Schets nieuwe website Herstel voor Iedereen
ALGEMEEN
Hoe open zijn we in het open deel van de website? Tonen we daar ook discussies en reacties die in het
besloten deel worden geplaatst? Of houden we dit alleen beschikbaar voor de mensen van de deelnemende
organisaties die lid zijn van het platform?
A. OPEN DEEL
(doelgroep algemeen publiek; doel bekendheid platform genereren, informeren op thema's en profileren
deelnemende organisaties)
1.

Algemene informatie lerend platform
a. Wat is Herstel voor Iedereen?
b. Bestuurders van deelnemende organisaties stellen zich voor
c. Doelen en monitor

2.

Kennisbank
a. Op thema (contactpersonen, achtergrondinformatie, presentaties etc) (Werktitels
Themanetwerken)
i. Voorkomen en verhelpen van chroniciteit: vroege herkenning en her-diagnostiek
ii. Herstelondersteunend werken in de crisis zorg
iii. Nieuwe herstelgerichte aanpak bij de klinische EPA groep
iv. Werken aan herstel vanuit de triade
v. Opschalen inzet ervaringsdeskundigheid (inclusief ED van professionals)
vi. Somatische gezondheid kan en moet beter voor EPA groep
vii. Herstelondersteunende GGz- zorg in de wijk (verbinding maatschappelijke domein)
viii. Herstelondersteunende zorg om de cliënt heen (oa FACT en poli integreren)
ix. Methodieken voor bevorderen van maatschappelijk herstel
x. Transformatie herstel gericht wonen
xi. Herstel competenties en voorwaarden voor ggz professionals
xii. Hoe implementeer je herstel gerichte zorg? (Implementatiemethoden en strategieën)
xiii. Communicatienetwerk
b. Op organisatie
i. Actieplannen
ii. Informatie over Herstelondersteunende zorg vanuit de organisaties
iii. Link naar deelnemende organisaties

3.

Evenementenagenda
a. Vanuit Herstel voor Iedereen
b. Vanuit deelnemende organisaties
c. Overige evenementen rond herstel

4.

Nieuws en Blogs
a. Artikelen uit de nieuwsbrieven (nieuws van het platform)
b. Blogs rond herstel door leden
c. Nieuws uit de deelnemende organisaties

5.

Good practices (vanuit de organisaties)

B. BESLOTEN DEEL
(doelgroep: leden netwerken en medewerkers deelnemende organisaties; doel: activeren, informatie
uitwisselen en discussie)
1.

Actie vanuit deelnemers
a. Discussie & interactie (forum) algemeen en op thema's kennisbank zie hierboven
b. Evenement plaatsen
c. Blog plaatsen
d. Nieuws plaatsen
e. Good practice plaatsen

2.

Marktplaats
a. Trainingen
b. Onderzoeksgegevens
c. Formats
d. Folders

3.

Resultaten monitor per organisatie en overall
a. Feedback actieplannen
b. MOVIT
c. Resultaten kwantitatieve monitor

4.

Link naar campagne Breek de Ban in de vorm van een button of banner
(voor intern gebruik; beschikbaar voor presentaties)

