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VERSLAG 

Uitkomsten Samenkracht!-bijeenkomst 5 juli 2022 

 
 
Onderdeel: Klankbordgroep Herstel 
Onderwerp: Bescherming en Opvang 
 
 

Inhoud  

De klankbordgroep Herstel kwam op 5 juli 2022 bijeen om vanuit 
cliënt(vertegenwoordigers)perspectief met elkaar en met de vertegenwoordiger vanuit de Regio 
Gooi en Vechtstreek van gedachten te wisselen over: 

- de uitvoering van het beleidsplan Bescherming en Opvang “Herstel de verbinding” 2022 – 
2025, vooral ook daar waar de klankbordgroep Herstel een rol/betrokkenheid heeft (zoals 
beschreven in de ‘acties’ uit het verslag van 15 maart 2022) 

Het beleidsplan is terug te vinden via de volgende link: https://www.regiogv.nl/wp-
content/uploads/2021/12/1.Beleidsplan-Bescherming-en-Opvang-2022-2025.pdf 
 
Onderwerpen: 

- Crisiskaart: één lid zou meer willen en kunnen betekenen om de crisiskaart een betere 
bekendheid te geven vanuit eigen ervaring. Tot nu toe wordt daar niet op in gesprongen 
door MEE (die de kaart verstrekt), maar wel een enkele keer door GGz Centraal en Kwintes. 
We verbinden er geen actie aan, maar Regio zal wel navraag doen of de kaart inmiddels 
vaker verstrekt wordt dan tijdens de pilot. 

- Inkoop van beschermd thuis en definitie kleinschalige (beschermende)woonvormen; Regio 
heeft één van de leden van de klankbordgroep geïnterviewd, de uitkomsten hiervan worden 
meegenomen in de verdere uitvoering van beide beleidsmaatregelen. 

- In Between Places Plus (IBP+); Regio heeft één lid van de klankbordgroep aan de 
beleidsadviseurs van Wonen gekoppeld. Het contact met de projectleider IBP+ is nog niet 
tot stand gekomen daar er eerst een haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt. De betrokkenheid 
vanuit de klankbordgroep staat na de zomer in de planning. 

- Daginvulling voor mensen met een psychische kwetsbaarheid; één lid van de 
klankbordgroep heeft hiervoor specifieke ideeën (wegwijssalon/ontmoetingsruimte). Regio 
heeft hiervoor de verbinding gelegd tussen het lid van de klankbordgroep en de lokale Wmo 
beleidsadviseurs en tussen het lid en het herstelteam. De uitkomst hiervan is onbekend (het 
betreffende lid was ook niet aanwezig vandaag). 

Acties 

1. Acties mbt IBP+ en daginvulling staan nog open 
2. Regio doet navraag hoeveel crisiskaarten er verstrekt worden en of dit toeneemt ten opzichte 

van de pilotjaren. 

Besluit 

1. Uitkomst interview is enerzijds meegenomen in de productbeschrijving Beschermd Thuis, 
maatregel 15 uit het beleidsplan en anderzijds wordt het meegenomen in de uitwerking van een 
op te stellen kader voor kleinschalig (beschermd)wonen, maatregel 17

e
 uit het beleidsplan. 
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