FICHE “Project MIS-verstand”
IDENTIFICATIE
Organisatie: cfr initiatiefnemers.
Project/initiatief: cluster langdurige zorg bestaande uit afdelingsbestuur 63 van PZonzelievevrouw,
Beschut Wonen Brugge, Mobiel Behandelteam
Sector: geestelijke gezondheid
Werkingsgebied: regio ggz Noord-West-Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen: PZ onzelievevrouw, Beschut Wonen Brugge, Gempersteeg,
Ardéfoo, PC Sint-Amandus, Sobo, CM, ZoWe, VVGG, Speling, Lets Co&Co, de kringwinkel, de ont-moeting, ’t SAS, Liberale Mutualiteit, netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen
Contactadres: cfr contactpersoon
Startjaar: 2015
Contactpersoon:
naam: PZOLV De Groote Greet
adres: Koning Albert laan 8 8200 Brugge
naam: BWB Verbeeke Martine - Hoefijzerlaan 40 8000 Brugge
tel:0492/158284
mail:info.misverstand@gmail.com
website: facebook: facebookgroep MIS-verstand

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Het cluster langdurige zorg komt 4/jaar samen. Een van de agendapunten vorige jaar was:
hoe kunnen we gezamenlijk naar buiten treden met een eigen initiatief tijdens de week van
de GGZ.
Netwerking + patiëntenparticipatie worden alsmaar belangrijker. Dit willen we via een
concreet project uitwerken en daarbij procesmatig werken.
De organisatie TE Gek werd gecontacteerd maar de tijd was te kort om in te tekenen op één
van hun initiatieven.
Alternatieve mogelijkheden werden binnen de groep besproken.
De voorbije jaren werden er binnen de organisaties geen activiteiten georganiseerd
tijdens de week van de GGZ.
Doelstellingen
Het project heeft als doel om tijdens de week van de GGZ laagdrempelige activiteiten in
Brugge te organiseren waarbij volgende aandachtspunten aan bod komen:
- De-stigmatisering/ taboe doorbreken
- Patiëntenparticipatie in de praktijk brengen
- laagdrempelige kennismaking met psychiatrie mogelijk maken
- leuk, informatief en creatief aanbod brengen
- haalbaar project met een nauwe samenwerking binnen het cluster uitwerken

Doelgroep
Bewoners uit regio Brugge, gericht op alle leeftijden.
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Korte beschrijving van de werking
Om het project uit te werken werd de PDCA-methodiek toegepast. Project MIS-verstand
startte als een éénmalig project maar ondertussen wordt dit gecontinueerd.
Aandachtspunten bij de opstart van het project:
- voldoende tijd en beschikbare middelen
- wijziging in de personele middelen
- goedkeuring van de verschillende directies
- financiële ondersteuning
- voldoende ervaringsdeskundigen en cliënten die in het ganse proces kunnen
meestappen
- medewerking van externe organisaties
- borging
Verschillende partners werden aangeschreven om tijdens de eerste vergadering aanwezig te
zijn. Het doel van het project werd besproken en de partners beslisten, na overleg met de
eigen organisatie, of er een samenwerkingsverband kon opgestart worden. Het kernteam
bestaat nu uit medewerkers van het PZonzelievevrouw, Beschut Wonen Brugge, de
Gempersteeg en ervaringsdeskundigen. Het kernteam komt maandelijks samen maar vanaf
juli tweewekelijks tot aan de week van de GGZ.
Het kernteam + de partners uit het samenwerkingsverband vergaderden tweemaandelijks.
De subgroepen werkten de verschillende activiteiten autonoom uit.
Bekendmaking van het project verliep via de eigen kanalen van de organisaties en via de
media die door het kernteam aangeschreven werd. Opmaak van de affiche en flyers werd
eveneens door het kernteam opgenomen.
Overzicht van alle activiteiten + de bijkomende informatietekst wordt in bijlage verstuurd.

Visie op vermaatschappelijking
Vermaatschappelijking van zorg is mogelijk wanneer het verbindend werken sterker
aanwezig is. Patiëntenparticipatie binnen organisaties en verenigingen is een agendapunt
waarop ingezet wordt zodat patiënten, cliënten en ervaringsdeskundigen als volwaardige
burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
De laagdrempelige activiteiten van het project ‘MIS-verstand’ maken verbinding mogelijk en
verhoging de bespreekbaarheid rond geestelijke gezondheid.
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