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CLIËNT CENTRAAL BIJ ACTIVERING

AGENDA

Op 25 mei jongstleden vond in de Nieuwe
Energie een interessante bijeenkomst

Ma 20 juni 19.30 - 21.30
Film: Verloren Jaren - aansluitend gesprek
met ervaringsdeskundige en filmmaker
Bas Labruyère
Rapenburg 48, Leiden
Aanmelden kan via: 071 - 514 74 20
of info@ggz-informatiepunt.nl

plaats rondom het thema „ activering ‟.
De bijeenkomst werd georganiseerd door
stichting ZON, woningbouwvereniging Portaal, en Zorgbelang Zuid Holland. Doel van
de bijeenkomst was het in kaart brengen
van de knelpunten op het gebied van activering en toeleiding naar werk en wonen en
tevens met alle betrokken partijen concrete
afspraken te maken over oplossingen.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

“ DE KRACHT VAN HET GGZ INFORMATIEPUNT ”
Judith Hasker is onlangs toegetreden tot het bestuur
van het GGz Informatiepunt en Inloophuis Psychiatrie Leiden. Judith is juriste en heeft in het verleden
een aantal jaar gewerkt bij het GGz Informatiepunt.
Lang nadenken over haar toetreding hoefde ze niet.
“ Ik weet uit ervaring hoe belangrijk een laagdrempelige voorziening is voor mensen in hun zoektocht
naar informatie en advies ” ... Lees verder.

WORKSHOP BIJ DE BINNENVEST GESLAAGD!
Op dinsdag 30 mei 2011 hebben 6 studenten van de Hogeschool Leiden
in samenwerking met het GGz Informatiepunt Leiden e.o. een workshop
met inzet van ervaringsdeskundigen gegeven aan De Binnenvest. Het
organiseren van deze workshop is een onderdeel van hun opleiding.
En zoals de studenten concluderen: “ Als wij deze dag samenvatten komen wij tot de conclusie dat het een zeer geslaagde workshop was. Dit is
mede mogelijk gemaakt door de inzet van de ervaringsdeskundigen. Wij

Zo 10 juli
Werfpop: informatiestand Inloophuis en
Informatiepunt
Leidse hout
Vr 5 augustus 14.00 - 17.30
Informatiestand i.s.m. GGZ Duin en Bollen
in het kader van het Noordzee Zomerfestival
Boulevard Katwijk
Ma 15 augustus 11.30 - 16.00
Informatiestand op de Leidse El Cid markt
Leiden Stadhuisplein en omgeving
Ma 15 augustus 19.30
Film in het Inloophuis
Rapenburg 48, Leiden
Za 20 augustus 18.00 - 21.30
Barbecue in het Inloophuis
Rapenburg 48, Leiden
Opgeven aan de bar bij het Inloophuis
Jaarstukken 2010
De gezamenlijke jaarstukken 2010 van het
Inloophuis Psychiatrie en GGz Informatiepunt
Leiden e.o. zijn vanaf nu te downloaden via:
iaarstukken 2010.
De jaarrekeningen 2010 kunt u via de volgende links downloaden: jaarrekening 2010
Informatiepunt / jaarrekening 2010 Inloophuis.

Wilt u liever een hard-copy ontvangen dan
danken hen voor het openlijk bespreken van de impact van een psychiatri- kunt u deze aanvragen via 071- 514 74 20 of:
info@ggz-informatiepunt.nl.
sche stoornis op hun leven ”. Lees hier het verslag van de workshop.

“ TOEKOMSTIGE ” BEZOEKERS AAN HET WOORD
Op woensdagmiddag 8 juni jl presenteerden de studenten Yvonne van de Peppel en
Marinda Verkaik hun bevindingen van het onderzoek dat zij de afgelopen 5 maanden bij het
Inloophuis Psychiatrie, het DAC en de Poli Langerdurende Zorg hebben uitgevoerd.
Geïnteresseerden waren van harte welkom bij de presentatie en de voorlichtingsruimte op het
Rapenburg 48 was dan ook goed gevuld.
Na afloop deden de studenten op basis van de bevindingen een aantal aanbevelingen: praktische aanpassingen in de nieuwe locatie, ook elke maandagavond open, een pilot om een vrouwenavond te organiseren en vervolgonderzoek naar de wensen van (potentiële) bezoekers op
het gebied van activiteiten. Download hier het volledige onderzoeksverslag en de bijlagen.
Voor de presentatie scoorden de studenten maar liefst een 8! Gefeliciteerd Yvonne en Marinda!
Voor meer informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met info@ggz-informatiepunt.nl of 071-5147420
Wenst u geen emails meer van ons te ontvangen klik dan hier of stuur een email naar: info@ggz-informatiepunt.nl

