Infobrochure en aanbod

Kom uit je kot!
Steeds meer dienst-, hulp- en zorgverleners verlaten hun bureau om buiten de muren van
de organisatie met de meest kwetsbare mensen aan de slag te gaan.

Wanneer werk je outreachend?
• als je buiten de muren van je organisatie met de meest kwetsbare mensen aan
de slag wil
• als je dit op een actieve manier wil doen, gericht op het bevorderen van welzijn
• als je hierbij vertrekt vanuit een participatieve basishouding
• als je aansluiting wil zoeken bij de leefwereld van kwetsbare mensen
• als je wil streven naar wederzijdse afstemming tussen je doelgroep, hun netwerk,
het maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving

Reach Out!
Reach Out! is het expertisecentrum voor outreach. We bieden vorming en ondersteuning voor elke praktijkwerker en leidinggevende die outreachend werkt. We vertrekken
vanuit een wetenschappelijk onderbouwd kader met een sterke nadruk op visie en basispijlers, houding en methodiek.
Reach Out! is een samenwerkingsverband tussen Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,
Straathoekwerk Vlaanderen en Cera, en wordt gerealiseerd met steun van de provincies
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.
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Ons aanbod
• Basisvorming outreach voor praktijkwerkers. Iedereen die outreachend werkt
of wil werken kan zich voor deze introductiecursus inschrijven. De focus ligt op het
bieden van een theoretisch kader, visie en basispijlers, houding en methodiek.
• Leertraject voor praktijkwerkers die de basiscursus hebben gevolgd of min. 2 jaar
ervaring hebben en bekend zijn met het theoretisch kader van Reach Out! Samen gaan
we een interactief proces aan van 5 bijeenkomsten afgestemd op de leerbehoeften van
de groep. De focus ligt op het versterken van jezelf en van je kennis als outreacher.
Dit leerproces wordt begeleid door een Reach Out! medewerker en legt de nadruk op
uitwisseling en leren van elkaar.
• Basisvorming outreach voor leidinggevenden. Voor leidinggevenden die
outreachwerkingen aansturen of willen opstarten. De focus ligt op het bieden van
een theoretisch kader, visie en basispijlers en op de bouwstenen voor het uitdenken,
uitrollen en ondersteunen van outreachende initiatieven binnen de eigen organisatie.
• Intervisie, leren van elkaar, is een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering
van outreachend werken. Wij bieden begeleide intervisie aan en helpen jouw team of
organisatie op weg om intervisie in de werking te implementeren.
• Vormingen op maat. Naargelang de vraag ontwikkelt Reach Out! een aanbod
samen met en op maat van jouw team of organisatie.
• Consult en begeleiding bij de uitwerking of opstart van een outreachwerking of
–project.
• Boek REACH OUT ! Kennis en knowhow inzake outreachend werken werd door
Reach Out! verzameld en verder ontwikkeld. Het boek is bedoeld als inspiratiebron
en als leidraad voor elke beginnende en geroutineerde outreach werker en
leidinggevende. Het boek bestel je via www.lannoocampus.be/reach-out
Voor meer informatie of voor een vormingsvoorstel: info@reachout.be
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Contactgegevens
Reach Out!
Diksmuidelaan 36 A
2600 Berchem
Telefoon +32 (0) 3 340 49 29
Fax +32 (0) 3 385 57 05
info@reachout.be
www.reachout.be

