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Wat is GGZ in de Wijk? I

Filmpje…



Wat is GGZ in de Wijk? II

* Doel: GGZ-vriendelijke wijken in Amsterdam Zuid 

* Samenwerking  tussen vier partijen 

* Huizen van de Wijk en doelgroep betrokken

* Herstelwerkplaats: De EDplaats

* Inzet Vliegende Brigade

* Inzet GGZ-coaches welzijn

* Inzet GGZ-coach zorg
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GGZ-coach zorg en GGZ-coach welzijn

* Coachen

* Netwerken

* Kwartiermaken

* Drempels slechten

* Op- en afschalen zorg

* Luisteren, meedenken en adviseren

* Grenzen stellen



Enkele resultaten 
* EDplaats: 270 bezoekers per maand 

* Rond de 80 coachingsgesprekken per jaar

* 10 trainingen met in totaal rond de 90 deelnemers per jaar 

* Vliegende Brigade ondersteunt 70 bewoners per jaar

* Bewoners die mee doen, doen minder beroep op zorg

* Huizen van de Wijk zijn toegankelijker geworden

* Werkers in de wijk hebben meer kennis over ggz-problematiek

* Toeleiding naar de wijk is verbeterd



Enkele succesfactoren
* Eerst luisteren en dan ontwikkelen

* Een team van vier organisaties

* Samen werken aan een gemeenschappelijke ambitie

* Samenwerking zonder vaste protocollen met heldere afspraken

*Werken vanuit vertrouwen en elkaar de ruimte geven 

* Buiten de grenzen van eigen organisatie kijken 

* Draagvlak en samenwerking op alle niveaus

* Aansluiten bij wat er al is



Vragen? Opmerkingen?
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