Psychische problemen en
psychiatrische stoornissen
Iedereen is wel eens somber, gespannen of
zit een tijdje minder goed in zijn vel. Iedereen
maakt dingen mee in zijn leven die schokkend
of verdrietig zijn of woedend maken. Dit kan
leiden tot slapeloosheid, angst en piekeren.
Als dit je dagelijks leven belemmert, noemen
we dit psychische problemen. Daarnaast
zijn er psychiatrische stoornissen. Ze kunnen
ontstaan door wat je meemaakt in je leven. Ook
persoonlijke eigenschappen kunnen je vatbaar
maken voor een psychiatrische stoornis. Het
kan zijn dat je daardoor belemmerd wordt in je
functioneren, weinig contact hebt met andere
mensen en minder regie over je eigen leven.

Bouwstenen
voor een GGZvriendelijke wijk

Wil je meer informatie of je opgeven
voor de training?
Voor deelname vanuit stadsdeel Zuid:
Brigitte Aalders
Baalders@dynamo-amsterdam.nl
06 1617 0933
Voor deelname vanuit stadsdeel Zuid:
Maria Hoefnagel
m.hoeffnagel@prezens.nl
06 1295 6388 / 088 788 5055
Voor informatie over training:
Stigma en zelfstigma
info@teamed.nl

Basistraining

voor professionals
en vrijwilligers

Mede gefinancierd door ZonMw.
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Bouwstenen voor een GGZ-vriendelijke wijk
In het (vrijwilligers)werk dat je doet, kun
je te maken krijgen met mensen met een
psychische kwetsbaarheid. Mensen kunnen
gedrag vertonen dat voortkomt uit psychische
problemen of een psychiatrische stoornis.
Het kan zijn dat jij het soms lastig vindt op
een open manier met psychisch kwetsbare
mensen te communiceren. Daarom is er de
basistraining ‘Bouwstenen voor een GGZvriendelijke wijk’.
GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg.
GGZ-vriendelijk staat voor een gastvrije en open
houding tegenover iedereen, ook mensen met
een psychische kwetsbaarheid.
Wat is het doel van de training?
In de training geven we tips om op een open
manier te communiceren, mensen te betrekken
en grenzen te stellen wanneer dat echt nodig is.
Door mensen met een psychische kwetsbaarheid
te betrekken, dragen we bij aan hun herstel en
aan een GGZ-vriendelijke wijk, waar iedereen
mee kan doen op zijn of haar eigen manier.
Voor wie is de training?
De training is voor mensen die actief zijn in
het welzijnsdomein, het zorgdomein en de
informele zorg. Dat wil zeggen: professionals en
vrijwilligers van bijvoorbeeld welzijnsorganisaties
(in de Huizen van de Wijk en buurtkamers),
thuiszorgorganisaties, maatschappelijke
dienstverlening en vrijwilligersorganisaties.
Wie geven de training?
Een ervaren trainer van GGZ inGeest/Prezens
leidt de training. Een ervaringsdeskundige van
TEAM ED is co-trainer. Daarnaast is een coach
van een welzijnsorganisatie betrokken. Een
trainingsacteur oefent praktijksituaties met
de deelnemers.
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Wat komt in de training aan bod?
Dingen die aan bod komen zijn: welk
gedrag kun je tegenkomen, hoe ga je ermee
om, hoe benader je mensen gastvrij, hoe
communiceer je op een open manier, hoe
kunnen we elkaar onderling helpen?
Hoe is de training opgebouwd?
De training bestaat meestal uit drie
dagdelen. Ieder dagdeel is een afwisseling
van informatieve en interactieve onderdelen.
De deelnemers worden uitgenodigd
te vertellen over hun achtergrond, hun
ervaringen met mensen met psychische
kwetsbaarheden of hun eigen psychische
kwetsbaarheid.
Wat kun je nog meer doen?
Naast de basistraining raden we aan om de
workshop ‘Stigma en zelfstigma’ te volgen,
aangeboden door TEAM ED. Ook zijn
workshops en trainingen op maat mogelijk,
waarin we ingaan op specifieke vragen van
een organisatie of een groep professionals/
vrijwilligers. Tijdens een uitgebreid
voorgesprek met de organisatie gaan we
dieper in op de wensen en dilemma’s, zodat
de uiteindelijke workshop of training goed
aansluit bij de vraag. Je kunt denken aan
thema’s als:
▪ Rouw en verliesverwerking
▪ Suïcidepreventie
▪ Eenzaamheid
▪ Verbale de-escalatietraining
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