
Congres over de transformatie van beschermd wonen 
voor mensen met ernstige psychische aandoeningen

Voor wie? Voor iedereen die in de noordelijke provincies betrokken is bij de transformatie 
van  beschermd wonen en de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. 
Zoals medewerkers van: gemeenten, woningbouwverenigingen, cliëntenraden in de GGZ, 
zorgverzekeraars, aanbieders van beschermd wonen en onderwijsinstellingen.  

Wonen op een prettige en veilige plek is een basisbehoefte voor iedereen en dus ook voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij voorkeur in een eigen woning, eventueel  
met ondersteuning als dat nodig is. Behoud van zelfstandigheid waar mogelijk is dan ook 
het uitgangspunt. We zetten in op het voorkomen of verminderen van problemen door de 
psychische aandoening, zodat beschermd wonen niet (langer) nodig is. Daarin scheiden we 
wonen en zorg; de insteek van de transformatie van beschermd wonen in de WMO. 

Maar als beschermd wonen dan toch nodig is, hoe geven we dat dan vorm? Hoe zorgen we 
ervoor dat de juiste vorm van ondersteuning en wonen zo goed en zo snel mogelijk wordt 
georganiseerd? Hoe kunnen we de beschikbare ondersteuning hierop afstemmen? En hoe 
zorgen we ervoor dat dit toekomstbestendig is? Een ding is zeker: daarvoor is samenwerking 
nodig tussen verschillende partijen: cliënt, familie (naaste), gemeente, zorgaanbieders, 
woningbouwvereniging et cetera. Door een brug te slaan, versterken we elkaar en daarmee de 
zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Op 11 oktober willen we daar graag 
samen met u een stap in zetten. 

Het Noorden over de brug, 
Beschermd Wonen

*We hebben ons laten inspireren door de titel van het Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. 
Minister Schippers heeft dit plan op 14 oktober 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Reserveer 11 oktober  alvast in uw agenda zodat 
we samen het Noorden over de brug kunnen helpen. 

Tijd: 9.00 uur tot 16.00 uur
Plaats: De Kimme, Zuidlaren
Kosten: €75,-

Het congres Het Noorden over de brug is een initiatief van Lentis, in samenwerking met Cosis, 
GGZ Friesland, de Hanze Hogeschool en de (Centrum) gemeente Groningen.
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Programma

 Ochtendprogramma
 09.00    Ontvangst en inloop
 09.25  –  09.30  Welkom door de dagvoorzitter Eva Hulscher, verslaggever en presentator bij RTV Noord
 09.30  –  10.15 ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ door Erik Dannenberg, oud-

wethouder van de gemeente Zwolle en oud voorzitter van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), huidig voorzitter van de commissie Toekomst Beschermd Wonen en 
zelfstandig adviseur.

 10.15  –  10.35 ‘Van beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat; visie en kaders’ door 
Heleen Vrijhof, programmamanager Beschermd Wonen en Opvang Centrum Gemeente 
Groningen

 10.35  –  10.50 PAUZE
 10.50  –  11.15 Integratie van Active Recovery Triad (ART)/Resource group Assertive Community 

Treatment (RACT)/Flexible Assertive Community Treatment(FACT), een dynamische duo-
presentatie door dr. Lisette van der Meer, senior-onderzoeker Langdurige Rehabilitatie 
Lentis en Rob Giel Onderzoekcentrum, en Job Mol, manager Volwassenen Psychiatrie 
Lentis

 11.15  –  11.40  ‘Beschermd wonen in beweging: onderzoek naar ambulantisering vertaald naar 
de praktijk’ door Charlotte de Heer, lector maatschappelijke participatie aan de 
Hanzehogeschool Groningen

 11.40  –  12.00 ‘Zonder gereedschap geen participatie’ door Annemarie Zijlstra, rehabilitatiespecialist 
Cosis

 12.00  –  13.00  LUNCH

Middagprogramma
 13.00 – 15.00 Sessie Design Thinking: ‘naar wonen met begeleiding op maat’ door Immo Dijkma, 

docent ondernemerschap, innovatie en creativiteit aan de Hanzehogeschool Groningen 
en eigenaar van Bureau Bestframed, bureau voor toegepaste creativiteit

 15.00 – 15.15 PAUZE
 15.15 – 16.00 Presentatie prototypen
 16.00    ‘Wrap up’ en afsluiting door de dagvoorzitter 
   

http://0bb4d5b07454.fikket.com/events/noorden-over-de-brug/orders/new

