NIEUWEWEGEN
GGZENOPVANG
2016-2018

1 |

NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

SAMENWERKING ALS
VERTREKPUNT VOOR
VERNIEUWING EN VERBETERING
In deze eindpublicatie hebben we de resultaten verzameld van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal
domein: het innovatieprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’. Organisaties voor opvang, beschermd wonen
en geestelijke gezondheidszorg hebben ingezet op vernieuwing van ondersteuning, zorg en wonen voor mensen
in kwetsbare omstandigheden. Samen met vertegenwoordigers van cliënten- en familie, gemeenten,
woningcorporaties en welzijnsinstellingen.

De naam van het programma Nieuwe
wegen ggz en opvang geeft mooi weer
wat er is gebeurd: er zijn inderdaad
nieuwe wegen ontstaan. Mede dankzij
dit programma hebben partijen elkaar
gevonden, waarmee de basis is gelegd
om in de komende periode te oogsten
op basis van wat nu is gezaaid.

Hannie Treffers
‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ vroeg de deelnemers boven zichzelf uit te stijgen en samenwerking met andere
partijen in het sociaal domein als vertrekpunt te kiezen. Participatie, herstel, wonen, ervaringsdeskundigheid en
samenwerking vormden de rode draad in het innovatieprogramma en dat leest u terug in de praktijkvoorbeelden,
tools en verslagen die in deze publicatie gebundeld zijn.

Het is prachtig om te zien met hoeveel plezier heel veel verschillende mensen
en organisaties concreet aan de slag zijn gegaan om de praktijk van opvang
en ggz te vernieuwen en te verbeteren!

Ik wens u veel inspiratie en nieuwe ideeën toe, veel leesplezier!

Directeur programmamanagement Vilans

De grote waarde van het programma
Nieuwe wegen ggz en opvang is dat dit
mensen uit diverse domeinen stimuleert om elkaar te vinden, en elkaar ook
te blijven vinden nu het programma is
afgerond. Dit vraagt lef en kost tijd. We
zijn er nog niet, maar dit programma
heeft er wel heel actief aan bijgedragen
om die verbindingen te laten ontstaan.

Rina Beers
Voorzitter Stuurgroep Nieuwe wegen ggz en opvang

Youp van Zorge
Coördinerend beleidsmedewerker
ministerie VWS, directie curatieve zorg
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HET PROGRAMMA IN VOGELVLUCHT
In de ggz en opvang en in het sociaal domein heeft iedere
professional eigen referentiekaders, eigen bestaande werkwijzen en eigen protocollen. Iedereen heeft het beste voor
met mensen met ernstige psychische problemen, maar hun
cliënten ervaren in de praktijk last van de aanbodgerichte
benadering vanuit verschillende domeinen.
Het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang had
als doel om samenwerking te stimuleren en om vanuit
samenwerking samen met ervaringsdeskundigen te kijken
naar wat voor hen van betekenis is. Wat is hun vraag of
behoefte? Wat is voor ieder van hen persoonlijk goede
ondersteuning en zorg? Hoe kunnen zij de ruimte krijgen en
zoveel mogelijk ondersteund worden om het leven te leiden
zoals zij dat graag willen? Met aandacht voor alle aspecten
die hierbij van belang zijn. Niet alleen voor zorg en behandeling, maar bijvoorbeeld ook voor aspecten als wonen,
begeleiding, schuldhulpverlening, sociale contacten,
zinvolle daginvulling, opleiding en werk.

Zoektocht
Het doel van het programma vraagt om de bereidheid te
zoeken naar nieuwe wegen. Voor alle betrokkenen en op alle
niveaus. Die bereidheid was er en het zoeken naar nieuwe
wegen is binnen de looptijd van dit aanjaagprogramma,
de startbijeenkomst in april 2016 en het slotcongres in
maart 2018, gebeurd.
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Met 27 initiatieven van samenwerkingsverbanden
verspreid over het land.
Ondersteund door medewerkers van vier kenniscentra:
Trimbos-instituut, Phrenos, Movisie en Vilans.
In opdracht van drie brancheorganisaties: GGZ Nederland,
RIBW Alliantie, Federatie Opvang en de landelijke
organisatie van cliënten: MIND
Gefinancierd door het Ministerie van VWS.

Zeggen dat je de
cliënt centraal wilt
stellen is één ding…
Het ook echt doen is
veel ingewikkelder.
Marie-Antoinette Bäckes
Programmaleider
Nieuwe wegen ggz en opvang

Uitwisseling
De samenwerkingsverbanden hebben door de opzet van het
programma veel van elkaar kunnen leren door uitwisseling
tijdens bijeenkomsten en masterclasses. En we hebben
praktijkvoorbeelden en geleerde lessen actief verspreid via
verschillende online kanalen, zodat ook andere organisaties
in de ggz en opvang konden leren van alle ervaringen die
werden opgedaan.
Het programma bood ondersteuning en was soms ook de
vriendelijke stok achter de deur om de gestelde ambitie
daadwerkelijk te realiseren. We boden structuur, inspiratie,
nieuwe inzichten en natuurlijk kennis. We hopen daarmee
een stevige bijdrage te hebben geleverd in de maatschappelijke beweging om samen met de mensen waar het om gaat
te kijken naar wat zij nodig hebben. En we hopen professionals, organisaties en instanties te hebben gestimuleerd om
bestaande gewoonten en belangen los te durven laten en in
samenwerking met elkaar nieuwe wegen te vinden.

Meer weten?
Nieuwe wegen ggz en opvang: over ons
Nieuwe wegen ggz en opvang ondersteunt
30 samenwerkingsinitiatieven
Nieuwe wegen ggz en opvang: de tussenstand
Nieuwe wegen ggz en opvang: de eindstand

DE AANPAK VAN
HET PROGRAMMA
INTRODUCTIE HOOFDSTUK 1, 2 EN 3

Sommige van de samenwerkingsinitiatieven die deelnamen aan het programma Nieuwe wegen ggz en
opvang zijn gestart vanuit een beleidsmatige analyse, bijvoorbeeld naar de behoefte aan nieuwe vormen
van opvang en wonen. De meeste samenwerkingsinitiatieven zijn echter pioniersactiviteiten, waarbij op
kleine schaal enkele enthousiaste voortrekkers uit verschillende sectoren een nieuwe manier van
werken tot stand brengen.
Op basis van de vragen van de 27 domeinoverstijgende lokale of regionale samenwerkingsinitiatieven zijn
in het programma drie themagroepen gevormd:

Nieuwe wegen ggz en opvang is een geweldig programma met een heel sterke inhoud
geweest. Het viel me op dat de doeners, de
mensen die ggz in de wijk hebben gemaakt,
heel trots waren om eraan mee te doen.
Het programma heeft professionals geleerd
om met een andere bril naar hun werk te
kijken. En het heeft iedereen uit zijn eigen
bubbel gehaald om te kijken hoe in andere
gemeenten wordt gewerkt. Dit bood een
interessante kruisbestuiving en leverde
nieuwe inzichten op.
Marijn van Ballegooijen
Bestuurder Amsterdam-Zuid

1

Herstel, informele
zorg en digitale
hulpmiddelen

2

Participatie,
inclusie en werk

3

Nieuwe vormen van
wonen, opvang en
bescherming.

Voor elke themagroep was een duo van themacoördinatoren vanuit de kenniscentra Movisie, Phrenos en
Trimbos-instituut beschikbaar voor advies gericht op inhoud en/of het samenwerkingsproces. Daarnaast
werd het delen van kennis en ervaring tussen de samenwerkingsverbanden gestimuleerd in onder andere
themabijeenkomsten onder leiding van het ‘eigen’ duo van themacoördinatoren.
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Het programma Nieuwe wegen ggz en
opvang trekt de twee werelden van ggz
en maatschappelijke opvang naar elkaar
toe en maakt daarmee een einde aan
een jarenlange periode waarin die strikt
gescheiden van elkaar zijn geweest.
Erik Dannenberg
Voorzitter Divosa

1

MENSEN ONDERSTEUNEN OP
HUN EIGEN WEG NAAR HERSTEL

Themagroep: Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen
De negen initiatieven die deelnamen aan de themagroep Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen hadden in hun opzet een
aantal gemeenschappelijke onderwerpen centraal staan: de inzet van ervaringsdeskundigheid, het bundelen van krachten en de cliënt
als middelpunt van zorg. Een deel van de initiatieven was bovendien op zoek naar wegen om daarbij digitale hulpmiddelen in te zetten.
Bovenstaande onderwerpen staan momenteel binnen de ggz en opvang op alle niveaus op de agenda. De ontwikkeling binnen de themagroep is daarmee een weerspiegeling van landelijke en regionale processen. De opbrengsten en de hobbels op de weg daarnaartoe,
zijn daarom van belang voor de hele sector om te delen.

Ik voel de urgentie om in de ggz een
steentje bij te dragen aan de beweging
van de de-institutionalisering naar de
gewone leefwereld.
Anita Peters
Projectleider informele zorg bij Movisie en
themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang
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Bijna de helft van de projectleiders binnen ons
thema is ervaringsdeskundig. En dat zie ik terug
in hun intrinsieke motivatie en betrokkenheid
van mensen.
Anneke van Wamel
Wetenschappelijk medewerker bij Trimbos-instituut en
themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang

CONVENANT HERSTEL &
PARTICIPATIE MIDDEN-HOLLAND
Praktijkvoorbeeld

Op 13 februari 2018 bekrachtigden vijf partijen in Midden-Holland hun bijzondere samenwerking op
het gebied van Herstel & Participatie. Deze bekrachtiging krijgt vorm door de ondertekening van een
convenant. De vijf partijen, te weten Kwintes, KernKracht, Parnassia Groep, GGZ Rivierduinen en het
Leger des Heils, spreken af dat al hun activiteiten op het gebied van herstel en participatie voor
iedereen toegankelijk zijn, ongeacht wie de activiteit organiseert.
Lees meer

RUIM 50 BUURTCIRKELS IN
VERSCHILLENDE NEDERLANDSE STEDEN
Praktijkvoorbeeld

In een Buurtcirkel ondersteunen acht tot twaalf deelnemers in een wijk elkaar in een sociaal netwerk.
Een vrijwilliger zorgt voor stimulans en verbindt de Buurtcirkel met de buurt en de wijk. Een professionele
buurtcirkelcoach fungeert als vangnet. Inmiddels zijn er meer dan 50 cirkels in verschillende Nederlandse
steden, waarbij de eerste cirkels in Rotterdam zijn opgestart. Een aantal gemeenten was direct over het
concept van Pameijer te spreken en ondersteunde de uitvoering ervan.

Lees meer
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EFFECTIEVER BEHANDELEN
EN BEGELEIDEN MET PSYNET
Praktijkvoorbeeld

Het netwerk rondom de cliënt in beeld hebben is eigenlijk essentieel om iemand goed te ondersteunen, te behandelen en te voorkomen dat hij terugvalt. Het in kaart brengen van zo’n netwerk is echter een lastig karwei. PsyNet bleek de oplossing volgens verschillende professionals,
verbonden aan zorgorganisaties Altrecht, Lister, Victas, UMC Utrecht Hersencentrum en huisartsen,
buurtteams en de gemeente Utrecht. Het digitale platform ondersteunt het netwerk van de
cliënt en de cliënt zelf door de communicatie tussen alle partijen te faciliteren. Informatie uitwisselen, contact onderhouden: de cliënt bepaalt wie toegang krijgen tot zijn PsyNet.
Lees het tweeluik
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Had ik vroeger hulp nodig, dan
moest ik bij alle instanties mijn
verhaal doen. Dat schoot niet op.
Nu ben ik een van de gebruikers
van het digitale netwerk PsyNet.
Ik kan zelf mijn netwerk uit
nodigen; dat zijn in mijn geval
de huisarts, de maatschappelijk
werkster, mijn psychiater, het
buurtteam, maar ook mijn
vriendin. Ik weet precies waar
ik sta. Als er iets is, laat ik het
op PsyNet weten, daarmee kan
mijn netwerk altijd een vinger
aan de pols houden. Het geeft
mij als mens echt meer vrijheid.
Maarten Peters
Ervaringsdeskundige

THEMAGROEPBIJEENKOMSTEN:
EEN UITWISSELING OP INHOUD EN PROCES
De ontmoetingen binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang
gaven gelegenheid tot onderlinge uitwisseling op inhoud, maar vooral
ook op proces. Projectleiders konden bij elkaar te rade te gaan. Zij gaven
aan daardoor sneller stappen te zetten en zich gesteund te voelen om
knopen door te hakken. In de initiatieven is daardoor veel bereikt: er zijn
websites ontwikkeld, manifesten en convenanten ondertekent, cliënten
ingestroomd in Buurtcirkels, Resourcegroepen, in Psynet, en de Opstarter.

Kernwoorden als basis
voor boodschap
Verslag

“Wat wil je als samenwerkingsinitiatief bereiken met je project?”.
Dit was een vraag die gesteld werd aan de deelnemers tijdens een
themagroepbijeenkomst op 8 september 2016. Gezamenlijk met de
themacoördinatoren werden kernwoorden geformuleerd die de basis
vormen voor een eenduidige boodschap.
Lees het verslag

De bijeenkomsten werken niet alleen als
bron van inspiratie en tips maar ook als
stok achter de deur en procesversneller.
Zonder de inbreng van Nieuwe wegen
ggz en opvang zou het makkelijker zijn
om (een of meer factoren in) het proces
te gaan uitstellen.

Nieuwe media en communicatie
Verslag

Tijdens een bijeenkomst van de themagroep is ingezoomd op inzet van
nieuwe media en communicatie. Deelnemers gingen aan de slag met
het bekijken van de helderheid van hun eigen boodschap en er werd
gewerkt aan communicatie hierover via verschillende digitale platforms
(eigen website, Twitter, LinkedIn, Facebook e.d.).

Yvonne Mul
R-ACT methodiek

9 |

NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Lees het verslag

DEELNEMERS THEMAGROEP
HERSTEL, INFORMELE ZORG
EN DIGITALE HULPMIDDELEN
Netwerk HET

De Opstarter

Deelnemer

Deelnemer

Netwerk HET heeft gedurende haar
traject een manifest opgesteld over
herstelgerichte ondersteuning vanuit
ervaringsdeskundigheid. Er wordt een
website ontwikkeld die een overzicht
geeft van alle herstelgerichte initiatieven in de regio Twente. En met de
gemeente wordt het plan besproken
om via deze website een pool van ervaringswerkers te starten.

Bekijk de resultaten
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De Opstarter wil cliënten ondersteunen in
het waarmaken van een wens, activiteit of
onderneming. Met een pilotgroep van vijf
cliënten in de regio Haaglanden is de
Opstarter begonnen. Er is veel geleerd over
wat wel werkt (cliënten zijn enorm gegroeid
door hun verkenningen en ervaringen),
maar ook over wat beter kan (er bleek veel
meer coaching nodig te zijn). Er wordt nu
gewerkt aan doorontwikkeling naar een
e-health module die meer mogelijkheden
geeft, maar vanuit dezelfde principes.

Bekijk de resultaten

Regionale
Herstelacademie
Deelnemer
De Regionale Herstelacademie regio
Drechtsteden en Alblasserwaard Vijf
herenlanden heeft de basis gelegd om een
(cliënt gestuurde) plek te realiseren, waar
mensen met een ernstige psychiatrische
aandoening kunnen werken aan hun
herstel. Hierbij kunnen zij over organisatiegrenzen heen gebruik maken van alle
mogelijke voorzieningen die hen kunnen
helpen bij hun herstel.

Bekijk de resultaten

Herstel en
Participatie
Deelnemer
Met steun van Nieuwe wegen ggz en
opvang heeft stichting Kernkracht uit
Gouda het ‘Convenant Project Herstel
& Participatie’ opgesteld. Hiermee
verbinden de ondertekenaars zich aan
een gezamenlijk doel: herstel toegankelijk maken voor iedereen en ruimte
scheppen om naar eigen inzicht te
kunnen werken aan herstel en passende participatie.

Bekijk de resultaten

Psynet
Deelnemer
Psynet is een digitaal platform waar de cliënt de eigenaar
is van zijn dossier. Via Psynet kan de cliënt mét zijn netwerkleden: communiceren, zorg afstemmen, informatie
en vragen delen. En dit alles vanuit het principe dat meer
weten betere zorg oplevert. De betrokkenheid bij Psynet
van de samenwerkende partijen, is tijdens deelname aan
het programma Nieuwe wegen ggz en opvang vergroot.

Bekijk de resultaten

R-ACT methodiek
Deelnemer
De ‘Resource Group Assertive Community Treatment’,
kortweg R-ACT, draait om een groep mensen die hem
helpen persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te
bereiken. Deze groep wordt door de cliënt zelf samengesteld. Binnen het programma zijn twee teams van
Bavo Europoort (Parnassia) in Rotterdam gevolgd, die
met deze methode zijn gaan werken. In 2018 wordt
de verdere implementatie vormgegeven en wordt ook
een start gemaakt met het verder verspreiden van de
methodiek naar het sociale domein.

Bekijk de resultaten
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Digitaal Platform Herstel Werkt
Deelnemer
Er was al langere tijd behoefte aan een gezamenlijk
digitaal platform rondom herstelactiviteiten binnen
Amsterdam. Cordaan en HVO Querido hebben, samen
met ervaringsdeskundigen en andere relevante partijen,
het initiatief genomen om dit op poten te zetten.
De website www.herstelwerkt.nl is in april 2018 live
gegaan. Cliënten geven aan dat zij sneller en gemakkelijker de herstelactiviteiten vinden die bij hen passen.

Bekijk de resultaten

Bemoeizorg 3.0 Harderwijk
Deelnemer
De gemeente Harderwijk is een zoektocht begonnen
om bemoeizorg in de regio zo vorm te geven dat deze
beter past bij de vraag van de huidige maatschappij.
Er is een koerswijziging ingezet naar meer lokale
verantwoordelijkheid. De keten wordt meer rond de
cliënt vormgegeven. Tegelijkertijd wordt er ook
gewerkt aan het voorkomen van instroom.

Bekijk de resultaten

Buurtcirkel
Deelnemer
Buurtcirkel, als concept in Nederland geïntroduceerd
door Pameijer, is een krachtig concept dat de eigen regie van mensen verhoogt. Mensen gaan eigen talenten
beter benutten en zijn minder afhankelijk van professionals. Informele buurtcontacten worden versterkt, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Het programma
draagt bij aan betrokken verbindingen van de deelnemers met de wijk. Er ontstaan inmiddels Buurtcirkels
door heel Nederland.

Bekijk de resultaten

2

INNOVEREN GERICHT OP
MEEDOEN EN ERBIJ HOREN

Themagroep: Participatie, inclusie en werk
Innoveren gericht op meedoen en erbij horen is cruciaal voor kwaliteit van leven. De deelnemers aan het thema 'Participatie, inclusie
en werk' werken aan een inclusieve samenleving. In zo’n samenleving kunnen mensen aan de slag naar vermogen. En zij worden
gewaardeerd om wie ze zijn en erkend in wat ze de samenleving brengen: als deelnemer, als vrijwilliger, als medewerker. Dit vraagt
om innovaties. Verbindingen maken met opleidingen en duurzame betaalde arbeid. En om het tot stand brengen van vrijwillige
inzet en/of zinvolle (arbeidsmatige) daginvulling in een zo normaal mogelijke setting voor iedereen die dat nodig heeft.

Ik hoop dat we over 5 tot 10 jaar geen enorme
ggz-branche en maatschappelijke opvang-branche
hebben, maar dat je los van sectoren inwoners in
de wijk helpt.
Anne-Marie van Bergen
Senior adviseur Thuis in de wijk bij Movisie en
themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang
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Ondanks de breedte van dit thema, is er toch
een algemene deler: meedoen in de
samenleving in de breedste zin van het woord.
Persoonlijk herstel is waar het echt om gaat.
Harry Michon
Senior wetenschappelijk medewerker – Re-integratie bij Trimbosinstituut en themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang

DE BOERDERIJ ZORGT
VOOR NIEUWE VORMEN
VAN PARTICIPATIE
Praktijkvoorbeeld

Onder de rook van Utrecht ligt de Boerderij, een woonvorm van
RIBW Lister, waar mensen wonen die langere tijd ‘naast’ de maatschappij hebben geleefd en soms ook langere tijd op straat.
Bewoners van de Boerderij wonen hier bijna allemaal langer dan
waar ze hiervoor ook hebben gewoond. De Boerderij geeft ze een
plek waar zij zich op hun gemak voelen, waar ze mogen zijn wie ze
zijn. Bewoners komen in vergelijking met vroeger veel minder in
contact met justitie. In het bijna vijfjarige bestaan heeft de
Boerderij zich dus bewezen.
Maar stilstand is achteruitgang, is het idee dat we tegenwoordig in
de ggz en opvang hebben: als mensen hier een bestaan opbouwen,
is het tijd voor ontwikkeling, voor beweging naar een stapje meer.
Die gedachte is de achtergrond van deelname van De Boerderij aan
het programma Nieuwe wegen ggz en opvang: bewoners weer in
beweging krijgen, actief in voor hen zinvolle activiteiten.
Maar coördinator Gerry Cornelissen stelt dit later bij: "Voor veel
bewoners van de Boerderij is de achteruitgang gestopt. Dat is winst,
daar zit in feite de vooruitgang.”

Lees het drieluik
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SPREEKUUR WERK EN OPLEIDING
VOOR CLIËNTEN PSYQ
Praktijkvoorbeeld

Voor mensen met psychische aandoeningen is (weer) werken of een opleiding
(ver)volgen niet vanzelfsprekend. PsyQ Zaandam en Odibaan hebben daarom de
handen ineengeslagen om cliënten de passende ondersteuning te kunnen bieden.
De kern van de aanpak: het organiseren van een laagdrempelig spreekuur voor
cliënten van PsyQ met een jobcoach van Odibaan. Om zo tijdens de behandeling
de cliënten ondersteuning voor opleidings- en werkvragen te bieden.

Een andere kijk gekregen
Veel mensen die het spreekuur bezochten gingen anders denken over werk
en opleiding. Zij kregen een ander of een nieuw inzicht met betrekking tot de
eigen wensen, ambities, mogelijkheden op die gebieden. Bijvoorbeeld:
Een man van 60 wilde een eigen onderneming starten en was daar zeer op
gefocust. Na gesprekken met een jobcoach is hij op bezoek gegaan bij drie
bedrijven om een indruk te krijgen. Daarna werd serieus werk gemaakt van
zaken als een businessplan opstellen en het ondersteunen daarbij.
Gaandeweg dit proces stelde betrokkene juist diens ambities bij. Met meer
plezier en voldoening is hij het vrijwilligerswerk blijven doen dat hij al deed.

Lees het artikel
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THEMAGROEPBIJEENKOMST BIJ LENTIS
Verslag

De projecten binnen de themagroep Participatie,
inclusie en werk bevestigen dat meedoen helpt
om je goed te voelen, ook door de waardering
die je ontvangt voor je inzet. Mensen zijn weer
stappen gaan zetten om mee te doen. De deur
uit, nieuwe mensen leren kennen, met elkaar
lunchen in het buurthuis, een opleiding oppakken, vrijwilligerswerk, enzovoorts. Er zijn mogelijkheden ontstaan voor mensen om zich te ontplooien, zelfvertrouwen op te doen, hun talenten
te gebruiken, iets voor elkaar en/of voor anderen
te betekenen. Uit de themagroepbijeenkomst
bij Lentis zijn vijf succesfactoren gekomen: ‘wat
werkt-punten’.

Wat werkt?
•		Voortdurend bleek hoe belangrijk het is dat de mensen waar het project zich op richt zelf een
belangrijke inbreng hebben: als mede-vormgever, als ervaringsdeskundige, als deelnemer
wiens ervaringen en mening voorop gezet worden.
•		Verrassend veel mensen op verschillende plekken in de samenleving blijken ook bereid en in
staat om ‘ruimte te maken’ voor dit meedoen.
•		Ondersteuning en toerusting door professionals vanuit de ggz en in werk, onderwijs en welzijn
kan daarbij in eerste instantie nodig zijn, niet alleen voor de mensen om wie het gaat, maar ook
voor de ontvangende partijen.
•		Gewoon doen en blijven leren. Met elkaar in gesprek blijven, zowel op de werkvloer als bestuurlijk, met het perspectief van de mensen om wie het gaat als gemeenschappelijk ijkpunt.
•		De organisatorische en financiële structuren die we als samenleving hebben gebouwd belemmeren vaak de praktijk van alledag. Maar er is veel mogelijk als er op alle niveaus wordt samengewerkt, als er bestuurlijke wil is, en als de mensen om wie het gaat en de direct betrokken
professionals de ruimte krijgen om te doen wat nodig is.
Lees het verslag
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DEELNEMERS THEMAGROEP
PARTICIPATIE, INCLUSIE EN WERK
Stadskamer
Doetinchem
Deelnemer
Stadskamer Doetinchem richt zich op
inwoners die zelf niet tot betaald werk
of andere zinvolle daginvulling komen.
Stadskamer biedt hen mogelijkheden
om naar vermogen en eigen wensen actief te zijn, zonder indicatie. Stadskamer
zoekt met de gemeente naar de beste
aanpak om de resultaten zichtbaar te
maken, zodat mensen gepaste waardering krijgen voor hun ontwikkeling.

Bekijk de resultaten
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Meedoen met
Meerburg
Deelnemer
In de Leidse wijk Meerburg worden
mensen die door psychische problematiek niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving, betrokken
bij activiteiten in de wijk. Professionals
en vrijwilligers werken samen en organiseren een samenhangend netwerk
om genoemde mensen kansen te
bieden op maatschappelijk herstel en
participatie. Er is een bredere sociale
structuur ontstaan in de wijk.

Bekijk de resultaten

Brede
inloopvoorziening+
Brunssum
Deelnemer
De Brede inloopvoorziening+ Brunssum
wil dat mensen met een ggz-achtergrond zich thuis kunnen voelen, en dat
de bezoekers zelf invulling geven aan
het activiteitenprogramma en dit mee
begeleiden. Met de inloopvoorziening+
zorgen ze voor een heel laagdrempelige
vorm van adequate daginvulling voor
(kwetsbare) burgers. Hiermee is het een
middel om bezoekers te activeren.

Bekijk de resultaten

Van crisisinterventie
naar preventie
Deelnemer
Van crisisinterventie naar preventie
richt zich op het verbeteren van de aansluiting van ggz op de zorginfrastructuur van de basisscholen. Karakter heeft
samen met de gemeente Ede en cliëntenorganisatie Ixta Noa ideeën ontwikkeld voor de concrete samenwerking op
het gewenste continuüm van preventie
tot crisis. Door persoons- en functiewisselingen en verschillen in werkcultuur is
besloten dit project niet in de geplande
vorm (procesevaluatie en casuïstiek)
door te zetten, maar gebruik te maken
van bestaande samenwerkingen.

Bekijk de resultaten

GGZ in de wijk
Amsterdam Zuid
Deelnemer
GGZ in de wijk is ingezet op een wijkgerichte brede
aanpak die sociale inclusie van mensen met een
GGZ-achtergrond verbetert. Een centrale rol spelen de
ED-plaatsen, en coaches, zowel vanuit ggz als welzijn
vervullen een verbindende rol. Ggz-cliënten die voorheen geïsoleerd leefden, bezoeken de ED-plaats in het
Huis van de Wijk, nemen deel aan welzijnsactiviteiten
en doen vrijwilligerswerk.

Proeftuin cliëntonder
steuning Apeldoorn
Deelnemer
Proeftuin cliëntondersteuning Apeldoorn biedt
cliëntondersteuning met medewerking van ervarings
deskundigen van RIWIS. Ook begeleiden de ervaringsdeskundigen herstelwerkgroepen en rusten zij de
welzijnsprofessionals toe op het contact met mensen
met een ggz-achtergrond. Het ervaringsdeskundig
ondersteuningsaanbod wordt komend jaar voortgezet
en uitgebouwd.

Bekijk de resultaten

Bekijk de resultaten

Begeleid leren

Het Spreekuur

Deelnemer
Begeleid leren in de regio Emmen biedt ondersteuning
voor jongvolwassenen met psychische beperkingen
bij het volgen van regulier onderwijs. De leerlingen die
deelnemen aan het traject maken positieve stappen
door een opleiding weer op te pakken of door voortrajecten te doen die de stap naar opleiding kunnen
versoepelen. Door succeservaringen te delen zijn
andere partijen, met name scholen, meer bereid
Begeleid leren in te zetten.
Bekijk de resultaten
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Deelnemer
Het Spreekuur is gericht op (vaardigheden die nodig
zijn voor) perspectief op opleiding en werk en de
verkenning van wat nodig is om dat perspectief te
vergroten. De kern van de aanpak is een laagdrempelig
spreekuur voor cliënten van PsyQ Zaandam ingevuld
door een jobcoach van Odibaan.

Bekijk de resultaten

De Dorps(huis)kamer
Deelnemer
De Dorps(huis)kamer is een sociaal VVV-kantoor in
Zuidlaren, opgezet door Lentis, waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, waar ggz-cliënten kunnen meedoen, en andere rollen kunnen vervullen. Het is
inmiddels veel meer dan dat. Door de opgebouwde
samenwerking en verbinding met andere partijen,
zoals gemeente, zorgaanbieders en ondernemers,
vonden cliënten een plek, daginvulling of werk.

Bekijk de resultaten

De Boerderij: nieuwe
vormen van participatie
Deelnemer
De Boerderij van Lister herbergt bewoners die vanwege een combinatie van verslaving en psychiatrie heel
moeilijk tot zinvolle daginvulling komen. Een activerende
aanpak voor deze groep werkt: vastheid en continuïteit
in combinatie met het flexibel in kunnen spelen op wat
een bewoner op dat moment wil en kan. De komende
periode wordt hier concreet invulling aan gegeven.

Bekijk de resultaten

3

MAATWERK BIJ HET VINDEN VAN NIEUWE
(BEGELEIDINGS-) VORMEN VAN WONEN

Themagroep: Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming
Wonen op een fijne plek, in een fijn huis, appartement of kamer, is elementair voor ons welzijn. Toch heeft niet elk mens zo’n goede
plek. De initiatieven die deelnamen aan het thema Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming waren niet zozeer gericht op
het vinden van (meer) geschikte woningen, maar hielden zich voornamelijk bezig met het vinden van nieuwe (begeleidings-) vormen van
wonen. Daarbij werd de persoon als uitgangspunt genomen en van daaruit gezocht naar de beste ondersteuning. Werken aan inclusie
en deel uit (blijven) maken van de wijk staan daarbij veelal centraal. Een goed en veilig thuis maken de buurtbewoners met elkaar.

We moeten woningen realiseren waarbij mensen
echt opgenomen worden in de maatschappij.
Projecten die inclusie willen omarmen.

Harry Michon
Senior wetenschappelijk medewerker – Re-integratie bij Trimbosinstituut en themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang
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Samenwerking met andere domeinen is essentieel.
Niet alleen de kleine kring van de directe omgeving
is van belang, maar ook de wijk, maatschappelijke
instanties, de ggz en gemeente.
Dorothé van Slooten
Senior stafmedewerker vroege psychose en innovatie bij Kenniscentrum
Phrenos en themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang

E.V.A. ZIET NIEUWE WEGEN VOOR
DAK- EN THUISLOZEN
Praktijkvoorbeeld

Wytze Groen (Zienn) en Fokko van der Ploeg (Limor) zijn de initiatiefnemers van E.V.A.:
Eigenaar van Vraag en Aanbod. Ze zien een toename van het aantal daklozen en vinden
dat die daklozen zelf de eigenaars van hun vraag en aanbod moeten zijn, in plaats van
dat hen aanbod wordt opgedrongen dat niet aansluit bij hun behoeften. “Vanuit die
gedachte zijn we begonnen met E.V.A. Geen bedrijf, geen kantoor, maar een beweging
waarvoor we heel veel mensen hopen te interesseren die net als wij in de wereld van
de maatschappelijke opvang actief zijn.
Lees het artikel

ALICE VELLINGA: “E.V.A. IS EEN
SUCCESVOLLE AANPAK IN VIJF STAPPEN”
Praktijkvoorbeeld

1

2

3

4

5

Luisteren

Ga in gesprek

Haal alles
uit de kast

Huidige aanbod
is niet leidend

Creëer ruimte
en vertrouwen

Lees het interview

Alice Vellinga
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Bestuurder van Zienn Het Kopland

DE TUSSENVOORZIENING: EEN UNIEKE
SAMENWERKING IN REGIO LEKSTROOM
Praktijkvoorbeeld

In de regio Lekstroom wordt alles op alles gezet om inwoners die in de problemen komen weer zo snel
mogelijk op de rails te krijgen. Stichting de Tussenvoorziening speelt hierin een cruciale rol: in een
gecoördineerde aanpak met gemeenten en woningbouwcorporaties is het in 2017 daadwerkelijk gelukt
om een aantal uitzettingen te voorkomen. Pure winst financieel, want een preventietraject kost veel
minder geld. Maar ook pure winst voor de cliënt en de samenleving.

Dakloosheid voorkomen door
regionale samenwerking

Lees het interview
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Bekijk de video

IEDERE
OPLOSSING
VOOR DE
CLIËNT IS
EEN NETWERKOPLOSSING

Bekijk de video

Praktijkvoorbeeld

Alle oplossingen die je kunt bedenken om de
kwetsbare burger een volwaardige plaats te
geven in de buurt zijn netwerkoplossingen. Jan
Wagenberg (zorgmanager ggz in de wijk bij Ggz
Oost Brabant) en Herbert Alofs (stafmedewerker
maatschappelijke opvang van het Verdihuis) zijn
in het project 'Beschermd wonen in de wijk vanuit
een integraal en creatief perspectief’gezamenlijk
nieuwe wegen gaan ontdekken om kwetsbare
mensen in de regio Oss/Veghel te ondersteunen.

Lees het interview
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ZELFBEHEER IS UITGANGSPUNT
BIJ WIJCK WONEN
Praktijkvoorbeeld

WijCk Wonen is een nieuw woonconcept van Kwintes in Amersfoort, waar burgers met
én zonder begeleidingsvraag zelfstandig wonen in een omgebouwd kantoorpand. Zij
vormen samen een woongemeenschap. Bij WijCk Wonen staat zelf doen centraal. Bewoners bouwen niet alleen hun eigen woning, ze zorgen ook samen voor het beheer van
het pand. Kwintes biedt professionele ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden
van de gemeenschap en begeleidt desgewenst mensen bij hun persoonlijke hulpvraag.
Door het zelfbeheer nemen de verantwoordelijkheden van bewoners (ook als huurder)
geleidelijk toe en neemt de rol van Kwintes als ondersteuning biedende voorziening af.

THEMAGROEP
BIJEENKOMSTEN:
STEUNEND EN
OPBOUWEND
Verslag

Bij de deelnemers aan het thema Nieuwe vormen van wonen, opvang en begeleiding stond het
werken aan inclusie en deel uit maken van de wijk centraal. Buurtbewoners maken samen een veilig
thuis. Professionals komen er aan te pas als de buurt of wijk ondersteuning kan gebruiken, in
samenwerking – over de domeinen heen.
Uit themabijeenkomsten bleek dat die samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie en
het eigen domein heen veel tijd en geduld kost. Niet alleen moeten de partners elkaars visie, taal en
cultuur leren kennen, ook kost het opbouwen van vertrouwen en het opgeven van autonomie veel
moed en tijd. Maar is die eerste hindernis genomen, dan blijkt er veel mogelijk.
Het samen optrekken tijdens de looptijd van het programma had veel toegevoegde waarde. Niet
alleen de persoonlijke begeleiding van de themacoördinatoren, maar ook de verdieping tijdens de
masterclasses, de periodieke gesprekken met bestuurders en ontmoetingen tijdens de themagroepbijeenkomsten werden als steunend en opbouwend ervaren.
Lees het verslag
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BALINT-METHODE
VOOR INTERVISIE
Tool

De Balint-methode is een stappenplan
en checklist voor het voeren van een
intervisiegesprek. De methode
bestaat uit 11 stappen:

1

Casussen verzamelen

2

Interesse kweken

3

Probleemkeuze

4

Procesbegeleider

5

Casus uitgebreid toelichten

6

Associëren

7

Beeldvorming

8

Oordelen individueel

9

Oordeelsvorming in de groep

10

Besluitvorming

11

Evaluatie

Bekijk de tool

DEELNEMERS THEMAGROEP
NIEUWE VORMEN VAN WONEN,
OPVANG EN BESCHERMING
WijCk Wonen
Deelnemer
WijCk Wonen is een nieuw woonconcept,
ontwikkeld door Kwintes, waar burgers
met én zonder begeleidingsvraag
zelfstandig wonen in een omgebouwd
kantoorpand. Zij vormen samen een
woongemeenschap. Zelfbeheer is
hierbij het uitgangspunt. WijCk Wonen
blijkt een schot in de roos: er is volop
vraag en er is een levendige woon
gemeenschap ontstaan.

Bekijk de resultaten
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Eigenaar van Vraag
en Aanbod (E.V.A.)
Deelnemer
E.V.A. zag een toename van het aantal
daklozen en vindt dat die daklozen zelf
de eigenaars van hun vraag en aanbod
moeten zijn, in plaats van dat hen aanbod wordt opgedrongen dat niet aansluit bij hun behoeften. In het project
EVA gaat het niet om een methodiek
om deze denkwijze uit te voeren, maar
om het vormen van een beweging, een
lerend netwerk, om gezamenlijk deze
denkwijze tot optimale uitvoering te
brengen.
Bekijk de resultaten

De Tussenvoorziening: preventie en
uitstroom in de
Lekstroom
Deelnemer
De Tussenvoorziening werkt proactief
aan het voorkomen van huisuitzetting
en het inzicht krijgen in patronen van
schuldvorming. In samenwerking met
diverse andere organisaties zoals gemeente, ggz en woningbouwvereniging
zijn zij actief om snel en adequaat te
kunnen reageren op (dreigende) financiële problemen en uithuiszetting.
Bekijk de resultaten

Buutvrije GGZ
Noord Holland
Deelnemer
Buutvrije GGZ Noord Holland biedt
respijtzorg met 100% ervaringsdeskundige begeleiding. De ervaringen
leren dat cliënten niet alleen minder
vaak opgenomen hoeven te worden op
een klinische afdeling, maar ook meer
inzicht in de patronen van terugval
hebben en tools tot hun beschikking
krijgen om in toekomstige situaties
terugval te voorkomen.

Bekijk de resultaten

Herstelprogramma
GGz Eindhoven
Deelnemer
Herstelprogramma GGz Eindhoven is
bezig met het ontwikkelen van een
herstelprogramma voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid. Het
programma biedt hen de mogelijkheid
om zich verder te ontwikkelen richting
zelfstandig wonen. GGzE neemt hiervoor
o.a. de ervaringen die zijn opgedaan
met respijthuis De Halte mee. De eerste
deelnemers kunnen in de loop van 2018
aan het herstelprogramma deelnemen.

Bekijk de resultaten
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Zorgarrangementen
Deelnemer
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei wil de zorg
anders organiseren en inhoud geven
met behulp van vijf Zorgarrangementen.
Daarbij staat de zorgbehoefte van cliënten centraal. Cliënten kunnen samen
met begeleiders kijken wat nodig is aan
zorg en in welke intensiteit en duur. In
de Zorgarrangementen zijn alle mogelijkheden zichtbaar gemaakt. Cliënten
weten welke keuzes er zijn. Dat helpt bij
het herstelproces.

Bekijk de resultaten

Beschermd wonen
in de wijk vanuit een
integraal en creatief
perspectief
Deelnemer
Hoe kunnen cliënten van ggz en maatschappelijke opvang participeren en
zich thuis voelen in de maatschappij?
Met die vraag gingen GGZ Oost Brabant
en SMO Verdihuis samen aan de slag.
Er is ingezoomd op de wijk De Leest in
Veghel, met als hoofddoel: alle bewoners van De Leest voelen zich thuis in de
wijk en bewoners werken er actief aan
mee om dat te bereiken. Een uitgebreid
samenwerkingsnetwerk (welzijn, cliëntorganisatie, gemeente, woningcorporatie, wijkraad, bewoners) kwam tot stand.

Bekijk de resultaten

Woonarrangementen
Deelnemer
Met Woonarrangementen willen de
samenwerkende partijen dakloosheid in
Almelo en omgeving voorkomen. Daarbij
staat een persoonlijke aanpak, doorstroom naar een zo zelfstandig mogelijke
woon-leefvorm én voldoende voorzieningen om dak- en thuislozen tijdelijk op te
vangen centraal. Een integraal plan van
aanpak is aan de gemeente aangeboden.

Bekijk de resultaten

4

DOMEINOVERSTIJGENDE
SAMENWERKING

Mensen met psychische aandoeningen de ondersteuning en zorg in het
gewone leven bieden, vraagt samenwerking op alle niveaus. Samenwerking
tussen burgers, naasten, vrijwilligers, professionals, organisaties en instanties.
Voor organisaties en instanties vraagt het domeinoverstijgende samenwerking.
Over de grenzen van behandeling, zorg en ondersteuning. Over de grenzen van
ggz, opvang en het sociaal domein.
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SAMEN WERKEN
AAN HERSTEL
IN AMSTERDAM-ZUID

In Amsterdam-Zuid werken ggz, gemeente en welzijn nauw samen om voorzieningen in
de wijk toegankelijker te maken voor mensen met psychische en/of sociale problemen.
Buurthuizen worden dankzij het project ‘GGZ in de wijk’ toegankelijker en ggz-vriendelijker. Mensen kunnen er terecht voor dagbesteding en welzijnsactiviteiten. En het mooie
is, dat het allemaal door ervaringsdeskundigen wordt gerund.
Er zijn in 2 jaar tijd 160 cliënten toegeleid naar voorzieningen in de wijk en er zijn
125 vrijwilligers en betaalde krachten getraind in het omgaan met mensen met
ggz-problematiek.

Praktijkvoorbeeld
Lees het artikel

Welzijnswerk en de
zorg zijn jarenlang
gescheiden afdelingen
geweest. Het project
‘GGZ in de wijk’ verbindt
beide partijen.

Samen werken aan herstel – GGZ in de wijk

Marijn van Ballegooijen
Bestuurder Amsterdam-Zuid
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Bekijk de video

Tip 2

Tip 1

Denk niet vanuit bestaande
oplossingen. Denk vanuit wat
cliënten nodig hebben. Met welke
vraag worstelt de cliënt echt? Blijf
niet vasthouden aan bestaande
protocollen en systemen.

Durf bestaande
organisatiegrenzen en -domeinen
los te laten. Stel telkens de vraag:
‘Wordt de cliënt hier gelukkig van?’
Ga uit van de menselijke maat.
Denk buiten de kaders.

VAN BESTUURLIJKE
SAMENWERKING
NAAR INNOVATIE
IN DE PRAKTIJK
IN ALMELO
Praktijkvoorbeeld

In Almelo is een integrale aanpak voor de opvang
van mensen zonder dak boven hun hoofd succesvol
door samenwerking op alle niveaus. De partijen
(gemeente, Humanitas Onder Dak, Tactus, Dimence
en Leger des Heils) vinden elkaar in een gedeeld
gedachtengoed; de basis voor samenwerking.
Lees het tweeluik
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TIPS VOOR
SUCCESVOL
SAMENWERKEN
Tip 3
Ga voor preventief handelen.
Door de opvang goed te regelen kan
dure zorg, zoals zieken huiszorg,
politie en justitie, voorkomen
worden.

Bekijk alle tips vanuit Almelo

MASTERCLASS
‘DOMEINOVERSTIJGEND SAMENWERKEN’
Verslag

Tijdens de masterclass ‘Domeinoverstijgend samenwerken’ kregen deelnemers handvatten mee om
samenwerking, over de grenzen van de ggz heen, goed te organiseren. Anne-Marie van Bergen (thema
coördinator Nieuwe wegen ggz en opvang) ging in gesprek over domeinoverstijgende samenwerking met
Marijn Ballegooijen (bestuurder Amsterdam-Zuid), Philippe Delespaul (hoogleraar Universiteit van Maastricht) en Joan van Hemert en Connie Pieters (ervaringsdeskundigen bij LEVANTOgroep). Ook kwamen twee
praktijkvoorbeelden aan bod over ‘prettige wijkdelen’ en ‘De Beweegzomer’.
Lees het verslag
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Meer weten?
5 aspecten van goede samenwerking
met informele zorg
6 tips voor succesvol samenwerken van
Ferry Koster
Ketenzorg: basisprincipes
en praktische aspecten
Handreiking Leren en innoveren
Vijf stappen voor Communicatie in
zorgnetwerken en ketens
Zelftest Samenwerken in wijkteams

5

INZET VAN
ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Het is waardevol om op grond van eigen herstelervaringen ruimte te maken voor
herstel van anderen of een bijdrage te leveren aan innovaties. Mogelijkheden,
kennis, ervaringen en talenten worden benut. De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen zorgt voor het behoud van focus op wat voor de mensen om wie het
gaat van belang is. Ervaringsdeskundigheid brengt andere perspectieven met zich
mee en haalt mensen uit hun comfortzone. Dat is essentieel voor innovatie.
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HERSTEL EN
ERVARINGSDESKUNDIGHEID
GAAN HAND IN HAND
Praktijkvoorbeeld
Verschillende taken voert Alex van Veen voor HVO-Querido in Amsterdam uit. Eén van die
taken is het projectleiderschap over ‘Digitaal Platform Herstel Werkt’. Als ervaringsdeskundige weet hij wat mensen die willen herstellen doormaken. Met zijn achtergrond wil hij
hen inspireren en werkt hij ook zelf aan zijn herstel. Want ‘herstel’ is nooit af.

Lees het interview
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Ik ben behoorlijk uit mijn comfortzone
gestapt toen ik projectleider werd. In het
begin dacht ik wel – waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Ik was deze rollen
niet gewend uit mijn vorige leven. Maar ik
weet wel wat de mensen die willen herstellen
doormaken. Ik heb het ook doorleefd.
Alex van Veen
Projectleider

HERSTELGERICHTE
ONDERSTEUNING VANUIT
ERVARINGSDESKUNDIGHEID
Praktijkvoorbeeld

De kracht van ervaringsdeskundigheid zijn
de mensen zelf, en het gewoonweg naast
iemand gaan staan en hen helpen zelf de
stappen te zetten die nodig zijn.
Denise Bosma
Projectleider Netwerk HET

Netwerk HET is een initiatief van ervaringsdeskundigen werkzaam bij diverse organisaties
in de regio Twente. Gemeenten, organisaties en personen met een hulpvraag kunnen
Netwerk HET raadplegen voor kennis rondom herstel en ervaringsdeskundigheid. Zij
maakten een manifest om meer organisaties te verbinden aan hun netwerk.
Twee jaar verder vinden steeds meer organisaties het netwerk en sluiten zich erbij aan.
Gemeenten zien wat ze doen en maken steeds meer gebruik van de kennis en kunde
vanuit het netwerk. Het netwerk is zeer actief in het doorvoeren van ervaringsdeskundige
inzet binnen het sociale domein en wordt bijvoorbeeld betrokken bij het ontwerpen van
een nieuwe opleiding binnen de Saxion Hogeschool.

ERVARINGSDESKUNDIGHEID
SUCCESFACTOR
IN RESPIJTHUIZEN
Praktijkvoorbeeld
Respijtplekken, overgewaaid uit de Verenigde Staten, zijn plekken om even
op adem te komen. Zo’n respijtvoorziening kan een crisis bij mensen met
een psychische kwetsbaarheid of ingewikkeldheid voorkomen. Even weg zijn
uit de eigen omgeving: belangrijk voor hen zelf, maar ook voor hun naaste
familie. Een belangrijke succesfactor is de inzet van ervaringsdeskundigen.
Dit blijkt uit vijf verhalen over respijtzorg door heel Nederland.

Lees het manifest
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Lees het vijfluik

MASTERCLASS
ERVARINGSDESKUNDIGHEID
Verslag

Ruim 60 deelnemers waren aanwezig tijdens de Masterclass Ervaringsdeskundigheid, waaronder ongeveer tweederde
ervaringsdeskundigen. Niet zo gek, gezien het thema van de dag. De discussie of ervaringsdeskundigheid als een apart beroep
moet worden gezien of dat het een extra competentie is op iemands beroepsmatige scholing als hulpverlener, kwam veel terug
die dag. Een deelnemer merkte na afloop op dat het spreken van ‘en en’ in plaats van ‘of of’ een krachtig geluid was tijdens de
masterclass.
Lees het verslag

TIPS VAN
ERVARINGS
DESKUNDIGEN

een
Zorg voor
gevoel van id
ighe
gelijkwaard

Zorg voor openheid
in een team

Sla de brug tussen de
verschillende werke
lijkhe
van cliënten, hulpverl den
eners
en allerlei functionari
ssen

Zorg voor
wederkerigh
ei

d

Zorg ervoor dat
cliënten hun eigen
regie terugkrijgen

Wees een
rolmodel

Meer weten?
Handreiking Ervaringsdeskundigheid in de
wijk - Hoe organiseer je het?
Handreiking voor de inzet van ervarings
deskundigheid vanuit de geestelijke
gezondheidszorg
De kracht van de ervaringsdeskundige
in de zorg
Alie Weerman: ‘Erkenning
ervaringsdeskundigheid is een winst,
maar heeft ook valkuilen’
‘Ervaringsdeskundige óf zorgprofessional?
Een onnodige scheiding.’
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6

DUURZAME
FINANCIERING

Innovaties op het grensvlak van ggz, opvang en het sociaal domein starten vaak met
incidentele, kortdurende financiering vanuit een gemeente. Voor doorontwikkeling en
implementatie van de innovatie is structurele en een langlopende financiering nodig.
Samenspel tussen aanbieders en gemeenten (Wmo en Participatiewet) en zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet) is van belang.
Door een slimme koppeling van en tussen verschillende financiële kaders kan een
flexibel aanbod voor de bewoner gerealiseerd worden: op maat, met mogelijkheden
van op- en afschaling. Dit is op macroniveau het meest kosteneffectief.
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STADSKAMER
DOETINCHEM:
EEN ONGEKEND
SUCCES
Praktijkvoorbeeld

Janneke Rijks

Directeur De Stadskamer

Er komen nu al iedere maand meer dan 400 mensen naar de Stadskamer in Doetinchem. Daar staat een miljoen euro subsidie tegenover. Omgerekend dus 2500 euro per bezoeker. De Stadskamer
biedt ook begeleiding en vergeleken met reguliere dagbesteding is
dat niet duur. Maar een aantal van de bezoekers heeft ook nog reguliere dagbesteding vanuit het verleden, en er komen ook mensen
die formeel misschien geen dagbesteding nodig hebben.
Een voorbeeld? Een wijkteam maakte melding van een net verhuisde mevrouw. Ze kreeg het niet voor elkaar om al die verhuisdozen
leeg te ruimen, de kastjes, lampen en gordijnen op te hangen en zo
haar nieuwe leven vaart te geven. Wat gebeurde er? Janneke Rijks:
“Enkele mannen van de werkplaats stroopten hun mouwen op,
pakten de dozen uit, hingen kastjes, lampjes en gordijnen op en
binnen no time was het allemaal geregeld.” Het wijkteam kon met
een gerust hart de casus sluiten.
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Lees het drieluik

DUURZAME FINANCIERING
VAN INNOVATIES
IN ZUID-LIMBURG
Praktijkvoorbeeld

Elvira van Bergen
Directeur coöperatie
Heerlen STAND-BY!

Paul Schefman
Bestuurder LEVANTOgroep

Gemeente Zuid-Limburg stimuleert zorg- en welzijnsaanbieders tot betere samenwerking in de zorg en ondersteuning, waarbij de klantvraag meer dan ooit centraal
staat. Om ontschotting en co-creatie mogelijk te maken was een nieuwe vorm van
bekostiging nodig.
Elvira van Bergen (directeur coöperatie Heerlen STAND-BY!) en Paul Schefman
(bestuurder LEVANTOgroep) vertelden over de experimenten in de Zuid-Limburgse
gemeenten die moeten dienen als opmaat naar duurzame financiering van innovaties
op het gebied van ggz en maatschappelijke opvang.
“In eerste instantie is hiertoe besloten tot lumpsum financiering, maar we zijn
nu de stap aan het zetten naar populatiebekostiging. De beschikking is niet
langer leidend. Er is niet langer sprake van een tarief per product maal omvang
per product maal duur. De uitbetaling is niet meer op basis van realisatie, maar
is gericht op resultaten.”
Lees het verslag
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MASTERCLASS
‘DUURZAME
FINANCIERING
VAN INNOVATIES’

Tip 1
Start bij de inhoud. Ga in de eigen
wijk, het eigen dorp, in gesprek met
de bewoners en de professionals van
zorg- en welzijnsorganisaties. Wat zouden
we hier voor elkaar willen krijgen? Wat is
nodig? Zorg dat je bewoners en professionals van verschillende organisaties
betrekt, in kaart brengt wat iedereen al doet. Zorg dat je elkaars
‘taal’ verstaat.

Verslag

Op donderdag 14 september 2017 vond de Masterclass
‘Duurzame financiering van innovaties’ plaats. De deelnemers werden geïnspireerd om creatief en buiten de
bestaande kaders na te denken over structurele financiering van innovaties. Vier samenwerkingsinitiatieven
van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang presenteerden welke financiering zij hebben gevonden, naar
welke duurzame financiering zij op zoek zijn en hoe en
met wie zij dit doen. Ook vertelden vertegenwoordigers
van de VNG en zorgverzekeraars vanuit hun perspectief
over duurzame financiering.

Tip 2

Tip 3
Doe met elkaar alles wat binnen
de kaders van de huidige wet- en
regelgeving mogelijk is. Er is veel mogelijk, vooral als ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid en rol nagaat welke
bijdrage geleverd kan worden. Ken en
gebruik de ‘grijze gebieden’ in wet- en
regelgeving en financiering.

Voor het creëren van
de financiële voorwaarden is
het vervolgens belangrijk dat de
aanbieders van behandeling, zorg en
welzijn, de gemeente(n) en zorgverzekeraar elkaar weten te vinden: wat is onze
gezamenlijke droom, onze gezamenlijk
ambitie? En welke gemeenschappelijke
principes spreken we, als basis om de
vernieuwing tot stand te laten komen (bijvoorbeeld Triple Aim,
Positieve Gezondheid,
etc.)

Lees het verslag
Lees alle 8 tips
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BOUWEN AAN DUURZAME
FINANCIERING MET
MARC SOETERS
Tool
Duurzame financiering is voor veel organisaties in de ggz en opvang en het
sociaal domein nog best een lastig verhaal. Goede ideeën zijn er genoeg,
maar vind daar maar eens een, liefst structurele, financieringsstroom
voor. Marc Soeters (ZorgmarktAdvies) schreef een 5-stappenplan voor
financieringsvraagstukken. Op het congres Samen werken aan sociale
inclusie was hij aanwezig om de vraagstukken van deelnemers aan het
congres te beantwoorden. 4 vraagstukken worden in dit artikel uitgelicht.

Bekijk de vraagstukken

1

2

3

4

5

Stappenplan over
duurzame financiering
ZorgmarktAdvies heeft in opdracht van ZonMw het 'Stappenplan realiseren
structurele bekostiging innovatieve ouderenzorg' opgesteld. Het stappenplan is ook goed bruikbaar voor andere sectoren zoals de ggz.

Marc Soeters
Oprichter en eigenaar van ZorgmarktAdvies
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Meer weten?
Subsidieregeling Preventiecoalities
biedt kansen voor samenwerking
Bemoeizorg:
maatschappelijk business case
Buurtcirkels:
maatschappelijke business case
Nieuwe vormen van ondersteuning
en bekostiging in Zuid-Limburg
Verslag bijeenkomst
‘Duurzame financiering van innovaties’

Download het stappenplan

7

OPBRENGSTEN EN
SUCCESFACTOREN

Deelnemers aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang hebben vernieuwing
gezocht én gevonden. De resultaten van de trajecten zijn per deelnemer in kaart
gebracht via een factsheet, gepubliceerd op de betreffende deelnemerspagina.
De werkwijzen en de uitkomsten van de projecten van de 27 samenwerkingsinitiatieven verschillen sterk. Voor regio’s waarin samenwerking, bijvoorbeeld
tussen ggz en maatschappelijke opvang nog tot stand moest komen, lag de winst
in het elkaar leren kennen en elkaars mogelijkheden leren benutten. Voor regio’s
waar de samenwerkingspartners al een jarenlange ontwikkeling hadden doorlopen,
werden niet alleen dergelijke procesuitkomsten gerealiseerd, maar profiteerden
ook individuele cliënten van de aanpak. De kracht van de ontwikkelde aanpak werd
zichtbaar in de belangstelling bij andere deelnemers aan het programma, voor de
geleerde lessen. Natuurlijk was het voor veel samenwerkingspartners een proces
van leren, vallen en opstaan en soms ook wrijving.
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MONITORING

Binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang zijn de initiatieven vrij gelaten in hun wijze van monitoring. Dat pastehet beste bij het innovatieve en ontdekkende karakter van het programma. Wel zijn tools aangereikt en zijn desgevraagd
adviezen gegeven, bijvoorbeeld om bij monitoring onderscheid te maken naar
proces en uitkomsten.

Monitoringsbijeenkomst

1

TIJDLIJNMETHODE

Bekijk de tool

Tool
Om het proces en vorderingen in een samenwerkingsinitiatief te monitoren
(is er samenwerking ontstaan en zo ja, in welke vorm?, etc.), is geadviseerd
om een logboek bij te houden en de tijdlijnmethode te gebruiken.

Verslag
Programmaleider Marie-Antoinette Bäckes opende de bijeenkomst over monitoren.
Zij gaf een toelichting op het belang van monitoring. “Monitoring gaat over het
‘zichtbaar’ maken van opgedane inzichten en resultaten. Niet alleen ten behoeve
van de individuele projecten, maar ook collectief: wat hebben we met elkaar in dit
project tot stand gebracht?”

De tijdlijnmethode levert als zelfevaluatietool een lijst
op van belangrijke momenten die gedurende het project
hebben plaatsgevonden. Deze momenten kunnen onze
deelnemers vervolgens weer gebruiken voor onder
andere rapportages en geleerde lessen.

Lees het verslag

Anita Peters
Themacoördinator Herstel, informele zorg
en digitale hulpmiddelen

Tijdlijn Meedoen met Meerburg
Praktijkvoorbeeld
De projectgroep van Meedoen met Meerburg heeft via de tijdlijnmethode de
belangrijkste momenten en doorslaggevende gebeurtenissen binnen het project
in kaart gebracht vanaf de start medio 2016 tot de afronding in maart 2018.
Lees het verslag
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2

CLIËNTVERHALEN
Om de uitkomsten en resultaten helder te krijgen is geadviseerd de werking en
(meer)waarde van de aanpak in beeld brengen via cliëntverhalen.

Cliëntverhaal Stadskamer Doetinchem
Praktijkvoorbeeld
Een voorbeeld van monitoring is het evaluatieverslag ‘Iedereen doet mee, maar
hoe? Meedoen op het snijvlak van Wmo en Participatiewet’ van de Stadskamer
Doetinchem. Daarin wordt de aanpak, werkzame principes en geleerde lessen
geïllustreerd met cliëntverhalen.
W. zocht bij de Stadskamer structuur, arbeidsmatige daginvulling, rust, acceptatie, mogen zijn wie ze is met al haar problematiek. Bij de Stadskamer leert ze weer
vertrouwen hebben en steviger in haar schoenen staan. Ze ervaart de Stadskamer
als zeer positief. Ze is qua werk en als mens enorm gegroeid. ‘Ik ben van een dood
vogeltje naar weer een zelfstandige vrouw gegaan.’
Lees de cliëntverhalen
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Clientverhaal GGZ in de wijk in Amsterdam-Zuid
Praktijkvoorbeeld
Ook GGZ in de wijk heeft een cliëntverhaal opgehaald dat duidelijk maakt wat de impact
van GGZ in de wijk voor individuele cliënten kan zijn.
Na een crisis en korte opname krijgt Esther intensieve behandeling thuis. Esther krijgt
een GGZ-coach die haar wijst op Buurtkamer de Baarshaven. De Baarshaven blijkt
inderdaad een fijne plek, er komt een mix van bezoekers, met en zonder psychische
problemen. Al op de eerste dag ontmoet Esther Pieter, die de Baarshaven bezoekt omdat
hij eenzaam is nu hij niet meer werkt. Langzaam en met hulp van Pieter kruipt Esther
uit haar schulp en wordt haar wereld groter. Ze heeft later dat jaar nog een terugval,
maar Esther heeft nu een groep mensen om zich heen die haar helpen met dingen die ze
moeilijk vindt, contact houden als het minder gaat, maar vooral invulling aan haar leven
geven. Zelf zegt ze dat haar leven onherkenbaar veranderd is, door alle activiteiten die ze
onderneemt en alle sociale contacten die ze heeft.

Lees de cliëntverhalen

3

DE EFFECTENCALCULATOR
Tool
Om de impact van de aanpak te onderzoeken en in beeld te
brengen is geadviseerd om gebruik te maken van de Effectencalculator. De Effectencalculator is een methode om (nieuwe)
aanpakken in het sociale domein te onderzoeken. Aan de hand
van echte casussen gaan professionals – bij voorkeur met de
cliënt of bewoner zelf erbij – in gesprek over het
effect van de betreffende aanpak. In een dialoogsessie vullen ze
de Effectencalculator gezamenlijk in. In dit gesprek staan drie
vragen centraal:
• Wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt?
• Welke ondersteuning is hiervoor nodig en wat
levert dit op?
• Wat is het prijskaartje daarvan?
Veertien medewerkers van organisaties betrokken bij Nieuwe
wegen ggz en opvang volgden een praktische training voor
effectencalculateur en gingen aan de slag. Zij voerden in totaal
achttien sessies uit bij negen van de betrokken organisaties en
samenwerkingsinitiatieven.

Resultaat inzet Effectencalculator
Preventie en uitstroom in de Lekstroom
Praktijkvoorbeeld
Huisuitzettingen kosten woningbouwcorporaties €4.000,- à
€7.000,-, de maatschappelijke kosten rondom een huisuitzetting (opvangplek, rechtszaken etc) kunnen oplopen tot wel
€100.000,-. Terwijl de uitkomsten van de Effectencalculator voor
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het project Preventie en uitstroom in de Lekstroom aangeven
dat een traject ter voorkoming van uithuiszetting gemiddeld
€ 3.260,- kost (duur 1 jaar). Met preventie zijn lange en dure
trajecten dus te voorkomen.

Bekijk de resultaten

Winstpunten
Uit de sessies die werden gehouden met cliënten van de initiatieven komen tal van winstpunten naar voren die wijzen op
persoonlijke groei, stappen in het maatschappelijk herstel en
een herwonnen toekomstperspectief. Voor de één is dat een opname die afgewend wordt, voor de ander weer naar school gaan.
De één krijgt een mooie baankans, de ander kan voor het eerst
sinds lange tijd weer zelfstandig boodschappen doen.
Ook blijkt dat er zonder uitzondering sprake is van lef en durf als
succesfactor. De initiatiefnemers, projectleiders en medewerkers durven buiten de lijntjes te kleuren, lopen een tandje harder voor de cliënt, stappen over drempels heen en wachten niet
af totdat alle partijen aan boord zijn of de stempel van goedkeuring is gezet. Zij wagen het om dingen net even anders te doen,
als dit nodig is om het verschil te maken. Kortom, zij stellen zich
op als bondgenoten. En tot slot: ook de mensen om wie het gaat
hebben het lef getoond om met goede begeleiding drempels te
durven nemen.

OPBRENGSTEN
IN EEN
NOTENDOP
VERBETERING VAN KWALITEIT VAN LEVEN
BIJ MENSEN OP WIE DE INITIATIEVEN
ZICH RICHTEN

ER KWAM EEN BEWUSTWORDINGSPROCES
OP GANG BIJ DEELNEMERS (ZOWEL
UITVOERDERS, BELEIDSMAKERS, ETC)

1

2

3

5

6

7

Mensen hebben stappen
gezet op weg naar meer
participatie, zoals
arbeidsparticipatie en
het volgen van onderwijs.

Mensen hebben zich
ondersteund gevoeld
in hun herstelproces.

Er is meer inzicht
ontstaan in wat werkt.

De manier van werken
is veranderd.

Er is meer
samengewerkt met
mensen uit de doelgroep,
zoals mensen die
werken vanuit
ervaringsdeskundigheid.

Er is meer / betere
samenwerking ontstaan
tussen organisaties van
verschillende(sub)domeinen
welzijn, opvang en ggz.
En tussen organisaties
op het gebied van
welzijn, psychiatrie & opvang
enerzijds en de gemeente
anderzijds.

4
Inzicht is toegenomen in
hoe processen gestuurd,
gemonitord en bijgestuurd
kunnen worden.
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SUCCESFACTOREN
Er zijn in het programma ook inzichten opgedaan over het proces van
domeinoverstijgende samenwerking. Wat zijn succesfactoren?

Samenwerking

Lerend netwerk

Samenwerking over de grenzen van
het eigen domein, de eigen (beroeps-)
achtergrond of het eigen perspectief vergt tijd
en moed. Immers, je moet elkaars taal leren spreken,
een gedeelde visie en vertrouwen opbouwen en,
ook niet onbelangrijk: een deel van je autonomie
loslaten. Ga als initiator of projectleider niet te snel,
maar neem de tijd voor informatievoorziening,
uitwisseling van zorgen, verhalen vertellen en
verantwoordelijkheid delen.

Congruentie
Do as you preach: je kunt de mens
om wie het gaat niet echt centraal
stellen, als je deze geen gelijkwaardige
plek in de projectstructuur biedt.
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Ontwikkeling, kennisdelen, uitwisseling,
verbinding en verdieping zijn onlosmakelijk
verbonden met een lerend netwerk zoals het
programma Nieuwe wegen ggz en opvang was.
Uitwisseling en herkenning van processen bij
andere samenwerkingsinitiatieven en het
delen van denkwijzen en oplossingen,
geven niet alleen inspiratie om verder te
gaan, maar dragen ook bij aan het
plezier van de deelnemers.

Ervaringsdeskundigheid

Open ‘mind’

Nieuwe wegen zoeken betekent dat
een einddoel niet altijd vast ligt.
Innovatie vraagt om los te durven laten,
omdat een vaste manier van werken, een
manier van denken en ook de wijze waarop
normaal gesproken georganiseerd wordt,
nieuwe wegen vaak in de weg staan
en het zicht op andere
mogelijkheden ontnemen.

In onze huidige participatiesamenleving
zijn meedoen, gelijkwaardigheid en erbij
horen belangrijke uitgangspunten.
Binnen Nieuwe wegen ggz en opvang zijn
ervaringsdeskundigen op alle niveaus en
fasen van initiatieven, in vele verschillende
rollen en met uiteenlopende
uitkomsten ingezet.

8

CONGRES
SAMEN WERKEN
AAN SOCIALE
INCLUSIE

Het programma Nieuwe wegen ggz en opvang is niet beëindigd met
een ‘eigen’ slotbijeenkomst voor alle betrokkenen bij dit programma.
Om ook op landelijk niveau domeinoverstijgende samenwerking aan
te jagen is een gezamenlijk congres met vergelijkbare programma’s
georganiseerd.
Op 15 maart 2018 kwamen in Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op
het congres Samen werken aan sociale inclusie. Ervaringsdeskundigen,
medewerkers uit de ggz, gehandicaptensector, opvang en sociaal
domein, medewerkers van gemeenten en woningcorporaties en veiligheidsprofessionals hebben elkaar op dit congres ontmoet.
Er is kennis uitgewisseld tijdens de 45 workshops, 32 ontmoetingstafels op het ontmoetings- en inspiratieplein en 5 bouwsessies. Deze
waren allemaal georganiseerd rondom de thema’s: Burgerkracht,
Meedoen in de samenleving, Samenwerken, Duurzame financiering
en Wonen en opvang.

Bekijk de presentaties, video’s en verslagen
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NIEUWE WEGEN
GGZ EN OPVANG
Vanuit het programma Nieuwe wegen ggz en opvang zijn tien workshops
verzorgd en waren we aanwezig op het ontmoetings- en inspiratieplein.
De samenwerkingsverbanden konden op deze manier de resultaten van
hun initiatief met een groot publiek delen én op landelijk niveau domein
overstijgende samenwerking aanjagen. Maarten Peters, huisdichter
van PsyNet, vertolkte twee gedichten tijdens het plenaire programma.
Kortom, een bijzonder inspirerende dag.

Domeinoverstijgende samenwerking is voortdurend
de rode draad binnen het programma geweest. Het
congres van 15 maart is daar ook een mooi voorbeeld van: ook dit is echt in samenwerking met en
tussen alle betrokken partijen tot stand gekomen.
Joyce Theunissen
Senior adviseur Vilans

In een e-zine is uitgebreid verslag gedaan van het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’. Bekijk het e-zine met themadossiers, verhalen
van ervaringsdeskundigen, video’s en tweets van de expeditieteams,
mooie foto’s en pakkende quotes.

Naar het e-zine
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Dit congres is georganiseerd door ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’, ‘Schakelteam personen met verward gedrag’, ‘Opvang en bescherming’,
‘Regie in de regio’ en ‘Inclusieve wijk’. In totaal werkten 12 landelijke organisaties mee aan de totstandkoming van het programma op deze dag.

9
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FEITEN EN
CIJFERS VAN
HET PROGRAMMA

TWEE JAAR NIEUWE WEGEN GGZ EN OPVANG
OVERZICHT DEELNEMERS

VERSPREIDING INFORMATIE EN KENNIS
Masterclasses en bijeenkomsten

Aantal deelnemers

27

8

9
10

Aantal
masterclasses

Herstel, informele
zorg en digitale
hulpmiddelen

Participatie,
inclusie
en werk

354
Aantal deelnemers
aan masterclasses

17
Aantal
bijeenkomsten

8

26

Nieuwe vormen van
wonen, opvang en
bescherming

Totaal aantal
bijeenkomsten

Website
Top 3 meest gelezen artikelen:

77.426

Aantal bezoekers
website uniek

1 Agenda-item: Congres Samen werken
aan sociale inclusie
2 Praktijkvoorbeeld: Van beschermd
wonen naar beschermd thuis –
Erik Dannenberg over de vernieuwing
in ggz en opvang

96.547
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(Thema)bijeenkomsten voor de
themagroepen (deelnemers)

Masterclasses voor de hele sector

Aantal bezoekers
website totaal
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3 Praktijkvoorbeeld: De Stadskamer
Doetinchem: Op zoek naar een waarom
van het succes

Congres

1

307
Aantal deelnemers
aan bijeenkomsten

Nieuwsbrief

22
Aantal nieuwsbrieven
verstuurd

800

Aantal
congressen

Aantal deelnemers
aan congressen

1.361
Totaal aantal
deelnemers

YouTube

Slideshare

13

618

47

2.688

Aantal video's

Aantal
weergaven

Aantal
presentaties

Aantal
weergaven

Twitter

437
Aantal volgers

360

293

158.698

Aantal tweets
verstuurd

Aantal
vermeldingen

Aantal tweetweergaven

DEELNEMERS, ORGANISATIES EN
PROJECTLEIDERS PER THEMAGROEP
Bemoeizorg 3.0 Harderwijk
• Noord Veluwe/
Gemeente Harderwijk
• GGD Noord- en
Oost-Gelderland
• Tactus
• GGZ Centraal
• Kwintes
• Stimenz

De Opstarter
• Parnassia
• Denkdenk Pink Donut
• Zorgbelang Zuid-Holland
• Reakt

Buurtcirkel
• Pameijer

Digitaal Platform Herstel Werkt
• Cordaan
• HVO Querido
• Herstel Werk(t) Amsterdam

Projectleiders:
Cora Capel, GGD Noord- en
Oost-Gelderland
Bert van Putten, Gemeente Harderwijk

Projectleider:

Freek Heerema, Pameijer

Eva van Velzen, Zorgbelang Zuid-Holland

Projectleiders:
Denise Bosma, Ixta Noa
Merijn Koers, WOPiT
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PsyNet
• UMC Utrecht Hersencentrum
• Altrecht
• Huisartsen Utrecht Stad
• Incluzio buurtteams sociaal
• Lister
• Pazio
• OZOVerbindzorg

Herstel en Participatie
• Kwintes
• KernKracht
• Parnassia
• GGZ Rivierduinen
• Leger des Heils

Projectleiders:

Projectleider:

Netwerk HET
• Intact (Tactus)
• Bureau Herstel (Mediant)
• Partnerberaad (RIBW)
• Ixta Noa
• Herstelcollege (Wopit)
• Leergang Ervarings
deskundigheid
Oost-Nederland

Herstel, informele
zorg en digitale
hulpmiddelen

Alex van Veen, HVO Querido
Boy Borger, HVO Querido

R-ACT methodiek
• Bavo Europoort

Projectleider:
Marrig van der Werf, KernKracht

Regionale Herstelacademie
• Yulius
• Eleos
• Leger des Heils
• Antes
• Vivenz

Projectleider:

Projectleider:

Projectleider:

Elisabeth Vonk, UMC Utrecht

Eva Leenman, Parnassia

Carola Franken, Yulius

DEELNEMERS, ORGANISATIES EN
PROJECTLEIDERS PER THEMAGROEP
Begeleid leren
• Cosis
• Accare
• GGZ Drenthe
• Drenthe College
• Plusvoorziening
• ROC Menso Alting
• Terra MBO College
• Hanze Hogeschool Groningen
Projectleider:
Lenneke Docter, Cosis

Brede inloopvoorziening+
Brunssum
• Gemeente Brunssum
• LEVANTOgroep
• CMWW
• Meander
• Radar

Projectleiders:
Jacqueline van de Broek, LEVANTOgroep
Esmé Kock, LEVANTOgroep

De Dorps(huis)kamer
• Lentis
• Gemeente Tynaarlo
• Trias
• Vrienden van Zuidlaren

Projectleider:
Hennie Tuinstra, Lentis
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Het Spreekuur
• Odibaan
• PsyQ Zaandam

Projectleiders:
Eric van der Eerden, Odibaan
Jaco Wineke, PsyQ, tot 1-12-2017

De Boerderij: nieuwe vormen
van participatie
• Lister
• Altrecht

Projectleider:

Meedoen met Meerburg
• Gemeente Leiden
• Zelfregiecentrum Leiden
• Stichting Lumen
Holland Rijnland
• Libertas Leiden
• GGZ Rivierduinen
• Brijder
• GGD Hollands Midden
• Coöperatie Sociale
Wijkteams

Gerry Cornelissen, Lister

Projectleiders:
Proeftuin cliëntondersteuning
Apeldoorn
• Gemeente Apeldoorn
• RIWIS
• MEE Veluwe
• Stimenz
• Zorgbelang Gelderland

Sjors Gerritsen, Libertas Leiden
Anita Toen, Gemeente Leiden

Stadskamer Doetinchem
• Gemeente Doetinchem
• Stichting Stadskamer
• GGNet

Participatie,
inclusie
en werk

GGZ in de wijk
Amsterdam Zuid
• Gemeente Amsterdam –
Stadsdeel Zuid
• GGZ inGeest
• TEAM ED
• Dynamo

Projectleiders:
Chris van der Kroon,
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid
Wilma Borgt, Dynamo
Karin Petersen, GGZ inGeest
Georgette Groutars, TEAM ED

Van crisisinterventie
naar preventie
• Gemeente Ede
• Karakter, jeugd ggz
• Samenwerkingsverband
Rijn en Gelderse Vallei

Projectleider:

Projectleider:

Projectleider:

Mieke Biemond, Zorgbelang Gelderland

Janneke Rijks, Stichting Stadskamer

Marjo van der Heijde, Karakter

DEELNEMERS, ORGANISATIES EN
PROJECTLEIDERS PER THEMAGROEP
Beschermd wonen in de wijk vanuit
een integraal en creatief perspectief
• GGZ Oost Brabant
• SMO Verdihuis
• ONS Welzijn
• Nex2Next
• Area wonen
• Zorgbelang Brabant
• Gemeente Meijerijstad

Eigenaar van Vraag en Aanbod (E.V.A.)
• Zienn
• Limor
• NHL Hogeschool
• Elkien
• Amarylis

De Tussenvoorziening: preventie en
uitstroom in de Lekstroom
• Gemeenten Nieuwegein, Houten
en IJsselstein
• De Tussenvoorziening
• Provides
• Mitros
• Viveste
• Werk en Inkomen Lekstroom

Projectleiders:

Projectleiders:

Projectleiders:

Projectleiders:

Herbert Alofs, Verdihuis
Jan van Wagenberg, GGZ Oost Brabant

Annemiek Kootsta, Buut Vrij NL (tijdelijk)
Betty Hoekstra, GGz NHN

Fokko Jan van der Ploeg, Limor
Wytze Groen, Zienn

Gertjan Pater, De Tussenvoorziening
Astrid van Osenbruggen, De Tussenvoorziening

Herstelprogramma GGz Eindhoven
• GGzE de Boei
• Markieza
• Door!

Projectleiders:
Jeroen van Heel, GGzE de Boei
Ivy Veira, Markieza, GGzE de Boei
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Buutvrije GGZ Noord Holland
• Gemeente Hoorn
• Buut Vrij NL
• GGZ Noord-Holland-Noord

Nieuwe vormen
van wonen,
opvang en
bescherming

NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

WijCk Wonen
• Kwintes
• Gemeente Amersfoort
• Socius

Woonarrangementen
• Humanitas Onder Dak
• Dimence
• Tactus
• Leger des Heils
• Gemeente Almelo

Zorgarrangementen
• RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Projectleider:

Projectleider:

Projectleider:

Rienk Buter, Kwintes

Eric van Es

Minke Simonis, RIBW AVV

COLOFON
Auteurs en deelnemers publicatie
De betrokken organisaties hebben allen
deelgenomen aan Nieuwe wegen ggz en opvang.
Samen hebben zij in de periode 2016-2018
bijgedragen aan de totstandkoming van deze
publicatie.
Nieuwe wegen ggz en opvang
Anneke van Wamel, themacoördinator
Anne-Marie van Bergen, themacoördinator
Anita Peters, themacoördinator
Dorothé van Slooten, themacoördinator
Harry Michon, themacoördinator
Hester Moerman, communicatie
Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider
Rina Beers, voorzitter stuurgroep
Vera Hendrikse, communicatie
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Journalisten en fotografie
Frank van Wijck
Ellen Kleverlaan
APA Foto
Nieuwe wegen ggz en opvang
Postbus 19188
3501 DD Utrecht
Catharijnesingel 47
3511GC Utrecht
030 789 25 10
www.nieuwewegenggzenopvang.nl
@nieuwewegenggz

