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PLACEMATS ONDERSTREPEN BELANG VAN SPELREGELS LOKAAL
CLI ËNTOVERLEG

6EEI\ tCO IS NIET I\IKS!'
Cliëntoverteg, netwerktafets, muttidisciptinair overleg,

zorgoverleg, rondetafelgesprekken, ... afstemming van

hutp- en zorgverlening is 'in'. 0p zich niet verwondertijk,

ats je kijkt naar de versnippering en specialisatie in de

welzijns- en gezondheidssector. Ctiënten krijgen te maken

met meerdere hulpverleners en diensten tegetijk. Het

resuttaat heeft vaak iets van een puzzeI voor gevorderden.

0m het geheet in elkaar te passen, worden alte betrok-

kenen samengebracht. Handig, sne[ en efficiënt: ja, toch?

Cliëntoverteg kan - en moet - volgens ons echter meer

zijn dan dat. Het is niet enket een handig instrument om

met de versnippering en speciatisatie in het aanbod om

te gaan of om de gevolgen daarvan zo efficiënt mogetijk

te ondervangen. Het gaat ook over de vraag wie/wat je

wil afstemmen en de rot die de ctiënt daarin krijgt. Bij

het tokaat cl.iëntoverleg f LCOI is dit duidetijk. Het LCO is

een methodiek om de hulpverlening beter af te stemmen

op wat mensen in meervoudige probleemsituaties nodig

hebben aan ondersteuning. De diatoog tussen de ctiënt

en zijn hulpverleners staat centraa[. Een LCO moet niet

enke[ voor de hutpverteners maar zeker ook len vooratt

voor de ctiënt een meerwaarde hebben. De placemats die

de ontwikketingsgroep LCO met steun van de provincie

Limburg maakte, visualiseren deze boodschap en nodigen

zo deetnemers en cliënten uit tot reftectie en gesprek.

Diatoog met de ctiënt staat centraal

Ontstaan vanuit maatzorg is het LCO doorheen de jaren

geëvotueerd tot een concrete methodiek om verblndend
en versterkend te werken met mensen in comptexe pro-

b[eemsituaties.l Uitgangspunt van het LC0 zijn de vragen,
de beteving en de krachten van de huLpvrager. DoeL is dat

de ctiënt terug meer greep krijgt op zijn situatie. Uiteraard
kan dit niet zonder de betrokkenheid en de participatie van

de ctiënt zetf.
De vijf maatzorgprincipes hetpen ons om deze visie ats Lei-

draad te nemen voor de LC0-praktijk: positieve hutpverle-
nin g, integrate huLpvertening, participatie, gestructureerde
hutpvertening en gecoördineerde hutpverlening. Het zijn

kapstokken om samen met coördinatoren, spilfiguren, deeL-

nemers en beteid stitte staan bij concrete situaties en veT-

der te investeren in de kwatiteit van het LC0.
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Mooie principes in/en de praktijk

De 'praktijk' is in Limburg ondertussen ruim gekend en
nog steeds in beweging. A[ meer dan 20 jaar organiseren
Limburgse 0CMW's [okaaI ctiëntoverteg voor burgers die
daar nood aan hebben. Aanstuitend bij hun regieroI in het
lokate welzijnsbeteid nemen de 0CMW's de voorzittersrol
op. Sinds 2012 hebben atte 0CMW's een [hoofdlmaatschap-
petijk werk[st]er vrijgeste[d om de roI van LC0-coördinator
op te nemen. Jaarlijks worden er in Limburg ongeveer
1000 LC0's georganiseerd. Driekwart daarvan betreffen
mensen die reeds gekend zijn op het 0CMW. Dit is echter
geen voorwaarde. E[k jaar opnieuw zien we dat via het LCO

mensen met meervoudige probtemen bereikt worden die op
dat moment nog niet gekend zijn bij het 0CMW. Bij meer dan
80% van de overtegmomenten zit de ctiënt ze[f mee rond de
tafel,, aI dan niet vergezetd door een vertrouwenspersoon.
Aanvragers en dee[nemers komen uit at[e sectoren van de
brede wetzijns- en gezondheidssector.

ln de schoot van het Limburgs Steunpunt 0CMW's en on-
dersteund door de provincie ontwikkelden we doorheen de
jaren atlertei instrumenten en acties om de 0CMW's te he[-
pen bij deze opdracht. Het gaat o.a. over een gezamenlijke
webpagina en registratie, draaiboek2, intervisie, vorming,
denkmomenten met spilfiguren, tips voor verstaggeving,
ondersteuning voor nieuwe coördinatoren, reftectiedagen
voor deetnemers, enz. Rode draad voor deze ondersteuning
zijn de maatzorgprincipes. Hoe kunnen we de coördinatoren
versterken in hun opdracht om doorheen het LCO-gebeuren
deze principes vorm te geven en te bewaken? A[ snel bteek
dat we ons niet enkeltot de coördinatoren moesten richten.
0m tot afstemming te komen in diatoog met de ctiënt, die-
nen atte deetnemers aan het LC0 te handeten vanuit deze
visie. Na de vormings- en intervisiemomenten voor coördi-
natoren volgden reftectiedagen voor deelnemers. Meteen
een schot in de roos: de respons was enorm. Btijkbaar teeft
bij heet wat deetnemers de nood aan ref lectie: stilstaan bij
eigen ervaringen [zoweI positieve als negatieve), anatyseren
wat zich rond de tafeI afspeett, van op afstand kijken naar
het eigen hande[en, enz. De ref [ectiedagen dragen duidetijk
bij tot het expticiteren van de basisprincipes van het LC0 en
het omzetten van deze 'mooie' principes in de praktijk. Dat
is en btijft nodig, kwestie van het LCO niet te herteiden tot
een handige 'techniek' om afstemming te organiseren.

'Een LCO is niet niks'

ZoweI deze reftectie ats de praktijk ze[f levert ons een schat
aan informatie op over het LCO-gebeuren. Het heeft bij
alte betrokkenen het besef doen groeien dat een LCO 'niet

niks'is voor ctiênten en dat het respecteren van een aantaI
spetregets cruciaaI is voor de kwatiteit van het LCO. 0m dit
zichtbaar en bespreekbaar te maken, ontwikketde de ont-
wikketingsgroep LC0 met steun van de provincie een set

2 Engeten M [red.l 
,.2004, 

Met de cliënt rond de tofel, drooiboek tokoot cti-

entoverleg voor coördinotoren, spilfìguren, hulpverleners en beleidsmokers,

Provincie Limburg, Hassett.

van B ptacemats. 0p elke placemat staat een overlegsituatie
getekend. De tekeningen onderstrepen het betang van de
spetrege[s op een visuete [en soms ook ironischel manier.
Dat we kiezen voor ptacemats, die in de vergaderzaaI van
het 0CMW gebruikt kunnen worden, is niet toevattig: voor
een goed LCO hebben we de medewerking van iedereen
rond de tafet nodig.

'Tafetmanieren' ¡n beeld gebracht

0p etke tekening zie je mensen rond een overtegtafe[ ... en
tegetijk zie je veeI meer: dat de aanwezigheid van de ctiënt
niet noodzaketijk betekent dat er met de ctiänt gesproken
wordt; dat er veel gezegd wordt met woorden maar nog
meer zonder woorden; dat een goede diatoog getijkwaardi-
ge partners veronderstett; dat ctiënten omringd door meer-
dere hulpverteners zich toch heel eenzaam kunnen voeten;
dat het benoemen van het positieve mensen doet groeien;
dat duidetijkheid over de 'pet' van de aanwezigen iedereen
vooruithetpt; dat oordeten zoveeI gemakketijker is dan [uis-
teren; dat 'kennis is macht' bij uitstek getdt rond deze tafeLs;
dat gedeetde zorg niet atteen de ctiënt maar ook de hutpver-
[eners ten goede komt; ...

Eerste react¡es rond de tafel

Hutpverteners die regetmatig LCO's bijwonen, hebben niet
veeI uit[eg nodig bij de ptacemats. Ze herkennen de situa-
tíes en weten doorgaans wel waar de ktepet hangt.
Een LCO-coördinator vertelt de aanwezigen tijdens het in-
schenken van de koffie over de nieuwe ptacemats. Ze geeft
aan dat sommige tekeningen karikaturaaIzijn om duidetijk
te maken hoe het niet moet, bijvoorbeetd als er te weinig
stoeten zijn omdat er onverwacht stagiaires meekomen. Dat
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kan niet, a[s het nietvooraf met de ctiänt besproken is. Even

Later start het LC0 met een kennismakingsronde. Eén van

de aanwezigen stett zich voor ats'de stagiaire'en voegt er
meteen aan toe dat ze aan de ctiënt gevraagd heeft of ze

mocht meekomen. Getach alom, maar tegetijk staat ieder-
een eT we[ lweerl even bij stit dat het niet vanzelfsprekend
is dat zomaar iedereen komt mee [uisteren.
0ok cl.iênten herkennen de situaties op de ptacemats. ln het
begin was er bij sommige coördinatoren wat schroom om de
'negatieve'tekeningen op tafeI te [eggen tijdens een LC0. De

eerste ervaringen leren echter dat beeLden - ook bee[den

van 'hoe het niet moet'-zaken bespreekbaar kunnen ma-
ken die ctie!nten niet al.tijd zetf ter sprake durven brengen.
Een LCO-coördinator gaf ons volgend voorbeetd. Hoewel ze

even twijfetde, bestoot ze de ptacemats toch klaar te [eggen

voor een opvotgoverteg met een ctiijnt waarbij ze zetf het

gevoeI heeft dat het stroef [oopt. De ctiënt is vroeg daar, het

is wachten op de andere deetnemers. De coördinator grijpt
dit aan om de ctiënt te vragen hoe hij zich meestaI voett op

het overteg. Heeft hij zich ooit gevoetd zoats op de tichte

fpositieve) tekening of eerder zoats op de donkere Inega-
tieveJ prent? De ctiënt kiest toch de tichte tekening. Dit ktein
gesprekje vooraf breekt het ijs en heeft ook in het verdere

vertoop een positief effect. De ctiënt is duideLijk meer op

zijn gemak. 0ok voor hutpverteners kunnen de ptacemats

een opstap zijn om zaken bespreekbaar te maken. Tijdens

een LC0 gebruikt een hutpvertener de ptacemats om aan

de ctiënt te vragen hoe die zich

voett. Ze pakt zowel een positle-
ve ats een negatieve tekening en

vraagt aan de ctiënt: 'waar zit jij
nu?'. Aan de hand van de beetden

kon de cliënt uitdrukken hoe hij

zich voelde. Dat de ptacemats ook

beetden bevatten van ctiiinten die

zich 'ktein' en kwetsbaar voeten,

maakt dit mogetijk. Hutpverleners
die minder vertrouwd zijn met het

LCO hebben soms moeite met de
'negatieve' tekeningen. Ze vrezen

dat ctiënten daardoor afgeschrikt
worden.Onze ervaring wijst an-
ders uit. Hoe zeer we ook ons best
doen om het LC0 ctiëntvrlendetijk
te maken, ctiënten kunnen het

soms toch ats een 'rechtbank' er-
varen. De negatieve tekeningen
geven erkenning aan dat gevoel
en zijn daarom een steun voor
deze ctiijnten. Dat de tekeningen
niet enkeI positieve situaties in
beetd brengen, maakt immers
ook duidetijk dat we beseffen hoe

moeiLijk het kan zijn en daar ook

witten aan werken. Zo komt er
ruimte om de reatiteit zoats die

door cl.iënten wordt ervaren, te bespreken. 0ok de erva-

ringsdeskundige in de armoede en sociale uitstuiting aan

wie we de ptacemats voortegden, beaamt dit: 'voor som-
mige ctiënten is dit de werketijkheid en het is fijn dat die

betekenis via de tekeningen erkenning krijgt'.

Een goed digestief ?!

HoeweL de ptacemats nog vrij nieuw zijn, merken we nu aI

dat zij voor atte partijen rond de tafeL een hutpmiddet zijn

om zowel pijnpunten ats aandachtspunten te benoemen. En

dat is een betangrijke stap ats we de kwatiteit van het LCO

witLen lbtijven) versterken. Woorden geven aan lonìgewenst
gedrag is een eerste opstap naar zaken anders of bewuster
doen. 0m die reden zijn er ook affiches met de tekeningen
om in vergader- en wachtzalen op te hangen en ook etders
gesprekken over ctiëntparticipatie in de hutpverlening op

gang te brengen.
De ontwikketingsgroep broedt ondertussen aI op een vot-
gend idee. ln het verteden gingen we in gesprek met coör-
d inatoren, spitfigu ren, deeLnemers en ervaringsdesku ndi-
gen. ls een logische voLgende stap niet dat we te rade gaan

bij cliënten met LC0-ervaring? Wat zijn hun ervaringen?
Wat kunnen zij ons [eren? Wetke pijn- en aandachtspun-
ten brengen zij mee? En wetke suggesties? Wij zijn atvast

benieuwd! o




