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Voor u ligt onze nieuwsbrief van 

februari. Wij wensen u veel 

leesplezier!  

 

Lopende zaken 
De CCE heeft de Raad van Bestuur 

een brief gestuurd met de vraag om 

eens te kijken naar mogelijkheden 

voor een ruimte waar cliënten familie 

of hun partner privé kunnen 

ontvangen. Het gaat hier om de 

locatie Kloetinge. Er is hier weinig tot 

geen mogelijkheid om naasten privé 

te kunnen ontmoeten. Vaak wordt 

bezoek ontvangen in het restaurant. 

De CCE vindt het belangrijk dat hier 

mogelijkheden voor worden 

geschapen.  

De Raad van Bestuur gaat bekijken 

wat de mogelijkheden hier voor zijn.  

 

Ieder jaar brengt de CCE een 

jaarverslag uit. Op dit moment is de 

raad druk bezig om het jaarverslag 

2014 af te ronden. Wanneer het 

verslag af is zal dit onder andere in 

de spreekbuis geplaatst worden. 

 

De folders van Emergis zijn een 

belangrijk onderwerp voor de CCE. 

Regelmatig controleert de raad een 

folder en komt zij met op- en 

aanmerkingen. De folder gedwongen 

opname riep veel vragen op. Een 

afvaardiging van de raad is hier over 

in gesprek gegaan. De op- en 

aanmerkingen zullen worden 

meegenomen in de nieuwe druk van 

de folder. 

 
 

Herstelacademie Emergis 
In Emergis zijn de afgelopen tijd een aantal mensen in- en extern druk bezig 

geweest met de ontwikkelingen van een herstelacademie.  

Hierin worden de landelijke maatschappelijke ontwikkelingen opgevolgd, waarbij 

zelfregie en participatie van burgers steeds meer gestimuleerd worden en een 

belangrijk onderdeel vormen van het actuele regeringsbeleid.  

De Herstelacademie is een school waar lessen worden gegeven, die herstel 

bevorderend zijn. Er wordt een groot aantal lessen en modules aangeboden.  

Voorbeelden zijn: `hoe kom ik uit de schulden?’ of `wat is psychofarmaca?’ De 

lessen worden gegeven door een ervaringsdeskundige en een professional.  

Bij het inschrijven voor een cursus wordt men ingeschreven als student in plaats 

van cliënt. 

Deze vorm van cursussen rondom herstel lijken op het aanbod van het Dag 

Therapeutisch Centrum in Emergis (DTC).  

Het DTC biedt al vele cursussen aan en geeft diverse cursussen op locatie.  

Er is nu besloten om op die manier verder te gaan, door te ontwikkelen en 

gebruik te gaan maken van de naam Herstelacademie Emergis. 

Het aanbod van de Herstelacademie Emergis is breed en te gebruiken voor 

verschillende doelgroepen, ook buiten de GGZ. Het is daarom de bedoeling, dat 

cursussen ook buiten locaties van Emergis worden aangeboden.  

De Herstelacademie Emergis zal ook kostenbesparend zijn. Door het werken in 

de groepen kunnen er meer mensen tegelijk wat leren. Daarnaast leren zij ook 

weer van elkaar. 

Het aanbod van de Herstelacademie Emergis zal bekend worden gemaakt bij de 

gemeente en de sociale wijkteams. Zij zijn het die door moeten gaan verwijzen. 

Het is belangrijk dat zij het aanbod kennen. 

Tijdens de week van de Psychiatrie ( 23 tot en met 27 maart met als thema "van 

pillen en isoleren naar herstel en participeren" ) wordt de Herstelacademie 

Emergis officieel geopend door wethouder van der Reest van de gemeente Goes. 

Er zullen verschillende festiviteiten georganiseerd worden in en rondom het 

gebouw van de Herstelacademie op het terrein van Emergis in Kloetinge. Er is 

een Feel Good markt, er zijn workshops over het trainingsaanbod en er zal een 

film vertoond worden over de inzet van ervaringswerkers en vele andere 

cliëntinitiatieven. Ook de stigmatourbus wordt ingezet; deze zal aanwezig zijn op 

27 maart. Deze bus toert door heel Nederland om stigma over de GGZ 

bespreekbaar te maken. Voor meer informatie kunt u op de website terecht: 

www.stigmatour.nl  

Opening Herstelacademie Emergis 

Wanneer: vrijdag 27 maart  

Tijd: 10.00 uur t/m 16.00 uur    officiële opening door wethouder: 11.00 uur 

Waar:  Oostmolenweg 101, 4481 PM te Kloetinge    

 

Het beloofd een leuke dag te worden. Kom dus zeker even langs! 
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Agenda 

Bijeenkomst FACT 

Woensdag 25 maart vindt er in de 

aula het Admiraal De Ruyter 

Ziekenhuis te Vlissingen een 

bijeenkomst plaats over FACT. De 

toegang is gratis.  

Deuren open:  19.00 uur 

Start:   19.15 uur 

Einde:    21.15 uur 

 

Open huis FACT-team Schouwen 

Het FACT-team van Schouwen-

Duiveland/Tholen heeft sinds 9 

februari een nieuw adres. Het nieuwe 

kantoor biedt werkplek aan negen 

medewerkers. Het pand wordt 

gedeeld met het SMWO. 

Het is mogelijk om het nieuw pand te 

komen bekijken tijdens het open 

huis. Er wordt voor een hapje en 

drankje gezorgd. 

 

Datum: 26 maart 

Tijd: tussen 16.00 – 18.00 uur 

adres: Calandweg 51 

 4301 LX Zierikzee 

 

 
Cursus 
voorzitterschap/effectief 
vergaderen 
De CCE organiseert in maart/april 

een cursus voorzitterschap/effectief 

vergaderen voor locatieraden. Enige 

tijd geleden is hier de uitnodiging 

voor verzonden. Mocht uw 

locatieraad de uitnodiging niet 

ontvangen hebben, neemt u dan 

contact met ons op. Wij zullen u dan 

alsnog een uitnodiging toesturen. 

Wij hopen vele raadsleden te kunnen 

ontmoeten bij de cursus! 

 
 

Informatiebijeenkomst cursus: 
Herstellen Doe Je Zelf  
De cursus Herstellen Doe Je Zelf is een cursus voor én 

door (ex)cliënten. In de cursus wordt in kleine stappen 

gewerkt aan doelen zoals `eigen kracht hervinden’, 

`weerbaarder worden’, `hoe kun je bijdragen aan je 

eigen herstel?’ enzovoorts. 

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten. De groep 

bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 personen.  

Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus en een doorverwijzing is niet nodig.  

 

Tijdens de informatiebijeenkomst zullen twee docenten meer vertellen over de 

cursus. Zeker de moeite waard om naar toe te gaan. Iedereen is dan ook van 

harte welkom! 

 

Wanneer:  vrijdag 27 februari 

Tijd:      10.00 uur – 11.00 uur 

Ruimte:      N.1.13 

Waar:      RGC, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar 

herstellendoejezelf@emergis.nl of bellen naar 0113 – 26 72 95. 

 
Nieuwe dienstregeling voor het busvervoer  
Per 1 maart aanstaande gaat de nieuwe dienstregeling van het busvervoer in. Dit 

houdt in dat er wijzigingen zijn in de routes die buslijnen rijden. De buslijnen die 

naar de hoofdlocatie te Kloetinge rijden en de vertrektijden zijn ook gewijzigd.  

Wij raden u aan voordat u aan uw reis begint de nieuwe dienstregeling na te 

kijken. Meer informatie over de nieuwe dienstregeling vindt u op: connexxion.nl 

  

De CCE vindt de nieuwe dienstregeling van connexxion zorgelijk. Samen met de 

cliëntenraad van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis zal er 

een brief opgesteld worden om deze zorgen te uiten. De CCE 

heeft haar zorgen ook bij de Raad van Bestuur geuit. De 

Raad van Bestuur heeft aangegeven ook een brief te zullen 

versturen. Wordt vervolgd.  

 

Contact 
Zijn er zaken die spelen op uw locatie of ambulant? Of heeft u tips voor de 

agenda? Laat het ons weten! 

 
  Telefoon :   0113-267295 

E-mail :  cce@emergis.nl 

 

Het is ook mogelijk om de nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Stuur ons een mail. 

Dan zetten wij u op de mailinglijst 


