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BlinkOut, iedereen straalt vanbinnen
De wereld draait steeds sneller.
BlinkOut wil ruimte bieden voor verstilling en vertraging.
Als veilige voedingsbodem voor persoonlijk en talentgericht groeien,
voor inspiratie, creativiteit, richting, daadkracht en ambitie.
Met als uitgangspunt verbinding, met zichzelf, met anderen.
De stiltekamer, de luisterplek, voor en door vrijwilligers.
Rust, ruimte, eigen ritme, even ademhalen, naar binnen keren.
Een plek waar je kan samen zijn met andere Blinkers.
Een co-werkplek, vergader-plek, coaching- en workshopruimtes.
Diverse opleidingen, rond persoonlijke ontwikkeling, veerkracht en teambuilding.
Workshops op maat, mede geïnspireerd door de behoeften van Blinkers.
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1 Over durvers en geheimen
Stel: iedereen heeft een geheim. En dat geheim zorgt ervoor dat we tegenover elkaar gaan
staan. Met woorden, en soms met meer dan dat. Het geheim is zo persoonlijk, dat we liever
doen alsof “het” er niet is, in plaats van ervoor uit te komen.
Stel: iedereen heeft zo’n geheim. Meer nog, iedereen heeft hetzelfde geheim…
Mochten we erover durven praten, het zou de boel (lees: het leven/het werk/de sportclub/de
wereld) er veel eenvoudiger op maken. Want dat geheim kost energie, tijd en geld. Het
verleidt ons, steeds weer, om als gekken door elkaar te crossen, over elkaar te praten en in
conflict te gaan.
Laat ons stoppen met veronderstellen. Ge hebt, net als wij, een geheim. Want iedereen zit
soms stikkapot, moe van het proberen. Wie heeft nooit last van de snelheid waarmee onze
wereld ronddraait? Zijn er mensen die zich niet beoordeeld voelen of gevangen in
(ongeschreven) regeltjes? Die niet kwaad worden door niet gehoord te worden?
Volgens BlinkOut staat iedereen wel eens met onmacht, in zijn of haar ogen, te hopen dat het
over gaat. Niet altijd in staat om “het” zelfs uit te leggen. Omdat de drempels zo onzichtbaar
zijn.
Stel: wij kennen uw geheim. En wij durven het benoemen, zichtbaar en bespreekbaar maken.
Want wij stellen vast dat “het” veel minder rond uw borst klemt, aan uw ribben blijft plakken
of in uw maag zit, als het geheim geen geheim meer is. Als we praten over dat wat ons doet
wankelen, twijfelen, schreeuwen of huilen, dan komt er misschien iemand met een idee om het
allemaal draaglijk te maken.
Of zijn er meer plekken waar ge uw geheim een beetje durft te tonen. Want, we weten wel, die
plekken zijn er. Gelukkig. Er zijn plaatsen waar ge moogt zijn wie ge zijt.
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En dan: bestaan er ook mensen met een geheim dat op het uwe lijkt. Zij hebben het
vastgepakt, omgedraaid, uitgelegd aan therapeuten en zijn er vooral zelf mee aan de slag
gegaan. Zij zitten op een schatkist vol tools en truckjes om het geheim te sussen, te troosten.
Ze bezitten een rugzak die soms zwaar is om te dragen, maar waar zoveel materiaal in zit om
uw geheim te verzachten. Stel, die mensen bestaan. Maar ze durven u niet vertellen over hun
rugzak. Want ze zijn beschaamd over hun geheim. Misschien vonden zij nog geen plaats, geen
dichte kring, geen groep die hen gewoon gelooft.
En dan: zijn er soms toch de durvers, die met hun geheim onder de arm, een knik in hun
stem, aarzelend naar buiten komen. Durvers die hun geheim willen tonen. Uitleggen hoe ze
zich teveel voelen, hoe ze alles willen perfectioneren, of bang zijn niet goed genoeg te zijn. Ze
durven zelfs hun rugzak af te nemen en te vertellen wat erin zit. Pleisters tegen oordelen, een
zalfje voor het zelfverwijt. Een koud kompres voor een verstuikt zelfbeeld, of een koptelefoon
die “het” stil kan maken, zodat we kunnen luisteren naar onszelf.
En dan: is BlinkOut er voor die durvers, die met zachte kracht naar buiten komen en laten
zien hoe hun rugzak de wereld kan veranderen. Of voor de plekken die veilig durven zijn.
Voor al die durvers die nog op zoek zijn naar een klankbord, of megafoon desnoods, om over
hun geheim en rugzak uit te wisselen. Want iedereen heeft een geheim. En wij willen het
benoemen, geloven en woorden voor u geven. Samen met andere plekken op zoek gaan naar
hoe die zware rugzak minder kan gaan wegen, en ons zelfs soms van pas komt. Stel dat er
één geweldig medicijn is tegen het geheim, namelijk dat het écht helemaal OK is, dat ge
ondanks en dankzij uw rugzak, gewoon en helemaal jezelf mag zijn.
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2 Waarom BlinkOut?
Iedereen straalt vanbinnen maar niet iedereen kan dat ook naar buiten laten zien.
Door de drempels en kwetsbaarheden waar we tegenaan lopen.
Zo zijn er drempels die je ervaart in bepaalde situaties en contexten, waardoor je energie
vermindert en het “blinken” (schitteren in je talent) bemoeilijkt of zelfs onmogelijk wordt.
Soms zijn er onzichtbare drempels zoals overprikkeling, hoogbegaafdheid, een kwetsbare
levensfase zoals een rouwperiode, of angsten…
En soms spelen er psychische kwetsbaarheden zoals autisme, borderline, depressie … al
dan niet gediagnosticeerd.
Deze drempels en/of kwetsbaarheden vormen vaak een (te) zware uitdaging en hebben ook
een aanzienlijke impact op de kwaliteit van (het) leven.

Onze missie
BlinkOut sloopt overal waar we komen, met zachte kracht, onzichtbare drempels
tussen mensen. Drempels die echte verbinding in de weg staan.

Onze visie
BlinkOut wil een stem geven aan kwetsbaar krachtige mensen. We willen uit hun input
antwoorden distilleren rond maatschappelijke uitdagingen zoals toegankelijkheid en inclusie,
stress, overprikkeling en eenzaamheid. We zetten dankzij hun stem in op het vergroten van
ieders veerkracht.
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Kwetsbare personen
voelen zich (terug)
gezien en
gewaardeerd.

BlinkOut bouwt aan een inclusieve samenleving door élk individu kansen te geven om te
“blinken”. Door mensen inzicht in zichzelf, hun kwetsbaarheden en competenties te geven
zodat ze (opnieuw) aan het stuur van hun eigen verhaal komen te staan. Zodat ze, vanuit hun
eigen kracht, over de (onzichtbare) drempel heen stappen om een rol te kunnen opnemen in
de samenleving, met name die van veerkracht-expert.
Mensen hebben elkaar nodig, zijn sociale dieren. Vroeger hadden mensen veel meer oog (tijd
en ruimte) voor elkaar waardoor ze elkaar versterkten. Op heden is dit stukje gedragenheid
verloren gegaan in een samenleving die holt in plaats van stapt. Het solidariteitsprincipe staat
onder druk, waardoor mensen, met hun kwetsbaarheid of in kwetsbare periodes, die
gedragenheid missen en er zich een groot risico op uitval manifesteert (burn-out, depressie,
overspanning, isolement…).
BlinkOut helpt mee de sociale cohesie te versterken in de maatschappij. We doen dit door
het creëren en verbinden van dichte netwerken met een hechtere gemeenschap als gevolg.

Onze aanpak
BlinkOut luistert, informeert, inspireert en sensibiliseert rond overprikkeling,
psychische kwetsbaarheid en onzichtbare drempels.
We geloven dat iedereen op zijn manier, op zijn tempo kan participeren in BlinkOut en in de
maatschappij. We bieden een begripvolle, prikkelarme en veilige omgeving die als een
soort labo fungeert. We versterken mensen en organisaties door meer inzicht in zichzelf te
geven. We zijn een plaats waar mensen kunnen uitproberen en oefenen.
BlinkOut verhoogt de veerkracht van individuen en bedrijven d.m.v. workshops, persoonlijke
begeleiding en een aanbod van stille ruimtes en prikkelarme kantoren in de Gentse
binnenstad.
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Door stilte, rust en ruimte te bieden laten wij mensen ontdekken wie ze zijn en wat ze
kunnen en welke richting ze uit willen.
Je mag bij ons “blinken” als mens, als passant, als vrijwilliger, als ondernemer.
•

een oplaadplek, een ont-moetings-plek, een recovery-plek, een pauze-knop;

•

een publieke stiltekamer, even op adem komen, voor iedereen die daar nood aan heeft;

•

een luisterplek waar je echt gehoord wordt;

•

individuele coachingstrajecten, ieder op eigen tempo;

•

workshops en trainingen, voor individuen, scholen en organisaties, met thema’s als
omgaan met overprikkeling, veerkracht, stress…;

•

een versterkende werkplek voor sociaal ondernemen en co-working: authentiek, met
kwetsbaarheid als kracht;

•

een werkplek op maat;

•

inspirerende events waar we verhalen delen over hoe het ook anders kan;

•

advies op maat.
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3 Verbindend samen-werken
December 2019
4

leden Raad van Bestuur

42

vrijwilligers

127

vaste gebruikers

Heel wat mensen “bewonen” het BlinkHuis. Ze maken het BlinkHuis tot wat het is: een veilig
labo om te ontprikkelen, te werken, te verbinden, te leren en te ontdekken.
Het is een boeiende en bloeiende community met een vloeiend en gediversifieerd komen en
gaan. Stuk voor stuk unieke Blinkers met élk hun eigen verhaal.

3.1 Vrijwilligerswerking
In 2019 tellen we 42 actieve vrijwilligers die qua leeftijd, gender, opleiding,
kwetsbaarheden, levensfase… een grote diversiteit vertonen.
Onze vrijwilligers zijn het kloppende hart van het BlinkHuis. Ze heten je welkom aan het
onthaal, dragen zorg voor het huis, verzorgen de communicatie, tonen hun talenten in
activiteiten. Voor sommigen onder hen zijn we een transitie-plek. Voor hen allemaal zijn we
een veilige plek om op adem te komen.
Wie wil, neemt een engagement op zich volgens eigen kunnen en draagkracht. Even op de
pauze-knop drukken, iets nieuws proberen, zelf nieuwe activiteiten uitdenken, nieuwe
vrijwilligers op weg helpen,… het kan allemaal. Ook hier geloven we in leven op eigen ritme.
Bovendien zijn onze vrijwilligers stuk voor stuk ervaringsdeskundigen in kwetsbaarheid.
We leren elke dag, met en van elkaar. De expertise van onze Blinkers vormt te allen tijde een
belangrijke toetssteen voor het BlinkOut beleid.
‘‘Hier kreeg m'n lijf de rust die
het nodig had terwijl ik ook
geprikkeld en "gevoed" werd
door het huis.”
Maarten - vrijwilliger

“Naar mijn ervaring is BlinkOut en zijn medewerkers uniek in
aanbod. Het is een super voedingsbodem waar ontmoeting,
samenwerking en delen kan plaatsvinden op een authentieke
hartelijke manier.“
Hilde - vrijwilligster
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Raad van Bestuur
Ook de leden van de Raad van Bestuur zijn allemaal vrijwilligers.
In 2019 verwelkomen we 3 nieuwe bestuurders:

Els Van Beneden - Zelfstandig schrijver en frisdenker

Hans Dekeyser – Luisteraar en verbindende optimist

Inge Hens - Creatieve duizendpoot, ruimtemaker, ont-dekker
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In memoriam
Helaas moesten we in november 2019 veel te vroeg afscheid nemen van onze voorzitter,
Katrien Miechielssens.
We dragen het jaar 2019 dan ook, met trots en een warm hart, op aan Katrien.
Beste Katrien,
Op 19 november 2019 viel de wereld om ons heen even stil. Je was niet meer…
Ons hart gaat uit naar je gezin, je familie en je vrienden.
Hoewel je vertrok naar een plek zonder pijn, zijn we verdrietig en zullen we je missen.
Tegelijk is er zoveel dankbaarheid voor wie je was...
Een prachtige, warme vrouw, een inspirerend voorbeeld en een lieve vriendin.

Hier wordt geen afscheid genomen.

Hier klinkt een zo groots mogelijk orgelpunt,

Het zal worden gestolen,

een sluitstuk,

tussen innige momenten door.

voor een Grande Dame.

Hier wordt niets weggestoken.

We gaan hier geen afscheid nemen,

Terwijl we staan te janken,

en zullen dus altijd blijven zeggen:

en de tijd tussen onze vingers glipt.

“Liefste Katrien, tot de volgende keer…”.

Hier wordt geen woord te veel gezegd.

© An Dours

Wanneer we oeverloos nog keuvelen.
en wat nu inademen.
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3.2 Het BlinkHuis als werk-plek
Heel wat mensen zijn werkzaam in het BlinkHuis. Zij stappen één voor één mee in het
BlinkOut verhaal en geven er ook mee vorm aan.

In 2019 gebruikten
157 organisaties,
bedrijven, freelancers,
lesgevers, overheden,
experten en coworkers minstens 1
keer onze ruimtes.

Samen realiseren ze een heel gevarieerd aanbod dat helemaal past in de BlinkOut visie om
mensen en organisaties te versterken. Ze zijn actief op uiteenlopende domeinen zoals
coaching, rouwbegeleiding, lichaamsbewustzijn en lichaamsverzorging, ontspanning, massage,
voeding, diversiteit, communicatie, muziek, schrijven en theater enz.
Net als bij de vrijwilligers is er een mooie mix van jong en oud, van starters en oude
rotten in het vak, particulieren, eenmanszaken, kmo’s, netwerkorganisaties, vzw’s.
Enkele onder hen zoals het Kiesbureau (Karine Janssens), de Diversiteitsacademie (Marijke
Cornelis), Boek van mijn Leven (Eveline Coppin). Sinds het voorjaar 2019 maakte ook
Missing You van het BlinkHuis hun “vast” bureau.
Daarnaast zijn er heel wat andere ondernemende Blinkers die elk op hun manier aan de slag
gaan in het BlinkHuis.
Waarom precies in het BlinkHuis flexwerken, workshops geven, persoonlijke dienstverlening
aanbieden of andere activiteiten organiseren? Dat vertellen ze je graag zelf.
Enkele getuigenissen:
“Het BlinkHuis is voor mij een huis dat rust uitstraalt, een
warme plek waar gefocust wordt op de kwaliteiten van mensen,
een open plek waar mensen zonder oordeel kunnen “zijn”. Door
al deze zaken voelt het BlinkHuis voor mij als een veilige werkplek van waaruit ik in verbinding kan werken. Het is ook heel
fijn om in een niet-competitieve omgeving te kunnen werken.”
Lieve – Missing You - medewerkster
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“Als beginnend zelfstandige biedt het BlinkHuis de juiste
formules om op een veilige manier te experimenteren
met ideeën die in me leven en die ik geleidelijk aan ook
werkelijkheid wil laten worden. Ik raadde dit initiatief
inmiddels aan, aan collega starters. Dank je wel omdat
ik in zo'n aangename en bemoedigende omgeving mijn
eerste stappen mag zetten.”
Adinda – Op verhaal komen - onderneemster

“Bij de toekenning van renteloze leningen voor sociale
projecten moet ik me vaak afzonderen om de
financiële plannen rustig te kunnen analyseren. Dan is
het ideaal dat ik wat kan werken in het BlinkHuis. En
het is er bovendien super gezellig, alsof je thuis werkt.
Echt een aanrader! “
Ludo – Socrowd – co-worker
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3.3 Een veilige leer-plek om te experimenteren
BlinkOut biedt tevens een ondersteunende, leerrijke en inspirerende leer-plek aan in een
prikkelarme en veilige omgeving. Deze leer-plek richt zich tot zowel studenten hoger
onderwijs alsook tot mensen uit diverse tewerkstellingstrajecten.
Zo kwam in 2019 HoGent student Stefaan 3 maanden proeven van de BlinkOut werking.
Enkele andere studenten verkozen in 2019 een inhoudelijk thema dat ze voor hun
bachelorproef verder uitwerken in 2020.
Er startten ook meerdere mensen vanuit een OCMW-tewerkstellingstraject in het BlinkHuis als
leer-werk-plek. Een van de pioniers vertelt hoe BlinkOut een transitie- en oriëntatie-plek
naar het werkveld vormt:

“Bij de eerste kennismaking in BlinkOut kreeg ik een fijn, warm gevoel en al snel voelde
ik me er thuis. Ik ontmoette er gelijkgestemden. Eindelijk een plek, waar ik welkom
mocht zijn met mijn kwetsbaarheden en drempels. Een verbinding, het soort menselijk
contact dat ik doorheen mijn zoektocht en ervaringen had gemist. Ik voelde me
gemotiveerd.
BlinkOut klopt. En het is niet alleen het hart van BlinkOut dat klopt. Ook de missie en de
visie. Het levende bewijs dat er anders naar de dingen kan gekeken worden.
In dat jaar heb ik veel geleerd. Over mezelf. Over anderen. Een basis gelegd voor op
iedere (werk)vloer. En natuurlijk heb ik nog veel groeipunten. Maar ik heb een
voedingsbodem mee gekregen die rijk is aan vertrouwen, geloof, inzichten,
veerkracht, en verbinding. Een duurzaam cadeau dat levenslang geldig is.
Zoals kiemgroentjes die je zaait en water geeft.”
Deelnemer Art. 60 werkplektraject
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3.4 Samen-werken (projecten en netwerken)
BlinkOut trekt “de kar” niet alleen. We bundelen onze krachten met diverse partners. Op die
manier ontwikkelen we extra methodieken vanuit de BlinkOut filosofie, vergroot de
visibiliteit en kunnen we meer “gewicht in de schaal leggen” en doorwegen op het beleid.
Enkele voorbeelden van samen-werking:
•

BlinkOut werkt samen met Participate bij de ontwikkeling van diverse ondersteunende
tools voor mensen met autisme. We slaan de handen ook in elkaar om inspiratiedagen
voor professionals te organiseren.

•

Samen met de Breinbrouwerij werd in 2019 de eerste fase van het “Brink”-project
gestart. Met dit project willen we een pop-up “belevings”-labo ontwikkelen. Dergelijk
labo laat toe het effect van onzichtbare drempels en psychische kwetsbaarheid aan den
lijve te ondervinden, waardoor we kennis, inleving en begrip vergroten. In 2020 werken
we dit concept verder uit.

•

Ook met Silence for Peace is er een samenwerkingsverband. Hier is sprake van een
initiatief van diverse organisaties die nastreven om vanuit stilte bij te dragen tot vrede
in onszelf en vrede in de wereld. De taal der stilte overstijgt immers alle
gemeenschappen, culturen en religies. Centrale activiteit is een sit-in, wat dit jaar
doorging op de Korenmarkt.

•

Daarnaast legde Curieus contact met ons en zorgde BlinkOut, op hun vraag, voor een
heuse stiltekamer tijdens het Festival van de Gelijkheid. We namen ook deel aan een
panelgesprek dat plaatsvond tijdens dit festival.
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BlinkOut komt ook meer en meer op de radar te staan van Stad Gent. Zo zijn we bv.
vertegenwoordigd in enkele adviesraden die werken rond toegankelijkheid in brede zin van het
woord. We zitten mee aan tafel voor het bijzondere onderzoek ‘Nervocity’, een
onderzoeksproject uitgevoerd door IMEC in opdracht van Stad Gent die stresfactoren in de
stad in kaart wenst te brengen. We waren ook aanwezig op de projectenbeurs waar we ons
gloednieuw activeringstraject mochten voorstellen.
Een project waar we éxtra trots op zijn, is het ‘kLink-traject (zie details verder hoofdstuk 7),
een heractiveringstraject voor mensen met onzichtbare kwetsbaarheden. Hierbij kan gewerkt
op eigen tempo rond eigen gekozen thema’s over persoonlijke groei en/of rond heractivering
op een werk-plek. Voor ‘kLink is er sinds 2019 een mooie samenwerking met
tewerkstellingspartners als VDAB, GTB, OCMW en ESF zelf om het ESF-project te lanceren.
Naast hogervermelde samenwerkingen maakte BlinkOut ook kennis met heel wat lokale
dienstverleners. We leerden elkaar en elkaars werking beter kennen. Zaadjes werden
geplant voor toekomstige samenwerkingen, voor een ruimer aanbod. Dergelijke initiatieven
helpen, ieder op zich, mee om meer diversiteit te bieden t.a.v. de behoeften/wensen van
mensen met (onzichtbare) kwetsbaarheden/drempels.
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4 Het BlinkOut aanbod groeit
Het BlinkHuis is de centrale plaats waar “the magic happens”. Maar BlinkOut is veel meer dan
een fysische prikkelarme ruimte in de stad: ons aanbod aan activiteiten beweegt en groeit.

4.1 Een publieke, prikkelarme “oplaad- en ont-moet-plek”
Er zijn geen voorwaarden om ons BlinkHuis binnen te stappen, behalve verbinding. Dat is wat
wij hier het beste doen. Verbinden. Met onszelf, met elkaar, met onze kwetsbaarheden.
De onthaalvrijwilligers zorgen voor een warm welkom, en een veilige, verbindende sfeer in
huis. Ze wijzen je de weg: in ons verhaal, de vele kamers van het huis, de bewoners en de
activiteiten.
Iedereen heeft zijn verhaal. Met kwetsbaarheden die ons uniek en sterk maken, ook al voelt
het soms nét omgekeerd. Hier vinden mensen elkaar in prachtige ont-moetingen. Hier voelt
het heerlijk en eerlijk om gewoon jezelf te mogen zijn, precies zoals je bent. Je kan je tics, je
eigenaardigheden, je vermoeidheid, je kwetsbare stukken “gewoon” tonen en laten zijn. Je kan
ook in de ont-moet-plek stappen om anderen te leren kennen.
Onze Stiltekamer is het centrale, publieke hart van het BlinkHuis met gezellig ingerichte
zithoekjes, kamerplanten en ja, stilte. Verstillen en/of opladen kan hier elke weekdag. De
interne dialoog even laten uitrazen en ook die tot kalmte brengen.
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4.2 Veerkracht-versterkende activiteiten
BlinkOut biedt een veilige omgeving waar je kan ont-moeten, delen, experimenteren en leren,
waar je kan ontdekken.
Hieronder alvast een greep uit het aanbod aan veerkracht-versterkende activiteiten:
Luister-plek, verbinden en delen, zonder drempels
Durven praten over kwetsbaarheid is voor veel mensen de grootste drempel. Op onze luisterplek bieden we de kans om nét dat te doen. Helemaal veilig. Met vrijwilligers die in kwetsbaar
durven zijn nét de kracht en de moed zien die dat vraagt.
Drie maal per week, met of zonder afspraak, een luisterend oor van een vrijwilliger. Niet meer
dan dat. Geen oordeel of advies. Dit is wat de luister-plek wil zijn.
Een maandelijks BlinkOut aanbod
In de loop van 2019 groeide ons eigen activiteitenaanbod verder uit, geïnspireerd en gekleurd
door onze vrijwilligers en gebruikers.
We lanceerden een aantal nieuwe maandelijkse formats:
•

De “Ont-Moet en Laad-Op week” (OMLO): een gratis, wisselend aanbod tijdens de
laatste week van de maand om persoonlijke ontwikkeling ook toegankelijk te maken
voor mensen die zichzelf het moeilijk gunnen of uit de boot vallen ten aanzien van
betalende initiatieven. Het fungeert ook als laagdrempelig labo om workshopgevers de
kans te bieden hun aanbod kenbaar te maken of op een veilige manier nieuwe
activiteiten uit te testen.

18

•

Gespreksavond “In relatie met kwetsbaarheid”: een praatmoment als verlengde van de
luister-plek. Over omgaan met je eigen kwetsbaarheid. Of om jouw taal te vinden voor
communicatie met mensen met wie je in verbinding staat.

•

Sssstiltelunch door Ode i.s.m. Lokaal en BlinkOut: stilte verbindt, samen eten ook. Een
100% plantaardige lunch op een bedje van stilte met als resultaat een voldaan gevoel,
op meerdere niveaus.

•

Kleine Vonkjes: tovert inspirerende, hedendaagse rituelen tevoorschijn voor iedereen
die graag even stilstaat bij de dingen des levens. Om bewust te worden van wat er aan
de hand is in ons brein, in ons lijf, in ons hart en onze omgeving.

Ontdekken en leren via een divers workshop-aanbod
Naast het gratis aanbod tijdens de OMLO-week biedt BlinkOut ook geregeld op andere
momenten workshops aan in het BlinkHuis. Een greep uit de onderwerpen: verbindend
communiceren, zelfvertrouwen, omgaan met stress, omgaan met tijd, mijn energie in balans,
ik mag kwaad zijn,…
De workshops gaan door in kleine of beperkte groepjes. Theorie wordt gekoppeld aan
persoonlijke ervaring en/of interactie van de deelnemer. Flexibiliteit van en voor de deelnemer
staat centraal: zo kan er gekozen worden om enkel te luisteren, actief te participeren, de
sessie even te onderbreken om even alleen terug op adem te komen.
Het bestaande aanbod wordt bijgesteld of uitgebreid mede op basis van de ervaringen en
bevindingen of noden van de BlinkHuis bezoekers.
Vrijwilligers en deelnemers aan het ‘kLink-traject kunnen tevens aankloppen met eigen
initiatieven voor een workshop. Hier fungeert BlinkOut als veilig “labo” om dingen te proberen,
te delen en te ervaren.
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4.3 Expertise delen
We bieden onze expertise aan aan bedrijven en organisaties, voor het begeleiden van teams
of individuen. We geven workshops en trajecten op maat en gaan concreet aan de slag met
overprikkeling en onzichtbare drempels.
Hoe kunnen we dagelijks omgaan met alle prikkels die op ons afkomen? Methodieken voor
effectiever en efficiënter werken, organisatie van (digitale) informatie, omgaan met stress en
tijdsdruk, loslaten en in balans blijven, tijd krijgen voor “deep work”… . Door aandacht voor
eigen ritme, overzicht, rust en ruimte kan iedereen zijn talenten maximaal (leren) benutten.
We adviseren ook bij het inrichten van prikkelarme ruimtes in organisaties of tijdens events.
Zo werkten we in 2019 met Curieus samen voor de inrichting van een tijdelijke stiltekamer
tijdens het Festival van de Gelijkheid. Iets wat in 2020 herhaald wordt.
BlinkOut brengt ook expertise als partner in projecten. In 2019 deelden we onze inhoudelijke
expertise met Participate. Hier werden onder meer tools ontwikkeld voor mensen met autisme
en inspiratiedagen georganiseerd voor professionals. Ook deze samenwerking wordt
verdergezet in 2020.

4.4 Een versterkende werk-plek, op maat
Als vast bureau, co-working-space of vergader-plek is het BlinkHuis een bijzondere werkplek voor zelfstandigen, ondernemers, organisaties en freelancers.
Anders dan de “Busy is the new Success” -sfeer van andere co-working-locaties zet BlinkOut in
op rustige, prikkelarme ruimtes die aanleiding geven tot diepe focus. Een rustige omgeving
draagt bij tot een betere productiviteit en meer inspiratie.
Daarnaast is er een community van co-workers die het woord “kwetsbaarheid” niet als een
taboe ziet. “Durf te vragen”, “failing forward” en “versterkend netwerk” zijn geen vage
begrippen bij BlinkOut.
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4.5 Ondersteuning naar meer participatie en actieve deelname
Heel wat mensen dragen bij aan de groei van BlinkOut.
Vrijwilligers, studenten, ‘kLinkers (zie hoofdstuk 7), gebruikers,... Velen van hen ervaren zelf
onzichtbare drempels of werken aan hun herstel. Sommigen zijn zoekende naar een nieuwe
wending, anderen bevinden zich in een kwetsbare periode in hun leven. Voor hen is BlinkOut
een geschenk. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat je niet herstelt door enkel thuis in je zetel te
zitten.
We bieden een goede omkadering en een afgelijnd engagement. Dit houdt in dat je bij
BlinkOut de gelegenheid krijgt om te werken met en rond je kwetsbaarheid en drempels. En
dit altijd op eigen tempo. Je wordt ondersteunt om meer inzicht te verwerven in jezelf, je
eigen draag- en veerkracht. In kleine groepjes binnen een workshop waar je ervaringen,
inzichten en tips kan uitwisselen met lotgenoten. Door schaalbare stapjes te zetten, te ervaren
hoe dat voelt en wat dat met je doet, bij te sturen of de pauze-knop in te drukken als nodig.
Door nét meer engagement op te nemen als de goesting en de energie (opnieuw) aanwezig
zijn. Of, om rekening houdend met je eigen “ik” en je eigen ritme (opnieuw veerkrachtig), je
eigen handleiding helder te krijgen om te gedijen in een werkomgeving.
En, er is altijd de Stiltekamer waarin je je kan terugtrekken als de sfeer in huis wat drukker
wordt. Om te verstillen, te herbronnen, te zin-spireren.
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4.6 Prikkelarme ruimtes voor dienstverlening, events en activiteiten
In het hoofdstuk 3 “verbindend samen-werken” hadden we het reeds over het groot en divers
aantal professionals, organisaties en bedrijven die bewust het multifunctionele BlinkHuis
gebruiken als locatie voor hun dienstverlening, activiteiten en events.
BlinkOut-partners gebruiken het BlinkHuis onder meer voor:
•

individuele dienstverlening, zoals: individuele coaching door het Kiesbureau, massage
door Jam Era of als interviewlocatie voor het Boek van mijn Leven;

•

groepsactiviteiten, zoals: de sprookjesworkshop (Adinda), basislessen Zhineng Qigong
(Just Flowing), workshop DIY natural make-up (Marion maakt), zelfzorg voor
ondernemers (Arbol), het Welt-traject (VOKA Oost-Vlaanderen);

•

sociaal-culturele events, zoals: de boekvoorstelling “Veerkracht in Onderwijs”,
tentoonstelling eindwerk studenten fotografie Sint-Lucasgedichten voorgedragen door
anker.
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4.7 Een inspiratie-plek voor ondernemers, bestuurders, overheid,…
In 2019 zetten we de succesformule “Samen Anders Werken” verder. Met dit event
inspireren we, zowel in het voorjaar als op de Dag van de Ondernemer, telkens meer dan 50
deelnemers met verhalen en doe-sessies over kwetsbaarheid in en rond het werkveld.
Om netwerken samen te brengen rond initiatieven die kwetsbaarheid durven benoemen én
verder willen kijken.
Om te inspireren, in dialoog te
gaan en écht inclusief te gaan
denken hoe het werkveld anders
in te richten.
Om de economie ten dienste te
stellen van mensen in plaats van
omgekeerd.
Niet alleen good practices komen
aan bod vanuit projecten die mensen in hun kracht laten uitblinken maar ook de bewandelaars
zelf kunnen hun stem laten horen over hun soms hobbelig maar (leer)rijk parcours.
Verhalen over kwetsbaarheid zijn universeel. Dat wordt ook duidelijk vanuit de diversiteit aan
sectoren waar sprekers werkzaam zijn: Dirk Rombaut (Passwerk), Koenraad Depauw
(Strategies and Leaders), Karine Janssens (Kiesbureau), Krist Pauwels (communicatiebureau
Choco, Organisation of the future), Ylva (HUMMUS, “Van zondebok naar zebra”), Luc Henau
(GTB)...
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5 Belangrijkste mijlpalen in 2019
Het afgelopen jaar voelde als een wervelende stroomversnelling.
Hierna alvast enkele realisaties:
•

Het BlinkHuis werd binnen en buiten verder verfraaid.

•

Het eerste grote meerjarenproject ‘kLink werd goedgekeurd (zie hoofdstuk 7).

•

De eerste betaalde medewerkers gingen aan de slag vanaf kwartaal 4.

•

We stelden een enorme groei vast in het aantal vaste gebruikers van het BlinkHuis.
Klein of groot, allemaal mooie samenwerkingen.

•

Opnieuw heel wat nieuwe vrijwilligers op de teller die aansluiten bij de BlinkOut
community. Die met hun diversiteit en talenten extra kleur geven aan het BlinkHuis.

•

De start van heel wat nieuwe vaste veerkracht-activiteiten,…

2019 was zeer zeker een boeiend, creatief en hartverwarmend jaar.
Bij deze, bedankt aan iedereen die dit samen met ons mogelijk maakte!
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6 Het BlinkOut verhaal “in de kijker”
Eenmaal we in 2018 volledig onze draai hadden gevonden in het BlinkHuis kwam er in 2019
meer tijd vrij om actiever naar buiten te treden, zowel letterlijk als figuurlijk.
Het BlinkHuis concept bekend maken in Vlaanderen op de Dag van het Gevoel (HSP),
mensen informeren over het ’kLink-traject tijdens de Hersteldagen in Mechelen, of ideeën
initiatieven delen tijdens een panelgesprek op het Festival van de Gelijkheid.
We werkten ook met diverse organisaties samen, zoals het VVA voor de prikkelcaravan op de
Wereld Autisme Dag of met Waerbeke voor de sit-in van het Silence for Peace event in
Gent.
Daarnaast werden onze relaties verder uitgebouwd met de (boven)lokale organisaties en
overheden (Stad Gent, Vlaamse Overheid). Een investering in duurzame samenwerking.
Dat ons verhaal ook door de Stad Gent wordt opgepikt en erkend, blijkt onder meer uit de
uitroeping van BlinkOut als Duurzame Held.
Duurzame Held 2019 - Stad Gent
We waren aangenaam verrast dat we door de medewerkers van
Stad Gent verkozen werden als Duurzame Held voor SDG 3:
Goede gezondheid en welzijn.
Het was een mooie erkenning voor de groeiende samenwerking
met de vele stadsdiensten in een gedeeld streven om van Gent
een stad met minder onzichtbare drempels te maken.
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We kregen erkenning voor ons werk en innovatieve aanpak ook door letterlijk in de bloemetjes
gezet te worden als een van de winnaars van de toegankelijkheidsprijs:
Toegankelijkheidsprijs categorie vrije tijd
Voor de campagne “Toegankelijkheid, iedereen wint”
van Inter en Radio 2 diende architecte Inge Hens
(Miild) samen met BlinkOut een idee in voor een
betere toegankelijkheid en meer rust in een wereld vol
verandering en prikkels.
De “Laad-me-met-rust punten” zijn luwteplekken of
stilteruimtes waar mensen tot rust, tot stilstand en tot
zichzelf kunnen komen. Nieuwe energie kunnen
opladen temidden van alle drukte.
Dergelijke punten overal in Vlaanderen ter beschikking
stellen, daar streven we naar!

Sensibiliseren en inspireren gebeurde ook via het verder investeren in onze diverse online
kanalen met grotere digitale zichtbaarheid tot gevolg. De BlinkOut filosofie verspreidt zich
als een liefdevolle online veerkracht-vlek over Vlaanderen:
•
•
•

Het aantal abonnees op onze Nieuwsbrief is verdubbeld (454 abonnees);
Het aantal volgers van onze Facebookpagina is verdubbeld (1.273 volgers);
Onze website werd meer dan 30.000 keer bekeken;

Ook de pers ging niet voorbij aan onze organisatie en activiteiten. Enkele mooie voorbeelden
zijn: de vermelding in De Standaard van onze Stiltekamer en het “Laden en Lossen”
programma tijdens de Gentse Feesten.
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7 Het ‘kLink-traject: veerkrachtig de deur
open – ESF-project
In 2019 hebben we het ‘kLink-traject opgestart. Het is een activeringsproject waarin we de
positieve effecten hebben vertaald van de zachte kracht van de BlinkOut aanpak die bleek bij
kwetsbare vrijwilligers en bezoekers. ‘kLink is een poort tot heractivering als individu, in het
leven en op de werkvloer.
We geloven immers dat wanneer mensen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, de rust vinden
en hun eigen ritme ontdekken, ze veerkrachtiger, en dus duurzamer, opnieuw de draad
kunnen oppikken. Het activeringsproject kan o.m. draaien rond de eigen identiteit, rond hoe
trouw zijn aan zichzelf in bepaalde omgevingen, rond balans, tijdsbesteding en sociaal contact,
alsook rond (vrijwilligers)werk.
‘kLink is een traject waar de deelnemers zélf aan het roer staan en volgens eigen ritme hun
parcours bepalen. Ze beslissen zelf rond welke noden ze willen werken en welke bouwblokken
ze hiervoor gebruiken. Ze beslissen zelf hoe snel, hoe intens en hoe inspirerend het kan zijn.
Ze kunnen te allen tijde bijsturen. Het BlinkOut team staat ter beschikking tijdens het parcours
om te ondersteunen en om samen te vieren aan de finish, waar die ook ligt.
Het ‘kLink-project loopt van oktober 2019 tot en met december 2021 en wordt gefinancierd
door Vlaanderen en Europa.
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In dit traject werken
we rond 4 noden en
dit via 4
bouwblokken.

“Het klinktraject geeft me structuur en houvast. Ik kan zelf, volgens eigen ritme en
behoeften, bepalen wat ik doe. Het contact met deelgenoten geeft me het gevoel dat ik
niet de enige ben in een dergelijke situatie, waardoor ik moed krijg voor de toekomst.
Ik voel me strijdvaardiger en ik merk dat mijn veerkracht groeit door de tools die we
aangereikt krijgen tijdens de workshops. Onzekerheden en drempels die ik vroeger niet kon
verwoorden of waarvan ik niet eens wist dat ze er waren, worden voor mij nu geleidelijk
aan zichtbaar in de vele oefeningen die we samen doen.
Vroeger dacht ik vaak dat er iets mis met me was. Dat ik niet genoeg mijn best deed.
Terwijl ik nu bij BlinkOut leer zien dat bepaalde eigenschappen er mogen zijn en misschien
geen drempel hoeven te vormen als je erover kan spreken.“
Sarah – ‘kLinker

29

8 Financieel verduurzamen
Een positief jaarresultaat
Sloten we het opstartjaar 2018 nog af met een (voorzien) verlies van 11.144 euro, dan
kunnen we zeggen dat we in 2019 met een winst van 13.777 euro goed gewerkt hebben.
Samen met de afbouw van de Microstartlening en de ESF-projectsubsidie tot eind 2021 staan
we na 2 jaar op financieel stevigere fundamenten.
Voor de concrete cijfers verwijzen we naar de jaarrekening en de jaarbalans van 2019.
Hieronder alvast wat duiding.
Inkomsten worden diverser
Eind 2019 werden we succesvol ge-audit door Vlaanderen waardoor we vanaf 2020 erkend zijn
als autonome vrijwilligerswerking. Ook Stad Gent erkent BlinkOut als een organisatie voor
mensen met een beperking. Beide erkenningen geven jaarlijks recht op werkingssubsidies.
Daarnaast haalden we verschillende projectsubsidies succesvol binnen. De omvangrijkste is
deze voor ‘kLink, het ESF-project (zie hoofdstuk 7). We kregen ook een mooie subsidie via de
Koning Boudewijnstichting vanuit het Fonds ICT Community for ASD voor de ondersteuning en
versterking van mensen met autisme (deel van onze doelgroep).
Het aantal BlinkHuis partners en gebruikers steeg spectaculair (157 gebruikers, waarvan 30
eenmalig gebruik). Dit zorgde voor een mooie stijging van 60% aan ruimtegebruik
inkomsten. Dit bewijst nog maar eens de hoge nood aan prikkelarme en betaalbare ruimtes in
de stad.
De inkomsten uit externe dienstverlening bleven vrij stabiel (gezien de investering in de
voorbereiding en opstart van het ‘kLink-traject is dat niet verwonderlijk). De inkomsten uit
workshops en activiteiten verdubbelden evenredig met de groei in het aantal activiteiten.
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Tenslotte mochten we ook op vlak van fondsenwerving enkele mooie giften ontvangen, zoals
het Warmste Week-initiatief van de Ad Ultima Group.
Uitgaven onder controle
De uitgaven vertonen een logische stijging. Er zijn meer locatiekosten (een volledig jaar in
het BlinkHuis, intenser gebruik van de ruimtes, stijging van de huur in 2019).
Door de opstart van het door Vlaanderen en Europa gefinancierde ‘kLink-traject komt er een
grote nieuwe kostenpost bij nl. loonkosten. Vanaf oktober werden de vele vrijwilligers
vergezeld door enkele betaalde medewerkers om de realisatie van het ‘kLink-project te
verzekeren.
De andere overheadkosten blijven vrij stabiel.
Investeringen in het BlinkHuis
Verlichting
Zoals voorzien werden alle lampen vervangen door LED lampen om de visuele toegankelijkheid
in het BlinkHuis te verhogen, vooral voor mensen die gevoelig zijn voor visuele lichtprikkels.
Tuin
De tuin werd in het voorjaar van 2019 omgetoverd van kale koer naar groene stadstuin.
BlinkOut kreeg in 2019 financiële steun van onderstaande partners.
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9 BlinkOut in 2020
Tot begin maart 2020 zouden we schrijven dat 2020 het jaar van de verdere grote vlucht
vooruit is. Met de basisdienstverlening op punt, het ‘kLink-traject op volle kracht, de uitrol
van het Brink-concept (ervaringspakket rond overprikkeling en onzichtbare drempels) om
maar een paar zaken te noemen…
Door de Coronacrisis worden onze ambities enigszins getemperd maar zeker niet opgeborgen.
De maatregelen zorgen logischerwijze enerzijds voor vertraging in de uitrol van bepaalde
projecten en anderzijds voor de noodzaak aan creatieve aanpassingen in de werking en het
aanbod.
Ook de gevolgen van de crisis op korte en lange termijn op onze vele kwetsbare Blinkers zal
de nodige extra aandacht en tijd vragen. Deze inhaalbeweging geldt zowel voor Blinkers die
een lockdown een verademing vinden (en toenemende druk voelen eens de situatie terug
normaliseert), alsook voor Blinkers die kampen met zwaardere psychische kwetsbaarheden
door angst, eenzaamheid, financiële en/of medische zorgen.
BlinkOut zal er meer dan ooit zijn om te werken aan verbinding en veerkracht van binnenuit.
Tegelijkertijd vormt deze crisis een unieke maatschappelijke opportuniteit. De waarde van
rust en stilte is bij veel mensen veel duidelijker geworden door de verplichte pauze-knop. Ook
de gedeelde ervaring van heel wat mensen om maanden aan den lijve te ondervinden hoe het
is om in een wereld te leven die voor hen onwennig en “abnormaal” voelt, brengt nieuwe
inzichten. Deze maatschappij-brede ervaring opent een unieke deur naar grotere
bewustwording en begrip voor kwetsbare mensen die zich net in de “normale” wereld
onwennig voelen.
In deze context is BlinkOut van plan om, opnieuw met zachte kracht, verschillende deuren te
openen en bij te dragen tot een wereld waar ook kwetsbare veerkracht ruimte krijgt.
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