
 
 

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” 
Een vorming over het runnen van een zelfhulpgroep en er samen voor gaan 

 
 
 

Zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen worden meestal  bestuurd door vrijwilligers-lotgenoten.  
Ze nemen hun taak erg ter harte en steken veel energie, liefde en vrije tijd in hun engagement.  
Sommige vrijwilligers zijn echte natuurtalenten of hebben ervaring in het samenwerken, delegeren 
en beslissen. Voor anderen is het nieuw en onbekend terrein: ze hebben bijvoorbeeld pas de fakkel 
overgenomen van een voorganger of zijn zelf net gestart met een groep.  
Iedere vrijwilliger of bestuurder droomt van een vlotte, aangename en efficiënte samenwerking en 
wil daar graag aan bijdragen. Extra informatie, achtergrond, ervaringen, tips en aanbevelingen 
komen dan goed van pas. Daarom stelt het Trefpunt Zelfhulp een nieuwe vorming voor: “Alleen ga je 
sneller, samen kom je verder”. Over het runnen van een zelfhulpgroep en er samen voor gaan.  
Interesse? Neem deze  informatie dan even door en schrijf je in voor de vormingsdag in jouw 
provincie!    
 

Alle praktische informatie op een rijtje:  
 

Wat? 

Een inleidende vorming rond het runnen van een zelfhulpgroep, een lotgenotengroep of een 
patiëntenvereniging. 

Voor wie? 
Voor voorzitters, bestuurders en kartrekkers van een zelfhulpgroep. Of voor zij die dit willen worden 
in de toekomst… 

Waarom? 

Een goede samenwerking zorgt voor meer effectiviteit, meer kwaliteit en een deugddoend 
engagement. 

Waarover? 

Deze vorming is een inleiding op het managen van en het samenwerken in een zelfhulpgroep. We 
staan kort stil bij de visie, missie en doelstellingen van een vereniging, maar meer nog bij 
samenwerking, taakverdeling, aandachtspunten en valkuilen. We bieden ruimte en tijd om stil te 
staan bij de ervaringen en vragen van de deelnemers. Sommige onderwerpen verdienen bijzondere 
aandacht en kunnen, indien gewenst, in een virtuele klas verder uitgediept worden. Deze virtuele 
klas als nieuwe leervorm zullen we ook toelichten en demonstreren.   

Werkwijze? 
Deze vorming bestaat uit een combinatie van contactdagen en leren in een virtuele klas of een 
elektronische leeromgeving (e-learning). Tijdens de contactdagen ligt het accent vooral op het 
uitwisselen van ervaringen, praktische tips, adviezen en intervisie. In de virtuele klas bieden we 



achtergrondinformatie aan, samen met taken en opdrachten die met mede-cursisten kunnen 
besproken worden. We zijn ons er goed van bewust dat een virtuele klas mensen kan afschrikken 
omdat men er niet mee vertrouwd is. Nochtans is het helemaal niet moeilijk en biedt het veel 
mogelijkheden. Om deelnemers over hun koudwatervrees heen te helpen wordt daarom voldoende 
tijd uitgetrokken om hen vertrouwd te maken met deze nieuwe manier van leren.   

Begeleiding? 
De vorming wordt begeleid door Siel Pirard en Annemie Vandermeulen, medewerksters van het 
Trefpunt Zelfhulp vzw 

Waar en Wanneer? 
Dezelfde cursus wordt in vier verschillende provincies georganiseerd, dankzij de samenwerking met 
het Hof van Watervliet Brugge en het PLAZZO Gent. In onderstaande tabel zijn data, uren en locaties 
weergegeven van de eerste contactdag. De tweede contactdag zal in het najaar plaatsvinden. De 
deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.  

 

Datum 
 

Begin uur-eind 
uur 

Locatie Locatie  Maximum aantal 
deelnemers 

26 mei 2015 10u-16u Leuven Trefpunt Zelfhulp, 
Leuven  

14 

29 mei 2015 10u-16u Brugge Hof van 
Watervliet,  
Brugge 

14 

2 juni 2015 10u-16u Hasselt Cultureel 
Centrum Hasselt 

14 

9 juni 2015 10u-16u Gent Provinciaal 
Administratief 
Centrum ‘Het 
Zuid’ , Gent 

14 

 

Inschrijven? 

Inschrijven gebeurt via de website van het Trefpunt Zelfhulp: http://zelfhulp.be/vorming. – overzicht 
evenementen - klik op het linkje ‘inschrijven’ - links in het roze blok, vink de dag naar keuze aan - vul 
uw gegevens in en klik op de knop ‘verzenden’. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend: wie 
zich inschrijft neemt ook effectief deel of verwittigt ten laatste drie dagen op voorhand. 
Van dezelfde vereniging kunnen maximum 2 deelnemers inschrijven. Als de groep volzet is (max 14 
personen) krijgt de deelnemer een verwittiging en wordt op een wachtlijst geplaatst. Nadat de 
inschrijving is bevestigd krijgen de deelnemers het gedetailleerde programma en verdere praktische 
informatie doorgestuurd. Inschrijven voor de virtuele klas apart is niet mogelijk. De tweede 
contactdag wordt in het najaar gepland. Bij grote belangstelling wordt er een extra dag ingelast. 
Naargelang de locatie wordt de accommodatie, koffie en lunch aangeboden door Trefpunt Zelfhulp 
vzw of door een van de ondersteunende partners zoals het Hof van Watervliet Brugge en het Plazzo 
te Gent . 

 
Meer info? 
annemie.vandermeulen@soc.kuleuven.be - 016/32.31.52 
siel.pirard@soc.kuleuven.be – 016/32.31.55 
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