Achtergrond
In Alkmaar vindt in het TAQA Theater de Vest op zondag 4 november de voorstelling Thuislozen
plaats. Dit is een theaterevenement met Adelheid Roosen waarbij niet “voorbijgelopen wordt” aan
de dak- en thuislozen, maar juist wordt stilgestaan bij hun verhaal.
In die zelfde week besteedt ActiefTalent met de collega zorgbedrijven van Parnassia Groep ook op
verschillende manieren aandacht aan de “dak- en thuislozen” in Alkmaar. Zo wordt op zaterdag 3
november op de Paardenmarkt, inmiddels voor de 10e keer het Willem Braak Toernooi
georganiseerd. Het Willem Braak Toernooi is een straatvoetbal voor Dak- en Thuislozen dat
ActiefTalent samen met Life Goals organiseert.
Op de woensdagmiddag na dit weekend organiseert Parnassia Groep samen met de gemeente
Alkmaar een studiemiddag in het AFAS-stadion.

GGZ ervaringswerkers in de Wijk
Datum: woensdagmiddag 7 november.
Tijd: Inloop vanaf 13:00 uur; Aanvang programma: 14:00 uur einde studiemiddag 17:00 uur
aansluitend een hapje en een drankje.
Locatie: AFAS Stadion, Alkmaar
Doelgroep: Gemeentelijke bestuurders uit Noord-Holland (wethouders en beleidsmedewerkers met
portefeuilles Wmo, Participatie, Zorg, Overlast, Veiligheid, etc.); medewerkers van zorgbedrijven
Parnassia Groep, ketenpartners in de verschillende Noord-Hollandse gemeentes, zoals: GGZ-NHN,
GGD Zaanstreek/Waterland, RIBW’s, Leger des Heils, Maatschappelijke Opvang voorzieningen, etc.
Aantal beschikbare plaatsen: ± 100 tot 125 mensen
Kosten: voor deelnemers geen kosten
Dagvoorzitter: Gert Jan Tupker (bestuurder van de Brijder, PsyQ, i-psy combinatie)

Programma
In overleg tussen Parnassia Groep en de gemeente Alkmaar zijn drie onderwerpen genoemd die
tijdens de studiemiddag aan de orde zullen komen:
1.
2.
3.
4.

Opening door Marcel van Zon (wethouder in Alkmaar met o.a. wmo in portefeuille)
Mensen met verward gedrag; wie zijn dat eigenlijk en wat doen we met de overlast?
Bemoeizorg en Sociale Wijkteams; hoe werkt dat samen?
Inzet ervaringsprofessionals op bovengenoemde twee gebieden.

1. Aanpak overlast en opvang Verwarde Personen. De gemeente Alkmaar heeft een stap naar
voren gezet en opent eind dit jaar een Opvang voor Verwarde Personen. Wanneer spreken
we over Personen met verward gedrag? En hoe treden we die tegemoet? Wat werkt en wat
werkt niet? In Alkmaar lijkt de aanpak van overlast op het Bolwerk met de inzet van
ervaringswerkers succesvol. Over dit project is veel te vertellen.
Spreker bij dit onderwerp is: Carina Stigter, docent aan de Master Innovatie in Zorg en
Welzijn (Hogeschool Utrecht). Carina houdt zich als MSc Integrated Care vooral bezig met de
personen met verward gedrag en werkt ook als kwaliteitsmedewerker thans bij de
Crisisdienst Utrecht Midden West.
2. Vanuit de wijkteams in de verschillende gemeentes wordt al langer onderzocht hoe de GGZ
aansluiting kan vinden bij het werk van de Sociale Wijkteams of Buurtteams. In den lande
wordt hier op verschillende manieren invulling aan gegeven, maar nog nergens is al écht een
goede oplossing gevonden. In Utrecht bijvoorbeeld staat er naast ieder wijkteam ook een
Wijk FACT-team en in Apeldoorn is er juist gekozen voor de expertise voor de bemoeizorg en
GGZ in de wijkteams op te nemen en intensieve samenwerking aan te gaan met GGZinstellingen voor consulten en verwijzing. Hoe doen we het in Noord-Holland? Zijn er good
practices en wat zijn ideeën die mogelijk om nadere uitwerking vragen van die
samenwerking? Waar hebben wijkteams behoefte aan? Parnassia Groep consulteerde alle
Sociale Wijkteams in Zaanstad om in overleg te kijken wat vanuit de wijkteams van de GGZ
verwacht wordt.
Spreker bij dit onderwerp: Peter van Dalen. Peter is van huis uit cultureel antropoloog en
onderzoeker bij La Base. Hij was in Apeldoorn betrokken bij de transitie van bemoeizorg uit
de GGZ naar de Wijkteams en vertelt hoe dat ging en hoe dat nu werkt.
3. Op beide terreinen is de inzet van ervaringsprofessionals, maar ook de bereidheid van de
samenleving om vanuit betrokkenheid hier een rol in te nemen essentieel.
In Alkmaar lijkt de aanpak van overlast op het Bolwerk met de inzet van ervaringswerkers
succesvol. Koster & van Hooren deden onderzoek naar de kritische succesfactoren van dit
project. Een kort filmpje met interviews van de deelnemers geeft een goede indruk van het
project en René van Hooren zal de resultaten van het project met de aanwezigen delen. In
een bredere context zal Bart Smith, directeur van RCO de Hoofdzaak ingaan op de inzet van
ervaringswerkers in het algemeen.

Aan het eind van het programma wordt kort stilgestaan bij de samenvoeging van ActiefTalent en Reakt.
In samenwerking met Theater De Vest kunnen we de genodigden voor deze studiemiddag een
korting van 20% bieden op de kaarten voor de voorstelling Thuislozen voor zondag 4 november!

