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NIEUWSBRIEF 1 - 2018

“ Om een start te maken met het project rondom verwarde personen hebben alle
samenwerkingspartners elkaar ontmoet voor een kennismaking met het project.
Deelnemende partners naast MEE Drenthe zijn WerkPro, Stichting Welzijnswerk
Hoogeveen, Gemeente Meppel, ervaringsdeskundigen Hersenletsel.nl, DJI Veenhuizen en
Vluchtelingenwerk. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst zijn het plan van aanpak van het
project “Verwarring al om?!” en alle acties nader toegelicht.
Het project bestaat uit de volgende concrete onderdelen:

Herkenningskaartjes

Training &
intervisie

Pop-up
stand

Uitzendbureau
ervaringsdeskundig
heid

1. Herkenningskaartjes zijn als hulpmiddel
beschikbaar voor alle inwoners, die daardoor
weten wat te doen op het moment dat ze
verwarde personen tegenkomen.

3. Pop-up stands zijn op openbare plekken in
gemeenten beschikbaar, waar inwoners
terecht kunnen voor informatie, advies en
signalering over verwarde personen.

2. Door het geven van training en intervisie zijn
professionals in staat om signalen te
herkennen van mensen met een licht
verstandelijke beperking, niet aangeboren
hersenletsel en autistisch spectrum
stoornissen en weten adequaat met hen te
communiceren.

4. Ervaringsdeskundigheid is beschikbaar
vanuit een sociaal uitzendbureau en
koppelen vraag en aanbod aan elkaar.

Met de nieuwsbrief geven we per kwartaal informatie over de voortgang van de verschillende
onderdelen. De samenwerkingspartners dragen bij aan de uitvoering. Zij zijn bij de
werkgroepen betrokken.

Registratie ter
verantwoording

Ter verantwoording van de subsidie registreren de
samenwerkingspartners hun tijd. MEE heeft hiervoor
formulieren beschikbaar, die door de deelnemers aan
de verschillende onderdelen bij deelname zullen
worden ondertekend. Mogelijk dat in de loop van het
project nog aanvullende informatie beschikbaar moet
komen ter verantwoording. MEE neemt hiervoor het
initiatief.

Communicatie

Op de website van ZonMW is een
publiekssamenvatting terug te vinden over het
project. Daarin is beschreven hoe de verbinding
gemaakt wordt met andere lokale initiatieven
rondom verwarde personen in Drenthe. Het is
noodzakelijk om ketenzorg te realiseren, zodat
verwarde mensen vroegtijdig gesignaleerd worden.
www.zonmw.nl/.../project-verwarring-al-om/

Deelnemende
partners

Congres mensen
met
verward gedrag

Deelnemende samenwerkingspartners naast MEE
Drenthe zijn:
-

Dienst Justitiële Inrichtingen
Werk Pro
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Vluchtelingenwerk Noord Nederland
Gemeente Meppel

Op 26 juni 2018 hoor je van relevante sprekers hoe je
goede, structurele vroegsignalering en preventie
realiseert bij mensen met verward gedrag. Je verdiept
je in werkwijzen die zich inmiddels bewezen hebben. En,
je leert waarom het zo belangrijk is om stigma’s van
mensen met verward gedrag te bestrijden en niet alleen
te streven naar een veilige maar ook een inclusieve
samenleving. Info:
https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/verwardgedrag

“ Voortgang uitvoering van de onderdelen ”
Kwartaal 1 - 2018

1

HERKENNINGSKAARTJES

Voor het bepalen van de juiste teksten op deze handzame kaartjes worden verschillende voorbeelden
verzameld, wat er in Nederland al verkrijgbaar is. Bovendien moet helder worden wat het verschil is
met de signaleringskaart (voor professioneel gebruik) en de crisiskaart (voor cliënten).
Wanneer de herkenningskaartjes gereed zijn, worden ze gedrukt in een oplage van 4000 stuks. Ze
worden verspreid over de 4 HEMAgemeenten (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen) in Drenthe.
Mocht u nu al in het bezit zijn van herkenningskaartjes die elders worden gebruikt, meld dit bij Hein
Kars. Contactgegevens vindt u onderaan de nieuwsbrief.

2

TRAINING & INTERVISIE

Voor het trainen van professionals rondom het herkennen van de genoemde doelgroepen zijn de
trainingen in ontwikkeling om ze inhoudelijk goed te laten aansluiten bij kennis over verwarde
personen. Zo zijn er e-learnings beschikbaar voor bepaalde functies, waar professionals te maken
kunnen krijgen met verwarde personen: wijkverpleegkundigen, balie/receptiepersoneel,
wooncorporaties etc.
Voor de fysieke trainingen plannen we de komende maanden 12 trainingen. Zodra de data bekend zijn,
communiceren we dit met de samenwerkingspartners. Na het volgen van de training sluiten de
deelnemers aan bij een intervisiegroep om de kennis te borgen en met elkaar te delen. Bij voorkeur
worden zowel de trainingen als ook de intervisie aan samengestelde groepen professionals gegeven. Bij
de trainingen zullen ook ervaringsdeskundigen worden ingezet.

3

POP-UP STAND

Voor een pop-up stand worden in minimaal 2 gemeenten vaste locaties gezocht om goed herkenbaar
en bereikbaar te zijn voor inwoners. Daarnaast bezoeken we binnen het project een tweetal Drentse
festiviteiten, waar een pop-up stand rondom verwarde personen beschikbaar is. Suggesties voor zowel
de vaste locaties als ook voor de Drentse festiviteiten kunnen bij MEE Drenthe worden aangemeld.
Melden kan nu al bij Ellen Groen.

4

UITZENDBUREAU ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Voor het opzetten van een uitzendbureau ervaringsdeskundigheid worden een aantal zaken goed
uitgezocht. Er wordt een goede heldere formulering vastgesteld, wanneer het gaat om mensen met
ervaring, met ervaringskennis en met ervaringsdeskundigheid. De inzet op basis van vraag en aanbod is
hierop afgestemd, om teleurstellingen of niet voldoen aan verwachtingen te voorkomen.
Gesprekken met het UWV zijn noodzakelijk om te weten wanneer de inzet van ervaringsdeskundigen
gerealiseerd wordt op basis van een uitkering of vrijwilligersinzet. De projectgroep heeft deze
contacten inmiddels gelegd.
Op 8 maart is een regionale bijeenkomst geweest van het hersenletselcentrum Noord Nederland over
regionale ontwikkelingen met ervaringsdeskundigen. In april start een opleiding voor
ervaringsdeskundigen niet-aangeboren hersenletsel bij de Hanzehogeschool. Het lectoraat rehabilitatie
ontwikkelt een innovatie werkplaats ‘inzet ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn’. Ook wordt in 2018
een inspiratiemiddag gehouden over dit onderwerp. Verbinding leggen met deze initiatieven is
belangrijk voor de ketenzorg. De projectwerkgroep volgt deze ontwikkelingen op de voet.
Tijdens het project ‘Verwarring al om?!’ zijn 12 ervaringsdeskundigen verbonden aan het
uitzendbureau en zijn tevens 12 bijeenkomsten georganiseerd over de mogelijke inzet van
ervaringsdeskundigen bij opdrachtgevers. Het verbinden van vraag en aanbod is één van de te bereiken
resultaten.

Trainingen en Intervisie project VERWARRING AL OM ?!
De eerste trainingen Herkennen LVB, ASS en NAH binnen het project VERWARRING AL OM?! zijn inmiddels
gepland. Voor de medewerkers van de DJI wordt de training ingevoegd in hun eigen scholing. Professionals en
vrijwilligers van de andere samenwerkingspartners kunnen deelnemen op:
Training
Datum: Dinsdag 12 juni 2018
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie : MEE kantoor, Eemland 3 in
Assen.

OF

Training
Datum: Donderdag 6 september 2018
Tijd: 13:00 – 17:00 uur
Locatie: MEE kantoor, Eemland 3 in
Assen.
Intervisiebijeenkomst
Datum: Donderdag 6 december 2018
Tijd: 14:30 – 16:30 uur
Locatie: MEE kantoor, Eemland 3 in
Assen.

Intervisiebijeenkomst
Datum: 11 september 2018
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Locatie: MEE kantoor, Eemland 3 in
Assen.

Aanmelden is nú al mogelijk via post@meedrenthe.nl, o.v.v. van uw naam, contactgegevens en organisatie.
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