GGZ IN DE WIJK

Samen werken aan een wijk
waar iedereen welkom is
Wijken waar iedereen zich thuis kan voelen en ook
kwetsbare mensen welkom zijn. Dat is de kern van GGZ in
de Wijk. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je ervoor zorgen
dat ook mensen met een psychische kwetsbaarheid gastvrij
worden ontvangen in de voorzieningen in de buurt?

Met elkaar werken we toe
naar GGZ-vriendelijke wijken
Binnen de aanpak GGZ in de Wijk werken gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en
ervaringsdeskundigen samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op die manier
wordt de samenwerking in het netwerk vergroot en verbreed. Coaches en ervaringsdeskundigen
zijn daarbij de spil. Zij verbinden bewoners, organisaties, ondernemers en sleutelfiguren in de
wijk. Het netwerk wordt daarmee zo fijnmazig dat ondersteuning voor kwetsbare mensen snel
en laagdrempelig ingezet kan worden.
Wilt u ook bijdragen aan een GGZ-vriendelijke wijk? GGZ in de Wijk ondersteunt professionals,
vrijwilligers en buurtbewoners. Dat doen we op drie manieren: door coaching en advies, door
de inzet van ervaringsdeskundigen en door het bevorderen van kennis en deskundigheid.
Coaching en advies

De coaches van GGZ in de Wijk ondersteunen professionals van buurtteams, maatschappelijke
dienstverlening, woningbouw, politie en vele andere organisaties in het omgaan met

mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook vrijwilligers en buurtbewoners kunnen

met vragen over de doelgroep bij hen terecht. De coaches zijn afkomstig uit het werkveld

van GGZ en welzijn. De coaches werken samen met TEAM ED, sociaal uitzendbureau voor
ervaringsdeskundigen.

Inzet ervaringsdeskundigen

GGZ in de Wijk is een aanpak voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. De

inzet van ervaringsdeskundigen van TEAM ED borgt dat. De ervaringsdeskundigen bieden een
luisterend oor, onder andere in de EDplaatsen, en wijzen hen de weg naar de voorzieningen in

de wijk. Daarnaast werken de ervaringsdeskundigen samen met de coaches van GGZ in de Wijk.
Deskundigheidsbevordering

Kennis over gedrag is essentieel, wanneer je omgaat met mensen met een psychische

kwetsbaarheid. Daarom biedt GGZ in de Wijk de basistraining ‘Bouwstenen voor een GGZ-

vriendelijke wijk’ en uiteenlopende (online) maatwerktrainingen, bijvoorbeeld over stigma, rouw
en verliesverwerking, suïcidepreventie en eenzaamheid. Verder zijn er online ‘Q&A-sessies’,
waarin we vragen beantwoorden. Kijk voor meer informatie op ggz-indewijk.nl.

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning in uw wijk? De coaches van GGZ in de Wijk zijn het

aanspreekpunt voor buurtteams en andere ketenpartners in zorg, welzijn, maatschappelijke

dienstverlening en wijkzorg. Voor de inzet van een ervaringsdeskundige belt u met een coördinator
van TEAM ED. Ieder stadsdeel heeft zijn eigen coaches en coördinatoren. Kijkt u voor namen en
e-mailadressen op ggz-indewijk.nl/contact.

ggz-indewijk.nl

