Buddywerking Gent
WAT IS HET WEL
Buddywerking Gent ism vzw Metawonen,
organiseert vriendschappelijke contacten
tussen vrijwillige buddy’s en mensen met
psychische problemen. Ze ontmoeten elkaar
voor een babbel en
doen allerlei activiteiten in de vrije tijd sfeer.
Daarnaast biedt zij de wachtende deelnemers
een telefonisch, mailcontact of briefcontact
aan met een buddy.
VOOR WIE IS HET WEL
(Jong)volwassenen met psychische
problemen die zelfstandig wonen maar
moeilijk aansluiting vinden bij de
samenleving en zich dikwijls eenzaam
voelen.

WAT IS HET NIET
Buddywerking organiseert geen
ziekenbezoek of oppashulp.

VOOR WIE IS HET NIET
- Geen acute verslavingsproblemen.
- Geen forensische problematiek.
- Geen verstandelijke beperking.
- Geen crisissituatie bij aanmelding.
- Mensen die nog langdurig in opname
zijn (ontslagfase kan wel).
- Mensen met weinig tot geen
activiteitsgraad.

VRIJWILLIGERS
- De vrijwillige buddy’s bij buddywerking Gent zijn mensen met of zonder
hulpverleningservaring.
- Ze zijn man/vrouw, jong of oud, (niet) werkend of studerend.
- Ze engageren zich minimum voor één jaar en bieden (twee)wekelijks een contact aan.
- Ze zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen en houden zich aan de afspraken
gemaakt met de deelnemer in samenspraak met stafmedewerkers van buddywerking Gent.
- Ze kunnen rekenen op coaching, vorming en verzekering door de organisatie en ontvangen
een onkostenvergoeding.
STAPPENPLAN

AANDACHTSPUNTEN
.
SAMENWERKINGEN
Buddywerking Gent heeft heeft samenwerkingsverbanden met vzw Metawonen,
psychiatrische ziekenhuizen, PAAZ diensten, thuiszorgdiensten, CAW, Similes,
Gezondheidsdienst Stad Gent, ontmoetingshuizen, Centra geestelijke gezondheidzorg Eclips,
buddywerking Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

EFFECTIVITEIT/ POSITIEVE RESULTATEN

Buddywerking Gent bestaat 20 jaar en kan getuigen van vele mooie verhalen.
De Vlaamse Overheid heeft dit buddyproject als voorbeeld gesteld bij de oprichting van 12
nieuwe buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel.
In 2015 waren er bij Metawonen 83 buddy’s actief.
194 deelnemers waren bij de werking betrokken.
Er waren in totaal 73 buddycontacten, 23 telefonische contacten en 8 mailcontacten.

CONTACTGEGEVENS
Buddywerking – VZW Metawonen
Elyzeese Velden 74
9000 Gent
09/225 62 09
www.buddywerking.be

