eschermd wonen in beweging

Een actie-onderzoek voor een veilige delta van kwetsbare burgers in Flevoland
Het beschermd wonen is in beweging.
Burgers met een kwetsbaarheid krijgen meer
keuzemogelijkheden in wonen, doorstroom
wordt gestimuleerd en
verantwoordelijkheden worden
gedecentraliseerd naar gemeentes. Vele
partijen, zowel uit de zorg als uit het sociale
domein zijn hierbij betrokken. Daarin
verschilt Flevoland niet van andere provincies
en regio’s. Er is al veel en goed
voorbereidend werk gedaan dat in diverse
onderzoeksrapporten is vastgelegd. In
aansluiting hiermee kan nu een beweging op
gang gebracht worden.

Waarom deze werkwijze?
o cliënten kunnen zich uiten en worden
zichtbaarder
o het is gericht op herstel van cliënten; zij
kunnen certificaten behalen
o er wordt gewerkt aan
deskundigheidsbevordering van
begeleiders
o buurten en buren leren (toekomstige)
bewoners kennen
het veroorzaakt daadwerkelijk beweging
en toont concrete dilemma’s hierin
o het verbindt zorg en samenleving en toont
hierin complexe afstemmingsvragen
o er wordt al doende kennis ontwikkeld
waarmee Flevoland zich landelijk
onderscheidt

Echt beweging op gang brengen vraagt een
bepaalde aanpak. Stromen is wat anders dan
mensen verplaatsen. Verplaatsen leidt tot
verzet, terugval en demotivatie. Er is beweging
nodig waarin mensen echt mee kunnen komen.
Een beweging naar een nieuwe inbedding
vraagt samenwerking met alle betrokkenen.
Hiervoor is een participatief actie-onderzoek
geschikt. Dat is een aanpak om verandering te
begeleiden en tegelijk te onderzoeken. Actionlearning. Waarbij recht gedaan wordt aan het
belang van degenen om wie het gaat. Die hierin
gezien worden. Er wordt met alle betrokkenen
samengewerkt, óók met cliënten. Het is
tegelijkertijd een traject voor
deskundigheidsbevordering voor professionals.
Maar ook cliënten kunnen certificaten halen op
het gebied van persoonlijk en maatschappelijk
herstel en ervaringsdeskundigheid. We maken
creatieve producten met bewoners die
hierdoor zichtbaarder worden en in beweging
komen. Bij hen moet het beginnen. Begeleiders
worden hierin meegenomen. Zij leren
vaardigheden gericht op het bevorderen van
participatie en herstel. De producten die
worden gemaakt door bewoners worden in
dialoogbijeenkomsten met de buurt
gepresenteerd en besproken. Het lectoraat
GGZ & Samenleving werkt samen met
kunstenaars die in overleg met bewoners
producten vorm geven. Proces en product zijn
even belangrijk.

