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ondersteund.
We zijn Indire (Agenzia Italiana Erasmus +) bijzonder erkentelijk voor het helpen
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HET HERO PROJECT: INLEIDING
Psychische aandoeningen treffen jaarlijks ongeveer 27% (83 miljoen) Europeanen
(European Social Work, 2013). Studies die gemeenschapsgerichte dienstverlening
vergelijken met andere zorgmodellen laten significant betere resultaten zien op
therapietrouw, klinische symptomen, kwaliteit van leven, stabiliteit van huisvesting en
beroepsrevalidatie (Braun P. et al. 1981, Conway M. et al. 1994; Bond et al. 2001). Volgens
de WHO wordt behandeling in de gemeenschap geassocieerd met een betere uitkomst
met betrekking tot het verhogen van de kwaliteit van leven en een betere naleving van
de behandeling, minder stigma, stabiliteit van huisvesting en werkvermogen (World
Health Assembly, 2013).
Meer in het bijzonder is gemeenschapsgerichte bevordering van de geestelijke
gezondheid benadrukt in:
•
•

•

Het Europees actieplan voor geestelijke gezondheid voor de periode 20102020, dat samengaat met het inclusiebeleid op nationaal niveau.
Het Mental Health Pact (2009) dat beleidsmakers aanmoedigt om de overgang
naar gemeenschapsgerichte voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg te
ondersteunen.
De Raad van Ministers nodigde de lidstaten en de Commissie uit om een
samenwerkingsproces op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn op
te zetten, in "het beheer van de ontwikkeling van gemeenschapsgerichte en
sociaal inclusieve benaderingen van geestelijke gezondheid" (2011).

Huisvesting is bedoeld als een strategie die zich richt op de transitie van hulp naar
inclusie. Het is gebaseerd op de bescherming van mensenrechten (burgerschap,
verminderen van vooroordelen, enz.), op de rationalisatie van de
overheidsbegroting en op de ontwikkeling van actief en ondersteunend
burgerschap. Het is nauw verbonden met de internationaal bekende en verspreide
benadering van herstelgericht werken. Het recht op huisvesting, in de context van
een beperking, biedt een alternatief voor niet-geschikte institutionalisering. De
overdreven institutionalisering van mensen met een verstandelijke beperking heeft
een invloed op de overheidsfinanciën en heeft weerslag op de kwaliteit van de
zorgverlening.
Huisvesting is een complex proces dat gekwalificeerde interventies vereist en de
activering van vaardigheden en competenties van alle lokale gemeenschapsactoren.
De ontwikkeling van “community-based” huisvesting moet worden ondersteund
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door middel van innovatieve en op maat gemaakte leermogelijkheden voor
individuen die psychische gezondheidsproblemen ervaren, ondersteunt de EUagenda voor volwasseneneducatie en draagt bij aan Europa 2020-vlaggenschip
"Platform tegen armoede" & "Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen" . Deze
strategie houdt in dat 20 miljoen mensen worden onttrokken aan sociale uitsluiting.
Een transnationale actie op het gebied van onderwijs en opleiding is noodzakelijk om te
voorzien in:
bijgewerkte, correcte, interdisciplinaire informatie geschikt voor alle gesprekspartners,
die circuleert tussen alle actoren die betrokken zijn bij de verschillende fasen van
huisvesting. Een flexibel onderwijsmodel voor huisvesting, gericht op lokale
gemeenschappen, ontwikkeld uitgaande van de ervaring van degenen die direct of
indirect betrokken zijn bij huisvesting.
HERO-doelgroepen zijn lokale gemeenschapsactoren waar huisvesting actief is of kan
worden geactiveerd, met interesse in niet-formele en informele leervalidatie: het
maatschappelijk middenveld, vrijwilligers, professionals, gebruikers en gezinnen.

De doelgroepen van HERO zijn meer bepaald:
1. Burgers (vrijwilligers, scholen, buren, lokale inwoners, winkeliers, enz.)
2. Professionelen uit de geestelijke gezondheidszorg
3. Andere openbare instellingen
4. Gebruikers en hun familie
Verbetering van de huisvestingsdiensten via educatieve trajecten voldoet aan zowel
ethische en culturele belangen als economische duurzaamheid. HERO zal de lokale
gemeenschappen stimuleren om tegemoet te komen aan een aantal noden om
huisvesting te verbeteren, op internationaal niveau samengevat als:
1. In de meeste landen volstaat het huisvestingsbeleid niet om tegemoet te komen aan
de noden van de bevolking, en is zelfs het minst toereikend voor mensen met
kwetsbaarheden.
2. Er moeten activiteiten worden opgezet om sociale stigmatisering en discriminatie te
bestrijden. Vaak worden mensen met een psychische kwetsbaarheid als "gevaarlijk"
beschouwd en worden ze gemarginaliseerd
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3. Allerlei soorten diensten die nodig zijn om in een gemeenschap te leven, moeten
toegankelijker worden zoals: winkels, openbaar vervoer, ontmoetingsplekken, sociale
diensten, diensten voor geestelijke gezondheidszorg enz.
4. Verbeterde kennis van de lokale gemeenschap met betrekking tot geestelijke
gezondheidsproblemen en noden.
5. De kwaliteit van huisvesting hangt samen met relaties met andere huisgenoten, buren
en met het eigen gezin en moet worden versterkt.
6. Bruikbaarheid en onderhoud van het appartement waar de persoon woont, de
wooncontextomstandigheden, zoals het niveau van geluidsoverlast, verkeer, voorsteden,
enz., moeten in aanmerking worden genomen en waar mogelijk worden verbeterd.
7. De noden van gebruikers zoals voeding, organiseren van de vrije tijd, ontdekking en
ondersteuning van de capaciteiten van de persoon, moeten worden beheerd binnen een
proces van empowerment en respect voor de rechten van de persoon.
8. Budgettering voor voorgeschreven geneesmiddelen moet beschikbaar zijn, evenals een
hulpmiddel bij het beheer van voorgeschreven geneesmiddelen.
Doelstellingen van HERO:
1. Creëer een Europees curriculum, gebaseerd op internationale indicatoren voor
woningkwaliteit (tool-kit), om lokale gemeenschappen te helpen vaardigheden en
competenties te ontwikkelen en hun validatie voor een effectief huisvestingsproces
2. Faciliteer de toegang tot opleiding over huisvesting voor lokale gemeenschappen
3. Verhoog de kwaliteit van informeel leren (werk, gezin, vrije tijd) en niet-formeel leren
op het gebied van sociale integratie in verband met huisvestingstrajecten
4. Verruim de kerncompetenties van professionals en niet-professionals die actief zijn op
het gebied van sociale inclusie
5. Verminder ongelijkheden aan leerresultaten ten behoeve van mensen met een
ernstige psychische aandoening, maar zelfs aan burgers die gewoonlijk geen enkele vorm
van levenslang leren nastreven
6. Valideer de huisvestingscompetenties van alles wat inbegrepen is in het proces van
huisvesting.

8

ERASMUS+ & NIET FORMEEL ONDERWIJS
Erasmus + is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en
sport. Het loopt zeven jaar, van 2014 tot 2020, met organisaties die jaarlijks worden
uitgenodigd om financiering aan te vragen om creatieve en waardevolle activiteiten uit
te voeren. Erasmus + streeft ernaar onderwijs, opleiding en jeugdwerk in heel Europa te
moderniseren. Het staat open voor onderwijs-, opleidings-, jeugd- en sportorganisaties
in alle sectoren van levenslang leren, inclusief schoolonderwijs, voortgezet en hoger
onderwijs, volwassenenonderwijs en de jeugdsector.
Het ERASMUS + is onderverdeeld in drie kernacties, die verschillende terreinen en doelen
hebben. Ons project valt onder de kernactiviteit 2, gericht op samenwerking voor
innovatie en uitwisseling van goede praktijken. Deze actie heeft als doel organisaties in
staat te stellen samen te werken om hun aanbod voor studenten te verbeteren en
innovatieve werkwijzen te delen. Onder kernactiviteit 2 kunnen organisaties financiering
aanvragen om te werken in samenwerking met organisaties uit andere deelnemende
landen. De projecten die in het kader van deze kernactiviteit worden gefinancierd, zullen
gericht zijn op het delen, ontwikkelen en overdragen van innovatieve werkwijzen op het
gebied van onderwijs, opleiding en voorzieningen voor jongeren tussen de deelnemende
landen. Kernactiviteit 2 bestrijkt de vijf gebieden van het hoger onderwijs,
beroepsonderwijs en -opleiding (VET), scholen, volwasseneneducatie en jeugd. Het is
belangrijk op te merken dat doelgroepen en activiteiten voor Kernactie 2 per veld
verschillen. Kernactiviteit 2 heeft tot doel de positieve impact van Europese activiteiten
op alle niveaus te vergroten om te zorgen voor voordelen voor de individuen, organisaties
en landen die bij projecten zijn betrokken.

Niet formeel onderwijs
Niet-formeel onderwijs is elke educatieve actie die plaatsvindt buiten het formele
onderwijssysteem. Niet-formeel onderwijs is een integraal onderdeel van een concept
voor levenslang leren dat ervoor zorgt dat jongeren en volwassenen de vaardigheden en
beschikkingen verwerven die nodig zijn om zich aan te passen aan een voortdurend
veranderende omgeving.

Bron: glossary of the Council of Europe: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youthpartnership/glossary/-/glossary/N#nonformal-education#
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HERO PARTNERSCHAP
ASL ROMA 2
De afdeling Geestelijke Gezondheidszorg - binnen de Lokale Gezondheidseenheid ROMA2
- vertegenwoordigt het bureau dat verantwoordelijk is voor het programmeren,
coördineren en implementeren van interventies op het gebied van geestelijke
gezondheid van volwassenen. www.aslroma2.it
FONDAZIONE INTERNAZIONALE DON LUIGI DI LIEGRO
De missie van de International Foundation - opgericht in 1999 - is het voorkomen en
verwijderen van alle vormen van sociale uitsluiting en armoede door middel van
plannen en acties gericht op het goedmaken van de afwezigheid en het verlies van
menselijke relaties en het opnieuw creëren van banden van solidariteit en wederzijdse
hulp. www.fondazionediliegro.it
MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS
MEH is een gevestigde vrijwilligersorganisatie en gemeenschapsorganisatie die werkzaam
is op het gebied van sociale integratie en is een belangrijke belanghebbende en
invloedrijke ondersteuningsorganisatie. MEH focust op sociale inclusie door middel van
partnerschap om projecten ter ondersteuning van minder bevoorrechte personen aan te
wenden voor werkgelegenheid, opleiding en zelfstandig ondernemerschap via een breed
scala aan methodologieën voor volwasseneneducatie. www.expandinghorizons.co.uk
PEGODE
Pegode is een vzw dat actief deelneemt aan de ontwikkeling van een inclusieve
samenleving door het werken aan projecten die nauw met elkaar zijn verbonden, en die
zich richten op huisvesting. Ze bieden gepersonaliseerde ondersteuning aan mensen met
een beperking. De vereniging ontwikkelde ervaringen in het werken met netwerken en in
het samenwerken met verschillende lokale actoren. www.pegode.be
PEPSAEE
De PanHellenic Union for Psychosocial Rehabilitation and Work Integration (PEPSAEE) is
een wetenschappelijke - niet-gouvernementele / non-profit organisatie die in 1997 in
Griekenland is opgericht. Het is gespecialiseerd in het ondersteunen, coördineren en
versterken van rehabilitatie- en werkintegratie-initiatieven voor mensen met psychische
problemen.www.pepsaee.gr
Universitair ziekenhuis Vrapce Zagreb
Afdeling Sociale Psychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis Vrapce Zagreb
is de leidende instelling voor de revalidatie van mensen met een psychische stoornis in
Kroatië, vooral die met ernstige psychische stoornissen. Het departement werkt samen
met patiëntenorganisaties die diensten verlenen om patiënten in hun eigen
thuisomgeving en dagbestedingscentrum te helpen. Het werkt ook samen met sociale
instellingen voor huisvesting. www.bolnica-vrapce.hr

www.housing-project.eu
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CURRICULUM voor de lokale gemeenschap: Introductie
Dit trainingsmateriaal is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren en trainen van de
actoren die betrokken zijn bij huisvestings- en mentale gezondheidsprojecten. De vier
modules zijn gericht op verschillende doelgroepen en zijn ontworpen om het leren,
begrijpen en ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot de behandelde
onderwerpen te vergemakkelijken.
Elke module biedt inzichten in de 10 indicatoren voor woningkwaliteit die zijn
geïdentificeerd uit focusgroepen en beoordeling van internationale literatuur tijdens de
eerste fasen van het project. Bovendien bevat elke module activiteiten van zelfevaluatie
en groepswerk, evenals voorbeelden van goede werkwijzen en geselecteerde
koppelingen naar nuttige bronnen.
Een deel van het project bestond uit het creëren van video's als leerinstrumenten, die
dieper ingaan op enkele onderwerpen en eveneens een overzicht bieden van goede
praktijken die in de partnerlanden zijn ontwikkeld.

Hoe het CURRICULUM te gebruiken
Dit curriculum is verdeeld in vier modules, een voor elk van de doelgroepen van het
HERO-project. De eerste module is bedoeld voor gebruikers en hun gezinnen, gevolgd
door een module voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, één voor andere
organisaties en ten slotte voor burgers. Elke module biedt een reflectie op verschillende
onderwerpen en is ontworpen om te inspireren en om tot actie aan te zetten, dankzij
voorbeelden van goede praktijken en activiteiten die een kans bieden om begrip en
zelfevaluatie te verzekeren, evenals groepsactiviteiten om groepen te betrekken bij het
leren en bij reflectie. Aan het einde van elke module zijn er de oplossingen voor de
oefeningen. De modules worden ook ondersteund door video's die zijn ontwikkeld om
verder te leren en inspiratie op te doen. De inhoud van de video's gaat over Europese
‘good practices’ op het gebied van huisvesting en geestelijke gezondheid, evenals
verhalen van gebruikers.
Daarom maakt de structuur van dit curriculum het gebruik door zowel individuele
personen, maar ook door facilitators en groepen mogelijk om workshops of sessies te
ontwikkelen met betrekking tot de thema’s met verschillende soorten doelen. Aan het
einde van het curriculum is het ook mogelijk om de verklarende woordenlijst te vinden
met de gebruikte termen, evenals een sjabloon van een certificaat voor het valideren van
de deelname aan de activiteiten die zijn ontwikkeld via dit curriculum.
Voor elke module vindt u de volgende onderdelen:
- Een theoretische beschrijving van het onderwerp met definities, uitdagingen met
betrekking tot het onderwerp en inzichten en voordelen met betrekking tot het
onderwerp.
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- Een meer praktische sessie met goede praktijken gericht op het verhogen van het
bewustzijn van het onderwerp onder de deelnemers, groepsactiviteiten gebaseerd op
niet-formeel leren en de "aan de slag" -oefeningen gericht op het actief verwerken van
de theoretische beschrijving van het onderwerp.
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VERSCHILLENDE BENADERINGEN VAN HUISVESTING, HETZIJ DOOR MENSEN
MET INTELLECTUELE BEPERKINGEN OF DOOR MENSEN MET
GECONFRONTEERD MET ERNSTIGE MENTALE ZORGEN
(Josè Mannu)
HERO is een project dat wordt uitgevoerd voor mensen met een ernstige psychiatrische
stoornis die worden getroffen door psychosociale nood, maar er wordt ook in het
bijzonder aandacht besteed aan de manier waarop dit project kan worden uitgevoerd
voor mensen die ervaring hebben met ernstige psychische stoornissen.
De definitie van mensen met een ernstige psychiatrische stoornis is als volgt:
-

Cliënt heeft een ernstige mentale stoornis die nood heeft aan behandeling, niet aan
symptomatische remissie
Cliënt heeft ernstige beperkingen in sociaal functioneren
De mentale stoornis geeft psychologische en/of fysieke beperkingen
Het gaat over een langdurige problematiek
Er is een indicatie voor een gecoördineerd netwerk van professionals.
We weten dat huisvestingsprocessen niet alleen voor deze categorie mensen worden
uitgevoerd; case literatuur rapporteert over tal van huisvestingservaringen met daklozen,
met mensen met beperkingen veroorzaakt door ongelukken, en met mensen met een
verstandelijke beperking.
We zijn van mening dat sommige bevindingen van dit project nuttig kunnen zijn voor
andere groepen, maar het is belangrijk op te merken dat indicatoren voor kwaliteit van
leven en -methoden die door HERO worden gegenereerd, zijn ontworpen voornamelijk
voor mensen met ernstige psychische problemen. Concepten als locaties, relaties,
voorspelbaarheid en doorzettingsvermogen krijgen bijvoorbeeld verschillende
betekenissen, afhankelijk van het soort mensen waar ze naar verwijzen, of we nu te
maken hebben met mensen met een verstandelijke beperking of met ernstige psychische
stoornissen.

1) Locaties: We zijn geneigd te denken dat een "gedefinieerde" ruimte de "beste"
oplossing is voor iedereen. We weten echter dat eindige dingen de verbeelding
belemmeren: << Op een ochtend reisde ik met een stoomboot over het Canal Grande,
toen iemand plotseling naar de Filarete-kolom en Duca Alley wees, waar arme huizen
werden gebouwd over wat het ambitieuze paleis moest zijn van de Meester van Milaan
... ik zag de Filarete-kolom als een mogelijk fragment van duizend andere constructies ...
>> (Aldo Rossi, 2009).
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Onvolledigheid biedt meer perspectieven op volledigheid. Voor een simulatieopbouwende geest kan een fragment veel meer verrijkend en stimulerend zijn: << Het
werk van een genie wordt altijd goed gedaan wanneer het voldoende wordt gedaan >>
(Baudelaire, 1881). De onvolledigheid van plaatsen zorgt voor de ontwikkeling van de
verbeelding. Een woning die vooraf gedefinieerd is, blokkeert deze ontwikkeling. Hier
vinden we het eerste element van differentiatie tussen verstandelijke beperking en
ernstige mentale stoornis: hoe "gedefinieerd" moet de leefruimte zijn?

2) Relaties: ondersteunende relaties zijn een variabel en vluchtig aspect van het leven,
vooral voor mensen met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor mensen in ernstige
psychische nood zijn deze relaties extreem veranderlijk, wat van de begeleider vereist dat
hij zorgvuldig de veranderingen in de noden van de persoon in de loop van de tijd
beoordeelt. Een tweede element van differentiatie doet zich derhalve voor in de
substantiële standvastigheid en relatieve permanentie van ondersteuning die wordt
geboden in gevallen van een verstandelijke beperking versus de noodzakelijke
variabiliteit van ondersteuning, en mogelijke opschorting daarvan, in gevallen van
ernstige psychische aandoeningen.

3) Voorspelbaarheid: Ons welzijn in een leefruimte is verbonden met voorspelbare
situaties en plaatsen (zoals winkels, recreatieve ruimtes, etc.). De behoefte aan
voorspelbaarheid is universeel. Mensen zijn echter in staat om met veranderingen om te
gaan en oplossingen te vinden. Het vermogen om problemen op te lossen moet worden
ondersteund volgens de noden van de persoon, die in de loop van de tijd veranderen.
Mensen met een verstandelijke beperking zijn in principe in staat om onverwachte
gebeurtenissen te confronteren, terwijl reacties op veranderingen bij mensen die worden
beïnvloed door psychische stoornissen sterk variëren, afhankelijk van de mate van
verandering die het gevolg is van onverwachte gebeurtenissen en de momenten waarop
ze zich voordoen.
4) Doorzettingsvermogen: in het geval van ernstige psychische stoornissen, is
doorzettingsvermogen een van de belangrijkste problemen. Het probleem is niet een
probleem van bekwaamheid of onvermogen, maar van doorzettingsvermogen. Het
onvermogen om een verbintenis aan te gaan, relaties aan te gaan, moeilijkheden als
externe hindernissen te zien en geen interne problemen zijn allemaal elementen die
kunnen voorkomen dat mensen met ernstige psychische stoornissen deelnemen aan
woningbouwprojecten. Gevoel bedreigd door de eigen waanwereld kan de leefruimte
van een persoon enorm beïnvloeden: << De stemmen in mijn hoofd proberen zoveel
mogelijk informatie van mij te krijgen om me te vernietigen. Ik leef omringd door de minst
mogelijke hoeveelheid objecten en mensen, zodat ze zo min mogelijk informatie over mij
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kunnen krijgen. >> (Zo beschrijft een vrouw met psychose met auditieve hallucinaties
haar eigen kamer).
De kale en onopgesmukte omgevingen waarin mensen die door psychose worden
getroffen het meest voorkomen, vertegenwoordigen hun manier om met hun innerlijke
problemen om te gaan en zijn niet de uitdrukking van hun problemen (zoals de toevallige
waarnemer zou kunnen denken). De situatie van intellectuele achterstand is anders,
waarbij een substantiële perceptuele standvastigheid van de externe wereld de overhand
heeft.
Josè Mannu
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Module 1. GEBRUIKERS EN GEZINNEN
Deze module gaat over alle indicatoren gericht op de doelgroep van de gebruikers en
familieleden van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.
Bovendien zijn er drie video’s te vinden als extra materiaal op de website van de HERO.
www.housing-project.eu

Hoofdstuk 1

Motivatie
Evaluatieproces

Hoofdstuk 2

Lokale hulpmiddelen
Casemanager

Hoofdstuk 3

Flexibiliteit en klinische opvolging
Verantwoordelijkheden en keuzes

Hoofdstuk 4

Vrijwilligers en de burgermaatschappij
Levenslang leren

Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6

Hulpbronnen op vlak van huisvesting
Impact van beoordeling

Oefeningen - antwoorden
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Module 1 Hfst 1a. MOTIVATIE. Het ondersteunen en faciliteren
van de wensen van de gebruikers
Definitie
Wat betekent het om de noden van gebruikers en hun families te ondersteunen en te
faciliteren in woonprojecten?
Analyse uitgevoerd op de noden van de gebruikers toont de hoge mate van relevantie
betreffende dit punt. De idee dat mensen met een psychische kwetsbaarheid hun
wensen kunnen uitdrukken over waar ze willen leven is nu duidelijk voor gebruikers, hun
families en voor iedereen die betrokken is bij huisvestingsprojecten. De idee dat deze
wensen een hulpbron voor de huisvestingsprojecten kunnen worden is echter vrij
innovatief.
Een wens betekent niet noodzakelijkerwijs motivatie. De meeste mensen die zouden
willen participeren in huisvestingsprojecten voelen een zekere ambivalentie. Maar
ambivalentie is het begin van een motiverend pad. Daarom moet er motivatie
"opgebouwd worden."
De motiverende processen kunnen overwegend tegengesteld, associatief of exploratief
zijn, en de invloed daarvan op waarneming, geheugen en bewustzijn van de gebruikers
zal sterk variëren afhankelijk van de aanpak.
Elke gebruiker moet zijn motivatie opbouwen in zijn eigen tempo, binnen het kader van
een associatief en/of exploratief proces. Sociale en institutionele netwerken hebben een
significante invloed op dit proces.
Als mensen ergens willen wonen, is het belangrijk om te werken aan het opbouwen van
hun motivatie.
Motivatie kan ontwikkeld worden via:
-

De verkenning van persoonlijke uitdagingen en de vaststelling van prioriteiten
via een agenda, met inbegrip van alle doelstellingen voor verandering.

-

De oprichting van een "kaart" met vermelding van mogelijke problemen die zich
kunnen voordoen, rekening houdend met de wens van de gebruiker,
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capaciteiten, redenen en behoefte aan verandering. Dit proces is gericht op
versterking van de motivatie van de cliënt.
Het motivationeel interview wordt vaak gebruikt met het oog op het leren kennen van de
gebruikers en hun rolmodellen, om hun persoonlijke standpunt te begrijpen over de
zaken die hen aangaan en hun motivaties en verwachtingen te verkennen.
Uitdagingen
Opgemerkt moet worden dat traditionele psychiatrische benaderingen minder waarde
hechten aan de ontwikkeling van instrumenten en technieken die gebruikers en hun
families leiden naar een meer onafhankelijke en zelfvoorzienende levensstijl.
De idee dat mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen kiezen waar, hoe en met
wie ze willen leven is niet altijd universeel aanvaard. Er zijn veel mensen - waaronder
professionals in deze sector - die hun twijfels over deze aanpak hebben, maar dit
onvermogen rekening te houden met de wensen van gebruikers en hun gezinnen heeft
een beperkende invloed op de uitvoering van en steun voor woonprojecten.
Om woonprojecten te verbeteren, mensenrechten te respecteren en herstelgericht te
werken zou het sociale en gezondheidsbeleid de wensen van mensen met een
kwetsbaarheid en hun netwerk als centraal punt moeten nemen bij de selectie van
huisvesting.
Voordelen
Onze aanbevelingen voor woonprojecten bieden een alternatief vanuit mensenrechten
en het herstelgericht werken tegenover de traditionele aanpak die een gevoel van
afhankelijkheid in stand houdt. Dit ligt in de lijn van de VN conventie voor mensen met
een beperking.
Een sterkere sociale en institutionele verbondenheid kan helpen om stereotiepe beelden
over mensen met een psychische kwetsbaarheid die geen keuzes kunnen maken, te
ontmantelen.
Huisvestingsprojecten bieden een alternatieve aanpak voor traditionele curatieve
methoden gezien ze zich richten op de “Recovery Approach”, een internationaal erkende
methode die zich richt op het ontwikkelen van een gevoel van onafhankelijkheid bij
patiënten beïnvloed door psychische stoornissen.
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Herstel is een diep persoonlijk, uniek proces van het veranderen van iemands houding,
waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en rollen. Het is een manier om een
bevredigend, hoopvol en bijdragend leven te leiden, zelfs met de beperkingen
veroorzaakt door ziekte. Herstel omvat de ontwikkeling van nieuwe betekenis en doel in
iemands leven als men verder groeit dan de catastrofale gevolgen van een psychische
kwetsbaarheid (W. Anthony).
Zelfs gebruikers zijn zich bewust van zelfbeschikkingsprocessen (het vermogen om
onafhankelijk beslissingen te nemen) en streven naar meer controle over hun eigen leven,
zoals de mogelijkheid om de mensen te kiezen met wie ze hun leefruimte delen.

Italië

Italië

Goede praktijken
Wie? Provinciaal Bureau voor gezondheidsdiensten, autonome provincie Trento.
Trento geestelijke gezondheidszorg.
Waar? Trento, Italië
Wat en hoe? De kaart van wonen (huisvesting). Een gids voor de keuze van
huisvestingsmogelijkheden voor gebruik door gebruikers, familieleden en aanbieders
van de geestelijke gezondheidszorg van Trento. Het project verbetert persoonlijke
verantwoordelijkheid, inspraak en de voortrekkersrol van gebruikers, familieleden en
operators. De kaart helpt om rond de tafel te zitten en iedereen zich te laten
uitspreken over verwachtingen, dromen, verlangens, zorgen en samen te zoeken naar
de meest geschikte oplossing.
Link : http://ita.calameo.com/read/0008391617436a013e118
Wie? "Dove c 'è condivisione c' è casa"
Regio, geestelijke gezondheid departement ASL TO1, gebruikers, leden van de familie
Waar? Torino
Wat en hoe? Evaluatie van groepsappartementen(GA) door beoordelaars gekozen uit
de gebruikers, leden van de familie
De GA worden geëvalueerd door het gebruik van een evaluatie-raster: deel I:
beoordeling van de locatie van de GA, de structurele kenmerken en haar organisatie,
deel II: de tevredenheid van GA inwoners over verschillende aspecten van het
dagelijks leven wordt direct vastgesteld. Vanaf 2012 werd afdeling III toegevoegd: een
anonieme vragenlijst die elke inwoner in volledige autonomie en vrijheid kan vullen.
Link :
http://www.Regione.Piemonte.it/Sanita/cms2/documentazione/Category/222Convegno-la-salute-mentale-attualita-e-prospettive-Torino-18-Aprile2017?Download=6047:la-Valutazione-dei-gruppi-appartamento-Vilma-xocco
http://voltoweb.it/diapsipiemonte/wpcontent/uploads/sites/40/2017/01/linee_guida_gruppi_app-1.PDF
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Verenigd Koninkrijk
Griekenland
Kroatië

Wie? WISH, een stem voor de geestelijke gezondheid van vrouwen
Waar? 15 oude Ford Road E2 9PL Londen
Wat en hoe? Een liefdadigheidsinstelling ondersteunt wensen van vrouwen, met
geestelijke gezondheidsproblemen.
WISH is de enige nationale
liefdadigheidsorganisatie, onder leiding van de gebruiker die werkt met vrouwen met
psychische problemen in de gevangenis, ziekenhuis en de samenleving. Het biedt
onafhankelijke belangenbehartiging, emotionele steun en praktische begeleiding in
alle fasen van de reis van een vrouw doorheen de geestelijke gezondheid en
strafrechtstelsels. Wish vergroot de participatie van vrouwen in de diensten die zij
ontvangen, en voert campagnes om hun stem te laten horen op een politiek niveau.
Link: https://www.womenatwish.org.uk/
Wie? EDRA, Residenciele woing"Ippokratis House"
Waar? Ilion, Attica
Wat en hoe? Om de wensen van de gebruikers te ondersteunen en te
vergemakkelijken gebruiken de geestelijke gezondheidswerkers een 6-maand durend
therapeutisch plan. De "Ippokratis" Residentiele woning van de NGO EDRA is
gevestigd in de Ilion regio in Attica. Door dit persoonlijke therapeutische plan worden
de biologische - psychologische - ergotherapie-niveau’s en het niveau van
communicatie met familie beoordeeld
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft
het model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Link: http://www.Edra-coop.gr/en/draseis/monades-psixikis-ugeias/ipokratis-1.html
Wie? Psychiater en sociale diensten
Waar? Kroatië
Wat en hoe? Met de steun van haar psychiater en sociale diensten verhuisde een 40jarige gebruiker met affectieve psychose vanuit haar ouderlijk huis, waar ze geen
respect hadden voor haar wensen en behoeften, naar een huisvestingscentrum. Ze
was daar niet helemaal gelukkig, want ze had te veel toezicht van haar begeleiding en
had niet de mogelijkheid om zelfredzaamheid te ontwikkelen. Dus vroeg ze om
overgeplaatst te worden naar een nieuw huis. Nu is ze eindelijk gelukkig en
zelfverzekerd, ze organiseert haar activiteiten alleen en is zelf vrijwilliger in Svitanje
Day Center in Zagreb, Kroatië.
Link : http://www.udruga-svitanje.hr/index.php/kontakt

Activiteiten

Rollenspel
Leerdoel: Hoe kunnen we de motivatieboom gebruiken om te spreken over motivatie?
Giulia, 30 jaar oud, gaat naar een dagcentrum. Ze heeft altijd bij haar familie gewoond.
Ze voelt zich daar comfortabel, ondanks de frequente discussie met haar moeder, die
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haar verwijt zich te gedragen alsof ze in een hotel woont omdat ze niet helpt in het
huishouden. Na de zoveelste discussie wil haar moeder dat haar dochter verhuist naar
een appartement samen met een ander meisje. Volgens haar moeder wil Giulia het huis
niet verlaten omdat ze niet wil leven zonder het comfort. Ze wil niet volwassen worden
en onafhankelijk zijn. De moeder beweert echter dat ze Giulia heeft overtuigd te
verhuizen, om haar eigen bestwil.
De zorgverstrekker beslist om Giulia te ontmoeten om erachter te komen of het meisje
echt geïnteresseerd is in deze verandering, en om te beoordelen wat ze moet doen om te
slagen. De zorgverstrekker doet een motivationeel interview met Giulia om de volgende
informatie te verkrijgen:
a. of Giulia echt wil verhuizen;
b. of ze kan omgaan met verandering;
c. Wat motiveert haar om te veranderen.
A.

De andere deelnemers luisteren naar het interview en op basis van wat is gezegd,
worden de volgende twee vragen op papier beantwoord:
1. Wat maakt voor Giulia de overgang gemakkelijk?
2. Wat maakt het moeilijk?

B. Alle deelnemers lezen hun antwoorden.
C. Vervolgens bouwen ze allemaal de "boom van motivatie" van Giulia door het
invoegen van elk antwoord in het passende "blad", dat in overeenstemming is met
het type van motivatie: tegengesteld, associatief of exploratief (indien nodig kunnen
meer bladeren worden toegevoegd aan de takken).
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Laten we even oefenen

Verbind de juiste zinsdelen met elkaar.

Huisvestingsprojecten bieden
een alternatieve benadering

wordt gebruikt om wensen,
capaciteiten, redenen en
behoefte aan verandering bij
de gebruiker te leren kennen.

Motivationeel interview

een gevoel van
onafhankelijkheid.

De recovery approach
stimuleert en faciliteert

overwegend tegengesteld,
associatief of exploratief zijn.

Het motiverende proces kan

voor traditionele
herstelgerichte methoden.
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Module 1. Hfst 1b. EVALUATIEPROCES. Ondersteunen van
gebruikers in het geval van toekomstig samenwonen en keuze van
woonplaats
Definitie
Om samen te wonen heb je bepaalde vaardigheden nodig. De taak van het personeel is
om de autonomie van de gebruiker aan te moedigen en hen te helpen die vaardigheden
te ontwikkelen die ze missen om op een bevredigende manier met elkaar te kunnen leven
/ communiceren.
Op welke manieren kunnen gebruikers worden voorbereid op toekomstig samenwonen
met anderen in huisvestingsprojecten? Binnen welk kader kan dit worden bereikt?
Het antwoord hangt grotendeels af van de keuze tussen twee opties: wonen in een
appartement of in een faciliteit met vaste ondersteuning door personeel (personeel dat
in de woning verblijft); of wonen in een autonome woning met persoonlijke
ondersteuning die flexibel inzetbaar is. In alle gevallen zullen bewoners en
personeelsleden afspraken voor de toegang tot privéruimten moeten vaststellen en
ermee instemmen.
Het ondersteunen van autonomie is ook belangrijk in het geval van toekomstig
samenleven en keuze van woonplaats. Elke behoefte komt met een soort van
afhankelijkheid. Bijvoorbeeld, als een waterleiding breekt, zal een bewoner afhankelijk
zijn van een loodgieter. Hetzelfde gebeurt met andere noden. De noodzaak om een nieuw
paar schoenen te kopen, maakt ons afhankelijk van de schoenwinkel. Elke behoefte
genereert afhankelijkheid van iemand of iets. Autonomie opnieuw gedefinieerd als
"gedistribueerde afhankelijkheid" betekent vrij zijn van een zware afhankelijkheid van de
medewerkers en de ontwikkeling van een gerichte afhankelijkheid volgens de noden die
er op dat moment zijn.
Voordelen
De eigenschappen van
gebruikers, hun psychosociale behoeften, niveau van
functioneren inclusief mate van autonomie en behoefte aan ondersteuning, zal leiden tot
de keuze uit twee opties:
In de eerste optie - vaste ondersteuning door personeel zullen de eigenschappen van de
gebruiker een grotere afhankelijkheid inhouden.
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In het tweede geval - autonoom leven met ondersteuning van personeel op momenten
dat het nodig is: Hier moet de flexibiliteit een optie zijn, evenals de mogelijkheid tot
verandering als de specifieke situatie van de gebruiker dit vereist.
In beide gevallen, moeten familieleden, medewerkers en gebruikers met elkaar in
gesprek gaan om zo te komen tot een gemeenschappelijke oplossing. Het is belangrijk
om hierbij te vertrekken van ieders mogelijkheden en dit te koppelen aan de wensen,
noden en verwachtingen van alle gebruikers, zowel op korte als lange termijn.
Vorming kan personeel die betrokken is in woonprojecten helpen om een evenwicht te
vinden tussen deze 2 keuzes.
Het is belangrijk om de gemeenschappelijke ruimtes te scheiden van de private ruimtes.
"Respect voor privacy" binnen een huisvestingsproject is een fundamenteel concept. Het
is ook belangrijk om de "grenzen" te bepalen van privacy.
Uitdagingen
Problemen kunnen zich voordoen als een gekozen optie niet beschikbaar is. Een
ondersteunde faciliteit of appartement kan volzet zijn of een gebruiker vindt geen
geschikt onafhankelijk appartement of beschikt niet over de financiële middelen die
nodig zijn ter ondersteuning van zichzelf.

Verenigd Koninkrijk

Italië

Goede praktijken
Wie? Associazione Solaris
Waar? Rome, Italië
Wat en hoe? De huissleutels
Een innovatief en economisch duurzaam model: huisvestingsprojecten in
zelfstandige appartementen vlakbij psychiatrische diensten. Actief onderzoek van
alternatieve huisvestingsoplossingen in vergelijking met institutionele oplossingen.
Flexibele thuiszorg is gebaseerd op individuele noden.
Link : http://www.Volontariato.Lazio.it/solarisonlus/attivita.asp
Wie ? Samen voor geestelijk welzijn
Waar? Londen
Wat en hoe? Het creëren van een autonomie in huisvesting
"Together" biedt een scala aan steun om mensen te helpen omgaan met de
persoonlijke en praktische gevolgen van geestelijke gezondheid. Het hebben van
een geschikte accommodatie waar gebruikers zo onafhankelijk mogelijk leven, is
een belangrijke factor bij iemands herstel bij geestelijke zorgen. Het doel is om
mensen zo zelfstandig mogelijk te laten leven en de opbouw van hun autonomie te
ondersteunen.
Link: http://www.Together-UK.org
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Griekenland

Wie? Vereniging van sociale psychiatrie & geestelijke gezondheid (S.S.P. &. M.H /
semi-autonome beschermd appartementen voor gebruikers)
Waar? Alexandroupoli, Griekenland
Wat en hoe? Het is gebruikelijk dat gebruikers de opties van hun toekomstige
samenwonen met professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen
bespreken om de meest geschikte oplossing voor hen te kiezen. De semi-autonome
beschermde appartementen van de organisatie van sociale psychiatrie & Mental
Health"in Alexandroupoli, Griekenland vangt mensen op met psychosociale
problemen die meer autonoom kunnen leven door middel van een therapeutische
model dat hoofdzakelijk gericht is op hun re-integratie in de gemeenschap en de
stabiliteit van hun geestelijke gezondheid.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in
Griekse geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "goed practice".
Niettemin heeft het model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we
gekozen om dit te vermelden a.d.h.v. één organisatie als voorbeeld.
Link : http://ekpse.gr/en/services

Activiteiten

Activiteit 1: "definiëren van de ruimte"
Leerdoel: Hoe kan je beslissen over afspraken, respect en privacy in een wooncontext.
Deze activiteit heeft als doel om het gesprek aan te gaan over de verschillende ruimtes
in het huis. Welke afspraken moeten gemaakt worden op vlak van privacy en wat
betekent dit voor de andere bewoners en voor het personeel dat daar werkt?
Elke deelnemer kijkt naar de kaart van een appartement en geeft de “toegangscode”
aan voor elke ruimte . Kamers kunnen worden aangeduid als "vrije toegang" of "Niet
storen". Bepaal "hoe en wanneer een personeelslid toegang heeft tot een privateruimte", ...
Op het einde van de oefening kan je met de volledige groep bekijken welke afspraken
gemaakt werden. Zijn er grote verschillen of is dit bij iedereen eerder gelijklopend?

GEBRUIKERS EN GEZINNEN 25

Activiteit 2: Autonomie en de "afhankelijkheidsboom"
Leerdoel: Hoe kan je de onafhankelijkheidsboom gebruiken om te spreken over
zelfstandigheid en gedeelde afhankelijkheid om hen sterker te maken in een
woonproject.
Deze activiteit is bedoeld ter ondersteuning van het opbouwen van onafhankelijkheid
en om individuele vaardigheden te ontwikkelen.
De bouw van een "afhankelijkheidsboom" die de huidige en potentiële noden aangeeft
van de betrokken persoon, kunnen veel voldoening geven.
Elke deelnemer kan:
•
•
•
•

Een boom tekenen met enkele takken en enkele blaadjes
Een lijst maken van huidige en potentiële noden;
Op elke tak van de boom een behoefte schrijven.
Op elke blad de naam van de persoon schrijven die de behoefte kan
beantwoorden

Deelnemers worden uitgenodigd om hun "afhankelijkheidsboom" in groep te
bespreken.
"Gedeelde afhankelijkheid" betekent de ontwikkeling van een gerichte afhankelijkheid
voor noden zoals ze zich voordoen.
Hoe meer bladeren , hoe meer in staat tot gedistribueerde afhankelijkheid en
autonome.
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Laten we even oefenen

Rangschik de delen om tot zinnen te komen.
Het is belangrijk om de gemeenschappelijke ruimtes / van de persoonlijke levenssfeer./
te scheiden van de private ruimtes./ "Respect voor Privacy" binnen een
huisvestingsproject / Het is ook belangrijk om de "grenzen" te bepalen/ is een
fundamenteel concept.
________________________________________________________________________
_____________
________________________________________________________________________
_____________
Met ieders eigen mogelijkheden / zowel op korte als lange termijn. / zal moeten worden
rekening gehouden //aan wensen, noden en verwachtingen van alle gebruikers, / en
worden gekoppeld
_______________________________________________________________________
_____________
________________________________________________________________________
_____________
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Module 1. Hfst 2a. LOKALE HULPMIDDELEN. De aanwezigheid van
openbaar vervoer/winkelcentra in de buurt van de woonplaats
Definitie
De omgeving, de buurt heeft een impact op de mentale gezondheid van mensen die er
wonen. Als mensen wonen in een omgeving waar ze zich goed voelen en zich verbonden
voelen met de buurt, geeft dit een positieve impact. Mensen wonen beter en voelen zich
veiliger in een omgeving met een ondersteunend netwerk. Vandaaruit is het belangrijk
om te bekijken welke mogelijkheden er zijn in de omgeving en of deze voldoende
toegankelijk zijn? Zijn er winkels? Welke mogelijkheden zijn er op vlak van openbaar
vervoer?
Dit maakt dat het belangrijk is om na te denken over de locatie wanneer je een
woonproject wil opstarten. Het startpunt blijft dat mensen kunnen kiezen waar, hoe en
met wie ze wonen. Ze moeten de mogelijkheid hebben om de omgeving te kiezen die
een positieve invloed heeft op hun herstel.
Voordelen
Het zelf kunnen kiezen en vorm geven aan je leven is een belangrijke hefboom tot
inclusie. Inclusie is meer dan aanwezig zijn in de samenleving. Het betekent een deel
worden van de samenleving, het gaat om erbij te horen.
De kans is groter dat mensen zich verbonden voelen met hun omgeving als er
keuzemogelijkheden zijn op verschillende vlakken. Op die manier kunnen mensen kiezen
wat best bij hen past. Het kunnen maken van eigen keuzes, vergroot de kans op inclusie,
zich goed voelen en kwaliteit van leven.
Op dat vlak is het zinvol om na te denken over volgende thema's:
1. Praktische zaken gekoppeld aan het huis op zich: weinig lawaai, weinig verkeer,
verlichting, voetpaden,...
2. Opties in de buurt van het huis voor vervoer, recreatie, winkels, enz. Als er
mogelijkheden zijn in de buurt op vlak van openbaar vervoer, vrije tijd, diensten,…
vergroot dit de onafhankelijkheid van mensen.
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3. Welke mogelijkheden zijn er in de buurt op vlak van ontmoeting, erbij horen,…? Bij de
start van een woonproject is het belangrijk om de buurt te betrekken bij de voorbereiding
van dit project. Het kan helpen om samen te werken met mensen die de buurt kennen.
Als buurtbewoners het project en de bewoners leren kennen, kan dit de onderlinge
relaties bevorderen en een antwoord bieden op vooroordelen.
Uitdagingen
Mensen vinden het belangrijk om er bij te horen en deel uit te maken van de buurt en de
ruimere samenleving. Het opbouwen van relaties met buurtbewoners is zeer belangrijk.
Elkaar leren kennen waardoor wederzijds respect en vertrouwen kan groeien, is een
eerste stap. Ontmoetingsplaatsen binnen een buurt (supermarkten, bibliotheken,
koffiehuizen,...) zijn plaatsen waar mensen elkaar op een vlotte manier kunnen
ontmoeten. Bij het opstarten van een woonproject is het interessant om in kaart te
brengen wat er in de buurt is en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van vervoer.
Bewoners benadrukken het belang van samen dingen doen om vooroordelen te
voorkomen en het belang van het stimuleren van een positief contact met de buurt.

Italië

Goede praktijken
Wie? Agricola "Terra Nostra" Sociale Cooperativa ONLUS
Waar? Caltagirone (CT)-Italië
Wat en hoe? De coöperatie is onderdeel van het Siciliaanse sociale boerderijen
netwerk, bedrijven die cultuur, onderwijs, welzijn, opleiding en sociale en
arbeidsintegratie diensten bieden aan kwetsbare personen in achtergebleven
gebieden. In 2011 realiseerde de coöperatie de huisvestingsdimensie, tot
oprichting van een appartement voor maximaal vier personen. Het is een
eengezinswoning, in een woonwijk van de stad van Caltagirone. Het Project wil de
wetenschappelijk-professionele kwaliteit erkennen van de therapeutische
gemeenschappen en appartement groepen, door de democratische Peer
accreditatie-methodologie .
Link : www.coopsocialeterranostra.it
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Italië
Verenigd Koninkrijk
Griekenland
België

Wie? Netwerk van coöperaties (Aeper, Biplano, Chimera, Pugno Aperto, In Cammino,
Itaca, Kaleidos, la Bonne Semence) en gebruikers.
Waar? Bergamo en de bijbehorende provincie
Wat en hoe?
Een netwerk van appartementen in Bergamo en de bijbehorende provincie
beschikbaar voor degenen die last hebben van psychische aandoeningen. Gebruikers
de mogelijkheid geven om zelf te integreren in het dagelijkse leven op hun
grondgebied vanuit het fundamentele respect van het leven. De zorgverstrekkers
komen tussen ter ondersteuning van de mensen die in deze huizen, zonder echter
over te nemen bij het uitvoeren van dagelijkse taken, en ze vergemakkelijken het
omgaan met het dagelijks leven, met de buren, met de omgeving.
Link: http://www.kaleidosOnlus.org/files/2017/03/06/Housing_sociale_Salute_Mentale_2018.PDF?t=148878925
5383
Wie? Centrum voor stedenbouw en geestelijke gezondheid
Wat en hoe? Het centrum voor stedenbouw en geestelijke gezondheid (UD/MH) is een
opstartende denktank gericht op beantwoording van een vraag: hoe kunnen we
betere geestelijke gezondheid creëren in onze steden? Goede geestelijke gezondheid
kan zorgen voor meer levensvreugde, betere coping vaardigheden en relaties, succes
qua opleidingsniveau, werkgelegenheid, huisvesting en economische mogelijkheden,
helpen verminderen van de fysieke gezondheidsproblemen, verlichten van de kosten
van de gezondheidszorg en sociale zorg, sociaal kapitaal opbouwen en verkleinen van
aantal zelfmoorden.
Link: https://www.urbandesignmentalhealth.com/
Wie? PEPSAEE pan-Helleense vereniging voor Psycho-sociale rehabilitatie en werk
integratie (PEPSAEE) Residencieel huis - gebruikers in psychiatrische intensieve zorg
eenheden
Waar? Woonhuis in Korydallos "Athina"
Wat en hoe? De keuze van de locatie van een woonhuis in het centrum van Korydallos.
Het woonhuis "Athina" van de pan-Helleense vereniging voor Psycho-sociale
rehabilitatie en integratie van de werk (PEPSAEE) ligt in het centrum van Korydallos.
Dit is zeer positief voor de sociale integratie in de Gemeenschap. Er is een buslijn en in
de 2 jaar een nieuw metrostation (underground - blauwe lijn) zal werken. Er zijn
verschillende winkels zeer in de buurt van het woonhuis en dat is nuttig.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "goed practice". Niettemin heeft
het model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v. één organisatie als voorbeeld.
Link : https://goo.gl/SqKpWo
Wie? Regering, scholen, gebruikers en familie, professionals, architecten
Waar? Brugge, Vlaanderen
Wat en hoe?
"brugwonen" beschrijft het proces van een woningbouw project voor mensen met
psychiatrische problemen. Alle partners werkten intens samen om te komen tot een
resultaat dat zou overeenkomen met alle vragen. Een van de elementen die werd
onderzocht was de locatie van het project.
Link:
https://www.researchgate.net/Publication/316102732_Brugwonen_een_ontwerpend
_onderzoek_naar_cohousing_voor_volwassenen_met_een_chronische_gestabiliseerde_kwetsbaarheid
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Activiteit

Leerdoel:
•
•
•

De buurt leren kennen
Mogelijkheden op vlak van ontmoeten, winkels,… in de buurt ontdekken
Mensen laten nadenken hoe het netwerk kan helpen om verbindingen in de
buurt te leggen

Wanneer je overweegt om ergens te gaan wonen, is het belangrijk om de
mogelijkheden in de buurt te onderzoeken. Een thuis is meer dan een huis in de straat.
Deze oefening helpt jou om de buurt beter te leren kennen.
•

•
•

Breng je buurt in kaart. Ga op onderzoek! Zijn er in de buurt winkels, een
bibliotheek, mogelijkheden tot ontmoeting, een bakker, een slager,
mogelijkheden op vlak van vrije tijd,… Zijn deze bereikbaar? Ken je mensen in
de buurt?
Breng de vervoersmogelijkheden in kaart.
Maak een kaart van jouw eigen netwerk. Heeft er iemand linken met de buurt
waar je gaat wonen. Als je iemand kent die vertrouwt is met de buurt, kan
deze persoon jou helpen om jou te introduceren op bepaalde plaatsen of bij
bepaalde mensen;

Na deze oefening kan je hierover een gesprek hebben in de groep. Was het
moeilijk om je buurt in kaart te brengen? Was het moeilijk om je eigen netwerk te
linken aan de buurt?
Tips:
Je kan deze oefening ook maken in groepjes van 2.
•

•

Breng beiden je buurt in kaart. Teken de winkels, de diensten,
mogelijkheden op vlak van openbaar vervoer,… die er in jouw buurt zijn.
Is er iets dat je graag in je buurt wil doen, maar vind je de stap nog te
groot. Bespreek dit met je partner.
Breng je eigen netwerk in kaart. Heeft er iemand linken met de buurt?
Kan deze persoon jou helpen om de activiteit in de buurt te doen.
Bespreek dit met je partner. Vinden jullie een oplossing?
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Laten we even oefenen

1. Waar of niet waar
• Integratie is meer dan aanwezig zijn in de samenleving. (waar- niet waar)
• De buurt heeft geen invloed op de geestelijke gezondheid van de mensen die
daar wonen. (waar-niet waar)
• Mogelijkheden op het gebied van vervoer, vrijetijd hebben een invloed op de
inclusie. (waar-niet waar)
• Als lokale bewoners meer te weten komen over het project en de mensen die
er zullen wonen, kan dit de onderlinge verhoudingen bevorderen en helpen
bij het omgaan met eventuele vooroordelen (waar- niet waar)
2. Vul aan
Als er meer.................................................. zijn op verschillende gebieden zorgt dit
ervoor dat mensen kunnen kiezen voor de dingen die het beste............................. bij
hen. In staat zijn te …………………………………..…… , verhoogt de kans op integratie, welzijn
en levenskwaliteit.
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Module 1. Hfst 2b: CASEMANAGER. Ondersteuning voor
gebruikers, familie en sociale functies
Definitie
Een casemanager bouwt een langdurige relatie op met de gebruiker en zijn netwerk.
Casemanagement is een methode die bewezen heeft bijzonder succesvol te zijn. Deze
methode vermindert de nood tot ziekenhuisopname, heeft een positieve invloed op de
therapietrouw en een positief effect op het resultaat van de behandeling. De rol van
casemanager wordt meestal opgenomen door professionelen maar kan ook opgenomen
door niet-professionelen of vrijwilligers.
Uitdagingen
Huisvesting speelt een belangrijke rol in het kader van inclusie.
Het is niet altijd zo eenvoudig en eenduidig als klant om uw weg te vinden m.b.t. uw
rechten. Ondersteuning op dit vlak kan interessant zijn. Dit kan gebeuren door een case
manager.
De casemanager ondersteunt de persoon in zijn eigen omgeving en werkt vraaggestuurd.
Voordelen
Het is belangrijk dat mensen een evenwicht vinden tussen de mate waarin ze willen
verbinden met anderen, met hun wijk en waar en wanneer ze nood hebben aan privacy.
Dit evenwicht zal verschillend zijn voor iedereen. Het is belangrijk dat mensen de vrijheid
hebben om deze keuzes voor zichzelf te maken. Een casemanager kan helpen bij het
maken van deze keuzes.
De casemanager kan verschillende taken op zich nemen. Hij kan individuele
ondersteuning bieden, sociale ondersteuning, ondersteuning op het vlak van gezondheid,
werk,… Hij kan advies geven, kan proberen een crisis op te lossen, bezoekt de cliënt in
zijn/haar huis, houdt toezicht op de planning van de medicatie, en helpt, indien nodig,
om iemand in contact te brengen met zijn/haar familie, arts of met andere specialisten.
Het is belangrijk dat de casemanager gericht is op inclusie. Om dit te doen, is het
belangrijk dat hij informatie uit de omgeving naar de persoon vertaalt en probeert om
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een positieve wisselwerking tussen de persoon en zijn netwerk te bewerkstelligen.
Personen die betrokken zijn bij iemand met psychische problemen, geven aan dat ze deze
steun nodig hebben.
Iedereen vindt het belangrijk om er bij te horen. Iedereen neemt verschillende sociale
rollen (zoon, dochter, ouder, vriend, buurman, collega, werknemer... )op. Mensen met
een beperking nemen doorgaans minder sociale rollen op. Een casemanager ondersteunt
de persoon met een beperking en zoekt samen wat belangrijk is voor iemand. Welke
rollen wil iemand opnemen en op welke wijze?
De rol van casemanager kan gebeuren door professionelen volgens de literatuur, maar
ook door niet-professionelen (netwerk, vrijwilliger, interesse, enz.).

Italië

Italië

Goede praktijken
Wie? Het Nationaal Agentschap voor regionale Health Services (AGENAS), een
openbare instelling van nationaal belang, opgericht door wetgevende decreet van 30
juni 1993, n.266, i.v.m. steun aan het ministerie van volksgezondheid en de regio's
voor de ontwikkeling en innovatie strategieën voor de National Health Service.
Waar? Italië
Wat en hoe? "Psychiatrische residentiële voorzieningen" document van 2013,
goedgekeurd met "Staat-regio’s Akkoord van 17 oktober 2013". AGENAS voert
technische-operatieve ondersteunende activiteiten voor het regeringsbeleid van de
staat en regionale gezondheidsstelsels, de organisatie van diensten en de
verstrekking van gezondheidsdiensten. Het Agentschap realiseert dit doel door
middel van toezicht-, evaluatie-, opleidings- en onderzoek gericht op het ontwikkelen
van het gezondheidssysteem.
Link: http://www.agenas.it/aree-tematiche/organizzazione-dei-servizisanitari/assistenza-primaria-e-fragilita/salute-mentale#
Wie? DSM ASL Roma1 e ROMA2
Waar? Roma, Italië
Wat en hoe?
Het is een studie die de impact evalueert van verpleegkundigen op ernstige
psychiatrische patiënten, door het meten van de vooruitgang van de ondersteunde
persoon, zijn autonomie in het beheer van persoonlijke levensactiviteiten. Het
instrument dat wordt gebruikt is de HoNOS-schaal.
Link:
http://www.ipasvi.it/archivio_news/rivistaonline/32/L-Infermiere-2016-n2.pdf?201606 pg.17 - 23
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Griekenland

Wie? Mobiele geestelijke gezondheidseenheid van de Noord-oostelijke Cycladen,
(NGO "EPAPSY")
Waar? Zes eilanden van de noordoostelijke Cyclades, Griekenland
Wat en hoe? de Mobiele geestelijke gezondheidseenheid vermindert bestaande
ongelijkheden tussen de diensten die worden aangeboden bij patiënten die in een
grote stad wonen en op de kleine eilanden. De mobiele Mental Health Unit van de
noordoostelijke Cycladen verleent diensten aan zes kleine eilanden waar er geen
andere diensten van de geestelijke gezondheid zijn. Het verleent steun aan kinderen,
adolescenten en volwassenen met psychische problemen. Haar diensten zijn:
Diagnostische beoordeling, begeleiding en het voorschrijven van medicijnen. De
eenheid doet ook huisbezoeken en biedt diensten aan psychische patiënten die
zelfstandig leven.
Link:
http://www.epapsy.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemi
d=523

Activiteiten

Leerdoel:
•
•

Je bewust worden van de mogelijkheden op vlak van ondersteuning en wie
iets kan betekenen voor jou?
Nadenken over de ondersteuning die je nodig hebt en op welke manier je
hierin wil ondersteund worden

Het doel van deze oefening is om na te denken over de ondersteuning die je wil als je
alleen gaat wonen.
Je kan deze oefening alleen doen of in kleine groepjes.
Je woont alleen of je gaat binnenkort alleen wonen. Denk na over volgende vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn de dingen die je zelf kan en wil doen?
Bij wat heb je ondersteuning nodig?
Welke ondersteuning heb je nodig?
Welke ondersteuning wil je graag behouden?
Wat kan en wil jouw netwerk voor jou betekenen?
Welke ondersteuning wil je krijgen van professionals en op welke manier?
Welke diensten ken je in jouw buurt? Wat kunnen zij betekenen voor jou?
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Tips:
Wanneer je deze activiteit doet in groep, kan je in discussie gaan over de vragen.
Zijn er zaken die voor iedereen belangrijk zijn? Welke gemeenschappelijk zaken
merk je op? Aan welke diensten werden gedacht?

Laten we even oefenen

1. Waar of niet waar

•

Het evenwicht tussen de mate waarin iemand verbinding wil met anderen en
waar en wanneer ze privacy nodig hebben is voor iedereen anders. (waar of
niet waar)

•

Een casemanager heeft geen contact met het netwerk. (waar of niet waar)

•

De casemanager kan hulp op het individuele, sociale, gezondheid en werk
aanbieden. (waar of niet waar)

•

Het is belangrijk dat de casemanager gericht is op inclusie. (waar of niet waar)

•

Mensen met een handicap nemen doorgaans meer sociale rollen op. (waar of
niet waar)

2. Maak een zin door het ordenen van de volgende fragmenten.
Kan worden uitgevoerd / de rol van / door professionelen / casemanager / maar volgens
de literatuur ook / door niet-professionelen /
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Module 1. Hfst 3a. FLEXIBILITEIT EN KLINISCHE OPVOLGING. Link
tussen gezinnen, diensten, gebruikers, overheden en andere
belanghebbenden
Definitie
Bij het kiezen voor kwalitatieve woonprojecten, zal het samenbrengen van persoonlijke
hulpbronnen en bronnen vanuit de gemeenschap helpen om mensen met ernstige
psychische problemen te laten herstellen, hun rol als burger op te nemen en hun
levenskwaliteit te verbeteren. Met het oog op deze doelstellingen is een goede
communicatie en samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg,
huisvestingsdiensten, reguliere diensten en vrijwilligers noodzakelijk. Geestelijke
gezondheidszorg en vrijwilligers kunnen de familie van gebruikers ondersteunen zodat de
verbindingen tussen gebruikers en hun netwerk kunnen worden hersteld of versterkt.
Flexibiliteit betekent de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende
huisvestingsmogelijkheden en welke ondersteuning men wil. Dit vertrekt van de noden
van de gebruiker. Flexibiliteit betekent ook dat deze keuzes kunnen wijzigen in tijd,
volgens de wensen van de gebruiker, zijn mogelijkheden, zijn middelen.

Uitdagingen
Huisvesting betekent meer dan een dak boven het hoofd. Het omvat de interactie met
de gemeenschap en de omgeving. Dit zorgt dat mensen leven als gelukkige en
gelijkwaardige leden van de gemeenschap.
Ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid vormt een uitdaging voor
de samenleving die verschillende modellen van huisvesting moet ontwikkelen en deze
ook moet combineren met ondersteuning die inzet op herstel.
Een typische paternalistische aanpak met beperkte opties en waar de beslissingen zelden
worden gemaakt door de gebruikers zelf, moet worden vermeden. Flexibiliteit in de mate
van ondersteuning in functie van een grotere onafhankelijkheid en inclusie zou de regel
moeten zijn. Echter, financiering van de dienstverlening, verblijfsduur in diverse
programma's, uitvoering van het recht om te beslissen over huisvesting en behandeling,
evenals het verstrekken van onderwijs aan alle belanghebbenden creëert extra
uitdagingen en de realiteit noodzaakt ons om compromissen te maken. Ook het
aanvaarden van enig noodzakelijke toezicht of het hebben van kamergenoten met
vergelijkbare problemen, zijn compromissen die gebruikers moeten maken, ook al
zouden ze liever met rust gelaten willen worden.
Voordelen
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Het koppelen van de ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid aan
diensten voor huisvesting en het ondersteunen van het eigen netwerk, alles op een
flexibele manier, creëert ruimte voor verbetering van de geestelijke gezondheid en het
herstel van ernstige psychische problemen. Vertrekken van de wensen van gebruikers
met betrekking tot huisvesting, soort en intensiteit van professionele hulp en andere
soort steun bevordert de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven. Als persoonlijke
talenten en het tempo van de gebruikers worden gerespecteerd en ondersteund, krijgen
zij een actieve rol in het bereiken van persoonlijke doelen met een flexibiliteit in de
ondersteuning die hierbij nodig is.
Sommige gebruikers weten dat familieleden
beschikbaar zijn in tijden van nood en betekenen voor hen een grote emotionele steun.
Bij anderen is dit niet zo. Soms is een beter wederzijds begrip tussen gebruikers en hun
netwerk nodig. Deskundigen kunnen hierin helpen om verbindingen te leggen.

Italië

Italië

Goede praktijken
Wie? De gemeente van Milaan, de afdelingen van de geestelijke gezondheid en
verenigingen van de derde sector.
Waar? Milano, Italië.
Wat en hoe? Licht residentieel. Reactie op de noodzaak een revalidatieprogramma te
voltooien, het programma verbetert de ontwikkeling van mensen met een psychische
aandoening. Het biedt de mogelijkheid van sociale inclusie, voor volwassen mensen
met goede residuele autonomie en voor jongeren die de taken van het dagelijks leven
kunnen uitvoeren, maar die nog moeten groeien in sociale vaardigheden. De
geestelijke gezondheidstabel is het middel van vergelijking tussen de afdelingen van
de geestelijke gezondheid en de verenigingen uit de derde Sector.
Link:
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Cultura_salute/servizi
o_salute_mentale
Wie? I.E.S.A.
Waar? Torino, Oristano, Caserta, Modena, Bologna, Bergamo, Monza, Treviso
Wat en hoe? De lokale gezondheidsautoriteiten betrekken families die bereid zijn tot
het hosten van een gebruiker die al gevolgd wordt door Lokale Servicediensten. Een
multidisciplinair team zorgt voor: kandidaturen, doet het voorstel aan die patiënten
voor wie men gelooft dat het een opportuniteit kan zijn, doet regelmatige
huisbezoeken, begeleidt familie, biedt een telefonische ondersteuning, 24 uur per dag
en zorgt voor de evaluaties van interventies.
Link: http://iesaitalia.altervista.org/
http://iesaitalia.altervista.org/Pages/ARTICOLOIESA.PDF
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Verenigd Koninkrijk
Griekenland
België

Wie? Riverside
Waar? Countrywide
Wat en hoe? Gecoördineerde aanpak voor de levering van diensten voor mensen die
psychische problemen ondervinden door middel van het organiseren van een
gecoördineerde aanpak-het werken in nauwe samenwerking met lokale overheden,
klinische teams, geestelijke gezondheid buurtgroepen samen met de familie en
vrienden van de cliënt; waar mogelijk leveren wij gepersonaliseerde ondersteuning en
zorg voor mensen met psychische problemen. Riverside's geestelijke gezondheid’s
traject van diensten omvat: 1) accommodatie voor opvang ter voorkoming van
ziekenhuisopnamen tijdens psychische crisis, 2) Step-down accommodatie voor
klanten bij verlaten intramurale diensten, 3) 24-uurs zorg diensten voor klanten met
gematigde zorg en ondersteuningsnoden en 4) gemeenschapsgerichte flexibele
ondersteuning voor mensen in hun eigen huizen op de weg naar herstel en die nu
alleen lage drempel steun nodig om onafhankelijkheid te behouden.
Link:
https://www.Riverside.org.uk/Care-and-Support/Care/Mental-Health-difficulties/
Wie? POSOPSY de Federatie van families van mensen met geestelijke
gezondheidsproblemen in Griekenland
Waar? Griekenland
Wat en hoe? De Federatie POSOPSY levert een consistente inspanning om de banden
tussen de gezinnen, gebruikers, overheden en andere belanghebbenden te verdiepen.
door deel te nemen aan de openbare dialoog in de geestelijke gezondheidssector.
Link: http://www.posopsi.gr/
Wie? Gebruikers, overheid, ouders en professionals
Waar? Almere, Nederland
Wat en hoe? Een Nederlandse organisatie genaamd de Heeren Loo werkte samen met
de lokale autoriteiten en een groep van ouders om een nieuwe huisvesting op te
zetten voor kinderen met een verstandelijke beperking en een Islamitische
achtergrond. Alle elementen van een dergelijk project worden besproken. Ten eerste
de moeders en later ook de vaders werden sterk betrokken bij het proces. De
individuele ervaringen vormden de basis van waar te beginnen.
Link: https://www.nieuwwij.nl/interview/binnenkort-in-almere-het-droomhuis/

Activiteiten

Oefening 1
Bespreek een beslissing met betrekking tot huisvesting met een vriend of familielid, met
behulp van volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

Wat zou je willen doen maar vermijd je om te doen?
Wat is het ergste dat kan gebeuren als je dit doet?
Wat is het beste wat er kan gebeuren als je dit doet?
Wat is het meest waarschijnlijke dat zou gebeuren als je dit doet?
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Oefening 2
Wat zie je als voordeel van het samenleven met anderen?
Enkele voorbeelden zijn:
•
•
•

Wij delen karweitjes, zodat er minder dingen zijn die ik alleen moet doen.
Ik heb iemand om mee te praten.
Ik hoef niet elke dag te koken.

Vind je er nog 3?
•
•
•

…
…
..

Laten we even oefenen

Oefening 1
Hoe kunnen we dit probleem oplossen?
Claire, Anne en Kate zijn drie beste vrienden. Ze zijn kip aan het roosteren voor het
diner van zondag. Wanneer zij de kip in de oven zetten, realiseren ze zich dat ze
allemaal een boutje willen eten. Maar een kip heeft slechts twee benen! Wat moeten zij
doen zodat iedereen van hen met hun diner gelukkig zal zijn?
Oefening 2
Je buurman verwacht een baby. Niemand wil de baby wakker maken door het maken
van teveel lawaai. Bespreek met anderen, hoe we kunnen vermijden om teveel lawaai
te maken in de volgende situaties:
1.
2.

3.

Je word opgebeld op je mobiele telefoon.
Je kijkt naar een actiefilm op televisie.
Je wil walnoten eten die op het rek liggen en die moet je eerst kraken voor je
ze kan opeten.

GEBRUIKERS EN GEZINNEN 40

Module 1. Hfst 3b. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN KEUZES.
Rekening houden met de plannen van de gebruiker.
Definitie
Gezondheid en welzijn omvatten de competentie om de fundamentele aspecten van
iemands leven te kiezen, zoals de keuze waar, met wie en hoe men wenst te leven. Door
rekening te houden met de plannen van de gebruikers benadrukken we dat de keuze
van, de wensen van en samenwerking met de persoon zelf noodzakelijk zijn voor een
succesvolle uitkomst met betrekking tot huisvesting en behandeling. Gedeelde
verantwoordelijkheid tussen de gebruiker en het professioneel netwerk zijn op dat vlak
belangrijk.
Iemand met een psychische kwetsbaarheid is een burger die, net als anderen, zijn eigen
wensen en voorkeuren op vlak van huisvesting kan meedelen.
Internationaal onderzoek toont aan dat vrije keuze bijdraagt tot de bevordering van de
geestelijke gezondheid en het risico op falen vermindert. Kunnen kiezen en
verantwoordelijkheid nemen zijn met elkaar verbonden. Als ik mijn huis kan kiezen, zal
ik zorgen voor al wat nodig is wanneer ik er leef. Ik neem verantwoordelijkheid voor het
betalen van de rekeningen, voor het huishouden, voor de relaties met de buren,..
Wie niet is onderworpen aan beperkingen, is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar
acties en gedrag.
Uitdagingen
Professionelen moeten inzetten op woonprojecten die aanpasbaar zijn naar de reële
noden en de evoluties van de bewoners. Gedeelde verantwoordelijkheid is een uitdaging
voor een traditionele paternalistische aanpak waar beslissingen sneller worden genomen
door professionelen.
Voordelen
Bij huisvesting slaan verantwoordelijkheid en keuze hebben op "waar” en "met wie" men
wil wonen.
De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om te beslissen wanneer hij/zij alleen wil zijn
en wanneer hij/zij tijd wil doorbrengen met andere mensen.
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In het algemeen vragen gebruikers om ondersteund te worden door specifieke
medewerkers. Dit in de eerste fase, maar ook later, voor het behoud van een goede
kwaliteit van leven in het huis.
Als mensen langere tijd in een beschermde context hebben gewoond merken we dat er
bij hen en bij hun familie of de burgers bezorgdheden leven op vlak van zelfstandig
wonen. Dit maakt dat samenwerking tussen gebruikers, hun familie, burgers en
professionelen noodzakelijk is.
Dit is een manier om een actieve participatie te creëren voor diegene die meer kwetsbaar
zijn.
Ondanks onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat we slechts in een kwart van de gevallen
rekening houden met de opties van de gebruiker met betrekking tot levenskeuzes,
moeten we ook vermelden dat in de 91% van de gevallen de perceptie van gebruikers en
personeel overeenstemmen.

Italië

Italië

Goede praktijken
Wie? Mental Health Department - Legnago
Waar? Legnago VR, het
Wat en hoe? PROJECT "ENABLE": Het heersende idee van de "Progetto Accituare"
was een faciliterende, territoriale oplossing voor zelfstandig wonen en autonomie bij
het beheren van het dagelijks leven. De praktijk was gericht op herstel.
Link: merlinslv@gmail.com
Wie? "Hele leven herstel Gemeenschap" RECOVERY HOUSE - Triëst de Mental Health
Department, sociale coöperatie Germano International geestelijke gezondheid
samenwerken Network (Imhcn), San Martino al Campo Gemeenschap, vereniging
van familieleden AFASOP, gebruikers
Waar? Trieste
Wat en hoe? Jongeren met psychische problemen kiezen ervoor om gedurende 6
maanden een gedeelde levenservaring te beleven, met als doel een verandering
teweeg te brengen. De jongeren bouwen hun individuele plan op, vertrekkend van
een eenvoudig wit blad (het zogenaamde "PATH", Planning Alternative Tomorrow
with Hope). Het biedt mogelijkheden voor gebruikers van diensten voor geestelijke
gezondheidszorg, hun families en artsen om te experimenteren met nieuwe vormen
van samenwerking, rekening houdend met hun levensverhalen en het belang van het
samenstellen van het begin van een herstelpad.
Link :
https://imhcn.org/trieste-recovery-house-and-learning-community-18-months-later/
http://www.robertacasadio.it/news.html
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Verenigd Koninkrijk
Griekenland

Wie? Options for Supported Living (housing organization)
Waar? Liverpool, Sefton, Wirral and the omliggende regio’s
Wat en hoe? Outreachmogelijkheden voor de cliënten. De opties voor ondersteunde
levensorganisatie bieden outreachmogelijkheden voor de gebruikers om hen in staat
te stellen hun sociale leven te verbeteren, een baan te vinden, vrijwilligerswerk te
doen, op vakantie te gaan en hobby's en interesses te onderzoeken. De service is op
maat gemaakt, zodat de klanten aan hun noden kunnen voldoen.
Link: https://www.optionsforsupportedliving.org/support/outreach
Wie? AUTOEKPROSOPISI (Self-Representation) organization heft cliënten uit iedere
leeftijdscategorie
Waar? Griekenland / Nationaal niveau.
Wat en hoe? Gebruikersvereniging die gebruikers uit Griekenland samenbrengt en
gebruikers ondersteunt om een actieve rol te spelen bij het bestrijden van sociale
uitsluiting. Het doel van de "Self-Representation Association" is het versterken van
het vermogen van zelfvertegenwoordiging van geestelijke gezondheidszorg om een
actieve rol te spelen in de strijd tegen sociale uitsluiting en bij het formuleren van
arbeidsmarktbeleid en gelijke kansen voor integratie.
Link : http://autoekprosopisi.gr

Activiteiten

Leerdoel: Hoe kan het plan van de gebruiker worden onderzocht om de nadruk te leggen

op de keuze van de persoon?
Rollenspel
Mario werd ontslagen uit een psychiatrische afdeling na een kort verblijf. Echter, hij kan
niet thuis blijven bij zijn ouders omwille van hun gezondheid en leeftijd. De begeleiders
vanuit de geestelijke gezondheidszorg bieden hem een woonruimte aan in een semiondersteund huis met twee andere mensen van zijn leeftijd. Mario en zijn moeder
spreken met de maatschappelijk werker over deze mogelijkheid . Mario wil alleen
wonen indien hij niet bij zijn ouders kan blijven, en hij wil niet dat mensen op de hoogte
zijn van zijn psychische kwetsbaarheid en opnames.
Een van de deelnemers speelt de rol van Mario, een ander speelt zijn moeder, en een
derde speelt de maatschappelijk werker.
Na het rollenspel, kunnen deelnemers hun gedachten uiten en ideeën geven. Alle
deelnemers moeten de kans krijgen deel te nemen aan de discussie.
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Laten we even oefenen

1.

Vorm een zin met onderstaande delen.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________
Internationaal onderzoek / van het risico van mislukking. / suggereert dat / vrije keuze
bijdraagt tot / /gezondheid en vermindering / de bevordering van de geestelijke
2. Koppel de items rechts met de items aan de linkerkant.
Door rekening te houden met
de plannen van de gebruiken,
benadrukken we

volledig verantwoordelijk
voor zijn/haar acties en
gedrag.

Wie niet is onderworpen aan
beperkingen, is

wat de persoon aangeeft als
belangrijk voor hem/haarzelf
in een woningbouw project.

In huisvesting hebben
verantwoordelijkheid en keuze

maar wel op projecten die
aanpasbaar zijn aan de reële
noden en evoluties van de
bewoners.

Soms leven er bezorgdheden
over het zelfstandig wonen bij
gezinnen, gebruikers en andere
burgers

te maken met waar en met
wie men wil wonen.

Professionelen moeten niet
inzetten op
huisvestingsprojecten die
volledig vast liggen,

als iemand voor een lange tijd
in een beschermde
huisvestingscontext heeft
gewoond.
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Module 1. Hfst 4a. VRIJWILLIGERS EN DE MAATSCHAPPIJ.
Betrokkenheid van de gemeenschap op het project
Definitie
Actieve betrokkenheid van de gebruikers op vlak van vrijwilligerswerk is een cruciaal
aspect ter ondersteuning van de integratie in de gemeenschap van mensen met een
psychische kwetsbaarheid.
De realiteit toont aan dat vrijwilligerswerk een positieve impact heeft op de geestelijke
gezondheid. Een onderzoek uit 2013 toont aan dat vrijwilligerswerk een positieve
impact heeft op depressie, tevredenheid over het leven en het welbevinden. Een
creatieve omgeving voor vrijwilligerswerk kan de stress van individuen verminderen en
het ontwikkelen van talenten bevorderen. Vrijwilligerswerk helpt om relaties op te
bouwen en om betrokken te zijn in een organisatie met een buddy of mentor systeem.
Belangrijk is dat de rollen goed gedefinieerd zijn en dat er een open communicatie is
tussen de vrijwilligers en de organisatie. Dit helpt om problemen te detecteren voor ze
te ernstig worden.
Uitdagingen
Vrijwilligerswerk zorgt voor een verbetering van de geestelijke gezondheid. Toch zijn er
een aantal uitdagingen die moeten vermeld worden. Het kan dat mensen met een
psychische kwetsbaarheid medicatie nemen die duizeligheid of misselijkheid
veroorzaken of een invloed hebben op hun capaciteit om zich voor langere tijd te
concentreren. Het is belangrijk om duidelijk te communiceren over wat haalbaar is en
wat niet haalbaar is. Dit kan besproken worden met een vertrouwenspersoon in de
organisatie, alsook informatie om de veiligheid en het welbevinden van iedereen te
garanderen.
Vertrouwen en respect moeten een centraal gegeven zijn bij vrijwilligerswerk.
We mogen ook niet vergeten dat vrijwilligerswerk een activiteit is om het leven van
iemand te verbeteren, wat betekent dat de vrijwilliger altijd tijd vrij moeten kunnen
nemen als dat nodig is. Het kan dat vrijwilligerswerk niet altijd positieve gevolgen heeft.
Voordelen
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Vrijwilligerswerk is een motor voor sociale inclusie. Het werkt aan 2 kanten: door het
verbeteren van de geestelijke gezondheid van vrijwilligers en door het verminderen van
het stigma tegenover mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het aanmoedigen
van aanvaarding en inclusie maakt mensen met een psychische kwetsbaarheid sterker
om een bijdrage te leveren aan de samenleving.
Vanuit een individueel perspectief betekent betrokken worden bij verschillende mensen
door vrijwilligerswerk dat iemand zijn sociale vaardigheden kan oefenen, meer
zelfstandig kan worden en een eigen netwerk kan opbouwen.

Italië

Italië

Goede praktijken
Wie? Regionale gezondheidsdienst van Emilia-Romagna, lokale Health Unit van
Modena, Vakgroep geestelijke gezondheid en pathologische verslavingen.
Waar? Modena - Italië
Wat en hoe? Jaarlijkse afspraak met de gebeurtenis "MAT – Mental Health Week "
De Màt Pride is de Mars tegen vooroordelen, maar vooral voor degenen die zorgen
voor de geestelijke gezondheid. Er zijn geen verschillen tussen gebruikers,
familieleden, zorgverleners, maar alleen mensen die onderweg zijn. Er zijn geen
labels, alleen gezichten en stemmen die het recht willen herontdekken op actief
burgerschap en welzijn in een weg van gedeelde en bewuste zorg. Debatten, films
en concerten worden georganiseerd.
Link : http://www.matmodena.it/la-settimana-della-salute-mentale-2017/
Wie? ASL Lanciano-Vasto-Chieti en Ente mostra artigianato artistico abruzzese,
Progetto "PORTE ex"
Waar? Guardiagrele (Chieti)
Wat en hoe? Het verbeteren van de socialisatie en integratie van gebruikers in het
sociale weefsel van de wijk, door middel van de werkstage trajecten, met openbare
of particuliere instanties en freelancers.
Het doel van het project is de bestrijding van de sociale en territoriale stigma t.a.v.
de bewoners van het Guardiagrele psychiatrische revalidatiecentrum. Gebruikers
worden geplaatst op de weg van het ambachtelijke werk, door een netwerk te
vormen tussen de structuur, de lokale gemeenschap, de particuliere Europese
burgers en de ambachtslieden.
Link : http://www.info.asl2abruzzo.it/files/140521_guardiagrele_porteaperte_progetto.pdf
http://www.info.asl2abruzzo.it/comunicazione/2014/05/Gli-ospiti-della-Residenzariabilitativa-psichiatrica-di-Guardiagrele-a-Scuola-di-Artigianato-stage-.html
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Verenigd Koninkrijk
Griekenland
Kroatië

Wie? Imagine independence (huisvesting organisatie)
Waar? Liverpool
Wat en hoe? Befriending en Peer Support Services. het Befriending en Peer Support
team moedigt mensen aan om opnieuw met hun omgeving aan te knopen en om
naar buiten te treden en te genieten van activiteiten, wat op zijn beurt leidt tot een
gezondere en vollere levensstijl . We helpen ook mensen hun eigen gebruiker
geleide groepen en sessies op te zetten en hebben een scala aan activiteiten
aangeboden rond Liverpool op verschillende locaties. De mensen zijn verbonden via
hun interesses, waardoor zowel de gebruikers als de bevolking van de gemeenschap
ervaringen delen en gemeenschappelijke onderwerpen vinden. Naast de Befriending
en collegiale ondersteuning, werd ook een dienst opgericht enkel voor vrouwen op
onze site van Salisbury Road (Liverpool). Dit is een veilige plek voor vrouwen om te
wonen in een gastvrije omgeving en de groep organiseert een drop-in vrijdag en tot
de activiteiten behoren Yoga en gezond eten.
Link: https://www.imagineindependence.org.uk/Merseyside-Lancashire/peersupport-service/
Wie? Voedings Center van Hara Boulou
Waar? Woonhuis van PEPSAEE Athina, Korydallos
Wat en hoe? Voedings centrum biedt pro-bono voedingssteun aan de bewoners van
een woonhuis. In dialoog met voedingsdeskundige biedt een wekelijkse gezonde
menu voor bewoners. Het voedingscentrum van Hara Boulou biedt pro-bono
voedingssteun aan de bewoners van residentiële huis van PEPSAEE Athina. De
dialoog tussen de gebruikers en de voedingsdeskundige biedt een wekelijkse
gezonde menu voor de 15 bewoners volgens hun persoonlijke voorkeuren en noden.
Link : http://haraboulou.gr
Wie? Helpfic
Wat en hoe? Helpific is een online platform (https://helpific.com) dat kwetsbare
mensen die hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten verbindt met mensen die
hen in hun eigen buurt willen helpen. Op basis van het model van de deeleconomie
creëert het peer-to-peerverbindingen om het sociaal kapitaal van kwetsbare
mensen te vergroten. Het is met succes getest in Estland, waar 3500 mensen het
platform gebruiken
Link: https://helpific.com

Activiteiten
Leerdoelen: 1. Bewustzijn vergroten voor de voordelen van vrijwilligerswerk, 2. De
kennis verbeteren van vrijwilligerswerk en de grenzen ervan
"Volgens verschillende studies en het advies van deskundigen, is de betrokkenheid van
de vrijwilligers belangrijk voor de gebruikers, families en professionelen om te komen
tot sociale integratie wat het herstelproces bevordert".
Bespreek in kleine groepen wat deze zin betekent en proberen te focussen op het
volgende punt:
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-

Volgens uw mening, wat voor soort ervaring en kennis brengt de vrijwilliger
mee voor de gebruikers en de gemeenschap en hoe kan dit het herstelproces
helpen?

nabespreking: Na deze oefening, bespreek je met de groep hoe ze de oefening hebben
ervaren. Volgende vragen kunnen gesteld worden: Heb je zelf al gedacht om
vrijwilligerswerk te doen? Deed je ooit al vrijwilligerswerk? Hoe vond je dat? Op
welke barrières ben je gebotst? Welke oplossingen vond je toen? Moedig
deelnemers aan om te spreken over hun eigen ervaringen en verbindt deze met de
informatie uit de oefeningen.
Tips: Deelnemers kunnen deze oefening op verschillende manieren doen. Verdeel de
groep in 2 kleinere groepen, vraag hen om in kleine groepjes te praten en te
zoeken naar 5 voordelen. Deze kunnen genoteerd worden op grote flappen.
Nadien kan dit besproken worden in de grote groep.

Laten we even oefenen!

1. Waar of niet waar
Vrijwilligerswerk is een proces dat indirect de sociale inclusie van gebruikers bevordert.
(Waar/Niet waar)
Vrijwilligers worden best opgeleid om mensen met een psychische kwetsbaarheid te
ondersteunen. (Waar/Niet waar)
Opgeleide medewerkers en vrijwilligers kunnen elkaar niet helpen in het werken met
gebruikers, omdat ze vanuit verschillende perspectieven werken. (Waar/Niet waar)
Bewoners en eigenaars van appartementen zijn altijd open en gastvrije t.a.v. mensen
met psychische problemen. (Waar/Niet waar)
Vrijwilligers kunnen zorgen voor bewustwording in de samenleving en kunnen een brug
slaan tussen de samenleving en gebruikers. (Waar/Niet waar)
2. Plaats de delen in de juiste volgorde om een zin te vormen:
Psychologische stress / die vrijwilligers / zijn/ en frustratie / emotionele
betrokkenheid/ kunnen ervaren / de uitdagingen
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Module 1. Hfst 4b. LEVENSLANG LEREN. Sociale vaardigheden en
opleidingsprogramma's rond het oplossen van problemen , ter
verbetering van wederzijds begrip
Definitie
Levenslang leren wordt gedefinieerd als een continue proces, hetzij formeel of
informeel, van het ontwikkelen en verbeteren van iemands kennis en vaardigheden.
Levenslang leren in een woonproject is een basisvoorwaarde om de kwaliteit van
huisvesting te garanderen. Het moet beschikbaar zijn voor alle betrokkenen bij
huisvesting: professionele medewerkers, gebruikers, families, vrijwilligers en anderen.
Levenslang leren brengt nieuwe ideeën en uitdagingen voor reeds verworven kennis en
vaardigheden.
Dit proces kan worden toegepast ter verbetering van begrip en acceptatie van
geestelijke gezondheid, en kan de implementatie van woonprojecten gemakkelijker
maken.
Uitdagingen
Sociale vaardigheidstraining voor gebruikers laat hen toe om de capaciteiten te
verwerven om beter om te gaan met hun kwetsbaarheid en hun leven, om hun
autonomie te verbeteren, hun interpersoonlijke vaardigheden te versterken, wat
resulteert in een sterkere betrokkenheid bij de gemeenschap. De noodzaak om
bepaalde sociale vaardigheden te trainen in plaats van andere, is afhankelijk van de
individuele noden.
Op een algemeen niveau, kunnen we sociale vaardigheden opdelen in 2 groepen:
algemene sociale vaardigheden, zoals de mogelijkheid tot een gesprek, of specifieke
sociale vaardigheden, zoals de vaardigheden die nodig zijn in een werkomgeving. De
individuele kenmerken die bepalen welke vaardigheden moeten worden ontwikkeld zijn
voornamelijk de volgende vier: niveau van functioneren, tekort aan bepaalde
vaardigheden, persoonlijke noden, en sociaal functioneren voorafgaand aan de ziekte.
Afhankelijk van de noden, kan de opleiding individueel of in groep worden aangeboden.
Voordelen
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Leven in de gemeenschap geeft gebruikers de kans om hun vaardigheden te trainen op
een dagelijkse basis alleen of met hulp van vrijwilligers, casemanager of familie. Dit is
niet het geval wanneer ze leven in een voorziening waar ze mogelijks in een meer
passieve positie komen en hun vaardigheden verliezen. het trainen van sociale
vaardigheden in familieverband kan erg belangrijk zijn. Families spelen een centrale rol
bij de opbouw van gezonde verhoudingen tussen de gebruiker en familieleden, maar
ook tussen de gebruiker en de gemeenschap. Bijvoorbeeld, families kunnen een plaats
zijn waar de gebruiker zijn sociale vaardigheden kan oefenen. Bovendien kunnen
dezelfde families bijdragen aan een gevoel van identiteit en verbondenheid met de
bredere samenleving.
Het aanleren van sociale vaardigheden kan verschillen naar gelang de noden van de
gebruiker. In het algemeen is het aangewezen dat het proces wordt opgesplitst in
verschillende, gemakkelijkere taken, waardoor de persoon de vaardigheden kan
aanleren in een gecontroleerde omgeving, om daarna de transfer leert te maken naar
de “echte wereld”.
http://www.whiteswanfoundation.org/article/social-skills-training-for-persons-withMental-Illness/

Italië

Italië

Goede praktijken

Wie? Trente geestelijke gezondheidszorg
Waar? Trente - Italië
Wat en hoe? UFE – gebruikers, gezinnen en deskundigen in de geestelijke
gezondheidszorg. Trainingsprogramma over geestelijke gezondheid waarin de
ervaringskennis van gebruikers, familieleden en burgers verweven is met de
professionele kennis van de zorgverleners. Vergaderingen staan open voor iedereen.
Link : http://www.fareassieme.it/fare-formarsi-assieme-responsabilmente/
Wie? "ABITARE LA VITA"
Waar? Pisa Italië
Wat en hoe? Een onderzoeksproject dat tot doel heeft om mensen te helpen uit de
meer kwetsbare groepen van de bevolking door het aanbieden van "Ondersteunde
huisvesting". Mensen leven op een autonome en onafhankelijke manier met
ondersteuning van zorgverleners. Na een jaar, hebben mensen geleerd te leven met
anderen en te zorgen voor zichzelf, voor de omgeving waarin ze leven en in het
beheren van geld.
Link: http://www.lalbassociazione.com/wordpress/wpcontent/pubblicazioni_alba/convegnoabitare/lenziclinica.pdf
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Verenigd Koninkrijk
Griekenland

Wie? Geestelijke gezondheidszorg UK
Waar? Nationale organisatie
Wat en hoe? omgeving om sociale vaardigheden en interactie te verbeteren
In een bewust aangepaste omgeving waarin organisatorische beslissingen, gedrag en
cultuur kunnen worden aangepast en gepland op basis van psychologisch denken om
aan te sluiten bij de psychologische en emotionele noden van individuen. 'De
omgeving' omvat alle externe voorwaarden, die betrekking hebben op zowel
individuele en sociale relaties dat het leren en groei vergemakkelijken van, in plaats
van de versterking van bezorgdheid. Psychologisch geïnformeerde omgevingen
werden met succes gebruikt voor cliënten met zeer verschillende moeilijkheden
omdat ze volgende zaken bieden: 1) consistente en betrouwbare relaties 2)
ondersteuning voor personen bij de ontwikkeling van praktische en psychosociale
vaardigheden 3) reflecterende interacties tussen medewerkers en personen waar
personeel er zich bewust is van elke interactie (verbale en non-verbale zijn) die ze
hebben en hoe dit invloed kan hebben op het individu.
Link: https://mentalhealthcare-UK.com/Resources/Action-Research/#Toggle-id-2
Wie? Cognitieve revalidatie Unit
Waar? Athene, Griekenland
Wat en hoe? Het aanbieden van sessies met als hoofddoel empowerment van
cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden van mensen met ernstige psychische
stoornissen. Sinds 2010 verkent en herstelt de cognitieve revalidatie Unit de
cognitieve functie van mensen met psychische problemen. Mensen met ernstige
psychische stoornissen, kunnen deelnemen aan sessies die hen helpen te oefenen op
hun snelheid van denken, geheugen en aandacht en op het herkennen van hun eigen
gevoelens, maar ook de gevoelens van anderen.
Link : https://sites.Google.com/site/diktiomeleti/

Activiteit

Leerdoel: 1. Inoefen van een gesprek in een informele setting, 2. Actief luisteren
verbeteren, 3. Kunnen praten over zichzelf.
Groepsactiviteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, kunnen leuk en
informatief zijn, vooral met betrekking tot sociale vaardigheden. Deze oefening is
bedoeld als ijsbreker. Een ijsbreker helpt om mensen op hun gemak te stellen en kan
helpen om de interactie op een leuke manier te starten.
Vraag iedereen om in een cirkel te staan. Vraag aan elke deelnemer om drie stellingen
over zichzelf te bedenken . Twee stellingen moeten waar zijn, 1 niet waar. Iedere
deelnemer vertelt de drie stellingen in de groep (in willekeurige volgorde). De groep
moet raden welke stelling niet waar is. De groepsleden stemmen vervolgens welke
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stelling zij denken dat vals is, en aan het eind van elke ronde, vertelt iedereen welke
stelling over hemzelf niet waar was.
nabespreking: Na de oefening, kan je met de groep in gesprek gaan over de oefening.
“Hoe was het om iets over jezelf te vertellen? Was het gemakkelijk of eerder moeilijk?
Kijk je nu op een andere manier naar de anderen van de groep? Denk je dat iets
vertellen over jezelf helpt om een betere band met anderen te krijgen?”
Tip: Als begeleider van de activiteit kan je de tijd in de gaten houden zodat iedereen in
de groep aan bod kan komen.

Laten we even oefenen!

1. Oefening rond sociale vaardigheden
Hier heb je een lijst van sociale vaardigheden. Plaats elke vaardigheid in het juiste
vak hieronder overeenkomstig de definitie in de tekst.
Verbale communicatie / notities nemen / samenwerken / een formele brief
schrijven / jezelf voorstellen / gezichtsexpressie herkennen / instructies geven

ALGEMENE SOCIALE VAARDIGHEDEN

SPECIFIEKE SOCIALE VAARDIGHEDEN

Vergelijk nu deze oefening met je buur. Vulden jullie hetzelfde in of zijn er verschillen?
Kan een vaardigheid in beide categorieën passen?
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2. Vul aan
Levenslang ___
is een continu proces, ___
of informeel,
van ontwikkeling en verbetering van iemands kennis en vaardigheden.
Sociale vaardigheden zijn verdeeld in twee groepen: ___
sociale
vaardigheden, zoals de mogelijkheid om een gesprek, of ___
sociale vaardigheden, als de vaardigheden die nodig zijn in een werkomgeving.
Bovendien spelen ___
een centrale rol bij de opbouw van gezonde
verhoudingen ofwel tussen de gebruikers en ___
.
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Module 1. hfst 5. HULPBRONNEN OP VLAK VAN HUISVESTING.
Het bestaan van verschillende soorten van ondersteuning en of er
een specialist beschikbaar is.
Definitie
Huisvesting staat niet op zichzelf. Huisvesting moet gekoppeld zijn aan het verbeteren
van de kwaliteit van het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Huisvesting moet hen helpen om hun persoonlijke en sociale vaardigheden te
verbeteren. Huisvesting maakt deel uit van de ondersteuning van mensen met een
psychische kwetsbaarheid. Aan alle vormen van huisvesting zou ondersteuning moeten
gekoppeld zijn die tegemoetkomt aan de noden van de gebruiker. Professionele
ondersteuning zou 24 op 24 moeten beschikbaar zijn ongeacht wie deze ondersteuning
kan bieden. Huisvesting en ondersteuning maken deel uit van een integraal systeem
van geestelijke gezondheidszorg en beiden moeten samenwerken. Een toegewijde
specialist is een professioneel uit de geestelijke gezondheidszorg die 24/7 beschikbaar
is. Er zijn verschillende vormen van huisvesting en ondersteuning mogelijk: residentiële
woonvormen, kortverblijf, begeleid wonen, …
Afhankelijk van de noden van de bewoner, kan er een verschil zijn in de geboden
ondersteuning die meer of minder intensief kan zijn.
Uitdagingen
De huur of de kosten verbonden aan een eigen woning vormen meestal een last voor
gezinnen en gebruikers, en tegelijkertijd zijn sociale woningen niet altijd geschikt of
beschikbaar. Het is belangrijk om op te merken dat het niet altijd gemakkelijk is het type
ondersteuning te vinden passend bij elke afzonderlijk individu en dat veel programma’s
wel beginnen maar er niet in slagen om duurzaam te blijven. Op beleidsniveau, moet de
financiering van huisvestingprogramma’s herbekeken worden en gezinnen moeten de
uitdaging aannemen om samen te werken, met het oog op het vinden van alternatieve
manieren van financiering en meer duurzame oplossingen.
Er zijn veel verschillende mogelijkheden op het vlak van het financieren van huisvesting,
gaande van overheidsfinanciering tot particuliere financiering enz. Dit mag echter niet
van invloed zijn op de organisatie van professionele ondersteuning in overeenstemming
met de behoeften van gebruikers.
Voordelen
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Wanneer er zo veel verschillende types van huisvesting zijn en verschillende
mogelijkheden op vlak van ondersteuning zijn er meer kansen op het vinden van het
juiste accommodatie-type. Gespecialiseerde professionals in openbare of non-profit
organisaties kunnen helpen op het vlak van informatie over financiering en soorten
steun die beschikbaar zijn, evenals op het gebied van begeleiding door de eerste
stappen van de hele procedure.
Samenwerking tussen huisvesting en ondersteuning bevordert het herstelproces.

Kroatië

Verenigd Koninkrijk

Italië

Goede praktijken
Wie? FONDAZIONE "LA CITTÀ DEL SOLE" – ONLUS sinds 1998.
Waar? Regione Umbria - Italië
Wat en hoe? PRISMA Research Program - interventie m.b.t. geestelijke gezondheid
en autonomie, beoogt het versterken en het bouwen van een netwerk van "normale"
omstandigheden van huisvesting, werkgelegenheid, recreatie, vakantie, waarin
personen met psychische problemen kwalitatieve antwoorden op hun noden vinden.
PRISMA wil "geïntegreerde levensprojecten" ontwikkelen en uitvoeren voor mensen
met ernstige, medium-ernstige, milde psychische handicaps.
Deze mogelijkheid is gebaseerd op de identificatie van verschillende en ingewikkelde
gebieden, en dus op de bouw van een efficiënt en samenhangend netwerk van
kansen.
Link : http://www.fondazionecittadelsole.it/project/progetto-prisma/
Wie? Richmond Fellowship
Waar? Liverpool
Wat en hoe? De Liverpool DiSH dienstverlening door de Richmond Fellowship is 365
dagen per jaar beschikbaar. De professionals werken in partnerschap met vijf
woningcorporaties, de samenleving, geestelijke gezondheidszorg, drugs en alcohol
diensten, … Ze helpen particulieren bij het ontwerpen van een plan voor hun herstel.
Dit herstelplan is afgestemd op de individuele noden en omvat activiteiten die zinvol
zijn en persoonlijk voor hen.
Link : http://www.richmondfellowship.org.uk/Merseyside/Liverpool-Dish/#Toggle-id1
Wat? Centrum voor gemeenschapsdiensten "Ja kao i ti"
Waar? in de stad Osijek in Kroatië
Wat en hoe? Dit centrum beheert 24 ondersteunde wooneenheden voor 85
gebruikers van geestelijke gezondheidszorg in de gemeenschap. Ze boden de
gebruiker intensieve ondersteuning bij leerstoornissen en frequente abrupte crises.
Een concreet vb. betreft een man. Zijn opwinding werd 24 uur per dag behandeld
door de assistent die hem in zijn dagactiviteiten hielp. Het vergde twee jaar
ondersteuning voor de gebruiker om een gevoel van vertrouwen te ontwikkelen en
kalm te blijven in het gezelschap van zijn huisgenoten. Nu kunnen ze prachtig
opschieten. Hij heeft nog steeds nachtmerries met veel schreeuwen en huilen, maar
de assistent kalmeert hem.
Link: http://jakaoiti.org
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Activiteit

Leerdoel: het sterker maken van gebruikers en hun netwerk om hun vragen te stellen
op vlak van huisvesting als ze aankloppen bij een dienst.
Rollenspel
John, iemand met een psychische kwetsbaarheid en Maria, zijn moeder, bezoeken een
maatschappelijk werker in een gezondheidscentrum en willen weten wat de
mogelijkheden op vlak van huisvesting zijn. John is angstig als hij denkt aan de toekomst
en deze mogelijke verandering in zijn leven: Zal hij in het huisvestingsproject worden
aanvaard? Zal hij de nodige steun krijgen? Maria heeft ook veel zorgen: Zal John in een
huisvestingsproject worden aanvaard?
Een van de deelnemers zal de rol spelen van John, één van Maria en één van de
maatschappelijk werker.
Na het spelen van de rol zal elke deelnemer zijn/haar gedachten en gevoelens delen.
Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de observaties van de groep. Wat hebben zij
opgemerkt tijdens dit rollenspel?
Tips: je kan aan de toeschouwers vragen om tijdens het rollenspel alle informatie die
John en Maria kregen, neer te schrijven.
nabespreking: Geef mee aan de deelnemers dat het belangrijk is om naast het laten van
ruimte voor de gevoelens, angsten, verwachtingen het ook belangrijk is om praktische
informatie te geven. Na het gesprek kan het helpen om deze vraag te stellen: “Nu we
op het einde van onze afspraak zijn, heb je alle informatie gekregen die je nodig hebt?”

Laten we even oefenen!

1. Waar of niet waar:
➢ Alleen de overheid biedt huisvestingsdiensten aan. (waar of niet waar)
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➢ Huisvesting middelen zijn volledig voorzien door de staat in elk EU-land. (waar
of niet waar)
➢ Het is altijd gemakkelijk en kosteneffectief voor gezinnen om de uitgaven voor
huisvesting voor een dierbare die met geestelijke gezondheidsproblemen
leeft, te dekken. ( waar of niet waar)
2. koppel de delen tot verschillende zinnen:
Huisvestingsprojecten

Structuren die mensen opvangen met
geestelijke gezondheidsproblemen, gericht op
het bevorderen van de kwaliteit van hun
leven, op het ontwikkelen van hun
persoonlijke en sociale mogelijkheden alsook
op het bevorderen van hun maatschappelijke
integratie .

Sensibiliseringsactiviteiten

Regionale, mobiele diensten die aan huis
komen voor mensen met een psychisch
probleem.

Mobiele teams

Activiteiten (bijvoorbeeld openbare
evenementen) bedoeld om de bewustwording
te verhogen van en stereotypen te bestrijden
rond over geestelijke gezondheid.

3. Probeer een zin te vormen
Voor het vinden / om informatie te vragen aan professionals / van de juiste
accommodatie / is het belangrijk / die in geestelijke gezondheidsorganisaties werken
______________________________________________
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Module 1. Hfst 6. IMPACT VAN DE BEOORDELING. Of de
zorgverlener, de noden en middelen van de gebruiker kan
vaststellen en of eenzaamheid wordt bestreden in
overeenstemming met de wensen van de gebruikersming met de
wensen van de gebruikers
Definitie
Huisvesting staat niet op zichzelf maar staat in relatie met de omgeving. Focusgroepen
tonen het belang van het leven naast en buiten de huisvesting. Professionelen werkzaam
in huisvesting worden aangemoedigd om de noden, mogelijkheden en moeilijkheden van
de gebruikers op vlak van de omgeving waar ze wonen vast te stellen en hierop in te
spelen. Voor veel mensen met een psychische kwetsbaarheid is eenzaamheid een
probleem. Het is belangrijk dat professionelen vorming krijgen hoe ze mensen op dit vlak
kunnen ondersteunen.
Als opgemerkt via de vragenlijsten, is er een sterke belangstelling van de gebruikers en
hun familie om het belang te begrijpen van de impact van de beoordeling in het
huisvestingsproces van mensen met psychische aandoening. 67% van de ondervraagden
gaf aan te willen weten of de zorgverleners de noden en middelen van de gebruikers
kunnen beoordelen en of eenzaamheid kan worden aangepakt in overeenstemming met
de wensen van de gebruikers.
Evaluatie van de noden van mensen met een kwetsbaarheid en de middelen in een
huisvestingsproces van gebruikers houdt verband met de verschillen tussen het concept
van "housing first" en "stap voor stap huisvesting". In het “housing first” model worden
de noden en middelen van gebruikers beoordeeld nadat ze een verblijfplaats hebben
gekregen. Deze waardering is gericht op het begrijpen van het type ondersteuning die
nodig is. Het proces van huisvesting "step by step" benadrukt de de-institutionalisering,
het is gebaseerd op de groei van de niveaus van autonomie en heeft als doel het kiezen
van de best mogelijke accommodatie (soort structuur, de mate van steun; de
categorisering van de andere bewoners).
Uitdagingen
Er is een overeenkomst m.b.t. de initiële beoordeling van de gebruiker maar er is geen
overeenkomst op vlak van de opvolging.
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Focusgroepen leren echter dat huisvestingsprojecten de neiging hebben om
gezondheidszorg te bieden in plaats van ondersteuning op basis van subjectieve
perceptie, kenmerken van de fysieke omgeving, sociale integratie en ondersteuning
tijdens momenten van crisis. Geestelijke gezondheidswerkers beweren echter dat een
kritieke situatie ontstaat wanneer bepaalde keuzes voornamelijk berusten op de
noodzaak om een "plaats" te vinden voor de gebruikers, ongeacht de beschikbaarheid
van geschikte oplossingen.
Voordelen
De studies over de invloed van de omgeving op kwaliteit van leven, evolueerden
doorheen de tijd van alleen de structuur zelf te overwegen naar het overwegen van de
koppeling die bestaat tussen de gebruikers en hun omgeving.
Uit literatuurstudie blijkt dat huisvesting, omgeving en buurt, een invloed hebben op de
geestelijke gezondheid.
Wonen in onaangepaste plaatsen staat in verband met
onaangepast gedrag, het omgekeerde is ook waar. Er is overeenstemming over het
belang van de mogelijkheid om te kiezen en controle te hebben over de fundamentele
aspecten van het leven en, vooral, de woonplaats en van de mensen waarmee men wil
samenwonen. De beschikbaarheid van professionelen en anderen is belangrijk om de
wensen van gebruikers te erkennen en ieders individueel veranderingsproces waardoor
mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen groeien richting zelfstandigheid.

Italië

Goede praktijken
Wie? CSM di Acquaviva, BA
Waar? Acquaviva, Bari - Italië
Wat en hoe? Een kopje koffie samen... uitwisseling van kennis... en smaken. Een
project voor het activeren van een uitwisseling tussen de CSM en het grondgebied /
burgerschap met het opnieuw dimensioneren van het stigma. een maandelijkse
vergadering open voor burgers in de CSM kliniek in Acquaviva en andere gebieden
van het grondgebied met het verzoek van gasten uit instellingen en verenigingen van
de Gemeenschap.
Link : patrizia.fracchiolla@asl.bari.it
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Italië
Verenigd Koninkrijk
Griekenland

Wie? Spedali civili di Brescia-QUASM Associazione Italiana Qualità e Accreditamento
in Salute Mental
Waar? Brescia, Italië
Wat en hoe? Dit project vindt 5 tools en processen, die elk verwijzen naar gebruikers,
bevolking en services. Specifieke evaluatie acties zijn voorzien in elke groep
instrument- en het doeldomein:
• Zorg paden, behandeling en rehabilitatie plannen
• Zorg paden Management
• Service-organisatie.
Dit project heeft als doel het ontwikkelen van diensten die kunnen antwoorden op
vragen, noden en ervaringen van gebruikers. Zo wordt waarde gegeven aan de
actieve rol van de gebruiker en zijn netwerk.
Link : http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/index.php/volume-15/qualitainterventi-condivisi-Utenti-Progetto-innovazione-percorsi-Cura-riabilitazione-serviziSalute-mentale
Wie? Wirral geest
Waar? Wirral
Wat en hoe? De Fountain-Project voor de bestrijding van eenzaamheid en
verbetering van de geestelijke gezondheid door middel van een participatieve
aanpak. The Drop in het centrum is een innovatief geestelijk gezondheidscentrum
beschikbaar voor mensen in Wirral en Merseyside. Een belangrijke factor in het
succes van het Fountain Project is de wederzijdse ondersteuning die de leden aan
elkaar geven, met name in moeilijke tijden. De sfeer op het Project moedigt leden
van de club aan om mekaar te helpen. Mensen kiezen wat ze willen doen en over het
algemeen kiezen ze hun eigen mate van betrokkenheid en inzet. Het Fountain-Project
beoogt de betrokkenheid van leden van de club, hun gezinnen en professionele
hulpverleners. Mensen kunnen gewoon bellen, genieten van een kopje thee of wat
eten uit het restaurant. Het Project heeft een uitgebreide lijst van activiteiten en
voorzieningen, die bieden zowel recreatieactiviteiten en de mogelijkheid tot het
verrichten van vrijwilligerswerk, zoals onthaal of conferentie hosting taken. Het
Fountain-project biedt ondersteuning en kansen aan mensen alleen gericht op het
verbeteren van hun kwaliteit van leven, het terugkrijgen van controle en het
ondersteunen van elkaar.
Link : http://www.wirralmind.org.uk/Fountain-project/
Wie? Huis voor tijdelijk verblijf van het Sismanogleio ziekenhuis
Waar? Athene, Griekenland
Wat en hoe? De toekomstige bewoners zijn beoordeeld door professionals op het
gebied van hun noden, maar ze zijn ook steeds volledig op de hoogte, om te kunnen
beslissen of zij willen lid worden. Ze kunnen ook zelf om hun integratie vragen. In het
huis voor kort verblijf van Sismanogleio ziekenhuis is elke toekomstige bewoner
beoordeeld door het multidisciplinaire team om in te kunnen schatten of hij/zij van
zijn verblijf profiteren zal en of hij/ zij zel kunnen integreren.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft
het model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Link : http://www.sismanoglio.gr/KSENONAS/index.htm
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Laten we even oefenen

1.

Waar of niet waar.
1. De buurt is niet belangrijk voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Waar of niet waar
2. In het “Housing First” model worden de noden en middelen van
gebruikers beoordeeld nadat ze een verblijfplaats hebben gekregen. Waar
of niet waar
3. De gebruiker is niet geïnteresseerd in het kiezen van een woonplaats.
Waar of niet waar
4. Een goede bewoonbaarheid van een huis is niet zo belangrijk voor een
goede geestelijke gezondheid. Waar of niet waar
5. Huisvesting ‘stap-voor-stap’ benadrukt het proces van deinstitutionalisering. Waar of niet waar
6. Huisvesting ‘stap-voor-stap’ heeft als doel de best mogelijke
accommodatie te kiezen. Waar of niet waar
7. Flexibiliteit van het project is noodzakelijk om de individuele noden te
beantwoorden. Waar of niet waar
8. Het actief beluisteren van de noden van bewoners is noodzakelijk. Waar
of niet waar
9. De kwaliteit van de omgeving waarin je woont heeft een belangrijke
impact op je geestelijke gezondheid. Waar of niet waar

2.
3.

Verbind de tegenovergestelde woorden met elkaar

Autonomie

Verwaarlozen

Risico

Afstand

Nabijheid

Veiligheid

Aanwezigheid

Afhankelijkheid

Ondersteunen

Afwezigheid
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4.

Vul aan.

Het is belangrijk dat medewerkers en anderen de ………………………….. en wensen van
bewoners erkennen en aanvaarden en ook om het individuele ……………………………………
te respecteren zodat ze ……………………………………………….. worden.
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Module 1. ANTWOORDEN
Unit 1A
Koppel de juiste zinsdelen aan elkaar
Huisvestingsprojecten bieden
een alternatieve benadering

voor traditionele
herstelgerichte methoden.

Motivationeel interview

wordt gebruikt om wensen,
capaciteiten, redenen en
behoefte aan verandering bij
de gebruiker te leren kennen.

De recovery approach
stimuleert en faciliteert

een gevoel van
onafhankelijkheid.

Het motiverende proces kan

overwegend tegengesteld,
associatief of exploratief zijn.

Unit 1B
1. Zet de zinsdelen in de geschikte volgorde om een zin te vormen.
Het is belangrijk om de gemeenschappelijke ruimtes te scheiden van de private ruimtes.
"Respect voor Privacy" binnen een huisvestingsproject is een fundamenteel concept.
Het is ook belangrijk om de "grenzen" te bepalen van de persoonlijke levenssfeer.
2.

Rangschik de delen om een zin te vormen.

Met ieders eigen mogelijkheden zal moeten worden rekening gehouden en worden
gekoppeld aan wensen, noden en verwachtingen van alle gebruikers, zowel op korte als
lange termijn.
Unit 2A
Waar of niet waar

•

Integratie is meer dan aanwezig zijn in de samenleving. WAAR
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•

De wijk heeft geen invloed op de geestelijke gezondheid van de mensen die
daar wonen. NIET WAAR

•

Mogelijkheden op het gebied van vervoer en vrijetijd hebben een invloed op
de inclusie. WAAR

•

Als lokale bewoners meer te weten komen over het project en de mensen die
er zullen wonen, kan dit de onderlinge verhoudingen bevorderen en helpen
bij het omgaan met eventuele vooroordelen. NIET WAAR

2. Vind de ontbrekende woorden
Als er meer mogelijkheden zijn op verschillende gebieden zorgt dit ervoor dat mensen
kunnen kiezen voor de dingen die het beste passen bij hen. In staat zijn te kiezen ,
verhoogt de kans op integratie, welzijn en levenskwaliteit.
UNIT 2B
1. Waar of niet waar
• Het evenwicht tussen de mate waarin iemand verbinding wil met anderen en
waar en wanneer ze privacy nodig hebben is voor iedereen anders. WAAR
• Een casemanager heeft geen contact met het netwerk. NIET WAAR
• De casemanager kan hulp op het individuele, sociale, gezondheid en werk
aanbieden. WAAR
• Het is belangrijk dat de casemanager gericht is op sociale integratie. WAAR
• Mensen met een handicap nemen doorgaans meer sociale rollen op. NIET
WAAR
2. Maak een hele zin door het ordenen van de volgende fragmenten.
De rol van casemanager kan worden uitgevoerd door professionelen maar volgens de
literatuur ook door niet-professionelen.
UNIT 3A
Oefening 1
Er zijn meer creatieve oplossingen mogelijk, maar het beste lijkt een redelijk
compromis: bijvoorbeeld als ze geroosterde kip eten de volgende zondagen, kunnen ze
een beurtrol maken voor wie wanneer de kippenborst kan eten.
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Oefening 2
1. Je stuurt een bericht in plaats van te bellen. 2. Je gebruikt een koptelefoon, of je zet
het geluid af en leest de ondertiteling. 3. Je gebruikt geen hamer, maar opent ze met
een notenkraker.
UNIT 3B
1. Vorm een zin met onderstaande delen.
Internationaal onderzoek suggereert dat vrije keuze bijdraagt tot de bevordering
van de geestelijke gezondheid en vermindering van het risico op mislukking.
2. Koppel de items rechts met de items aan de linkerkant.
Door rekening te houden met de
plannen van de gebruikers,
benadrukken we

wat de persoon aangeeft als belangrijk
voor hem/haarzelf in een woonproject.

Wie niet is onderworpen aan
beperkingen, is

volledig verantwoordelijk voor zijn/haar
acties en gedrag.

In huisvesting hebben
verantwoordelijkheid en keuze

te maken met waar en met wie men wil
wonen.

Soms leven er bezorgdheden over het
zelfstandig wonen bij gezinnen,
gebruikers en andere burgers
Professionelen moeten niet inzetten
op huisvestingsprojecten die volledig
vastliggen,

als iemand voor een lange tijd in een
beschermde huisvestingscontext heeft
gewoond.
maar wel op projecten die aanpasbaar zijn
aan de reële noden en evoluties van de
bewoners.

UNIT 4A
1. Waar of niet waar
Vrijwilligerswerk is een proces dat indirect de sociale inclusie van gebruikers bevordert.
WAAR
Vrijwilligers worden best opgeleid om mensen met psychische stoornissen te
ondersteunen. WAAR
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Opgeleide medewerkers en vrijwilligers kunnen elkaar niet helpen in het werken met
gebruikers, omdat ze vanuit verschillende perspectieven werken. NIET WAAR
Bewoners en eigenaars van appartementen zijn altijd open en gastvrije t.a.v. mensen
met psychische problemen. NIET WAAR
Vrijwilligers kunnen zorgen voor bewustwording in de gemeenschap en kunnen een
brug slaan tussen samenleving en gebruikers. WAAR
2.

Zet de zinsdelen in de geschikte volgorde om een zin te vormen.

De uitdagingen die vrijwilligers kunnen ervaren zijn psychologische stress, emotionele
betrokkenheid en frustratie.
UNIT 4B
Plaats elke vaardigheid in het juiste vak

ALGEMENE SOCIALE VAARDIGHEDEN
-

Verbale communicatie
Jezelf voorstellen
Gezichtsexpressie herkennen

SPECIFIEKE SOCIALE VAARDIGHEDEN
-

Notities nemen
Samenwerken
Een formele brief schrijven
Instructies geven

2. Vul aan:
Leren – formele – algemene – specifieke- families – gezinnen
UNIT 5
1. Waar of niet waar:
➢ Alleen de staat biedt huisvestingsdiensten. NIET WAAR
➢ Huisvestingmiddelen zijn volledig voorzien door de staat in elk EU-land. NIET
WAAR
➢ Het is altijd gemakkelijk en kosteneffectief voor gezinnen om de uitgaven voor
huisvesting voor een dierbare die met geestelijke gezondheidsproblemen
leeft, te dekken. NIET WAAR
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2. Probeer beide zijden te koppelen:
Huisvestingsprojecten

Structuren die mensen opvangen met geestelijke
gezondheidsproblemen, gericht op het bevorderen van de
kwaliteit van hun leven, op het ontwikkelen van hun
persoonlijke en sociale mogelijkheden alsook op het
bevorderen van hun maatschappelijke integratie .

Sensibiliseringsactiviteiten

Activiteiten (bijvoorbeeld openbare evenementen) bedoeld
om de bewustwording te verhogen van en stereotypen te
bestrijden rond geestelijke gezondheid.

Mobiele teams

Regionale, mobiele diensten die aan huis komen voor
mensen met een psychisch probleem.

3. Proberen een zin te vormen
Voor het vinden van de juiste accommodatie is het belangrijk om inlichtingen te vragen
aan professionals die in geestelijke gezondheidsorganisaties werken.
UNIT
1.

Waar of niet waar.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

De buurt is niet belangrijk voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. NIET WAAR
In het “Housing First” model worden de noden en middelen van
gebruikers beoordeeld nadat ze een verblijfplaats hebben gekregen.
WAAR
De gebruiker is niet geïnteresseerd in het kiezen van een woonplaats.
NIET WAAR
Een goede bewoonbaarheid van een huis is niet zo belangrijk voor een
goede geestelijke gezondheid. NIET WAAR
Huisvesting ‘stap-voor-stap’ benadrukt het proces van deinstitutionalisering. WAAR
Huisvesting ‘stap-voor-stap’ heeft als doel de best mogelijke
accommodatie te kiezen. WAAR
Flexibiliteit van het project is noodzakelijk om de individuele noden te
beantwoorden. WAAR
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8.
9.

2.

Het actief beluisteren van de noden van bewoners is noodzakelijk. WAAR
De kwaliteit van de omgeving waarin je woont heeft een belangrijke
impact op je geestelijke gezondheid. WAAR

Verbind de tegenovergestelde woorden met elkaar

Autonomie

Afhankelijkheid

Risico

Veiligheid

Nabijheid

Afstand

Aanwezigheid

Afwezigheid

Ondersteunen
3.

Verwaarlozen

Vul de zinnen aan met het ontbrekende woord

Het is belangrijk dat medewerkers en anderen de noden en wensen van bewoners
erkennen en aanvaarden en ook om het individuele veranderingsproces te respecteren
zodat ze zelfstandiger worden.
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MODULE 2. DIENSTEN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Deze module behandelt alle indicatoren voor de doelgroep tewerkgesteld in de
geestelijke gezondheidszorg. U kan ook drie video's vinden op de HEROwebsite.
www.housing-project.eu
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
ANTWOORDEN

Evaluatieproces
Lokale hulpbronnen
Casemanager
Vertegenwoordiging
Flexibiliteit
Verantwoordelijkheid
Vrijwilligerswerk
Levenslang leren
Hulpbronnen op vlak van huisvesting
Effectbeoordeling
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Module 2. hfst 1a: EVALUATIEPROCES. De betrokkenheid van de
gebruiker in het planningsproces, inclusief het kiezen van
huisvesting
Definitie
Een centraal element in een succesvol huisvestingsproject is de beoordeling van
gebruikersvaardigheden en -behoeften met betrekking tot huisvestingsprojecten.
Beoordeling van het functioneren is cruciaal bij de keuze van het type huisvesting.
De Internationale classificatie van functioneren, beperking en gezondheid (ICF) is een
internationaal instrument voor het beoordelen van functioneren dat nuttig kan zijn in
het beoordelingsproces. Het doel van ICF is "om een gemeenschappelijke taal te
bewerkstelligen voor het beschrijven van gezondheid en gezondheid gerelateerde staten
om de communicatie tussen verschillende gebruikers, zoals gezondheidswerkers,
onderzoekers, beleidsmakers en het publiek, inclusief mensen met een beperking, te
verbeteren" (ICF, Wereld Gezondheidsorganisatie, 2001)
Een van de elementen die moet worden geëvalueerd bij de “stapsgewijze” benadering
van een huisvestingstraject, is de mate van betrokkenheid van de gebruiker bij het
planningsproces. Dit is bijzonder relevant, met name de keuze van de woonplaats
rekening houdend met hun behoeften en verwachtingen.

Uitdagingen
Het gebrek aan betrokkenheid bij de besluitvorming zal waarschijnlijk leiden tot een
gevoel dat men uitgesloten is en niet bij het project hoort, met een toename van de
kans op falen en onderbrekingen in de ondernomen trajecten.
Voordelen
Op vlak van herstel blijkt de mate van betrokkenheid bij het maken van keuzes
belangrijker dan de vermindering van de symptomen.
Medewerkers onderstrepen de kritieke problemen die het gevolg zijn van keuzes die
hoofdzakelijk worden gemaakt op basis van de noodzaak van "plaatsing" van de
gebruiker, ongeacht de beschikbaarheid van geschikte en gedeelde oplossingen.
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Zelfs daar waar de beschikbaarheid van hulpbronnen beperkt moet worden , blijft het
belangrijk de gebruiker zoveel mogelijk te betrekken bij de projecten en het plannen
van huisvestingstrajecten.
Het is belangrijk om gepersonaliseerde projecten te ontwikkelen, niet alleen op
procedureel niveau, maar vooral op empathisch niveau. Dit om een effectieve
verbetering van de levenskwaliteit van de gebruiker te bekomen en de valorisatie van
zijn/haar persoonlijke hulpbronnen en vaardigheden.
De ontwikkeling van huisvestingstrajecten vereist een grondige kennis van hoe
instellingen werken. Het vereist het activeren van nieuwe samenwerkingsverbanden
tussen de instellingen om kritieke problemen te overwinnen met respect voor ieders
middelen en vaardigheden.

Verenigd Koninkrijk.

ITALIË

Goede praktijken
Wie? Dipartimento di Salute Mentale della ASL Lecce.
Waar? Lecce, Italië
Wat en hoe? "DIE VAN DE PIANEROTTOLO: Bewijs van ondersteund samenleven Uitkomsten en beschouwingen over de ervaring”. Evaluatie van projecten in het netwerk,
gericht op kleine groepen patiënten die ontslagen werden uit het wooncircuit of die het
risico lopen te worden geïnstitutionaliseerd, waardoor onafhankelijk wonen en
autonoom beheer van woonruimten mogelijk wordt. Hypothese voor het
gezondheidsbudget.
Link: mrosarialapenna@outlook.it
Wie? Rethink Mental Illness (Herzie Geestelijke Ziekte)
Waar? Statutaire zetel 89 Albert Embankment Londen SE1 7TP Verenigd Koninkrijk
Wat en hoe?
Dit is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de vrijwilligerssector met
meer dan 200 diensten in Engeland. Rethink Mental Illness is een liefdadigheidsinstelling
die gelooft dat een beter leven mogelijk is voor mensen die door een psychische
aandoening zijn getroffen. Het doel is om die mensen te helpen bij het vinden van
huisvesting en het leren omgaan met dagelijkse taken
Link: https://www.rethink.org/living-with-mental-illness/housing/housingoptions/independent-living.
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GRIEKENLAND
BELGIË

Wie? Evalgelismos General Hospital, Psychiatrisch rehabilitatiecentrum
Waar? Platia Vathis (Vathis Square), Athene
Wat en hoe? Een rehabilitatiecentrum van een openbaar algemeen ziekenhuis dat
gebruikers van geestelijke gezondheidszorg de mogelijkheid biedt om hun toekomstige
accommodatie te plannen. Het rehabilitatiecentrum van het Evangelismos General
Hospital is gericht op de bevordering van psychosociale rehabilitatie van psychiatrische
patiënten tijdens hun verblijf in het centrum gedurende een periode van 6 tot 8 maanden.
De betrokkenheid van de gebruiker bij het planningsproces is cruciaal. Een accommodatie
kiezen kan betekenen een woonhuis kiezen of een beschermd appartement of een
appartement in de gemeenschap.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Link: https://goo.gl/GYh5Sz
Wie? Overheid, beroepsmensen welzijn en sociale huisvesting, gebruikers.
Waar? Stad Halle in Vlaanderen
Wat en hoe?
In oktober 2010 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor een experimenteel
project huisvesting-welzijn. Centraal staat een hernieuwde samenwerking tussen
huisvesting en welzijn. Het project besteedt veel aandacht aan de gebruikers, omdat een
goed uitgewerkte procedure voor de verduidelijking van de vraag wordt
geïmplementeerd. Belangrijk om op te merken is dat gebruikers die betrokken zijn twee
overeenkomsten moeten ondertekenen: een huurovereenkomst voor de voorzieningen
en een ondersteuningsovereenkomst voor de professionele diensten. Beide zijn
gekoppeld.
Link:
http://www.academia.edu/8016583/Een_experiment_wonenwelzijn._Sociaal_wonen_op_proef_met_ondersteuning
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KROATIË

Wie? NGO Susret
Waar? Zagreb
Wat en hoe? NGO Susret uit Zagreb, Kroatië, ondersteunt sinds 2006 huisvesting op
gemeenschapsbasis voor mensen met psychische problemen. Hun team, bestaande uit
collega’s en experten, interviewt een kandidaat voor huisvesting. De potentiële
nieuwkomer ontmoet de kamergenoot en ontdekt uit eerste hand hoe wonen in de
gemeenschap eruitziet. Daarna kan de persoon die al in de flat woont, zich uitspreken
over de nieuwkomer.
Link: www.udruga-susret.hr
Wie? Centrum voor Gemeenschapsdiensten „Ja kao i ti
Waar? Osijek, Kroatië
Wat en hoe? Centrum voor Gemeenschapsdiensten „Ja kao i ti“ in de stad Osijek in
Kroatië beheert ondersteunde huisvesting voor gebruikers van geestelijke
gezondheidszorg in de gemeenschap. Hun deskundig team beslist samen met de
gebruiker over de huisvestingsbehoeften. Ze vragen de kamergenoten ook of ze denken
dat ze met de nieuwe gebruiker overweg kunnen, en hun wensen worden ook in
overweging genomen. De laatste tijd werd een nieuwe gebruiker met leerstoornissen
hartelijk geaccepteerd in de eenheid, omdat een van de oude gebruikers hem 10 jaar
geleden in het ziekenhuis ontmoet had en zich herinnerde dat ze met elkaar overweg
konden.
Link: http://jakaoiti.org

Activiteit

Leerdoel: Hoe kunnen we gebruikers betrekken in het maken van plannen?
Rollenspel:
Giovanni en zijn psychiater in het Centrum voor Geestelijke Gezondheid ontmoeten de
coördinator voor de ondersteunde appartementen. Patiënt en arts zijn het erover eens
dat Giovanni in een ondersteund appartement kan wonen, hoewel Giovanni zou willen dat
het in de buurt is van waar hij is geboren en altijd heeft gewoond.
De coördinator van de ondersteunde appartementen vertelt Giovanni en zijn arts dat er
geen beschikbare appartementen in deze omgeving zijn.
Giovanni is teleurgesteld en geïrriteerd omdat hij voelt dat hij geen
beslissingsbevoegdheid heeft in de belangrijke zaken van zijn leven en zich altijd moet
schikken naar de keuzes van anderen.
De coördinator van de ondersteunde appartementen legt aan Giovanni uit dat hij, zelfs
als hij geen specifiek ondersteund appartement kan kiezen, de vrijheid heeft om zijn
voorkeuren met betrekking tot andere zaken uit te drukken …
Een van de deelnemers speelt de rol van Giovanni, een andere deelnemer speelt de
psychiater en een derde speelt de coördinator van de ondersteunde appartementen.
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Ze zullen proberen antwoord te geven op deze vragen: "geconfronteerd met deze
persoon en zijn problemen, wat zijn de doelen die ik mezelf stel, gebaseerd op mijn
beroep en de organisatie waar ik werk, en wat zijn de probleemgebieden waar ik ingrijp
om de doelen te bereiken?”
Na het rollenspel deelt elke deelnemer zijn bedenkingen en gevoelens mee en gaan de
kijkers in discussie over de gebeurtenissen.

Laten we even oefenen!

1. Vul aan.

In de “stapsgewijze” benadering, is de mate van

gebruiker in het planningsproces, bijzonder

[?] van de

[?], met name de

keuze van de woonplaats, die rekening houdt met zijn specificiteit, zijn behoeften en zijn
verwachtingen.

Het is belangrijk om

[?] projecten te ontwikkelen

om zo een verbetering van de

[?]van de bewoner

te realiseren.

2. Zet de zinsdelen zo dat je een volledige zin maakt.
vereist een - hoe instellingen – Ontwikkeling van huisvestingtrajecten – grondige –
werken - kennis van
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Module 2. Unit 1b LOKALE HULPBRONNEN. Het faciliteren van het
verwerven van accommodatie en creëren van nieuwe
werkmogelijkheden voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid.
Definitie
Huizen, omgeving en buurt hebben een impact op de geestelijke gezondheid van
mensen die er wonen. Wanneer mensen in een huis wonen waar ze zich goed voelen en
verbonden zijn met hun omgeving, heeft dit een positieve invloed op hun geestelijke
gezondheid.
Werk draagt aanzienlijk bij tot de geestelijke gezondheid. Veel mensen met een
psychische kwetsbaarheid willen werken, maar zonder professionele hulp in het
arbeidsstelsel zal het moeilijk zijn om een baan te vinden. Vandaar dat
huisvestingsdiensten gekoppeld moeten worden aan arbeidsbemiddelingsdiensten om
mensen die willen werken kansen op vlak van werk te kunnen bieden.
Vandaaruit is het belangrijk om na te denken over de locatie bij de opstart van een
huisvestingsproject. Deze locatie beïnvloedt de onafhankelijkheid, het gevoel van
veiligheid, de sociale integratie en het gevoel van verbondenheid. Wanneer u op zoek
bent naar een accommodatie, is het belangrijk om hier rekening mee te houden en bij
elke gelegenheid na te gaan of het huis en de ligging van het pand kansen biedt op vlak
van werkgelegenheid, …
Uitdagingen
Daarnaast is het belangrijk om actie te ondernemen om het contact en de kwaliteit van
de contacten tussen buren te vergroten. Samen dingen doen kan mensen heel erg
verbinden. Door dingen samen te doen, leren mensen elkaar kennen en groeit er
wederzijds begrip en vertrouwen. Het faciliteren van dit proces kan een taak zijn voor
professionelen.
Ingaan tegen vooroordelen is erg belangrijk. Als mensen openstaan voor personen met
psychische problemen, kan dit ertoe bijdragen dat ze vlugger bereid zijn hun woning te
verhuren aan mensen met behoefte aan ondersteuning.
Het is goed om de mogelijkheden op vlak van het verwerven van een eigendom in kaart
te brengen. Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van sociale huisvesting? Welke
opties zijn er op de particuliere markt? Hebben mensen recht op een tegemoetkoming,
bijvoorbeeld een huursubsidie?
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Voordelen
Het hebben van een daginvulling speelt een belangrijke rol bij het zich goed voelen.
Werkgelegenheid heeft volgens gebruikers een grote invloed op hun onafhankelijkheid
en op het verbeteren van hun vaardigheden. Werk stelt hen in staat om een relatie met
de omgeving op te bouwen als alternatief op isolatie thuis. Het is belangrijk om te
vertrekken van de behoeften en interesses van mensen.
Het kan interessant zijn om te zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van werk
of vrijwilligerswerk. Het hebben van (vrijwilligers)werk helpt mensen om een sociale rol
als medewerker op te nemen en zo erkenning en waardering te krijgen. Ze kunnen van
betekenis zijn voor anderen vetrekkende van hun sterke punten/talenten.

GRIEKENLAND

Verenigd Koninkrijk

ITALIË

Goede praktijken
Wie? Vereniging “Conca d’Oro” Onlus , gebruikers
Waar? Bassano del Grappa (Vicenza)
Wat en hoe? Conca d'oro is een sociale boerderij waar mensen met een beperking /
psychische problemen wonen en werken: het is een realiteit die sterk verbonden is met
het territorium dat biedt: punt
Wie? Centre for Mental Health (Centrum voor geestelijke gezondheid)
Waar? Londen
Wat en hoe? De meerderheid van de mensen met psychische problemen willen werken,
maar vaak is de ondersteuning die ze nodig hebben niet beschikbaar. De meest
succesvolle methode om mensen met psychische problemen te ondersteunen in hun
werk is individuele ondersteuning (Individual Placement and Support (IPS)). IPS vindt snel
een baan voor de mensen en biedt vervolgens voor onbeperkte tijd ondersteuning om
de baan te behouden en hun mentale gezondheid te beheren.
Link: https://www.centreformentalhealth.org.uk/
Wie? Social Cooperative Ev Zin – Gebruikers die werken in de Sociale Coöperatie (Social
Cooperative)
Waar? Aigaleo
Wat en hoe? Social Cooperative ondersteunt gebruikers om zelfstandig te wonen of
betere levensomstandigheden te vinden. De sociale coöperatie "Ev Zin" wordt beheerst
door de principes van Wet 2716/99, de eerste wet op sociaal ondernemerschap in
Griekenland. Onderwerping aan deze wet specificeert specifieke
bedrijfsomstandigheden. Indien nodig krijgt de persoon (die zelfstandig kan wonen)
steun van de professional in de geestelijke gezondheidszorg voor het verwerven van
accommodatie. "Ev Zin" heeft een uitgebreid netwerk met geestelijke
gezondheidszorgdiensten om de vraag van de gebruiker naar een beter bestaan te
ondersteunen.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Link: http://koispe-euzin.gr/index.php/epikoinonia.html
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KROATIË

Gebruikster met bipolaire stoornis had een meningsverschil met haar huisbaas en hij
vroeg haar weg te gaan. De terugval en een moeilijke situatie waren de redenen waarom
haar psychiater haar verwees naar ziekenhuisverblijf in UPH Vrapče in Zagreb. Een
maatschappelijk werker uit de kliniek kwam tussenbeide en bood aan om de nieuwe
huisbaas te helpen als er een communicatieprobleem ontstond. De gebruiker
accepteerde de tijdelijke instap en bleef na ontslag uit het ziekenhuis in het
nazorgprogramma van het revalidatiecentrum.
Link: http://bolnica-vrapce.hr/web/

Activiteiten

Activiteit 1:
Leerdoel: nadenken over welke samenwerkingen mogelijk zijn op vlak van
(vrijwilligers)werk
Verdeel de groep in kleine groepen. Laat iedere groep nadenken over de volgende
vraag:
Met welke diensten, organisaties, mensen rond jou kan je samenwerking om
mogelijkheden te creëren op vlak van (vrijwilligers)werk?
Schrijf alle mogelijkheden neer. Bekijk de mogelijkheden in de grote groep. Zijn er
gelijkenissen, verschillen?
Activiteit 2:
Leerdoel: in kaart brengen van talenten die kunnen helpen om (vrijwilligers)werk te
vinden
Het doel van deze oefening is om na te denken over talenten. Mensen met en
psychische kwetsbaarheid geven aan dat het moeilijk is om werk te vinden omdat
mensen vaak niet verder kijken dan hun beperkingen.
Verdeel de groep in kleine groepjes. Breng in kaart welke talenten je ziet bij mensen die
je ondersteunt. Probeer 10 talenten te benoemen. Als je nu kijkt naar deze talenten,
kun je ze koppelen aan een bepaalde job.
Na de oefening kan je met de volledige groep volgende vragen bespreken:
•
Wat het moeilijk om talenten te vinden?
•
Was het moeilijk om deze talenten te koppelen aan mogelijke jobs?

Laten we even oefenen!
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1.

Waar of niet waar
•
•
•
•

2.

Het hebben van een zinvolle daginvulling of werk speelt een belangrijke rol bij
het zich goed voelen. (waar of niet waar)
Optreden tegen vooroordelen is erg belangrijk (waar of niet waar)
Mensen willen hun huis niet verhuren aan mensen met een
ondersteuningsnood. (waar of niet waar)
Mensen met een ondersteuningsnood kunnen van betekenis zijn voor
anderen vertrekkende van hun sterke punten / talenten (waar of niet waar)
Vul aan.

Als mensen …………………… voor personen met ……………………… ………………………………. kan
dit ertoe bijdragen dat ze ……………………. …………………………. zijn om hun woning te
verhuren aan mensen met ondersteuningsbehoeften.
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Module 2. Hfst. 2a CASEMANAGER. Het faciliteren van
vrijwilligerswerk en professionele netwerken
Definitie
De casemanager is iemand die een therapeutische relatie op lange termijn opbouwt met
mensen met een psychische kwetsbaarheid, om te helpen bij hun herstel. De rol van de
casemanager is het verbinden van de verschillende organisaties en diensten, waaronder
vrijwilligers en verschillende geestelijke gezondheidszorgdiensten, die betrokken zijn bij
de persoon met een psychische kwetsbaarheid. Casemanagement is een op feiten
gebaseerde methode die bijzonder succesvol is gebleken voor de vermindering van de
noodzaak tot ziekenhuisopname en die een positieve invloed heeft op de resultaten van
de behandeling.
De rol van casemanager kan volgens de literatuur worden ingevuld door professionelen,
maar ook door niet-professionelen (netwerk, vrijwilliger, geïnteresseerde, enz.)
Een casemanager voert verschillende taken uit. Hij ondersteunt de persoon met een
psychische kwetsbaarheid zoals: advies geven, crisissen oplossen, de bewoner thuis
bezoeken, resultaten bijhouden van controles en testen, toezicht houden op het
medicatieschema, en zo nodig helpen om contact op te nemen met de huisarts of met
andere specialisten. De casemanager kan individuele, sociale, gezondheids- en
werkbijstand bieden.
Uitdagingen
Een bezorgdheid bij de rol van casemanager is dat hij een professioneel is die enkel
afspraken maakt. De klinische casemanager is een rol die dit probleem wil verhelpen. Hij
maakt niet alleen afspraken, maar ondersteunt de persoon ook bij deze afspraken.
Het is belangrijk dat de casemanager zich richt op sociale integratie. Niemand wil alleen
door professionelen ondersteund worden. Iedereen wil deel uitmaken van een warme
samenleving en zich verbonden voelen met zijn natuurlijk netwerk en omgeving. Daarom
zal het belangrijk zijn dat de casemanager informatie uit de omgeving naar de persoon
vertaalt en probeert een positieve interactie te stimuleren tussen de persoon en zijn
netwerk, omgeving.
Voordelen
In een context van huisvesting kom je als professional in contact met veel mensen. Als
deskundige wordt je uitgedaagd om niet alleen aandacht te besteden aan de persoon met
een psychische kwetsbaarheid, maar ook aan zijn netwerk. Dit betreft het persoonlijk
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netwerk, buren en vrijwilligers, maar ook andere betrokken diensten. Dit netwerk
toegankelijk maken is een bijkomende taak. Zoek samen naar wie iets voor de gebruiker
kan betekenen, zodat de gebruiker breed en niet alleen door beroepskrachten wordt
ondersteund. Naast de positieve impact die uitgaat van een gezonde leefomgeving, kan
dit brede netwerk de afhankelijkheid van professionelen verminderen.
Binnen een huisvestingsproject zal het voor professionelen een extra uitdaging zijn om
gebruikers met elkaar te verbinden en in dit proces, indien gewenst, een faciliterende rol
op zich te nemen naast de inhoudelijke inbreng. Wanneer we het hebben over alle
betrokkenen dan denken we allereerst aan de persoon zelf en zijn netwerk ,maar ook aan
alle professionelen die de persoon ondersteunen. Het kan aangewezen zijn om
regelmatig bijeenkomsten te organiseren waar iedereen kan vertellen hoe de zaken tot
nu toe verlopen en wat er in de toekomst nodig is.
Vrijwilligers hebben een grote impact binnen een wooncontext. Door hun inzet kunnen
mensen zich minder eenzaam voelen. Als professional is het goed om te bedenken hoe
u vrijwilligers kan motiveren om een verbintenis aan te gaan en hoe u hen kan
ondersteunen. Tijdens het zoeken naar vrijwilligers is het belangrijk om te vertrekken van
de talenten van mensen en samen bekijken wat ze vanuit die talenten kunnen betekenen.

ITALIË

Goede praktijken
Wie? Ministerie van geestelijke gezondheid (Nationale gezondheidsdienst)
Waar? Trento, Italië
Wat en hoe? UFE: Deskundige gebruikers en familieleden in Trento's geestelijke
gezondheidszorg.
Hun motto is: "We hebben allemaal een talent". Voor de operatoren komt het voort
uit een beroepstraject, voor de gebruikers en de familieleden vanuit persoonlijke
ervaringen. UFE blijft vaak aan de front office. UFE heeft goede relaties met collega's
en met operatoren. Drie principes: sociale integratie, integratie van alle interventies
in één systeem en continuïteit bij het nemen van de verantwoordelijkheid.
Link: http://www.fareassieme.it/
Wie? Dipartimenti di Salute Mentale (Afdelingen Geestelijke Gezondheid) van Como,
Busto Arsizio/Saronno, Milano, Legnano/Garbagnate, Brescia e Pavia
Waar? Lombardije, Italië
Wat en hoe? De ESP, experts in Ondersteuning tussen Gelijken, zijn mensen die
psychisch leed hebben meegemaakt en die er veranderd uitgekomen zijn. Nu helpen
ze andere patiënten met een kwetsbaarheid. Deze mensen hebben de ervaring met
een psychische aandoening kunnen omzetten in een hulpmiddel en vandaag werken
ze professioneel. Ze worden getraind en geselecteerd, hun activiteit wordt vergoed
door de regio Lombardije.
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GRIEKENLAND
BELGIË

Wie? NGO “ethelon”
Waar? Athene, Griekenland
Wat en hoe? NGO “ethelon” maakt het gemakkelijk voor vrijwilligers,
beroepsmensen en NGO's om verbinding te maken en contact te houden via een
online platform. "Ethelon" is een non-profit organisatie, opgericht om het concept
van vrijwilligerswerk in de Griekse samenleving te promoten. Door middel van een
reeks acties, evenementen en initiatieven, evenals een innovatief online platform
probeert "Ethelon" individuen, beroepsmensen, autonome groepen, instellingen en
bedrijven te identificeren, te mobiliseren en te verbinden met non-profit
organisaties van elk domein, inclusief geestelijke gezondheidszorg, gericht op het
ontwikkelen van synergiën op vrijwillige basis.
Link: http://www.ethelon.org/
Wat? Brugwonen
Waar? België
Wat en hoe? “brugwonen” beschrijft het proces van een huisvestingsproject voor mensen
met een psychiatrisch probleem. Alle partners hebben nauw samengewerkt om tot een
resultaat te komen.
Link:
https://www.researchgate.net/publication/316102732_Brugwonen_een_ontwerpend_o
nderzoek_naar_cohousing_voor_volwassenen_met_een_chronische_gestabiliseerde_kwetsbaarheid

Activiteiten

Leerdoel: wat zijn jouw taken als een professional en welke taken kunnen opgenomen
worden door iemand anders om zo te komen tot meer verbinding tussen de persoon, zijn
netwerk en de omgeving.
Het doel van deze oefening is na te denken over samenwerking. Hoe kunnen we
samenwerken met andere mensen om personen thuis te ondersteunen?
Verdeel de groep in kleine groepjes. Laat elke groep nadenken over de volgende vragen.
• Breng uw taken als professional in kaart. Wie zou een rol kunnen spelen bij deze
taken? Is dit een taak die alleen door een professionals kan worden uitgevoerd? Of
kan dit worden gedaan door familie, of een vrijwilliger...
• Hoe kan een organisatie hun werknemers ondersteunen in hun rol/opdracht?

Laten we even oefenen!
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1.

Waar of niet waar

•

Het is belangrijk dat de casemanagers zich richten op sociale integratie. (waar
of niet waar)
Als professional ondersteunt u alleen de persoon met een psychische
kwetsbaarheid (waar of niet waar)
Het is beter dat iemand alleen wordt ondersteund door professionals. (waar of
niet waar)
Vrijwilligers hebben een grote impact binnen een wooncontext. (waar of niet
waar)

•
•
•

2.

Vul aan.

Een casemanager kan ………………. geven, proberen alle ……………………… op te lossen,
bezoekt de bewoner in……………………………, houdt de resultaten bij van controles en
testen, …………………………….. op het medicatieschema, past klinische profielen aan en
helpt, indien nodig, om iemand in contact te brengen met zijn huisarts of andere
specialisten.
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Module 2. Hfst 2b. VERTEGENWOORDIGING. Zijn de diensten met
elkaar verbonden?
Definitie
Literatuur benadrukt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid over het algemeen
zeer competent zijn in het afwegen van de voor- en nadelen van verschillende
levenskeuzes.
Onderzoek, dat rekening hield met de mening, de verwachtingen en de tevredenheid van
gebruikers die betrokken zijn bij een huisvestingsproces, benadrukten dat mensen met
een psychische kwetsbaarheid volledig in staat zijn om te evalueren of de verschillende
levensstijlen in relatie staan tot hun behoeften, verlangens en ambities.
Bij de evaluatie van huisvesting zijn er enkele aspecten die gebruikers het belangrijkst
achten:
Het sociale klimaat in de buurt
De mogelijkheid om de beste oplossing op vlak van huisvesting te kiezen
Zelfstandig wonen
Verbinding met de stad
Samenwerking tussen de diensten
Uitdagingen
Professionelen in de geestelijke gezondheidszorg zijn van mening dat de verbinding
tussen de diensten een zeer belangrijk aspect is voor de gebruikers, omdat deze een
continuïteit van zorg en verschillende mogelijkheden voor mensen met ernstige
psychische aandoeningen garandeert.
Voor mensen betrokken bij een huisvestingsproces, betekent herstel bekwaam zijn alleen
te wonen. Hun voorkeur gaat uit naar zelfstandig wonen met een vriend of partner. Hoe
dan ook, volgens gebruikers is de aanwezigheid van professionele ondersteuning erg
belangrijk. Dit geeft een gevoel van veiligheid, vooral bij psychische crisissen; maar deze
aanwezigheid mag niet opdringerig zijn en moet hun privacy respecteren.
Dit is de reden waarom mensen die wonen in een huisvestingsproject waar men
ondersteuning aan huis krijgt meer tevreden zijn dan mensen die in residentiële
voorzieningen wonen waar het dagelijks leven meer gecontroleerd en georganiseerd
wordt.
Voordelen
De toegankelijkheid van de dienstverlening, het nemen van verantwoordelijkheid, de
continuïteit van de zorg en maatwerk van het project kunnen voor deze gebruikers
worden gegarandeerd omdat ze complexe en multidisciplinaire hulp nodig hebben,
kortom een "op herstel gericht" project.
Deze verbinding tussen de verschillende diensten voor geestelijke gezondheidszorg
(huisvestingsproject, ambulante diensten, dagcentrum) kan tegemoetkomen aan de
nood van gebruikers om hun leven te organiseren, zelfs buiten de woonsfeer (sociale
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activiteiten, arbeidsbemiddeling en opleiding). Al deze aspecten kunnen een
bevredigende levensstandaard garanderen.
Goede praktijken

Verenigd Koninkrijk

ITALIË

Wie? Departement geestelijke gezondheid (Nationale gezondheidsdienst)
Waar? Trento, Italië
Wat en hoe? UFE: Deskundige gebruikers en familieleden in Trento's geestelijke
gezondheidszorg.
Hun motto is: "We hebben allemaal een talent". Voor de operatoren komt het voort uit
een beroepstraject, voor de gebruikers en de familieleden vanuit eigen ervaringen.. UFE
blijft vaak aan de front office. UFE heeft goede relaties met collega's en met operatoren.
Drie principes: sociale integratie, integratie van alle interventies in één systeem en
continuïteit bij het nemen van de verantwoordelijkheid.
Link: http://www.fareassieme.it/
Wie? Dip. salute Mentale azienda ospedaliera provincia di Lecco e Università cattolica
del Sacro Cuore (Afdeling Geestelijke Gezondheid Ziekenhuis provincie Lecco em
Katholieke Universiteit del Sacro Cuore)
Waar? Lecco, Italië
Wat en hoe? Psychiatrie en lichte samenwoning in de provincie Lecco: hier werd een
actieonderzoek uitgevoerd in een interorganisatorisch perspectief dat ook werd
bijgewoond door patiënten en hun families. Het basisidee is dat organisatorische
culturen alleen kunnen consolideren door de betrokkenheid van degenen die ertoe
behoren en vanuit concrete werkobjecten. Hieronder zijn de betrokken organisaties:
Ziekenhuis, Particulier maatschappelijk, ASL, Gemeenten, Provincie, Familiale
Verenigingen, enz.
Link:
http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/attachments/article/140/NRSP-Vol.12-15Psichiatria-e-Residenzialita-Leggera-Lecco-ricerca-azione-partecipata-in-una-prospettivainter-organizzativa.pdf
Wie? Live Well Directory
Waar? Liverpool
Wat en hoe? Live Well is een directory met lokale zorg- en ondersteuningsdiensten,
informatie en activiteiten voor de regio Liverpool Stad. De Live Well Directory is een
samenwerkingsverband dat informatie biedt over ondersteunende diensten en een
reeks andere activiteiten in de Regio Liverpool Stad (RLS). De RLS-samenwerking bestaat
uit deze lokale autoriteiten: Liverpool, Wirral, Knowlsey, Sefton en St Helens. De
directory werd ontworpen om informatie te verzamelen over groepen en organisaties
die diensten aanbieden aan mensen van alle leeftijden met verschillende behoeften.
Vrije tijd en sociale activiteiten zijn ook opgenomen op Live Well en er is ook veel
informatie over hoe je veilig en gezond kunt blijven.
Link: https://www.thelivewelldirectory.com/
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GRIEKENLAND
BELGIË
KROATIË

Wie? NGO Apostoli, Pension voor geestelijke gezondheidszorggebruikers
Waar? Kypseli, Athene
Wat en hoe? Deelname van bewoners aan de activiteiten van Dagcentra PEPSAEE en
EPAPSY.
Het pension van Apostoli in Athene staat open voor de samenleving en het verblijf
maakt deel uit van een proces dat erop gericht is hun relatie met de gemeenschap en
hun verdere band met hun leven en actie te garanderen. Gebruikers zijn vrij (en worden
vaak aangemoedigd) om therapeutische programma's bij te wonen die worden
aangeboden door andere geestelijke gezondheidszorgeenheden, bijvoorbeeld de dag
centra PEPSAEE en EPAPSY.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Link: http://www.mkoapostoli.com/?page_id=1147
Wie? Overheid, beroepsmensen welzijn en sociale huisvesting, gebruikers.
Waar? Stad Halle in Vlaanderen
Wat en hoe? In oktober 2010 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor een
experimenteel project huisvesting-welzijn. Centraal staat een hernieuwde
samenwerking tussen huisvesting en welzijn. Het project besteedt veel aandacht aan de
gebruikers, omdat een goed uitgewerkte procedure voor de verduidelijking van de vraag
wordt geïmplementeerd. Het project heeft tot doel de samenwerking tussen
beroepsmensen van sociale huisvesting en welzijn te verbeteren.
Link: http://www.academia.edu/8016583/Een_experiment_wonenwelzijn._Sociaal_wonen_op_proef_met_ondersteuning
Wie? maatschappelijk werker en psychiater
Waar? Zagreb, Kroatië
Wat en hoe? Pilootproject op vlak van huisvesting
Na 15 jaar verblijf in een instelling voor chronische geestelijke gezondheidszorg,
accepteerde een 50-jarige gebruikster het aanbod om deel te nemen aan de
proefhuisvesting en samen te wonen met nog twee gebruikers in ondersteunende
woningen in Zagreb, Kroatië. Ze had hulp nodig van hulpverleners en psychiater om de
angst te overwinnen haar onderdak te verliezen. Haar zelfredzaamheid werd
aangemoedigd door deskundigen op gebied van huisvesting. Ze heeft nu geen toezicht
nodig voor haar dagelijkse activiteiten.
Link: http://www.dom-pbo-zg.hr

Activiteiten

Leerdoel: het bewustzijn van professionelen bevorderen met betrekking tot het belang
van de verbinding tussen de diensten als een hulpbron in de herstelprocessen.
Verdeel de deelnemers in drie groepen. Elke groep zal moeten nadenken over een van
de drie problematische situaties.
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Tips: U kunt de groepen rond dezelfde situatie of rond verschillende situaties laten
werken.

Situatie 1
Daniel is een gebruiker van een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. Hij woont
alleen in een ondersteund huis. Hij kan goed om met huishoudelijk werk en zelfstandig
wonen. Daniel is echter een introverte persoon en slaagt er niet in om zich in zijn buurt
te integreren, hij gaat niet "vaak" uit en heeft geen vrienden. Om deze reden blijft hij
vaak alleen thuis. Wat kan je doen om de sociale integratie van Daniel in zijn buurt te
bevorderen en zijn sociale netwerk te vergroten?
Situatie 2
Na een crisis werd een 28-jarig meisje opgenomen op de psychiatrische afdeling van een
ziekenhuis. Na twee weken behandeling in het ziekenhuis nadert het moment van
ontslag, maar de situatie van het meisje in het gezin is te verwarrend en een reintegratie thuis wordt ontmoedigd. Een huisvestingsproject lijkt de beste oplossing voor
het meisje. Op dit moment heeft de dienst voor geestelijke gezondheidszorg echter
geen economische middelen om een ondersteunend huisvestingsproject te
implementeren. Hoe kunnen we actie ondernemen?
Situatie 3
In het dagcentrum waar u werkt was er een financiële besparing. Deze situatie heeft
geleid tot de sluiting van een aantal atelierwerkingen die zeer worden gewaardeerd
door de gebruikers. Gebruikers vragen om meer inspraak bij het hervatten van hun
activiteiten. Hoe denkt u actie te ondernemen?
Nabespreking:
Hebben de groepen dezelfde belangrijke problemen overwogen?
Hoe hebben de groepen actie ondernomen?
Hoe kunt u als professional de samenwerking tussen diensten bevorderen?

Laten we even oefenen!

Waar of niet waar?
1.

Herstel betekent dat gebruikers op zichzelf kunnen wonen. (waar-niet waar)

2.

Gebruikers verkiezen geen ondersteuning tijdens hun verblijf in
huisvestingsvoorzieningen. (waar-niet waar)
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3.

Aspecten zoals sociale activiteiten, arbeidsbemiddeling en training zijn niet
belangrijk om een bevredigende levensstandaard te garanderen. (waar-niet
waar)

4.

Gebruikers verkiezen dat iemand anders in het dagelijks leven voor hen
keuzes maakt. (waar-niet waar)

5.

Geestelijke gezondheidszorgoperatoren zijn van mening dat de relatie tussen
de diensten een belangrijk aspect is voor de gebruikers. (waar-niet waar)

6.

Gebruikers hebben hulp nodig om hun leven buitenshuis te organiseren.
(waar-niet waar)

7.

Complexe en multidisciplinaire hulp garandeert de continuïteit van de zorg.
(waar-niet waar)

8.

Gebruikers verkiezen om in geïsoleerde huizen te wonen, slecht verbonden
met de rest van de stad. (waar-niet waar)

9.

Mensen met psychische problemen zijn zeer sterk in het beoordelen van de
voor- en nadelen van verschillende woonmogelijkheden. (waar-niet waar)
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Module 2. Hfst.3a. FLEXIBILITEIT. De aanwezigheid van een
netwerk tussen verschillende departementen voor geestelijke
gezondheidszorg
Definitie
De organisatie van diensten voor geestelijke gezondheidszorg moet een evenwicht
vinden tussen de intramurale en ambulante zorg, inclusief de tijdelijke
woonvoorzieningen en toegang tot revalidatieprogramma's. Verschillende diensten
voor geestelijke gezondheidszorg en interventies moeten worden gebruikt in
overeenstemming met de klinische toestand van de patiënt en de beoordeelde sociale
en psychologische factoren die bijdragen aan het geestelijke gezondheidsprobleem en
een obstakel vormen voor herstel. Daarom moet informatie-uitwisseling en
samenwerking tussen verschillende afdelingen worden opgezet.
Uitdagingen
Samenwerking en coördinatie tussen verschillende departementen voor geestelijke
gezondheidszorg met als doel de bevordering van het herstel van elke individuele
patiënt, is een creatief werk van uitzoeken wat het beste werkt en voor wie .
Dit soort werk is een kans voor professionelen in de geestelijke gezondheidszorg om te
bepalen welke acties de beste resultaten opleveren. De vooruitgang van de gebruiker
naar herstel is een teken dat we op de goede weg zijn. Er moeten verschillende diensten
voor geestelijk gezondheidszorg zijn om een antwoord te kunnen geven op de
verschillende ondersteuningsvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Voordelen
Een gevestigd netwerk tussen de verschillende diensten voor geestelijke
gezondheidszorg biedt de mogelijkheid aan patiënten om diensten en interventies te
gebruiken die passen bij zijn/haar behoeften. Alle diensten voor geestelijke
gezondheidszorg zouden moeten vertrekken van de herstelgerichte benadering van de
patiënt. Zijn / haar overgang van de ene naar de andere dienst zou deel moeten zijn van
een individueel behandelingsplan. Dit plan moet op feiten gebaseerde psychosociale
behandelingen omvatten, zoals training van sociale vaardigheden en ondersteunde
tewerkstelling die sociale integratie mogelijk maken en psycho-educatie met een plan
voor het voorkomen van een terugval. Mobiele teams voor geestelijke gezondheid
hebben een belangrijke rol bij het bouwen van bruggen tussen verschillende diensten
voor geestelijke gezondheid en het mogelijk maken van samenwerking met andere
instanties.
Goede praktijken
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ITALIË
Verenigd Koninkrijk

Wie? UOSM 21 di S. Maria C.V. (CE), DSM ASL CE; Sapienza Università di Roma; Coop. Soc.
Attivarci.
Waar? Campania - Italië
Wat en hoe? Individuele rehabilitatie therapeutische projecten en gezondheidsbudget, coconstructie van welzijn: een verkennend onderzoek. Het doel van de studie, in uitvoering,
is het verschijnsel van P.T.R.I./B.d.S. op het gebied van psychiatrische stoornissen te
bestuderen door middel van een beschrijvende studie en laag gestructureerde interviews
(levensverhalen met bijzondere aandacht voor contextuele aspecten).
Link: ninodemat@tin.it https://www.researchgate.net/publication/320231981_I_PROGETTI_TERAPEUTICO_RIABI
LITATIVI_INDIVIDUALI_SOSTENUTI_DA_BUDGET_DI_SALUTE_L'ESPERIENZA_DELL'ASL_DI_
CASERTA
Wie?Dipartimento di Salute Mentale di (Afdeling Geestelijke Gezondheid van) Garbagnate,
Milano Niguarda, Milano Sacco, Lecco, Genova e Grosseto
Waar?Milaan, Lecco, Genova, Grosseto (Italië)
Wat en hoe?Het project "Geïntegreerde interventies ter ondersteuning van de herkenning
en vroege behandeling van ernstige psychische stoornissen op jonge leeftijd (15-24 jaar) in
risicogroepen" heeft de activering mogelijk gemaakt van geïntegreerde multi-professionele
teams die hebben gewerkt aan de identificatie van toestanden van mentale
kwetsbaarheiden met een risico op psychose en vroegtijdige behandeling van ernstige
psychische stoornissen op jonge leeftijd, in synergie met de hulpbronnen van het
territorium, zoals (verenigingen, scholen, religieuze en etnische organisaties, enz.)
Link: http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/index.php/numeri-precedenti/volume14/nuova-sfida-servizi-salute-mentale-lavorare-rete-comunita-proteggere-promuoveresalute-mentale-giovani
Wie? Netwerk Geestelijke Gezondheid– NGG Confederatie
Waar? Londen
Wat en hoe? Het Netwerk Geestelijke Gezondheid van de NGG Confederatie is de stem
voor door NHS gefinancierde aanbieders van geestelijke gezondheidszorg en
leerstoornis in Engeland. Zij vertegenwoordigen NHS-aanbieders uit de gehele
wettelijke, onafhankelijke en derde sector in het werk met de overheid,
toezichthouders, opiniemakers, media en de bredere NHS om excellente diensten voor
geestelijke gezondheidszorg en het belang van een goede mentale gezondheid te
bevorderen.
Link: http://www.nhsconfed.org/networks/mental-health-network
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GRIEKENLAND

Wie? (Ministerie van Geestelijke gezondheid)
Waar? Griekenland
Wat en hoe? Het netwerk van plaatselijke commissies voor geestelijke gezondheid
(TEPSY) is een netwerk dat verschillende aanbieders van geestelijke
gezondheidszorgdiensten verbindt, zowel publieke als private. In Griekenland is het
netwerk van plaatselijke comités voor geestelijke gezondheid (TEPSY) een netwerk dat
verschillende aanbieders van geestelijke gezondheidszorg verbindt, zowel publieke als
private. Voorstellen worden gedaan aan de minister van Volksgezondheid over relevante
kwesties (structuren, functies, geestelijke gezondheidszorg, preventie van ziekte en
revalidatie, interne en ambulante therapie, onderwijs, onderzoek). TEPSY biedt
onmiddellijke oplossingen (in ieder geval theoretisch moet het onmiddellijke oplossingen
bieden) voor lopende verzoeken van Mental Health Units. TEPSY rapporteert alleen aan
de minister van Volksgezondheid en stuurt zijn werkzaamheden naar het ministerie per
maand, semester en jaar.
Link: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=
ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkaWt0aW9tZWxldGl8Z3g6MmJiNDk3ZmY3NTkwMjhiMQ

Activiteiten

Ga in gesprek met de groep over hoe je op een creatieve manier de persoon die je
ondersteunt kunt stimuleren naar meer zelfstandigheid.

Laten we oefenen!

Waar of niet waar?
A Het ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis betekent dat de persoon hersteld is. (waar
– niet waar)
B Rehabilitatieplannen omvatten training van sociale vaardigheden, psycho-educatie
met terugvalpreventieplan, werken met gezinnen, cognitieve remediëring en
ondersteunde tewerkstelling. (waar – niet waar)
C Huisvesting verbetert de levenskwaliteit van de gebruikers. (waar – niet waar)
D Het klinisch management van huisvesting houdt ook de bevraging in van het mentaal
welbevinden van de bewoners. (waar – niet waar)
E Bij het eerste teken van achteruitgang van de geestelijke gezondheid moet de
gebruiker worden verwezen naar de acute ziekenhuisafdeling. (waar – niet waar)
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Module 2. Hfst 3b. VERANTWOORDELIJKHEID – Worden de
beslissingen gedeeld of hebben de gebruikers volledige
verantwoordelijkheid ?
Definitie
Het samen nemen van beslissingen betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor de
beslissing gedeeld wordt, het ligt bij de therapeut en de cliënt. De therapeut informeert
de cliënt over de huisvestings-/behandelingsopties. Hij kan een optie aanbevelen maar
maakt samen met de cliënt een keuze. De rol van de cliënt/patiënt is actief. Hij/zij
ontvangt alle informatie die nodig is om een beslissing te kunnen nemen en vormt
zijn/haar eigen oordeel over de nadelen en voordelen van de aanbevolen opties. Hij/Zij
bespreekt zijn/haar voorkeur met de therapeut en besluit samen met de therapeut naar
welke keuze zijn voorkeur gaat. Dit gaat in tegen het traditionele paternalistische model
waar iemand anders beslist in plaats van de cliënt.
Internationale literatuur verwijst zowel naar huisvestingsprojecten waarbij gebruikers
volledig verantwoordelijk zijn voor hun keuzes en beslissingen, en naar ondersteunde
huizen waar gebruikers alle keuzes en beslissingen nemen in overleg met het personeel.
Internationale literatuur benadrukt dat het belangrijk is voor de gebruiker om te kiezen
waar en met wie hij wil wonen. Gebruikers geven vaak de voorkeur aan alleen te wonen.
Medewerkers zien echter over het algemeen ondersteunde of beschermde
huisvestingsoplossingen als geschikter.
De samenwerking tussen alle personen die betrokken zijn in het project wordt altijd als
zeer betekenisvol beschouwd. Niettemin, de meerderheid van de geanalyseerde
literatuur onderzoekt niet de relatie die bestaat tussen de standpunten en percepties van
beroepsmensen en gebruikers.
Uitdagingen
Veldonderzoek toont aan dat gebruikersvoorkeuren slechts in 25% van de
projecten/ervaringen in aanmerking worden genomen.
Ervaring leert ons dat er een voordeel is om de meningen en wensen van gebruikers en
professionelen te integreren. Bij gebrek aan vorming aan professionelen kunnen
moeilijkheden ontstaan. Als het gaat over het nemen van beslissingen over huisvesting,
moeten professionelen voldoende bekwaam zijn om een compromis te vinden tussen de
limieten die worden opgelegd door de omstandigheden en de motivaties van de
gebruikers.
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Literatuur beveelt aan dat personeel minder beschermend moet optreden om gebruikers
te ondersteunen bij het herstelproces.
Voordelen
Professionelen moeten zich ervan bewust zijn dat focusgroepen hebben aangetoond dat
gebruikers de behoefte hebben uitgesproken om woonprojecten te mogen ervaren,
ondanks het risico van mislukking.
Om goede trajecten te ontwikkelen, is het van essentieel belang voor professionelen om
te weten of gebruikers in staat zijn hun uitgaven te dekken.
Opdat een project succesvol zou zijn, zou een gebruiker moeten:
•
de vrijheid hebben om te beslissen wanneer hij alleen wil zijn en wanneer met
anderen;
•
bekwaam zijn of geholpen worden bij het nemen van beslissingen;
•
deel uitmaken van een evoluerend project dat in de loop van de tijd kan worden
bijgewerkt.
De Recovery Star (ontwikkeld door Triangle Consulting in 2011 namens het Forum van
aanbieders van Geestelijke gezondheidszorg) is een nuttig hulpmiddel bij
huisvestingsprojecten om de prioriteiten te identificeren waarop moet ingezet worden
om bepaalde functionele vaardigheden te bereiken om op een goeie manier te kunnen
samenwonen.
De recovery star wordt gebouwd door de bewoner en gedeeld met de operator en de
gezinsleden.
Nadat de scores zijn vastgesteld op tijdstip 0 (T0) en de scores voor de gebieden die
men samen wil vergroten op tijdstip 1 (T1), worden actielijnen ingesteld om score T1 te
bereiken.

ITALIË

Goede praktijken
Wie? Microcredit group at ASL Center of Mental Health in Modena.
Waar? Modena - Italië
Wat en hoe? Microkredietgroep. De groep is een instrument voor persoonlijke groei en
verandering: het produceert een gevoel van verbondenheid, van persoonlijke en sociale
identiteit, zelfrespect en hoop. De leningsaanvraag is een van de mogelijke acties binnen
de werkgroep; acties die hoe dan ook een aantal positieve transformaties mogelijk
maken: symptoomverbetering, minder gebruik van medicatie, vermindering van
ziekenhuisopnames, meer sociale relaties.
Link: http://www.sassuolo2000.it/2017/10/04/i-10-anni-del-gruppo-di-microcreditopresso-il-centro-di-salute-mentale-di-carpi/
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Italie
VK
GRIEKENLAND

Wie? organisatie “città del sole”
Waar? Perugia Italië
Wat en hoe? De organisatie, opgericht in 1998 om werkwijzen te ontwikkelen voor
mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid door individuele “netwerk”
projecten. Het PRISMA project (onderzoek, interventie programma, geestelijke
gezondheid en zelfstandigheid) activeert een netwerk van “normale” woonvormen,
werk, vrije tijd, vakantie waar mensen met een mentale kwetsbaarheid kwalitatieve
antwoorden op hun noden vinden
Wie? St. Mungo’s (organizatie voor daklozen)
Waar? Londen
Wat en hoe? Huisvesting met gedeelde besluitvorming over de regels door middel van
een contract. The Old Theatre in Londen is een huisvestingsproject voor straatslapers die
uitgesloten zijn van andere accommodatieprojecten. Het project is gericht op mensen
met zeer complexe behoeften (zoals psychische problemen), maar niet alleen. Het
project voorziet niet in "huisregels" voor de cliënten, maar deze worden
overeengekomen tijdens onderhandelingen met de gebruikers en vermeld in het contract
van de gebruiker.
Link:
https://www.crisis.org.uk/media/20499/staircases_elevators_and_cycles_of_change201
0.pdf
https://www.homeless.org.uk/homeless-england/service/st-mungos-old-theatre
Wie? “Ippokratis II” Pension, vrouwelijke en mannelijke gebruikers van geestelijke
gezondheidszorg
Waar? 43 Arkadias St & Korytsas St Peristeri
Wat en hoe? Bewoners van het "Ippokratis II"-pension controleren hun
verantwoordelijkheidsniveau via hun therapeutisch plan. Er wordt geprobeerd de
gebruikers zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. In het therapeutisch plan
van elke gebruiker ligt de nadruk op het niveau van autonomie en het vermogen om de
volledige verantwoordelijkheid te nemen.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.

Activiteiten

Leerdoel: hoe kunnen we een prioriteitenkaart maken om de mogelijkheden van
gebruikers te vergroten
Activiteit
Giulia, 40 jaar oud, woont nog maar een maand met thuiszorg. Ze woont samen met twee
andere vrouwen die veel ouder zijn dan zij. Ze is bij hen ingetrokken omdat ze niet alleen
kon wonen, dit was haar enige echte optie. Haar zus Maria, de enige in haar familie
waarmee ze in contact is, vertelt de huisassistent dat Giulia zorgzaam is, dat ze niet
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gemeen is en dat ze zeker weet te dat Guilia zal wennen aan de nieuwe situatie. Giulia
lijkt echter niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Ze werd altijd behandeld en voelde
zich als een klein meisje, in de verwachting dat anderen voor haar zouden zorgen. Ze weet
zeker dat haar zus haar doelbewust verlaten heeft. Sinds ze in het nieuwe huis woont
breit Giulia, spendeert ze uren aan het verven van haar nagels en spreekt ze alleen met
de huisassistent. Haar kamergenoten weten niet hoe ze met haar moeten omgaan en ze
zijn vooral geïrriteerd omdat Giulia niet helpt in het huis en niet met hen communiceert.
Ze denken dat ze raar is en te verschillend van hen om in hetzelfde huis te blijven. Tijdens
een huisbezoek vult Giulia de recovery star in en geeft ze een score van 2 punten toe aan
alle gebieden, verwijzend naar de huidige status (T0).
Een van de deelnemers speelt de rol van Giulia, een andere speelt Maria en een derde
speelt de huisassistent:
De activiteit van de drie "acteurs" bestaat uit het gezamenlijk beslissen in welke gebieden
de capaciteiten van Giulia in de volgende drie maanden moeten worden verbeterd (T1).
Het "prioriteitenschema", dat verwijst naar de recovery star categorieën, wordt
aangevuld met een verwijzing naar T1 (drie maanden).
De activiteit gaat verder met de deelnemers die - na het vergelijken van de scores en het
delen van informatie over de situatie van Giulia - proberen aan te bevelen wat moet
worden gedaan om Giulia's vaardigheden gedurende de volgende drie maanden te
verbeteren.
De activiteit eindigt met de vaststellingen en opmerkingen van de deelnemers over het
definiëren van prioriteiten en acties die kunnen worden genomen om het succes van
huisvestingsprojecten te vergemakkelijken.
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Prioriteiten
10
8
6
4
2
0

T 1 - 3 maanden

T0

Laten we even oefenen!

Zet de zinsdelen in de juiste volgorde zodat ze een volledige zin vormen.
Literatuur beveelt aan dat operatoren- te ondersteunen bij - moeten verminderen –
hun beschermend gedrag - het herstelproces - om gebruikers …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
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Module 2. Hfst4a. VRIJWILLIGERSWERK - Is de ondersteuning
gepersonaliseerd of gestandaardiseerd?
Definitie
Vrijwilligerswerk in een omgeving van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen
vereist voorbereiding en verantwoordelijkheid. Volgens bronnen en meningen van
deskundigen ("Riflessioni sul rapporto tra medico e volontario socio-sanitario" Dr. Alberto
Argentoni) (Beschouwingen over de verhouding tussen dokter en sociaal-sanitaire
vrijwilliger) is een basisvoorbereiding nodig van de vrijwilligers over het thema, de risico's
en de problemen. De voorbereiding is niet alleen nuttig voor de gebruikers, maar ook
voor de vrijwilliger, die psychische stress, emotionele betrokkenheid en bijgevolg
frustratie kan oplopen.
Uitdagingen
De professional die met vrijwilligers werkt, heeft een belangrijke rol op vlak van
coördinatie, supervisie, controle en management. Na een algemene en
gestandaardiseerde voorbereiding op het werk dat ze zullen doen, is er een persoonlijke
ondersteuning voor vrijwilligers nodig omdat het belangrijk is hun persoonlijkheid,
motivatie, ambities en houdingen te begrijpen. Bovendien zal de voorbereiding van de
vrijwilligers zich focussen op empathie en het luisteren naar mensen.
Daarom beweert een groot percentage van experts dat het belangrijk is
gepersonaliseerde projecten te ontwikkelen die niet alleen op procedureel niveau, maar
vooral op empathisch niveau gedeeld worden, om een effectieve verbetering van de
levenskwaliteit van de gebruiker en de valorisatie van zijn/haar persoonlijke middelen en
capaciteiten te bevorderen. Tegelijkertijd vergt een persoonlijke ondersteuning tijd
omdat het nodig is de vrijwilliger, zijn persoonlijke interesses en ambities te kennen.
Voordelen
De samenwerking en de koppeling die vrijwilligers en professionals hebben, is erg
belangrijk en nuttig voor de gebruikers. Wij geloven dat diversiteit op een professionele
manier voordelen oplevert en waarde toevoegt aan de uitvoering van de activiteiten en
de taken waarbij gebruikers betrokken zijn.
Het is ook belangrijk om te beslissen wie de activiteit van de vrijwilliger zal begeleiden,
omdat deze laatste verschillende rollen kan hebben. Inderdaad, de professional heeft
mogelijks geen directe verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de vrijwilliger.
Bovendien kan de vrijwilliger ook een echte brug slaan tussen de maatschappij en de
gebruikers, waardoor het bewustzijn toeneemt.
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GRIEKENLAND

VK

ITALIË

Goede praktijken
Wie? Fondazione Cariplo
Waar? Provincie Bergamo, Como, Milano e Sondrio
Wat en hoe? De Stichting ondersteunde het Lavoro&Psiche-project, dat een innovatief
model voor arbeidsintegratie valideerde en verspreidde voor mensen met ernstige
psychiatrische stoornissen. Het investeerde een budget van 4 miljoen euro in het
initiatief, dat experimenteerde met innovatieve elementen van publieke en private
actoren: technische tabellen voor jobintegratie binnen de ASL, de professionele figuur van
de coach, de methodologie voor de evaluatie van interventies, participatieve planning. De
aanpak aan de basis van het werkmodel voor geestelijke gezondheid in Lombardije vormt
het project.
Link: http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/lavoropsiche/lavoro-psiche.html
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/lav/lavoroepsiche_lineeguida_web.pdf
Wie? NHS England, Denk Lokaal Handel Persoonlijk, Nationale Stemmen
Waar? Het gehele land
Wat en hoe? Een trainingsdocument voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg
om meer gepersonaliseerde diensten te leveren. Het document beschrijft enkele kritische
resultaten en succesfactoren in de zorg, ondersteuning en behandeling van mensen die
geestelijke gezondheidszorg gebruiken, vanuit hun perspectief. Het doel van het
document is commissarissen en dienstverleners te helpen bij de organisatie van
persoonsgerichte zorg en herstelgerichte ondersteuning voor mentale en fysieke
gezondheid, en om te weten wanneer ze dit bereiken.
Link:
https://www.housinglin.org.uk/_assets/Resources/Housing/OtherOrganisation/NoAssum
ptions_MH_report.pdf
Wie? EKPSY Gemengde groep bewoners / gebruikers van 19 tot 60 jaar oud
Waar? Residentieel Huis in Kalithea
Wat en hoe? Elke persoon in het woonhuis is uniek. Hun behoeften en vaardigheden zijn
uniek. Het gepersonaliseerd plan wordt geschreven en beoordeeld door beroepsmensen
in samenwerking met de gebruikers.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Link: http://ekpse.gr/en/contact

Activiteit

Leerdoel: 1. bewustzijn vergroten van het belang van ondersteuning van vrijwilligers 2.
Kennis vergroten van vrijwilligerswerk, de grenzen en hun oplossingen
Bespreek in groepsverband uw persoonlijke ervaringen: heeft u ooit met vrijwilligers
gewerkt? Wat zijn de uitdagingen die kunnen optreden bij de samenwerking? Wat zijn
de voordelen?
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nabespreking: na de oefening, bespreek je met de groep hun ervaringen.
Tips:
•

•

je kan de oefening op verschillende manieren doen. verdeel de groep in 2
kleine groepen. 1 groep bespreekt de voordelen, de andere groep bespreekt
de uitdagingen. Na deze oefening kun je in groep antwoorden bedenken op
de uitdagingen.
Probeer het gesprek over de voordelen en de uitdagingen te bekijken vanuit
verschillende perspectieven (de gebruiker, de vrijwilliger zelf, de professional,
de bredere samenleving,…)

Laten we even oefenen!

Waar of niet waar
1)
2)
3)
4)

Voorbereiding van vrijwilligers is nodig om psychologische stress en frustratie
te voorkomen. (Waar – niet waar)
De rol van beroepsmensen is alleen de coördinatie van het werk van
vrijwilligers (Waar – niet waar)
De vrijwilliger kan ook een brug slaan tussen gebruikers en de maatschappij
(Waar – niet waar)
Om een effectieve verbetering van de levenskwaliteit van de gebruiker te
bevorderen, is het belangrijk om gepersonaliseerde projecten voor
vrijwilligers te creëren. (Waar – niet waar)
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Module 2. Hfst 4b. LEVENSLANG LEREN: regelmatige supervisie en
vorming (inclusief timemanagement)
Definitie
Professional zijn in de geestelijke gezondheidszorg vereist een reeks vaardigheden en
kennis die verder gaat dan hun vakgebied. Het wordt bijvoorbeeld noodzakelijk dat alle
betrokkenen bij het herstel van personen met een psychische aandoening specifiek zijn
opgeleid om diensten te verlenen in overeenstemming met de huisvestingsprojecten,
aangezien ze toelaten om de levenskwaliteit van de gebruikers te verbeteren en
tegelijkertijd de privacy van de gebruiker te respecteren. Daarom moeten geestelijke
gezondheidswerkers regelmatig een up-to-date training volgen over verschillende
onderwerpen die verband houden met de kwaliteit van huisvesting en, in het bijzonder,
een reeks vaardigheden en competenties vernieuwen of ontwikkelen die de opbouw van
een gezonde relatie tussen de gebruiker en de geestelijke gezondheidswerker mogelijk
maken. Bovendien moeten de gezondheidswerkers kunnen werken aan
conflictbeheersing en verandering, maar ook aan de organisatie van het leven van de
gebruiker. Timemanagement speelt bijvoorbeeld een cruciale rol bij het organiseren van
het dagelijks leven van de gebruikers. Supervisie dient een regelmatig deel uit te maken
van levenslang leren. Supervisie helpt professionals in de geestelijke gezondheidszorg
hun competenties in het ondersteunen van mensen te behouden.
Uitdagingen
De belangrijkste reden is dat het leidt tot onafhankelijkheid van de gebruikers zelf, wat
vaak tot uitdrukking komt in de menselijke relaties en zelfredzaamheid. Dit toont
opnieuw hoe professionals in de geestelijke gezondheidszorg, in de context van
huisvesting, therapeutisch kunnen zijn, niet alleen bij de behandeling van de ziekte, maar
ook bij het bevorderen van het niveau van autonomie. Het is belangrijk op te merken hoe
dit een venster op de buitenwereld kan zijn, aangezien zelfstandigheid de integratie en
acceptatie van de gebruikers in de gemeenschap kunnen vergemakkelijken. Het falen om
een levenslang leersysteem op te zetten, zal leiden tot ernstige problemen bij het
herstelproces van de cliënten.
Voordelen
Naast vorming moeten medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg regelmatig
worden opgevolgd en supervisie krijgen. Volgens J. Carpenter en C. Coomber (VK) heeft
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supervisie verschillende positieve resultaten voor de gezondheidswerkers die meer steun
van de organisatie ervaren, vooral omdat werken in de geestelijke gezondheidszorg een
sterke emotionele betrokkenheid vereist. Bovendien is supervisie gekoppeld aan
werktevredenheid, inzet en behoud.
https://www.scie.org.uk/publications/briefings/briefing43/
Goede praktijken

ITALIË

Wie? Dipartimento Biomedicina sperimentale e Neuroscienze cliniche; U.O.C. Psichiatria,
AOUP; Ambulatorio Gravi Disabili, AOUP - PALERMO
Waar? PALERMO ITALIË
Wat en hoe? Project "Verbetering van de geïntegreerde hulp aan mensen met
beperkingen"
Het doel van de studie is de impact van de M.A.I.D.A. te bestuderen op gebruikers die
betrokken zijn bij de Severe Disability Clinic (kliniek voor Ernstige invaliditeit) en hun
zorgverleners, in termen van kwaliteit van de waargenomen zorg.
Link: Erika.lacascia@unipa.it

Wie? S.Orsola-Malpighi Hospital, Study Center EBN
Waar? Bologna
Wat en hoe? Gerichte diensten voor Case Management training
Sant’Orsola-Malpighi is een structuur met een hoog niveau van bekwaamheid
op het gebied van klinisch bestuur (KB) die in de loop van de jaren
vaardigheden op het gebied van opleiding en onderzoek heeft ontwikkeld. Het
Centrum EBN houdt zich bezig met opleiding in klinisch assistentieonderzoek
en organiseert, in samenwerking met de Universiteit van Bologna,
doorlopende opleiding en universitaire initiatieven in Casemanagement en Op
Feiten Gebaseerde Praktijk (FGP).
Link: www.ebn1.eu www.evidencebasednursing.it
Wie?
SISISM, Società italiana di scienze infermieristiche in salute mentale
(Vereniging Verpleegskundige wetenschappen voor Geesteszorg)
beroepsmensen
Waar? Bologna
Wat en hoe?
Netwerken tussen beroepsmensen en onderzoek in de verpleegkundige zorg
SISISM werd opgericht in 2017 en heeft tot doel de cultuur, identiteit,
vaardigheden en goede praktijken van verpleegkundigen in de geestelijke
gezondheidszorg uit te bouwen, de kwaliteit van de zorg aan de burgers te
verbeteren en de constante bijwerking van geregistreerde beroepsmensen te
bevorderen. Samenwerking tussen beroepsmensen en verpleegkundig
onderzoek is de kernactiviteit van het bedrijf.
Link: https://www.nurse24.it/infermiere/professione/sisism-societascientifica-infermieri-salute-mentale.html
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VK
GRIEKENLAND

Wie? Richmond Fellowship
Waar? Liverpool
Wat en hoe? Tijdskredietproject over isolement door integratie in de lokale
gemeenschap. Het tijdskredietproject van de huisvestingsorganisatie
Richmond Fellowship heeft tot doel het sociale isolement aan te pakken
waarmee volwassenen in de omgeving van Liverpool met psychische
gezondheidsproblemen te maken hebben. Het project neemt een nieuwe
aanpak aan door individuen te ondersteunen tijdens het contact met hun
lokale gemeenschap, om toegang te krijgen tot diensten en hun vertrouwen te
herstellen. Het project schept mogelijkheden voor mensen met psychische
problemen om hun vaardigheden en tijd uit te wisselen en daarmee hun
geestelijke gezondheid te verbeteren door de vijf manieren van welzijn op te
nemen: contact maken, geven, leren, opmerken en actief zijn.
Link:
http://www.richmondfellowship.org.uk/how-we-can-help-new/find-aservice/merseyside/our-time-liverpool/
Wie? Helleens Centrum voor Geestelijke Gezondheid en Onderzoek
Waar? Athene, Thessaloniki, Patras, Crete, Zante, Livadeia / Griekenland
Wat en hoe? Toegang bieden tot een open platform voor levenslang leren en
beroepsopleiding met verschillende cursussen die door drukke beroepsmensen
gebruikt kunnen worden op een tijdstip dat hen past. Het Helleens Centrum
voor Geestelijke Gezondheid en Onderzoek (psychiatrische en adviesdiensten,
huisvestingsinstallaties voor kinderen en volwassenen met psychische
problemen) onderhoudt een online trainingsplatform voor beroepsmensen in
de geestelijke gezondheidszorg. Het platform is een compleet en continu
evoluerend elektronisch leersysteem dat beroepsopleiding ondersteunt en in
bredere zin levenslang leren in alle stadia.
Link: http://elearning.ekepsye.gr/mod/page/view.php?id=203

Activiteiten

Activiteit 1
Leerdoel: bewustzijn vergroten over de voordelen van levenslang leren 2. Kennis
vergroten over timemanagement
Bespreek per twee wat de belangrijkste uitdagingen waren in jouw beroepsleven en
welke vaardigheden je hebt ontwikkeld om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden.
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Den he dat ze kunnen worden toegepast bij het werken in een huisvestingsproject? Op
welke manier?
nabespreking: vat op het einde van de oefening samen wat de groep zegt.
Activiteit 2:
Leerdoel: verbeteren van vaardigheden op vlak van timemanagement
Dit is een lijst met vaardigheden op vlak van timemanagement. Lees ze door in groepen
van 3 en zoek een voorbeeld van hoe mensen deze vaardigheden kunnen aanleren in
hun dagelijks leven. Vermijd voorbeelden uit uw beroepsleven.

Aanpassing van de plannen aan
veranderende omstandigheden

Gelijkaardige taken groeperen om de
overgangstijd te beperken

Processen analyseren en de
eenvoudigste manier selecteren om een
taak te volbrengen

Multitasking; soepel overgaan van de
ene taak naar de andere

Hulp vragen wanneer overweldigd door
aanvragen
Assertiviteit om nee te zeggen tegen
ongepaste aanvragen die afleiden van
centrale taken
Meer complexe taken aanvatten als u het
meest energie en de scherpste
concentratie hebt

Openstaan voor efficiëntere manieren
om dingen te doen
Organiseren van digitale bestanden voor
eenvoudige consultatie
Prioritering van verzoeken en aanvragen
Nauwgezetheid

Controleren hoe tijd wordt besteed

Herziening van de prestaties en
eliminatie van afwijkingen van
prioriteiten

Uitstelgedrag vermijden

Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse
doelen instellen

Bredere doelen in kleinere delen splitsen
en zich concentreren op één stap tegelijk

Realistische normen stellen voor
kwaliteit en perfectionisme vermijden

Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse
"to do" -lijsten maken
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Tijdverspillers elimineren

Laten we even oefenen!

Vul aan:
Professionals in de geestelijke gezondheidszorg moeten regelmatig een up to
date ________
over verschillende onderwerpen krijgen en, specifiek, een
reeks vaardigheden en competenties ontwikkelen die de opbouw van een
gezonde relatie tussen de______
en de _________
toelaat.
Professionals in de geestelijke gezondheidszorg, in de context van __________
kunnen therapeutisch zijn, niet alleen bij de behandeling van de ziekte, maar ook
bij de vorming van ____________
personen.
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Module 2. Hfst 5: HULPBRONNEN OP VLAK VAN HUISVESTING Wordt het geld van de gebruiker rechtstreeks aan hen
toegekend?
Definitie
Geldbeheer is een van de vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks leven. Mensen
met een ernstige psychische kwetsbaarheid kunnen problemen hebben bij het beheren
van hun geld wat maakt dat ze op dat vlak mogelijks hulp en training nodig hebben.
Ondersteuning bij geldbeheer moet een onderdeel zijn van een persoonlijk herstelplan.
Mensen met psychische problemen besteden soms meer geld als ze zich niet goed voelen.
Het weerstaan aan de verleiding om te winkelen kan heel moeilijk zijn vanwege een aantal
symptomen van psychische problemen, zoals verhoogde impulsiviteit,
geheugenproblemen en moeilijkheden bij het vooraf plannen. Martin Lewis, oprichter
van het beleidsinstituut dat zich toelegt op onderzoek naar de verwoestende link tussen
psychische problemen, onderstreept: "Maak u geen illusies: problemen met de
geestelijke gezondheid kunnen ernstige schulden veroorzaken en ernstige schulden
kunnen mentale gezondheidsproblemen veroorzaken".
Uitdagingen
Hoe kunnen we mensen ondersteunen die niet de mogelijkheden hebben om hun geld te
beheren? Er zijn geen gemakkelijke antwoorden en elke situatie moet afzonderlijk
worden bekeken, vooral in het kader van huisvesting waar bewoners verschillende
mogelijkheden en moeilijkheden zullen hebben op dit vlak.
Daarnaast blijft het de uitdaging hoe we mensen kunnen ondersteunen die het
potentieel hebben om hun eigen geld te beheren, zonder hierin te opdringerig in te zijn.
Hoe kunnen we hierin samenwerken met familie en verwanten van de persoon.
Een paternalistische houding en stigma kunnen een obstakel zijn om mensen te
ondersteunen in het beheer van hun geld of om hen te helpen bij het nemen van
beslissingen.
Voordelen
Als gebruikers zelf hun geld beheren is dit een uiterst belangrijke stap op weg naar
autonomie en eigen verantwoordelijkheid, en bevordert dit hun keuzerecht en de
zelfbeschikking. Het moet dus worden aangemoedigd. Anderzijds kan geldbeheer door
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professionelen, familie of verwanten een manier van bescherming zijn voor sommige
gebruikers die deze verantwoordelijkheid niet kunnen nemen of voor gebruikers tijdens
een crisisperiode. Elk situatie onderzoeken als een unieke situatie en hierin samenwerken
met gebruikers en hun families is zeker winstgevend voor alle betrokken partijen.

VK

ITALIË

Goede praktijken
Wie? Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – ASST Rhodense – Garbagnate
Milanese (MI) – UOP di Rho; Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Scienze
Politiche e Sociali – Milaan.
Waar? Rho, Italië
Wat en hoe? Studie over "administratieve ondersteuning". Monitoring van gebruikers,
verantwoordelijk voor de UOP (Unità Operativa di Psichiatria) van Rho, met de
bescherming van administratieve ondersteuning. De administratieve ondersteuning werd
in Italië geïntroduceerd met de wet nr. 6 van 9 januari 2004. Deze heeft als doel , met een
zo klein mogelijke beperking van hun mogelijkheid iets te doen, mensen die volledig of
gedeeltelijk onafhankelijk in hun uitvoering van de functies van het dagelijks leven
(fysieke of mentale beperking), te beschermen met tijdelijke of permanente
ondersteuningsinterventies.
Link: danielemastromo@gmail.com - Patients Coordinator in Support Administration
Wie? Onlus Associazione Italiana Amministratori di Sostegno Solidali
Waar? Rome
Wat en hoe? De AIASS Onlusn Italian Association Support Administrators Supportive is
een vrijwilligersvereniging zonder winstoogmerk die ondersteuning, assistentie en
training wil bieden aan ondersteuningsbeheerders die een dergelijke functie niet als
beroep uitoefenen, maar als een "dienst" voor zwakke personen die volledige of
gedeeltelijke autonomie missen.
Link: http://www.aiassonlus.it/
Wie? Nationale Gezondheidszorg (NHS)
Waar? Heel het land
Wat en hoe? Persoonlijk gezondheidsbudget. Het stelt mensen in staat hun geld te
besteden aan gezondheidszorg en ondersteuning. Een persoonlijk gezondheidsbudget is
een hoeveelheid geld om uw gezondheids- en welzijnsbehoeften te ondersteunen,
gepland en overeengekomen tussen een persoon die psychische problemen heeft (of
iemand die hen vertegenwoordigt) en een lokaal NHS-team. Het is geen nieuw geld, maar
het kan betekenen dat u geld anders uitgeeft, zodat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Met
een persoonlijk gezondheidsbudget kunt u uw gezondheidszorg en ondersteuning
beheren, zoals behandelingen, apparatuur en persoonlijke verzorging, op een manier die
bij u past. Het werkt op dezelfde manier als persoonlijke budgetten, waardoor mensen
hun sociale zorgbehoeften kunnen beheren en betalen.
Link:
https://www.nhs.uk/NHSEngland/patient-choice/personal-health-budget/Pages/aboutphb.aspx
https://www.thinklocalactpersonal.org.uk/Browse/coordinatedcare/Personalbudgetsand
personalhealthbudgets/
https://www.england.nhs.uk/personal-health-budgets/
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Kroatië

Wie? NGO SUSRET
Waar? Zagreb, Kroatie
Wat en hoe? NGO Susret uit Zagreb, Kroatië, ondersteunt sinds 2006
gemeenschapgebonden huisvestingsondersteuning voor mensen met psychische
problemen. Hun gebruikers in de huisvestingseenheid krijgen zakgeld voor voedsel voor
een periode van 2-8 dagen, afhankelijk van de financiële managementvaardigheden van
individuele gebruikers, geld voor kleding of schoenen, en hebben hun andere fondsen van
familie of vrienden om uit te geven of te sparen als ze dat willen. Gebruikers krijgen
ondersteuning en coaching indien nodig.
Link: http://www.zagreb.hr/posjet-udruzi-susret/48349

Activiteiten

Leerdoel: professionelen in de geestelijke gezondheidszorg beter laten begrijpen hoe
gebruikers zich voelen tijdens onderhandelingen over geldbeheer. Professionelen laten
nadenken en laten aanvoelen als ze te opdringerig zijn.
Activiteit 1 - rollenspel
Marianna woont in een huis samen met anderen. Haar enig inkomen is haar pensioen.
Niettemin heeft ze de afgelopen 3 maanden al het geld van haar pensioen uitgegeven in
slechts 2 dagen. Dus vroeg ze de andere bewoners om geld zodat ze eten kon kopen.
Ze heeft een sessie met de psycholoog van de dienst.
Een van de deelnemers speelt de rol van Marianna, en een andere de rol van de
psycholoog.
Na het rollenspel deelt elke deelnemer zijn/haar bedenkingen en gevoelens mee.
Daarnaast zullen alle toeschouwers ook bespreken wat er is gebeurd.
Activiteit 2 – rollenspel
Niki woont in een woonhuis samen met anderen en haar enig inkomen is haar
vervangingsinkomen. Ze gaat graag elke week naar het theater, om de drie dagen een
kopje koffie drinken, ze leest boeken (die ze koopt) en geeft cadeautjes aan haar neven.
Ze kreeg te horen dat ze haar financiële problemen met de medewerkers op de dienst
moest bespreken. Ze is erg bezorgd dat ze haar geld niet meer zelf zal mogen gebeuren.
Ze wil niet afhankelijk zijn van anderen op vlak haar geld.
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Eén van de deelnemers speelt de rol van Niki en een andere de rol van de
beroepsgezondheidswerker.
Na het rollenspel deelt elke deelnemer zijn/haar bedenkingen en gevoelens mee.
Daarnaast zullen alle toeschouwers ook bespreken wat er is gebeurd.
Tips
De activiteiten kunnen ook in 2 groepen worden uitgevoerd, elk met twee acteurs en
een paar toeschouwers. Een andere variant is dat alle deelnemers als groep de rol van
de gebruiker spelen en de facilitator de rol van professional opneemt.
Nabespreking
Zorg ervoor dat de deelnemers aandacht schenken aan de gevoelens van de gebruiker,
met vragen zoals:
•
•

"Hoe denk je dat Marianna/Niki zich tijdens het gesprek voelde?"
"Heeft de professional geprobeerd om haar behoeften te respecteren? Was
hij/zij flexibel? Heeft hij/zij geprobeerd haar een vooraf bepaalde oplossing te
doen accepteren?"

Laten we oefenen

1) Waar of Niet waar:
➢ Gebruikers van geestelijke gezondheidszorg die in een woonhuis wonen,
beheren altijd hun eigen geld: Waar of Niet waar
➢ Gebruikers van geestelijke gezondheidszorg die in een woonhuis wonen,
beheren nooit hun eigen geld: Waar of Niet waar
➢ Een beroepspersoon in geestelijke gezondheidszorg is nooit betrokken bij
dagelijks geldbeheer: Waar of Niet waar
➢ Gebruikers van geestelijke gezondheidszorg kunnen hun eigen geld niet
beheren: Waar of Niet waar
➢ Gebruikers van geestelijke gezondheidszorg vinden het altijd gemakkelijk om
hun geld te beheren: Waar of Niet waar

DIENSTEN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 107

➢ Het is gemakkelijk voor gezinnen om een gebruiker van geestelijke
gezondheidszorg te helpen zijn eigen geld te beheren, er is geen behoefte aan
training en oefening voor de gebruiker: Waar of Niet waar
2) Kies het juiste woord om de zin af te maken
Het is / is niet altijd gemakkelijk voor beroepsmensen om te beslissen of een gebruiker
in staat is zijn eigen geld te beheren. In huisvestingsvoorzieningen waar bewoners
verschillende / dezelfde niveaus van functioneren hebben, wordt deze beslissing
eenvoudiger / moeilijker.
We moeten er / mogen er niet zeker van zijn dat gebruikers hun geld niet kunnen
beheren.
Het financieel beheer van gebruikers kan / kan niet van tijd tot tijd veranderen.
3) Probeer de zinnen te verbinden
Geheugenproblemen en verhoogde
impulsiviteit kunnen het volgende
veroorzaken:

Geld en Geestelijke gezondheid

Er is een instituut gespecialiseerd in
studies rond moeilijkheden bij

Moeilijkheden in geldbeheer

Als het gaat om financiële zaken moeten
beroepsmensen veel werken met

Schulden

Geestelijke gezondheidsproblemen blijken
in verband te staan met

Familieleden

4) Vul de lege plekken in met het juiste woord
Volgens professionals besteden sommige mensen met psychische problemen
……………….. als ze zich niet goed voelen. Tegelijkertijd is elk geval anders en het vraagt
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veel werk met gebruikers en hun families om een evenwicht te vinden tussen
………………………….. en ……………………………….. We moeten hen aanmoedigen om een
……………………………………. te vormen om met geld om te gaan. De nadruk moet gelegd
worden op de ………………………………. van gebruikers die het potentieel hebben om voor
zichzelf ……………………………… te zijn.
Opleiding – autonomie - verantwoordelijk – geld – bescherming – autonomie –
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Module 2 – Hfst 6: EFFECTBEOORDELING - Is sociale integratie een
belangrijk doel?
Definitie
Inclusie staat centraal in zowel het doel van de behandeling als de beoordeling van de
behandelingsresultaten. Inclusie is het tegenovergestelde van isolement. Inclusie gaat
over deel uitmaken van de samenleving en de mogelijkheid hebben om gebruik te maken
van de hulpbronnen in de gemeenschap volgens iemands voorkeuren.
Vanuit de literatuur en vragenlijsten uitgedeeld aan professionelen in de geestelijke
gezondheidszorg in verschillende Europese landen, over "het begrijpen van het belang
van effectbeoordeling in het huisvestingsproces van mensen met psychische problemen",
kunnen we drie belangrijke aspecten nader bekijken:
Sociale integratie (33%)
Betrokkenheid van de gebruikers op hun behandeling (32%)
Proces van deinstitutionalisering (19%)
Sociale en arbeidsintegratie zijn belangrijk om te vermijden dat de problemen van
gebruikers chronisch worden en hun psychische toestand verslechtert en voor het herstel
van hun autonomie. Relaties tussen huisgenoten is belangrijk, maar de relatie met de
bredere omgeving is ook belangrijk.
Voordelen:
Relaties opbouwen in de eigen context zijn hoofdaspecten van een huisvestingsproces.
Een goede levenskwaliteit hangt nauw samen met de aanwezigheid van diensten in de
nabije omgeving en hun reële beschikbaarheid. Een goede relatie met de omgeving
betekent deel uitmaken van de gemeenschap.
De elementen waarmee rekening moet worden gehouden: de behoeften en wensen van
de gebruikers; kan de ligging van het huis inclusie bevorderen, gevoel van affiniteit met
de omgeving.
Een huis vinden in de buurt van winkels, gezondheidsdiensten, openbaar vervoer,
ontspanningsmogelijkheden, kan het welbevinden van de gebruikers bevorderen en de
vereenzaming thuis voorkomen. Verschillende studies tonen aan dat buurten met een
lage sociale samenhang moeten vermeden worden. Omgekeerd kan een goede keuze
plaatsen zijn waar toegang is tot gemeenschapsbronnen zoals:
Koffieshop, restaurant, boekhandel, supermarkt en kerk;
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-

Ondersteuning vanuit de gemeenschap, openstaan voor diversiteit;

-

De graad van waargenomen veiligheid door gebruikers

Deze maken het allemaal gemakkelijker voor gebruikers om praktische
levensvaardigheden te leren, waardoor de afhankelijkheid van professionelen vermindert
en hun autonomie wordt bevorderd.
Uitdagingen
Sociale integratie is erg belangrijk voor een gezonde samenleving. Woningen waar
gebruikers alleen in interactie gaan met het personeel, is niet meer aanvaardbaar, omdat
het een schending van de mensenrechten betekent. Het is belangrijk dat mensen
ondersteund worden om verbindingen te leggen met hun omgeving.
Wanneer gebruikers geen gebruik kunnen maken van de gezondheidszorg, kan dit een
beperking betekenen voor hun autonomie en een risicofactor vormen voor sociaal
isolement. Het kan zowel als een oorzaak en als een effect van mentaal lijden worden
beschouwd.

ITALIË

Goede Praktijken
Wie? Italiaanse regering
Waar? Italië
Wat en hoe? Hervorming III sector. Het wetsdecreet 3 juli 2017, nr. 117 gekend als de
"Derde Sectorcode". (Wet 6 juni 2016 nr. 106) Hervorming van de Derde sector, van de
sociale onderneming en van de discipline van de algemene overheidsdienst. De definitie
van de Derde Sector werd geïntegreerd met het oog op maatschappelijk nut. De
activiteiten, typerend voor de Derde sector, kunnen nu worden uitgevoerd door
verschillende vormen van vrijwilligerswerk en vrije actie (vrijwillig) of wederkerigheid
(verenigingsbeleid) of productie en uitwisseling van goederen of diensten (coöperaties /
sociale onderneming).
Link: http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Codice-del-Terzo-settore-entra-in-vigoreoggi-Decreto-legislativo-03072017-n-117.aspx
Wie? Cooperativa sociale Uscita di sicurezza – Menselijke stichting
Waar? GROSSETO ITALIË
Wat en hoe? De Stichting evalueert de sociale impact van gemeenschapsdiensten . Het
evalueert de impact van de diensten geleverd door de coöperaties, met behulp van de
SROI methode (Sociaal rendement op investering), en onder de diensten, in het bijzonder
de diensten in geestelijke gezondheidszorg. Het verwijst naar de veranderingstheorie die
het psychofysisch welzijn wil verbeteren. De interventie, die werkt aan het bewustzijn en
het beheer van hun emoties en pathologie, versterkt de dimensies van vertrouwen en
sterkte. Het bevordert het vermogen om beslissingen te nemen en het dagelijks leven te
beheren, met de constructie van een levensplan dat vertrekt vanuit een sociaal netwerk.
Link:
http://www.uscitadisicurezza.grosseto.it/test/wp-content/uploads/2016/02/BS-2016VALUTAZIONE.pdf
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VK

Wie? Consortium Geestelijke gezondheid van Liverpool
Waar? Liverpool
Wat en hoe? Geestelijke gezondheid strategiegroep BAMER (Zwart, Aziatisch, Ethnische
Minderheid & Vluchteling). BAMER’s-behoeften op het gebied van geestelijke
gezondheid zijn al lang als een probleem geïdentificeerd door BAMER-personen met
ervaring in psychische problemen, gevolmachtigden, dienstverleners en lokale
maatschappelijke organisaties. Ondanks een sterke partnerschapswerking & netwerken
tussen de belangrijkste partijen, is er in Liverpool geen strategisch forum dat aandacht
besteedt aan BAMER’s geestelijke gezondheidsproblemen en initiatieven. Het
Consortium heeft daarom deze groep opgericht, in partnerschap met de belangrijkste
partijen, om het probleem naar voor te brengen als onderdeel van haar lopend
werkprogramma om de participatie van belanghebbenden in de ontwikkeling van de
strategie voor geestelijke gezondheid en dienstenverbetering in Liverpool te
ondersteunen. De doelstellingen van de groep zijn:
Verbetering van de geestelijke gezondheid en het welzijn van de BAMERgemeenschappen in Liverpool door informatie aan en beïnvloeding van de
inbedrijfstelling van geestelijke gezondheidszorg & dienstverlening voor geestelijke
gezondheid om beter te voldoen aan de behoeften van de gemeenschap
Verbetering van de toegang tot geschikte ondersteuning & diensten voor BAMERmensen in partnerschap met aanbieders van geestelijke gezondheidszorg opdat de
diensten voldoen aan de behoeften van BAMER-personen
Link: http://www.liverpoolmentalhealth.org/bamer/

Activiteiten

Activiteit 1 - rollenspel
Leerdoel: aantonen van het belang van evaluatie, nadenken over mogelijke
hulpbronnen op vlak van huisvesting, nadenken over de indicatoren voor inclusie
Luigi is 23 jaar oud. Hij is enig kind en heeft niet veel vrienden. Zijn ouders zijn erg
bezorgd en zijn tot nu toe niet erg geneigd geweest om zijn autonomie te bevorderen.
Luigi is een sociaal persoon. Hij bezit goede pragmatische vaardigheden. Hij houdt van
het leven in de buitenlucht en heeft met succes agrarische studies gevolgd. Hij heeft
moeite om zich te oriënteren in de stad en daarom vermijdt hij vaak om alleen te gaan
naar plaatsen die hij niet kent. Luigi is een gebruiker van een centrum voor geestelijke
gezondheidszorg en sinds een maand woont hij in een ondersteund appartement met 2
kamergenoten. Vandaag gaat Luigi eenmaal per week naar het centrum voor geestelijke
gezondheidszorg en bezoekt sporadisch het dagcentrum, waar hij, naar eigen zeggen,
geen interessante activiteiten voor hem vindt.
Uw doel als begeleider is om het aantal plaatsen dat Luigi bezoekt in de komende 6
maanden te vermeerderen.

DIENSTEN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 112

1.
2.
3.

4.
5.

Neem een kaart van de stad of het district waar Luigi woont en markeer op de
kaart de plaatsen die momenteel door hem worden bezocht.
Duid dan de plaatsen, diensten, formele en informele diensten aan die
bestaan in het gebied en die een mogelijkheid voor Luigi kunnen vormen.
Denk na over welke acties en hulpmiddelen u kunt activeren als operator en
als dienst om Luigi te ondersteunen bij het uitbreiden van het netwerk van
relaties en bezigheden.
Identificeer minstens 5 indicatoren om de interventie te controleren en te
evalueren.
Na de oefening deelt u de resultaten allemaal samen.

Nabespreking:
Hoe onderzoek je nieuwe kansen voor sociale integratie en bezigheden voor Luigi?
Vind je het moeilijk om indicatoren te onderzoeken om de impact van uw hulp te
beoordelen?
Behalve wat gevonden werd, zijn er andere indicatoren die u belangrijk vindt?

Laten we even oefenen!

1.

Bouw een hele zin door de volgende fragmenten te ordenen.

Levenskwaliteit / Een goede / van diensten / voor mensen / en hun reële beschikbaarheid
/ de aanwezigheid / hangt nauw samen met / in de omgeving
Een goede levenskwaliteit voor mensen hangt nauw samen met de aanwezigheid van
diensten in de omgeving en hun reële beschikbaarheid.
2.

Zoek de ontbrekende woorden

…………………… en ……………………………. opbouwen in hun eigen levenscontext zijn
hoofdaspecten van een ………………………. proces. Een goede ………………………………. voor
mensen hangt nauw samen met de aanwezigheid van ………………………….. in de regio en
hun reële beschikbaarheid.
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MODULE 2. ANTWOORDEN
Hfst. 1A
1.

Vul de zinnen aan met de ontbrekende woorden.

In de “stapsgewijze” benadering, is de mate van betrokkenheid van de gebruiker in het
planningsproces, bijzonder relevant, met name de keuze van de woonplaats, die rekening
houdt met zijn specificiteit, zijn behoeften en zijn verwachtingen.
Het is belangrijk om gepersonaliseerde projecten te ontwikkelen om zo een verbetering van
de levenskwaliteit van de bewoner te realiseren.

2.

Zet de zinsdelen zo dat je een volledige zin maakt.

Ontwikkeling van huisvestingstrajecten vereist een grondige kennis van hoe instellingen
werken.

Hfst. 1B
1.

Waar of niet waar
•
•
•
•

2.

Het hebben van een zinvolle daginvulling of werk speelt een belangrijke rol bij
het zich goed voelen. WAAR
Optreden tegen vooroordelen is erg belangrijk. WAAR
Mensen willen hun huis niet verhuren aan mensen met een
ondersteuningsnood. WAAR
Mensen met een ondersteuningsnood kunnen van betekenis zijn voor
anderen vertrekkende van hun sterke punten / talenten. WAAR
Zoek de ontbrekende woorden

Als mensen OPENSTAAN voor personen met PSYCHISCHE PROBLEMEN kan dit ertoe
bijdragen dat ze VLUGGER BEREID zijn om hun woning te verhuren aan mensen met
ondersteuningsbehoeften.
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Hfst 2A
1.

Waar of niet waar

•
•

•

Het is belangrijk dat de casemanagers zich richten op sociale integratie. WAAR
Als professional ondersteunt u alleen de persoon met een psychische
kwetsbaarheid NIET WAAR
Het is beter dat iemand alleen wordt ondersteund door professionals. NIET
WAAR
Vrijwilligers hebben een grote impact binnen een wooncontext. WAAR

6.

Zoek de ontbrekende woorden

•

Een casemanager kan ADVIES geven, proberen alle CRISISSEN op te lossen, bezoekt de
bewoner in ZIJN WONING, houdt de resultaten bij van controles en testen, HOUDT
TOEZICHT op het medicatieschema, past klinische profielen aan en helpt, indien nodig,
om iemand in contact te brengen met zijn huisarts of andere specialisten.
Hfst. 2B
Waar of niet waar
1.

Herstel betekent dat gebruikers op zichzelf kunnen wonen. WAAR

2.

Gebruikers verkiezen geen ondersteuning tijdens hun verblijf in
huisvestingsvoorzieningen. NIET WAAR

3.

Aspecten zoals sociale activiteiten, arbeidsbemiddeling en training zijn niet
belangrijk om een bevredigende levensstandaard te garanderen. NIET WAAR

4.

Gebruikers verkiezen dat iemand anders in het dagelijks leven voor hen
keuzes maakt. NIET WAAR

5.

Geestelijke gezondheidszorgoperatoren zijn van mening dat de relatie tussen
de diensten een belangrijk aspect is voor de gebruikers. WAAR

6.

Gebruikers hebben hulp nodig om hun leven buitenshuis te organiseren.
WAAR

7.

Complexe en multidisciplinaire hulp garandeert de continuïteit van de zorg.
WAAR
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8.

Gebruikers verkiezen om in geïsoleerde huizen te wonen, slecht verbonden
met de rest van de stad. NIET WAAR

9.

Mensen met psychische problemen zijn zeer sterk in het beoordelen van de
voor- en nadelen van verschillende woonmogelijkheden. WAAR

Hfst. 3A
Waar of niet waar?
A Het ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis betekent dat de persoon hersteld is. NIET
WAAR
B Rehabilitatieplannen omvatten training van sociale vaardigheden, psycho-educatie
met terugvalpreventieplan, werken met gezinnen, cognitieve remediëring en
ondersteunde tewerkstelling. WAAR
C Huisvesting verbetert de levenskwaliteit van de gebruikers. WAAR
D Het klinisch management van huisvesting houdt ook de bevraging in van het mentaal
welbevinden van de bewoners. WAAR
E Bij het eerste teken van achteruitgang van de geestelijke gezondheid moet de
gebruiker worden verwezen naar de acute ziekenhuisafdeling. NIET WAAR

Hfst. 3B
Literatuur beveelt aan dat operatoren hun beschermend gedrag moeten om gebruikers
te ondersteunen bij het herstelproces.

Hfst. 4A
Waar of niet waar
1)
2)
3)
4)

Voorbereiding van vrijwilligers is nodig om psychologische stress en frustratie
te voorkomen. WAAR
De rol van beroepsmensen is alleen de coördinatie van het werk van
vrijwilligers NIET WAAR
De vrijwilliger kan ook een brug slaan tussen gebruikers en de maatschappij
WAAR
Om een effectieve verbetering van de levenskwaliteit van de gebruiker te
bevorderen, is het belangrijk om gepersonaliseerde projecten voor
vrijwilligers te creëren. WAAR
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Hfst. 4B
Vul aan:
Professionals in de geestelijke gezondheidszorg moeten regelmatig een up to date TRAINING
over verschillende onderwerpen krijgen en, specifiek, een reeks vaardigheden en competenties
ontwikkelen die de opbouw van een gezonde relatie tussen de GEBRUIKER en de
PROFESSIONAL toelaat.
Professionals in de geestelijke gezondheidszorg, in de context van HUISVESTING kunnen
therapeutisch zijn, niet alleen bij de behandeling van de ziekte, maar ook bij de vorming van
ONAFHANKELIJKE personen.

Hfst. 5
1) Waar of Niet waar:
➢ Gebruikers van geestelijke gezondheidszorg die in een woonhuis wonen,
beheren altijd hun eigen geld: NIET WAAR
➢ Gebruikers van geestelijke gezondheidszorg die in een woonhuis wonen,
beheren nooit hun eigen geld: NIET WAAR
➢ Een beroepspersoon in geestelijke gezondheidszorg is nooit betrokken bij
dagelijks geldbeheer: NIET WAAR
➢ Gebruikers van geestelijke gezondheidszorg kunnen hun eigen geld niet
beheren: NIET WAAR
➢ Gebruikers van geestelijke gezondheidszorg vinden het altijd gemakkelijk om
hun geld te beheren: NIET WAAR
➢ Het is gemakkelijk voor gezinnen om een gebruiker van geestelijke
gezondheidszorg te helpen zijn eigen geld te beheren, er is geen behoefte aan
training en oefening voor de gebruiker: NIET WAAR

2) Kies het juiste woord om de zin af te maken
Het is niet altijd gemakkelijk voor beroepsmensen om te beslissen of een gebruiker in
staat is zijn eigen geld te beheren. In huisvestingsvoorzieningen waar bewoners
VERSCHILLENDE niveaus van functioneren hebben, wordt deze beslissing MOEILIJKER.
We mogen er niet zeker van zijn dat gebruikers hun geld niet kunnen beheren.
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Het financieel beheer van gebruikers kan van tijd tot tijd veranderen.
3) Probeer de zinnen te verbinden
Geheugenproblemen en verhoogde
impulsiviteit kunnen het volgende
veroorzaken:

Moeilijkheden in geldbeheer

Er is een instituut gespecialiseerd in
studies rond moeilijkheden bij

Geld en Geestelijke gezondheid

Als het gaat om financiële zaken moeten
beroepsmensen veel werken met

Familieleden

Geestelijke
gezondheidsproblemen
blijken in verband te staan met

Schulden

4) Vul de lege plekken in met het juiste woord
Volgens professionals besteden sommige mensen met psychische problemen GELD als
ze zich niet goed voelen. Tegelijkertijd is elk geval anders en het vraagt veel werk met
gebruikers en hun families om een evenwicht te vinden tussen het AUTONOMIE en
BESCHERMING. We moeten hen aanmoedigen om een OPLEIDING te vormen om met
geld om te gaan. De nadruk moet gelegd worden op de AUTONOMIE van gebruikers die
het potentieel hebben om voor zichzelf VERANTWOORDELIJK te zijn.

Hfst. 6
1. Bouw een hele zin door de volgende fragmenten te ordenen.
Een goede levenskwaliteit voor mensen hangt nauw samen met de aanwezigheid van
diensten in de omgeving en hun reële beschikbaarheid.
2.

Zoek de ontbrekende woorden

“WONEN” en RELATIES opbouwen in hun eigen levenscontext zijn hoofdaspecten van een
HUISVESTING proces. Een goede LEVENSKWALITEIT voor mensen hangt nauw samen met
de aanwezigheid van DIENSTEN in de regio en hun reële beschikbaarheid.
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MODULE 3: ANDERE DIENSTEN, BEDRIJVEN, SCHOLEN …
Deze module behandelt alle indicatoren voor de doelgroep andere diensten,
bedrijven, scholen, enz. U kan ook drie video's vinden op de HERO-website.

HOOFDSTUK 1
HOOFDSTUK 2
HOOFDSTUK 3
HOOFDSTUK 4
HOOFDSTUK 5
HOOFDSTUK 6

Evaluatieproces
Lokale hulpbronnen
Casemanager
Voorstelling
Flexibiliteit en klinische overheid
Verantwoordelijkheden en keuzes
Vrijwilligerswerk en
Burgermaatschappij
Verantwoordelijkheid en keuzes
Hulpbronnen voor huisvesting
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MODULE 3. HFST 1a: EVALUATIEPROCES – Programma's ter
ondersteuning van de sociale integratie van de gebruikers van de
dienst
Definitie
Een groot aantal mensen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid hebben
problemen met sociale integratie en hebben hierbij ondersteuning nodig. Voordat u een
huisvestingsproject start, is het belangrijk om te beoordelen of er programma's
beschikbaar zijn die inzetten op sociale integratie. Hierbij is samenwerking tussen
verschillende diensten belangrijk. Het opzetten van een woonproject is altijd het
resultaat van een langdurig planningsproces waarbij cliënten, hun families,
professionelen en openbare diensten betrokken zijn (dat wil zeggen huisartsen,
zorgassistenten, ondersteunend personeel, plaatselijke kantoren verbonden met het
project, enz.).
Bij de opstart van een woonproject is het belangrijk dat het personeel de bewoners
ondersteunt bij hun dagelijkse activiteiten en bij het onderhouden van relaties met
mensen die voor hen belangrijk zijn. Vooral op momenten dat deze relaties onder druk
komen te staan.
Uitdagingen
Mensen met een psychische kwetsbaarheid worden soms vergeleken met “meteoren”
die moeten worden verbonden om te voorkomen dat ze “exploderen”. Inzetten op
inclusie en verbinding met de gemeenschap zal de negatieve gevolgen van isolatie helpen
voorkomen.

Voordelen
Woonprojecten zijn succesvol wanneer de betrokken diensten zich onderling kunnen
verbinden en ze inzetten op samenwerking met het oog op inclusie en empowerment
van personen met een psychische kwetsbaarheid.
Goede prakijken
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VK

ITALIË

Wie? Associazione Progetto Itaca Roma
Waar? Rome, Italië
Wat en hoe? Cursus "Familie aan Familie". Vaak weten diegenen met een familielid met
een psychische aandoening niet hoe zich te gedragen en voelen zich eenzaam. De gratis
cursus "Familie aan Familie" biedt informatie en ondersteuning en wordt gehouden door
andere familieleden van lijdende mensen, opgeleid volgens de standaard van de
Nationale Alliantie voor Geestesziekten (NAMI), een organisatie van familieleden en
gebruikers die zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten.
Link: http://progettoitacaroma.org/formazione
Wie? Officina Impresa Sociale Srl
Waar? Bologna
Wat en hoe? Officina Impresa Sociale Srl organiseert ondersteuningstrajecten met
behulp van de IPO-methodologie voor mensen met psychische stoornissen. De IPO
(Individuele Plaatsing Ondersteuning) -methode biedt gebruikers een nietassistentiebenadering, maar richt zich op persoonlijke stabiliteit en verantwoordelijkheid,
met begeleidende acties en constante en continue gebruikersondersteuning in
onderzoek en sociale integratie en jobverwerving. De interventies worden uitgevoerd in
een netwerk met ENAIP Emilia-Romagna, met supervisie en coördinatie van het
Ministerie voor geestelijke gezondheidszorg en gefinancierd door de regio EmiliaRomagna.
Link: http://www.oficina.bologna.it
Wie? Nationaal ontwikkelingsteam voor integratie
Waar? Heel het land
Wat en hoe? Project Huisvesting voor Geestelijke gezondheidszorg en Sociale Integratie.
Dit drie jaar durende project gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid,
geleid door het Nationaal ontwikkelingsteam voor integratie (NOTi), gaat in op de
noodzaak gemeenschapsintegratie op te nemen in de kern van de huisvestingsplanning
en zijn ontwerp, door het vergroten van kennis, inzicht en ontwikkeling van elementen
om:
een overstap te ontwerpen en uit te voeren van woonzorg naar afzonderlijke huisvesting
en ondersteuningsarrangementen op basis van een doel van maatschappelijke integratie
effectieve huurovereenkomsten te ontwikkelen en te implementeren en
personeelstrainingen met betrekking tot huisvestingsrechten op te nemen
ondersteuningsaanbieders op te leiden om ondersteuning te bieden die integratie in de
gemeenschap bevorderen
een evaluatie-instrument te gebruiken, 'The Inclusion Web' ,waarmee aanbieders en
lasthebbers de impact van nieuwe praktijken rond integratie in de gemeenschap kunnen
kwantificeren
de economische implicaties te begrijpen van de overgang van woonzorg naar
ondersteunde woonmodellen
Link:
https://www.ndti.org.uk/uploads/files/HSI_for_mental_health_flyer_final_March_2011.
pdf
https://www.ndti.org.uk/news/housing-for-mental-health-and-social-inclusion-project1

ANDERE DIENSTEN, BEDRIJVEN, SCHOLEN 121

GRIEKENLAND
KROATIË

Wie? Attikon Universitair Ziekenhuis/ gebruikers
Waar? Universitair Ziekenhuis
Wat en hoe? Het Universitair Ziekenhuis ondersteunde de oprichting van een nieuwe
Gebruikersvereniging in hun sociale integratie. Mensen met een psychose hebben
minder sociale relaties buiten hun familie in vergelijking met de algemene bevolking. Het
Attikon Universitair Ziekenhuis ondersteunde gebruikers die het ziekenhuis bezochten
om een nieuwe gebruikersvereniging te creëren. Sociaal verbonden zijn is niet alleen
belangrijk voor psychisch en emotioneel welzijn, maar heeft ook een positieve invloed op
het fysieke welzijn.
Link: http://www.attikonhospital.gr/index.php/iatriki-ypiresia/eksoterika-iatreia
Wie? attikon universitair ziekenhuis
Waar? Zagreb, Kroatië
Wat en hoe?
Svitanje NGO uit Zagreb, Kroatië, heeft een café in UPH Vrapče, waar een ergotherapeut,
maatschappelijk werker en psychiater vrijwilligers helpen sociale vaardigheden en
zelfredzaamheid op te bouwen terwijl ze een vorming tot ober krijgen. Nadat de
gebruikers hun training hebben voltooid, vinden ze banen op de arbeidsmarkt.
Link: https://www.vecernji.hr/vijesti/kafic-svitanje-konobarenje-za-oporavak-odpsihickih-bolesti-368295

Activiteiten

Leerdoel: Hoe kunnen we de inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid
verhogen?
Rollenspel
Gedurende ongeveer een maand wonen vier cliënten samen in een huis met
ondersteuning. Hierbij worden ze begeleid door twee verschillende psychiaters van het
Ministerie Geestelijke gezondheidszorg.
Tijdens de huisbezoeken merken zowel psychiaters als hulpverleners op dat de bewoners
een gespannen relatie hebben opgebouwd. De vier cliënten lijken zich bedreigd te voelen
door de buitenomgeving. Daarom hebben ze de neiging om het grootste deel van de dag
thuis door te brengen, waar ze zich vervelen en elkaar irriteren.
Er wordt een vergadering belegd met de twee psychiaters, de coördinator van de
thuisoperatoren en een maatschappelijk werker van de plaatselijke gemeente om het
probleem aan te pakken en te onderzoeken welke initiatieven buiten het appartement
kunnen overwogen worden om de integratie van de patiënten in de buurt aan te moedigen
Vier deelnemers spelen respectievelijk de rollen van de twee psychiaters, de coördinator
van de ondersteuningsoperatoren en de sociaal assistent.
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Na het rollenspel deelt elke deelnemer zijn mening en gevoelens mee en zal met de
anderen bespreken wat er is ontstaan.

Laten we oefenen!

1. Maak een juiste zin met de volgende zinsdelen:
Woonprojecten zijn succesvol// van personen met een psychische kwetsbaarheid. // ze
inzetten op // zich onderling kunnen verbinden en// inclusie en empowerment
//wanneer de betrokken diensten // samenwerking met het oog op
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

2. Verbind de items aan de rechterkant met de items aan de
linkerkant.
Bij de opstart van een
huisvestingsproject moet het
personeel de bewoners ondersteunen
in het onderhouden van
Bij de opstart van een
huisvestingsproject moet het
personeel de deelnemers helpen bij
hun dagelijkse

activiteiten

relaties die belangrijk voor hen
zijn.
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Module 3. Unit 1b. LOKALE HULPBRONNEN - Ervaringen van
gezinnen en betaalbare accommodatie
Definitie
Het is belangrijk dat huisvesting betaalbaar en toegankelijk is. Dit is een
belangrijke hefboom op vlak van inclusie.
Literatuur geeft aan dat woningen, omliggend gebied en buurt van invloed zijn
op de geestelijke gezondheid van mensen die er wonen. Wanneer mensen in een
huis wonen waar ze zich goed voelen en zich verbonden voelen met hun
omgeving, heeft dit een positieve invloed op hun geestelijke gezondheid. Het
uitgangspunt blijft dat mensen kunnen kiezen waar, hoe en met wie ze willen
wonen.
Mensen met een beperking hadden vroegen veel te weinig de mogelijkheid om
deze keuzes te maken. We merken nu een grote verandering.
Vanuit
verschillende invalshoeken zoeken we manieren om mensen met een beperking
te ondersteunen. Het doel is dat mensen met een beperking samen met mensen
die voor hen belangrijk zijn, kunnen bepalen hoe ze willen wonen.
Mensen die ervoor kiezen om een residentieel project op te starten, vinden
eigen regie erg belangrijk. Ze willen kiezen waar en met wie ze wonen. Dit is niet
altijd de gemakkelijkste manier en zeker niet de kortste weg naar een passend
antwoord op hun woonvragen.
De toegevoegde waarde van een dergelijk proces ligt in het feit dat je dit samen
met anderen doet. Je kan je eigen huis vorm geven en de gewenste
ondersteuning realiseren in samenspraak met anderen.
Uitdagingen
Mensen vinden het belangrijk om erbij te horen en deel uit te maken van de
buurt en van de bredere samenleving. Het opbouwen van relaties met de
omgeving, met buren is erg belangrijk. Met elkaar kennismaken waardoor
wederzijds respect en vertrouwen kan groeien, is een eerste stap. Niemand wil
alleen door professionelen ondersteund worden. Professionele en nietprofessionelen kunnen hierin complementair zijn. Een kopje koffie met je
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buurman, een bezoek aan familie of vrienden zijn momenten die heel belangrijk
zijn voor mensen. Deze dingen dragen bij tot een goed gevoel en zich omringd
voelen. Dit levert een directe bijdrage aan de levenskwaliteit.
De uitdaging is het type accommodatie te zoeken dat past bij de eigen
voorkeuren, maar tegelijkertijd ook betaalbaar en toegankelijk is.
Door contact te leggen met de omgeving, tussen mensen en diensten wordt de
samenleving voor iedereen toegankelijker.
Voordelen
Mensen kiezen voor een woonproject omdat ze er net als iedereen bij willen
horen. Naast een comfortabel huis spelen de buurt en de omgeving een cruciale
rol. Voor wie ondersteuning nodig heeft, is het belangrijk dat zij zelf kunnen
kiezen op wie zij vertrouwen om geholpen te worden.
Iedereen is van betekenis. Het is goed om alle mogelijkheden in de buurt te
bekijken. Kan iemand vrijwilligerswerk doen op een basisschool? Kan iemand
helpen in een sociaal restaurant? ...
Bewoners van een woonproject vertellen ons dat het heel belangrijk is om lokaal
verbonden te zijn en deel uit te maken van de gemeenschap. Dit is een van de
redenen waarom mensen er bewust voor kiezen om een initiatief te starten.
Daarnaast vinden ze het belangrijk om betrokken te zijn en mee vorm te geven
aan hoe het huis eruit zal zien.
Goede praktijken
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ITALIË
GRIEKENLAND

Wie? (ASL Cagliari, ERSU Cagliari, Servizio Sociale del Comune.
Waar? Cagliari, Italië.
Wat en hoe? Het project "shared living" is een ervaring van samenwoning tussen
psychische patiënten en universiteitsstudenten. Het heeft tot doel de autonomie en
sociale integratie van mensen met psychische problemen te bevorderen en tegelijkertijd
universiteitsstudenten de mogelijkheid te bieden tot persoonlijke en sociale groei. Een
resultaat van integratie, waarbij de Sociale dienst van de gemeente, het team van het
Departement geestelijke gezondheidszorg en de gezondheidswerkers van de drie Centra
voor geestelijke gezondheidszorg, de ERSU die de universiteitsstudenten heeft uitgekozen
betrokken zijn.
Link:
http://www.ersucagliari.it/index.php?option=com_remository&Itemid=137&func=select
&id=72&eprivacy=1
Wie? Vereniging Solaris, familieleden, gebruikers
Waar? Rome
Wat en hoe? "The House Keys "is een huisvestingsproject gecreëerd door" Solaris "; een
non-profitorganisatie opgericht door familieleden van gebruikers die eerder in
therapeutische gemeenschappen woonden en waarvan het hoofddoel is actief onderzoek
te doen naar alternatieve huisvestingsoplossingen en institutionele oplossingen. De
functie van Solaris is sociale bemiddeling: het identificeert en verhuurt de appartementen
die beschikbaar worden gesteld aan haar leden, met de mogelijkheid om financiële
garanties aan de eigenaars te geven. Solaris heeft geen eigen fondsen en de gebruikers
betalen maandelijks het verschuldigd bedrag voor de huur en nutsvoorzieningen. Dit geld
komt uit persoonlijk inkomen (pensioenen van nabestaanden, begeleidende toelagen,
lijfrentes); als de inkomsten onvoldoende zijn, komt het Departement Geestelijke
Gezondheidszorg van NHS tussen door subsidies toe te kennen.
Link: http://www.volontariato.lazio.it/solarisonlus/attivita.asp
Wie? ESTIA vereniging
Waar? Neo Psychiko, Griekenland
Wat en hoe? ESTIA is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan mensen met
een verstandelijke beperking gericht op de verbetering van hun levenskwaliteit en een zo
normaal mogelijke integratie in de gemeenschap. De families van ESTIA slaagden erin
manieren te vinden om huisvesting financieel te ondersteunen. Zij ontvingen voor dit
doel financiering van de regering, de EU, de private sector.
Het "ESTIA" -centrum werd in 1982 opgericht door ouders van mensen met psychische
problemen. In oktober 1998 werd het erkend als een gespecialiseerd centrum voor
beroepsopleiding, voor de uitvoering van EU-projecten. ESTIA is gespecialiseerd in het
bieden van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking gericht op het
verbeteren van hun levenskwaliteit en een zo normaal mogelijke integratie in de
gemeenschap. De families van ESTIA slaagden erin manieren te vinden om huisvesting
financieel te ondersteunen. Zij ontvingen voor dit doel financiering van de regering, de
EU, de private sector.
Link: http://www.eseepa.gr/images/stories/english.pdf
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BELGIË

Wie? Overheid, scholen, gebruikers en familie, beroepsmensen, architecten
Waar? Brugge, Vlaanderen
Wat en hoe?
‘Brugwonen’ beschrijft het proces van een huisvestingsproject voor mensen met een
psychiatrisch probleem. Alle partners hebben nauw samengewerkt om tot een resultaat
te komen. De samenwerking met sociale huisvestingspartners en de provincie maakte het
mogelijk om de voorzieningen te bouwen en te verhuren aan een voor de gezinnen
betaalbare prijs.
Link:
https://www.researchgate.net/publication/316102732_Brugwonen_een_ontwerpend_o
nderzoek_naar_cohousing_voor_volwassenen_met_een_chronische_gestabiliseerde_kwetsbaarheid

Activiteiten

Leerdoel: Weten dat er verschillende soorten huisvestingsaccommodaties zijn .
Er zich van bewust zijn dat iedereen verschillende behoeften heeft, daarom zijn
verschillende soorten huisvesting en ondersteuning belangrijk.
Activiteit
U kunt veel leren door met mensen te praten die een huisvestingsproject
hebben opgestart. Het kan een goed idee zijn om de huisvestingsprojecten in
uw regio op te lijsten. Hebben ze een website die je kan bezoeken? Welke
informatie vind je op hun website?
Ga en bezoek een huisvestingsproject. Schrijf vóór dit bezoek de dingen op die
u wilt vragen.
Tip:
Je kan de deelnemers al voorbereidend werk laten doen. Je kan hen een aantal
websites geven, waar ze verschillende soorten huisvesting kunnen vinden. Je
kan hen vragen om naar verschillen en overeenkomsten te zoeken

Laten we even oefenen!
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1.

Waar of niet waar

•

Mensen die een huisvestingsproject opstarten, vinden eigen regie erg
belangrijk. (waar of niet waar)
Het is niet belangrijk om in te zetten op lokale verbinding. (waar of
niet waar)
Mensen in huisvestingsprojecten vinden het erg belangrijk om lokaal
verbonden te zijn en deel uit te maken van de gemeenschap. (waar of
niet waar)
Het is erg moeilijk voor professionele en niet-professionele
hulpbronnen om complementair te zijn (waar of niet waar)

•
•

•

2.

Bouw een volledige zin door de volgende fragmenten te
rangschikken.

Op hun geestelijke gezondheid / met hun omgeving, / een positieve invloed /
Als mensen in een huis wonen / waar ze zich goed voelen / en verbonden zijn /
heeft dit
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Module 3. Hfst 2a. CASEMANAGER – Wat is de rol van een
casemanager?
Definitie
De casemanager is de persoon die een therapeutische relatie op lange termijn opbouwt
met mensen met een psychiatrische problematiek om te helpen bij hun herstel. De rol
van de casemanager is onder andere om in te zetten op de verbinding van de
verschillende organisaties en diensten, waaronder vrijwilligers en verschillende
geestelijke gezondheidszorgdiensten, die betrokken zijn op de persoon die nood heeft
aan ondersteuning. Casemanagement is een op feiten gebaseerde methode die bijzonder
succesvol is gebleken voor de vermindering van de noodzaak tot ziekenhuisopname en
die de resultaten van de behandeling verbetert.
De rol van casemanager kan volgens de literatuur worden ingevuld door professionelen,
maar ook door niet-professionelen (eigen netwerk, vrijwilliger, enz.)
Een casemanager ondersteunt de persoon met een psychische kwetsbaarheid en kan
hierbij verschillende taken op zich nemen: advies geven, crisissen oplossen, de bewoner
thuis bezoeken, resultaten bijhouden van controles en testen, toezicht houden op het
medicatieschema, de mentale toestand beoordelen en indien nodig helpen contact op te
nemen met de huisarts of met andere specialisten. De casemanager kan individuele,
sociale, gezondheids- en werkbijstand bieden.
De casemanager maakt verbinding met gemeenschapsgerichte diensten wanneer dit
nodig is voor de sociale integratie en het herstel van de persoon. Dit kan om verschillende
diensten gaan.

Uitdagingen
Een bezorgdheid bij de rol van casemanager is dat hij slechts een soort bediende
is die afspraken maakt. De klinische casemanager is een rol die dit probleem wil
verhelpen. Hij maakt niet alleen afspraken, maar moet de persoon ook
begeleiden naar deze afspraken.

Voordelen
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Volgens de literatuur kan de rol van casemanager worden ingevuld door
professionelen, maar ook door niet- professionelen (eigen netwerk, vrijwilliger,
enz.). Act (assertive case management) is een 24-uurs gezondheidsteam dat
zich specialiseert in kritieke situaties, het kan een alternatief zijn voor een
ziekenhuisopname.
Het benadrukt het belang van training en begeleiding voor de casemanager,
omdat ze mensen ondersteunen met problemen veroorzaakt door psychische
problemen.
Daarnaast is de casemanager zich bewust van gezondheidsvoorzieningen en
hoe deze toegankelijk zijn.
De casemanager moet individuele, sociale, gezondheids- en werkbijstand
bieden. Het is belangrijk dat de casemanager zich richt op sociale integratie.
Om dit te doen, zal het belangrijk zijn dat hij informatie uit de omgeving naar
de persoon vertaalt en probeert een positieve interactie te hebben met de
persoon en zijn netwerk, omgeving.
Goede praktijken
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ITALIË

Wie? Università degli Studi di Palermo; Associazione di Promozione Sociale L’isola che c’è –
Palermo.
Waar? Palermo, Italië
Wat en hoe? Bestuur en financiering bij psychiatrische revalidatie: een gezondheidsgericht
informatiesysteem.
Studie van modellen voor de herkenning van behoeften aan gegevens en indicatoren
nuttig voor een tijdige planning van rehabilitatie-interventies en een meer passende
toewijzing van middelen.
Link:
a.francomano@virgili
o.it
Wie? Regione Toscana
Waar? Toscane, Italië
Wat en hoe? Wet van de regio Toscane die modaliteiten, fondsen en hulpmiddelen
identificeert, de mogelijkheid biedt om een casemanager te hebben voor elke persoon
met een beperking. De meest opvallende punten van de resolutie over de "Uitvoering van
het regionale model van verantwoordelijkheidsopname voor een persoon met een
beperking” zijn: een "Levensproject" dat steeds persoonlijker wordt en inspeelt op de
behoeften van de persoon met een beperking, een "gezondheidsbudget", om de realisatie
van dit project te garanderen, een "casemanager" die de persoon en het gezin gedurende
het hele traject ondersteunt.
Link:
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/12/22/toscana-disabilita-con-il-progetto-di-vitail-percorso-e-sempre-piu-personalizzato-545298/
Wie? Centrum voor psychosociale zorg van de prefectuur Evros (Woonhuis en Beschermd
Appartement “Psixaspis”)
Waar? Orestiada, Griekenland
Wat en hoe? Een volledige beschrijving van de rol van Casemanager, gepubliceerd op de
webpagina van residentiële structuren, zodat iedereen kan worden geïnformeerd.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Het centrum voor psychosociale zorg van de Prefectuur Evros onderhoudt het Woonhuis
en het Beschermde appartement "Psixaspis". In de interne regulering van de twee
structuren is er een volledige beschrijving van de rol van de wetenschappelijk en
administratief verantwoordelijke. In Griekenland vormen deze twee functies samen de rol
van Casemanager, term die meestal in andere Europese landen wordt gebruikt. We zouden
een casemanager kunnen omschrijven als 'iemand afgestudeerd aan een faculteit
wetenschappen, gezondheid, mens- of sociale wetenschappen met expertise op het
gebied van geestelijke gezondheidszorg en ervaring op het gebied van revalidatie en
sociale re-integratie. Hij/zij oefent algemeen toezicht uit op wetenschappelijke,
therapeutische, administratieve, management- en onderwijskwesties.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
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BELGIË

Wat en hoe?
Realisatie van een nieuw huisvestingsproject dat rechtstreeks is gekoppeld aan een
gemeenschapscentrum, een crèche en een toevluchtsoord voor ouderen
Link:
http://www.vvgg.be/media/docs/Beeldvorming%20en%20destigmatisering/2012/Project
en_2012/6.%20Woonproject%20De%20Schorre.pdf

Activiteiten

Leerdoelen:
Wat zijn de verschillende diensten waarmee u kunt samenwerken?
In samenwerking is het belangrijk om de kennis, vaardigheden van anderen in
rekening te nemen, maar ook hun motivatie en tempo
Activiteit 1:
In een woonproject is het belangrijk om samen te werken met andere
diensten. Samenwerken begint bij het leren kennen van de diensten in jouw
omgeving. Het doel van deze oefening is om de diensten in het gebied te leren
kennen. Verdeel de groep in paren. Laat elk paar nadenken over de volgende
vragen.
Welke diensten zijn er in uw regio? Met welke diensten hebt u samengewerkt?
Zie je nog kansen op vlak van samenwerking?
Na deze oefening kan er een terugkoppeling zijn in de grote groep.

Activiteit 2
Het doel van deze oefening is om de rol van casemanager te ervaren in
samenwerking met andere diensten.
Voor deze oefening heb je een lange stok nodig (bamboestok). Vraag naar 5 of
6 vrijwilligers. De anderen kunnen observeren.
U legt de stok op de grond en deelt de groep vrijwilligers in twee. De ene groep
staat aan de ene kant van de stok, de andere aan de andere kant. Iedereen
neemt de stok op met slechts twee vingers. U houdt de stok boven uw hoofd.
U kunt de stok niet vasthouden. Hij moet op de vingers rusten. Dan laat u de
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stok zakken tot hij op de grond ligt. Iedereen moet contact houden met de
stok. Als iemand het contact verliest, moet u opnieuw beginnen.
Wanneer de oefening is afgelopen, praat u met de groep over de ervaringen.
De dingen die u kunt ervaren zijn:
• Het is niet altijd gemakkelijk om het tempo van de groep te volgen.
• Het kan helpen als iemand de leiding neemt
• ….
TIP:
Afhankelijk van de tijd die u hebt, stelt u een limiet in voor de tijd die u aan
deze oefening kunt besteden. Soms gaat het heel snel, maar soms werkt het
echt niet.
Als u nog tijd over hebt, kunt u na het debat de oefening nog een keer doen,
maar dan met de waarnemers. Gaat het beter?

Laten we even oefenen!

1.
•
•

•
•

2.

Waar of niet waar
De rol van casemanager kan worden opgenomen door professionelen en
ook door niet- professionelen (waar of niet waar)
Training en supervisie voor casemanagers is belangrijk omdat ze omgaan
met moeilijkheden veroorzaakt door psychologische problemen. (waar of
niet waar)
De casemanagers bieden alleen ondersteuning op vlak van gezondheid.
(waar of niet waar)
Het is belangrijk dat de casemanager zich richt op sociale integratie. (waar
of niet waar)
Zoek de ontbrekende woorden
De nadruk wordt gelegd op het belang van …………………………… en
……………………………… voor de casemanager omdat ze omgaan met
moeilijkheden veroorzaakt door …………………………………………
……………………………………..
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Module 3. Hfst 2b VOORSTELLING – Hoe ervoor zorgen dat de
gebruikers van de diensten zich bewust zijn van hun
ondersteuningsnoden?
Definitie
Personen met psychosociale beperkingen hebben mensenrechten zoals alle mensen. Het
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking is verplicht voor alle
burgers. Uitvoering van de conventie is onze plicht en verplichting. We zijn allemaal
verantwoordelijk voor de bescherming van mensenrechten. Mensen met een psychische
aandoening moeten ook geïnformeerd worden over hun rechten en hebben hulp nodig
bij de uitoefening ervan.
Mensen die betrokken zijn bij publieke en private instanties dachten na over de
voorstellingen en percepties van gebruikers en hun mate van motivatie en tevredenheid.
Ze wijzen erop dat als cliënten zich bewust zijn van hun eigen grenzen en middelen dit
een belangrijke factor is voor het resultaat van het woonproject.
Uitdagingen
Het stigma naar mensen met psychische problemen is vaak een combinatie van onderling
verbonden factoren: gebrek aan kennis, vooroordelen en sociale uitsluiting. Om deze
reden is het belangrijk om in te zetten op beeldvorming van mensen met een psychische
kwetsbaarheid en om de gemeenschap hierin ook te ondersteunen zodat iedereen zijn
plaats in de samenleving kan vinden.
Onderzoek toont aan dat mensen met een ernstige psychische aandoening volledig
bekwaam zijn om te evalueren of de verschillende woonoplossingen voldoen aan hun
behoeften, verlangens en ambities. Naast de wens die vorm van huisvesting te kiezen
waar ze de voorkeur aan geven om hun dagelijks leven te organiseren, willen de
gebruikers ook genieten van de ondersteuning van professionelen op een flexibele en
continue manier.
Deze wens symboliseert de interesse van de gebruikers voor ondersteuning die
autonomie en onafhankelijkheid garandeert, maar tegelijkertijd inzet op de detectie en
behandeling van psychische problemen. Indien dit niet gebeurt kan dit een invloed
uitoefenen op het welbevinden van de persoon en op de slaagkansen van het
woonproject.
Gedurende vele jaren was de professionele benadering alleen gericht op het beschouwen
van de persoon met een ernstige psychische aandoening in termen van tekort, pathologie
en disfunctie. Dit perspectief kan de herkenning en evaluatie van kostbare kwaliteiten
belemmeren, essentieel voor een op herstel gericht therapeutisch project.
Voordelen

ANDERE DIENSTEN, BEDRIJVEN, SCHOLEN 134

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt een multidimensionaal model voor, waarbij niet
alleen de tekorten en beperkingen worden onderstreept, maar alle levensdimensies.
Deze kijk kan helpen om de belangrijkste dingen te begrijpen die u moet doen om de
levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. De aandacht
vestigen op de sterke punten en niet op de tekorten, maakt het mogelijk om de
hulpbronnen van de persoon en van zijn gemeenschap te vergroten en om verschillende
huisvestingsoplossingen en -diensten te creëren die zich aan ieders behoeften kunnen
aanpassen.

VK

ITALIË

Goede praktijken
Wie? Luigi Sacco Hospitaal
Waar? Milaan
Wat en hoe? De focus van het project "Ondersteund huis" is de bevordering van de
middelen van de patiënt tot huisvesting. Elke gebruiker heeft een geïndividualiseerd
project afgesproken, gepland volgens het team van beroepsmensen. Het project omvat
een Casemanager en een evaluatiesysteem voor interventie. De bevoorrechte
instrumenten voor de monitoring van de ervaring zijn videotaping en de ICF
(Internationale classificatie van werking door OMS). Met deze hulpmiddelen kan de
relatie van de gebruiker met zijn levenscontext worden aangetoond. Het project heeft
het mogelijk gemaakt om de opvangcapaciteit en de nabijheid van de gemeenschap ten
opzichte van de patiënt te verbeteren, om de bemiddelende rol van de operatoren te
herkennen tussen de behoeften van de patiënt en die van de gemeenschap zelf
Link: http://supportedhousing.altervista.org/chi-siamo/il-progetto2/
Wie? Bewustwordingsweek Geestelijke gezondheidszorg (evenement)
Wat en hoe? Geestelijke gezondheidsproblemen treffen ongeveer twee derde van de
bevolking, met veel stil leed. De Bewustwordingsweek Geestelijke Gezondheidszorg is
een nationale campagne om stigmatisering rond het onderwerp te helpen voorkomen.
Het evenement wordt gecoördineerd door de "Stichting Geestelijke gezondheidszorg",
die een onderzoek deed waarbij werd ontdekt dat bijna twee derde van de mensen
zeggen dat ze een psychisch probleem hebben gehad.
Link: https://www.mentalhealth.org.uk/
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Wie? NGO Apostoli - Beschermd appartement - Gebruikers met een hogere mate van
autonomie.
Waar? Kypseli, Athene
Wat en hoe? De meesten van deze gebruikers zijn zich bewust van hun problemen en
moeilijkheden en worden aangemoedigd om ze te bespreken met beroepsmensen in de
geestelijke gezondheidszorg.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
In de ngo Apostoli - Beschermd appartement in Kypseli worden gebruikers met een
hoger niveau van autonomie ondersteund om zelfstandig te wonen. De meesten van
deze gebruikers zijn zich bewust van hun problemen en moeilijkheden en worden
aangemoedigd om ze te bespreken met beroepsmensen in de geestelijke
gezondheidszorg
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Link: http://www.mkoapostoli.com/?page_id=6257

Activiteiten

Leerdoelen: bestrijd het stigma in huisvesting, bevorder sociale integratie, bevorder het
bewustzijn bij mensen van andere instanties
Activiteit
Tips: de activiteit kan worden uitgevoerd door een persoon alleen of kleine
groepjesStel dit scenario aan de deelnemers voor:
U bent een beheerder van een gebouw. In het gebouw dat u beheert, heeft een sociale
coöperatie appartementen gehuurd om huisvestingsprojecten voor mensen met
psychische problemen te activeren. Binnenkort komen deze nieuwe huurders in het
gebouw toe.
De andere huurders hebben zich al bezorgd getoond voor deze nieuwe flatgenoten.
Verdeel de deelnemers in twee groepen. Beide groepen moeten de rol van een
beheerder spelen. De eerste groep moet nadenken over de moeilijkheden veroorzaakt
door buren. De tweede moet nadenken over de moeilijkheden veroorzaakt door nieuwe
gebruikers die naar het gebouw verhuizen.
Vraag de twee groepen om een checklist van 10 moeilijkheden op te stellen die
gebruikers en buren kunnen tegenkomen.
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Vraag de groep na discussies om zijn rol te veranderen en oplossingen te zoeken voor
kritieke problemen die door anderen zijn ontdekt. Welke oplossingen kunnen worden
geactiveerd om kritieke problemen te beheren?
Na de oefening deelt u de resultaten met de groepen.

Nabespreking:
- Vraag de deelnemers hoe ze zich voelden om in de plaats van gebruikers en huurders
te staan
- Hebben de deelnemers moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van de activiteit?
-Wat raden de deelnemers aan om de activiteit te vergemakkelijken?

Laten we even oefenen!

Verbind de onderdelen aan de rechterkant met de onderdelen aan de linkerkant.
Onderzoek toont aan dat mensen met
een ernstige psychische aandoening
volledig bekwaam zijn om te beoordelen
of

maar tegelijkertijd inzet op de detectie
en behandeling van psychische
problemen.

Het stigma naar mensen met psychische
problemen is vaak

een mix van onderling verbonden
factoren: gebrek aan kennis,
vooroordelen en sociale uitsluiting.
de verschillende woonoplossingen
voldoen aan hun behoeften, verlangens
en ambities.

Deze wens symboliseert de interesse van
de gebruikers voor ondersteuning die
autonomie en onafhankelijkheid
garandeert,
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Module 3. Hfst3a. FLEXIBILITEIT EN KLINISCH BESTUUR –
Monitoringteams voor huisvestingsprojecten
Definitie
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beveelt aan dat alle diensten die
behandelingen, ondersteuning en huisvesting bieden aan mensen met psychische
problemen, gecontroleerd moeten worden op de kwaliteit van de zorg en de
mensenrechten. De aanbevolen monitoring omvat: de beoordeling van de
levensstandaard; het bereiken van een optimale kwaliteit van de behandeling van
geestelijke en lichamelijke gezondheid; handhaving van rechten om rechtsbevoegdheid
uit te oefenen en afwezigheid van onmenselijke behandeling. Het team dat de kwaliteit
van huisvesting bewaakt, moet multidisciplinair zijn en een persoon hebben die de
gebruikers vertegenwoordigt. Er moet een monitoringprocedure worden opgezet en het
team moet worden opgeleid om kwaliteitsbeoordelingen te leveren. Interviews met
aanbieders van diensten moeten worden gehouden, evenals met de gebruikers zelf.
Uitdagingen
Onze peilingen hebben ook aangetoond dat toezicht een prioriteit moet zijn. Dergelijk
toezicht moet regelmatig worden uitgevoerd volgens de vastgestelde procedures,
volgens criteria die vooraf gekend zijn. Wetten dicteren meestal verplichte interne
kwaliteitscontroles, maar de praktijk toont dat het verplicht zou moeten zijn regelmatig
bezoek te ontvangen van onafhankelijke comités in de geestelijke gezondheidszorg en
huisvestingsdiensten. Een dergelijk orgaan voor de bewaking van de mensenrechten,
doet na het gepland bezoek aanbevelingen in hun rapporten over de verbetering van de
dienstverlening. Soms is het een grote uitdaging om aanbevelingen uit te voeren en om
ze niet als een te vergeten kritiek te beschouwen.
Voordelen
Monitoring is een kans op verbetering van de dienstverlening. Nadat de aandachtspunten
zijn besproken, moeten de aanbevelingen worden uitgevoerd en moet continue
verbetering prioriteit krijgen. Het verhoogt de levenskwaliteit van de bewoners en
verbetert de coördinatie met andere instanties die betere zorg zullen bieden aan
gebruikers met psychische problemen. Het kan ook in de toekomst de schending van de
mensenrechten van gebruikers voorkomen.
Goede praktijken
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ITALIË
VK

Wie? Het Nationaal Agentschap voor Regionale Gezondheidszorg (AGENAS) Openbaar
orgaan van nationaal belang, opgericht bij wetgevingsdecreet 30 juni 1993, nr.266, dat
de functie van steun aan het Ministerie van Volksgezondheid en Regio's vervult voor de
ontwikkelings- en innovatiestrategieën van de nationale gezondheidsdienst
Waar? Italië
Wat en hoe? Het nationale actieplan voor geestelijke gezondheidszorg - PANSM,
uitgewerkt door de interregionale GGM-groep (GISM) goedgekeurd in 2013, stelt een
reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorgdiensten voor, een methodologie
gebaseerd op de noodzaak te werken rond specifieke en gedifferentieerde
interventieprojecten; op basis van de beoordeling van de behoeften van mensen en de
uitvoering van zorgtrajecten; dit houdt een multidimensionale systemische benadering
door de teams in.
Link:
http://www.agenas.it/images/agenas/oss/assistenza/salute%20mentale/1_Piano_di_a
zioni_nazionale_salute_mentale.pdf
Wie? Fondazione Idea Vita
Waar? Milaan
Wat en hoe? De Idea Vita Foundation was de eerste stichting van participatie op sociaal
gebied. De initiatiefnemers zijn gezinsleden van mensen met een beperking die hun
verwanten hun hele leven willen beschermen. De planning en ondersteuning van
wijdverspreide huisvestingsprojecten, waarbij het individuele project wordt
gerealiseerd in een appartement, alleenstaand of gedeeld met anderen. De Stichting
streeft ernaar om in de loop van de tijd het behoud van de meest waardevolle waarde
voor families te garanderen: de rust en het welzijn van de partner. Idee Vita heeft deze
garantie geïdentificeerd in de Monitoringactie van het levenspad van de persoon.
Link: http://www.ideavita.it/
Wie? Peter Belford Huisvestingsvereniging
Waar? Londen
Wat en hoe? Gebruikersgerichte monitoring. Gebruikersgerichte monitoring traint en stelt
betaalde auditors, zelf gebruikers van diensten voor geestelijke gezondheidszorg, aan om
die diensten te evalueren. Ze hebben bijgedragen aan het model dat is ontwikkeld door
het Sainsbury Centre for Mental Health (nu Centre for Mental Health). Het werkt vanuit
de veronderstelling dat evaluaties de zorgen van gebruikers van diensten oprecht kunnen
weerspiegelen als ze het proces in elk stadium volgen. Het project heeft kennis
overgedragen aan andere lokale dienstengroepen, training gegeven aan Enfield Borough
Service User Group en gepresenteerd aan het People's Network in Hackney. Ze hebben
bijgedragen aan het G320-rapport 'Flexibel en doelgericht: de specialisten in het hart van
de wijken', waarin de rol van kleinere huisvestingsverenigingen (HA's) in Londen werd
onderzocht. Belanghebbenden identificeerden als één van de belangrijkste boodschappen
de rol van kleinere verenigingen als nicheaanbieders, in het bijzonder in ondersteunde
huisvesting en lokale levering.
Link:
http://peterbedford.org.uk/about-us/projects/user-focused-monitoring/
http://peterbedford.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/G320_Flexible-andfocused_the-specialists-at-the-heart-of-the-neighbourhoods.pdf
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Wie? Ministerie van Volksgezondheid
Waar? Over heel Griekenland
Wat en hoe? Centrale monitoring door het departement geestelijke gezondheidszorg van
het ministerie van Volksgezondheid, met de extra hulp van het ondersteunings- en
bewakingsmechanisme.
In Griekenland is het Ministerie van volksgezondheid verantwoordelijk voor het toezicht
op alle huisvestingsprojecten (woonhuizen, beschermde appartementen, enz.) voor
mensen met psychische problemen, evenals voor de teams die eraan werken. Het
gespecialiseerd departement geestelijke gezondheid van het ministerie is belast met het
toezicht op de uitvoering van wetten en specificaties met betrekking tot infrastructuren
en professionele teams. Onlangs is een ondersteunings- en bewakingsmechanisme
gecreëerd om de hulpverlening en monitoring te verbeteren.
Link:
http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/c312psyxikh-ygeia

Activiteiten

Leerdoel: het monitoren van woonprojecten
Doorzoek online uw lokale media: zijn er rapporten over vernederende behandelingen
van mensen met psychische problemen in sociale woningen of huisvestingseenheden in
uw gemeenschap? Zijn er kwaliteitsverbeteringen geweest nadat de rapporten waren
gepubliceerd?
Laten we even oefenen!
Welke criteria moeten worden opgenomen bij het monitoren van
huisvestingsprojecten?
a.
b.
c.
d.
e.

De kwaliteit van gebouw en meubilair
De kwaliteit van het programma waarin gebruikers zijn opgenomen
De kwalificaties van het personeel
Of de gebruikers met waardigheid en zorg worden behandeld
Alle bovenstaande
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Module 3. Hfst 3b. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN KEUZES - hoe
rekening houden met verschillende behoeften en vaardigheden
van gebruikers van de diensten?
Definitie
De agentschappen die hebben deelgenomen aan de "focusgroepen" (uitgevoerd tijdens
de 'mapping'-fase van het HERO-project en waarin indicatoren voor de kwaliteit van de
huisvesting zijn geïdentificeerd) hebben de functies en rollen verkend die specifieke
entiteiten (verenigingen, huisartsen, enz.) kunnen aannemen met betrekking tot de
gebruikers van huisvesting.
Eerst en vooral moet worden verduidelijkt dat de gebruikers nog steeds volledig
verantwoordelijk zijn, zelfs wanneer ze worden ondersteund en geholpen bij hun
besluitvormingsprocessen en persoonlijke keuzes. Benadrukt moet worden dat de
gebruikers van diensten voor geestelijke gezondheidszorg dezelfde sociale rechten en
verantwoordelijkheden hebben als elke andere burger.
Het is beter als gebruikers de locatie en plaats waar ze wonen kunnen kiezen, evenals de
mensen met wie de ruimte wordt gedeeld, indien van toepassing.
Uitdagingen
Aan dit gezonde keuzeprincipe kan echter zelden worden voldaan, omdat er maar weinig
middelen zijn en veel obstakels. We verwijzen naar de aarzelingen, twijfels en interne
weerstand die gebruikers kunnen ervaren bij de aanpassing aan onafhankelijk wonen, en
de vooroordelen en angsten in de omgeving.
Voordelen
Andere instanties verbonden met de geestelijke gezondheidszorg die zich bezighouden
met de verspreiding van cultuur, meningen, gedachten en de bevordering van allianties
en initiatieven (dwz scholen, verenigingen, pers, gemeenschapscentra) spelen zeker een
prominente rol bij huisvestingsprojecten, evenals alle andere sleutelfiguren (zoals
huisartsen en andere specialisten) die een directe relatie hebben met mentaal kwetsbare
mensen.
Om nuttige informatie te ontvangen over hun samenwerkingsrol, kunnen deze instanties
contact opnemen met de gespecialiseerde sociale en gezondheidszorgdiensten die
ondersteuning bieden in het dagelijkse leven van de gebruikers en in hun relatie met de
buurt.
a)

Om te weten hoe om te gaan met de gebruiker is het zinvol om rekening te
houden met de verschillende behoeften en mogelijkheden van gebruikers.
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b)

Een inspanning doen om samen te werken met GG-organisaties is nuttig om
ongewenste gebeurtenissen te voorkomen. Het zorgt ook voor een duurzaam
huisvestingsproject.

Omdat deze projecten voortdurend moeten worden bijgewerkt en aangepast aan de
opkomende en incidentele behoeften, spelen de bijdrage en het advies van de
agentschappen een fundamentele rol voor zowel gebruikers als operatoren.

VK

ITALIË

Goede praktijken
Wie? Regione Umbria
Waar? Umbrië - Italië
Wat en hoe? Start procedures om twee Gemeenschapsstichtingen, nonprofitorganisaties, organisaties uit de derde sector en particulieren op te zetten, die
behoren tot de twee Gezondheidsautoriteiten van Umbrië, om de normen van de zorg
te verbeteren en de verantwoordelijkheid op te nemen over personen met
psychiatrische aandoeningen, en om hen te verzekeren van wegen naar hulp en zorg,
zelfs wanneer het familienetwerk verdwijnt".
Link:
http://www.consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie-acs/terza-commissioneistituzione-due-fondazioni-comunita-ambito-psichiatrico
Wie? Mersey Care NHS Trust Stichting
Waar? Merseyside Area
Wat en hoe? Beleid ter ondersteuning en beheer van gebruikers van diensten met een
dubbele diagnose van de behoeften aan geestelijke gezondheidszorg en een
leerstoornis. Dit beleid zal ervoor zorgen dat gebruikers van diensten met een
verstandelijke beperking, die ook geïdentificeerde of mogelijke geestelijke
gezondheidszorgbehoeften hebben, hetzelfde recht hebben op toegang tot diensten als
iemand met een geestelijke gezondheidszorgbehoefte zonder verstandelijke beperking.
Op dezelfde manier hebben gebruikers van diensten met prominente behoeften op het
gebied van geestelijke gezondheidszorg en een geïdentificeerde of mogelijke
leerstoornis hetzelfde recht op toegang tot leermoeilijkheidsdiensten als iemand met
een leerstoornis, maar zonder geestelijke gezondheidsbehoeften. Het doel van dit
beleid is ervoor te zorgen dat personeel worden ondersteund bij de beoordeling of het
aanbod van zorg aan gebruikers van de dienst met een dubbele diagnose van geestelijke
gezondheidszorgbehoeften en een leerstoornis door een effectieve samenwerking
mogelijk te maken tussen geestelijke gezondheidszorg en leermoeilijkheidsdiensten.
Uiteindelijk leidt dit tot de meest effectieve zorg aan onze servicegebruikers.
Link:
http://www.merseycare.nhs.uk/media/3517/sd25-v3-support-and-management-of-suswith-a-dual-diagnosois-uploaded-13-march-2017-review-feb-2019.pdf
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GRIEKENLAND
KROATIË

Wie? PEPSAEE centrum voor tewerkstelling - Geestelijke gezondheidszorg gebruikers
Waar? Athene
Wat en hoe? In het PEPSAEE dagcentrum voor tewerkstelling worden gebruikers
ondersteund om hun doelen te bepalen. Het is een centrum voor sociale integratie van
mensen met psychische problemen. De bezoekers van het centrum nemen deel aan
groepsactiviteiten om communicatievaardigheden en creativiteit op te bouwen en zich
voor te bereiden op eventuele tewerkstelling. In de namiddagclub kunnen ze catering- of
computervaardigheden leren, deelnemen aan artistieke workshops of gewoon babbelen
met anderen en helpen met de planning van de evenementen van het Centrum.
Link: http://www.pepsaee.gr/
Wie? centrum voor gemeenschapsdiensten
Waar? Osijek and slavonksi Brod, Kroatie
Wat en hoe? Een project "Novi život" werd uitgevoerd in 2005/2006. door het Centrum
voor Gemeenschapsdiensten "Ja kao i ti" in de stad Osijek en twee partner-ngo’s van
Osijek en Slavonski Brod, in Kroatië, voor sociale integratie, die zelfvoorziening
verhogen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen voor gebruikers van geestelijke
gezondheidszorg. Gebruikers werden, afhankelijk van hun capaciteiten en behoeften,
opgeleid voor omgang met computers, fotokopiemachines, nieuwkuis, carwash, evenals
ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Link: http://jakaoiti.org/

Activiteiten

Leerdoel: Hoe kan je rekening houden met de gebruiker om effectieve oplossingen te
vinden?
Giovanna woont in een huis met ondersteuning samen met drie andere gebruikers. Ze
moest deze optie accepteren omdat er geen ander alternatief was. Sinds een paar
maanden heeft ze haar deel van de huur niet betaald, waardoor de anderen boos op haar
zijn. De thuisassistent weet niet hoe hij de situatie moet oplossen. Giovanna gaat naar
haar dokter om een voorschrift voor een slaappil te vragen. Ze legt de dokter uit dat ze
deze nodig heeft als ze wil slapen omdat een van de gasten 's nachts erg luidruchtig is. De
arts organiseert een ontmoeting in zijn studio met Giovanna en de huisassistent.
Een van de deelnemers speelt de rol van Giovanna, een andere speelt de dokter en een
derde speelt de huisassistent.
Na het rollenspel deelt de groep hun ideeën en opmerkingen met de anderen.
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Laten we even oefenen!

1. Maak een juiste zin
verantwoordelijkheden – als elke andere burger.- sociale rechten en –Gebruikers van
Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg – hebben dezelfde

Vul aan
Gebruikers zijn nog steeds volledig

[?] – binnen het huisvestingsproject - zelfs

wanneer ze worden ondersteund en geholpen bij hun besluitvormingsprocessen en persoonlijke

[?]
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Module 3. Unit 4. VRIJWILLIGERSWERK EN
BURGERMAATSCHAPPIJ– Meer informatie voor een betere
sociologische analyse van sociale processen
Definitie
Vrijwilligerswerk is een activiteit waarbij tijd vrijwillig wordt gegeven ten dienste van een
andere persoon, groep of organisatie.
Vrijwilligerswerk vertrekt vanuit motivatie. Vrijwilligerswerk biedt verschillende
voordelen: vrijwilligerswerk creëert een steviger, veiliger, meer gegronde samenleving,
bouwt interpersoonlijke relaties op tussen groepen en buurt, maar het moedigt
individuen ook aan om dynamischer te zijn in betrokkenheid met de anderen.
Bovendien heeft het positieve gevolgen voor de vrijwilliger als persoon. Hij krijgt meer
zelfvertrouwen, zijn zelfrespect groeit, vaardigheden en talenten groeien. Organisaties
zouden vrijwilligerswerk moeten ondersteunen om de geestelijke gezondheidszorg te
verbeteren en zouden een duidelijk systeem moeten hebben om ervoor te zorgen dat de
vrijwilligersactiviteiten voordelen hebben voor zowel mensen met een psychische
kwetsbaarheid als voor de vrijwilligers zelf. Scholen zouden bijvoorbeeld dagen/weken
van vrijwilligerswerk kunnen organiseren en particuliere bedrijven zouden het personeel
enkele uren kunnen gunnen voor vrijwilligerswerk. Bovendien maakt vrijwilligerswerk
netwerken en het ontwikkelen van vaardigheden mogelijk, evenals het opbouwen van
vertrouwen. Al deze voordelen hebben een positief effect voor de organisatie.
Uitdagingen
Organisaties kunnen het moeilijk vinden om mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te
ontwikkelen of om mensen aan te moedigen om deel te nemen aan dergelijke
activiteiten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, kunnen organisaties opnieuw
nadenken over hun structuur om mensen de kans te geven om mee te doen of te
netwerken met organisaties die vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Deze laatste
optie, namelijk partnerschapsontwikkeling, is ook nuttig om het sociaal kapitaal van
organisaties uit te breiden. Een ander probleem kan stigma zijn. Het is niet ongebruikelijk
dat mensen een stereotiep beeld hebben van mensen met psychische problemen en dit
kan een uitdaging zijn voor het ontwikkelen van vrijwilligersactiviteiten. De oplossing ligt
in het ontwikkelen van parallelle activiteiten die betrekking hebben op bewustwording
en informatie.
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Voordelen
De rol van agentschappen, scholen en privébedrijven is ook om vrijwilligers te helpen
bruggen te slaan tussen gemeenschap en gebruikers. Een positief effect is het creëren
van een sociaal kapitaal waarin de organisaties een belangrijke rol spelen. Ook op
individueel vlak zijn er heel wat voordelen, zowel voor de groep van vrijwilligers als voor
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij gaat het over de verbetering van de
geestelijke gezondheidszorg, afbraak van barrières, bewustwording, welzijn en een groter
gevoel van eigenwaarde.

ITALIË

Goede praktijken
Wie? Fondazione Di Liegro
Waar? Rome
Wat en hoe? "Zorgnetwerken en psychisch leed. Gebruikers, families en diensten voor
geestelijke gezondheidszorg in Rome. "Het onderzoek vertegenwoordigt een groot
verkennende toezegging met als doel om alle actoren in overweging te nemen die
betrokken zijn bij het openbare scenario van geestelijke gezondheidszorg in de stad
Rome. Het onderzoek richt zich vooral op kwalitatieve en subjectieve aspecten van de
belangrijkste aspecten met betrekking tot de relatie tussen de behoeften van gebruikers,
het gedrag van families en de responscapaciteit van de diensten van geestelijke
gezondheidszorg.
Link: http://www.fondazionediliegro.com/pubblicazioni
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VK
GRIEKENLAND

Wie? Mersey Care NHS Stichting Trust
Waar? Merseyside Area
Wat en hoe? People Participation Framework (Raamwerk voor deelname van mensen) –
Vrijwilligersbeleid. De Mersey Care NHS Stichting Trust heeft verschillende beleidslijnen
ontwikkeld voor de levering van hun diensten. Tussen deze ontwikkelden zij het
Raamwerk voor het Programma deelname van mensen. Dit raamwerk werd ontwikkeld
als een resultaat van het aannemen van een nieuw model voor deelname door de Trust
Raad in maart 2014, die zelf werd geïnformeerd door een onafhankelijke herziening
waarbij gebruikers van diensten en verzorgers betrokken waren. Hoewel de Trust de
verschillende vormen van participatie erkent (d.w.z. gebruikers van diensten, verzorgers,
vrijwilligers, leden van het publiek, personeel en aannemers), erkent het dat gebruikers
van de dienst het centrale punt vormen voor alle vormen van participatie. Een
basisprincipe van het People Participation-programma is dat het over het algemeen
gebaseerd moet zijn op de principes van vrijwilligerswerk, herstel en sociale integratie,
zodat het op een manier werkt die zorgt voor eerlijkheid, consistentie, transparantie en
ontwikkeling voor alle deelnemers. Binnen dit beleid erkent Mersey Care NHS Stichting
Trust dat sommige delen van de maatschappij vooroordelen en discriminatie ervaren. De
Wet inzake Gelijke kansen 2010 erkent specifiek de beschermde kenmerken van leeftijd,
beperking, geslacht, ras, religie of overtuiging, seksuele geaardheid en transgender. De
Wet inzake Gelijke kansen vereist ook aandacht voor sociaaleconomische factoren,
waaronder zwangerschap / moederschap en huwelijk / burgerlijk partnerschap. Dit laat
zien hoe de organisatie rekening houdt met de sociologische context in haar beleid,
inclusief deze die gericht zijn op vrijwilligers.
Link:
http://www.merseycare.nhs.uk/about-us/policies-and-procedures/
http://www.merseycare.nhs.uk/media/3268/hr31-v2-framework-of-the-peopleparticipation-uploaded-20-jan-17-rev-sep-19.pdf
Wie? www.socialpolicy.gr
Waar? Griekenland
Wat en hoe? Sociologische analyse toegankelijk maken voor een breder publiek, door
middel van een eenvoudige en moderne presentatie. Socialpolicy.gr is een online platform
dat een aantal jaar geleden is opgericht en als hoofddoel heeft om kwesties van sociale
theorie en sociale processen in verband met sociaal beleid en solidariteit onder de
aandacht te brengen. Geestelijke gezondheidszorg en huisvesting zijn een veel
voorkomend thema in hun analyse. De frisse en gemakkelijk te begrijpen presentatie van
deze thema's heeft ze toegankelijk gemaakt voor een heel breed publiek.
Link: www.socialpolicy.gr

Activiteit

Leerdoel: 1. De kennis verhogen van de sociale processen op vlak van vrijwilligerswerk
2. Aanreiken van handvaten om met de uitdagingen vanuit vrijwilligerswerk om te gaan.
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Verdeel in groepen en vraag elke groep om een uitdagend verhaal weer te geven m.b.t.
vrijwilligerswerk. Waar botste je op? Vraag de groep om het verhaal weer te geven door
middel van een levend beeldhouwwerk dat ze zelf hebben gemaakt. Als ze denken dat
het niet begrijpbaar is, kunnen ze post-its gebruiken om op te schrijven wie ze uitbeelden.
Een eerste groep beeldt het beeldhouwwerk uit terwijl de anderen moeten interpreteren
wat de groep wil uitdrukken. Daarna vraagt de facilitator het publiek of ze de situatie leuk
vinden en hoe ze die zouden veranderen. Het publiek wordt uitgenodigd om de positie
van het beeldhouwwerk te veranderen of zelfs acteurs op het toneel toe te voegen. Dit
wordt gedaan vanuit elke groep. De activiteit is ondernomen door het theater van
onderdrukten en het nodigt deelnemers uit om op te treden voor een sociale
verandering.
nabespreking: Deze activiteit is geïnspireerd op het theater van de onderdrukten
(Augusto Boal, 1931-2009, Brazil) en nodigt deelnemers uit om de handelen voor sociale
verandering. Theater van de onderdrukten is een vorm van vorming vanuit de
samenleving die theater gebruikt als een middel voor sociale verandering. Geïnspireerd
door de visie van Paulo Freire en zijn boek ‘pedagogy of the oppressed”, nodigt theater
van de onderdrukten uit tot kritisch denken. Het gaat niet om aanvaarden maar om
analyseren, om het stellen van vragen i.p.v. het geven van antwoorden. Het gaat om het
ondernemen van actie i.p.v. er enkel over te praten. Het publiek zijn geen passieve
toeschouwers maar actieve betrokkenen die meedenken over oplossingen.
Tips: “levend beeldhouwwerk” is bedoeld als een bevroren beeld van mensen.
Deelnemers moeten eerst overeenstemming vinden over welk beeld ze willen brengen
voor ze het presenteren als een beeldhouwwerk.

Laten we even oefenen!

1.

Rangschik de zin

Beïnvloeden informeel/ familie en vrienden / Vrijwilligers ervaren / of collega's / veel
persoonlijke veranderingen / wanneer ze terugkeren / tijdens hun plaatsing en
2.

Vul aan

Vrijwilligerswerk is een instrument dat uitdagingen ontwikkelt op ____________ niveau.
Inderdaad, vrijwilligers ervaren veel persoonlijke ________ tijdens hun plaatsing en
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beïnvloeden _________ en vrienden of individuele collega's informeel wanneer ze
terugkeren. De invloed op individueel niveau leidt automatisch tot een invloed in de
__________, die de verandering uitademt.
Dit is het hoofddoel van ____________: door de verhalen gedeeld door vrijwilligers met
familie en vrienden, zal de gemeenschap zich bewust worden van de situatie en in staat
zijn om het onder ogen te zien.
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Module 3 hfst 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN KEUZES –
Educatieve activiteiten op scholen
Definitie
Het doel is om de acceptatie van mensen met psychische stoornissen te verhogen.
Wanneer andere studenten “weten hoe ze zich moeten gedragen” in hun buurt, helpt dit
verhoogde bewustzijn marginalisatie te voorkomen.
Uitdagingen
Meer dan een verhandeling over psychische aandoeningen, ligt de nadruk op de talenten
van mensen die worden getroffen door psychische stoornissen, die vaak worden
verborgen door de symptomen van hun ziekten.
Voordelen
Studenten komen in contact met leeftijdsgenoten met een psychische kwetsbaarheid.
Leren om hiermee om te gaan overwint de beperking (b.v. leren om je lippen duidelijker
te bewegen en handgebaren te gebruiken helpt om met dove kinderen te communiceren
- hoewel hij nog steeds doof is, is hij niet langer beperkt).
Leraren hebben instructies en ondersteuning nodig om de vaardigheden van de
leerlingen naar voren te brengen, eventuele vooroordelen te overwinnen en om te gaan
met de angst om het jaarlijkse academische programma niet te voltooien.
Scholen zouden zich niet enkel moeten richten op het overdragen van kennis maar ook
inzetten op sociaal, emotionele ontwikkeling.

BELGIË

Goede praktijken
Wie? Gebruikers, ouders, overheid, beroepsmensen
Waar? Almere, Nederland
Wat en hoe? Een Nederlandse organisatie genaamd 's Heeren Loo werkte samen met de
lokale autoriteiten en een groep ouders om een nieuwe huisvestingsvoorziening te
creëren voor kinderen met een verstandelijke beperking en met een islamitische
achtergrond. Alle elementen van een dergelijk project worden besproken. Eerst werden
de moeders en later ook de vaders sterk betrokken bij het proces. De individuele
ervaringen vormden de uitgangspunten
Link: https://www.nieuwwij.nl/interview/binnenkort-in-almere-het-droomhuis/
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KROATIË

Wat en hoe? De Kroatische afdeling van de Internationale Federatie van Medische
Studenten, samen met partners van medische instanties in Zagreb en gefinancierd door
de stad Zagreb, organiseert vanaf 2016 een project voor de bevordering van de
geestelijke gezondheidszorg voor jongeren "Pogled u sebe". Studenten en experten
praten over algemene problemen met de geestelijke gezondheid van jongeren in de
middelbare scholen van Zagreb.
Link:
http://www.zagreb.hr/pilot-projekt-promicanje-mentalnog-zdravlja-pogled/85998
https://www.facebook.com/PogledUSebe/

Activiteit

Leerdoel: hoe gedetailleerde en diepgaande informatie te verkrijgen over het vraagstuk
van geestelijke gezondheid.
Studenten zijn verdeeld in groepen van vijf.
Het onderwerp “psychische kwetsbaarheid” is verdeeld in vijf segmenten, die aan elke student
moeten worden toegewezen als een onderwerp dat moet worden onderzocht (sommige
“segmenten” worden hieronder voorgesteld, maar andere kunnen worden gekozen op basis van
persoonlijke interesses van studenten en van leraren).
Elke student krijgt een ander onderwerp toegewezen en zal een rapport moeten opstellen en dit
aan zijn groep presenteren.
Vervolgens zullen studenten van elke groep die hetzelfde onderwerp hebben bestudeerd, elkaar
ontmoeten en hun onderzoeken vergelijken en ‘Deskundigengroepen' vormen.
Elke deskundigengroep zal een gezamenlijk rapport indienen en uiteindelijk zullen er vijf
rapporten zijn die de laatste onderwijseenheid vormen tot één enkel vijfdelig document.
De actie wordt afgesloten met een collectieve vergadering die zich richt op de ervaringen van de
deelnemers en het delen van de resultaten.
Educatieve eenheid: psychische aandoeningen
Segmenten
1. Cinema en geestelijke gezondheid
2. Media en geestelijke gezondheid
3. Zorg voor de Patiënt door middel van Fysische methoden
4. Psychiatrische ziekenhuizen: Vanaf hun oorsprong tot nu
5. Rechten verkregen door een persoon die na een tijd getroffen is door
psychische stoornissen
Klasdiscussie over het volgende onderwerp: Hoe stigma door alle vijf segmenten loopt.
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Laten we even oefenen!

1. Verbind de items aan de rechterkant met de items aan de linkerkant.
Wanneer andere studenten “weten hoe
ze zich moeten gedragen” in hun buurt,
helpt dit verhoogde

met psychische stoornissen te
ontwikkelen.

Het doel is om de acceptatie van
mensen

bewustzijn marginalisatie te voorkomen.

Zet de zinsdelen in de juiste volgorde zodat ze een zin vormen
de beperking – leeftijdsgenoten met een psychische kwetsbaarheid - overwint - Leren omgaan
met
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

Leraren hebben – de angst om - het jaarlijkse academische programma – eventuele
vooroordelen te overwinnen - en om te gaan met - instructies en ondersteuning nodig –
om de vaardigheden van de leerlingen naar voren te brengen, – niet te voltooien.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Module 3. Hfst 6. HULPBRONNEN VOOR HUISVESTING – Hoe te
beslissen tussen de opties van samenwonen of alleen wonen
Definitie
Er zijn geen algemene regels die op alle mensen van toepassing zijn met betrekking tot het
bepalen van de opties voor het kiezen tussen samenwonen of alleen wonen. Het hangt af van
de individuele situatie van elk persoon (niveau van functioneren, betaalbaarheid, beschikbare
sociale ondersteuning, behoeften, wensen enz.). Gebruikers en families hebben niet altijd de
mogelijkheid om te kiezen tussen het samenwonen of alleen wonen, in het bijzonder in
publieke huisvestingssystemen waar de staat huisvestingsregels en voorwaarden voorschrijft.
In ieder geval lijkt het erop dat strikte en inflexibele normen de huisvestingsprogramma's niet
vergemakkelijken en dat het bestaan van zowel zelfstandige appartementen als woningen met
gemeenschappelijke ruimtes om eenzaamheid te voorkomen, meer dan noodzakelijk zijn.
Uitdagingen
Wanneer men moet beslissen tussen samenwonen of alleen wonen, is het een echte uitdaging
om persoonlijke verlangens, behoefte aan ondersteuning en middelen in evenwicht te brengen.
Keuzevrijheid wordt hierin niet altijd bevorderd, omdat normen vaak streng en inflexibel zijn. Een
belangrijke uitdaging is om te specifieke plaatsen die tot segregatie kunnen leiden te vermijden,
zelfs als er een huisvestingsbeleid voor die specifieke doelgroep is gepland. Een andere
mogelijkheid is om gebruikers de mogelijkheid te bieden om, in samenwerking met
professionelen, het type accommodatie te kiezen met de gepaste ondersteuning waardoor ze zich
meer tevreden voelen.
Voordelen
Het delen van accommodatie geeft bewoners de mogelijkheid om te communiceren met andere
gebruikers, wat hen toelaat persoonlijke relaties te creëren en ook mogelijke angsten of stigma’s
te overwinnen. Aan de andere kant biedt alleen wonen onafhankelijkheid en het belangrijk gevoel
persoonlijke ruimte en tijd te hebben. Het is belangrijk om samen met de gebruiker na te denken
over welke accommodatie het met meest bij hem aansluit en samen met de gebruiker besluiten
te nemen.
Goede praktijken
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ITALIË
VK
GRIEKENLAND

Wie? ASL ROMA4 Departement Geestelijke Gezondheid en vrijwilligers van Sant’Egidio.
Waar? Civitavecchia, Rome, Italië
Wat en hoe? Paden van "beschermd samenwonen". Sant'Egidio, met de ASL Roma 4, is
gestart met huisvestingsprojecten waarmee gasten het revalidatieproces kunnen
uitvoeren in een familiale en stedelijke context met de steun van de Sant'Egidiovrijwilligers, gezondheids- en sociale diensten van het territoriale netwerk. De
familiedimensie biedt mensen een hoge levenskwaliteit vanuit een relationeel oogpunt,
in appartementen die als "hun eigen huis" worden ervaren.
Link: http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/it/itemID/18604/Soluzioni-concrete-eumane-per-le-persone-con-disagio-mentale-il-successo-del-modello-familiare.html
Wie? Stichting Geestelijke gezondheid / Nationale Alliantie voor vrijwilligers – Sector
Geestelijke gezondheidszorgaanbieders
Waar? Heel het land
Wat en hoe? Document Geestelijke gezondheidszorg en Huisvestingspolitiek. In de
beleidsnota wordt een project beschreven om te bepalen welke soorten ondersteunde
accommodatie met succes tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met
psychische problemen teneinde effectieve huisvestingsoplossingen aan te bevelen.
Link:
https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/Mental_Health_and_Housing_repor
t_2016_1.pdf.
Wie? EKPSE biedt diensten voor gebruikers van alle leeftijdsgroepen.
Waar? Woonhuis / Beschermde Appartementen
Wat en hoe? Het is een therapeutische kwestie wie bij wie verblijft in een woonhuis of
beschermd appartement. In Griekenland is het zeer zeldzaam om een bezetting van één
persoon te hebben. EKPSE heeft slechts één beveiligd appartement met één persoon. De
regel in het algemeen is dat mensen van hetzelfde geslacht een kamer delen. Mensen die
zich in dezelfde leeftijdsgroep bevinden en compatibele persoonlijkheden hebben, hebben
meer mogelijkheden om in harmonische omstandigheden te wonen. Het is een
therapeutische beslissing over de mogelijkheden om accommodatie te delen.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Link: http://ekpse.gr/en/contact

Activiteiten

Leerdoelen: deelnemers van andere organisaties helpen begrijpen op een
ervaringsgerichte manier dat zowel alleen wonen als samenwonen positieve en
negatieve aspecten hebben en dat het afstemmen van beschikbaarheid, behoeften en
wensen een moeilijke procedure kan zijn voor alle betrokken personen.
Rollenspel
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Een psycholoog heeft een zelfhulpgroep met mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Het probleem van huisvesting komt naar voor.
Peter, 42 jaar oud, woont bij zijn moeder. Hij is bang dat zodra zijn moeder overleden is hij
niet zelfstandig zal kunnen wonen. Hij weet niets in verband met zijn
huisvestingsmogelijkheden. Niettemin is hij bang dat, indien hij inwoner van een voorziening
wordt, geen persoonlijk leven zal kunnen leiden (bijvoorbeeld een vriendin hebben). Hij
weet niet zeker of het beter is om in zijn eigen huis te blijven.
Anna, 39, verblijft in een voorziening met nog 14 andere mensen. Hoewel dit haar een
gevoel van veiligheid geeft, voelt ze zich echt gefrustreerd omdat er regels zijn over hoe laat
ze moet terugkomen, ze moet toestemming vragen wanneer ze het huis verlaat, en ze voelt
dat ze niet voor zichzelf kan beslissen.
Eén van de deelnemers speelt de rol van Peter, één die van Anna en één die van de
psycholoog.
Na het rollenspel deelt elke deelnemer zijn/haar bedenkingen en gevoelens.
Tips
De activiteit kan worden uitgevoerd met twee deelnemers die de rol van gebruikers
spelen en de facilitator die de rol van professional speelt.
Nabespreking
Zorg ervoor dat alle deelnemers zich richten op de behoeften en gevoelens van de
gebruikers, evenals die van de beroepspersoon. Daarnaast de verschillende aspecten
benadrukken van een samenwonen versus alleen wonen

Laten we even oefenen!

1) Waar of Niet waar:
➢

Gebruikers van geestelijke gezondheidszorg geven altijd de voorkeur aan het
delen van accommodatie: Waar of Niet waar
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➢

➢

Het interdisciplinaire team kan best de opties voor een gebruiker van de
geestelijke gezondheidszorg bepalen zonder rekening te houden met zijn
mening: Waar of Niet waar
Veel gebruikers hebben het gevoel dat de mogelijkheid met andere gebruikers
te wonen en ermee om te gaan, hen helpt angsten of stigma's te overwinnen:
Waar of Niet waar

2) Kies het juiste woord om de zin af te maken
Huisvestingsbeleid moet strenger / flexibeler worden.
Gebruikers en families hebben altijd / niet altijd de mogelijkheid om te kiezen tussen
het samenwonen of alleen wonen.
Het is belangrijk om samen met/zonder de gebruiker na te denken over welke
accommodatie het met meest bij hem aansluit.
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Module 3: ANTWOORDEN
Hfst. 1a
1.Maak een juiste zin met de volgende zinsdelen:
Woonprojecten zijn succesvol wanneer de betrokken diensten zich onderling kunnen
verbinden en ze inzetten op samenwerking met het oog op inclusie en empowerment
van personen met een psychische kwetsbaarheid.

2.Verbind de items aan de rechterkant met de items aan de linkerkant.
Bij de opstart van een
huisvestingsproject moet het
personeel de bewoners ondersteunen
in het onderhouden van
Bij de opstart van een
huisvestingsproject moet het
personeel de deelnemers helpen bij
hun dagelijkse

relaties die belangrijk voor hen
zijn.

activiteiten.

Hfst. 1b
1.

Waar of niet waar

•

Mensen die een huisvestingsproject opstarten, vinden eigen regie erg
belangrijk. WAAR
Het is niet belangrijk om in te zetten op lokale verbinding. NIET WAAR
Mensen in huisvestingsprojecten vinden het erg belangrijk om lokaal
verbonden te zijn en deel uit te maken van de gemeenschap. WAAR)
Het is erg moeilijk voor professionele en niet-professionele
hulpbronnen om complementair te zijn. NIET WAAR

•
•
•

2.

Bouw een volledige zin door de volgende fragmenten te
rangschikken.
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Als mensen in een huis wonen waar ze zich goed voelen en verbonden zijn met
hun omgeving, heeft dit een positieve invloed op hun geestelijke gezondheid.
Hfst. 2a
1.
•
•

•
•

2.

Waar of niet waar
De rol van casemanager kan worden opgenomen door professionelen
en ook door niet- professionelen. WAAR
Training en supervisie voor casemanagers is belangrijk omdat ze
omgaan met moeilijkheden veroorzaakt door psychologische
problemen. WAAR
De casemanagers bieden alleen ondersteuning op vlak van
gezondheid. NIET WAAR
Het is belangrijk dat de casemanager zich richt op sociale integratie.
WAAR

Zoek de ontbrekende woorden

De nadruk wordt gelegd op het belang van TRAINING en SUPERVISIE voor de
casemanager omdat ze omgaan met moeilijkheden veroorzaakt door
PSYCHOLOGISCHE PROBLEMEN.
Hfst. 2b
Verbind de onderdelen aan de rechterkant met de onderdelen aan de linkerkant.
Onderzoek toont aan dat mensen met
een ernstige psychische aandoening
volledig bekwaam zijn om te beoordelen
of

de verschillende woonoplossingen
voldoen aan hun behoeften, verlangens
en ambities.

Het stigma naar mensen met psychische
problemen is vaak

een mix van onderling verbonden
factoren: gebrek aan kennis,
vooroordelen en sociale uitsluiting.
maar tegelijkertijd inzet op de detectie
en behandeling van psychische
problemen.

Deze wens symboliseert de interesse van
de gebruikers voor ondersteuning die
autonomie en onafhankelijkheid
garandeert,
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Hfst. 3a
Welke criteria moeten worden opgenomen bij het monitoren van
huisvestingsprojecten?
A. De kwaliteit van gebouw en meubilair
B. De kwaliteit van het programma waarin gebruikers zijn opgenomen
C. De kwalificaties van het personeel
D. Of de gebruikers met waardigheid en zorg worden behandeld
E. Alle bovenstaande
Antwoord: E

Hfst. 3b
1. Maak een juiste zin
Gebruikers van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg hebben dezelfde sociale
rechten en verantwoordelijkheden als elke andere burger.
2.

Vul aan

Gebruikers zijn nog steeds volledig VERANTWOORDELIJK – binnen het huisvestingsproject - zelfs
wanneer ze worden ondersteund en geholpen bij hun besluitvormingsprocessen en persoonlijke

KEUZES.
Hfst. 4
1.

Rangschik de zin

Vrijwilligers ervaren veel persoonlijke veranderingen tijdens hun plaatsing en
beïnvloeden informeel familie en vrienden of collega’s wanneer ze terugkeren.
2.

Vul aan
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Vrijwilligerswerk is een instrument dat uitdagingen ontwikkelt op INDIVIDUEEL niveau.
Inderdaad, vrijwilligers ervaren veel persoonlijke VERANDERINGEN tijdens hun plaatsing
en beïnvloeden FAMILIE en vrienden of individuele collega's informeel wanneer ze
terugkeren. De invloed op individueel niveau leidt automatisch tot een invloed in de
MAATSCHAPPIJ, die de verandering uitademt.
Dit is het hoofddoel van VRIJWILLIGERSWERK: door de verhalen gedeeld door vrijwilligers
met familie en vrienden, zal de gemeenschap zich bewust worden van de situatie en in
staat zijn om het onder ogen te zien.
Hfst. 5

1. Verbind de items aan de rechterkant met de items aan de linkerkant.
Wanneer andere studenten “weten hoe
ze zich moeten gedragen” in hun buurt,
helpt dit verhoogde

bewustzijn marginalisatie te voorkomen.

Het doel is om de acceptatie van
mensen

met psychische stoornissen te
ontwikkelen.

2. Zet de zinsdelen in de juiste volgorde zodat ze een zin vormen
Leren omgaan met leeftijdsgenoten met een psychische kwetsbaarheid overwint de beperking
Leraren hebben instructies en ondersteuning nodig om de vaardigheden van de
leerlingen naar voor te brengen, eventuele vooroordelen te overwinnen en om te gaan
met de angst om het jaarlijkse academische programma niet te voltooien.

Hfst. 6
1) Waar of Niet waar:
➢
➢

Gebruikers van geestelijke gezondheidszorg geven altijd de voorkeur aan het
delen van accommodatie: NIET WAAR
Het interdisciplinaire team kan best de opties voor een gebruiker van de
geestelijke gezondheidszorg bepalen zonder rekening te houden met zijn
mening. NIET WAAR

ANDERE DIENSTEN, BEDRIJVEN, SCHOLEN 160

➢

Veel gebruikers hebben het gevoel dat de mogelijkheid met andere gebruikers
te wonen en ermee om te gaan, hen helpt angsten of stigma's te overwinnen:
WAAR

2) Kies het juiste woord om de zin af te maken
Huisvestingsbeleid moet flexibeler worden.
Gebruikers en families hebben niet altijd de mogelijkheid om te kiezen tussen het
samenwonen of alleen wonen.
Het is belangrijk om samen met de gebruiker na te denken over welke accommodatie
het met meest bij hem aansluit.
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Module 4: BURGERS
Deze module behandelt alle indicatoren gericht aan de doelgroep burgers.
Het is ook mogelijk drie video's als aanvullend materiaal op de HERO-website te vinden.
Evaluatieproces

HOOFDSTUK 1
Lokale hulpbronnen

HOOFDSTUK 2

Casemanager

HOOFDSTUK 3

Voorstelling / perceptie, motivatie en
tevredenheid

HOOFDSTUK 4

Flexibiliteit en klinische overheid

HOOFDSTUK 5

Levenslang leren

HOOFDSTUK 6

Hulpbronnen voor huisvesting

Laten we oefenen – Antwoorden
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MODULE 4. Hfst. 1a. EVALUATIEPROCES. Vooroordelen die
integratie kunnen belemmeren.
Definitie
Een vooroordeel kan gedefinieerd worden als een mening gevormd door persoonlijke
overtuigingen en algemene geruchten. Dit niet op basis van directe kennis van de
relevante feiten, mensen en dingen, waardoor het een sterke invloed heeft op iemands
beoordeling en de kans op een verkeerde opinie verhoogt. Vooroordelen zijn in het
bijzonder schadelijk wanneer naast oppervlakkigheid en generalisatie ook sprake is van
een sterke starheid van denken. Men weigert de geldigheid van een vooringenomen
evaluatie in vraag te stellen of deze te onderwerpen aan verificatie met behulp van
objectieve, op werkelijkheid gebaseerde gegevens. Zo dienen vooroordelen om complexe
en weinig bekende realiteiten te vereenvoudigen.
Stigmatisering is nauw verbonden met discriminatie. Discriminatie met betrekking tot
geestelijke gezondheid is gerelateerd aan een reeks oneerlijke gedragingen die een
persoon met een psychische aandoening treffen, zoals niet aanvaard worden voor een
job of ontslagen worden.
Uitdagingen
Vooroordelen tegen mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn om verschillende redenen
bijzonder moeilijk uit te roeien. Zelfs de media vermijdt over het algemeen dit onderwerp, omdat
het lezers kan storen of buitensluiten, tenzij het in verband wordt gebracht met nieuws over
misdaad. Hoewel misdaden veroorzaakt door patiënten met psychische stoornissen slechts
sporadisch zijn, blijven vooroordelen over het gevaar en de onvoorspelbaarheid van
gewelduitbarstingen het meest verspreid en ingebakken.
Verkeerde informatie in de media bevordert de overtuiging dat men moet beschaamd zijn over
psychische stoornissen, en dat de behandeling eerder nutteloos is, omdat de oorzaak zou liggen
bij een onomkeerbare ziekte. Hun ziel, zoals die van iedereen, weerspiegelt echter de verhalen en
de ervaringen die hun leven hebben gemarkeerd, en kan niet worden herleid tot loutere
activiteiten van de hersenfuncties.
Een ander wijdverspreid vooroordeel is het idee dat mensen met een psychologische
problematiek op de een of andere manier verantwoordelijk zijn voor hun situatie; dat ze
deze kunnen beheersen, maar te zwak zijn om dat te doen. Net zoals het normaal is om
pijn en empathie te voelen voor iemand die kanker heeft, wordt het als normaal ervaren
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om woede, achterdocht en ergernis te voelen ten opzichte van iemand die lijdt aan een
psychische kwetsbaarheid.
Deze verschillende vooroordelen leiden er vaak toe dat mensen met een psychische
kwetsbaarheid en hun familie en vrienden geïsoleerd raken en zwijgzaam worden over
hun toestand, zich beschaamd voelen en het taboe versterken. Dit gedrag genereert
uitsluiting en marginalisatie in plaats van aanmoediging van sociale integratie.
Voordelen
Goed georganiseerde huisvestingsprojecten kunnen kansen creëren tot dialoog, echte
relaties, kennis van andere mensen en hun capaciteiten, en helpen het stigma en de
vooroordelen te verminderen.
Een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen stigmatisering in Italië werd geleverd door de
media die in 2010 de 'Carta di Trieste' (Triëste-document) hebben gecreëerd, een
document geschreven en ondertekend door de Nationale Raad van Journalistiek en de
Nationale Persfederatie in reactie op de oproep van de WGO voor steun bij de
verspreiding van informatie om vooroordelen, stigmatisering en sociale uitsluiting van
mensen met psychische stoornissen en hun families te bestrijden. Dit initiatief maakt deel
uit van de ethische gedragscode die de verspreiding regelt van nieuws over mensen met
een psychische problematiek en in het algemeen alles wat verband houdt met geestelijke
gezondheid.
Op lokaal niveau kunnen diensten samenwerken om de strijd tegen stigmatisering en
discriminatie aan te moedigen en initiatieven te stimuleren waarbij de vaardigheden van
gebruikers van diensten voor geestelijke gezondheidszorg worden gewaardeerd,
waardoor ze een complexere identiteit krijgen dan die van een psychische stoornis,
ongeacht de ernst van de problematiek zelf.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om cursussen te organiseren, open voor alle burgers, en
geleid door deskundigen op dit gebied (van informatica tot koken, tot vreemde talen,
schilderen, enz.) die een psychische kwetsbaarheid hebben en hen zo de mogelijkheid
bieden hun vaardigheden en competenties uit te drukken en te herkennen. Discriminatie
moet worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten.
Goede praktijken
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Italië
Italië
Verenigd Koninkrijk

Wie? DSM.ASLBA - CSM2Toritto
Waar? Toritto, Bari - Italië
Wat en hoe? Project "Stigma's Words" De stem van de psychiatrie in een webradio.
De activiteit komt van de samenwerking van ASL met de gemeente Toritto.
Binnen een RADIO WEB, "Een Groep aan de megafoon", beheerd door de jongens van de
nationale burgerdienst, werd een uitzending gemaakt met de titel STIGMA'S WOORDEN.
Deelnemers zijn onder meer gebruikers, vrijwilligers van de familievereniging,
operatoren van CRAP EPASSS - betrokken als redacteuren, sprekers, regisseurs en
geluidstechnici.
Link: http://ungruppoalmegafono.blogspot.it/2017/01/
Wie? Departement Geestelijke gezondheid van de AUSL di Modena van Modena met
publieke en private partner, gebruikers, burgers
Waar? Modena en provincie
Wat en hoe? Project «Màt - Week van de geestelijke gezondheid», gepromoot door het
Departement van geestelijke gezondheid en pathologische verslavingen van de ASL van
Modena sinds 2011, vindt jaarlijks plaats in de tweede helft van oktober. Een week van
debatten, conferenties, artistieke en culturele evenementen die openstaan voor burgers,
in verschillende buurten van Modena en de provincie, om mensen bewust te maken van
psychische problemen en om de strijd te voeren tegen vooroordelen en stigmatisering
die mensen met psychische ongemakken ondergaan. Het evenement is het resultaat van
een participatief planningspad, in samenwerking met de verenigingen "Idee in circolo" en
"Insieme a Noi", en ziet de betrokkenheid van institutionele partners en een breed
netwerk van leden van de verenigingen van gebruikers, familieleden en operatoren van
geestelijke gezondheidszorgdiensten, vrijwilligers, particulier sociaal en
ondernemingsgericht, school en universiteit, stichtingen.
Link: http://www.matmodena.it/blog-mat-settimana-della-salute-mentale/
Wie? Stichting Geestelijke Gezondheid
Waar? VK
Wat en hoe?
Geestesziekte komt vaak voor. Het treft duizenden mensen in het VK, en hun vrienden,
families, collega’s op het werk en de maatschappij in het algemeen. De meeste mensen
die geestelijke gezondheidsproblemen ervaren, herstellen volledig of kunnen ermee
leven en omgaan, vooral als ze vroeg hulp krijgen. Maar ook al worden zoveel mensen
getroffen, is er een sterk sociaal stigma verbonden aan geestelijke
gezondheidsproblemen, en mensen met psychische problemen kunnen discriminatie
ervaren in alle aspecten van hun leven. De problemen van veel mensen worden erger
door het stigma en de discriminatie die ze ervaren, van de samenleving, maar ook van
familie, vrienden en werkgever. Sociaal isolement, slechte huisvesting, werkloosheid en
armoede houden allemaal verband met geestelijke gezondheidsproblemen. Een aantal
nationale en lokale campagnes proberen de houding van het publiek ten opzichte van
geestesziekten te veranderen. Zo is er bijvoobeeld de nationale vrijwillige
sectorcampagne Tijd om te veranderen.
Link: https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/stigma-and-discrimination
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Griekenland
KROATIË

Wie? Universitair Instituut voor Onderzoek Geestelijke Gezondheid (EPIPSI)
Waar? Over heel Griekenland
Wat en hoe? Een multi-level programma op het gebied van onderzoek, onderwijs,
communicatie en ondersteuning. In 1999 werd het Helleens Anti-Stigma Programma
gelanceerd als onderdeel van het Internationaal Programma van de Wereld
Psychiatrische Maatschappij (PWS) ter bestrijding van stigmatisering en discriminatie van
patiënten met schizofrenie. Tegenwoordig heeft het Programma, met de naam "antistigma", de reikwijdte van de activiteiten uitgebreid naar alle psychische stoornissen,
namelijk bipolaire stoornis en depressie, met het argument dat deze ziekten ook worden
beïnvloed door een aanzienlijke mate van sociaal stigma.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft het
model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Link: http://www.epipsi.gr/Service_all/service/Antistigma/index.htm
Wie? Ngo Susret
Waar? Zagreb
Wat en hoe? NGO Susret ondersteunt sinds 2006 gemeenschapsondersteunde
huisvesting voor mensen met psychische problemen. Ze herinneren zich de situatie
waarin buren van hun huisvestingseenheid klaagden dat er een vreselijke geur was en
besloten dat het afkomstig was van de gebruikers die daar op zichzelf woonden, omdat
ze wellicht "te lui om te poetsen" waren. Het probleem was echter opgelost na de
bevinding dat de geur afkomstig was uit de naburige flat met veel huisdieren.
Link: www.udruga-susret.hr
Wie? Centrum voor gemeenschapsdiensten "Ja kao i ti"
Waar? Osijek in Kroatië
Wat en hoe? Dit centrum beheert 24 ondersteunde huisvestingseenheden voor 85
gebruikers van geestelijke gezondheidszorg in de gemeenschap. Hun gebruiker, die zich
sinds lange tijd onthouden heeft van alcohol, trad toe tot de plaatselijke pensioenclub
om te socialiseren en te reizen. Het eerste jaar mocht hij niet naar de kust, omdat de
reisleidster een vooroordeel had. De reisleidster veranderde echter van gedachte nadat
de gebruiker nog een jaar bleef komen naar de groepsbijeenkomsten. Ze leerde hem
kennen en stond hem toe met hen te reizen.
Link: http://jakaoiti.org

Activiteiten

Leerdoel: Het Triëste-document is een voorstel voor een ethische code/deontologisch
protocol voor journalisten die omgaan met nieuws over mensen met een psychische
stoornis en problemen die verband houden met geestelijke gezondheid in het
algemeen.
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Zoek een verhaal of een artikel dat gaat over een gebeurtenis waarbij mensen met een
psychische kwetsbaarheid betrokken zijn.
Lees het artikel.
Geef antwoord op volgende vragen en deel uw antwoorden met de anderen en vergelijk ideeën.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Zijn de in het artikel gebruikte termen geschikt of zijn ze ongepast en/of
beledigend voor de persoon die betrokken is bij het verhaal?
Zijn de titel en de afbeeldingen met betrekking tot het artikel op een of
andere manier beledigend voor de persoon die betrokken is bij het
verhaal, of voor iemand die soortgelijke ervaringen met psychische
kwetsbaarheiden heeft gehad?
Is het relevant voor de volledigheid van de informatie om de naam van de
burger en andere identificatiegegevens (zoals adres, werk, enz.) te tonen,
evenals het gebruik van afbeeldingen (foto's, illustraties, karikaturen)?
Is het relevant dat de persoon die betrokken is bij het verhaal een
psychische kwetsbaarheid heeft?
Als het nieuws focust op de psychische kwetsbaarheid, rapporteert het
artikel dan de meningen en opmerkingen van een expert op het gebied
van geestelijke gezondheid of van een andere persoon met een
psychische kwetsbaarheid die in het artikel is vermeld?
Hebben de gezinsleden van de persoon over wie het artikel gaat de
gelegenheid gekregen om een verklaring af te leggen?
Is het relevant voor de volledigheid van de informatie om contact op te
nemen met vrienden, kennissen, buren, omstanders of andere bewoners
die bij het evenement betrokken waren?
Geeft het artikel advies over wat te doen in een soortgelijke situatie?
Geeft het citeren van de positieve ervaringen van mensen met een
psychische kwetsbaarheid anderen inzicht in het feit dat elk verhaal
anders is en dat veralgemening contraproductief of zelfs schadelijk kan
zijn?

Laten we even oefenen!

1.

Plaats in de juiste volgorde zodat je een zin vormt.
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Vooroordelen over gevaarlijke en onvoorspelbare / ingebakken overtuigingen. /
geweldsuitbarstingen zijn / wijdverspreid en diep / nog steeds

2.

Combineer de delen aan de rechterkant met de delen aan de linkerkant.

“Carta di Trieste” (Trieste Document), is
een document voor ondersteuning bij
het verspreiden van informatie ter
bestrijding van

en niet gebaseerd op directe kennis
van de relevante feiten, mensen en
dingen.

Vooroordelen zijn vooral schadelijk als
ze naast oppervlakkigheid en
veralgemening ook

complexe en weinig bekende
realiteiten.

Een vooroordeel kan worden
gedefinieerd als een mening gevormd
door persoonlijke overtuigingen en
algemene geruchten

de vooroordelen, stigmatisering en
sociale uitsluiting die mensen met
psychische stoornissen en hun
families treffen.

Vooroordelen zijn een manier ter
vereenvoudiging van

een sterke starheid van denken
betreffen.
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Module 4. Hfst 1b. LOKALE HULPBRONNEN. Het sociale verschil
tussen welvarende en benadeelde wijken.
Definitie
Literatuur geeft aan dat woningen, omgeving en buurt van invloed zijn op de geestelijke
gezondheid van mensen die er wonen. Als mensen in een huis wonen waar ze zich goed
voelen en zich verbonden voelen met hun omgeving, heeft dit een positieve invloed op
hun geestelijke gezondheid. Van daaruit is het belangrijk om na te denken over de locatie
bij de opstart van een woonproject. Deze locatie beïnvloedt de onafhankelijkheid, het
veiligheidsgevoel, de sociale integratie en het gevoel van verbondenheid.
Een huis in de buurt van winkels, diensten, faciliteiten op het gebied van transport en
vrije tijd kan bijdragen aan een grotere sociale integratie.
Volgende zaken hebben een invloed op het welbevinden van de bewoners:
•
•
•
•
•
•

weinig lawaai
weinig verkeer
goede binnen- en buitenverlichting
voetpaden
transportmogelijkheden
toegankelijke diensten

Uitdagingen
Sommige teksten suggereren dat het belangrijk is gebieden te vermijden met een hoge
graad van criminaliteit of met een lage sociale cohesie en zwakker sociaal kapitaal.
Integratie betekent meer dan alleen het wegwerken van fysieke barrières. Integratie
betekent dat iedereen betrokken is met zijn talenten en beperkingen. Als samenleving
hebben we hierin een verantwoordelijkheid.
Voordelen
Huisvesting kan een belangrijke rol spelen bij integratie. De onmiddellijke sociale
omgeving heeft een significante invloed op inclusie. Een toegankelijke omgeving helpt
kansen creëren en kan meehelpen zorgen zodat iedereen kan deelnemen aan de
samenleving. We worden als gemeente, stad uitgedaagd na te gaan hoe toegankelijk we
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zijn. Is er betaalbare huisvesting? Welke mogelijkheden zijn er op gebied van transport?
Is het openbaar vervoer toegankelijk? Welke mogelijkheden zijn er op gebied van vrije
tijd? Hoe toegankelijk zijn deze opties? Zijn er initiatieven die inzetten op het versterken
van een buurt,…?
Als er verbindingen zijn in de omgeving, tussen mensen en diensten, wordt de
samenleving toegankelijker. De opbouw van lokale netwerken is erg belangrijk naast
aanwezigheid in de buurt. Door aanwezig te zijn in de omgeving, kunnen omwonenden
hun zorgen uiten.
Daarnaast is het erg belangrijk om in te zetten op ontmoetingsplaatsen. Ze creëren
kansen om samen te komen in het dagelijks leven. Dagelijks iemand ontmoeten bij de
bakker of in een sportclub kan aanleiding geven tot een praatje.

Verenigd Koninkrijk

Goede praktijken
Wie? Erkend Instituut voor Huisvesting
Waar? Londen
Wat en hoe? Regelmatige teamvergadering en opendeurbeleid. Personeel is doorgaans
gewoon met uitdagende mensen om te gaan. Het Erkend Instituut voor Huisvesting (EIH)
biedt regelmatige teamvergaderingen en supervisie. Managers zijn altijd beschikbaar
(opendeurbeleid) en kunnen problemen bespreken. Het EIH heeft oproepsystemen (1ste
en 2de niveau) ‘bellen buiten kantooruren’. Het instituut maakt gebruik van reflectieve
oefeningen in teamvergaderingen zodat mensen bezorgdheden en gevoelens kunnen
bespreken. Het moet veilig zijn omdat mensen zich anders niet openstellen. Het EIH heeft
een advies- en zorglijn (therapeut of raadsheer) die men onafhankelijk kan contacteren.
(Londense gespecialiseerde aanbieder). Ze opereren binnen een PIE1-omgeving en
trainen personeel in verschillende technieken om moeilijke gesprekken te voeren.
Frontliniepersoneel krijgt een maandelijkse reflectieve oefensessie met een lokale
psycholoog van de geestelijke gezondheid. Het EIH probeert gedragingen te begrijpen,
omdat ze geen mensen willen uitsluiten. Het is nodig de veerkracht en
beheersingsvaardigheden van het personeel op te bouwen, zodat ze geen burn-out
krijgen of overmatig reageren op uitdagingen en gedrag van cliënten.
Link:
http://councilmeetings.lewisham.gov.uk/documents/s44396/06%20Housing%20and%20
mental%20health%20-%20scoping%20report%20-%20060716.pdf
http://www.cih.org/

Activiteiten
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Leerdoelen: Wat zijn mogelijke factoren die een wijk welvarend of benadeeld
maken? Hoe kan ik bijdragen om een wijk welvarender te maken?
Activiteit 1
De onmiddellijke sociale omgeving speelt een belangrijke rol bij het bereiken van sociale
cohesie. Het doel van deze oefening is om de mogelijkheden in de buurt te zien op vlak
van ontmoeting.
Verdeel de groep in paren. Ieder paar moet nadenken over de volgende vraag: welke
kansen ziet u in uw buurt op gebied van ontmoetingen? Schrijf dit op een groot papier.
Nadien deelt elk paar zijn werk in de grote groep. U kunt een debat over dit thema
houden. Wat vindt iedereen belangrijk? Zijn er voldoende ontmoetingsmogelijkheden ?
Wat mist u? Hebt u suggesties voor de gemeenten, steden?
Activiteit 2
Leerdoel: Het doel van deze oefening is om na te denken over welvarende en
benadeelde wijken.

Schrijf op 2 bladen de volgende vragen:
• wat helpt om u thuis goed te voelen ?
• wat helpt niet om u thuis goed te voelen?
Verdeel de groepen in tweeën.
De eerste groep moet reageren op één blad, de andere groep op het andere.
Elke groep schrijft 5 dingen op. Dan wisselt u van blad en vervolledigt u elkaars
blad met 5 items.
Na deze oefeningen kunt u bespreken wat er werd opgeschreven. Probeer
vervolgens in de grote groep oplossingen te vinden voor de factoren die een
wijk achtergesteld maken. Hoe kunt u als burger helpen om een wijk
welvarender te maken?

Laten we even oefenen!
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1. Waar of niet waar
•

Woningen hebben geen invloed op de geestelijke gezondheid van mensen die
er wonen. (waar of niet waar)

•

De locatie van een huis beïnvloedt de onafhankelijkheid, het gevoel van
veiligheid, sociale integratie en verbondenheid. (waar of niet waar)

•

Integratie is enkel het wegwerken van fysieke barrières. (waar of niet waar)

•

De onmiddellijke sociale omgeving speelt een belangrijke rol bij het bereiken
van sociale inclusie. (waar of niet waar)

2.Zoek de ontbrekende woorden
De locatie van een huis ................... de onafhankelijkheid, het gevoel van
…....................... .., sociale ................... en …………………………….
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Module 4. Hfst 2. CASEMANAGER – Regelmatige supervisie van de
casemanager
Definitie
De casemanager is de persoon die een therapeutische relatie op lange termijn opbouwt
met wie een ernstige psychiatrische stoornis heeft, om hem te helpen bij het herstel. De
rol van de casemanager is onder andere om de verschillende organisaties en diensten,
waaronder vrijwilligers en verschillende geestelijke gezondheidszorgdiensten met elkaar
te verbinden. Casemanagement is een op feiten gebaseerde methode die bijzonder
succesvol is gebleken voor de vermindering van de noodzaak tot ziekenhuisopname en
die de resultaten van de behandeling verbetert.
De rol van casemanager kan volgens literatuur worden opgenomen door professionelen,
maar ook door niet-professionelen (netwerk, vrijwilliger, …)
Een casemanager voert verschillende taken uit. Hij ondersteunt de persoon met een
psychische kwetsbaarheid zoals: advies geven, crisissen oplossen, de bewoner thuis
bezoeken, resultaten bijhouden van controles en testen, toezicht houden op het
medicatieschema, en zo nodig helpen contact op te nemen met de huisarts of met andere
specialisten. De casemanager kan individuele, sociale, gezondheids- en werkbijstand
bieden. Het is noodzakelijk dat de casemanager zich bewust is van de
gezondheidsfaciliteiten en hoe deze toegankelijk zijn.
De belangrijkste taak van een casemanager is om in te zetten op het opbouwen van een
therapeutische
relatie
met
de
cliënt.
Deze relatie creëert wederzijdse emotionele reacties die een negatieve invloed kunnen
hebben op het leven van een cliënt en de professionele rol van casemanager, daarom is
het zinvol om de casemanager te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taak d.m.v.
supervisie.
Uitdagingen
Een bezorgdheid bij de rol van casemanager is dat hij slechts een soort bediende is die
afspraken maakt. De klinische casemanager is een rol die dit probleem wil verhelpen. Hij
maakt niet alleen afspraken, maar kan de persoon ook begeleiden naar deze afspraken.
Het is belangrijk om de casemanager te ondersteunen via vorming en supervisie omdat
zij geconfronteerd worden met problemen die veroorzaakt worden door een psychische
kwetsbaarheid. Ze ondersteunen mensen en hun netwerk in de persoonlijke levenssfeer.
Voordelen
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In het verleden hadden mensen met een beperking weinig of geen keuze waar en met
wie zij woonden. We merken hier een duidelijke verschuiving op en vinden het een
basisrecht dat iedereen deze keuze voor zichzelf kan maken. Het vermogen om deze
keuze te maken heeft een impact op de levenskwaliteit.
Voor werknemers betekent dit een andere rol. Als medewerker betekent dit mensen
ondersteunen bij het maken van keuzes (hoe kan ik op een gezonde manier koken,
rekening houdend met mijn budget? Hoe kan ik het contact met mijn netwerk
herstellen?...) Bovendien maakt het mensen sterker. Mensen krijgen de kans om hun
sociale vaardigheden te verbeteren. Een taak van de professional is om de persoon te
ondersteunen bij het onderhouden van zijn netwerk. Belangrijk is om hierin als
professional niet over te nemen maar de persoon sterker maken zodat hij het zelf kan
doen.
Naast de cliënt komt ook het netwerk van de persoon in beeld. Dit is op zich een zeer
positieve evolutie maar betekent voor de medewerker een andere invulling van zijn taak.
Als professional ben je veel meer een bruggenbouwer. je bent een brug tussen de
persoon en zijn omgeving.
Daarom is het belangrijk dat mensen in deze rol worden ondersteund door intervisie en
supervisie.

Verenigd Koninkrijk

Italië

Goede praktijken
Wie? Associazione Solaris
Waar? Rome, Italië
Wat en hoe? De huissleutels
Een innovatief en economisch duurzaam model: huisvestingsprojecten in
onafhankelijke appartementen in de buurt van psychiatrische diensten. Actief
onderzoek van alternatieve huisvestingsoplossingen naar institutionele oplossingen.
Flexibele thuiszorg is gebouwd op basis van individuele behoeften.
Link: http://www.volontariato.lazio.it/solarisonlus/attivita.asp
Wie? Samen voor geestelijk welzijn
Waar? Londen
Wat en hoe? Creatie van autonomie in huisvesting
"Samen" biedt een verscheidenheid aan ondersteuning om mensen te helpen
omgaan met de persoonlijke en praktische impact van psychische problemen. Het
hebben van geschikte accommodatie die ervoor zorgt dat gebruikers zo onafhankelijk
mogelijk kunnen wonen, is een belangrijke factor in het herstel van mentale
problemen. De bedoeling is mensen te ondersteunen zo onafhankelijk mogelijk te
wonen en hun autonomie op te bouwen.
Link: http://www.together-uk.org
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Griekenland

Wie? Maatschappij van Sociale Psychiatrie & Geestelijke Gezondheid (Society of
Social Psychiatry & Mental Health (S.S.P.&.M.H / semi-autonome beschermde
appartementen voor gebruikers))
Waar? Alexandroupoli, Griekenland
Wat en hoe? Het is gebruikelijk dat cliënten hun toekomstige samenlevingsopties
bespreken met beroepsmensen in de geestelijke gezondheidszorg om beslissingen te
nemen die voor hen meer geschikt zijn. De semi-autonome beschermde
appartementen van "Society of Social Psychiatry & Mental Health" in Alexandroupoli,
Griekenland huisvesten mensen met psychosociale problemen die autonomer
kunnen leven via een therapeutisch model dat voornamelijk hun reintegratie in de
gemeenschap en een stabiele de geestelijke gezondheid ondersteunt. Het is
gebruikelijk dat cliënten hun toekomstige samenlevingsopties bespreken met
beroepsmensen in de geestelijke gezondheidszorg om beslissingen te nemen die voor
hun meer geschikt zijn.
Opmerking: bovengenoemde case verwijst eerder naar een "common use" in Griekse
geestelijke gezondheidsorganisaties dan naar een "good practice". Niettemin heeft
het model bewezen zeer succesvol te zijn, en daarom hebben we gekozen om dit te
vermelden a.d.h.v één organisatie als voorbeeld.
Link: http://ekpse.gr/en/services

Activiteiten

Leerdoelen:
De rol als casemanager en wat hij kan betekenen voor iemand met psychische
problemen en voor iemand die in de buurt van een huisvestingsproject woont.
Activiteit 1
Het doel van deze activiteit is na te denken over dingen die ons helpen een goed contact
te hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid, zodat we vooroordelen
kunnen overwinnen.
Verdeel de groep in kleinere groepjes. Elke groep denkt na over de volgende vragen.
•

Kent u mensen met een psychische kwetsbaarheid? Hebt u een positief
contact met hen? Wat helpt? Wat helpt niet om een positief contact te
hebben?

Daarna maken we een lijst met tips die helpen een positief contact te hebben met
mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Activiteit 2
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Het doel van deze oefening is na te denken over de rol van een casemanager.
Schrijf op 2 bladen de volgende vragen:
• Wat verwacht u van een casemanager (denk als gebruiker)?
• Wat verwacht u van een casemanager (denk als uzelf, als burger)?
Verdeel de groepen in tweeën.
De eerste groep moet reageren op één blad, de andere groep op de andere. Elke
groep schrijft 5 dingen op. Dan wisselt u van blad en vervolledigt u elkaars blad met 5
items.
Na deze oefeningen kunt u bespreken wat er werd opgeschreven.

Laten we even oefenen!

1.
•

Waar of niet waar
Het vermogen om te kiezen waar u woont, heeft een impact op je levenskwaliteit.
(waar of niet waar)

•

In de loop der jaren is de rol van een professional in de zorg veranderd. (waar of niet
waar)

•

Mensen met een beperking hebben altijd dezelfde kansen gehad. (waar of niet waar)

2. Zoek de ontbrekende woorden
Het is niet zozeer iets doen ...... ...... ………………….van een persoon, maar een persoon
…………………………….. zodat ze het...................... …………........................ , of met de steun van
significante anderen .
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Module 4. Hfst 3. VOORSTELLING/PERCEPTIE, MOTIVATIE EN
TEVREDENHEID. Een interventieprogramma die inzet op
bewustzijn bij burgers.
Definitie
Voor sommige gebruikers betekent “herstel” dat ze alleen kunnen wonen. Onderzoek
toont aan dat gebruikers van geestelijke gezondheidszorg het liefst zelfstandig wonen
met een vriend of een partner. Het is de taak van psychiatrische diensten om patiënten
aan te moedigen om van een voorziening naar een meer zelfstandige woonvorm te gaan.
Literatuur benadrukt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zeer bekwaam zijn
in het afwegen van de voor- en nadelen van verschillende levenskeuzes. Literatuur
onderstreept dat het onmogelijk is een eenduidig voorbeeld van huisvesting te vinden die
voor iedereen geschikt is. Integendeel, het is noodzakelijk om een breed scala aan
huisvestingsoplossingen en ondersteunende diensten te hebben.
De perceptie van gebruikers m.b.t. het sociale klimaat in de buurt speelt een zeer
belangrijke rol om hun levenskwaliteit te bepalen. De "plaatsen" waar gebruikers wonen,
moeten dus altijd worden bekeken in relatie tot de omliggende omgeving, omdat de
omgeving een fundamentele invloed heeft op het welzijn.
Uitdagingen
Vooroordelen over psychische aandoeningen kunnen de integratie van gebruikers in de
buurt verhinderen. Buren zonder eerdere ervaring met woonprojecten voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid kunnen bezorgd zijn over de nieuwe "buren" en zich
zorgen maken over hun rust en veiligheid als gevolg van dit stereotiepe beeld.
Voordelen
Het is goed om na te denken over een breed scala aan initiatieven in de gemeenschap die
inzet op tolerantie ten aanzien van diversiteit en beperking, om zo tot een goede relatie
met de buren te komen.
Bovendien ervaren gebruikers die kunnen kiezen welke huisvesting het best bij hen past
een betere levenskwaliteit. Mensen die in een huis wonen waar ze kunnen kiezen hoe ze
hun eigen leven organiseren, zijn meer tevreden in vergelijking met degenen waarvan
het dagelijks leven meer wordt gestructureerd. Tegelijkertijd lieten focusgroepen zien dat
gebruikers hulp verwachten en nodig hebben om hun leven buitenshuis te regelen.
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Het overkoepelende doel is om ruimdenkende plaatsen te promoten waar de perceptie
van anderen als 'anders' achterwege wordt gelaten.

Italië

Italië

Goede praktijken
Wie? fio.PSD – Italiaanse Federatie van Organisaties voor Mensen zonder verblijf
(Italian Federation of Organisms for People Without Abode)
Waar? Italië
Wat en hoe? Dit is een vereniging die streeft naar sociale solidariteit in de context
van ernstige marginalisering van volwassenen en daklozen. Ze zijn verbonden aan de
entiteiten en / of organisaties van het fio.PSD, die behoren tot zowel het Openbaar
bestuur als de private sociale sector, die zich bezighouden met ernstige
marginalisering van volwassenen en daklozen.
Ze bevorderen de coördinatie van openbare, particuliere en vrijwilligersorganisaties
die zich inzetten voor ernstige marginalisering van volwassenen en daklozen; de
aandacht voor het probleem van alle sociale gesprekspartners; studies en onderzoek;
methodologieën en strategieën om sociale uitsluiting te bestrijden; de verspreiding
van gespecialiseerde publicaties.
Link: http://www.fiopsd.org/housing-first/
Wie? Visiting DTC (Democratische therapeutische gemeenschappen) Legacoopesociali
Waar? Verschillende steden in Italië
Wat en hoe? Accreditatieprogramma van gelijken met focus op
gemeenschapskwaliteit, Theoretisch Model en Instrumenten voor de Beoordeling van
Ondersteunende Hulpmiddelen voor Wonen dat het Wetenschappelijk-Professionele
Kwaliteitsaccreditatieprogramma, genaamd " Visiting DTC Project", ontwikkeld heeft
binnen het methodologisch raamwerk, vertegenwoordigd door de Engelse traditie
van de Democratische Therapeutische Gemeenschap en door de meest recente
Italiaanse theorie over Gemeenschapspsychotherapie.
Interessant in het bijzonder voor de focus op relaties met sociale netwerken en
sociale agentschappen van de lokale gemeenschap, met de functie van
ondersteuning en deelname aan het maatschappelijk leven: netwerk van
bevorderlijke omgevingen.
Link: http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/index.php/volume15/valutazione-qualita-comunitaria-dispositivi-sostegno-abitare-salute-mentale
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Verenigd Koninkrijk
Griekenland
KROATIË

Wie? Consortium Geestelijke Gezondheidszorg van Liverpool
Waar? Liverpool
Wat en hoe? Geestelijke Gezondheidszorg van Liverpool Werelddag Geestelijke
Gezondheidszorg (10 oktober) wordt gevierd in meer dan 100 landen en ondersteund
door de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie. Het heeft tot doel
mensen bewust te maken van psychische problemen & positief welzijn te
bevorderen. Psychisch leed kan iedereen treffen, met 1 op 3 huisartsconsultaties in
Liverpool voor feiten zoals depressie, angst, stress & paniek. Desondanks hebben
mensen die leed ervaren nog steeds te maken met vooroordelen, discriminatie &
uitsluiting. Als een organisatie die de stemmen van mensen met mentale problemen
laat horen, heeft het Consortium Geestelijke Gezondheidszorg van Liverpool de
afgelopen 7 jaar evenementen over de Werelddag Geestelijke Gezondheidszorg in
Liverpool gecoördineerd. Voor dit 8ste jaar presenteerden ze het tweede Festival
Geestelijke Gezondheidszorg van Liverpool, dat liep van 1 tot 14 oktober, met
muziek, dans, comedy, beeldende kunst, poëzie, drama, film, informatie & advies,
workshops & meer, dat plaatsvindt gedurende de 14 dagen.
Link:
https://www.liverpoolcamhs.com/wp-content/uploads/2017/09/Liverpool-MentalHealth-Festival-2017-Report.pdf
Wie? AMKE Althea and Design Park
Waar? Stichting Michalis Kakogiannis (16/12 - 28/01)
Wat en hoe? Een activiteit met het label "kalender", waarbij veel beroemde acteurs
betrokken waren, werd georganiseerd om de publieke opinie te sensibiliseren en
stigma te bestrijden. De beweging voor Psychiatrische hervormingen bevordert het
waardige leven van geesteszieken in de gemeenschap. Een van de belangrijkste
obstakels voor het succes van deze poging is het vervormde en gepopulariseerde idee
van de “gekken”. Het Stigma is een onderscheidend kenmerk dat iemand uitsluit uit
de samenleving. Een activiteit met het label "kalender", waarbij veel beroemde
acteurs betrokken waren, werd georganiseerd om de publieke opinie te sensibiliseren
en stigma te bestrijden.
Link: https://www.kathenas.gr
Een vergadering met alle huurders van het gebouw waar gebruikers van chronische
sociale woning in Zagreb zijn gehuisvest, werd georganiseerd en ze werden allemaal
geïntroduceerd in het huisvestingsproject. Deskundigen legden uit dat het doel was
om gebruikers een normale thuis te bieden. De nadruk lag op het feit dat hun buren
werden beoordeeld als in staat om zelfstandig te wonen. Ze werden hartelijk
aanvaard en wonen daar sinds 2013 .
Link: http://www.dom-pbo-zg.hr/vrste_smjestaja.php

Activiteiten

Leerdoelen: Het bewustzijn van burgers van hun emotionele en relationele houding
tegenover "geestelijke gezondheidszorg" te vergroten.
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Tips:

-Vraag aan twee mensen van de groep om twee sleutelrollen te spelen: de
gebruiker en de burger.
-Om het rollenspel te vergemakkelijken, kan de rol van de gebruiker door een
van de trainers worden gespeeld.

ROLLENSPEL
1ste fase “Briefing”: doelen en verwachtingen delen
In deze fase bouwen we met de groep een werkhypothese op om de verwachtingen van
de deelnemers over het thema te stimuleren. Met de groep brainstormen we over het
volgende thema: "Huisvesting en geestesziekte". het doel is om fantasieën,
verwachtingen en angsten te stimuleren in verband met het thema.
2de fase “Rollenspel”
Situatieschets: voorbeeld van een conflict of ruzie (Paolo: Gebruiker; Luca: burger)
"Paolo is een zevenentwintigjarige die woont in een woonproject. Luca, zijn overbuur, is
een veertigjarige man die gaat werken. Ze leven in hetzelfde flatgebouw en ze hebben als
buren geen goede relatie, want Luca beschuldigt Paolo van vervelend gedrag, zoals
muziek beluisteren tot diep in de nacht, geschreeuw aan de telefoon.
Luca weet iets over Paolo’s verleden met een psychische aandoening.
Telkens Paolo zich op die manier gedraagt, zou Luca met hem willen gaan praten over dit
probleem, maar angst verhindert hem.
Op een dag, op de terugweg naar huis, ziet Luca Paolo terwijl hij het huis verlaat. Luca
denkt dat dit het juiste moment is om hem aan te spreken.
Paolo hoort stemmen en hij zet het volume hoog om dit probleem aan te pakken (deze
informatie is alleen voor Paolo, dus de trainer moet het alleen delen met de persoon die
als gebruiker zal acteren)

3de fase “Nabespreking”: ervaringen delen na rollenspel
Na het rollenspel volgt een gesprek over de gevoelens en emoties die tijdens het
rollenspel werden beleefd.
VRAGEN AAN DE GEBRUIKER:
o Hoe heb je het rollenspel ervaren?
o Hebt u moeilijkheden ondervonden bij het spelen van deze rol?
o Hoe voelt u zich over de houding van de buurman?
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-

-

VRAGEN AAN DE BUURMAN:
o Hoe heb jij het rollenspel ervaren?
o Hebt u moeilijkheden ondervonden tijdens de relatie met een person
met een psychische aandoening?
VRAGEN AAN DE WAARNEMERS:
o Hoe hebben jullie het rollenspel ervaren?
o Welke bedenkingen/overwegingen maakt u over een psychische
aandoening?
o Hebt u nog adviezen/suggesties voor de acteurs om dit soort
problemen op te lossen?

Laten we even oefenen!

1. Verbind de linker zinsfragmenten met die aan de rechterkant, om hele zinnen te
vormen.
Onderzoek toont aan dat gebruikers
van geestelijke gezondheidszorg de
voorkeur geven aan

om cliënten aan te moedigen om te
verhuizen van “instellingen” naar
reguliere huizen.

De taak van psychiatrische diensten
zou moeten zijn

in relatie
omgeving.

Een groot maatschappelijk doel is om
ruimdenkendheid te promoten

Degenen die ergens wonen waar
het dagelijkse leven wordt
gestructureerd en gecontroleerd.

De "plaatsen" waar patiënten leven,
zouden altijd in overweging moet
worden genomen

onafhankelijk wonen in een huis met
een vriend of een partner.

Mensen die in een residentie wonen
waar ze kunnen kiezen hoe ze hun
eigen leven organiseren, zijn meer
tevreden in vergelijking met

waarbij de perceptie van anderen
als "anders" niet meer bestaat.

tot

de

omliggende

2. Bouw een hele zin door de volgende fragmenten te rangschikken.
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over de sociale omgeving / van gebruikers / is een fundamentele factor om / te bepalen
/ de perceptie van de gebruikers //de levenskwaliteit
3. Vervolledig de zin door het juiste alternatief te kiezen
-

-

-

-

Voor sommige gebruikers betekent “herstel” bekwaam zijn om __________.
a)

terug te keren in het huis van hun familie

b)

alleen te wonen

c)

bij iemand anders te blijven

d)

naar het ziekenhuis te gaan wanneer ze dat willen

Mensen met ervaringen van geestelijke gezondheidsproblemen blijken
____________ de voor- en nadelen van verschillende levenskeuzes af te
wegen.
a)

wat moeite te hebben met

b)

geen idee te hebben van

c)

hun best te doen om

d)

zeer competent te zijn

Het is de taak van psychiatrische diensten om patiënten aan te moedigen
___________________.
a)

te verhuizen van instellingen naar reguliere huizen

b)

vrienden in hun leven te hebben.

c)

hun leven te verbeteren

d)

terug te keren naar huis nadat ze hun problemen hebben opgelost

Over het algemeen verhoogt een groter aantal betrokken _________ de
perceptie van een betere levenskwaliteit.
a)

verpleegkundigen

b)

professionals

BURGERS 182

-

-

-

-

c)

politieagenten

d)

artsen

Gebruikers verwachten en vragen om __________ hun leven buitenshuis.
a)

een volkomen afhankelijkheid van

b)

individueel te kiezen

c)

geholpen te worden bij het regelen van

d)

geïsoleerd te zijn van

De "plaatsen" waar patiënten wonen moeten altijd worden beschouwd
________ de omringende omgeving.
a)

als verbonden met

b)

als niet verbonden met

c)

als een "pest" voor

d)

als geïsoleerd door

____________ moet worden gepromoot in de gemeenschap om de tolerantie
ten aanzien van diversiteit en beperking te vergroten en een goede relatie
met buren te hebben.
a)

Bepaalde thrillers

b)

Een breed scala aan initiatieven

c)

Een nieuw type school

d)

Herstel

Een groot deel van het onderzoek toont aan dat gebruikers van geestelijke
gezondheidszorg het liefst in onafhankelijke huizen wonen ___________
a)

met een vriend of een partner

b)

met andere mensen die getroffen zijn door psychische stoornissen

c)

met hun familie
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d)

-

-

alleen

Gebruikers die in staat zijn geweest om __________, verkiezen een betere
levenskwaliteit waar te nemen.
a)

beslissingen te nemen

b)

een goed telefoongesprek te hebben

c)

hun kleding te kiezen

d)

zelf huisvesting te kiezen

_________kan een fundamenteel element zijn om de ervaren kwaliteit en het
welzijn van gebruikers te bepalen.
a) De omgeving
b)

Het ziekenhuis

c)

Stigma

d)

Werk
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Module 4. Hfst 4. FLEXIBILITEIT EN KLINISCH BESTUUR . Aandacht
voor het netwerk van de gebruikers.
Definitie
Er zijn wijdverbreide overtuigingen, vooroordelen en stereotypen met betrekking tot
personen met een psychische kwetsbaarheid, met betrekking tot onderwijs, beroep, het
geslacht of hun leeftijd. Enkele van de meest voorkomende zijn de overtuiging dat mensen
met psychische problemen een gevaar vormen voor de samenleving, onvoorspelbaar zijn, niet
in staat om te werken of voor zichzelf te zorgen. Deze veralgemeningen en verkeerde
overtuigingen hebben een invloed op de sociale integratie van kwetsbare mensen. Geestelijke
gezondheidsproblemen kunnen worden behandeld en personen met een psychische stoornis
kunnen herstellen, maar stigma en discriminatie kunnen dit negatief beïnvloeden. Daarom is
het belangrijk om in te zetten op bewustwording over psychische problemen om discriminatie
te bestrijden en sociale integratie te bevorderen.
Uitdagingen
Volgens onze enquêtegegevens geven burgers aan dat het belangrijk is dat er aandacht is voor
diegene die nauw samenleven met mensen met een psychische kwetsbaarheid. De idee leeft
dat gebruikers anders zijn dan andere huurders of burgers in de gemeenschap. Mensen zijn
vooral bang voor mensen met een psychose, omdat ze als mogelijks gevaarlijk en
onvoorspelbaar worden beschouwd. Vooroordelen moeten worden geconfronteerd met de
realiteit, en de beste manier om dat te doen is mensen met psychische
gezondheidsproblemen in contact te brengen met burgers. Het lijkt erop dat ze pas dan de
persoon voorbij de diagnose kunnen zien. Voor woonprojecten zou het een extra uitdaging
zijn om de ontmoeting tussen burgers en mensen met een psychische kwetsbaarheid te
faciliteren. De burgers en gebruikers moeten gelijken zijn in dergelijke ontmoetingen. Het is
zinvol om in dergelijke ontmoetingsmomenten te kunnen vertrekken vanuit de talenten en
competenties van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Voordelen
Een moderne benadering van huisvesting die niet alleen 'een dak boven het hoofd'
omvat, maar ook sociale integratie, is een geweldige kans voor alle leden van de
gemeenschap om mensen te ontmoeten met een kwetsbaarheid en dit kan gunstig zijn
voor beide partijen. Burgers kunnen hun vooroordelen verliezen, en gebruikers kunnen
hun burgerrollen herstellen en opnieuw in de maatschappij worden opgenomen.
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Wanneer de gemeenschap de acceptatie van verschillende groepen faciliteert en
discriminatie bestrijdt, wordt herstel mogelijk gemaakt.

Wie? Regione Emilia Romagna - DGR 1554/2015
Waar? Emilia Romagna Italië
Wat en hoe? Budget di salute
Het gezondheidsbudget (BDS) is een geïntegreerd sociaal-gezondheidsinstrument ter
ondersteuning van het gepersonaliseerd rehabilitatie-therapeutisch project dat bestaat
uit individuele, familiale, sociale en gezondheidsmiddelen om de gezondheid te
verbeteren, in termen van herstel, welzijn, psycho- sociaal functioneren -, integratie van
de persoon en zijn actieve deelname aan de gemeenschap. In die zin kan de BDS de
drijvende kracht zijn van een culturele en operationele verandering, zoals de eerste
evaluaties aangeven.
Link: pceroni@ausl.pr.it
Wie? Azienda sanitaria servizi ospedalieri Trento
Waar? Trento
Wat en hoe? Fare (Formarsi Assieme REsponsabilmente) ontstond in 2015 als een
programma voor training en bewustwording over de thema's van de geestelijke
gezondheidszorg gericht naar de gezamenlijke burgers. De activiteiten voorzagen in de
actieve deelname van gebruikers, familie, operatoren en burgers, planning, organisatie,
promotie, tot de realisatie. Dit voorbeeld van co-productie heeft toegestaan om de
wereld van het mentale ongemak onder ogen te zien, door zich in verschillende
gezichtspunten te verdiepen en een actieve rol te geven aan mensen die in het dagelijks
leven aan een psychische aandoening lijden.
Link: http://www.fareassieme.it/fare-formarsi-assieme-responsabilmente/
Wie? Herzie Geestesziekte
Waar? Londen
Wat en hoe? Ondersteuning van mensen met een psychische aandoening kan leiden tot
praktische en emotionele problemen.
Link: https://www.rethink.org/about-us/contact-us

Griekenland

Verenigd
Koninkrijk

Italië

Italië

Goede praktijken

Wie? Grieks Verzorgersnetwerk “Epioni”
Waar? Athene, Griekenland
Wat en hoe? Verschillende soorten ondersteuningsdiensten voor mantelzorgers,
familieleden of vrienden van mensen met psychische problemen. Het Griekse
Verzorgersnetwerk "Epioni" biedt continue en kwalitatieve ondersteuningsdiensten voor
informele, onbetaalde verzorgers van familieleden of vrienden die worstelen met
lichamelijke of geestelijke ziekte, beperking of verslaving. Hun diensten omvatten
informatie en het delen van ervaringen over beste praktijken, advies en emotionele steun.
EPIONI is ook actief betrokken bij de bevordering van belangrijke beleidswijzigingen via
overheidswetgeving.
Link: https://epioniblog.wordpress.com/
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KROATIË

Wie? netwerk
Waar? Zagreb, Kroatie
Wat en hoe? Sociale hulpverleners uit Zagreb Dom contacteerden de bewaker van een
gebouw in Zagreb Stad en legden uit dat 4 vrouwelijke gebruikers daar zouden wonen,
komende van een sociale woning. Ze werden verwelkomd zonder stigma of
vooroordelen. Er was een waterlek in het appartement boven, hun bovenburen
betaalden de schade en nodigden de gebruikers uit om te roepen als ze iets nodig
hadden. Een andere buur leende hen de ladders wanneer ze hen nodig hadden.
Link: http://www.dom-pbo-zg.hr/vrste_smjestaja.php

Activiteiten

Burgers die elkaar helpen maakt de samenleving beter en misschien kan zelfs een van
uw buren genieten van uw ondersteuning. Is er een buur die u zou kunnen helpen? Een
paar voorbeelden:
-

Enkele uren babysitten, zodat een vermoeide jonge mama kan uitrusten.
Lunch koken voor een tengere oudere dame.
Buren helpen met de verhuis
Brandhout brengen naar de negentigjarige die boven leeft.
De kinderen van de buurman leren schaken
…

Vertrek vanuit je eigen ervaringen

Laten we even oefenen!

Oefening 1: Waar of niet waar
Mensen met een psychose zijn erg gevaarlijk en onvoorspelbaar. (waar – niet waar)
Oefening 2: Wat kan je doen als jouw buurman verontrust of bang is?
a)
b)
c)

Ik kan de buurman rustig vragen of hij/zij mijn hulp nodig heeft.
Ik kan mijn zorgen kenbaar maken aan de conciërge van het gebouw, zodat
we samen onze buurman kunnen helpen.
Ik kan de spoeddiensten bellen als ik denk dat mijn buurman medische hulp
nodig heeft.
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d)
e)

Ik kan contact opnemen met de plaatselijke sociale dienst als het probleem
zich herhaalt.
Al het bovenstaande, indien nodig.

Oefening 3
Hoe kan ik mijn kinderen helpen zich veilig te voelen en tolerant te zijn voor onze buren
in een woonproject?
Verbind de vraag van het kind aan de linkerkant met het antwoord van de ouder aan de
rechterkant.

A Waarom bezoeken
verpleegkundigen en artsen
onze nieuwe buren?

1 Doe wat je gewoonlijk doet. Wees een goed
persoon, zeg hallo als je langskomt. We moeten
allemaal beleefd zijn tegenover andere mensen. Als
hij rare dingen zegt, kan je me vragen het op te
lossen.

B Ik ben bang van hoe die
buurman naar me kijkt. Wat
moet ik doen?

2 Sommige mensen hebben mama's en papa’s die
ziek zijn en sommige mensen hebben niet de
familie die voor hen kan zorgen. Daarom hebben ze
andere mensen die komen helpen koken,
schoonmaken en naar de supermarkt gaan

C Ik schrok van de buurvrouw
en begon te schreeuwen. Ze
schreeuwde terug naar me. Ik
rende weg. Heb ik iets slechts
gedaan?

3 Sommige mensen met gezondheidsproblemen
hebben regelmatige controles nodig. Onze oma
heeft haar eigen bloeddrukmeter, zodat ze niet
elke dag naar de spreekkamer van de dokter hoeft.
Verpleegkundigen bezoeken onze buren, zodat ze
niet in het ziekenhuis hoeven te blijven. Het is
leuker om thuis te zijn.

D Als ik ziek ben, zorgt mijn
familie voor mij. Waarom
gaan die zieke mensen niet
naar hun mama en papa?

4 Ik weet zeker dat je niet bedoelde tegen die
dame te schreeuwen, maar het zou beter zijn dat je
dat aan haar uitlegt wanneer je haar ziet. Wil je dat
ik met je mee ga als je haar sorry wil zeggen?
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Module 4. Hfst 5: LEVENSLANG LEREN. Informatie over diensten
en opleiding in de geestelijke gezondheidszorg.
Definitie
De kern van een woonproject is om de levenskwaliteit van de gebruikers te verbeteren
en tegelijkertijd een goede therapeutische dienstverlening te bieden. Om de gebruikers
integrale hulp te bieden, moeten alle mensen die bij dit soort projecten zijn betrokken,
de juiste opleiding of informatie krijgen.
Uitdagingen
Hoewel de aard van de opleidingen kan verschillen, delen alle trainingen de volgende
gemeenschappelijke doelen: stigma voorkomen, aanleren van specifieke
ondersteuningstechnieken, kennis delen en inzetten op samenwerking. Naar burgers,
gezinnen en gebruikers toe moet de verspreiding van informatie rond de verschillende
mogelijkheden voorzien worden. Aangezien diensten op verschillende manieren op
regionale of zelfs lokale schaal kunnen worden georganiseerd, moet dit soort informatieuitwisseling contextafhankelijk zijn. Qua vorm van informatie-uitwisseling zijn de
mogelijkheden ontelbaar en kunnen ze informeel of formeler zijn. De toegang tot
informatie, de formaliteit en de diepgang van de informatie kan veranderen naargelang
het publiek, maar het hoofddoel moet zijn om een gids te bieden aan de betrokken
actoren over de wettelijke rechten, diensten en ondersteuningsmogelijkheden van de
gebruikers.
Voordelen
Voor burgers is het zinvol om deel te nemen aan of zelf initiatief te nemen bij lokale
initiatieven die de integratie van gebruikers aanmoedigt. Het belang van deze informele
leeractiviteiten hangt samen met het maatschappelijk herstel van de cliënten, wat
betekent dat ze zich integreren in de gemeenschap en hun eigen leven opbouwen.
Volgens het Koninklijk College van Psychiaters (VK) vereist herstel (niet noodzakelijk
bedoeld als klinisch herstel) sociale integratie en sociale integratie helpt het herstel te
bevorderen. Geestelijke gezondheid wordt inderdaad beïnvloed door het sociaal kapitaal
en de netwerken van het individu, zoals hun gevoel van betrokkenheid, niveau van
vertrouwen en wederkerigheid. Lokale initiatieven moeten daarom gericht zijn op de
ontwikkeling van gemeenschapswaarden zoals tolerantie, solidariteit en vertrouwen.
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https://www.rcpsych.ac.uk/pdf/social%20inclusion%20position%20statement09.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/better-mental-health-jsna-toolkit/2understanding-place#community-wellbeing-and-social-capital

Italië

Italië

Goede praktijken
Wie? Lokale Gezondheidsautoriteit Roma 1 / Regio Lazio.
Waar? Rome Italië
Wat en hoe? Museo Laboratorio della Mente (MLM). De geschiedenis van het
ziekenhuis is een reis door de geschiedenis van psychiatrische instellingen, een verhaal
van ontberingen en diversiteit, van de strijd tegen het stigma van psychische
aandoeningen en van de bevordering van de geestelijke gezondheidszorg. Het Museo
Laboratorio della Mente werd bekroond door ICOM Italia als het beste Italiaanse
museum 2010.
Link: http://www.museodellamente.it/en/
Wie? Fondazione di Liegro, gebruikers, familieleden, burgers
Waar? Rome
Wat en hoe? Het project "Netwerk van vrijwilligers en families voor geestelijke
gezondheidszorg", gestart in 2006 en gericht op de vereenvoudiging van sociale
integratie van mensen met een psychische aandoening en hun families, door de activatie
van een ondersteunende dienst om isolement en marginalisatie te voorkomen. De
methodologie is gericht op herstel en autonomie van gebruikers. De activiteiten van het
project omvatten zelfhulpgroepen, workshops over socialisatie en kunsttherapie,
informatie- en oriëntatiediensten voor lokale diensten en territoriale hulpmiddelen. Een
van de belangrijkste activiteiten van het project is een training gericht op de bevordering
van de kennis van geestelijke gezondheidszorg, het bestrijden van stigmatisering en
training van burgers die beschikbaar zijn om als vrijwilliger tijd door te brengen bij
mensen met een psychische aandoening. Deze vrijwilligers wonen regelmatig
begeleidingsactiviteiten met beroepsmensen bij.
Link: www.fondazionediliegro.com
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Verenigd Konikrijk
Griekenland

Wie? Gebruikersgroep voor geestelijke gezondheidszorg Brent (onafhankelijke
gebruikersgroep voor geestelijke gezondheidszorg)
Waar? Londen
Wat en hoe? Door gebruikers geleide informatiedirectory met diensten op gebied van
geestelijke gezondheidszorg en andere onderwerpen. De organisatie werd in 1986
opgericht door lokale mensen die diensten in Brent gebruiken om geestelijke
gezondheidszorgproblemen aan te pakken. Deze hulpbron is gestart als een manier om
informatie te geven over lokale diensten als onderdeel van de Toenemende toegang tot
psychologische therapieën (IAPT). Vervolgens werd via het IAPT-bestuur duidelijk dat er
behoefte was aan een meer uitgebreide informatiebron in Brent. De Brent
Gebruikersgroep reageerde op die behoefte en de hulpbron bleef zich ontwikkelen. Dank
aan de gebruikers van diensten en personeel werkzaam in de geestelijke
gezondheidszorg in Brent die commentaar leverden op verschillende versies om de
hulpbron toegankelijk te maken en aanvulde met informatie van andere organisaties, in
plaats van deze te dupliceren. Hoewel de informatie is gecontroleerd, is deze geknipt van
de websites van organisaties of door contact met hen op te nemen, dus niet alle
informatie over alle organisaties is aanwezig. Zoals we hierboven hebben gezegd, is het
de bedoeling dat deze informatiebron voortdurend evolueert.
Link: http://www.brentusergroup.com/
Wie? Ministerie van Geestelijke gezondheidszorg
Waar? Griekenland
Wat en hoe? Online platform inclusief alle geestelijke gezondheidszorgeenheden in
Griekenland. De officiële website van het psychiatrische hervormingsprogramma in
Griekenland, met informatie over alle geleverde geestelijke gezondheidszorg in
Griekenland.
Link: http://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?id=1634&nt=217&lang=1

Activiteiten

Activiteit 1
Leerdoel: 1. Bewustzijn vergroten van de diensten gekend door burgers. 2. Kennis
vergroten over de bestaande mogelijkheden.
Stel je in groepjes van 2 voor dat u de organisator bent van een informatief evenement
over “geestelijke gezondheidszorg en vrouwen” in een kleine gemeenschap. Beslis kort
met uw partner wat het evenement zou moeten zijn en concentreer u vervolgens op
hoe u het evenement zou promoten en mensen zou aanmoedigen om deel te nemen. U
hebt 15 minuten om deze taak uit te voeren. Kies daarna een andere partner en leg aan
elkaar uit wat u had gedacht met uw vorige partner. Geef elkaar suggesties voor het
verbeteren van de promotie van het evenement.
Nabespreking:
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Wanneer mensen nadenken over een te plannen activiteit, vertrekken ze van hun
ervaringen en kennis. Hiervan vertrekt het leerproces. Wanneer ideeën in de groep
gedeeld worden, bied je de kans om te leren van elkaar. Na deze oefening kun je
vragen aan de groep wat ze hebben bijgeleerd? Hebben ze nieuwe ideeën gekregen?
Activiteit 2: bespreek vooroordelen
Identificeer in groepen van drie, drie vooroordelen over mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Zodra u deze hebt gedefinieerd, denk dan na over een oplossing om
deze vooroordelen bespreekbaar te maken.
1

Vooroordeel

Hoe te voorkomen:

2

Vooroordeel

Hoe te voorkomen:

3

Vooroordeel

Hoe te voorkomen:

Laten we even oefenen!
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1. Vul de lege plekken in
Alle trainingen delen de volgende gemeenschappelijke doelen: voorkomen _______
, delen van specifieke ondersteuningstechnieken, kennis en detectie van hulpmiddelen
door de mogelijkheid relaties te leggen te vergroten, en __________
tussen mensen met verschillende rollen.
Voor burgers is het belangrijk om deel te nemen en initiatiefnemers te zijn bij de
formulering van lokale initiatieven om de toepassing en integratie van de cliënten in de
___________
aan te moedigen. Het belang van deze informele
leeractiviteiten is gekoppeld aan het maatschappelijk herstel van de cliënten, wat
inhoudt dat ze zich integreren in de gemeenschap en hun eigen leven opbouwen.
________
_____
wordt inderdaad beïnvloed door
het sociaal kapitaal en de netwerken van het individu, zoals hun gevoel van
betrokkenheid, niveau van vertrouwen en wederkerigheid.
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Module 4. Hfst 6. HULPBRONNEN OP VLAK VAN HUISVESTING.
Lokale overheid als steun voor een huisvestingsplan (inclusief een
24-uur hulplijn).
Definitie
Lokale autoriteiten dienen een formele relatie te hebben met de geestelijke
gezondheidszorgdiensten om zaken van gemeenschappelijk belang aan te pakken. Zij
moeten zich bezighouden met de planning van een toereikend aantal geschikte
woonruimtes voor mensen met een kwetsbaarheid. Het is belangrijk dat ze inzetten op
strategieën om gepast te kunnen reageren in crisissituaties. Geestelijke
gezondheidszorgdiensten en lokale autoriteiten moeten toezicht houden op bestaande
en opkomende modellen van huisvesting voor gebruikers.
Uitdagingen
Er wordt zeer vaak een gebrek aan een netwerk vanuit de geestelijke gezondheidszorg
opgemerkt. Vaak zijn lokale autoriteiten niet voldoende betrokken bij het
huisvestingsproces van mensen met psychische problemen, hoewel dit soort
betrokkenheid noodzakelijk lijkt.
24-uur hulplijnen bestaan
meestal voor gebruikers die wonen in
huisvestingsvoorzieningen en niet in hun eigen appartement. Dit type dienst, dat erg
belangrijk is voor het autonoom wonen van gebruikers, wordt ook vaak door diensten uit
de geestelijke gezondheidszorg geleverd.
Voordelen
De betrokkenheid van lokale overheden bij woonprojecten lijkt veel voordelen te bieden,
omdat het op allerlei manieren de huisvestingsprocedure verbetert: overeenkomsten met
eigenaars van appartementen zodat gebruikers eenvoudig appartementen in de
gemeenschap kunnen huren, toewijzing van ongebruikte gebouwen, informatie aan
gebruikers en gezinnen, 24-uur hulplijn voor gebruikers die op zichzelf wonen enz. De
toename van beschikbare hulpbronnen die door dit type samenwerking wordt gecreëerd,
kan leiden tot een breder scala aan geleverde diensten, evenals tot een bredere
sensibilisering van de gemeenschap.

Goede praktijken
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Italië
Verenigd Koninkrijk
Griekenland

Wie? Departement Geestelijke gezondheidszorg en Pathologische Afhankelijkheden van
de Lokale Gezondheidsautoriteit – Bologna.
Waar? Bologna Italië
Wat en hoe? IESA. Het project neemt de vorm aan van een vernieuwbaar contract voor
afgesproken periodes, maximaal één jaar, vastgelegd tussen de Lokale
gezondheidszorgautoriteit van Bologna, als garantiegever, de gast en de gastheer. Het is
gericht op gezinnen of alleenstaanden, bereid te verwelkomen en met een beschikbare
kamer, die een jaar, een dag of een uur mensen in zorg bij de lokale geestelijke
gezondheidszorgcentra willen verwelkomen en die een deel van hun vrije tijd geven op
werkdagen of in het weekend, en eenvoudige dagelijkse activiteiten met de gast
uitvoeren.
Link: https://www.ausl.bologna.it/news/archivio-2015/auslnews.2014-1103.3499683138/?searchterm=iesa
Wie? Uitdaging Geestelijke Gezondheidszorg – Lokale raden die ijveren voor geestelijke
gezondheidszorg
Waar? In heel het land
Wat en hoe? De uitdaging voor de geestelijke gezondheidszorg is een netwerk van lokale
raden om de geestelijke gezondheidszorg in verschillende sectoren te bevorderen. Als
zodanig zullen participerende raden: Positieve geestelijke gezondheidszorg in onze
gemeenschap ondersteunen, inclusief in lokale scholen, buurten en werkplekken,
Werken om ongelijkheden in geestelijke gezondheidszorg in onze gemeenschap te
verminderen, Werken met lokale partners om effectieve ondersteuning te bieden aan
mensen met geestelijke gezondheidszorgproblemen, Discriminatie aanpakken op grond
van geestelijke gezondheidszorg in onze gemeenschap en Proactief luisteren naar
mensen van alle leeftijden en achtergronden over wat zij nodig hebben voor een betere
geestelijke gezondheidszorg. De raden hebben al gewerkt aan huisvesting en geestelijke
gezondheidszorg, met een rapport getiteld “Betaalbare huisvesting en geestelijke
gezondheidszorg” dat beleid promoveert, uitdaagt enzovoort promoot.
Link: http://www.mentalhealthchallenge.org.uk/
http://www.mentalhealthchallenge.org.uk/wpcontent/uploads/2013/08/MentalHealthChallenge_Housing-briefing.pdf
Wie? Stad Korydallos
Waar? Korydallos
Wat en hoe? De stad Korydallos biedt ondersteuning aan het Woonhuis Athina. De stad
Korydallos ondersteunt het sociale leven van Bewoners van het woonhuis "Athina" door
gebruikers uit te nodigen naar recreatieve activiteiten. De bewoners kunnen de minibus
van de stad gebruiken en in de zomer naar het strand gaan. Gebruikers kunnen gratis
toegang krijgen tot bioscoopvoorstellingen. Tot slot bezoeken de Scholen van het gebied
het Woonhuis en leden van het woonhuis bezoeken Scholen.
Link:
http://www.korydallos.gr/Default.aspx?tabid=582&language=el-GR

Activiteiten
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Leerdoelen: Burgers helpen te begrijpen dat geestelijke gezondheidsproblemen bij
iedereen kunnen voorkomen en hen laten nadenken over hulpbronnen op lokaal
niveau.
Je vermoedt dat een zeer goede vriend geconfronteerd wordt met ernstige psychische
problemen.
Op welke manier en met welke stappen zou je proberen hem te helpen de steun te krijgen
die hij/zij nodig heeft? Noteer een drietal stappen die je zou kunnen zetten.
Na het opschrijven van de stappen probeert je na te denken bij welke stappen lokale
autoriteiten nuttig zouden kunnen zijn, hoe en waarom.
Aan het einde van deze oefening delen alle deelnemers hun bedenkingen en gevoelens.
Tips
De activiteit kan ook per twee of in twee groepen worden uitgevoerd.
Nabespreking
Concentreer je op hoe deelnemers zich voelden in de situatie van een dierbaar persoon
die geconfronteerd wordt met geestelijke gezondheidsproblemen, evenals op hun
kennis van de rol en diensten geleverd door lokale autoriteiten.
Nuttige vragen:
“Hoe voelde je je toen je besefte dat je vriend geestelijke gezondheidsproblemen
heeft?"
"Was het gemakkelijk om aan de stappen te denken die je moet volgen om hem te
helpen?"
"Denk je dat lokale autoriteiten meer diensten aanbieden dan degene die je nu hebt
opgeschreven?"

Laten we even oefenen!

1. Waar of Niet waar:
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-

Lokale autoriteiten werken soms samen met maatschappelijke organisaties
om kwetsbare groepen zoals gebruikers van geestelijke gezondheidszorg te
helpen. Waar of Niet waar

-

Lokale autoriteiten hebben altijd een systeem om sociale huisvesting te
bieden inclusief psychosociale ondersteuning voor de bewoners. Waar of Niet
waar

2. Vorm de zin
Lokale autoriteiten zouden / te creëren/ met organisaties / goed functionerend netwerk
/ meer moeite moeten doen om / een compact en / psychosociale ondersteuning
bieden / die huisvesting en / aan mensen met psychische problemen.
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Module 4 ANTWOORDEN
Hfst 1a.
4.

Plaats in de juiste volgorde zodat je een zin vormt.
Vooroordelen over gevaarlijke en onvoorspelbare geweldsuitbarstingen zijn nog steeds
wijdverspreid en diep ingebakken overtuigingen.

3.

Combineer de delen aan de rechterkant met de delen aan de linkerkant.

“Carta di Trieste” (Trieste
Document), is een document voor
ondersteuning bij het verspreiden
van informatie ter bestrijding van

de vooroordelen, stigmatisering en
sociale uitsluiting die mensen met
psychische stoornissen en hun
families treffen.

Vooroordelen zijn vooral
schadelijk als ze naast
oppervlakkigheid en
veralgemening ook

een sterke starheid van denken
betreffen.

Een vooroordeel kan worden
gedefinieerd als een mening
gevormd door persoonlijke
overtuigingen en algemene
geruchten

en niet gebaseerd op directe kennis
van de relevante feiten, mensen en
dingen.

Vooroordelen zijn een manier ter
vereenvoudiging van

complexe en weinig bekende
realiteiten.

Hfst. 1b
1. Waar of niet waar
•

Woningen hebben geen invloed op de geestelijke gezondheid van mensen die
er wonen. NIET WAAR

•

De locatie van een huis beïnvloedt de onafhankelijkheid, het gevoel van
veiligheid, sociale integratie en verbondenheid. WAAR
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•

Integratie is enkel het wegwerken van fysieke barrières. NIET WAAR

•

De onmiddellijke sociale omgeving speelt een belangrijke rol bij het bereiken
van sociale inclusie. WAAR

2.Zoek de ontbrekende woorden
De locatie van een huis BEÏNVLOEDT de onafhankelijkheid, het gevoel van VEILIGHEID
sociale INTEGRATIE en VERBONDENHEID.
Hfst. 2
1. Waar of niet waar
•

Het vermogen om te kiezen waar u woont, heeft een impact op je levenskwaliteit.
WAAR

•

In de loop der jaren is de rol van een professional in de zorg veranderd. WAAR

•

Mensen met een beperking hebben altijd dezelfde kansen gehad. NIET WAAR

2. Zoek de ontbrekende woorden
Het is niet zozeer iets doen IN DE PLAATS VAN van een persoon, maar een persoon
ONDERSTEUNEN zodat ze het ZELF KUNNEN of met de steun van significante anderen .
Hfst. 3
1. Verbind de linker zinsfragmenten met die aan de rechterkant, om hele zinnen te
vormen.
Onderzoek toont aan dat gebruikers
van geestelijke gezondheidszorg de
voorkeur geven aan

onafhankelijk wonen in een huis met
een vriend of een partner.

De taak van psychiatrische diensten
zou moeten zijn

om cliënten aan te moedigen om te
verhuizen van “instellingen” naar
reguliere huizen.

Een groot maatschappelijk doel is om
ruimdenkendheid te promoten

waarbij de perceptie van anderen als
"anders" niet meer bestaat.
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De "plaatsen" waar patiënten leven,
zouden altijd in overweging moet
worden genomen

in relatie tot de omliggende omgeving.

Mensen die in een residentie wonen
waar ze kunnen kiezen hoe ze hun
eigen leven organiseren, zijn meer
tevreden in vergelijking met

degenen die ergens wonen waar het
dagelijkse leven wordt gestructureerd
en gecontroleerd.

2. Bouw een hele zin door de volgende fragmenten te rangschikken.
De perceptie van de gebruikers over de sociale omgeving is een fundamentele factor om
de levenskwaliteit van gebruikers te bepalen.
3. Vervolledig de zin door het juiste alternatief te kiezen
-

Voor sommige gebruikers betekent “herstel” bekwaam zijn om ALLEEN TE
WONEN.

-

Mensen met ervaringen van geestelijke gezondheidsproblemen blijken ZEER
COMPETENT TE ZIJN om de voor- en nadelen van verschillende levenskeuzes
af te wegen.

-

Het is de taak van psychiatrische diensten om patiënten aan te moedigen TE
VERHUIZEN VAN INSTELLINGEN NAAR REGULIERE HUIZEN.

-

Over het algemeen verhoogt een groter aantal betrokken PROFESSIONALS de
perceptie van een betere levenskwaliteit.

-

Gebruikers verwachten en vragen om GEHOLPEN TE WORDEN BIJ HET
REGELEN VAN hun leven buitenshuis.

-

De "plaatsen" waar patiënten wonen moeten altijd worden beschouwd ALS
VERBONDEN MET de omringende omgeving.

-

EEN BREED SCALA AAN INITIATIEVEN moet worden gepromoot in de
gemeenschap om de tolerantie ten aanzien van diversiteit en beperking te
vergroten en een goede relatie met buren te hebben.
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-

Een groot deel van het onderzoek toont aan dat gebruikers van geestelijke
gezondheidszorg het liefst in onafhankelijke huizen wonen MET EEN VRIEND
OF PARTNER.

-

Gebruikers die in staat zijn geweest om ZELF HUISVESTING TE KIEZEN,
verkiezen een betere levenskwaliteit waar te nemen.

-

DE OMGEVING kan een fundamenteel element zijn om de ervaren kwaliteit
en het welzijn van gebruikers te bepalen.

Hfst. 4
Oefening 1: Waar of niet waar
Mensen met een psychose zijn erg gevaarlijk en onvoorspelbaar. NIET WAAR
Oefening 2: Wat kan je doen als jouw buurman verontrust of bang is?
a)
b)
c)
d)
e)

Ik kan de buurman rustig vragen of hij/zij mijn hulp nodig heeft.
Ik kan mijn zorgen kenbaar maken aan de conciërge van het gebouw, zodat
we samen onze buurman kunnen helpen.
Ik kan de spoeddiensten bellen als ik denk dat mijn buurman medische hulp
nodig heeft.
Ik kan contact opnemen met de plaatselijke sociale dienst als het probleem
zich herhaalt.
Al het bovenstaande, indien nodig.

Oefening 3
Hoe kan ik mijn kinderen helpen zich veilig te voelen en tolerant te zijn voor onze buren
in een woonproject?
Verbind de vraag van het kind aan de linkerkant met het antwoord van de ouder aan de
rechterkant.
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A Waarom bezoeken
verpleegkundigen en artsen
onze nieuwe buren?

Sommige mensen met gezondheidsproblemen
hebben regelmatige controles nodig. Onze oma
heeft haar eigen bloeddrukmeter, zodat ze niet
elke dag naar de spreekkamer van de dokter hoeft.
Verpleegkundigen bezoeken onze buren, zodat ze
niet in het ziekenhuis hoeven te blijven. Het is
leuker om thuis te zijn.

B Ik ben bang van hoe die
buurman naar me kijkt. Wat
moet ik doen?

Doe wat je gewoonlijk doet. Wees een goed
persoon, zeg hallo als je langskomt. We moeten
allemaal beleefd zijn tegenover andere mensen. Als
hij rare dingen zegt, kan je me vragen het op te
lossen.

C Ik schrok van de buurvrouw
en begon te schreeuwen. Ze
schreeuwde terug naar me. Ik
rende weg. Heb ik iets slechts
gedaan?

Ik weet zeker dat je niet bedoelde tegen die dame
te schreeuwen, maar het zou beter zijn dat je dat
aan haar uitlegt wanneer je haar ziet. Wil je dat ik
met je mee ga als je haar sorry wil zeggen?

D Als ik ziek ben, zorgt mijn
familie voor mij. Waarom
gaan die zieke mensen niet
naar hun mama en papa?

Sommige mensen hebben mama's en papa’s die
ziek zijn en sommige mensen hebben niet de
familie die voor hen kan zorgen. Daarom hebben ze
andere mensen die komen helpen koken,
schoonmaken en naar de supermarkt gaan

Hfst 5.
1. Vul de lege plekken in
Alle trainingen delen de volgende gemeenschappelijke doelen: voorkomen STIGMA,
delen van specifieke ondersteuningstechnieken, kennis en detectie van hulpmiddelen
door de mogelijkheid relaties te leggen te vergroten, en SAMENWERKING tussen
mensen met verschillende rollen.
Voor burgers is het belangrijk om deel te nemen en initiatiefnemers te zijn bij de
formulering van lokale initiatieven om de toepassing en integratie van de cliënten in de
LOKALE GEMEENSCHAP aan te moedigen. Het belang van deze informele
leeractiviteiten is gekoppeld aan het maatschappelijk herstel van de cliënten, wat
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inhoudt dat ze zich integreren in de gemeenschap en hun eigen leven opbouwen.
GEESTELIJKE GEZONDHEID wordt inderdaad beïnvloed door het sociaal kapitaal en de
netwerken van het individu, zoals hun gevoel van betrokkenheid, niveau van
vertrouwen en wederkerigheid.
Hfst. 6
1.

Waar of Niet waar:

-

Lokale autoriteiten werken soms samen met maatschappelijke organisaties
om kwetsbare groepen zoals gebruikers van geestelijke gezondheidszorg te
helpen. WAAR

-

Lokale autoriteiten hebben altijd een systeem om sociale huisvesting te
bieden inclusief psychosociale ondersteuning voor de bewoners. NIET WAAR

2. Vorm de zin
Lokale autoriteiten zouden meer moeite moeten doen om een compact en goed
functionerend netwerk te creëren met organisaties die huisvesting en psychosociale
ondersteuning bieden aan mensen met psychische problemen.
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CONCLUSIES
Het schrijven van een Huisvestingscurriculum is bijzonder belangrijk geweest voor het
partnerschap, omdat het ons heeft geholpen kennis en vaardigheden over huisvesting in
lokale gemeenschappen te verspreiden. Het doel was huisvesting te promoten als een
strategie die integratie in onze samenleving kan bevorderen, met een bijzondere nadruk
op geestelijke gezondheidsproblemen.
Het curriculum is gebaseerd op vaardigheden en educatieve noden die tijdens de
verschillende fasen van het HERO-project geïdentificeerd werden. De inhoud en het
trainingsmateriaal van het curriculum dat sterk gericht is op de verschillende doelgroepen
en de verschillende gemaakte video’s, creëren een geïntegreerd product voor gebruikers
en hun families, professionals in de zorg en burgers. Het curriculum heeft de intentie om
de ‘empowerment’ van lokale gemeenschappen en de ontwikkeling van professionelen
te bevorderen door de verwerving van speciale vaardigheden die de onafhankelijkheid en
integratie van gebruikers in de gemeenschap kunnen bevorderen.
Het Huisvestingscurriculum werd voor het eerst getest in Liverpool, Verenigd Koninkrijk
in juli 2018, met alle vertegenwoordigers van het partnerschap. Het zal een pilootfase
ondergaan voor de evaluatie van meer dan 200 mensen die tot de doelgroepen van het
project behoren, en de definitieve versie van het curriculum zal online beschikbaar zijn op
de website van het project (www.housing-project.eu).
Het is belangrijk dat het Curriculum een instrument wordt dat evolueert naar meer
aandacht voor mensen met een kwetsbaarheid. We hopen dat dit zal bijdragen aan de
vermindering van het risico van generalisatie, wat uiteindelijk leidt tot het negeren van
de individuele behoeften.
De "generalistische" architecturale benadering die kenmerkend was voor de tweede helft
van de jaren 1900 en de eerste jaren van de jaren 2000, produceerde meestal
"onbewoonbare" gebouwen, en dit is vooral zichtbaar in de buitenwijken van veel steden.
Stedelijke buitenwijken zijn ontstaan vanuit het idee dat nieuwe homogene omgevingen
nodig waren. Volgens het concept functionaliteit, dat in de bouwsector van die periode
werd toegepast, hoefden de bewoners hun tijd niet te verspillen aan complexe relaties met
de omgeving. De omgeving was vooral nodig om te werken, vooral vanuit een hygiënisch
oogpunt, en bewoners moeten zich vrij voelen om van de ene plaats in de buitenwijken
naar de andere te verhuizen, op basis van hun professionele vereisten ... Er is geen
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emotionele verbinding met de omgeving, die eigenlijk alleen een praktisch doel hoeft te
dienen.

De stad, het land, het territorium wordt onverschillig voor de gemiddelde burger, die die
niet de macht heeft om de omgeving waarin hij leeft te beïnvloeden en te veranderen. Ze
mogen er hun eigen nis in vinden. Maar hun vermogen om te 'wonen' impliceert geen
enkele rol bij de creatie van plaatsen. Het zijn slechts gebruikers (La Cecla, 1996).

Een zeer sterk voorbeeld van deze aanpak is het gebouw in de Corviale, een buitenwijk
van Rome, geïnspireerd op de residentiële wooneenheid in Marseille, ontworpen door
Le Corbusier. De wijdverspreide generalistische benadering creëerde echter een gebouw
dat de sociale malaise van de Romeinse buitenwijk diep weerspiegelt.
Ons werk "in uitvoering" richt zich op het vergroten van de aandacht voor de
uiteenlopende behoeften van mensen.
We leven nu in een tijd waarin fysieke relaties worden vervangen door dergelijke objecten
en losse communicatiemiddelen als mobiele telefoons en berichten op sociale netwerken.
Het wordt daarom steeds urgenter dat we de omgeving bevolken met echte relaties en
verbindingen, een sfeer creëren waarin verschillen worden verwelkomd, en de aandacht
vestigen op het concept van 'goed wonen’ en de richting die we moeten kiezen in een
samenleving waarvan de schijn ons eenzaamheid doet ervaren 'zonder ooit alleen te zijn.”
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