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Het Zelfregieteam

Het Zelfregieteam Borne is een burgerinitiatief, 
ontstaan naar aanleiding van een oproep in de krant, 
waaruit bleek dat ook naasten van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid behoefte hebben aan ondersteuning. 
Voor hen was er geen plek waar zij met hun vragen en 
gevoelens terecht konden. Het Zelfregieteam Borne realiseert 
momenten en plekken waar ook de naasten een luisterend oor 
vinden en er begrip voor hun situatie is. 

Doel is bevorderen van:
• ondersteuning van naasten van mensen 
 met een psychische kwetsbaarheid.
•  bekendheid van onbegrepen gedrag.
• dé-stigmatisering van mensen met een stoornis 
 en hun naasten

Stichting Zelfregieteam Borne
Contact:  Ben van der Weide  
Telefoon:  06 - 20 09 05 93
E-mail:   zelfregieteamborne@gmail.com 
Website:   www.zelfregieteamborne.nl

Inloophuis voor de naasten van… 
Adres:  Wijkcentrum De Letterbak,
  Clematishof 6
  7621 CV Borne
Openingstijden:  
Inloophuis:  iedere woensdag 13.00 tot 16.00 uur
  of op afspraak (tel/email)
Ontmoetingsavonden:  maandelijks 
  (info zie website en weekbladen)

Contact:   Leny Zomer
Telefoon:   06 - 51 84 16 68
Email:   inloophuisborne@gmail.com 
Website:   www.inloophuisvoornaastenborne.nl

Activiteiten Zelfregieteam

Een luisterend oor zijn: 
• Inloopfunctie;
• Huisbezoek op aanvraag;
• Ontmoetingsavonden voor naasten

Verbinden: 
• Samenwerking zoeken en realiseren;
• Versterken van initiatieven van anderen.

De-stigmatisering onbegrepen gedrag: 
• Spontane ontmoetingen;
• Organiseren van themabijeenkomsten;
• Deelname aan plan en activiteiten lokale  
 aanpak mensen met onbegrepen gedrag;
• Introductie Hulpkaart voor inwoners Borne



Verbinden
Samenwerking met onder andere:

Lokaal: Gemeente Borne, Kulturhus, Stichting Welzijn Borne…

Regionaal:  Mediant Bureau Herstel, GGZ-beraad Overijssel,  
  Stichting de Bagagedrager, Stichting Zebra. NHET…

Landelijk:   Samen Sterk Zonder Stigma, 
  de Landelijke Luisterlijn, Familieperspectief, 
  Wij zijn Mind…

Speeddate zorgverleners november 2019Speeddate zorgverleners november 2019

Toekomst

• Het inzetten van middelen om vermindering van onbegrepen  
 gedrag te bevorderen. 
 We gebruiken hiervoor de stigmatools van De Bagagedrager, 
 met de spellen “Is dat raar?” en “Een steekje los’.  
 We richten ons op alle inwoners van Borne, jong en oud. 
• Het realiseren van een overzicht en de opzet van een 
 handleiding voor vroegtijdige signalering en preventie van   
 onbegrepen gedrag voor de gemeente Borne en eventueel  
 overige gemeenten. 
 Dit in samenwerking met Familieperspectief.
• Het introduceren van de Hulpkaart voor 
 iedere inwoner van Borne

Een luisterend oor zijn
Onze vrijwilligers bieden een veilige omgeving waarin je zo 
anoniem mogelijk je verhaal kunt doen. 

Het Inloophuis
Geopend iedere woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur. 
Daarnaast kunnen we u thuis of op een andere door u aan te 
geven plaats bezoeken voor een gesprek. Graag wel even een 
afspraak maken, zie achterzijde folder.

Ontmoetingsavonden voor naasten
Heeft u behoefte aan contact met mensen die in dezelfde situatie 
als u zitten, kunt u deelnemen aan de ontmoetingsavonden die een 
keer per maand plaatsvinden in het inloophuis in Borne. 
Tijdens deze avonden kunt u gevoelens van onmacht delen, tips 
uitwisselen om zelf overeind te blijven. De avonden worden 
begeleid door ervaringsdeskundigen die daarvoor speciaal zijn 
opgeleid. Zie voor de data van de ontmoetingsavonden onze website.

De-stigmatisering onbegrepen gedrag

Spontane ontmoetingen
Iedere woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u in het 
Kulturhus in de foyer bij ons aanschuiven met vragen of gewoon 
om een praatje te maken.

Organiseren van (thema)bijeenkomsten
Geregeld organiseren wij themabijeenkomsten, spelen een rol bij 
speeddates voor zorgverleners en geven wij op verzoek 
voorlichting bij andere organisaties. 

Beϊnvloeden beeldvorming 
In samenwerking met de organisaties als Samen Sterk Zonder 
Stigma en De Bagagedrager kunnen bijeenkomsten worden 
georganiseerd.

Deelname aan plan en activiteiten lokale aanpak personen met 
onbegrepen gedrag
De gemeente Borne heeft ons verzocht om in het kader van de 
lokale aanpak mensen met onbegrepen gedrag activiteiten te 
ontwikkelen gericht op preventie en vroegtijdige signalering


