Breaklunch #2 Stadskliniek Almelo Dimence
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Vrijdag 4 november hield Dimence, locatie Stadskliniek
Almelo haar tweede breaklunch [‘kampvuurgesprek‘ in het
kader van radicale vernieuwing, red.], samen met mensen
van beschermd wonen, zelfregiecentrum, Phrenos, clienten
en lid clientraad, collegae FACT, WERV en Stadskliniek. Het
was weer een mooie open bijeenkomst, goede sfeer en veel
enthousiasme.
We hebben eerst gekeken wat de ervaringen zijn na de
vorige lunch, waarbij mooie voorbeelden werden gedeeld;
bijvoorbeeld hoe de afstemming tussen het RIBW en
Stadskliniek is verbeterd of hoe Werv voor cliënten
praktische hulp heeft kunnen bieden bij de uitstroom.
In het gesprek dat hierop volgde stond het Sociaal Domein
centraal, hoe kunnen we hierbij meer aansluiten, wat is de
wens van de cliënt hierin en welke mogelijkheden zijn er in
de regio.
De wil om te samenwerken is er, maar dit is niet per se een
automatisme in de waan van de dag of onbekendheid. Wat is
de sociale kaart, welke partijen zijn er precies en wat kunnen zij bieden? We kunnen elkaar veel beter gaan
benutten. Interessante lokale haakjes om verbinding mee te leggen werden gedeeld: Stap in de Wijk,
Armoedepact Almelo, Netwerk Herstel Twente, wijkcoaches (WMO/WLZ), zelfregiecentrum Mens door
Mens, werkgroep maatschappelijke opvang, aanbod WERV en platform de verbinding Almelo.
Het is ook belangrijk dat we geen standaard aanbod ontwikkelen, iedere client is uniek en maatwerk, in
verbinding met de client en aansluiten bij de herstelfase is belangrijk. Waar moeten we op letten en wat
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levert het op voor iemand, welke wensen zijn er voor de toekomst? Aansluiten bij wat mensen willen,
bijvoorbeeld “hond uitlaten, niet in een asiel want dat is te druk”, “een matras is genoeg, ik hoef geen bed”.
Onze eigen normen daarin dus niet op de ander plakken. Ook is het belangrijk om mensen bij de kliniek
naar binnen te halen om zo drempels te verlagen en van daaruit te werken aan maatschappelijk herstel.
Het was weer een waardevolle bijeenkomst waar we zeker een vervolg aan zullen geven.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Opstart vernieuwingsbeweging, Deelnemende zorgorganisaties
Trefwoorden: begeleid wonen, behandeling, cliënten, cliëntenraad, cocreatie, dimence, ervaringskennis,
hulpverleners, kampvuurgesprekken, kenniscentrum phrenos, kwaliteit, nazorg, sociaal domein, wijk,
wonen
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