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10 november 2021
klankbordgroep Herstel

Op 10 november 2021 kwam de klankbordgroep Herstel bijeen om vanuit
cliënt(vertegenwoordigers)perspectief met elkaar en de Regio van gedachten te wisselen over de
toeleiding en invulling van een nuttige dagbesteding voor mensen met een (ernstige) psychische
kwetsbaarheid. Daarbij werd nagegaan op welke onderdelen van het nieuwe – nog officieel door de
gemeenteraden vast te stellen - beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025
cliëntvertegenwoordigers willen meedenken bij de uitwerking ervan.
Daginvulling mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid
Clientvertegenwoordigers constateren dat zij veel signalen krijgen vanuit hun achterban dat mensen
met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid moeite hebben met het vinden en houden van een
nuttige daginvulling. Reden hiervoor zou een gebrek aan (kennis over) laagdrempelig aanbod zijn en
dan vooral als het gaat om het lidmaatschap van verenigingen of ontmoetingsplekken. Barrières
hierbij zijn de drempels die cliënten ervaren om naar bijvoorbeeld een buurthuis of vereniging te gaan.
Evenals de kosten die het lidmaatschap ervan vraagt. Het zou helpen als de begeleiders van deze
cliënten hierin kunnen meedenken met cliënten en daar ook actief naar vragen. Alsook samen met hen
de financiële mogelijkheden vanuit bijvoorbeeld gemeentelijke regelingen na te gaan. Als het gaat om
de uitbreiding van laagdrempelige activiteiten in de wijken lopen er diverse trajecten bij gemeenten,
waaraan een deel van de groep zal worden gekoppeld om met deze gemeenten mee te denken.
Bijdrage invulling beleidsplan
Verschillende deelnemers van de klankbordgroep willen graag meedenken over de invulling van
verschillende projecten binnen het beleidsplan, zoals de inkoop van de crisiskaart, beschermd
(thuis)wonen en het Herstelteam. Zij zullen hierin gekoppeld worden aan de projectleiders.
Komt er een vervolg(bijeenkomst)?
De klankbordgroep Herstel komt meerdere keren per jaar bij elkaar.
Wil je de volgende keer ook graag meedenken met gemeenten over het beleid voor mensen met een
verslaving of psychische kwetsbaarheid? Mail dan naar Sonja Hartkamp s.hartkamp@regiogv.nl of
bel 06-46401826.
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