
Conferentie: Mensen met verward gedrag. Wat en hoe?

Aanmeldformulier
Mail het ingevulde formulier naar participatieraad@haarlem.nl.

Ik meld me aan voor de conferentie op 2 oktober

Naam: 

E-mail: 

Ik wil deelnemen aan de workshops:

 Workshop 1 Wat doen woningcorporaties?
Als er een organisatie is die te maken heeft met bewoners met verward gedrag, dan zijn het de woning-
corporaties wel. Hoe gaan zij om met onder meer signalering en opvang? Anke Huntjens en Karin Moes van 
PréWonen vertellen wat zij (kunnen) doen als er situaties plaatsvinden waar er overlast en/of zorg rondom 
een bewoner plaatsvindt.

 Workshop 2 De rol van sociale wijkteams
In Haarlem is in elke wijk een Sociaal Wijkteam actief. Jetske Kracht en Natasja Gerritsma, beiden  
werkzaam in een Sociaal Wijkteam informeren u over wat het Sociaal Wijkteam is en doet in de wijken.  
Hoe u bij hen terecht komt en welke ondersteuning zij kunnen bieden wanneer iemand in uw buurt 
verward gedrag vertoont.

 Workshop 3 Herstelacademie – Onbegrepen gedrag begrijpelijk maken
Vaak begrijpen we elkaar niet. Maar als je uitlegt wat er in je omgaat, begrijpt de ander je vaak wel. In deze 
workshop geeft Marcia Kroes van de Herstelacademie vanuit haar persoonlijke verhaal uitleg over gedrag 
dat we vaak niet begrijpen, maar niet onbegrijpelijk is. Marcia zal ingaan op wat de Herstelacademie doet 
en hoe ze samenwerken met de sociaal wijkteams. Zo organiseert de Herstelacademie o.a. zelfhulpgroepen 
in Haarlem waar mensen met verward gedrag met elkaar op hun gemak zijn.

 Workshop 4 Samen sterk zonder stigma
Mensen met een psychische aandoening lijken eng en onberekenbaar, als je de krantenkoppen moet 
geloven. Toch heeft rond de 42% van de mensen eens in zijn leven een psychische aandoening. Deze groep 
lijdt onder een vertekend beeld. Berichten in de media zijn soms lelijk, ondoordacht en stigmatiserend.  
Hoe zit het nu echt? Draagt u ongewild bij aan stigmatisering? 
Workshop met daarin de mogelijkheid om te luisteren naar en vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen.

 Workshop 5 Jim van Os en ervaringsdeskundige
In deze workshop gaat Jim van Os in gesprek met een ervaringsdeskundige over voorwaarden en mogelijk-
heden in de wijken die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid.

 Workshop 6 De nieuwe wet WvGGZ
Op 1 januari 2020 wordt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) 
vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wvggz, een behandelwet, 
kunnen ook andere interventies dan verplichte opname worden opgelegd, zoals ambulante behandeling  
en begeleiding. Tijdens deze workshop wordt u d.m.v. een presentatie bekend gemaakt met de Wvggz. De 
gemeente is nog druk bezig met de voorbereiding en staat open voor vragen, ideeën, op- en aanmerkingen.

Ruimte voor opmerkingen:
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