NIEUWSBRIEF GGZ
BERAAD OVERIJSSEL 9 MAART 2020
Stichting GGZ Beraad Overijssel (2011) is een onafhankelijk regionaal verbindend platform voor en door
inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Het Beraad richt zich op actieve cliënten, ervaringsdeskundigen
en bondgenoten. Het GGZ Beraad jaagt aan, informeert & emancipeert. Ons directe werkgebied is de Kop van
Overijssel, Zwolle-Kampen en het Vechtdal. Het Beraad werkt zonder subsidie en bestaat uit een bestuur en
sympathisanten. De Nieuwsbrief verschijnt elke maand. Deze editie telt 5 pagina’s.

DI 10 MRT, ZWOLLE: INFO-AVOND ‘ZICHTBAARHEID’ AUTISME
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) Zwolle organiseert op dinsdag 10 maart
een bijeenkomst met als thema: ‘Autisme? Dat is bij jou niet te zien!’
Annemarie Terstappen (26) vertelt over haar leven met autisme. Zoals zo veel vrouwen
met autisme krijgt ze regelmatig te horen: dat is bij jou niet te zien! Annemarie heeft
een goede baan, een vriend en ze onderneemt activiteiten in haar vrije tijd. Evengoed
heeft haar autisme wel invloed op haar dagelijks leven.
De avond vindt plaats in wijkcentrum de Bolder bij winkelcentrum de Aa-landen in
Zwolle. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. De entree is 5 euro; NVA /
Balansleden betalen 3 euro. Aanmelden: nvazwolle@gmail.com

DO 19 MRT, DEVENTER: AFTRAP SAMENWERKING ROND HERSTEL IN DEVENTER

Op donderdag 19 maart worden in het Zelfregiecentrum Deventer twee projecten
gelanceerd. Tijdens een feestelijke inloopmiddag kun je kennismaken met de mensen
achter het Platform Ervaringsdeskundigheid Deventer. Dit platform is vorig jaar gestart
met als doel het beroep van ervaringsdeskundige steviger neer te zetten in het sociale
domein. Naast initiatiefnemer IrisZorg, zijn er inmiddels vier organisaties lid van het
platform: de RIBW Groep Overijssel, Dimence, Tactus en Vriendendiensten.
Het tweede project is ook een samenwerking, maar dan rond herstelcursussen in de
gemeente Deventer. De Vriendendiensten, Tactus, de RIBW en Iriszorg gaan hun
herstelactiviteiten bundelen en laagdrempelig aanbieden vanuit het Zelfregiecentrum
van de Vriendendiensten aan de Lange Zandstraat 15.
De middag begint om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch. Van 13.00 tot 13.30 uur is
er een plenair programma met korte presentaties over het platform en over de
ontwikkeling van herstelactiviteiten in Deventer. Om 13.30 uur start een eerste ronde
met vier voorlichtingen: je kunt kiezen uit herstelcursussen/WRAP, Intact zelfhulp, een
herstelverhaal of de workshop ‘Help, ik herstel’. Om 14.45 uur start een tweede ronde.
Om 15.30 uur is een plenaire afsluiting door manager Daantje Daniëls van IrisZorg. De
middag sluit om 15.45 uur met een hapje en een drankje.
Aanmelden vooraf is nodig voor deelname aan de lunch en de workshops. Je kunt je
opgeven via www.vriendendienstendeventer.nl

Laatste nieuws:
Ook in de gemeente Raalte gaan Vriendendiensten, Dimence en RIBW GO van start met
meer gezamenlijke herstelcursussen & -activiteiten, vanuit Zelfregiecentrum Raalte.
De kick-off hiervan is op woensdag middag 1 april vanaf 12.00 uur. Adres: Kerkstraat 13.

PARTICIPATIERAAD HARDENBERG ON TOUR
De gemeente Hardenberg kent sinds 2018 de Participatieraad Sociaal Domein. De raad
geeft advies aan het College van burgemeester en wethouders over onderwerpen die te
maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de
Participatiewet. Om het contact met de inwoners te versterken, bezoekt de raad deze
maand de verschillende kernen van Hardenberg. Je kunt daarbij kiezen uit:
- Wo 11 maart 14.00-16.00 uur: Hessenwegkerk, Hessenweg 47, Heemse
- Do 12 maart 19.30-21.30 uur: Trefpunt, Meppelerweg 34, Balkbrug
- Wo 18 maart 14.00-16.00 uur: De Baron, Julianastraat 54, Dedemsvaart
- Ma 23 maart 19.30-21.30 uur: Veur Mekaar, Burg, Oprellaan 5, Bergentheim
- Di 24 maart 19.30-21.30 uur: De Binder, Hattemattestraat 3, Gramsbergen
Meer info: www.participatieraadhardenberg.nl
Enkele personen binnen de participatieraad en de gemeenteraad hebben de wens om in
Hardenberg een GGZ- netwerk op te zetten. Hierover hebben zij in april contact met het
GGZ Beraad. Als dit voorspoedig verloopt, dan is er kans op een startbijeenkomst lokale
versterking, zoals we die in november ook in Dalfsen mochten organiseren.

ZA 21 MRT, AMERSFOORT: LANDELIJKE BIJEENKOMST PLUSMINUS

Plusminus, de vereniging voor mensen met bipolariteit, organiseert op zaterdag 21
maart een landelijke dag in zalencentrum de Eenhoorn in Amersfoort. De bijeenkomst
heeft als thema ‘Ik ben stabiel’.
Het programma begint om 9.30 uur met inloop en ontvangst. Om 10.15 uur opent de
voorzitter de dag. Daarna zijn er drie sprekers: psychiater en onderzoeker Ralph Kupka
over wat belangrijk is voor stabiliteit, gevolgd door hoogleraar verpleegkunde Peter
Goossens over het project ‘Film jezelf’. Hierbij maak je een filmpje van jezelf wanneer
het goed met je gaat, zodat anderen kunnen zien hoe je bent in een stabiele fase. De
derde spreker is blogger Ruby van der Kuil. Zij deelt haar ervaringsverhaal.
Na de pauze van 12.30 tot 13.30 uur kun je kiezen voor een gesprek met het bestuur of
meedoen met een gespreksgroep voor naasten, jongeren of volwassen lotgenoten. De
middag eindigt om 15.00 uur. Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.
Plusminus organiseert elke kwartaal een landelijke dag. De Eenhoorn ligt tegenover het
centraal station van Amersfoort. Aanmelden kan via de site www.plusminus.nl

VR 27 MRT, ZWOLLE: NETWERKBORREL GGZ BERAAD
Op vrijdag 27 maart organiseert het GGZ Beraad een informeel samen zijn in café Sally
O’Briens aan het Bethlehemkerkplein in Zwolle. Iedereen is welkom om nieuws uit
werkveld en leefwereld te delen. De borrel begint om 16.00 uur. Het 1e drankje is gratis.

MA 30 MRT, ZWOLLE: VOORLICHTINGSBIJEENKOMST WET LANGDURIGE ZORG

MIND organiseert eind maart drie middagen in het land over de Wet langdurige zorg
(Wlz). De bijeenkomst in onze regio is op maandag 30 maart in Zwolle.
De bijeenkomst is bedoeld voor cliënten- en familieraden, regionale cliëntenorganisaties
en ervaringsdeskundigen in de ggz.
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De aanleiding voor de bijeenkomst is de openstelling van de Wlz voor mensen op basis
van een psychiatrische grondslag vanaf 1 januari 2021. De eerste mensen met een GGZachtergrond hebben inmiddels een Wlz-indicatie aangevraagd bij het CIZ. Vaak gaat het
om mensen die al langdurig beschermd wonen of op een terrein van een GGZ-instelling
wonen.
Tijdens de voorlichting word je bijgepraat over actuele ontwikkelingen. Je krijgt meer te
horen over de regionale overlegtafels, waar verdere afspraken worden gemaakt rond
Wlz en GGZ, zoals de ontwikkeling van het zorg- en woonaanbod.
Ook wordt er dieper ingegaan op het thema kwaliteit. Welke kansen biedt de Wlz op
kwaliteit van zorg en leven? En hoe kunnen cliëntenraden daar invloed op uitoefenen?
Tot slot zal er volop ruimte zijn om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.
De middag begint om 13.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De locatie in Zwolle wordt
binnenkort bekend; kijk daarvoor op www.mindplatform.nl >>> ‘over Mind platform’
>>> ‘activiteiten’ >>> ‘agenda’ >>> 30 maart. Deelname is gratis.
MIND organiseert de voorlichting niet alleen: de Cliëntenraad van Leviaan is betrokken,
net als de Federatie Opvang en RIBW Alliantie (nieuwe naam: Valente). Alice Makkinga
uit Ommen ondersteunt de bijeenkomsten. Het Ministerie van VWS betaalt.

THEMAWEKEN IN MAART

De traditionele themaweken van maart komen er weer aan. Met als aftrap de
Boekenweek die is gestart op 7 maart en eindigt op zondag 15 maart. Die dag kun je
gratis treinreizen met het Boekenweekgeschenk.
De week van Zorg en Welzijn heeft een nieuwe naam: de Ontdek de zorg Week en
duurt van 16 tot 22 maart. De opzet is onveranderd: organisaties in de zorg zetten hun
deuren open. Maar het doel ligt sterker dan voorheen op mensen die een baan zoeken in
de zorg. Zo is er op woensdag 18 maart is er een Ontdek de zorg café in Zwolle op het
Deltion College van 16.00 tot 20.00 uur. En op vrijdag 20 maart is er een Ontdek de zorg
event in Enschede bij De Technologie & Zorg Academie van 12.00 tot 16.00 uur.
Via www.ontdekdezorg.nl vind je meer info over activiteiten in onze regio.
De week van de psychiatrie volgt van 23 tot 30 maart en heeft als thema
‘Betekenisvol meedoen’. Op zaterdag 28 maart is de afsluitende dag op het stadhuis in
Utrecht. Van 10.00 tot 16:00 uur is er een gevarieerd programma met debat, workshops
en een informatiemarkt. Sprekers zijn o.a. CU-wethouder Maarten van Ooijen,
ervaringswerkers Jeroen Zwaal en Ahmet Turkmen, hoogleraar Floortje Scheepers en
initiatiefnemer Jack van der Kruijs van het netwerk GGZ vriendelijke gemeenten.
Meer info en aanmelden via www.weekvandepsychiatrie.nl
Van 28 maart tot 5 april coördineert de NVA de Autismeweek. Dit jaar is het thema:
prikkels! Op www.autismeweek.nl kun je activiteiten vinden in je eigen regio. Veel
activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen.
Aanmelden is vaak verplicht.
Op dinsdag 7 april organiseert AIC Steenwijkerland een avond op de Maargies Hoeve in
Kallenkote. Mirjam Dijks is gastspreker. Zij heeft een autisme spectrum stoornis en
vertelt wat assistentiehond Lindy voor haar betekent. Entree is 4 euro.
Op donderdag 9 april vindt de 5e editie plaats van de dag van ervaringsdeskundige.
Dit jaar is het in Rotterdam. Omdat de eerste aanmeldingen zo snel binnen kwamen,
heeft de organisatie het uitgeven van kaarten voorlopig ‘on hold’ gezet.
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STEUNPUNT STEMMEN HOREN VAN START IN HENGELO
Vanaf donderdag 5 maart is er wekelijks een inloopmiddag voor en door mensen die
stemmen horen. Het steunpunt is van 13.00 uur tot 14.30 uur op locatie de Opmaat in
Hengelo. Ervaringsdeskundigen geven informatie, steun of advies rond dit onderwerp,
ook voor hulpverleners en naasten.
In Enschede bestaat vanaf 2018 een tweewekelijkse inloop op het terrein van Mediant.
Dat steunpunt is open op de woensdag in de oneven weken van 13.30 tot 14.30 uur.
Meer info: www.stichtingweerklank.nl

INGEZONDEN: DO 26 MRT, DARP – THEMABIJEENKOMST BUURTBEMIDDELING
Buurtbemiddeling Steenwijkerland en Buurtbemiddeling Westerveld organiseren op
donderdag 26 maart een bijeenkomst in Darp (bij Havelte) voor verwijzers en
belangstellenden. De aanleiding is de toename van complexe aanmeldingen waarbij
‘gewone’ bemiddeling een stuk lastiger of zelfs onmogelijk is. Achterliggende oorzaken
zijn bijvoorbeeld dementie, psychische problemen, verstandelijke beperking of culturele
diversiteit. Volgens de organisatie vragen de complexe aanmeldingen om een nog
effectievere aanpak van woonoverlast: “Dat kan door te focussen op preventie, eerder
signaleren en in te zetten op vroegtijdige interventies.”
De middag vindt plaats in dorpshuis De Stobbe en duurt van 15.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden kan via de e-mail: buurtbemiddeling@sociaalwerkdekop.nl

RECTIFICATIE: OOK REGIO DEVENTER HEEFT 24-UURS MELDING VERWARD GEDRAG
In de vorige Nieuwsbrief zetten we de meldpunten verward gedrag in Overijssel op een
rijtje. In het kader van de invoering van de Wet verplichte ggz moet elke gemeente vanaf
1 januari zo’n meldpunt hebben, waar inwoners hun zorgen kunnen uiten over een
naaste die mogelijk verplichte zorg nodig heeft.
Uit onze inventarisatie bleek dat de meldpunten in onze provincie regionaal zijn
georganiseerd. De veertien gemeenten in het oosten hebben de functie ondergebracht
bij de GGD Twente onder de noemer Meldpunt verward gedrag Twente. De
gemeenten in de Kop van Overijssel, het Vechtdal en Zwolle, Kampen en Hattem maken
gebruik van bemoeizorgteam VIA van de GGD IJsselland. Je kunt een melding doen over
iemand met verward gedrag onder de brede noemer Meldpunt Maatschappelijk Zorg.
Wij schreven dat de drie resterende gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte met
dertien Gelderse gemeenten samenwerken in een Advies- en meldpunt verward gedrag.
Dit klopt niet. Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werken met z’n drieën samen in het
Bijzondere Zorg Team. In het kader van verward gedrag kun je een melding doen bij het
Meldpunt Bijzondere Zorg. Het meldpunt is elke dag 24 uur bereikbaar via het
telefoonnummer 0800-8778771 of via een digitaal formulier op de website
www.meldpunt-bijzonderezorg.nl
Michiel Huijgen, beleidsadviseur Meedoen bij de gemeente Deventer, hielp ons met de
juiste informatie. Hij zet de puntjes op de i: “Onze regio voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang regio telt vijf gemeenten, inclusief het Gelderse Lochem en
Zutphen. Het meldpunt verward gedrag en de uitvoering van de Wvggz is voor de drie
gemeenten.”
Met de drie meldpunten zijn alle 25 gemeenten in Overijssel gedekt. Het actief en
volledig informeren van inwoners blijft een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke
gemeenten zelf.
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GGZ ORGANISATIE PRO JUVENTUS STOPT; INTER-PSY NEEMT JEUGD OVER
Pro Juventus is op 4 maart failliet verklaard. De behandelingen voor kind en jeugd in
Wezep en Wijhe worden voortgezet door Inter-psy, een grote organisatie in NoordNederland. Voor de overname van de volwassen cliënten in Kampen en Wijhe zijn
andere partijen gevonden die dat nog bekend zullen maken.
Pro Juventus is opgericht als Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie door psychiater
Ronald Graveland. Op 1 juli 2009 opent de eerste vestiging in Hattem, die een jaar later
in Wezep wordt voortgezet. Pro Juventus groeit in tien jaar uit tot een middelgrote
organisatie die ook hulp biedt aan volwassenen. Er komen vestigingen bij in Kampen,
Wijhe en Ommen. Al in 2016 stelt Pro Juventus intern vast dat de schriftelijke
verantwoording van diensten aan cliënten beter kan; hierdoor loopt de organisatie
inkomsten mis van gemeentes en ziektekostenverzekeraars. Eind 2019 is het alarm
heftiger. Pro Juventus wordt dan al een tijdje geleid door een eenhoofdige raad van
bestuur en een eenhoofdige raad van toezicht. De raad van toezicht geeft aan dat zij
grote risico’s ziet voor de continuïteit van de zorg. Er is een grote financiële schuld
ontstaan waardoor het voor de (inmiddels vertrokken) bestuurder steeds moeilijker
wordt om zijn taken uit te voeren. De bestuurder was tevens eigenaar van Pro Juventus,
verhuurder van ten minste twee locaties van Pro Juventus en als psychiater en
regiebehandelaar medewerker van de instelling.
De landelijke Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat op 9 januari op bezoek bij de
locatie in Wijhe. In het rapport staat: “Pro Juventus verkeert in zwaar weer, zowel
financieel als organisatorisch. (…) In ieder gesprek dat de inspectie voert valt het woord
‘stuurloosheid’ en men vertelt daarbij dat die toestand al sinds september 2019 duurt.
Met ingang van 6 januari 2020 is er een interim-bestuurder aangetreden, van wie de
formele status onduidelijk is.”
In februari krijgen cliënten en ouders een mail uit Wijhe: “Pro Juventus kampte al enige
tijd met financiële problemen en zal haar werkzaamheden per 1 maart beëindigen.”
Jeugdigen krijgen de mogelijkheid om hun behandeling bij dezelfde behandelaar en
zonder wachttijden voort te zetten, indien deze behandelaar nog geen functie elders
aanvaard heeft.
Op 17 februari tekent Pro Juventus met de gemeentelijke regio IJsselland een
overeenkomst waarin de continuïteit van zorg geregeld is voor alle 550 jongeren.
Bronnen: (openbaar) instellingsrapport van de Inspectie van 17 februari en eigen mail
contact van 6 maart met interim-bestuurder Rob van Deventer.

(OUDE) NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD OP INTERNET

Je kunt de nieuwsbrief van het GGZ Beraad teruglezen op een aantal website. Zo zet de
redactie van het cliëntenportaal van de RIBW GO onze Nieuwsbrief online, maar ook
medewerkers achter Autisme Netwerk Overijssel. Seniorenplatform Steenwijkerland
heeft zelfs alle onze Nieuwsbrieven vanaf het voorjaar 2019 op een rijtje geplaatst.
Vanaf maart is de Nieuwsbrief ook op onze eigen website te vinden. Surf naar
www.ggzberaad.nl >>> nieuws >>> nieuwsbrieven en lees edities terug tot juni 2019.
Die extra service is mogelijk door de inzet van Jarich van der Molen. Met zijn hulp
proberen we onze gehele website weer actueel te maken.
Op de website binnenkort ook info over een lezing die Dick Bijl en Ewout Kattouw in
Zwolle gaan geven over de macht van de medicijnindustrie en over ‘het nut’ van pillen.
Reageren, kopij? Mail info@ggzberaad.nl of secretaris: s.hofstra@ggzberaad.nl (Sibrand) Website www.ggzberaad.nl
Postadres bestuur st. GGZ Beraad: Postbus 473, 8000 AL Zwolle. Rek.nr: NL52RABO0136732259 Rabobank Enschede
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