Kennisdocument GGZ-panel Flevoland

Coördinatie: Saskia Schurman (namens Stichting Cliëntenperspectief GGZ), Steunen Informatiepunt GGZ (STIP), Lekstraat 2, 1316 EM, Almere, 036-5333572, 0646270001, almere@stip-flevoland.nl.

De Stichting Cliëntenperspectief GGZ (CLIP GGZ) is er voor mensen die door
psychische beperkingen problemen hebben om te participeren in de maatschappij.
CLIP GGZ heeft vestigingen (STIP’s) in Lelystad, Almere en Emmeloord.
De doelstelling van deze stichting is de emancipatie van mensen met een GGZ
achtergrond.
CLIP GGZ heeft een vangnet-, preventie-, signaal- en innovatieve activeringsfunctie.

GGZ Panel Flevoland
De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is, als vakgebied van de gezondheidszorg, een
toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt. ...
Ook streeft de ggz naar het voorkómen van psychische problemen.
Bron: Wikipedia

Een panel is een groep personen waarvan de leden een oordeel uit mogen spreken over
een product, dienst of idee. Een bijzondere vorm van een steekproef is een panel. Dat is een
groep mensen die zich heeft opgegeven om zich met enige regelmaat te laten ondervragen.
Bron: hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/panel/
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Almere (centrumgemeente), Lelystad, Emmeloord, Urk, Zeewolde, Dronten

Waarom?
De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Op 21 maart 2018 gaan we
massaal naar de stembussen. Verkiezingsprogramma’s worden samengesteld,
kandidaten worden voorgedragen. Onderwerpen worden belicht en toegelicht, men
gaat in gesprek, men gaat in debat. Zo ook over de problematiek rondom de GGZ,
die momenteel veel (negatieve) aandacht in de media krijgt, denk aan de “verwarde”
mens, probleemjongeren, het wel of geen recht op zelfdoding; zo maar een aantal
issues die aandacht vragen. Niet alleen is het belangrijk om de landelijke politiek
bewust te maken van deze steeds groter (of zichtbaar) wordende groep mensen,
maar ook op regionaal niveau, lokaal niveau en zelfs op wijkniveau.

Wie?
Wie weten nou echt hoe het in de praktijk gaat, en vooral, hoe het beter kan? Met
elkaar in gesprek gaan over het GGZ beleid binnen je eigen gemeente, informatie
uitwisselen en inzetten op hoe het op gemeentelijk en regionaal niveau beter kan.
Uit onderzoek is gebleken dat 5 % van de mensen met GGZ problematiek politiek
actief zijn binnen hun gemeente. Een groep van 33 % heeft interesse in actief
meedenken over het gemeentelijk beleid binnen hun eigen gemeente (zie bijgevoegde
factsheet van het Trimbos Instituut).
Met bovengenoemde groep willen we een actief en kundig panel vormen. Dit GGZ
panel zal expertise vanuit ervaring bieden binnen het sociaal domein (wonen,
werken, welzijn) en zal tevens aandacht vragen voor zaken waar zij tegen aan
lopen/mee te maken krijgen.
Het panel kan bestaan uit cliënten, ex-cliënten, naasten, mantelzorgers,
klasgenoten, docenten, buurtbewoners enz.. Er zal gestreefd worden naar diversiteit
op o.a. het gebied van leeftijd, afkomst en geslacht.
Juist de mensen die het bijvoorbeeld moeilijk vinden om een gebouw binnen te gaan
of zich niet prettig voelen in een groep mensen nodigen we uit tot meepraten, via
skype, via app of via email, vanuit hun eigen veilige omgeving.
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Leidraad
Samenwerkingsovereenkomst van 14 september 2017
Op 14 september 2017 hebben diverse Flevolandse partijen (o.a. CLIP GGz / STIP
GGz, EigenWijze Saskia, GOL (Georganiseerd Overleg Lelystad), Kwintes, Triade,
Welzijn Lelystad, Flevolandse patiëntenfederatie, CSC (Cliënten Service Centum
Almere) bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het doel van
deze overeenkomst is dat de partijen gezamenlijk streven door samenwerking en
onderling overleg naar de juiste zorg, en op het juiste moment, voor mensen met
psychische en psychosociale problemen in de provincie Flevoland.
Verkiezingspamflet van Mind
In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De lokale politieke partijen werken hard
aan hun verkiezingsprogramma’s. Regionale cliënten- en familieorganisaties willen
graag met gemeenten en andere regionale organisaties in het sociale- en zorgdomein
in gesprek over thema’s die voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun
naasten belangrijk zijn, met als doel dat de zorg en ondersteuning aan hen goed
(beter) georganiseerd wordt.
Op verzoek sturen wij u graag bovenstaande documenten toe!

Hoe?
De komende weken zullen we actief leden gaan werven voor het GGZ panel; tot in
de haarvaten van de samenleving (wijkniveau) zullen we zoeken naar mensen die
mee willen denken en praten.
Ook bij de verschillende politieke partijen en gemeenten in Flevoland zullen we ons
de komende maanden aanbieden als gesprekspartner.
Bij diverse lokale en regionale debatten wil het GGZ panel ook aansluiten en actief
meedoen in het debat.
Tot slot willen we vanuit STIP Almere, voorafgaand aan de verkiezingen, zelf een
politiek debat organiseren, waarin we onze aandachtspunten nogmaals kenbaar
maken (via (social) media).
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