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Inventarisatie

minisymposium
discussiegroepen 
onderzoekje studenten
terugkoppeling chronische divisie
cliëntenplatform 
groepsinterviews



Achtergrond 

Algemeen: afnemende functie 
Instrumenteel van aard 
I.t.t Kwetsbare groepen
Publieke betrokkenheid: “Erbij horen” 



Psych handicap 

Hoe ziek ik mijzelf? 
Hoe kwetsbaar ben ik wanneer ik over 
mijn handicap vertel? 
Hoeveel wil ik investeren in een actief 
buurtleven? M.b.t contact, verzorging, 
presentatie van mijzelf, mijn huis en mijn 
activiteiten in de buurt?  



Hoe ziek ik mijzelf? 

Ben ik een chronisch zieke of heb ik een 
handicap 



Hoe kwetsbaar ben ik, 
wanneer ik over mijn 
handicap vertel? 

Zelfbeeld 
kwetsbaar is iets anders dan medelijden 
opwekken 



Hoeveel wil ik investeren? 

Wederkerigheid van contact 



Praktische vaardigheden 

Het huis 
Het huishouden 
Zorgen voor jezelf



Sociale vaardigheden 

Omgaan met buren 
Participatie aan buurtactiviteiten 
Omgaan met conflicten 



Kader

“Mijn buurman is gek”

Integratieprogramma 



Hoofddoelstelling

Mensen die na een opname in een 
psychiatrische kliniek zelfstandig gaan 
wonen zijn zich bewust van de burenrol 
en weten dat zij zelf een groot aandeel in 
een prettig burencontact hebben. Ze 
hebben het gevoel erbij te horen in hun 
buurt.



Subdoelstellingen

Agendasetting
agendasetting
standpunt bepaling cliënten
bewustwording buren

Burencontacten
1 bewoner
voorzieningen
activiteiten
directe buren



Doelgroep

GGZ => zelfstandig wonen
De Hoogte => kortgeleden
Terugkomer => geen overlast



Deelprojecten 

Kwartier maken 
Cursus “de kunst van wonen” 



Kwartiermaken

Logistiek
hostel  => ambulant team
ambulant team => zoekt bewoner
bewoner => huisbezoekje



Inhoud bezoek

Kennismaking
Informatief
Regulier burencontact/ informeel



De kunst van wonen

Wonen kun je leren!
8 bijeenkomsten 
gastdocenten



Programma

Persoonlijke woonwerkplannen
Het huis (woningcorporatie) 
Het huishouden ( gesp. thuiszorg) 
Zorgen voor jezelf (gesp. thuiszorg) 
Goede buren (opbouwwerker) 
Buurtactiviteiten 
Omgaan met conflicten (SPV-er Cenzor) 
Hoe verder?



10 deelnemers 

Hostel 
Bw
APZ
Inloophuis 
Mesdag
Ambulant 



Eerste ervaringen 5 bk

Samen met ervaringsdeskundige 
Toon: accepterend/ niet normerend 
Gericht op alternatieven
Concreet 
Direct aansluiten bij de doelgroep 
Informeel 
Huiswerk en er op terugkomen 



Evaluatie

Effectevaluatie 
interviews

Procesevaluatie
implementatie project
in kaart brengen activiteiten
succes en faalfactoren



Betrokken organisaties

Projectcoordinatie
GGz/GGD

Betrokken instellingen
GGz
GGD
Opbouw, politie, woningbouw, thuiszorg
OCSW



Taak SPV bij burencontact 

Welke taken hebben SPV-en als het gaat 
om het contact met buren van een cliënt ? 

Welke taken hebben SPV-en bij het 
voorkomen of oplossen van 
burenconflicten van een cliënt  
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