Elke 2e vrijdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur is er
klankbord-uur in het Startpunt, Rooseveltweg 408a.
Tijdens het klankbord-uur zijn Kbg leden aanwezig.
De data in 2015 zijn:
12 juni
10 juli
14 augustus
11 september
9 oktober
13 november
11 december

Stichting
Klankbord
GGz
Wageningen

Mobiel: 06 1992 6868.
Website: www.klankbordgroepggz.nl
Mailadres: info@klankbordgroepggz.nl
De Kbg bestaat sinds 2010 en bestaat op dit moment uit acht
personen: Annie, Eddy, Ellen, Johannes, Karin, Marga, Nys en
Tineke.
Wageningen, mei 2015
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elke 2e vrijdag van de maand
in het Startpunt

WAAROM EEN KLANKBORD-UUR?
De Klankbordgroep GGz Wageningen (Kbg) behartigt de belangen
van mensen die leven met een GGz-beperking en hun familie, op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. De Kbg houdt maandelijks een
klankbord-uur voor iedereen die vragen heeft, signalen door wil
geven, wil praten of geïnformeerd wil worden. U bent welkom!
LEVEN MET EEN GGZ BEPERKING
Als ervaringsdeskundigen weten de leden van de klankbordgroep
wat er in het dagelijks leven goed gaat en op welke terreinen nog
knelpunten opgelost moeten worden.
EEN KRITISCHE GGZ STEM
De Kbg geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente
Wageningen en informeert burgers, de WMO-WI adviesraad, de
politiek en verder iedereen die vragen heeft.

ONT-MOETEN OP 10/10
Elk jaar geeft de Kbg op 10 oktober, de Internationale Dag van de
Psychiatrie, een feestje voor de Wageningse bevolking onder de
naam ONT-MOETEN. 10/10 staat in het teken van informeren, vragen
stellen en elkaar leren kennen. Er ontstaat altijd een veilige en fijne
sfeer. Steeds meer mensen met een GGz beperking bezoeken 10/10.

WAAR HOUDT DE KBG ZICH MEE BEZIG?
 De Kbg denkt mee over het nieuwe zorgstelsel. Visie op de
domeinen Jeugd, Mantelzorg en Vrijwilligerswerk; alsook op
minimabeleid, schuldhulpverlening, jeugd en wonen.

 De Kbg volgt kritisch de transities van jeugdzorg, de AWBZ
en de participatie naar de Wmo. Wat betekenen de transities
voor mensen die leven met een GGz beperking?
 De Kbg neemt deel aan de participatiemarkt van de RIBW.
Deze markt richt zich op cliënten van de RIBW Arnhem en
Veluwe-Vallei en organisaties met een GGz-link.

 De inbreng van de Kbg heeft meerwaarde voor andere
organisaties. De Kbg deelt zijn expertise met instanties als de
RIBW, Steunpunt Mantelzorg, Indigo etc.
 De Kbg wil een woonvoorziening voor mensen met een
gevoeligheid voor psychoses. De Kbg overlegt met de RIBW
over de woonsituatie voor mensen met een GGz beperking.

