Programma Deelnemersraad en middagsymposium Phrenos
30 oktober 2019
13.00 uur

Opening en welkom
door dagvoorzitter Lara de Brito (wethouder gemeente Wageningen en bestuurslid Phrenos)

13.10 uur

Reorganisatie van zorg: van 43 centrumgemeenten naar 355 gemeenten
door Rob van der Kruijs (adviseur Sociaal Domein, gemeente Wageningen) en klankbordgroep
ggz Wageningen
Vanaf 1 januari 2022 worden de financiële middelen voor Beschermd Wonen anders
verdeeld. Dit heeft ook gevolgen voor de organisatie van de zorg. Indicatiestelling en
financiering van nieuwe cliënten Beschermd wonen vallen dan niet meer onder
verantwoordelijkheid van de 43 centrumgemeenten, maar onder die van alle gemeenten.
De gemeente Wageningen (geen centrumgemeente) is de eerste gemeente die – als een
soort testomgeving – sinds 2017 alle taken zelf uitvoert. In deze presentatie leren we van hun
ervaringen en is er speciale aandacht voor de samenwerking met ggz-organisaties.

13.40 uur

De inclusieve wijk: ervaringen vanuit Eindhoven, stadsdeel Gestel
door Dorothé van Slooten en Suzan Oudejans (stafmedewerkers Kenniscentrum Phrenos) en
Hans Wetzer (specialist gebiedsgericht werken, gemeente Eindhoven)
Gemeenten en ggz hebben beide vanuit een eigen perspectief een belangrijke rol bij het
realiseren van inclusieve wijken. Wijken waar zowel mensen met psychische problemen (zoals
“verwarde mensen”) als hun buren zich thuis kunnen voelen. Een welkome wijk dus.
Wat verstaan we onder een welkome wijk? Wat is daarvoor nodig? Hoe ver reikt ieders
verantwoordelijkheid? Deze vragen komen aan bod aan de hand van een deelproject dat door
Phrenos samen met de gemeente Eindhoven, GGzE én bewoners wordt uitgevoerd in de wijk
Gestel in Eindhoven in het kader van Mental Health First Aid.

14.05 uur

De onderschatte factor: armoedeproblematiek
door Eline Schievink, ervaringsdeskundige generatiearmoede
Veel mensen die in armoede leven hebben psychische problemen. Wat is oorzaak, wat is
gevolg? Ook in de ggz kunnen we nog veel leren over en rekening houden met de impact van
armoede op het dagelijks leven en het geestelijk en lichamelijk welbevinden van mensen.
Welke impact heeft armoede? Waar begint armoedebestrijding? Wie heeft welke
verantwoordelijkheid? In een combinatie van haar persoonlijke ervaringen en een workshop
laat Eline Schievers de deelnemers ervaren wat armoede met een mens doet.
Ter inspiratie: hoeveel nog te leren valt in de aanpak van armoedeproblematiek wordt onder
andere duidelijk in het artikel van Brainwash over hoe € 269.000 euro wordt uitgegeven om
een schuld van € 14.000 op te lossen: https://www.brainwash.nl/bijdrage/hoe-269000-eurouitgegeven-wordt-om-een-schuld-van-14000-euro-op-te-lossen

14.45 uur

Pauze

15.00 uur

Vergadering Deelnemersraad
Halfjaarlijkse vergadering van de leden van de Deelnemersraad van Kenniscentrum Phrenos,
waarin onder meer de begroting en het jaarplan ter sprake zullen komen. De definitieve
agenda en bijbehorende stukken worden u 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst
toegestuurd.

16.00 uur

Afsluiting

