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Landelijke bijeenkomst Herstel voor Iedereen!
Op 4 april kwamen ongeveer 80 deelnemers van Herstel voor Iedereen! bij elkaar tijdens een landelijke bijeenkomst,
deze keer voor het eerst in de vorm van een werkconferentie. Naast bestuurders en ervaringsdeskundigen waren
ook onderzoekers en leden van de triadische teams uitgenodigd om bevindingen en ervaringen uit te wisselen. Het
was een bevlogen middag vol inspirerende bijdragen rond thema’s als; licht verstandelijke beperking in de EPA
groep, inzet van ervaringsdeskundigheid, preventie van EPA en samenwerken in de wijk.
Een impressie van de dag kunt u hier vinden.

Monitor Herstel voor Iedereen!
Op het gebied van monitoring heeft er veel progressie plaatsgevonden. Hieronder volgt per onderdeel een korte update van de resultaten van de pilots en geplande vervolgstappen. De evaluatie van deze pilots in het dagelijks bestuur van Herstel voor Iedereen! volgt half juni 2018.
Wanneer u vragen heeft over de planning of het algehele beloop van de monitor kunt u een mail sturen naar Lars de
Winter (Ldewinter@kcphrenos.nl).

Feedback Actieplannen in Triade (FAT)
Succesvol beleid begint met een ijzersterk plan. Daarom
start de kwalitatieve monitoring van het actieplatform
met een ronde van onpartijdige en kritische feedback
vanuit de ene instelling op het actieplan van de andere
instelling: de Feedback Actieplannen in Triade (FAT).
Elke FAT-sessie resulteert in een kritisch verslag opgesteld aan de hand van een checklist - waarin naast de
pluspunten ook verbeterpunten worden benoemd. Die
verslagen tezamen geven een goed beeld van de kracht
van de actieplannen en ook van de verbeteringen die
hierin nog mogelijk zijn. De besturen koppelen jaarlijks
terug of en op welke manier de feedback tot aanscherping van het actieplan heeft geleid. Zo blijven de actieplannen dynamisch en worden ze steeds beter.

Inmiddels formeerden zeven combinaties van instellingen
(in totaal 10 instellingen) al een triadisch team
bestaande uit vertegenwoordiging vanuit cliëntperspectief, naasten en behandelprofessional en/of beleidsmaker. Er vonden al drie uitwisselingen plaats. Voor de
komende periode zijn er nog vijf uitwisselingen ingepland.
De uitwerking van alle actieplannen kun je hier
vinden. Voor vragen en aanmeldingen over de FATsessies mail: Ankie Lempens (alempens@trimbos.nl).

Actieplatform Herstel voor Iedereen!: 30% meer herstel in 3 jaar

Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling (MoVIT)

MoVIT is een bijeenkomst voor triadeteams die al in het kader van FAT bijeen gekomen zijn, verrijkt met
professionals, managers en maatschappelijke partners betrokken bij het actieplan. Dit is het TriadeteamPLUS. Twee triadeteams-PLUS ontmoeten elkaar rondom een inhoudelijk thema dat in hun actieplan
verdieping nodig heeft. Een kijkje in elkaars keuken, waarbij
teams meer inzicht krijgen in de actuele stand van zaken
rondom het gekozen thema en doelen formuleren voor de
korte en lange termijn. Deelnemers aan de pilot benoemden
‘inspiratie’ als één van de positiefste punten van MoVIT.
Voor de zomervakantie vindt een training plaats voor contactpersonen uit de triadeteams, die graag co-facilitator willen zijn bij zo’n bijeenkomst. In het najaar worden zes MoVIT
bijeenkomsten voor twaalf instellingen gepland.
De brochure over MoVIT kunt u hier vinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dorothé van Slooten
(dslooten@kcphrenos.nl).

Kwantitatieve monitoring
De onderzoekers vanuit de deelnemende instellingen kwamen in maart weer bijeen in de kwantitatieve monitorwerkgroep. Centraal stond een voorstel
voor een generiek meetplan, waarvan de data door
alle instellingen opgehaald zullen worden.
Na enkele kleine wijzigingen en aanvullingen is het
meetplan nu definitief.

Daarnaast stellen alle deelnemende instellingen
voor de volgende werkgroepbijeenkomst in juni hun
eigen instelling-specifieke meetplan op. Dit instelling-specifieke meetplan beschrijft de aanpak van de
dataverzameling, analyses en rapportage om de
voortgang en effecten van het eigen actieplan te
meten.

Dit generieke meetplan wordt door drie pilotinstel- Voor verdere vragen over de kwantitatieve monitoring kunt u terecht bij Maaike van Vugt
lingen (GGNet, Altrecht - Lister en Arkin - GGZ in(mvugt@trimbos.nl).
Geest - HVO-Querido) getest op haalbaarheid en
uitvoerbaarheid. De resultaten van deze pilot worden eind juni geëvalueerd in de monitorwerkgroep,
waarna alle instellingen verder kunnen met het verzamelen van data omtrent het generieke meetplan.

Het actieplatform Herstel voor Iedereen! wordt ondersteund door
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Actieplatform Herstel voor Iedereen!: 30% meer herstel in 3 jaar

In oktober 2017 vond de pilot van MoVIT plaats bij de GGZ inGeest/HVO-Querido en Arkin combinatie.
Bezoeker was het triadeteam van Parnassia Rotterdam. Een geslaagde pilot, waar naast enthousiasme en
verdieping ook een aantal verbeterpunten werden gevonden. Voldoende om de MoVIT-aanpak aan te
scherpen, onder andere rond het tijdschema van de voorbereiding van een MoVIT uitwisseling en goede
matching van de deelnemende teams. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen zodat alle instellingen van het actieplatform in 2018 aan MoVIT kunnen deelnemen.

