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Netwerkmarkt
Ook in 2015 hebben we samen verder aan de weg getimmerd om een 
stap dichter bij GGZ 2.0 te komen. Nu men van overheidswege uit een 
nieuwe projectfase voor de ‘Artikel 107’-netwerken inluidt, lijkt de 
GGZ-vernieuwing in een stroomversnelling terecht te komen. Het is dan 
ook belangrijk dat we even stil staan bij wat we tot nu toe gerealiseerd 
hebben binnen het netwerk. 

Daarom organiseert het Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen 
een interactieve netwerkmarkt. De diverse samenwerkingsinitiatieven 
die gaande zijn binnen het netwerk zullen zichzelf voorstellen. Het gaat 
met andere woorden niet over de werking van organisatie X, Y en Z, 
maar het gaat om die projecten waarbij het geheel meer is dan de som 
van de delen. Kom naar de netwerkmarkt en ervaar zelf wat netwerken 
teweeg brengt in de praktijk.

Ga in gesprek met de trajectbegeleiders van de Mobiele Teams 
en de medewerkers van het Psychiatrisch Expertiseteam, leer 
projecten kennen die inzetten op preventie en taboedoorbreking, 
ontdek initiatieven rond arbeid en activering, focus op hoe je de 
herstelgedachte kan implementeren, brainstorm rond wonen, vraag 
aan een ervaringsdeskundige wat die term nu precies inhoudt, 
bespreek de triade met een mantelzorger, bemerk wat beweegt binnen 
de verslavingszorg en het forensisch circuit, krijg info over netwerktools 
en nog zoveel meer…

Daarnaast zullen we jullie inspireren rond toekomstige netwerkthema’s 
zoals kwartiermaken en bemoeizorg. En netwerken, hoe doe je dat nu 
eigenlijk? Ook rond dit thema bieden we een insteek via tips & tricks 
van experts. Alles bij elkaar dus meer dan redenen genoeg om naar de 
netwerkmarkt af te zakken.

Doelpubliek
Bent u hulpverlener of beleidsmedewerker uit de eerste, tweede of derde 
lijn? Bent u cliënt of mantelzorger? Iedereen is welkom!

Programma
Doorlopende netwerkmarkt tussen 11en 15 uur.
 11.30 uur Meet & Greet met netwerkpartners
 12.30 uur Rondetafelgesprek voor artsen  
 13.30 uur Vorming ‘Motiveren van cliënten die moeilijk te motiveren  
  zijn’ voor eerstelijnsactoren
 14.30 uur Meet & Greet met de netwerkpromotoren 
  en functievoorzitters

Er wordt een broodjeslunch voorzien tussen 12 en 14 uur.
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Praktische info
Deelname is gratis. Inschrijven kan tot en met 4 december. Kopieer 
onderstaande link in je browser om online in te schrijven:
http://www.selwvl.be/nwv/vorming/373/details.aspx

De netwerkmarkt gaat door in de lokalen van Duin & Zee, 
Fortstraat 128 te Oostende. Parkeren kan gratis op de parking van 
Explorado. De kusttram richting Knokke stopt voor de deur op slechts 
twee haltes van het treinstation.

Wil je jouw initiatief ook voorstellen op de netwerkmarkt ? 
Mail naar elise.pattyn@netwerkggzregionw-vl.be 

We zoeken nog helpende handen! Ben jij hiertoe bereid ? 
Mail naar info@netwerkggzregionw-vl.be. 
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