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Voorwoord door de voorzitter
2019 hebben we ingezet als een jaar waar we met acties wilden komen. Dat alles vanuit de
twee doelen: iets betekenen voor de naasten van mensen met onbegrepen gedrag en het
stigmatiseren van medemensen verminderen. Voor de al ingezette activiteiten betekende dit
in 2019, stabiliseren van wat er al is gerealiseerd en zo mogelijk uitbreiden. We hebben een
inloopfunctie en ‘organiseren’ spontane ontmoetingen, wat we doorzetten en in
samenwerking met ZEBRA zijn we in juni 2019 gestart met ontmoetingsavonden voor
naasten. Een gerichte uitbreiding.
Wat zijn dan deze ingezette acties, die verder in dit verslag meer toegelicht worden? We
organiseerden op 14 mei 2019 een avondvullende bijeenkomst voor de inwoners van Borne
en geïnteresseerden; organisatie van de speeddate voor zorgmedewerkers; het aanwezig zijn
op bijeenkomsten als MIND en Dag van de Ervaringsdeskundige; ludieke actie op Shopping by
Candlelight. Het idee om door middel van het maken van een korte video om de
ontmoetingsavonden een breder kader te geven werd tot onze verrassing bekroond met een
prijs van VGZ, de zorgverzekeraar. De realisatie vindt in 2020 plaats
Op het gebied van de ontwikkeling van beleid en uitvoering van de “Lokale aanpak van
mensen met onbegrepen gedrag” in de gemeente Borne, waar we acteren in het gebied van
preventie en vroegtijdige signalering, maken we in samenwerking hierin met Joke van der
Meulen van Familieperspectief (advies) en de gemeente Borne (welzijn) stappen. We hopen
in 2020 resultaten te kunnen laten zien
Daarnaast werden we in 2019 betrokken bij de ontwikkeling van het spel ‘Is dat raar?’ Een
initiatief en ontwikkeling door De Bagagedrager. Een spel voor kinderen van 7 t/m 13 jaar.
Het past in onze visie over preventie, wat niet vroeg genoeg in het leven aandacht moet
krijgen. e basisschool. In 2020 zullen we daar in samenwerking met bureau Herstel van
Mediant ideeën verder uitwerken en actief in zijn.
Allemaal prachtige initiatieven, wat mij als voorzitter een trots gevoel geeft. De stappen zijn
in 2019 gezet en krijgen een vervolg in 2020. De drie uitgangspunten: een luisterend oor,
verbinden en de-stigmatiseren, zijn ook in toekomst de basis, van waaruit we met passie als
vrijwilligers actief zijn.

Ben van der Weide
Voorzitter
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Bestuur en contactgegevens
Bestuur Stichting Zelfregieteam Borne.
Bestuur Stichting Zelfregieteam Borne., geïnstalleerd d.d. 6-4-2017 te Borne.

Dhr. A. van der Weide
Mevr. L. Zomer
Mevr. M-J. Eenkhoorn
Dhr. H. de Jong
Dhr. M. Velten

Voorzitter
Secretaris/coördinator vrijwilligers
Penningmeester
Lid
Lid

Contactgegevens:
Telefoon: 06-47448500
E-mail : zelfregieteamborne@gmail.com
Website : www.zelfregieteamborne.nl
De stichting heeft een ANBI status

Werkgebied
De stichting heeft als werkgebied de gemeente Borne

DOELSTELLING
De stichting heeft als doelstelling:
- het bevorderen van de ondersteuning van naasten van mensen met een
psychische stoornis.
- het bevorderen van bekendheid met onbegrepen gedrag.
- het bevorderen van de-stigmatisering van mensen met een stoornis en
hun naasten.
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Right to Challenge
De stichting Zelfregieteam Borne is een burgerinitiatief dat valt onder het “Right
to Challenge”. Bewoners kunnen zelf een dienst overnemen van de gemeente
als ze vinden dat het anders moet en zij het beter kunnen. Ze hebben dan het
recht om de gemeente uit te dagen. Het initiatief verschuift dan van overheid
naar burgers die de taken overnemen en daar van de gemeente middelen en
ondersteuning voor krijgen.

Het zelfregieteam is met de verschillende activiteiten, waaronder de uitvoering
van het inloophuis de eerste stichting in de gemeente Borne die onder deze
regeling valt.
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Activiteiten
Inloophuis Borne voor de naasten van

Het inloophuis voor de naasten van is gevestigd in wijkcentrum “de Letterbak”
en is op de woensdagmiddag geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Het inloophuis is primair bedoeld voor de naasten van kwetsbare personen, dus
ouder, partner, familie, maar ook buren en buurtbewoners.
Het doel is een informele, laagdrempelige ontmoetingsplek te bieden in een
veilige en zo nodig anonieme omgeving. Een plek waar contact met anderen
centraal staat en waar men terecht kan met vragen, maar vooral een luisterend
oor kan vinden.
Het inloophuis wordt bemand door vrijwilligers die dezelfde ervaringen hebben
als de bezoekers, maar hun eigen verhaal een plek in hun leven hebben kunnen
geven en daardoor met begrip en zonder oordeel kunnen luisteren.
Daarnaast is er één keer per maand een ontmoetingsavond voor naasten. Het
gaat hier om lotgenotencontact. Ouders, partners, maar ook broers en zussen
vinden hier begrip en putten hoop uit de verhalen van anderen. Het zijn goed
bezochte avonden, die door de bezoekers als zeer waardevol worden ervaren.
Het zelfregieteam organiseert de ontmoetingsavonden samen met de stichting
Zebra (Zelfbeschadiging, Erkennen, Begrijpen, Reduceren & accepteren).

Voor wie de gang naar het inloophuis een te hoge drempel is, is er de
mogelijkheid een huisbezoek aan te vragen. De stichting is dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen 9.00 uur en 21.00 uur, ook in de weekenden. Voor de
nachtelijke uren is er een samenwerking met de Luisterlijn aangegaan en
verwijzen wij via visitekaartjes en de website naar deze mogelijkheid.
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Toevallige ontmoetingen
In 2018 is het ZRT begonnen met “toevallige
ontmoetingen”. Iedere woensdag van 9.30 uur
tot 11.30 uur zijn we aanwezig in het Kulturhus
Borne waar we spontaan en vrijblijvend mensen
ontmoeten voor een praatje. Dit doen we aan
de hand van het spel ”een steekje los”.

Plan van aanpak personen met onbegrepen gedrag gemeente Borne
In begin 2018 zijn we door de gemeente Borne uitgenodigd mee te denken over
het plan van aanpak. De gemeenten in Nederland kregen de opdracht om per 1
oktober 2018 een sluitende aanpak te presenteren. Dit onderverdeeld in de
verschillende bouwstenen. Ons aandeel daarin was integraal meedenken in de
teksten, als ook vooral onze visie te tonen over preventieve mogelijkheden en
daarmee verbonden de
vroegtijdige signalering
van mogelijk nog te
ontstane probleemsituaties. Het plan van
aanpak was in de
gemeente Borne tijdig
gereed. Aansluitend
hebben we ons gebogen
over de praktische
uitwerking van het
onderdeel waar we voor opgesteld staan. In 2019 zijn we gestart met een
geregeld overleg met de gemeente Borne (beleidsmedewerker Welzijn en
WMO-consulent), daarbij worden we geadviseerd door Joke van der Meulen
(Familieperspectief). Zij nam vanuit naastenperspectief deel aan het landelijk
aanjaagteam betreffende de genoemde aanpak. Doel van deze overleggen is
om tot een beeld te komen, hoe we vroegtijdig signalen kunnen afvangen die
crisissituaties kunnen voorkomen. Daarnaast is er een preventiematrix
ontwikkeld. Het doel hiervan is een overzicht te krijgen van activiteiten gericht
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op preventie en vroegsignalering van onbegrepen gedrag. Organisaties die op
deze gebieden activiteiten uitvoeren en /of ontwikkelen worden uitgenodigd
deze matrix in te vullen. Voor de matrix zie bijlage 1.

De-stigmatisering
Het ZRT maakt zich ook sterk voor de de-stigmatisering van kwetsbare
personen. Mensen met psychische problemen horen tot de meest
gestigmatiseerde groepen in onze samenleving. Met
onze activiteiten hopen we op meer begrip voor
deze kwetsbare groep en hun naaste.
Het spel, “een steekje los” is hier een voorbeeld van.
Daarnaast bespreken we dit onderwerp tijdens
presentaties en thema-bijeenkomsten. De themabijeenkomst op 14 mei en de speeddate voor
Speeddate zorgverleners
zorgmedewerkers in november 2019 zijn daar
zorgmedewerkers
voorbeelden van.

In 2019 zijn de basisscholen in Borne en Hengelo
benaderd om met dit thema aan de slag te gaan.
De eerste stappen om ook voor deze groep
jongeren (groep 7/8) een spel te ontwikkelen zijn
dit jaar begonnen. Dit heeft geresulteerd in het
spel: “is dat raar?”. De st. Bagagedrager is de
ontwikkelaar van dit spel. Het Zelfregieteam was
hier nauw bij betrokken en heeft de contacten
met de regionale scholen gelegd. In 2020 heeft
de lancering plaatsgevonden en worden verdere
activiteiten ontplooid.
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Thema avond 14 mei

je je ook wel eens zorgen over je omgeving, over het gedrag van de ander en de reden
Op Maak
14 mei
2019 hadden we onze eerste grote bijeenkomst voor algemeen
ervan? Bijvoorbeeld: de gordijnen bij de buren zijn altijd dicht, geluidsoverlast, claimgedrag.
Vraag je
wel eens
af: Moet ik Borne,
er iets meemet
of kanhet
ik er thema:
iets mee? Het
is wel mijn
naaste, voor mij”. Het
publiek
injehet
Kulturhus
“Open
je ogen
buurtgenoot of dorpsgenoot!
aantal van ongeveer 100 bezoekers, overtrof onze verwachtingen. Het doel van
Spelenderwijs,
laagdrempelig,
educatief,
muzikaal
en met
plezier uit onbegrepen
de avond
was , meer
begrip kweken
voor
situaties
dieveel
ontstaan
willen we je meenemen in de wereld van begrip.
gedrag; hoe ga je daar mee om en waar kun je met je vragen terecht.
Het programma start om 19 uur:
Het team van De Bagagedrager ontvangt je op
een speelse manier en brengt je al direct in de
sfeer van het thema.
Joke van der Meulen vertelt haar eigen verhaal
vanuit het perspectief van naaste, “ik kan er
niets aan doen, ik kan er wel iets mee doen”.
Ook geeft zij aan wat we in Borne kunnen doen.
Het Zelfregieteam Borne presenteert wat er al
concreet in Borne gebeurt en welke plannen er
in samenwerking met de gemeente in het dorp
en de wijken worden ontwikkeld en voorbereid.
Dat alles omlijst met muziek door het Ladies Choir Amazing Hengelo.

Vrijwilligers

Op 31 december 2019 telde de stichting 7 vrijwilligers. Dit is zonder het
bestuur, dat ook een onbezoldigd bestuur is. Drie vrijwilligers helpen mee met
de PR en online marketing, de anderen vrijwilligers bemensen het inloophuis en
draaien mee met de “toevallige ontmoetingen”.
Het doel van de avond is dat je meer begrip krijgt voor situaties die uit onbegrepen gedrag

ontstaan, ontdekt
hoe je hiermee
om kunt
gaan
en bij wie je met vragen terecht kunt.
Vrijwilligers
tekenen
allemaal
een
vrijwilligersovereenkomst
en hebben op
grond
daarvan een
Het profiel van de vrijwilliger is te
Het Zelfregieteam
Bornegeheimhoudingsplicht.
nodigt je uit op:
14 mei
vanwebsite.
19.00 tot ca.
uur - Kulturhus
Borne - de
kosten:
€ 0,00
vinden
op2019
onze
De21.30
coördinator
begeleidt
vrijwilligers
en heeft na
elkeAanmelden
inzet ofvia:indien
gewenst vaker een contactmoment met de vrijwilliger.
https://inloophuisvoornaastenborne.nl/aanmelden-thema-avond/
Info: www.inloophuisvoornaastenborne
.nl jaar bijeenkomsten voor de vrijwilligers
Daarnaast
zijn er gedurende het
gepland, waarin ontwikkelingen en knelpunten besproken worden.

Vrijwilligers krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de training familieervaringsdeskundigheid deel 1 van Saxion.
De coördinator en een bestuurslid hebben de training familieervaringsdeskundige bij Saxion gevolgd.
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Samenwerking
We werken nauw samen met het Bureau Herstel van Mediant, ontwikkelen
samen nieuwe ideeën, die in 2019 tot een aantal initiatieven en acties hebben
geleid. We benoemen hier het aspect van de naaste van een familielid die een
crisisopname heeft ondergaan. Deze naaste ontvangt een informatiemap van
Mediant over allerlei zaken die zich bij de opname (kunnen) afspelen. Bij ontslag
van de patiënt blijkt, dat er voor de naasten een hiaat ontstaat in de nazorg.
Waar kunnen zij terecht? In 2019 is aan de informatiemap ook een speciale
folder van het inloophuis voor naasten toegevoegd, juist om dat hiaat te
dichten.
Verder zijn we in overleg met Bureau Herstel om de samenwerking te
versterken en mogelijk gezamenlijk informatie- als ontmoetingsavonden vorm
te geven.
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Externe contacten
In 2019 hebben wij veel contacten kunnen leggen en over de stichting kunnen
vertellen o.a. bij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuur wijkcentrum de Letterbak
Gemeente Borne (Binnenste Buiten, WMO-consulenten)
Bureau Herstel/Mediant
Netwerk NHET
Wijkracht
Arbe
Carint Reggeland
Trivium Meulenbeltzorg
Ypsilon
Dr. Gustaaf Bos VUMC
Wij zijn Mind
Samen sterk zonder stigma
Belevingstheater
Kulturhus Borne
Welzijn en jongerenwerk Borne
Wijkcentra Hertme en Zenderen
Basisschool Jan Lighthart
De Brigantijn, koepelorganisatie basisonderwijs

Activiteiten 2019
Op 11 april 2019 hebben wij deelgenomen aan de nationale dag van de
ervaringsdeskundige in het Hazemeijercomplex in Hengelo.
8 mei 2019 is er op de markt in Borne geflyerd.
14 mei thema-avond (zie pag 8)
21 mei hebben wij een presentatie gegeven op een inspiratiedag in Utrecht
voor beginnende organisaties met hetzelfde doel.
5 november 2019 organiseerden wij in Borne een speeddate voor
welzijnsorganisaties in deze gemeente.
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14 november 2019 gaven wij een presentatie aan medewerkers van de
Luisterlijn Borne.
21 december 2019 waren wij aanwezig bij “Candellight Shopping” in Borne,
waar twee acteurs van de St. Samen Sterk, onder onze hoede tussen het publiek
liepen.

Verder zijn er geregeld contacten met alle organisaties die in Borne acteren en
waar een wederzijds belang is gediend.
15 december hadden wij onze eindejaars-bijeenkomst met alle vrijwilligers, die
onder het genot van een heerlijke maaltijd door het bestuur in het zonnetje
werden gezet, als dank voor hun inzet.
Voor een historisch overzicht van onze activiteiten zie bijlage 2

Verwachtingen voor 2020
Voor het jaar 2020, verwachten wij een uitbreiding van de lotgenotencontactgroepen in samenwerking met ervaringsdeskundigen van Mediant, alsmede
toenemend aantal van huisbezoeken. Om die reden zullen we ons ook richten
op het werven van meer vrijwilligers. Drie vrijwilligers hebben zich opgegeven
voor de FED-cursus van SIZ/Saxion voor 2020. Ook zullen wij in 2020 weer een
thema-avond organiseren voor algemeen publiek. In 2020 staat weer een
speeddate gepland voor zorgorganisaties en gaan we verder met de uitrol van
het spel “is dat raar ?” in het basisonderwijs. In juni 2020 organiseren wij weer
een thema-avond, deze keer in de vorm van een belevingstheater.

Financieel Jaarverslag 2019
Het financieel jaarverslag van de Stichting Zelfregieteam Borne is op te vragen
bij de penningmeester.

Activiteiten

Handvatten voor
het omgaan met
onbegrepen gedrag

Geïndiceerd
Mensen met 1e keer
onbegrepen gedrag

Activiteiten

Terugval
Mensen met
bestaande
problemen en
onbegrepen gedrag
Opvang en vraagbaak
voor omgaan met
onbegrepen gedrag.

Overbelasting
mantelzorg

Onveilige
woonomgeving
Overlast voor
anderen
Huiselijk geweld

Activiteiten:

Onaangepast
gedrag

Probleem

Email : zelfregieteamborne@gmail.com
: inloophuisborne@gmail.com
Website: www.inloophuisvoornaastenborne.nl
Tel
: 06 47 44 85 00

hun vaak ingewikkelde positie. Zij heeft verbindingen met nagenoeg alle professionele zorginstellingen in Borne en verwijst mensen zo nodig naar deze
instellingen.

NB ZRT (st. Zelfregieteam Borne) is een vrijwilligersorganisatie, die primair als doel heeft de naasten van mensen met een onbegrepen gedrag bij te staan in

Zorgtaken in balans

Veilige thuissituatie

.

Activiteiten

Activiteiten

Veilige
woonomgeving

Handvatten voor het
signaleren van onbegrepen
gedrag

Kennis over uitingsvormen
onbegrepen gedrag

Prosociaal gedrag

Selectief
Mensen met bekende
risicofactoren/problemen

Universeel
Mensen zonder bekende
risicofactoren/problemen

Bijlage 1

Niveau
Gewenste situatie

Preventiematrix onbegrepen gedrag … (naam instelling)

Bijlage 1 Preventiematrix blanco

Handleiding preventiematrix ten behoeve van preventie van onbegrepen gedrag

Stichting Zelfregieteam Borne
Clematishof 86
7621 CX Borne
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dec: opening inloophuis

sept: artikel Tubantia

presentaties

inloophuis

mrt: artikel Tubantia

speeddate zorg nov
lancering 'Is dat raar?' feb

speeddate zorg nov
voorbereiding lancering
'Is dat Raar?'

vrijwilligersbijeenkomst

thema-avond 1-12

thema-avond 14-5

vrijwilligersbijeenkomst

Shopping by Candlelight

R2C subsidie

R2C subsidie

R2C subsidie

vrijwilligersbijeenkomst

spellen naar BSO Borne mei

pva onbegrepen gedrag

pva onbegrepen gedrag

pva onbegrepen gedrag

presentaties

wandelgesprekken

huisbezoeken

ontmoetingsavonden

Spontane ontmoetingen

inloophuis

2020

presentaties

ontmoetingsavonden

Spontane ontmoetingen

inloophuis

2019

presentaties

Spontane ontmoetingen

inloophuis

2018

Bijlage 2

juni: 1e overleg kerngroep

2017

2016 (aanloop)

STICHTIG ZELFREGIETEAM BORNE | DE GESCHIEDENIS
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