
Gevarieerd aanbod aan werk- en dagbesteding voor mensen met ernstige psychiatrische problemen  Met de nieuwe Wmo is wellicht een nieuwe doelgroep bij uw gemeente in beeld gekomen: die van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Waarin verschilt die groep van andere burgers? Over welke aantallen hebben we het? En waaraan heeft deze groep concreet behoefte? Met feiten, een visie en een ervaringsverhaal kan Ypsilon u helpen een antwoord te vinden op allerlei vragen. Ypsilon is een van de grootste consumentenorganisaties in de GGZ en stelt 30 jaar expertise graag aan u ter beschikking. Zie bijlage: Ypsilon WMO-wijzer.   Werk en dagbesteding op maat De nood is hoog: twee derde van de EPA-groep zou meer activiteiten willen ondernemen en bijna twee derde van de niet-werkenden in deze groep wil werken 3. Maar willen zij kunnen participeren, dan zijn aanpassingen noodzakelijk. Dit vergt een aanpak op maat en niet simpelweg eenvoudiger werk of aangepaste apparatuur - ook als het gaat om activering en dagbesteding. Er is immers niets mis met hun verstandelijke of fysieke vermogens. Door over wijk- of gemeentegrenzen heen te kijken en samen te werken in Wmo-regio’s, kunt u een gevarieerd aanbod aan werk- en dagbesteding realiseren. Kennismaken met goede voorbeelden? Ga eens op werkbezoek bij het Ei-complex (www.ei-werk.nl, muziek), de Windroos in Amstelveen (www.dewindroos.com, begeleid leren) of de Belasting- en paperassentoko in Groningen (www.belastingtoko.nl, begeleid werken).  Uitgelicht - een voorbeeld - Arbeidsmatige dagbesteding De Belastingtoko en de Paperassentoko bieden beide zinvol  werk aan mensen met langdurige psychiatrische problematiek. In de regel zijn onze medewerkers hoogopgeleid, maar kunnen ze door hun problematiek ( nog) niet functioneren in een reguliere werksituatie. Door gebruik te maken van een goed doordachte begeleidingsmethodiek worden de invloeden van de psychiatrische  beperking geminimaliseerd. De werkzaamheden die uitgevoerd worden door onze medewerkers zijn maatschappelijk zeer relevant. Er wordt een bijdrage geleverd aan armoedepreventie voor hun ’lotgenoten’.  Kwaliteit De methodiek die wij hebben ontwikkeld voor ons werkaanbod wordt binnenkort getoetst aan de eisen van het HKZ-model (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor kleine organisaties. Verder zoeken we aansluiting bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Kortom het werk én uitvoerende activiteiten zijn bij Stichting Nieuw Nabuurschap kwalitatief geborgd.  Wanneer zijn we geopend? Wij zijn op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur. Telefonisch zijn we bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Het is verstandig een afspraak te maken voordat u langskomt. Dat kan via 050-317 2626.  


