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Uitkomsten Samenkracht! bijeenkomst evaluatie beleidsplan Bescherming en
Opvang met naasten en vertegenwoordigers
Datum: 8 oktober 2020
Onderwerp: evaluatie beleidsplan Bescherming en Opvang
Wie hebben we geraadpleegd?
Ypsilon, Familieraden van GGz Centraal en een vertegenwoordiger van familie organisaties MIND. Zij
hebben deelgenomen aan de bijeenkomst met ambulante aanbieders. Daarnaast brengen zij dringend
het advies van 2019 van de familie werkgroep uit het herstelnetwerk opnieuw onder de aandacht.
Wat waren de belangrijkste opmerkingen/verbeterpunten/succesfactoren die genoemd zijn door de
deelnemers?
1. De basisondersteuning van naasten en familie ontbreekt in Gooi en Vechtstreek.
2. Mantelzorgondersteuning is een lokale taak, maar moet wel opgenomen worden in het
regionaal beleidsplan.
Wat heeft de bijeenkomst opgeleverd:
Toelichting bij 1
In Gooi en Vechtstreek ontbreekt een passend en noodzakelijk (mantelzorg) ondersteuningsaanbod
voor familie en naasten waarmee voorkomen wordt dat zij te zwaar belast raken:
o Psycho-educatie
Ontbreekt in Gooi en Vechtstreek.
o Lotgenotencontact
Themabijeenkomsten door familieorganisaties worden nu wel aangeboden maar bij
gebrek aan middelen bij deze organisaties zijn ze moeizaam te realiseren. Versa
Welzijn biedt lotgenotencontact aan, maar niet specifiek voor naasten van mensen
met een psychische kwetsbaarheid en slechts voor zeer geringe aantallen.
o Ondersteuning in het omgaan met de situatie (individueel of in groep)
Familiecoaches zijn een vrij nieuwe vorm van herstelgerichte ondersteuning die wordt
geboden door een opgeleide ervaringsdeskundige. Niet beschikbaar in Gooi en
Vechtstreek.
Trainingen voor naasten, zoals ‘Interactie vaardigheden’ en ‘Omgaan met…’. Deze
trainingen zijn momenteel niet beschikbaar in de regio.
o Respijtmogelijkheden
Het is belangrijk voor familie en naasten om de pilot respijtvoorziening voor cliënten
structureel te borgen.
Toelichting bij 2
Mantelzorgondersteuning is een wettelijke taak (Wmo) van de regiogemeenten. Elke gemeente maakt
daarbij eigen afwegingen en keuzes. De afgelopen vier jaar is gebleden dat de juiste ondersteuning
niet door afzonderlijke gemeenten gerealiseerd wordt door gebrek aan aandacht en/of te kleine
omvang van de doelgroep om de ondersteuning per gemeente te kunnen realiseren. Dat pleit voor
opname van bindende afspraken op dit terrein in het regionaal beleidsplan.
Wat gaat er met de input gebeuren en op welke termijn?
In de verdere uitwerking van het Regionaal beleidsplan Bescherming en opvang worden deze punten
meegenomen.
Komt er een vervolg(bijeenkomst)?
Bij de verdere uitwerking worden naasten en vertegenwoordigers, indien nodig, opnieuw geraadpleegd.
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