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Personeelswissel bij Onada
Sylvia Vande Broek heeft gekozen om een andere weg in te slaan en werkt vanaf eind mei niet meer
voor Onada. We wensen Sylvia te danken voor haar inzet bij Onada en wensen haar veel succes in
haar nieuwe uitdaging.
Ines Goossens heeft de vervanging van Joyce Heylen (die geniet van een heerlijke vakantie) op zich
genomen. Dit bevalt haar zo goed dat ze besloten heeft om verder te blijven en de functie van Sylvia
over te nemen.
Ines is mogelijks voor jullie een bekend gezicht.

Ines werkt sinds 2009 in Multiversum en is een vaste waarde als maatschappelijk werker op de
Knoop. Ines heeft heel wat ervaring in het werken met mensen met een dubbeldiagnose. En een hart
voor de doelgroep! Na 13 jaar gedreven inzet zet Ines met evenveel zin als voordien haar expertise
en inzet verder binnen Onada. Welkom Ines!

Vorming 2022– terugblik en geplande vorming voor onze consulenten
Op 10 maart ging de vorming ‘Verstandelijke beperking en psychose’ door. Deze werd gegeven door
Dr Neeltje van Ham van Knoop. Zijn bracht een boeiende uiteenzetting met de mogelijkheid tot vragen.
Deze vorming had een groot succes, er waren een 40 tal aanwezigen. De ppt wordt nog bezorgd aan
de aanwezigen
Aansluitend was er een netwerkmoment met broodjes.

Ondertussen werd volgende vorming ook reeds aangekondigd:
•

Vorming Mindfulness

Deze wordt gegeven door Lien De Rijdt, Lien is klinisch psycholoog en heeft ruime ervaring als cognitief
gedragstherapeut, bij ZNA - Stresskliniek.
Heel wat mensen, ook de cliënten waarmee wij werken, hebben stressklachten. Gezien de
kwetsbaarheden van onze doelgroep is het belangrijk om hier voldoende aandacht voor te hebben in
de zorg die we opnemen. Binnen mindfulness worden tools aangereikt om beter met stress om te
gaan. Lichaam, gevoelens, gedachten en communicatie zijn daarbij belangrijke thema’s.
Mindfulness betekent simpelweg je volledig bewust zijn van je huidige ervaring. Met een milde, open,
nieuwsgierige aandacht, zonder te oordelen, aanwezig zijn in het huidige moment. Mindfulness leer je
vooral door het te doen. We gaan dus op een ervaringsgerichte manier ontdekken wat mindfulness
precies is.
Het is een actieve workshop, waarin ook ruimte wordt gemaakt voor interactie en vragen.”
Datum: 24 mei van 13u30 - 16u30, PC Multiversum (zaal Minerva)
Zelf meebrengen: een matje
Inschrijven via: Onada@multiversum.broedersvanliefde.be
Wie wensen of ideeën heeft rond thema’s voor vormingen, heel erg welkom om deze met ons te delen!

Digitale Infomomenten Wegwijzer Jeugdhulp
Graag brengen we deze infomomenten nog een keer onder de aandacht.
In het kader van de samenwerking Wegwijzer Jeugdhulp (Onada, de Afdeling Continuïteit en Toegang
(ACT) – Agentschap Opgroeien en Crosslink PANGG0-18) worden er nieuwe infomomenten
georganiseerd omtrent het aanbod rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) in de provincie
Antwerpen.
In het voorjaar 2022 staat volgende datum nog gepland: donderdag 12 mei. Deze gaat online door van
9u tot 12u30. Inschrijvingen worden een maand voordien opengezet, hou zeker volgende pagina in het
oog hiervoor: https://pangg0-18.be/infomomenten-wegwijzer-jeugdhulp-aanbod-rtj/ !

Intersectoraal leerplatform: Internering…zoveel meer dan een statuut - 10 mei 2022
Dit gaat door in de namiddag te PC Multiversum in Mortsel.
Deze namiddag is gericht naar alle hulpverleners met interesse in het thema internering bij personen
met een verstandelijke beperking.
Tijdens dit intersectoraal leerplatform willen we de evolutie rond internering voor personen met een
verstandelijke beperking schetsen en dit vanuit verschillende sectoren.
Doorheen de jaren zijn er in diverse sectoren (GGZ, VAPH, Justitie) verschillende initiatieven
ontwikkeld die de bejegening en behandeling van personen met een interneringsstatuut moeten
verbeteren. We willen graag de verschillende initiatieven ‘in the picture’ plaatsen en uitwisseling van
expertise en goede praktijken stimuleren.
Verder wensen we met dit leerplatform aandacht te geven aan de persoon achter het statuut en het
thema toegankelijker te maken.
De uitnodiging vind je in bijlage van deze nieuwsbrief.
Inschrijven kan via deze link: https://www.survio.com/survey/d/U4M7A8J4N1Q4S9M1K

Interesse om consulent te worden? Altijd welkom!
We zijn steeds op zoek naar personen die geïnteresseerd zijn om zich aan te sluiten bij onze
consulentenpoule. Dit engagement is geheel vrijblijvend. Maandelijks bezorgen we al onze
consulenten een uitnodiging met de overlegmomenten die de volgende maand gepland staan. Je
bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je hieraan wenst deel te nemen. We voorzien 2 à 3 keer per jaar een

gratis vorming voor onze consulenten. Bij interesse of vragen neem gerust contact op met Onada via
onada@multiversum.broedersvanliefde.be of 0472/30.79.27.

“IN THE PICTURE”
In deze rubriek willen we een interessant initiatief of nieuwe werking binnen het zorglandschap in de
kijker zetten. Indien u zelf mogelijks interessante initiatieven kent of anderen wilt laten kennismaken
met een nieuw initiatief of aanbod binnen uw eigen werking mag dit steeds doorgegeven worden via
onada@multiversum.broedersvanliefde.be

KALENDER
-

Dinsdag 10 mei 2022, 12u30 – 16u30 – intersectoraal leerplatform Onada, thema
internering (toelichting volgt in het voorjaar 2022!)
Donderdag 12 mei 2022, 9u – 12u30 – online Infomoment Wegwijzer Jeugdhulp
Dinsdag 24 mei 2022, 13u30 – 16u30 vorming Mindfulness

Indien u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen dan mag u ons dat per kerende laten weten.

