
PARCOER vzw
Voorstelling Weekschema



Welkom bij de voorstelling van 

de modules van PARCOER! 



Weekendevaluatie

 Stilstaan bij het verloop van jouw voorbije weekend

 Welke leuke momenten zijn er geweest?

 Hoe hebben we de minder leuke momenten beleefd en hoe kunnen we hier in de 
toekomst mee omgaan?

 Welke tips geven we onszelf en elkaar voor volgend weekend?

 Aan de hand van een creatieve methodiek:

 Pictionary

 Een brief schrijven naar jezelf

 Weekendganzenbord

 ….



Zentangle

 Zentangle =

 Blend van mindfulness en 
tekenen

 Creatieve techniek die je 
uitnodigt om op een 
ontspannende en niet-
resultaatgerichte wijze 
patronen te tekenen.

 Deze techniek is zeer 
toegankelijk voor 
iedereen, geen talent 
nodig om iets moois te 
creëren! Stap voor stap 
leer je de techniek in een 
bubbel van aroma en 
zachte muziek.



Piekercursus

 Piekeren aanpakken door 

 Aan de slag te gaan met de 3G’s: gedachten, gevoelens en gedrag

 Te werken met specifieke opdrachten die je kan leren toepassen om beter met het 

piekeren om te gaan



5G

 In groep situaties bespreken uit jouw 
dagelijks leven aan de hand van de 5G’s:

 Gebeurtenis

 Gedachten

 Gevoelens

 Gedrag

 Gevolgen

 Je leert het 5G-schema gebruiken om eigen 
situaties te analyseren en inzicht te krijgen 
in jouw patronen van denken en doen

 Daarnaast zoeken we samen naar meer 
helpende/realistische gedachten en naar 
meer helpend gedrag



Zelfstandig Project/Persoonlijk 

Groeiplan (ZS/PG)

 Het persoonlijk groeiplan “Mijn 
PAROER”

 Rode draad doorheen je traject 
in PARCOER

 Doelstellingen bepalen aan de 
hand van jouw weekschema

 Wekelijks sta je in deze 
module stil bij jouw 
“PARCOER” en evalueer je 
jouw vooropgestelde doelen

 Zelfstandig Project

 Eigen gekozen project

 Bijvoorbeeld: 
muziekinstrument 
(leren) bespelen, 
administratie, creatief 
bezig zijn, boek lezen, 
PARCOER-opdrachten 
maken…



Spontane Creaties

 Ontdekken van je spontane en 
gevoelsmatige IK

 Afstappen van je rationele IK

 Ontdekken van creatieve 
materialen op een speelse manier

 ‘in het NU’, niet-resultaatgericht, 
je kan niets fout doen

 Elke sessie heeft een kleine 
omkadering of thema

Thema: iets lelijk maken



Mijn kind en ik

 Inhoud:

 Wie is mijn kind?

 Hoe ervaar ik mijn ouderrol?

 Thema's omtrent opvoeden, ontwikkeling van je kind, impact van een kind op je 

relatie,...

 In dialoog gaan over hoe het is om deze ouderrol op te nemen als persoon met een 

psychische kwetsbaarheid.

 Elkaar tips geven en ondersteunen in de ouderrol.



Sociale Relaties

 Inhoud:

 Hoe sta ik ten opzichte van mijn (sociale) relaties? 

 Hoe ga ik in contact met anderen?

 Ben ik hier tevreden mee of wil ik dit toch graag anders zien? 

 In deze module worden handvaten aangereikt om:

 jouw relaties en jezelf onder de loep te nemen

 bestaande relaties te verdiepen

 actief te luisteren

 Je taal, fysiologie en focus te veranderen

 manieren van communiceren te exploreren

 …



Herstel 

 In deze module nemen we ons 
‘herstelproces’ onder de loep

 thema’s:

 Wat is herstel?

 Brandstoffen voor herstel: de 
kracht van positief denken, 
veerkracht, durven dromen,…

 Krachtenmatrix

 Ervaringsdeskundigheid

 Obstakels en stigma

 …



Jobclub
In een veilige omgeving richting arbeidsmarkt

Volgende thema's komen aan bod:

 Zelfkennis:

 Wie ben ik?

 Wat wil ik?

 Wat kan ik?

 Omgaan met kwetsbaarheid:

Vanuit verbindende communicatie 

 Re-integratie op de arbeidsmarkt: hoe werkt dat?

 We bereiden ons voor op solliciteren en doorlopen samen het volledige proces



Koken

 Concept

 Een eenvoudige en 
budgetvriendelijke 
middagmaaltijd klaarmaken 
naar keuze (2-gangen)

 Samen leren werken in groep

 Toegankelijk ongeacht je 
ervaring in koken

 Leren omgaan met geld, 
planning, gezondheid

 Indien jij graag kookt of graag wil 
leren koken dan is deze module 
ideaal!

 Er wordt een wekelijkse bijdrage van 
5 euro gevraagd voor een 2-gangen 
menu



Administratie en 

Budget

 Doel: overzicht, grip krijgen op jouw 
administratie en jouw budget.

 Aanpak: afwisseling info en praktijk

 1ste helft: algemene info, uitwisselen tips

 2de helft: individueel werken aan eigen 
administratie, uitproberen apps, V-test, 
overzicht opmaken budget

 Thema’s: 

 bespaar tips in dagelijkse uitgaven, 
energie, verzekeringen, ...

 info rond UITpas, circulaire economie,…



Identiteit

 Thema’s

 Kwaliteiten en vaardigheden

 Identiteitsontwikkeling

 Johari-venster (zie foto) 

 Handleiding over jezelf schrijven

 …

 Tijdens deze module gaan we op een creatieve en speelse manier aan de slag 

met identiteit. De module heeft als doel om eventueel nieuwe zaken over 

jezelf te leren kennen maar ook om bestaande zaken over jezelf in een 

positiever daglicht te plaatsen.



Crisisvaardigheden

 Inhoud:

 Signalen van een crisissituatie leren herkennen 
(uitlokkende factoren, lichamelijke 
gewaarwordingen, emoties, gedrag en gevolg)

 Crisisvaardigheden aanleren

 STOP-vaardigheid

 Pannetjesmodel

 Afleiding zoeken

 Zelfzorg

 Verbeter het moment

 Aanpassingen in mijn dagdagelijks leven

 Hulp inschakelen

 Crisisplan opstellen

 Wat na een crisissituatie?



Crisisplan in praktijk
 Vervolg op module “crisisvaardigheden”

 De klemtoon ligt op het toepassen van het opgestelde 

crisisplan tijdens de stretchzone en in crisissituaties. Het is 

een combinatie van volgende thema’s:

▪ Hoe gebruiksvriendelijk is mijn crisisplan? Zijn er aanpassingen nodig?

▪ Hoe gebruik ik het in de praktijk?

▪ Bewust omgaan met de begrippen stretchzone, crisissituaties, 

pannetjesmodel,….

▪ Hoe effectief zijn mijn crisisvaardigheden?

▪ Welke vaardigheden uit andere modules kan ik in mijn crisisplan 

gebruiken?

▪ Wie uit mijn netwerk is op de hoogte van mijn crisisplan?

o We gaan de crisisvaardigheden ook concreet toepassen 

in de module

o We leren daarnaast ook omgaan met de overspoelende 

kracht van emoties, het durven toelaten van deze 

emoties en het gecontroleerd uiting geven aan de 

emoties



Assertiviteit

 Leren opkomen voor jezelf en jouw noden met respect voor jezelf en de ander

 Tips en tricks van assertief communiceren + stil staan bij jouw overtuigingen over 
assertiviteit

 Vaardigheden die aan bod komen:

 Je mening geven

 Grenzen aangeven

 Complimenten geven en ontvangen

 Kritiek geven en ontvangen

 Spreken over kwetsbaarheden

 Eerste contacten leggen

 In de laatste weken van de module zullen we vooral inzetten op oefenen van de 
besproken theorie aan de hand van eigen situaties



(Markt)Project

 Werk mee aan een project gericht op het kenbaar 
maken van PARCOER, doorbreken van stigma’s en 
participatie binnen onze werking

 Ontdek het talent in jezelf en zet in op het 
ontwikkelen van je organisatorische en praktische 
vaardigheden:

 Leid een vergadering

 Maak een verslag

 Breng ideeën aan

 Creëren: snoep, soep, kaartjes, …

 Verkopen

 …

 Komende projecten: PARCOER op de kaart (PR), 
Familie, verkoopsproject, beeldvorming...



Wandelclub

 Basisgedachte: Een gezonde geest in een 
gezond lichaam!

 Wandelen in onze wandelclub is jouw portie 
wekelijkse beweging en zo veel meer:

 Informele contacten

 Wandelen als groepsgebeuren

 Contact met de natuur

 Rekening houdend met de fysieke mogelijkheden en 
verplaatsingsmogelijkheden van iedereen

“DE BENEN ZIJN DE WIELEN VAN DE CREATIVITEIT”

- Albert Einstein



ACT - Acceptance
and Commitment 
Therapie 

 Stop met vechten, start met leven!

 In het leven bots je sowieso regelmatig op 
hindernissen of problemen die je ervan 
weerhouden om je dromen of doelen waar te 
maken. Dit geeft veel onaangename 
gewaarwordingen en vaak pijnlijke emoties.

 We hebben de natuurlijke neiging om veel 
energie te steken in het doen verdwijnen van 
deze pijn en tegenslag.

 Door concrete oefeningen en ervaringsgericht 
werken gaan we trachten op een andere manier 
met onze remmingen en blokkades om te gaan.

 Het doel is dat je kan komen tot een meer 
bewust leven, gericht op wat echt belangrijk voor 
je is, ondanks pijn en tegenslag.

Enkel te volgen door wie al minstens 3 maanden een 
traject volgt in PARCOER.



Digitalisering

 Help/Hoera, alles wordt digitaal? 

 Wat is digitalisering? 

 Welke invloed heeft het op onze samenleving en op mij? 

 Digitale kennis en vaardigheden aanleren om toe te passen in je persoonlijk 

en professioneel leven. 

 Twee thema’s 

 Smartphonegebruik en sociale media

 Office-vaardigheden (Word, Excel, …) 



Woonvaardigheden

 Dit is de module waarbij je 
terecht kan met vragen 
omtrent

 Wonen (structuur/plannen)

 Huishouden

 We focussen ons op het 
structureren en planmatig 
aangaan van alle activiteiten 
die je in de week wil doen.

 Tips en tricks omtrent het 
huishouden worden gedeeld



Beweging
 Basisgedachte: Een gezonde geest in een gezond lichaam!

 Uitvoeren van bewegings- en sportactiviteiten rekening houdend met de 

jullie interesses en mogelijkheden

 Ideaal om terug wat meer beweging/actieve ontspanning in je planning te 

krijgen, kennis te maken met verschillende sporten of om je eigen sport voor 

te stellen.

 We houden het budgetvriendelijk, maar betalende activiteiten zijn mogelijk 

tijdens deze module



Yoga

 Zachte en rustige vorm van yoga (yin yoga en herstellende yoga) 

 Rustig en traag tempo 

 Focus op relaxatie en stretching

 Gebruik van hulpmiddelen om jouw lichaam te ondersteunen en overbelasting te 

voorkomen

 Toegankelijk voor de ervaren EN niet-ervaren yogi! 



Geheugen

 Doelstellingen: werken aan je cognitieve vaardigheden door middel van 

 een beknopte theoretische achtergrond over de werking van het geheugen

 enkele methodieken uit te proberen die ons kunnen helpen beter te onthouden

 oefeningen en spelletjes te doen die het geheugen uitdagen en ons brein fit 

houden

"Het bestaan van vergeten 

is nooit bewezen: we 

weten alleen dat sommige 

dingen ons niet te binnen 

schieten wanneer wij dat 

willen."

- Nietzsche



Gezond Leven

 Thema’s die te maken hebben met zelfzorg, zoals

 Beweging

 Voeding

 Slaap

 Omgaan met stress

 …

 Elke week wordt er een thema besproken waarbij er tips en 

opdrachten worden meegegeven voor in jullie dagelijks leven



Positieve blik op jezelf

 Psycho-educatie over zelfbeeld en de invloed 
op onze infoverwerking

 Aan de slag gaan met de manier waarop jij 
kijkt naar jezelf – we streven naar het 
opbouwen van een gezond, realistisch 
zelfbeeld

 In groep en met huiswerkopdrachten actief 
oefenen op

 met een positieve blik leren kijken naar jezelf

 gedrag stellen dat past bij een gezond 
zelfbeeld

 een negatieve stem over jezelf een halt 
toeroepen

Enkel te volgen door wie al minstens 3 maanden een traject 
volgt in PARCOER.



Groene vingers

 Werken aan de moestuin van PARCOER

 Lente- en zomermaanden: zaaien en oogsten van de 
groenten

 Herfst – en wintermaanden: 

 opstellen van plan van aanpak voor de lente- en 
zomermaanden 

 Alsook nog andere activiteiten:

 Voeding maken voor de vogels

 Uitstap doen naar een tuincentrum, de volkstuinen, 
een imker,...

 Verwerken van producten uit de tuin 

 Klusjes en projecten uitvoeren in en rond PARCOER

 Kruidenbak maken 

 Vogelhuisjes maken 

 Werken met hout, paletten

 Moestuinbakken maken 

 DIY-projecten 



Ontspanning

 Gewaarwording en 
ontspanning van lichaam en 
geest

 Kennismaking met 
verschillende methodieken:

 Visualisatieoefening

 Bodyscan

 Aandacht bij de 4 zintuigen

 Wandelmeditatie

 Progressieve relaxatie

 …



Vrije Tijd 

 Voor veel mensen is het invullen 
van hun tijd geen evidentie en 
vooral ook het inspiratie vinden in 
activiteiten, kan een uitdaging zijn.

 We gaan in eerste instantie stil 
staan bij de verwachtingen omtrent 
je vrije tijd en je huidige 
tijdsbesteding.

 Nadien zal de klemtoon vooral 
liggen op het ondervinden van “wat 
kan vrije tijd zijn".

 Daarom:

 In groep vrije tijds activiteiten doen, 
eigen voorstellen en uitwerking zijn 
welkom

 Op verplaatsing, in omgeving 
Dendermonde of verder indien 
mogelijk

 We houden het budgetvriendelijk, 
maar betalende activiteiten zijn 
mogelijk tijdens deze module



Aan de slag met je doelen

 Op een actieve en intensieve

manier aan de slag met het 

groeiplan

 Inzoomen op de verschillende

levensdomeinen

 Formuleren van realistische en

betekenisvolle doelen

 Merk je op dat: 

 je moeilijk prioriteiten kan stellen

 je moeilijk richting kan geven aan 

jouw traject binnen PARCOER

 je voelt dat jouw doelen te 

onbereikbaar zijn om één of 

andere reden

 Dan is deze module misschien wel 

voor jou!



Ander aanbod PARCOER

 Arbeidscoaching

 Familie

 Maatschappelijke consultatie



Arbeidscoaching

 Individuele loopbaancoaching samen met de arbeidscoach van PARCOER

o Mogelijk vanaf minstens 3 maanden aanwezig in PARCOER

o Door individuele gesprekken met de arbeidscoach

o Op maat van jouw persoonlijke loopbaanvraag

o Ter voorbereiding van jouw re-integratie op de arbeidsmarkt 

o Tijdens het traject gaan we op zoek naar jouw drijfveren, krachten en 

talenten en vertalen we dit naar het vinden van een job die bij jou past. 

Waar nodig werken we drempels weg. 

o Kan ook blijven doorlopen na je traject in PARCOER



Familie

 Het inplannen van een gesprek met jouw omgeving:

 Familie

 Partner

 Professioneel netwerk

 …

 Verschillende thema’s kunnen aan bod komen:

 Kennismaking met PARCOER

 Overlopen van jouw traject bij PARCOER 

 Bespreken van de verdere stappen in jouw proces

 Bespreken van moeilijkheden

 …



Maatschappelijke consultatie

 Heb je vragen over:

 Ambulante psycholoog

 Inkomen

 Sociale rechten

 Wonen

 Hulp bij administratie of budget

 …

 In deze consulatie zoeken we samen uit waarop je recht hebt en/of welke 

dienst jou hierin verder zou kunnen helpen



Bedankt voor jullie aandacht!

Heb je na het doornemen van deze toelichting nog vragen, aarzel

dan niet om deze te stellen aan je groeicoach of een mailtje te

sturen naar info@parcoer.be
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