieke, de ouders van Roan willen graag de steungroep uit het 
D.O.P.-proces verderzetten. Ze willen met de groep graag spreken over 

beslissingen in het leven van Roan. 

Lut wil zich nuttig maken binnen de samenleving en is op zoek naar een zinvolle 
invulling van haar leven, maar geraakt er niet uit wat ze wil, hoe ze dit kan doen. 

Natacha verhuisde naar Dienstencentrum Ter Engelen in Maaseik en woont er op 
kamers. Begeleiding hoopte dat Natacha op het aanbod van Lus zou ingaan om 

haar netwerk uit te breiden. 

Sinds Els geen partner meer heeft zijn de weekends heel eenzaam en komt ze 
amper de deur uit. Ze wil graag meer sociaal contact met meer/nieuwe mensen 

uit haar netwerk 

Stephanie heeft op jonge leeftijd kanker gehad. Dit heeft nu een zeer grote impact 
op haar kwaliteit van leven. Stephanie wil terug controle over haar eigen agenda. 
Meer sociaal contact. Daarnaast heeft Stephanie ook veel praktische hulp nodig 

wanneer ze ziek is. Bij wie kan ze hiervoor terecht?  

Tessie is zeer eenzaam en zou graag extra volk over de vloer krijgen. 
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Naast aanmeldingen voor Lus-groepen kregen we via de Lus-telefoon en e-mail ook heel wat andere 
vragen binnen. Niet alle vragen zijn vragen voor Lus en in zo’n situaties proberen we gericht door te 
verwijzen. 

Uit de vele telefoons en mails vingen we een aantal opvallende signalen op:  

• We kregen meer vragen van mensen die worstelen met eenzaamheid en vragen hadden over 
de uitbreiding van hun netwerk, maar dan via het inzetten van buddy’s of vrijwilligers (om eens 
een kopje koffie mee te gaan drinken, …)  

• De vragen om netwerk uit te breiden om concrete zorgvragen op te vangen namen toe.  Bv 
vraag naar opvang voor zieke kinderen of kinderen met beperking wanneer ouders gaan 
werken zijn, of alleenstaande ouders die de zorg voor de kinderen niet rond krijgen.  

• De vragen uit de jeugdzorg namen toe, niet alleen de aanmeldingen, maar ook de vragen van 
hulpverleners met vragen over hoe zijzelf hiermee aan de slag kunnen gaan. 

• De vragen naar bemiddeling, herstel van gebroken familiebanden stegen. 
• De vraag van studenten voor informatie, stage-mogelijkheden en input rond netwerkgericht 

werken steeg spectaculair.  Het thema blijkt meer en meer op de voorgrond te komen in het 
werkveld. 

3.3.2 De kennismakingsgesprekken   

Eind 2018 stond de teller van het aantal kennismakingsgesprekken op 140. Verdere analyse van deze 
gegevens toont dat er bij 100 van de 129 aanmeldingen één of meerdere kennismakingsgesprekken 
plaatsvonden. Bij een aantal mensen die zich aanmeldden in 2018 zijn de kennismakingen nog lopende. 
We nemen voldoende tijd om rustig te verkennen of Lus van betekenis kan zijn, in alle vrijblijvendheid. 

Een beperkt aantal mensen (13) zagen uiteindelijk af van een kennismakingsgesprek. Het is niet altijd 
te achterhalen wat hiervan de reden is. Soms is het niet meer nodig, soms is hun situatie net 
verslechterd. Sommigen hebben ‘ja’ gezegd om de hulpverlener die hen aanmeldde gunstig te 
stemmen. We zijn aanklampend en proberen verschillende keren contact te maken, maar soms eindigt 
het traject hier. 

50% van de kennismakingsgesprekken in 2018 was in handen van vrijwillige kennismakers. 
Kennismakers met ervaring gaan alleen op gesprek.  Nieuwe kandidaat kennismakers worden op 
sleeptouw genomen door een Lus-medewerker of een andere vrijwillige kennismaker. Zo krijgen ze 
verschillende kansen om ervaring op te doen. 

De reden waarom er gesprekken door Lus-medewerkers opgenomen worden hebben vaak te maken 
met de locatie (regio’s waar we nog geen kennismakers hebben).  

Soms kan een vrijwilliger zich niet op korte termijn vrijmaken, ook dan gaat een betaalde kracht langs. 
We willen centrale personen niet laten wachten op een gesprek en streven ernaar dat er binnen de 
drie weken contact met hen opgenomen wordt om een afspraak te plannen.  

We blijven ervan overtuigd dat het zinvol is dat het eerste afspraak met onze organisatie via een Lus-
vrijwilliger gebeurt. Ze nemen in zo’n gesprek de tijd om echt, volwaardig te luisteren. Daarnaast zet 
het meteen onze werkwijze in de verf. 
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3.3.3 De opstart 

Na de kennismakingsgesprekken beslisten 65 mensen om verder te gaan. Dit betekent dat zo’n 35% 
van de mensen waar we op kennismakingsgesprek gingen afzagen van een verdere opstart. Bij een 
aantal van hen waren de kennismakingsgesprekken voldoende als bewustwording en gingen mensen 
zelf aan de slag met het terug activeren van hun bestaand netwerk. Anderen bleken nood te hebben 
aan acute, concrete zorg.  In een aantal situaties kon doorverwezen worden naar D.O.P. Tenslotte 
waren er ook een aantal mensen die het niet zag zitten om in hun eigen bestaand netwerk op zoek te 
gaan naar mensen die mee op pad willen gaan en net dat is een van de enige ‘vereisten’ om een Lus-
traject op te kunnen zetten. 

Van de 65 processen die na de kennismakingsgesprekken opgestart werden, bevonden 34 personen 
zich eind december in de opstartfase, 30 personen hadden eind 2018 al een Lus-groep en 1 groep 
stond na enkele maanden al zo ver dat zij met hun compagnon de route en zonder aanwezigheid van 
een betaalde Lus-medewerker verder kon. 

3.3.4 Actieve Lus en Link-trajecten  

Onder andere door aan de slag te gaan met de GDPR-wetgeving, kwam de vraag wat we onder actieve 
processen verstaan, wanneer we een proces als afgerond beschouwen en daaraan gekoppeld hoe lang 
gegevens van deze processen bewaard worden.  

In het verleden werden groepen die een tijdlang stil lagen blijvend meegerekend vanuit het idee dat 
elke groep in de loop der jaren periodes kent van meer/minder activiteit wat niet wil zeggen dat deze 
mensen het concept van een Lus-groep niet meer genegen zijn of hier in de toekomst niet opnieuw 
beroep op gaan doen. Vaak komen deze groepen nog steeds informeel samen, zij het niet meer onder 
de ‘Lus-vlag’. 

Uit deze denkoefening kwamen volgende afspraken: 

• Een Lus of Link-groep heeft de status van actief proces als er minstens 1x/jaar een gesprek of 
samenkomst gebeurd is waar een Lus-medewerker en/of Lus-vrijwilliger aanwezig waren. 

• Vanaf 2019 worden groepen die niet meer actief samenkomen de kans geboden om zich te 
engageren als supporters of believers van Lus. Op die manier worden ze op de hoogte houden 
van het reilen en zeilen binnen Lus, o.a. een nieuwsbrief e.d.  

• Tegelijk krijgen al deze groepen de boodschap dat ze op elk moment terug kunnen aankloppen 
bij Lus, maar worden deze processen als afgerond beschouwd en na 2 jaar worden ook de 
gegevens verwijderd (tenzij naam en mailadres als ze zich als supporter engageren). 

Wanneer we alle Lus-processen aan deze criteria onderwerpen komen we op 171 actieve Lus- en Link-
groepen. 

• 32 van deze groepen zijn al meer dan 5 jaar actief (waarvan sommigen ondertussen al 12 jaar) 
• 13 groepen gingen in 2015 van start 
• 29 groepen zijn actief vanaf 2016 
• 36 groepen startten vorig jaar op 
• 31 groepen zijn dit jaar gevormd 
• 30 groepen zitten nog in de opstartfase. 
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Deze 141 groepen (de 30 nog opstartende groepen uit 2018 niet meegerekend) kwamen in totaal 545 
samen in 2018. Dit is in vergelijking met 2 jaar geleden een stijging met 29%. Deze stijging geeft vooral 
aan dat groepen die op dit moment onder de Lus-vlag actief zijn, ook effectief zéér actief zijn: 

• Gemiddeld kwam een Lus-groep vorig jaar 4,5 keer samen.   
• De Link-groepen haalden een gemiddeld samenkomstcijfer van 9. 

Reken daarbij de 153 individuele gesprekken (140 kennismakingsgesprekken en 13 gesprekken met de 
centrale persoon in functie van de voorbereiding van een Lus-bijeenkomst) en we komen, net als vorig 
jaar, aan 698 gesprekken in 2018. Een indrukwekkend cijfer dat aangeeft dat er in 2018 (bijna) dagelijks 
2 Lus-contacten doorgingen…  

3.3.5 Het Lus-netwerk  

Lus wordt dus steeds sterker in verbinden, en dat het hierbij over verbindingen tussen veel mensen 
gaat, bewijzen de volgende cijfers. Rond de 141 centrale personen die een Lus-groep hebben of actief 
zijn in een Link-groep zijn, naast de Lus-vrijwilliger 531 mensen betrokken. 

Dit betekent dat er een gemiddelde ‘Lus’ van 3,7 mensen rond 1 persoon gemaakt werd, 
schommelend tussen 2 tot 16 mensen. Dit is een lichte daling in vergelijking met vorig jaar, 
voornamelijk als gevolg van het feit dat er steeds meer mensen aangemeld worden met een klein 
beschikbaar netwerk voor wie 1 persoon meer, een zeer grote meerwaarde betekent. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als voorbije jaren blijkt uit deze cijfers dat de samenstelling van Lus en Link-groepen heel divers is 
en ruimer gaat dan de familiekring.  Deze samenstelling verschilt duidelijk van netwerken gericht op 
zorg en ondersteuning, waar het aandeel van mantelzorgers (vaak uit de eerste cirkel) nog steeds het 
grootst is. 
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3.3.6 De Link-groepen  

Zoals reeds aangegeven zijn er naast de Lus-groepen de voorbije jaren ook een 5-tal Link-groepen 
opgestart. In 2018 werd gestart met de evaluatie van de lopende Link-groepen. Een aantal vragen lagen 
hiervoor aan de grondslag: 

• Op welke vraag, nood of behoefte bieden Link-groepen een antwoord? 
• Wat maakt Link verschillend van andere (buurt)initiatieven? 
• Wat typeert de Link-deelnemer, en waarin verschilt hun drijfveer van deze van de centrale 

personen uit Lus-groepen? 
• Welke ‘types’ van Link-groepen en samenkomsten onderscheiden we? 
• Wat betekent ‘deelnemen’ aan een Link-groep voor de deelnemer? 
• Welke resultaten, leerervaringen en verbeterpunten halen we uit de Link-groepen vandaag? 

Vanuit de antwoorden op bovenstaande vragen willen we komen tot een concept van de ‘ideale’ Link-
groep: met een vooropgesteld doel, de bijdrage die we verwachten van de deelnemers, een zekere 
uniciteit t.a.v. andere initiatieven, de verhouding met een Lus-groep… Vanuit dit concept willen we 
nadenken over de rol die Lus wil opnemen bij het ondersteunen van Link-groepen. 

Om dit doel te bereiken hebben we uiteraard de inbreng nodig van de mensen die erbij betrokken zijn. 
Een bevraging organiseren van de deelnemers aan Link-groepen leek hiervoor de beste manier. Op 6 
november 2018 werd deze bevraging samen met vijf Lus-vrijwilligers inhoudelijk en praktisch 
uitgewerkt. De vijf vrijwilligers engageerden zich om in totaal 15 leden en vrijwilligers van Link-groepen 
individueel te interviewen. We stelden samen een overzicht van mogelijke vragen op en te behandelen 
thema’s. 

De Lus-medewerker nam contact op met de “Linkers” om hun toestemming te vragen. Link-
deelnemers en vrijwilligers die bereid waren een interview te laten afnemen werden gekoppeld aan 
een vrijwilliger en ze maakten onderling een afspraak voor een gesprek. Enkele gesprekken vonden 
plaats in december 2018 en de andere zullen worden afgewerkt de eerste helft van 2019.  

Indien mogelijk wordt elk interview opgenomen met een dictafoon. 

Gelijklopend werd een studente psychologie van de VUB geëngageerd om de verwerking van de 
interviews en de evaluatie van de groepen verder op te volgen, aan te vullen met een literatuurstudie 
of een studie van gelijkaardige initiatieven, en een voorzet te doen voor een concept van een ‘ideale’ 
Link-groep. Ook dit wordt in 2019 verder opgevolgd. 
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3.4 Kwaliteitsmeting: doen we het goed en doen we het juiste? 

Dat er ook in 2018 hard gewerkt werd, is af te leiden uit de voorgaande cijfers. Lus stelde zich vorig 
jaar echter ook de vraag of dat wat we doen goed is. Daarnaast dachten we na over hoe we de impact 
van ons werk zouden kunnen in kaart brengen. 

3.4.1 Evaluatie van Lus-groepen die gestopt zijn  

Elk jaar komen een 120-tal nieuwe aanmeldingen binnen.  Een aantal van hen starten niet op, andere 
wel. Eénmaal opgestart merken we dat een aantal groepen vaak voor 1 à 2 jaar actief blijven en dan 
aangeven alleen verder te kunnen. Andere groepen blijven actief, jarenlang.   

Omdat we weinig zicht hebben op waarom mensen stoppen met hun Lus-groep en welke factoren hier 
een rol in spelen hebben we in 2018 een bevraging opgezet in samenwerking met studenten van de 
Arteveldehogeschool Gent.  

We legden onze vragen voor aan een groep studenten en zij gingen daar mee aan de slag als 
bachelorproef  voor de opleiding sociaal werk .  Ze interviewden 7 centrale personen waar Lus 
losgelaten heeft in de voorbije 2 jaar (2017-2018). Via diepte interviews trachten ze te achterhalen hoe 
centrale personen het Lus-proces ervaren hebben, wat ze er van vonden en wat gemaakt heeft dat ze 
gestopt zijn. 

Eén van de eerste vaststellingen was het feit dat het voor de studenten niet evident was om de juiste 
vragen te vinden, die vragen dan ook te stellen en door te vragen waar nodig/zinvol. Op die manier 
was het onderzoek op zich ook een boeiend leerproces voor de studenten zelf. 

Daarnaast bleek het voor hen ook moeilijk om een duidelijke kijk te krijgen op de eigenheid en 
werkwijze van Lus . Dat weerspiegelt zich in het werkstuk dat ze schreven.  We vonden weinig 
antwoorden op onze vragen.  Niet alle interpretaties en aanbevelingen waren terecht. 

De studenten formuleerden wel een paar aanbevelingen die ons aan het denken zetten: 

• Meer aandacht hebben voor de verwachtingen van de centrale persoon en de groep bij 
aanvang.  

• Meer werk maken van een goede afrondingsfase. Deze is niet altijd even duidelijk/formeel. 
Misschien is het zinvol daar toch een soort ritueel of moment van maken zodat een groep op 
een mooie manier kan afgerond worden. 

• Meer tijd steken in evaluatie, ook tussentijds: het is belangrijk om met de groep en centrale 
persoon op regelmatige basis stil te staan bij wat we aan het doen zijn, hoe en waarom. Van 
daaruit zouden er suggesties kunnen komen om bepaalde zaken anders aan te pakken. 

Met deze terechte opmerkingen gaan we komend werkjaar zeker aan de slag. De uitgeschreven 
interviews bleken voor ons achteraf wel een schat aan informatie te bevatten. Naast mooie citaten 
kregen we een inkijk in hoe centrale personen een Lus-groep beleefd hebben. Dit sterkt ons weer in 
de overtuiging dat er veel waardevols gebeurt in de groepen, dat groepen niet stoppen omdat het niet 
‘werkt’ maar net omdat het ‘werkt’ en dat we moeten blijven met deze verhalen naar buiten komen. 
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3.4.2 Evaluatiegesprekken als vast onderdeel in een Lus-traject  

In 2018 werkten we een conceptnota uit rond het evalueren van en met Lus-groepen. We bundelden 
verschillende manieren om met groep te evalueren. Daarbij focussen we niet alleen op welke effect 
de groep gehad heeft op de centrale persoon. We gaan ook na hoe het proces in de groep verlopen is. 
Er wordt samen geëvalueerd wat goed ging, wat beter kan en hoe de toekomst voor de groep er uit 
ziet.  

Deze nota wil inspiratie geven aan de Lus-medewerkers en de vele compagnons de route om dergelijke 
bijeenkomsten aan te pakken en invulling te geven, zowel inhoudelijk als methodisch. Naast concrete 
methodieken is er aandacht voor verschillende aspecten die belangrijk zijn in een evaluatiegesprek 
(timing, grote van de groep, insteek van het gesprek, veiligheid, …) 

De conceptnota die nu voorligt zal de basis vormen van een traject dat we in 2019 gaan uitzetten en 
samen met de vrijwilligers gaan vorm geven. Via workshops en co-creatie willen we de werkvormen 
verfijnen en operationaliseren om vervolgens te implementeren in de Lus-groepen. Op die manier 
hopen we onze vrijwilligers handvaten aan te reiken om met dit thema binnen hun eigen Lus-groep 
aan de slag te gaan. 

3.4.3 Meting van de effectiviteit  

Wanneer heeft wat je doet effect? En wanneer is dat effect goed genoeg en vooral hoe krijg je daar 
zicht op? Het meten van de impact die een Lus-groep heeft op iemands leven, is een zeer complexe 
aangelegenheid. 

Een eerste vraag die ons vorig werkjaar bezighield was de vraag waar wij met onze corebusiness effect 
op kunnen hebben. Is het doel het uitbreiden van persoonlijke netwerken van mensen, of gaat het 
over het verhogen van hun kwaliteit van leven?   

We kwamen tot de conclusie dat de acties van Lus zouden moeten bijdragen aan een beter leven voor 
de betrokkenen, maar dat de hefboom die wij daarvoor gebruiken betrekking heeft op het 
herstellen/versterken/ondersteunen van verbondenheid tussen mensen. We meten dus de mate van 
inbedding van mensen in hun sociaal netwerk, en de tevredenheid van de centrale persoon hierover. 

We kiezen ervoor om, naast het analyseren van cijfers, in te zetten op kwalitatieve bevragingen over 
dit thema. Om een goede balans te vinden tussen kwantitatieve en kwalitatieve dataregistratie worden 
vanaf nu een aantal basisgegevens genoteerd bij de start en wordt van elk proces de netwerkkaart uit 
het kennismakingsgesprek bijgehouden. Ook in het uitwerken van een data-registratiesysteem hebben 
we daar dan ook de klemtoon op gelegd.   

We ontwikkelden in 2018 een tool om de inbedding van de centrale persoon in kaart te brengen. Deze 
poster brengt verschillende facetten van inbedding in kaart aan de hand van een aantal stellingen. Aan 
de centrale persoon wordt gevraagd deze stelling van toepassing is of niet. Daarnaast wordt ook 
gepeild naar zijn/haar tevredenheid over dit thema. 
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Bij de stelling ‘Ik ken mensen uit mijn buurt’ zegt Els dat ze weinig of geen mensen 
kent en antwoordt dus “nee”. Op de vraag hoe ze zich hierbij voelt geeft ze een 

score 8/10: ze heeft een groot familienetwerk, kent veel mensen op haar werk, is 
ook niet zo vaak thuis, waardoor ze die contacten met de buurt eigenlijk niet mist. 

Sander geeft op dezelfde vraag ook een negatief antwoord maar vertelt dat hij 
dat ontzettend jammer vindt (tevredenheid van 2/10). Toen hij nog thuis woonde 
kende hij alle buren en kon hij na school gewoon even binnenspringen. Sinds hij 2 
jaar geleden alleen gaan wonen is, kent hij echt niemand uit de buurt, en hij mist 

die contacten enorm. 

 

In de loop van 2018 werd dit instrument uitgetest bij mensen die wensten op te starten. Daaruit 
leerden we dat de bevraging een behoorlijk moeilijke oefening is voor mensen. Ondanks het feit dat 
mensen het doel ervan en het taalgebruik begrijpen, kan het overlopen van de stellingen vooral 
confronterend zijn voor mensen. De poster geeft namelijk weer op welke vlakken de pijnpunten liggen.  

Tegelijk zet het soms mensen aan tot actie of het verwoorden van wensen en verwachtingen. Sommige 
mensen gaven aan dat ze genoeg mensen hebben, maar minder waardering voelden dan ze zouden 
willen. Andere mensen durfden hun wens uit te spreken om b.v. vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen 
en één iemand is hier na de afname van de poster ook effectief mee begonnen. Het werken met deze 
poster kan dus zeker ook een startpunt zijn om een aantal zaken in beweging te brengen. 
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Ook in de Link-groepen werd de poster uitgetest. Daar is hij zeer goed bevonden als start voor een 
gesprek over wat netwerk voor mensen betekent of kan betekenen. Het geeft gespreksstof om verdere 
oefenkansen op te zetten.  

De testfase leerde ons dat de vragen van de poster een duidelijk beeld geven van de inbedding van 
iemand. Dat dit zeker bij de start van een proces confronterend kan zijn, is iets waar we ons van bewust 
moeten zijn en soms kan het zinvol zijn de persoon iets meer tijd te gunnen vooraleer dit thema op 
tafel te brengen. Tegelijk moeten we beseffen dat er ook bij ons drempels zijn om dit thema ter sprake 
te brengen, omdat het ook onszelf confronteert met de vaak grote nood en wens van mensen om meer 
ingebed te zijn. 

De afspraak is om in 2019 in elk proces dat opgestart wordt een zogenaamde nulmeting te doen. Na 2 
jaar willen we van de processen die dan nog actief zijn de poster opnieuw afnemen en de resultaten 
ervan naast de evolutie leggen die in de Lus-groep opgemerkt werd. 

3.5 Overzicht van enkele van de gerealiseerde acties in 2018 

Actie 1: 120 nieuwe aanmeldingen 
 

De teller stond op 31 december op 129 nieuwe aanmeldingen. 

Actie 2: de groep kennismakers verruimen naar 30  

Het is een blijvende uitdaging om de groep van kennismakers voldoende verspreid over Vlaanderen 
en uitgebreid te houden. Zoals reeds aangehaald beëindigden een aantal kennismakers hun 
engagement (2 in Oost-Vlaanderen, 1 in West- Vlaanderen, 1 in Antwerpen, 1 in de Kempen). Toch 
steeg de totale groep van kennismakers licht, doordat we 2 kennismakers in Oost-Vlaanderen en 2 in 
de Kempen mochten verwelkomen. Daarnaast zijn er compagnons de route uit Leuven, Antwerpen en 
Denderleeuw die voortaan ook kennismakingsgesprekken zullen doen.  De teller van het aantal 
kennismakers staat nu op 20. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Blue_check_PD.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Blue_check_PD.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Blue_check_PD.svg
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Actie 3: van 30% kennismakingen door vrijwilligers (in ’17) naar 50% in ‘18 
 

 

Actie 4: een draaiboek ter beschikking hebben voor onze vrijwilliger kennismakers 
 

 

Actie 5: voor alle actieve en nieuwe Lus-groepen is er een up-to-date OneNote verslaggeving 
 

 

Actie 6: in 2018 willen we de Link-groepen evalueren en op basis daarvan beslissingen nemen 
over het al dan niet verder zetten van deze variant van groepsprocessen 

 

Zoals hierboven geschetst liep deze actie wat vertraging op, in 2019 gaan we hier verder mee aan de 
slag. 

3.6 Jaarplanning 2019 

Acties met betrekking tot de instroom 

• 120 nieuwe aanmeldingen 
• 60% van de gesprekken door vrijwillige kennismakers  
• Er is een transparante kwaliteitsbewaking (opleiding, opvolging, intervisiesysteem, …) 
• De diversiteit in aanmeldingen is toegenomen en dit zowel met betrekking tot diversiteit in 

woonplaats, leeftijd en origine. Hiervoor gebeurden er 5 gerichte bekendmakingsacties in 
Limburg en West-Vlaanderen.  

• Er werden partners gevonden om 5 acties op te zetten naar doelgroepen die op dit moment 
nog onder vertegenwoordigd zijn, zoals mensen met een migratie-achtergrond en senioren. 

Acties met betrekking tot bekendmaking 

Eind 2019 is er een groep van minstens 10 vrijwillige ambassadeurs die vanuit eigen ervaringen als 
centrale personen, Lus-groepslid of vrijwilliger, kunnen vertellen waar Lus voor staat. 
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Acties met betrekking tot het opvolgen van actieve Lus- en Link-groepen en de kwaliteitsbewaking 

• In 80% van de Lus-groepen is er na 6 maanden een compagnon de route.  
• Eind 2019 heeft Lus een dataregistratie en -beheer systeem dat ons in staat stelt gegevens van 

centrale personen, groepsleden en vrijwilligers vlot aan elkaar te linken, analyses uit te voeren 
en op te volgen hoe de processen lopen. 

• De poster inbedding werd bij alle opstartende groepen afgenomen. 
• Er is een evaluatie-tool die uitgetest werd en gebruikt worden in de jaarlijkse 

evaluatiegesprekken. 
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4 Projectwerking en Start2Network 

Het uitdenken en opzetten van vernieuwende projecten zit ons in het bloed.  Lus is al sinds zijn 
oprichting op zoek naar nieuwe manieren om rond verbinding aan de slag te gaan en tijdelijke 
projecten kunnen ons op dit vlak veel leren. 

In 2018 zijn er dan ook een aantal personeelsleden en vrijwilligers betrokken geweest in een aantal 
projecten.   

In vergelijking met voorbije jaren is het aantal projecten binnen de brede hulpverleningssector 
gedaald, zoals reeds aangehaald. Er werden geen nieuwe verbredingsprojecten meer opgezet en de 
reeds bestaande werden verder uitgewerkt en opgevolgd: 

• Vonk (kinderarmoede) 
• GENPI (jeugdzorg) 
• Vertrouwenspersonen (jeugdzorg) 
• Goed Omringd (ouderenzorg) 
• Netwerk binnen de muren (justitie) 

Tegelijk liep er ook een project, vanuit een burgerinitiatief : het project Langer thuis, niet alleen en 
werden de eerste stappen gezet in het project ‘de groene Briel’ in samenwerking met Stad Gent. 

Om de diversiteit van deze projecten te duiden, schetsen we in dit hoofdstuk graag kort de 
verschillende lopende projecten en hun finaliteit. 

Voor een aantal van deze projecten konden we hiervoor terugvallen op tijdelijke extra financiering, 
wat het mogelijk maakte om hiervoor extra personeel in te zetten.   

Geïnteresseerden kunnen van afgeronde projecten een verslag opvragen (info@lusvzw.be).  We 
sturen dan graag een eindrapport van het project door. 

4.1 Overzicht van de lopende projecten 

4.1.1 Het Vonk-project 

Bij de start van het project in 2017 engageerde Lus vzw zich om samen met de partners van VONK en 
de gemeente Dilbeek in te zetten op ‘het uitbouwen en versterken van persoonlijke netwerken’ binnen 
het project ‘VONK als Passe Partout’. Doelgroep in dit project waren en zijn kwetsbare gezinnen met 
jonge kinderen (0-3j) binnen de gemeente Dilbeek. 

Lus engageerde zich om bij maximaal 20 gezinnen een proces op te starten om hen te ondersteunen 
hun persoonlijk netwerk te versterken.  Daarnaast was het de bedoeling om de expertiseopbouw over 
netwerkgericht werken te stimuleren bij de partners van VONK. 

In 2018 zette Lus vzw vooral in op het opvolgen van de lopende processen, het ondersteunen en 
coachen van de vrijwilligers, bewustwording van het belang van netwerken bij de doelgroep en het 
initiëren van professionals uit het partnernetwerk in netwerkontwikkeling en netwerkgericht werken. 

mailto:info@lusvzw.be
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Reeds in het eerste projectjaar hadden we gemerkt dat mensen meer interesse hadden in het concept 
van de Link-groepen dan de Lus-groepen. Deze laatste bleek een te grote drempel voor veel mama’s, 
kwam ‘te dicht’ of voelde niet veilig genoeg. Daarnaast gaven de meeste deelnemers ook aan vooral 
nood te hebben aan het leren kennen van nieuwe mensen. Er werd dan ook een Link-groep opgestart 
die in 2018 maar liefst 14 keer samenkwam. 

Zij komen samen in een gemoedelijke setting, bij één van de vrijwilligers thuis, en voeren zeer 
intensieve gesprekken waarin ze hun bekommernissen aan elkaar voorleggen. Je ziet dat er een hechte 
band is gegroeid tussen de deelnemers, ook al is de samenstelling van de groep in de loop van het jaar 
gewijzigd. De groepsleden nemen de tijd om naar elkaar te luisteren, en steunen elkaar waar ze 
kunnen. Ze nemen ook tussen de bijeenkomsten door met elkaar contact op. 

Uit een interview met één van de deelnemers: 

“Ik zoek vooral contacten met mensen waarmee ik kan praten en dingen kan 
bespreken. Mensen die kunnen luisteren en goede raad geven, zonder dat ze 

oordelen. Dit heb ik altijd bij Link gevonden.” 

Het VONK-project wordt ook in 2019 verder gezet. 

4.1.2 Het GENPI-project  

Elegast vzw en CKG ‘t open Poortje dienden samen een aanvraag in om te starten met een GENPI-
module om kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven terug naar huis te begeleiden. Het gaat 
om een intensieve thuisbegeleiding in kader van een residentiële afbouw in de jeugdhulp. De 
organisaties doen beroep op de expertise van Lus rond netwerkontwikkeling.  Men wil in het traject 
om terug thuis te wonen het natuurlijk netwerk betrekken.  In de eerste fase van het project dat in 
2017 liep, organiseerde Lus een vorming Start2Network voor de medewerkers.  

De tweede fase van het project bestond uit het ondersteunen van een aantal concrete trajecten van 
kinderen/jongeren die de stap naar huis zouden gaan zetten.  Onze rol hierin was oorspronkelijk een 
coachende opdracht ten aanzien van de betrokken begeleiders met als doel hen op sleeptouw te 
nemen om hen te laten ervaren op welke manier je het netwerk kan betrekken tijdens het 
planningsproces, voorafgaand aan het terug thuis wonen.  In de eerste concrete processen namen Lus-
medewerkers en voortouw maar werden de samenkomsten voorbereid en geëvalueerd met de 
betrokken hulpverleners. 

In 2018 werden 2 processen opgestart. Een jongere die momenteel nog in de voorziening verblijft maar 
waarvan zijn mama aangeeft dat ze graag terug de zorg voor haar zoon wil opnemen. In het verleden 
werd dit al 2 keer geprobeerd, deze keer wil men deze overstap goed voorbereiden. Ondertussen zijn 
er al 2 bijeenkomsten geweest met de centrale persoon, zijn mama, een aantal mensen uit het netwerk 
en enkele begeleiders van de voorziening. In december melde ook de andere partner een gezin aan 
waar in 2019 een proces mee wordt opgestart. 
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4.1.3 Het project ‘vertrouwenspersonen in de jeugdzorg’ 

‘Tina: Ik zou graag iemand hebben die er altijd is voor mij, dat als ik wil praten, ik 
naar iemand buiten de leefgroep kan bellen.  

Ik: Begrijp je dat dat niet ten allen tijde kan, direct en altijd naar iemand bellen?  

Tina: Ja, natuurlijk, maar ik wil wel graag iemand die ik kan vertrouwen en waar ik 
van weet, als ik die bel, dan belt die mij in de loop van de week nog terug en die 

luistert naar mij.’  

In het proefproject ‘vertrouwenspersonen in de jeugdzorg’ krijgt Lus de opdracht van het Vlaams 
ministerie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin om minderjarigen te ondersteunen om een 
vertrouwenspersoon te vinden en hiervoor een vrijwilligerswerking op te starten.  

Dit project groeide vanuit de vaststelling dat de zoektocht naar iemand die de rol van 
vertrouwenspersoon kan en wil opnemen niet altijd makkelijk is voor de jongere want soms lijkt er niet 
direct een positieve steunfiguur te vinden. Voor die kinderen en jongeren kan Lus in het kader van dit 
2-jarig project op zoek gaan naar een vertrouwenspersoon.  

We zoeken dan eerst uit of de betrokken organisatie waar het kind/jongere ondersteuning van krijgt 
alles in het werk stelde om een betrokkene te vinden en indien dit niet het geval is, ondersteunen we 
de instelling om de zoektocht alsnog aan te vatten. Als deze zoektocht reeds gebeurd is en het kind of 
jongere niemand heeft in zijn directe omgeving die een vertrouwenspersoon kan zijn, dan nemen we 
de tijd om het kind te leren kennen. We doen gesprekken met het kind of de jongere, we spreken met 
direct betrokkenen over wie het kind/jongere is en gaan op zoek naar een vrijwilliger die de rol van 
vertrouwenspersoon op zich kan nemen. Tegelijk bekijken we op welke wijze mensen die betrokken 
zijn bij de jongere een rol als steunfiguur kunnen opnemen.  

Deze vertrouwenspersoon krijgt gedurende het project ondersteuning van Lus vzw om zijn rol naar 
behoren te vervullen. Hierbij proberen we een netwerk uit te bouwen rond het kind/jongere zodat de 
vertrouwenspersoon er in het opnemen van zijn rol niet alleen voor staat en hij/zij de stem van 
meerdere betrokkenen mee kan nemen.  

Eind 2018 konden we het jaar afsluiten met 8 aanmeldingen waarvan er 3 succesvol startten met een 
vertrouwenspersoon.  1 situatie bleek na een kennismakingsgesprek niet juist aangemeld en voor de 
4 anderen zijn onze inspanningen vastgelopen op conflicten en/of verhuizen van de jongeren van de 
ene naar de andere kant van het land.  

In 2019 wordt het project verlengd, maar verleggen we de focus op de coaching en vorming van 
vertrouwenspersonen van kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Daarnaast blijven we beschikbaar als 
individuele jongeren ondersteuning vragen in hun zoektocht naar een vrijwillige vertrouwenspersoon. 
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4.1.4 Het project ‘Goed Omringd’ 

Ouderen met kanker voelen zich eenzamer dan de doorsnee oudere, of de doorsnee persoon die 
getroffen wordt door kanker. Zou een betere verbondenheid of betrokkenheid ervoor zorgen dat 
oudere mensen met kanker zich ook beter voelen? 

Lus vzw, Kom Op Tegen Kanker, Familiehulp, het Wit - Gele Kruis Vlaams-Brabant en de Sociale Dienst 
van UZ Leuven sloegen de handen in elkaar om een antwoord op deze vraag te vinden. Ze startten 
‘Goed omringd?!’, een project op dat uitzocht op welke manier oudere mensen met kanker hun 
netwerk kunnen versterken en/of verbreden. Elke organisatie vertrok hierbij vanuit de eigen expertise. 

In totaal werden er vanuit de verschillende partners 26 ouderen aangemeld, van wie er 11 mensen in 
de loop van de voorbije 2 jaar gestart zijn met een traject. De anderen waren vaak zo ziek dat mensen 
betrekken voor hen een te hoge drempel was. Ze haakten af na een eerste kennismakingsgesprek, of 
bleken bij het eerste contact te ziek voor een gesprek of reeds overleden. 

Vrijwilligers en ouderen dachten na opstart samen na over dromen, veranderingswensen, en de 
stappen die daarvoor gezet moesten worden. Zij bekeken ook wiens betrokkenheid hierbij een 
meerwaarde kon zijn voor de oudere. Er werd geëxperimenteerd met verschillende strategieën van 
netwerkgericht werken: buddy’s maakten de oudere mensen bewust van hun eigen rol in hun netwerk 
en gingen samen met hen op zoek naar meer betrokkenheid, compagnons de route ondersteunden de 
oudere mensen om een kleine Lus-groep rond zich te verzamelen.  

In de loop van het project werd duidelijk dat door de ziekte van de aangemelde personen er weinig 
tijd was om tot actie over te gaan of lang te twijfelen. Vrijwilligers zochten samen met de oudere 
persoon contact met verloren vrienden of familieleden. Soms lukte het om contacten te herstellen en 
zetten de ouderen relatief snel de ingeslagen weg voort. Zo konden we bij één persoon contacten 
herstellen met kennissen van de parochie en ontstond er een kring van mensen die regelmatig bij haar 
over de vloer kwamen.  Bij anderen was het nodig om als met iemand uit het netwerk te bellen, maar 
daarna liepen de contacten beter en frequenter. Soms kwam het project te laat en waren familieleden 
of ouderen overleden vooraleer het contact kon worden hersteld.  

Bij dit project kwam de focus al gauw te liggen op bewustwording over het belang van een persoonlijk 
netwerk en het motiveren van de ouderen om (terug) contact op te nemen met hun familie en/of 
kennissen. Zo nam een oudere man via zijn nicht terug contact op met de familie van zijn overleden 
vriend door de aanmoedigingen van de vrijwilliger. Zo kon de oude man het graf van zijn vriend 
bezoeken en gepast afscheid nemen van zijn zielsverwant. De man bracht enkele warme en 
waardevolle avonden door bij de familie van zijn vriend. Een jongere vrouw werd zich er door de vragen 
en aanmoedigingen van de vrijwilliger van bewust dat ook zij het contact met haar familie kon 
herstellen. Daardoor werden de banden aangehaald en gaat de vrouw nu regelmatig op bezoek bij 
haar zus en omgekeerd. 

De ouderen vonden het een ‘gedoe’ om anderen mee aan tafel te brengen. Vaak vanuit een 
beschermingsreflex, ‘ik vraag al zo veel van de anderen’, of vanuit het ziek zijn ‘het is mij te druk als ik 
ziek ben en er is meer dan 1 persoon’ of door conflicten uit het verleden.  
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Hierdoor zijn er veel vaker één op één contacten geweest dan initieel voorzien. Opmerkelijk was dat 
ook aan de kant van het netwerk een ‘beschermingsreflex’ optrad richting mantelzorger of zieke. 
‘Hij/zij heeft het al zo druk’, ‘hij of zij is te ziek voor contact’. Bij stimulans werd er erg genoten van 
momenten dat er samen iets leuk kon gedaan worden.  

Eind 2018 liep dit project ten einde.  Terugblikkend konden we enkel vaststellen dat de ouderen die 
betrokken waren in dit project zeer ziek waren. Ze hadden duidelijke veranderingswensen maar er 
manifesteerden zich grote belemmeringen zoals een beperkt toekomstperspectief, ups en downs door 
ziekte en bijkomende problematieken (psychische problemen, dementie…).   We gaan in de toekomst 
op zoek moeten naar andere manier van verbinden, zoveel was duidelijk … 

Vrijwilligers kregen bij ‘Goed omringd?’ wel een centrale plaats en dat heeft gewerkt. Zij gingen op 
huisbezoek bij de ouderen, luisterden naar hun verhaal en startten waar gewenst trajecten op. Vanuit 
hun vrijwillig engagement, was de relatie met de oudere veel meer gebaseerd op wederkerigheid en 
gelijkwaardigheid dan vanuit een professionele opdracht. Ouderen en vrijwilligers getuigen over het 
waardevolle van deze keuze. Vanuit deze relatie werden wensen aangewakkerd en kleine stapjes 
gezet.  

4.1.5 Het project ‘netwerk binnen de muren’ 

Het project netwerk binnen de muren probeert in een justitiële context 3 sporen te bewandelen: 

SPOOR 1 

Expertise uitwisseling en expertise deling mbt netwergericht werken tussen betrokken 
hulpverlenersbinnen de gevangeniscontext. Dit gebeurde via een leergroep die in 2018 een aantal 
keeer is samengekomen. De leergroep werd na afloop als positief ervaren door de betrokkenen, alleen 
jammer dat het niet gelukt is om deze manier van wederzijds leren een structurele inbedding te geven. 

SPOOR 2 

Het uitwerken en organiseren van workshops voor gedetineerden rond het belang van een persoonlijk 
netwerk. Ook deze workshops bleken aan te sluiten bij een nood bij gedetineerden om bij hun eigen 
netwerk stil te staan. We merkten een grote bereidheid om hun verhalen te delen in de groep, op 
voorwaarde dat er voldoende veiligheid ingebouwd werd en niemand zich verplicht voelde om te 
praten of zaken te delen.  De kracht zat vooral in de oefeningen die we gedaan hebben. Tegelijk wees 
dit ons op de risico’s die verbonden zijn aan het bespreekbaar stellen van zo’n essentieel thema. 
Zonder garanties op nazorg voor de gedetineerden die dit wensen, is het niet aangewezen dit nog 
verder te plannen. In 2019 gaan we dan ook eerst met een aantal gevangenissen in overleg rond hoe 
dit thema beter ingebed kan worden in een ruimer ondersteuningspakket vanuit de gevangenis. 
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SPOOR 3 

Het opstarten van Lus-groepen op het moment dat de centrale persoon nog in de gevangenis verblijft 
maar wel perspectief heeft op vrijlating.De voorbije maanden werden 7 mensen aangemeld die aan 
de slag wensten te gaan. Een stand van zaken: 

• 1 iemand vrij voordat we kennismaking hebben kunnen doen 
• 1 iemand geen interesse na 1ste kennismaking 
• 1 iemand had interesse maar is ondertussen overgeplaatst naar psychiatrie waar het medisch 

team besliste dat een Lus-groep geen goed idee was 
• 1 iemand die interesse getoond had kwam vrij in een vakantieperiode, waarna niemand 

contactgegevens had genoteerd 
• 1 iemand zit in opstartfase (netwerk contacteren,…) 
• Bij 1 iemand is het nog onduidelijk of we van start gaan kunnen gaan want zijn begeleider in 

gevangenis is langdurig out 
• Er is 1 iemand waarbij we van start kunnen gaan zijn maar die persoon is ondertussen 

overgeplaatst naar een andere gevangenis en nu moeten we terug afspraken maken rond het 
kunnen organiseren van samenkomsten binnen de muren. 
 

4.1.6 Het project ‘Langer thuis, niet alleen’ 

Dit project ontstond binnen een Lus-groep die ondertussen al een aantal jaren actief was.  Een centraal 
thema in deze groep was de vaststelling dat Thomas, maar ook veel andere mensen, zo lang mogelijk 
thuis willen blijven wonen, ook als ze oud of ziek worden, ook als ze een beperking hebben.  

De laatste jaren zien we dat er meer mogelijkheden zijn om dit kans op slagen te geven maar tegelijk 
kunnen we niet anders dan vaststellen dat de levens van deze mensen vaak broos zijn en nog steeds 
sterk afhankelijk van een te klein sociaal back-up systeem van mensen die voor hen opkomen, die een 
terugvalbasis bieden en ook klaarstaan om te helpen indien nodig. 

Om de ideeën die hier rond in de Lus-groep naar boven kwamen maximale kansen te geven werd er 
een kleine vzw, Thomax, opgestart die stap voor stap projecten opbouwt waar expertise wordt 
opgedaan over hoe mensen met een beperking te ondersteunen om ze langer thuis te kunnen laten 
wonen.   

In dit kader werd in 2016 in samenwerking met Lus een projectvoorstel ingediend bij de 
Burgerbegroting van het district Antwerpen, dat op het burgerfestival van oktober 2016 uit veel andere 
projecten werd geselecteerd.  
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Het project ‘Langer Thuis’ werd opgebouwd rond twee pijlers: 

• Enerzijds de uitbouw van een ontmoetingsruimte voor de buurt. Door een deel van het 
woonhuis van Thomas en zijn gezin om te vormen ontstond zo op de benedenverdieping een 
polyvalente ruimte die kansen biedt voor ontmoeting in en met de buurt. 

• Het tweede deel was het opbouwproject en hiervoor werd Lus ingezet. We ontwikkelden 
hiervoor een op maat gemaakte methode die gebaseerd is op de Asset Based Community 
Development. Voor de evaluatie maakten we gebruik van het ‘Community Change Model’.  

Het project gaf ons de kans om samen met Thomax vzw verder expertise uit te bouwen rond 
‘community building’ vanuit 1 persoon. Het was een boeiende leerweg waar we vaak stappen 
voorwaarts en evenveel stappen terug deden om te komen tot kleine resultaten. Het experiment 
leverde boeiende discussies in de buurt op rond ‘zorgend burgerschap’ en droeg op zijn beurt mee aan 
een inclusievere samenleving.  

Het eindverslag is naast de omschrijving van de geleerde lessen en de gelukte kansen een pleidooi naar 
alle overheden om te blijven investeren in echte ‘community building’ en ‘care’, waar vrijwilligers en 
professionals tijd krijgen om met kleine stappen tijd en werk te maken van echte inclusie en 
vermaatschappelijking van de zorg.  

4.1.7 Het project ‘Groene Briel’  

Eind 2018 startte het project Groene Briel, in samenwerking met de stad Gent.  Bedoeling van het 
project is om de sociale cohesie in de wijk Groene Briel te verhogen.  Tot nog toe zijn de vele pogingen 
om hier beweging in te krijgen vruchteloos gebleken, de bewoners van de flatgebouwen laten zich 
letterlijk en figuurlijk niet kennen … 

Uit ervaring weten we dat mensen die omwille van een veelheid aan problemen een zwaar leven 
hebben vaak in een survival modus zitten waarbij sociale cohesie en allerlei projecten en initiatieven 
van buiten- of bovenaf aan hen voorbijgaan. Ze missen de energie, maar heel vaak ook de eigenwaarde 
om in te stappen in projecten en initiatieven, hoe uitnodigend die ook zijn. 

Binnen dit project willen wij, rekening houdend met de grote kwetsbaarheid van veel van de bewoners, 
resoluut de kaart trekken van de geleidelijkheid, vertrekkend van individuele verhalen van mensen.  
We willen dan ook zeer bescheiden starten en vooral inzetten op ontmoeten. Wij hebben als 
vrijwilligersorganisatie namelijk een unieke troef in handen: wij komen op een andere manier ‘binnen’ 
bij mensen: wij komen niet als hulpverlener, vanuit een huisvestigingsmaatschappij, CAW of OCMW.   

Lus-vrijwilligers zijn gewone burgers, in dit geval gewone Gentenaars, die tijd willen vrijmaken om met 
10 bewoners van de Groene Briel verbinding te maken, hen te leren kennen, te luisteren naar hun 
verhaal en van daaruit te kijken wat de wensen zijn en waar de kansen liggen.   

Dit project loopt verder in 2019. 
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4.2 Vormingen, workshops en publicaties rond het belang van persoonlijke 
netwerken 

Door de jarenlange opgebouwde expertise rond netwerkontwikkeling werd Lus vzw ook in 2019 
herhaaldelijk aangesproken met de vraag om interne trainingen, workshops en initiaties te verzorgen 
voor professionals uit eerste- en tweedelijnsdiensten die willen inzetten op netwerkgericht werken of 
netwerkontwikkeling. Zoals in de inleiding aangegeven, wil onze organisatie hier, sinds de oprichting 
van SAM, geleidelijk verandering in brengen. 

In 2018 werden hiertoe de eerste voorzichtige stappen gezet door ons meer te richten op de nulde 
lijn: vrijwilligers en/of ‘gewone’ burgers. Op workshops, initiaties of ontmoetingsmomenten met 
mensen uit de nulde lijn, zoomt Lus in op het belang van een eigen persoonlijk netwerk, en geeft ze 
mensen handvatten om hier bij stil te staan of mee aan de slag te gaan. 

Een overzicht van wat we hier rond in 2018 opgenomen hebben. 

4.2.1 In house opleidingen voor professionelen  

De voorbije jaren ontwikkelden we een 2-daagse opleiding Start2Network.  Deze werd in 2018 nog tien 
keer aangeboden. Er namen per opleiding telkens 12 tot 15 personen deel. De organisaties die ons 
hiervoor engageerden kwamen uit verschillende sectoren: VAPH (3), Geestelijke gezondheidszorg (3), 
Jongerenwelzijn of jeugdhulp (4). 

Daarnaast ging in 2018 ook veel aandacht naar zowel initiatie als opvolging/nazorg: 

• Lus verzorgde 22 initiaties, waarbij kleine en grote groepen van professionelen (20 tot 200 
aanwezigen) werden geprikkeld rond het thema sociale netwerken en hun mogelijke rol als 
professional. Hierbij ging vooral veel aandacht naar visievorming. 

• Eveneens werden, op vraag, ook 12 inter- en supervisiemomenten aangeboden voor 
professionals die eerder de cursus volgden en hier verder mee aan de slag willen binnen hun 
organisaties. 

Dezelfde sectoren (VAPH, Geestelijke Gezondheidszorg en Jongerenwelzijn of jeugdhulp) bleven 
vragende partij voor zowel de initiaties in als de intervisie-supervisie-momenten. Ook enkele 
hogescholen engageerden ons voor het geven van gastcolleges (Arteveldehogeschool, AP Hogeschool, 
de beroepsvereniging Sociaal werkers Ziekenhuizen). 

In 2018 ging 5% van de totaal gepresteerde uren naar deze inhouse-vormingen in al zijn varianten.  De 
personeelskost hiervan werd gerecupereerd via een onkostenvergoeding. 
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4.2.2 Het handboek Start2Network  

Er werden in 2018 maar liefst 107 handboeken van Start2Network verkocht.  Gelukkig konden we voor 
de administratie en verzending hiervan rekenen op een vrijwilliger die dit met veel overgave opvolgde.   

Ook hier blijken de geïnteresseerde sectoren zeer divers: VAPH, Geestelijke Gezondheidszorg, 
Onderwijsinstellingen, Jongerenwelzijn of jeugdhulp… 

4.2.3 Workshops bewustwording voor burgers  

In onze zoektocht naar meer differentiatie in het publiek werd in 2018 ingezet op de ontwikkeling van 
workshops en initiatie-avonden naar vrijwilligers en ‘gewone’ burgers.  

Doel van deze momenten was om de deelnemers (nog meer) bewust te laten worden van het belang 
van hun persoonlijk netwerk. Elke deelnemer kon, samen met de andere deelnemers, uitzoeken hoe 
ze het eigen netwerk verder kunnen soigneren of versterken, en hoe ze zich (meer) betrokken kunnen 
weten met de mensen met wie ze omringd zijn : Wie is er? Wat betekenen ze voor mij, hoe kan ik mijn 
netwerk soigneren, is het voor mij ok zoals het is?  

Via concrete korte oefeningen trachten we te prikkelen en aan te zetten tot reflectie. De oefening zijn 
opgebouwd rond het model voor netwerkontwikkeling dat Lus ontwikkelende. (mandaat – 
inventarisatie- analyse- beheer – uitbereiding) . Bij elke stap hoort  een oefening die deelnemers laat 
nadenken over hun eigen situatie.  

We hebben gemerkt dat deze workshops inderdaad mensen aanzet om na te denken over hun eigen 
netwerk, een aanzet en kader geeft om over hun netwerk in gesprek te gaan en een start betekent van 
een bewustwordingsproces. 

Tegelijk voelden we dat er hier voor ons ook nog veel leerkansen liggen waar we in de toekomst mee 
aan de slag gaan. 

In totaal organiseerden we 9 workshops voor vrijwilligers van samenlevingsopbouw, ATK en Samana.  
Daarnaast verzorgden we 5 workshops: voor OCMW-ouderen, voor bezoekers van een CAW 
inloopcentrum, gebruikers van een revalidatiecentrum en voor gedetineerden in twee detentiecentra.  
Tenslotte werd in het kader van het VONK-project ook een workshop aangeboden op de 
ouderbijeenkomsten van kwetsbare gezinnen. 

4.3 Jaarplanning 2019 

Tot slot willen we ook rond dit luik binnen de werking van Lus verder aan de slag.  2019 wordt op dit 
vlak een jaar van reflectie en zoeken naar hoe we onze rol van ‘expertisecentrum rond 
netwerkontwikkeling’ kunnen herbekijken.  Zoals reeds aangegeven is het organiseren en geven van 
vormingen en workshops aan professionelen een eindig verhaal binnen Lus.  De eerste maanden van 
2019 zullen nog een aantal engagementen worden afgewerkt, maar zeker vanaf de tweede helft van 
het werkjaar wil Lus zich heroriënteren op gebied van vormingen en workshops en expertisedelen.  
Vragen die voorliggen is wat ons doel is, wie onze doelgroep is en hoe we hier pro-acties welke acties 
kunnen opzetten. 



 
 

Jaarverslag 2018-jaarplanning 2019 
 

46 

Tegelijk willen we als organisatie ook nadenken over onze signaalfunctie met betrekking tot 
netwerkontwikkeling, zowel naar het beleid als naar de brede samenleving en hier acties rond 
formuleren 

In dit alles zal afstemming met de rol en opdracht van het nieuw opgerichte samenwerkingsverband 
BurgersaanZet, waarvan Lus één van de partners is, een belangrijke oefening worden. 
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5 Tot slot 

2018 was een boeiend jaar. Een jaar waarin de Lus-medewerkers en de vele Lus-vrijwilligers een steen 
verlegd hebben in de samenleving rond het stimuleren van verbondenheid tussen mensen. 

Dit alles was alleen maar mogelijk dankzij een goede teamwerking en organisatiestructuur waarbij de 
medewerkers steeds beter op elkaar afgestemd raken en complementair aan elkaar zaken in beweging 
zetten. 

Volgend jaar gaan we verder met de uitbouw van Lus als een zelf-organiserend team met een aantal 
eindverantwoordelijkheden die projectmatig aan de slag gaat met de uitdagingen die voorliggen.  

Eén van de uitdagingen voor 2019 die nog niet aan bod kwam maar zeer essentieel is, is het uitschrijven 
van een goed communicatieplan met o.a. de lancering van onze nieuwe website, het uitbouwen van 
een regelmaat in nieuwsbrieven, e.d. 

Laat 2019 maar komen! 

 

 

 

 


	Inhoud
	Voorwoord
	1 Kader
	1.1 Visie
	1.2 Missie
	1.3 Onze corebusiness
	1.4 Financiering

	2 Lus als vrijwilligersorganisatie
	2.1 Inleiding
	2.2 Ons traject
	2.2.1 Inspiratie van binnenuit
	2.2.2 Inspiratie van buitenaf
	2.2.3 Speerpunten van het Lus-vrijwilligersbeleid

	2.3 Aantallen
	2.4 Duur van het vrijwillig engagement
	2.5 Rol van de ondersteunende professional
	2.6 Samenvattend: een beeld van Lus als vrijwilligersorganisatie anno 2018
	2.7 Overzicht van de gerealiseerde acties in 2018
	2.8 Jaarplanning 2019

	3 Hoofdstuk 3. De Lus- en Link-groepen
	3.1 Lus-groepen
	3.1.1 Er is een wens tot verandering bij de initiatiefnemer of centrale persoon
	3.1.2 Er is bereidheid om het eigen netwerk te verkennen en te betrekken
	3.1.3 Het doel is elke keer een unieke Lus-groep uit te bouwen
	3.1.4 Er is ruimte voor een procesmatig gebeuren, Lus is geen planningssysteem.
	3.1.5 Er is een Lus-vrijwilliger die als compagnon de route het proces faciliteert

	3.2 Link-groepen
	3.3 Cijfergegevens
	3.3.1 Nieuwe aanmeldingen in 2018
	3.3.2 De kennismakingsgesprekken
	3.3.3 De opstart
	3.3.4 Actieve Lus en Link-trajecten
	3.3.5 Het Lus-netwerk
	3.3.6 De Link-groepen

	3.4 Kwaliteitsmeting: doen we het goed en doen we het juiste?
	3.4.1 Evaluatie van Lus-groepen die gestopt zijn
	3.4.2 Evaluatiegesprekken als vast onderdeel in een Lus-traject
	3.4.3 Meting van de effectiviteit

	3.5 Overzicht van enkele van de gerealiseerde acties in 2018
	3.6 Jaarplanning 2019

	4 Projectwerking en Start2Network
	4.1 Overzicht van de lopende projecten
	4.1.1 Het Vonk-project
	4.1.2 Het GENPI-project
	4.1.3 Het project ‘vertrouwenspersonen in de jeugdzorg’
	4.1.4 Het project ‘Goed Omringd’
	4.1.5 Het project ‘netwerk binnen de muren’
	4.1.6 Het project ‘Langer thuis, niet alleen’
	4.1.7 Het project ‘Groene Briel’

	4.2 Vormingen, workshops en publicaties rond het belang van persoonlijke netwerken
	4.2.1 In house opleidingen voor professionelen
	4.2.2 Het handboek Start2Network
	4.2.3 Workshops bewustwording voor burgers

	4.3 Jaarplanning 2019

	5 Tot slot

