
“Samen toffe activiteiten doen in een
ongedwongen, ontspannen sfeer” zo
vat Nele de ‘buddywerking’ samen in
één zin. Nele is iets meer dan een jaar
‘buddy’ van Jef*. 

Jef had zich opgegeven bij de regionale
buddywerking in Menen, omdat hij
iemand zocht, die hem zou kunnen
helpen om meer buiten te komen. 

Hij stond lang op de wachtlijst, want er
is een groot tekort aan buddy’s, maar
vorige zomer kreeg hij dan eindelijk
een buddy toegewezen. 

Nele had zich als vrijwilliger opgegeven
omdat ze zelf aan den lijve
ondervonden heeft, hoe belangrijk
sociaal contact is voor het mentaal
welzijn.
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"Samen toffe activiteiten doen in een
ongedwongen, ontspannen sfeer"

*Jef is een fictieve naam. Omwille van privacyredenen getuigt hij anoniem. 

‘Buddywerking Vlaanderen’ bestaat iets langer dan 10 jaar, maar is nog redelijk onbekend bij
het merendeel van de bevolking. 

Het was de toenmalige Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven
Vanackere die eind 2007 de opdracht gaf voor de uitwerking van buddywerkingen in
Vlaanderen en Brussel. Men sprak toen nog van het 'buddyproject'.

Vanaf eind 2011 kunnen personen met een psychische kwetsbaarheid terecht in 1 van de 13
regio’s onder de vleugels van 'Buddywerking Vlaanderen'. Daar worden ze in contact gebracht
met een ‘buddy’, waarmee ze op regelmatige basis samen leuke dingen kunnen doen om zo uit
hun sociaal isolement te geraken. Buddy’s zijn met andere woorden een brug naar de
buitenwereld.
 

In Menen (werkingsgebied Menen, Wevelgem, Wervik) wordt de regionale buddywerking
geleid door een medewerker van ons activiteitencentrum ContAct. Erika Everaert heeft sinds
kort de fakkel overgenomen van Femke Vanooteghem. 

BUDDYWERKING in VLAANDEREN



PCM: Jef, hoe ben je ertoe gekomen om je aan te
melden bij de buddywerking?

Jef: Via iemand van Groep Ubuntu, een sociale
netwerkorganisatie, kwam ik een paar jaar geleden te
weten dat er zoiets bestond als de buddywerking. Ik ben
iemand die niet snel mensen zal aanspreken. Ik heb wel
een paar vrienden en voor een aantal dingen kan ik ook
nog bij mijn familie terecht, maar toch kom ik niet veel
buiten. Ik ben ook wel sportief, maar sport niet graag op
mijn eentje. 

Ik kwam op een wachtlijst terecht, want er zijn niet
genoeg buddy’s. Dan was er ook nog corona … Toen
werd ik aan iemand voorgesteld, maar de klik was er
niet van mijn kant. Iets later bracht Femke van de
buddywerking mij in contact met Nele. Ik voelde
meteen dat we goed met elkaar zouden kunnen
opschieten.

Erika: Wij kijken naar de motivatie, achtergrond,
interesses en persoonlijkheden van zowel de ‘kandidaat-
buddy’s’ als van de ‘deelnemers’ en proberen daarop
verder te bouwen en de juiste match te maken. Maar
natuurlijk kan je nooit voorspellen of de klik er zal zijn. 

Op geregelde tijdstippen evalueren we samen of alles
nog goed verloopt. Als één van beiden met iets zit,
kunnen ze ook altijd bij ons terecht voor een apart
gesprek. De samenwerking kan te allen tijde worden
stopgezet als het niet meer lukt. Beide partijen moeten
zich goed voelen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat ze
samen leuke dingen ondernemen en dat er een goede
vertrouwensband ontstaat.

Nele: Ook van mijn kant voelde het meteen goed aan.
We hadden eerst een gesprek met Femke samen, maar
we zijn meteen nog met ons twee blijven napraten. 

We hebben zeker niet hetzelfde karakter.
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Jef is eerder gesloten en ik babbel snel met iedereen. Maar
we zijn beiden wel sportief en houden van wat actie en
beweging. We durven het ook aan, om elkaar uit de eigen
‘comfortzone’ te trekken, door activiteiten te plannen die
nieuw zijn voor de ander. We vullen elkaar op een toffe
manier aan.

Jef & NeleJef & Nele

PCM: Nele, waarom heb jij beslist om buddy te worden?

Nele: Ik werk zelf als maatschappelijk werker en help dus
beroepsmatig andere mensen. Begin 2020 belandde ik in
een depressie. Ik was het gewoon aan de andere kant te
zitten, plots had ik zelf hulp nodig. Ik vond dat enorm
confronterend. De uitspraak “het kan iedereen overkomen”
klopt dus. Niemand had dit verwacht, ikzelf ook niet. 

Persoonlijk had ik heel veel deugd van een goede babbel,
sociaal contact, eens iets doen met vrienden of familie. Het is
belangrijk om een klankbord te hebben in zo’n periode, naast
de contacten met professionele hulpverleners. 

Op het einde van mijn traject voelde ik de behoefte om iets
te doen met mijn ervaring. Ik stond terug sterk in mijn
schoenen en wilde iets betekenen voor anderen. Heel veel
mensen begrijpen nog altijd niet wat een psychische
kwetsbaarheid betekent en welke impact het kan hebben op
je leven. Ik had ondervonden hoe belangrijk het is om sociaal
contact te hebben als je met muizenissen in je hoofd zit. 

Het was mijn psychologe die me in contact bracht met
Femke van de buddywerking in Menen. Ik was meteen
overtuigd. De buddywerking bereidt je goed voor. Er zijn
verschillende gesprekken en er zijn vormingen voorzien op
zowel regionaal als Vlaams niveau. Zo kan je toch beter
inschatten of buddy zijn iets voor jou is. 

Het is heel belangrijk te beseffen dat je als buddy niet de rol
van hulpverlener op jou moet nemen. Het kan wel eens
gebeuren dat ik zie dat Jef een slechte dag heeft, dan ga ik
dat ook niet uit de weg. We praten dan even over hoe hij zich
voelt, maar wel op een ongedwongen manier, zoals een
goede vriend. Het helpt wel dat ikzelf ook een traject
doorlopen heb, dus veel zaken die hij vertelt zijn herkenbaar
en snap ik meteen. 



Nele: Het is niet de bedoeling dat ik bv. naar hem thuis
ga en daar met hem een kop koffie drink, terwijl we de
hele tijd praten over zijn problematiek. 

Ik moet wel toegeven dat ik daarover moet waken, want
beroepshalve ben ik natuurlijk ook een hulpverlener. Als
ik mijzelf erop betrap dat ik teveel ‘advies’ ga geven, dan
probeer ik af te ronden, en praten we over andere
dingen. 

Het doel is om naar buiten te komen en alledaagse
dingen te doen … en ons te amuseren natuurlijk. Ik weet
dat Jef uitkijkt naar onze uitstapjes. 

Erika: Ervaring in de zorg of als hulpverlener is
bovendien niet nodig. We willen het net opentrekken en
iets aanbieden buiten het professionele circuit. Er zijn
veel dingen die mensen kunnen helpen om hun
isolement te doorbreken en hen veerkrachtiger te
maken. De buddywerking is één van de mogelijkheden.

PCM: Ik ben nu wel nieuwsgierig geworden naar wat
jullie al hebben ondernomen.

Jef: We hebben al veel dingen gedaan. Laatst wilden we
nog naar Ieper gaan om een stadswandeling te maken,
maar enfin, het is dan Kortrijk geworden doordat Nele
fout is gereden (lacht).

Nele: We waren zo aan het babbelen in de auto, dat ik uit
gewoonte de snelweg op reed, richting Kortrijk in plaats
van Ieper. Ik werk nl. in Kortrijk. 

Ik had het niet eens door. Het was Jef die plots vroeg
waar ik eigenlijk naar toe aan het rijden was. We waren
toen al aan de Kortrijkse Ring en hebben dan maar
beslist om onze eindbestemming te veranderen. Het
begon toen ook nog enorm te regenen. Het was wel een
grappige situatie. 

Jef: We zijn dan eerst iets gaan drinken, want anders
zouden we doorweekt geweest zijn. Toen het ophield
met regenen, hebben we een lange wandeling gemaakt
door het centrum van Kortrijk. 

Nele: Het werd toch nog een leuke avond. We wandelen
wel veel omdat ik aan het trainen ben voor de
Dodentocht 2023, 100 km dus. We zijn ook al een paar
keer gaan lopen in het Vaubanstadion in Menen.

Een bezoek, samen met de andere buddywerkingen van
Zuid-West-Vlaanderen, aan het inloophuis ’t Hus in
Waregem stond ook als eens op het programma. Er
vinden nu en dan activiteiten met andere duo’s plaats.

Jef: En we zijn gaan vissen.

Nele: Dat was ook een avontuur. Vertel maar Jef …

Jef: We zijn naar de visput geweest, maar het was zo’n
hete zomerdag, meer dan 30 graden. De vissen wilden
niet echt bijten. Maar we hebben ons wel geamuseerd.

Nele: Jef had me gevraagd of ik het zag zitten om eens te
gaan vissen. Hij had dat vroeger geregeld gedaan. Voor mij
was dat volledig onbekend terrein, en ook een activiteit
waar ik nooit aan zou denken om met bv. mijn vriendinnen
te doen. Dat is zo’n voorbeeld van Jef die mij uit mijn
comfortzone trekt. Ik was wel nieuwsgierig, dus zei ik ja.

Ik wist al dat we dit interview zouden doen, dus ik dacht, ik
ga een leuke foto nemen … ik stond helemaal in positie, aan
de rand van het water, vislijn goed in beeld, mooie cadrage,
en ja, mijn gsm gleed plots uit mijn handen. Hij viel in het
water en dan nog in een soort put. Jef dook meteen naar
omlaag in het water ...

Jef: Ik heb de gsm uit het water kunnen 'vissen', maar het
was te laat.

Nele: We hebben hem meteen uit elkaar gehaald en de
stukken laten drogen, maar tevergeefs … hij werkte niet
meer. Niet leuk op zich, maar de situatie zelf was zo
grappig. We moeten er nog steeds om lachen als we
erover vertellen.
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Jef:  We hebben ook al een fietstocht gemaakt. Ik had al 20
jaar niet meer met een fiets gereden. Maar Nele overtuigde
me om toch met de fiets op stap te gaan. 

We hebben toen een tocht gemaakt langs de Leie, op het
jaagpad. En ik kon het nog. Fietsen verleer je toch niet. Met
Nele maak ik uitstappen die ik anders nooit zou doen.

Nele: Zoals die daguitstap naar zee ... Dat was ook heel leuk.
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Nele: Parachutespringen, met mijn hoogtevrees, ik
denk het niet! Het moet ook allemaal betaalbaar
blijven. Als buddy ben je vrijwilliger. Je kan wel een
onkostenvergoeding krijgen, maar de activiteiten zijn
niet inbegrepen. 

We proberen ook niet te ver in de toekomst te plannen.
Meestal komt er wel spontaan een idee, net voor we
afspreken. We houden ook rekening met het weer en
de beschikbare tijd.

Ik denk dat we de volgende keer misschien eens naar
de film gaan.

Jef: Een horrorfilm …

Nele: Liever niet, een komedie lijkt me dan toch beter …
Maar we geraken er wel uit. We hebben nog geen
discussies gehad.

Jef: Ik ben nochtans niet de gemakkelijkste persoon, en
kan echt boos worden als er iets of iemand mij op de
zenuwen werkt. 

Nele: Ik zal dan nog niet op zijn zenuwen hebben
gewerkt (lacht). Hij is meestal wel rustig en ontspannen.

PCM: Ligt er vast hoeveel keer je moet afspreken, of hoe
lang een uitstap moet duren?

Erika: In principe gaan we uit van een activiteit om de 2
à 3 weken. Zowel de frequentie als de duur hangt ook af
van de beschikbaarheid van zowel deelnemer als
buddy.

Doordat ze beiden uit dezelfde regio komen, beperken
we wel de initiële verplaatsingen. Het moet haalbaar
blijven. Wat ze als activiteit ondernemen, en naar waar
ze gaan, bepalen ze volledig zelf.

Jef: Wij proberen toch gemiddeld twee keer per
maand af te spreken. Maar soms is het drie keer, soms
één keer …
 

Nele: De duur hangt af van de activiteit die op het
programma staat. Een daguitstap, zoals naar zee gaan,
kan, maar evengoed kan het zijn dat we maar een
uurtje gaan wandelen. Ik ben een fulltime werkende,
alleenstaande mama, dus ik moet een beetje kijken dat
alles haalbaar blijft. 

PCM: Kan het ook gebeuren dat je je kinderen dan
betrekt bij een activiteit met Jef?

Nele: Nee, het buddy zijn, hou ik strikt gescheiden van
mijn gezin en privéleven. Dat is een bewuste keuze. Als
ik tijd voorzie voor Jef, wil ik er ook enkel voor hem zijn.
 

Jef: Ik had zelf wel al eens voorgesteld om haar
kinderen mee te nemen, maar ik begrijp haar wel en
respecteer haar wens. 

Ik heb wel al Nele’s familie ontmoet, maar dat was
toevallig toen Nele en ik samen naar de rommelmarkt
gingen, en haar ouders en zus daar ook rondliepen. 

Nele: Met 'De Stroom' gaat Jef ook geregeld
muurklimmen. Ik was getriggerd en heb hem eens
vergezeld. Ik moet toegeven dat ik vanaf de grond heb
toegekeken, door mijn hoogtevrees. Maar het was leuk
om met de sport kennis te maken, en misschien probeer
ik het de volgende keer toch …

Nele: En in juni ll. was er een ‘Duodag’ georganiseerd
door ‘Buddywerking Vlaanderen’.

Jef: Alle duo’s en medewerkers van de Buddywerking
waren uitgenodigd in Leuven. Dat was in juni denk ik. De
meter van de Buddywerking Danni Heylen, Pascalleke
van de Kampioenen, was er ook. 

Nele: Er waren informatieve sessies, bijvoorbeeld over
‘Verbindende communicatie’.

Jef: Er waren muziekoptredens …

Nele: Maar toen moest Jef plots onverwachts nog eens
uit zijn comfortzone komen (lacht).

Tijdens een infosessie kwam de vraag van de spreekster
of we al eens als duo activiteiten hebben gedaan die we
anders zelf nooit zouden ondernomen hebben. Ik stak
spontaan mijn hand op en vertelde over de, toen nog
geplande, vis-uitstap. 

Ze riep ons naar voor om daarover te vertellen. Jef zag
dat helemaal niet zitten. Het was een zaal met wel 80
mensen. 

Jef: Het zweet brak me uit. Ik beefde letterlijk, ik was net 
 ‘Dr. Bibber’ … Maar ik kon niet anders. Nele trok me mee,
iedereen keek naar ons. We moesten het podium op en
vragen beantwoorden.

Nele: Niet iedereen zou dit gedurfd hebben, maar jij hebt
het toch maar gedaan! En het ging bovendien zeer goed!
Dat is weer iets wat je van jouw bucket-list kan
schrappen: spreken voor een grote menigte.

Jef: Ik doe toch liever iets anders.

Nele: Meestal kiezen we wel iets met beweging. Nu is het
weer een uitdaging om winteractiviteiten te zoeken.
 

Jef: Bowlen misschien, gaan karten zou ik ook graag
doen, parachutespringen. Of shoppen …



PCM: Jullie hebben duidelijk al een zeer goede band. Nele,
ik stel me dan voor dat het mogelijk is dat zijn problemen
je misschien erg raken. Komt het nooit ‘te dicht’?

Nele: Ikzelf heb dit nog niet ondervonden. Maar we
hebben met de regionale buddy’s uit Zuid-West-
Vlaanderen wel geregeld ‘intervisie-momenten’. Daar
kunnen we indien nodig in alle vertrouwen, bepaalde
ervaringen delen en de nodige ondersteuning krijgen.
Je kan als buddy ook altijd bij een medewerker van de
buddywerking terecht als je met iets zit. In Menen is
Erika nu ons aanspreekpunt.

PCM: Het is ook niet ondenkbaar dat het ‘buddy zijn’ om
welke reden dan ook, te zwaar wordt of niet meer lukt,
maar de buddy niet durft stoppen, omdat hij of zij vreest
dat de ‘deelnemer’ dit niet zal aankunnen. 

Erika: We waken erover dat de buddy inderdaad niet
over zijn eigen grenzen gaat. We bespreken zoals in het
begin al gezegd is, geregeld hoe alles loopt en staan
altijd ter beschikking als er zich moeilijke situaties voor
doen. Alles is bespreekbaar. Als de buddy wil stoppen,
zorgen we voor de nodige begeleiding en opvang van
de deelnemer. 

Er is in principe geen duurtijd van het contract
vastgelegd. Het is niet de bedoeling dat je geregeld
andere deelnemers gaat begeleiden, tenzij de
deelnemer geen buddy meer wil, of één van beide
partijen liever gekoppeld wordt aan iemand anders. Het
is van belang dat er een goede vertrouwensrelatie
ontstaat, en dat heeft tijd nodig.

Sommige mensen zijn buddy van twee of drie personen.
Dat is niet voor iedereen weggelegd. Vaak gaat het dan
om mensen die beroepshalve niet fulltime werken of bv.
gepensioneerden. 

PCM: We spreken trouwens al de hele tijd over
‘deelnemer’ en ‘buddy’. Dat is eigenlijk wel een raar
woord ‘deelnemer’.

Erika: Dat klopt, zo staat het in de contracten, maar
eigenlijk zoeken we ook naar een meer geschikt woord
die de lading dekt. Soms gebruiken we ‘buddy-contact’.

Nele: Ik zie onze relatie als gelijkwaardig. En we spreken
elkaar gewoon met de voornaam aan, ook als we ons
voorstellen aan anderen, net als gewone vrienden. 

En ik zit dan wel niet in de officiële rol van hulpverlener,
toch geldt er ook een zeker ‘beroepsgeheim’. Het
spreekt voor zich dat alles wat we aan elkaar vertellen
vertrouwelijk blijft, tenzij we samen beslissen hiervan af
te wijken. 

Zo heb ik bv. eens gebeld met de begeleider van het
mobiel team (nvdr. de psychiatrische thuiszorg), toen
het wat minder ging met Jef, maar dat was in overleg
met Jef.

PCM: Hoeveel duo’s zijn er in Menen?

Erika: We zijn 10 jaar geleden gestart met 2 duo's.
Momenteel zijn er een 7-tal. Het schommelt meestal
tussen 6 en 7. 

Er is hier in Menen een duo dat van bij de start van de
buddywerking werd 'gevormd' en nu nog steeds een
duo zijn. Dat is dus al meer dan 10 jaar.

We hebben een lange wachtlijst van mensen die op een
buddy wachten. Wie dus geprikkeld is door dit interview
en meer wil weten, bel of mail gerust naar jullie
regionale buddywerking. Je vindt de regio’s op de
website: www.buddywerking.be

PCM: Nele, Jef, wat als de buddywerking zou stoppen?

Jef: Ik zou de uitstapjes met Nele enorm missen. Ze
zorgen voor verstrooiing. Ik zou veel minder buiten
komen. Nele is een ‘toffe’ om mee weg te gaan! We
beleven altijd iets.

Nele: Ik zou het ook missen. Ik vind het persoonlijk een
enorme verrijking. We hebben een aparte band. Zoals
gezegd, heb ik nu al dingen gedaan, waar ik nooit zelf
zou zijn opgekomen. Het is gewoon heel tof en ik ben
blij dat ik op deze ongedwongen manier iets kan
betekenen voor iemand anders.

T.G.
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Buddywerking regio Menen
Erika Everaert

 

GSM: 0473/78 97 56  
E-mail:
menen.buddycontact@buddywerking.be
Meer info op: www.buddywerking.be
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