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VERSLAG 

Uitkomsten Samenkracht!-bijeenkomst 8 november 2022 

 
 
Onderdeel: Klankbordgroep Herstel 
Onderwerp: Bescherming en Opvang 
 
 

Inhoud  

De klankbordgroep Herstel kwam op 8 november 2022 bijeen om vanuit 
cliënt(vertegenwoordigers)perspectief met elkaar en met de vertegenwoordiger vanuit de Regio 
Gooi en Vechtstreek van gedachten te wisselen. De rode draad daarbij is de uitvoering van het 
regionale beleidsplan Bescherming en Opvang ‘Herstel de verbinding’ 2022 – 2025. 
Helaas was er dit keer maar één vertegenwoordiger aanwezig en waren er vier afmeldingen. Er zijn 
ook een aantal klankbordgroepleden die bij het afmelden hebben aangegeven dat zij of niet meer 
actief betrokken kunnen zijn, vanwege andere prioriteiten of geheel stoppen om diverse redenen. 
 
Onderwerpen: 

- Crisiskaart: de crisiskaart is ingaande 28 februari 2022 opnieuw ingekocht bij MEE (25 
kaarten en 15 verlengingen). Regio heeft met MEE afgesproken dat zij het eerste half jaar 
(na contractering) gebruiken om alle bestaande (22) kaarthouders te benaderen voor 
evaluatie en actualisatie en tegelijkertijd ook drie tot zes ervaringsdeskundigen zullen 
aantrekken en opleiden tot crisiskaartconsulent. 

- Vraag van Yvonne Driessen (Regio) aan klankbordgroep: er start een inkoop i.r.tt Wmo 
woningaanpassingen. Om het inwonersperspectief daarbij te betrekken zullen cliënten (c.q. 
gebruikers van de woningaanpassingen) benaderd worden en daarnaast zal deze 
klankbordgroep tevens gevraagd worden om hun input te leveren. Yvonne zal daar een mail 
voor doen uitsturen, via Sonja Hartkamp, voorzitter van de klankbordgroep Herstel. 

- In Between Places Plus (IBP+): Project loopt vertraging op, vanwege uitval van de (vorige) 
projectleider. Onlangs is er een nieuwe projectleider aangesteld en zal de direct betrokkene 
vanuit deze klankbordgroep ook benaderd worden. 

- De aanwezige klankbordgroep-vertegenwoordiger (vanuit GGz Centraal) vertelde over de 
succesvolle herstelactiviteiten c.q. voorzieningen die er in de regio Gooi en Vechtstreek zijn, 
waaronder de Respijtvoorziening Retrovo en de Gebakken Peren. Voor meer informatie: 
Herstelnetwerk.nl en tevens over een feestweek bij de Mauritzhof, GGz Centraal, van 21 t/m 
24 november 2022 (deze feestweek is overigens alleen bedoeld voor cliënten van de 
Mauritzhof). 

Acties 

1. Regio: Yvonne stelt een mail op irt de inkoop van Wmo woningaanpassingen, Sonja stuurt deze 
aan de klankbordgroepleden door. 

2. Regio:  Sonja zal begin 2023 starten met het werven van nieuwe klankbordgroepleden, zodat de 
huidige groep wordt aangevuld en daarmee weer op volle sterkte komt. De cliëntenraden van de 
dan gecontracteerde aanbieders van Bescherming en Opvang worden daarvoor benaderd, zeker 
wanneer daar nu nog niet in voorzien wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.herstelnetwerk.nl/

