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Start om 19u00

Zet je microfoon uit
Vragen stellen kan via de chatfunctie
Hoor je muziek? Dan werkt je geluid

Welkom
Toonmoment buddyproject Duo’Surplus

Instructies Zoom
Zet jezelf op mute en zet je camera aan/uit

Verander de instellingen van je 
geluid of camera via ^ Kies rechts bovenaan de weergave van 

je scherm om de spreker/presentatie of 
het publiek te zien

> Verander je naam en 
zie wie er deelneemt
> Selecteer hier of je de 
presentatie of de spreker 
wil zien

Stel een vraag 
of stuur een 
gericht bericht

Geef een 
reactie

> De webinar wordt opgenomen
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Inhoudstafel

Situering

Korte inhoud project

Werving

Opleiding ArmenTekort

Matching

Buddytraject

Coaching

Storytelling workshops

Podcast

Reflectie

Toekomst

Salongesprek + Q&A

Slotwoord

September 2020 nieuwe opdracht 
stad Genk buurtopbouwwerker 

logementsbewoners

Outreachend werken tijdens 
corona

Situering
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Opportuniteit

Foto: Jan Van Bostraeten

Projectoproep Welzijn eind 2020 Samenwerking met partners 

De start van een veelbelovend & 
leerrijk traject
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Korte inhoud project

• Kanszoekende persoon* <-> kansbiedende persoon**

• Opleiding tot buddy via ArmenTekort

• Koken, wandelen, …

• Creatieve storytelling workshops

* Persoon die nood heeft aan meer contact door 

bepaalde afstand van de samenleving

** Persoon die zich engageert als vrijwilliger voor 

iemand in kwetsbare situatie 

Korte inhoud project
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Werving kansbiedende buddy’s

• Betaande aanbod: 

– Online infosessies ArmenTekort

• Fysieke infosessies Stebo

• Artikels diverse kranten en bladen

• Sociale media

Werving kanszoekende buddy’s

• Brede netwerk Stebo en 
buurtopbouwwerkers

• Logementsbewoners
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Wervingsaantallen

• 39 potentiële kandidaten

– 25 kandidaat-kanszoekende personen

– 14 kandidaat-kansbiedende personen

• Nog steeds aanmeldingen

Opleiding

• WIE? 
– Via Armentekort

– Kansbiedende buddy’s

• WAT? 
– 9 sessies + E-learning

– Fase 1 tot Fase 4 (inzicht, verbinden, empoweren, buddy zijn)  

• WAAROM? 
– Inkijk in het leven van…

– Gelijkwaardigheid hulpverlener 

• 13 kandidaat-buddy’s rondden hun opleiding af
– 5 hiervan stopten nadien, voor ze gematcht konden worden
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Matching

• Kennismakingsgesprekken

• Matching op basis van leeftijd, interesses, woonplaats, 
etc.

• 19 personen gematcht

• Vandaag: nog 6 actieve buddyduo’s

Buddytraject

• Wekelijkse afspraak om samen iets leuks 
te doen

• Waardevolle contacten 

• Kleine afspraak, maar van grote betekenis
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Coaching

• Coach per buddyduo
– Regelmatig contact

– Hoe vlot het? Ondersteuning nodig? …

– Doorverwijzen indien nodig

• Intervisie
– Casussen bespreken en uitwisseling

– Luisteren, reflecties en tips

– Waardevol

Storytelling workshops

• Verhaal van de buddyduo’s

• Belang van buddyproject

• Creatief eigen verhaal vertellen

• Podcast onder begeleiding van Villa Basta (Lotte 
Knaepen)
– 4 workshops

• Elkaar leren kennen, luisteren
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Koen aan het woord

PODCAST BUDDYPROJECT 
DUO’SURPLUS
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Reflecties

• Verwachtingen vs uitkomst

• Onverdeelde aandacht

• Beperkt in tijd (1 jaar)

• Overbevraging
kansbiedende/kanszoekende personen

• Interessante vraagstukken tegen gekomen

Toekomst

Onze deur staat open.
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Salongesprek + Q&A

Zet je vragen in de chat

Slotwoord

Erwin De bruyn
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BEDANKT!


