Studiedag
BROEDERS ALEXIANEN
Psychiatrische kliniek Tienen

M/V met kopzorgen:
arbeidstherapeut gezocht

donderdag
29 mei 2008

Tegen de achtergrond van torenhoge
maatschappelijke kosten voor gezondheidszorg en de steeds hogere eisen die
men stelt in reguliere arbeidscircuits kende ook arbeidstherapie en de herintegratie van personen na psychiatrische aandoening een hoge vlucht. Werken is dan
toch voor iedereen gezond: ook personen
die een psychiatrische aandoening doormaakten, kunnen, willen én zoudenmoeten-mogen werken.
Waarom dit zo is en hoe dit gebeurt,
vormt het uitgangspunt van onze studiedag.

Programma
Voormiddag
Lezingen in
CC De Kruisboog
Namiddag
Workshops
in de Kliniek

8.45 Onthaal & inschrijving
9.15 Welkom en lezing

Organisatie
Het arbeidscentrum
Dr. Emmanuel Maes
Jill Hermans
Nico Deblaere
Liesbeth Delsiene

Psychiatrische Kliniek
Broeders Alexianen
Liefdestraat 10 - 3300 Tienen
tel.: 016/80.75.11
fax: 016/82.13.08
e-mail: vormingtienen@fracarita.org
www.alexianentienen.be

12.45 Lunch
13.45 Workshops
15.45 Afsluitend glas

U vindt alle informatie over ons VTO-aanbod op www.alexianentienen.be

I.s.m. Vormingscentrum
Guislain vzw
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

Lezingen
▌Dagopening
Mevr. Sophie Wauters en drs. Rik Loenders
Ergotherapeuten arbeidscentrum, PK Broeders Alexianen.

▌De sociale wetgeving: opportuniteit of beperking?
Vanuit een globale visie op de mens heeft de adviserend geneesheer socio-professionele reïntegratie als doelstelling. Een wegwijzer in het ingewikkeld kluwen van de sociale wetgeving.
Dr. Anne Bossuyt, adviserend geneesheer CM
Anne Bossuyt is sinds 1997 werkzaam als adviserend geneesheer bij de CM. Haar werkterrein bestaat uit arbeidsongeschiktheid, Vlaams Fonds en de Gewestelijke Raad van
Invaliditeit.

▌Begeleiding, bemiddeling en opleiding van personen met een
arbeidshandicap naar tewerkstelling.
Over de huidige organisatiestructuur en de nieuwe werking.
Dhr. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB
Fons Leroy werkte na zijn studies bij het Ministerie van Financiën, de RVA en vanaf 1990
bij de toenmalige Gemeenschapsminister van Tewerkstelling en op de Vlaamse kabinetten van Werkgelegenheid. In 2005 kwam hij aan het hoofd te staan van de Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

▌Normaal Economisch Circuit (NEC) en ervaringen.
Dhr. Tom Dewaele, personeelsdienst INBEV

▌Als een psychiater het moeilijk heeft op zijn werkvloer.
Dr. Emmanuel Maes
Dr. Emmanuel Maes, psychiater-psychotherapeut, leidt het behandelprogramma voor
'angst- en stemmingsstoornissen' binnen het departement PRISMA van de PK Broeders
Alexianen.

▌Individueel advies, screening en begeleiding naar opleiding
en werk.
Over de algemene werking, visie en resultaten van arbeidsbegeleiding binnen de PK Broeders
Alexianen.
Mevr. Lies Van Kerschaver
Mevr. Lies Van Kerschaver is ergotherapeute in het arbeidscentrum van de PK Broeders
Alexianen.
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▌Disability Case Management (DCM), de weg van arbeidsongeschiktheid naar
arbeidsgeschiktheid.
DCM vervult in het realiseren van een reïntegratietraject een cruciale rol. Hoe dit in zijn werk gaat
om succesvol te zijn en welke de competenties zijn die de arbeidstherapeut moet invullen om als
DCManager te werken, wordt aan de hand van een relevante casus voorgesteld.
Drs. Huguette Désiron en mevr. Marthe Verjans
▌Activering+: ‘Actief’ aan het werk met psychische moeilijkheden.
Het activering plus project heeft met haar specifieke werkwijze een stapje voor in het begeleiden
van mensen met psychische moeilijkheden naar betaald en onbetaald werk. Ingrid Vangeneugden
en Lies Van Kerschaver geven een duidelijk inhoudelijk kader weer over de visie, de instapcriteria,
de concrete werking, het trajectaanbod en de noden en verwachtingen naar de toekomst toe. Er
wordt een duidelijke link gemaakt naar de praktijk.
Mevr. Ingrid Vangeneugden en mevr. Lies Van Kerschaver
Ingrid Vangeneugden, trajectbegeleider bij ECHO vanuit UC St.-Jozef Kortenberg en
coördinator van Activering Plus.
Lies Van Kerschaver, ergotherapeute in het arbeidscentrum van de PK Broeders Alexianen Tienen en activeringsbegeleidster bij Activering Plus Werkwinkel Tienen.
▌Kringwinkel Hageland, een geïntegreerde aanpak.
Over dit gewoon “ongewoon” bedrijf, waar mensen met heel uiteenlopende achtergrond zoals langdurig werklozen, alternatief gestraften, artikel 60-ers, arbeidsgehandicapten, mensen met een psychiatrische problematiek zich snel thuis voelen, willen we tijdens deze workshop graag met u van
gedachten wisselen.
Dhr. Paul Stessens (directeur) en dhr. Alex Cosemans (stafmedewerker personeel)
▌Enclavewerking: de samenwerking tussen een beschutte werkplaats (Tewerkstellingsinitiatief
Woluwe) en de PK Broeders Alexianen Tienen.
Voorstelling en bedenkingen bij een Win-Win/Win-Win situatie, opgebouwd rond een partnerschap
tussen een beschutte werkplaats en een psychiatrische kliniek. Win-Win voor de beschutte werkplaats en de psychiatrische kliniek maar ook voor de patiënt en de maatschappij. Kan een enclavewerking ook bij jou?
Dhr. Piet Ketele en drs. Rik Loenders
Piet Ketele, directeur in de beschutte werkplaats Tewerkstellingsinitiatieven Kanunnik
Triest Woluwe.
Rik Loenders, ergotherapeut en kwaliteitscoördinator enclave PK Broeders Alexianen
Tienen.
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▌A-pas; het Assessmentinstrument vanuit het Passerproject.
Deze workshop laat je kennis maken met het Assessmentinstrument A-pas, dat beoordelingsmogelijkheden van arbeidscompetenties wil bieden. Het instrument werd ontwikkeld door de Vlaamse
Consultatiebureaus met als doelstelling personen met een arbeidshandicap te voorzien van een
portfolio van basiscompetenties.
Mevr. Ellen Mertens en mevr. Eef Van Rossum
Eef Van Rossum, orthopedagoge en Ellen Mertens, ergotherapeute, werken beiden voor
het Consultatiebureau voor Arbeid en Zorg.
▌Preventie en aanpak van psychosociale problemen bij IBM.
Binnen IBM vormen psychosociale problemen (burnout, depressie, enz) een niet verwaarloosbare
bron van afwezigheden. Daarenboven is stress op de werkvloer een remmende factor op vlak van
produktiviteit en een mogelijke oorzaak van pestgedrag. In deze workshop maken we duidelijk hoe
wij proberen om dergelijke problemen in het bedrijf te voorkomen door een aangepast preventiebeleid. Verder schetsen we ook het traject op vlak van reïntegratie voor langdurige afwezigen, waarbij de oorzaak voor de afwezigheid in de psycho-sociale sfeer ligt.
Dhr. Werner Vandenbussche en dhr. Emiel Spelmans
Emiel Spelmans: ir, PA niv 1, is binnen IBM de interne preventie-adviseur psychosociale
zaken. Hij werkt meer dan 30 jaar in het bedrijf.
Werner Vandenbussche: ir, PA niv 1, verantwoordelijke voor arbeidsveiligheid binnen
IBM en werkt bij IBM sedert 1985.
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Praktisch
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▌Inschrijven via www.alexianentienen.be is verplicht.
Na betaling van € 50,00 per persoon (€ 20,00 voor studenten) op rekening 734-3951513-33 van
de PK Broeders Alexianen Tienen, met vermelding van de naam van elke deelnemer, is de inschrijving definitief.
Inschrijven vóór maandag, 26 mei 2008.
Alle workshops worden 2 keer aangeboden. Gelieve bij het inschrijven de 2 workshops die u
wenst te volgen, aan te duiden.

▌Accreditering ethiek & economie wordt aangevraagd.

▌Wegbeschrijving

Cultureel Centrum "De Kruisboog" is
gemakkelijk bereikbaar via het openbaar
vervoer.
Volg de donkergroene lijn vanaf het
station (enkel te voet).

Op 29/05/08 komt de wielerwedstrijd
"Ronde van België" in Tienen.
Op dit ogenblik weten we nog niet precies hoe de verkeerssituatie dan zal zijn.
Daarom verwijzen we naar onze website
www.alexianentienen.be. Op de pagina
"studiedagen" vindt u bij de beschrijving
van deze studiedag de link "wegwijzer".
Het plan dat u daar te zien krijgt, zal van
zodra de verkeerssituatie op 29/05 bekend is, geactualiseerd worden.

