
 

 

Alles te weten voor  
naasten & professionals 

in een uurtje. 
 

Nu als thema : Zorgtoeleiding  
 

 
 

  



 
In het kader van het project GGZ in de wijk organiseren TEAM ED, GGZ inGeest en 
Combiwel een reeks online Q&A’s. De tweede Q&A gaat over zorgtoeleiding.  
Je bent van harte uitgenodigd maandag 19 oktober om 14.00/online. 
 
Heb je vragen over zorgtoeleiding? Zou je meer willen weten over het (informele) zorg en 
welzijn aanbod in de wijk? Heb je te maken met mensen die gebaat zijn bij zorg of 
ondersteuning maar dat zelf niet erkennen? Zou je casussen en ervaringen willen delen om 
van elkaar te leren? Krijg je wel eens te maken met mensen met kwetsbaarheden die niet 
passen binnen je werkzaamheden? Of dat je niet meer weet wat je kan doen om die 
persoon te helpen?  
 
Ja? Dan is deze Q & A iets voor jou. GGZ in de Wijk wordt vaak benaderd met vragen over 
zorgtoeleiding. We ondersteunen op een creatieve manier mee op maat. Met compassie 
mee denken over oplossingen vanuit welzijn, preventie, en ervaringsdeskundigheid.  
 
GGZ in de wijk biedt een platform en een laagdrempelig samenkomen om hier samen over 
te discussiëren, met creatieve oplossingen te komen, en te kijken wat er nodig is om 
gepaste zorg te geven binnen Osdorp. 
 
Fijn als je deze uitnodiging binnen je netwerk wil verspreiden. Hier onder alle informatie op 
een rij en hoe je jezelf kunt aanmelden.  
  
 

Q&A Zorgtoeleiding 

  
In het kader van GGZ in de wijk Osdorp organiseren wij maandelijks een Q&A.   
Het doel van de online vragenuren is om een ggz-vriendelijke benadering te bevorderen en de 
samenwerking omtrent het vraagstuk te versterken. 
  
Sinds begin dit jaar zijn we begonnen met het introduceren van GGZ coaches in de wijk Osdorp. Het 
dichterbij elkaar brengen van de bewoner met GGZ problematiek en de maatschappij is een 
belangrijk doel van GGZ in de Wijk Osdorp.  GGZ in de wijk is een aanpak waarin gemeente, 
ervaringsdeskundigen, ggz en welzijn hun krachten hebben gebundeld in de vorm 
van ggz coaches in de wijk.  

  
Voor deze eerste Q&A is het onderwerp Zorgtoeleiding 
  
Praktische informatie 
 
Datum:                Maandag 19  oktober 2020 
Tijdstip:               14.00 tot 15.00 , vanaf 13.45 inloggen. 
Trainers:              Cindy Heezius (Sociaal psychiatrische behandelaar/ GGZ Agoog Fact Osdorp) 

  Charlotte van der Veen (coördinator TEAM ED Nieuw West)  
                            Maaike van der Linden (Coach GGZ in de wijk ) 
Kosten:                geen 
  
Aanmelden 
 
Aanmelden bij voorkeur vóór woensdag 14 oktober 2020 onder vermelding van 
je naam, je functie, de organisatie & emailadres. 

 
 
Maaike van der Linden 
Coach GGZ in de Wijk Combiwel 
T 06-57022972 



E: m.vanderlinden@combiwel.nl 
 
Cindy Heezius 
Sociaal psychiatrische behandelaar/ GGZ Agoog Fact Osdorp. 
GGZ coach in de wijk Osdorp. 
GGZ inGeest, Fact Osdorp 
T 06 12772551 
E: c.heezius@ggzingeest.nl 
Werkdagen maandag, dinsdag, vrijdag en alle eerste en derde donderdagen van de maand.  
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