Overzicht trainingsaanbod GGZ

Nu met ZonMw subsidie voor gemeenten!
U zult het ongetwijfeld in uw gemeente ervaren: mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht
verstandelijke beperking en/of multi problematiek worden steeds vaker gezien en ondersteund door de (sociale)
wijkteams. Dat vraagt veel van uw medewerkers. Zij vinden de signalering en ondersteuning van deze doelgroep
vaak lastig of stoeien met volle agenda’s en de veelheid aan betrokken partijen.
Om gemeenten te helpen bij deze veranderende verantwoordelijkheden heeft jb Lorenz een trainingsaanbod
ontwikkeld om de vaardigheden en deskundigheden van uw wijkteams op het gebied van ggz-problematiek te
trainen. We helpen u grip te krijgen op de ontwikkelingen tot 2021, geven wijkteams concrete tools om te gaan met
een niet-pluis gevoel en werken samen aan het ontwikkelen van samenwerking ggz in de wijk. Met een op maat
gemaakt aanbod zorgen we dat uw wijkteams direct aan de slag kunnen.

Actuele ontwikkelingen: wat speelt er in de ggz tot 2021?
Er verandert veel in de geestelijke gezondheidszorg, dat heeft enorme consequenties voor u als gemeente. In deze
training helpen wij u om actuele en komende ontwikkelingen tot 2021 in kaart te brengen. Na deze kennissessie:
• Heeft u een overzicht van actuele en aanstaande ontwikkelingen;
• Weet u hoe deze ontwikkelingen onderling samenhangen;
• Weet u wat u als gemeente nu en straks moet organiseren;
• Heeft u concrete tools om direct en op tijd aan de slag te gaan.
Voor: beleid, bestuur
Duur: 1 dagdeel
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Pluis-niet pluis: hoe ga je als wijkteam om met ggz-problematiek?
We verwachten veel van wijkteams rondom ggz-problematiek en mensen met verward gedrag. Maar hoe ga je als
generalist om met deze specifieke en complexe problemen? In deze training gaan we aan de slag met de volgende
vragen:
• Welke rol heb je als wijkteam bij ggz-problematiek? En hoe doe je dat?
• Hoe ga je als team en professional om met een niet-pluis gevoel?
• Weet je de weg in alle verschillende ggz-functies?
• Daarbij ontvangt uw wijkteam een toolbox om direct aan de slag te gaan.
Deze training wordt gegeven in samenwerking met kennisinstituut Phrenos.
Voor: toegang, beleid
Duur: 1 dag

Aan de slag met het organiseren van GGZ in de wijk!
Om mensen met psychische problemen te ondersteunen, moeten we samenwerken. Hoe doe je dat, organisatieoverstijgend samenwerken terwijl iedereen het druk heeft? In deze training gaan we aan de slag met de volgende
vragen:
• Het organiseren en onderhouden van een netwerk in de wijk? Waar en hoe begin je?
• Kunnen bewoners en professionals die zich zorgen maken of overlast ervaren dit melden?
• Wie heb je nodig om mensen met psychische problemen te ondersteunen?
• Hoe houden we dit netwerk in alle drukte bereikbaar en beschikbaar?
Voor: toegang, beleid
Duur: 2 dagen

Ervaringsdeskundigheid: het hoe en wat.
Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen met ggz-problematiek. In deze
training werkt u samen met experts en ervaringsdeskundigen aan de mogelijkheden voor uw wijkteam:
• Hoe organiseer je ervaringsdeskundigheid op een goede manier?
• Wat kan je wel en niet van ervaringsdeskundigen verwachten?
• En hoe zorg je voor een goede verbinding met formele zorg en ondersteuning?
Voor: toegang, beleid
Duur: 1 dagdeel
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Inclusieve samenleving: geloof in de kracht van kwetsbare mensen!
We willen dat kwetsbare mensen meedoen in de samenleving. Dat vraagt om gemeenten, zorgaanbieders en
wijkteams met lef. In deze training gaan we concreet aan de slag met:
• Het in de praktijk brengen van de herstelvisie;
• Bewezen methodieken die mensen laten meedoen aan de samenleving;
• Het verbinden van domeinen in het dagelijkse werk.
Voor: toegang, beleid
Duur: 1 dagdeel

Zicht op de wijk: van merkbaar naar meetbaar.
De signalering en ondersteuning van kwetsbare mensen vraagt om een gerichte inzet van wijkteams in
verschillende wijken, dorpen of stadsdelen. Jb Lorenz heeft een methode ontwikkeld om te komen tot een gerichte
en onderbouwde inzet; van merkbaar naar meetbaar. In deze training gaan we aan de slag met:
• Een door jb Lorenz ontwikkelde sociale wijkscan van uw wijk of buurt;
• Een onderbouwd overzicht van sociale problematiek, kansen en kwetsbaarheden.
• Het vertalen van thema’s en vraagstukken: wat betekent dit voor mijn gebied?
Voor: toegang, beleid
Duur: 1 dagdeel

SCIL: snel zicht op LVB.
Er is een overlap tussen sociale problematiek, verward gedrag en licht verstandelijke beperkingen (LVB). SCIL
biedt een wetenschappelijke methode die snel zicht geeft op de diagnose LVB, waardoor wijkteams een betere
ondersteuning en toeleiding kunnen realiseren. In deze training:
• Trainen we medewerkers in het gebruik van de SCIL-methode;
• Ontvangt u deze methode, zodat deze direct toepasbaar is;
• Verkennen we de ondersteuning van mensen met LVB.
Voor: toegang, beleid
Duur: 1 dagdeel
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Preventie: de basis op orde.
Naast het signaleren en toeleiden naar zorg en ondersteuning ligt een belangrijke taak van wijkteams in het
voorkomen van escalatie van problemen en zorgen dat mensen terug kunnen naar de wijk. In deze training gaan we
aan de slag met de volgende vragen:
• Hoe kijk je als wijkteam naar de basis op orde?
• Wat is er nodig om deze basis te ondersteunen?
• Hoe zorg je daarin voor een goede verbinding tussen beleid en toegang?
Voor: toegang, beleid
Duur: 1 dagdeel

Financiering vanuit ZonMW
Gemeenten kunnen laagdrempelig financiering aanvragen voor een trainingsplan:
1. Een gemeente tot 100.000 inwoners: maximaal €25.000,- inclusief BTW.
2. Een gemeente met >100.000 inwoners: maximaal €100.000,- inclusief BTW.
De gemeente draagt zelf financieel bij in de vorm van 25% cofinanciering. Met dit bedrag kan een
gemeente een trainingsplan op maat samenstellen voor medewerkers die in het dagelijks werk
(potentieel) in aanraking komen met personen met verward gedrag, zoals de (sociale) wijkteams,
buurtteams, welzijnsorganisaties en/of WMO-medewerkers. Deze medewerkers kunnen in dienst
zijn van de gemeente, maar kunnen ook werkzaam zijn namens de gemeente en in dienst zijn bij een
andere organisatie.

Bovenstaande trainingen maken deel uit van de menukaart ‘trainingen gemeentelijke teams’ van ZonMw
middels het Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’. Hiermee zijn deze trainingen
goedgekeurd voor subsidie. De trainingen zijn geaccrediteerd voor de meest voorkomende professies werkzaam
in de gemeentelijke teams.
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Meer informatie over ons trainingsaanbod, een training of maat of financiering van uw trainingsplan
vanuit ZonMW? Neemt contact op met Ingrid Schepers via ingrid@jblorenz.nl of 010-3040186. Zij
stelt samen met u deze training samen en helpt u graag met het invullen van de aanvraagformulieren.

Academie Sociaal Domein
De Academie Sociaal Domein – onderdeel van jb Lorenz – versnelt het lerend vermogen van mensen
in het sociaal domein.
www.academiesociaaldomein.nl
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