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Participatie in de zorg.
Wat vragen we nu eigenlijk van een NAH cliënt en de omgeving.
Dit was de centrale vraag van deze beleidsbijeenkomst voor de contactpersonen
van het NAH netwerk zuidoost Zuidoost Brabant.
Vanuit verschillende invalshoeken en organisaties werd deze vraag belicht. Hoe
gaan we ermee om, wat doen we al, waar zien we mogelijkheden en wat kunnen
we van elkaar leren.
Een bijeenkomst waarin duidelijk wordt dat de organisaties op zeer
indrukwekkende en creatieve manier omgaan met de uit de overheid opgelegde
veranderingen.
De inleidende spreker was dhr. H. Hendriks van Archipel die een kijkje gaf in
drie transitiedenkende programma's die ze bij Archipel zijn begonnen. Vanuit de
visie: wat wil de klant, hij is namelijk koopkrachtig, en wat heeft hij nodig van
mij als organisatie.
Bij de WMO is men begonnen met "keukentafel gesprekken", deze kanteling is
gebaseerd op de wens om mensen en sociale netwerken in hun eigen kracht te
plaatsen. De gesprekken hebben betrekking op de mogelijkheden van de cliënt
zelf, de omgeving en de noodzaak van professionele hulp. Deze pilot is
opgegaan in WIJEindhoven, een samenwerkingverband op initiatief van de
gemeente.
Vervolgens heeft WIJ Eindhoven een workshop verzorgd. In Eindhoven
participeren verschillende organisaties in WIJ teams. Belangrijk is de
laagdrempelige aanwezigheid in de wijk.
Lunet zorg heeft uitleg gegeven over hun Wijksteunpunten, een huiskamer in de
wijk waar de wijk en klanten elkaar ontmoeten. Zij kunnen hier gezamenlijk eten
en activiteiten ondernemen. Duidelijk moet worden dat klant en omgeving wat
voor elkaar kunnen betekenen.
SWZ heeft in hun workshop informatie gegeven over lunchroom de Keyser. Een
leerwerkbedrijf waar heel duidelijk de vraag om begeleiding en het commercieel
denken samen gaan. Hier zijn NAH cliënten werkzaam in een gestructureerde,
voor hun aangepaste, omgeving.
Een middag waar veel inzichten elkaar gevonden hebben . Vol inspiratie is deze
middag afgesloten.
Alle sprekers willen wij nogmaals bedanken voor de inzet en de wokshops
tijdens deze middag.
De contactpersonen bedanken wij voor hun interesse en input.

