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Cliëntenparticipatie: wat is nieuw?
Met die titel heeft het Basisberaad Rijnmond op 12 oktober
een congres georganiseerd ter gelegenheid van haar 25-jarig
bestaan. Basisberaad zet zich in om de positie van gebruikers
van de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang te versterken en hun belangen te behartigen, zowel individueel als collectief. Op het congres staat de
vraag centraal waar het Basisberaad als regionale cliëntenorganisatie na 25 jaar voor staat en wordt er gekeken naar
de toekomst: waar gaat het Basisberaad naar toe?
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projecten heen. Denkraam bracht haar
eerste uitgave uit in december 2002,
GGzplaza ging september 2003 van start.
Intussen werken Denkraam en GGzplaza
intensief samen. Zowel Denkraam als
GGzplaza is volledig cliëntgestuurd:
medewerkers en vrijwilligers hebben
allen ervaring met de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang of
verslavingszorg.
Vanuit Clip (Cliënten informatiepunt) is
Helena Kats aan het woord. Helena Kats
is initiatiefneemster van Steunpunt
Schuldpreventie. Ze interviewt betrokken medewerkers en vrijwilligers die
niets vermoedend in de zaal zitten,
waarmee ze inspeelt op de gemoedelijke
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senteert de verschillende cursussen die
vanuit het Basisberaad in de regio
Rijnmond zijn opgezet: ‘Werken met
eigen ervaring’ (in samenwerking met
stichting Rehabilitatie ’92) en ‘Cliënten
trainen hulpverleners’. In beide cursussen staat de ervaringen van cliënten

”

centraal. Beide cursussen zijn ontwikkeld door cliënten en worden gegeven

Dames en Heren,
heeft het basisberaad Rijnmond
na 25 jaar nog steeds een mooie
toekomst voor zich?
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”
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loop al even lang mee in deze beweging

het basisberaad bestaat 25 jaar. Zeker

manier waarop zijzelf met psychische-
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