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Voor u ligt onze nieuwsbrief van 

augustus. Wij wensen u veel 

leesplezier!  

 

Monitor Transitie Jeugd 
Op 1 januari is de Monitor Transitie 

Jeugd van start gegaan. De Monitor 

Transitie Jeugd zorgt er voor dat 

signalen van ouders en jongeren over 

veranderingen op het terrein van 

jeugdhulp, jeugdbescherming en 

jeugdreclassering op de juiste plek 

terecht komen. Deze juiste plek zijn 

de lokale belangenbehartigers, de 

gemeenten en de rijksoverheid. 

Onbedoelde negatieve effecten en 

knelpunten van de transitie van de 

jeugdhulp naar de gemeente worden 

in kaart gebracht. De bundeling van 

signalen van ouders en jongeren 

biedt waardevolle informatie om het 

beleid te verbeteren.  

 

Loopt u ergens tegen aan op het 

gebied van jeugdhulp, 

jeugdbescherming of 

jeugdreclassering? Ga dan naar 

www.monitortransitiejeugd.nl  

Daar kunt u direct uw melding 

achterlaten. 

Enquête agressie en grensoverschrijdend gedrag 
Wellicht heeft u hem al voorbij zien komen, de enquête agressie en 

grensoverschrijdend gedrag. Deze enquête is gemaakt door de CCE. Wij werken 

mee aan de themamaanden over dit onderwerp. Het doel van de enquête is 

inzicht krijgen in de beleving van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Naast 

de enquête zullen er nog een aantal persoonlijke gesprekken gevoerd worden. 

Uiteindelijk zal de uitslag ter sprake komen in 

een symposium. Daarnaast zal de stuurgroep 

veiligheid met de uitslagen aan de slag gaan.  

In september zullen wij de enquêtes gaan 

verzamelen en verwerken.  

De enquête niet gezien, maar wilt u wel graag 

mee doen? Of hebt u interesse om verder te 

praten over het onderwerp agressie en 

grensoverschrijdend gedrag? Neem dan 

contact met ons op. Onze gegevens vindt u 

aan de achterzijde van de nieuwsbrief.  

Iedereen die al gereageerd heeft op onze enquête. Hartelijk dank daarvoor! 

 
Sluiting kliniek RGC Terneuzen  
Zoals u misschien al in de PZC heeft gelezen willen Emergis en Zorgzaam de 

psychiatrische afdeling van het Regionaal Geestelijk gezondheidscentrum (RGC) 

in Terneuzen sluiten per 1 januari 2016. Dit betekent dat er dan geen 

psychiatrische opnames meer mogelijk zijn in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een 

voorgenomen besluit, waar de CCE en andere cliëntenraden en 

Ondernemingsraden nog over zullen adviseren.  

 

De reden om de kliniek (PAAZ) van het RGC te sluiten is dat de afdeling fors 

verlies draait. Dit heeft meerdere oorzaken. Onder andere is er een tekort aan 

psychiaters in Zeeuws-Vlaanderen (er wordt nu gewerkt met interim-psychiaters 

en dat is duur), het in de lucht houden van de crisisdienst (waarbij de vergoeding 

niet de kosten dekt) en door bepaalde keuzes met betrekking tot het elektronisch 

patiëntendossier.  

 

Daarbij komt dat er op last van minister Schippers van Volksgezondheid een 

toekomstplan is gemaakt voor alle zorg in Zeeland. Zorgverzekeraar CZ heeft dit 

plan in juni gepresenteerd. In dat plan staat onder andere dat er in heel Zeeland 

één psychiatrische ziekenhuisafdeling overblijft.  

 

Volgens de berichten wordt de ambulante zorg en de dagbehandeling op 

Zeeuws-Vlaanderen uitgebreid. Als er meer nieuws is over dit onderwerp zullen 

wij hier verder over berichten.  
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Reactie FACT Zeeuws-
Vlaanderen 
Inmiddels hebben wij reactie 

ontvangen op de brief die verstuurd 

is naar aanleiding van veranderingen 

in het FACT-team Zeeuws-

Vlaanderen. Wij schreven hierover in 

onze vorige nieuwsbrief.   

Door langdurend verlof van één van 

de psychiaters zijn er tijdelijk minder 

psychiateruren beschikbaar.  

Er is wat verwarring ontstaan over het 

doorverwijzen naar andere 

hulpverleners. Het gaat er hier om 

zaken zoveel morgelijk te regelen via 

onder andere SPV, ambulant 

verpleegkundige, woonbegeleider of 

ervaringswerker. Niet om 

doorverwijzing naar andere 

instanties. Het doorverwijzen is een 

poging tot het ontlasten van de 

psychiater. Zeker wanneer anderen 

dit kunnen ondervangen. Dit is ook 

de reden dat ongeplande vragen 

zoveel mogelijk op donderdag 

worden gepland. Die donderdag is de 

psychiater vrij van andere afspraken 

en heeft zo voldoende tijd om met de 

vragen aan de slag te gaan. Door 

werkuren zoveel mogelijk te 

structureren hoopt het FACT –team 

de psychiater uren zo efficiënt 

mogelijk in te zetten.  

 

 

  
 
 
 

Radar 
Net voor de zomervakantie kwam 

de Radar uit. De Radar is het 

personeelsblad van Emergis. Hierin 

stond een interview met onze 

voorzitter. De tekst was echter niet 

geheel correct. Hierbij de juiste 

tekst van het interview.  

 

Ter inleiding: in het interview wordt gesproken over het opheffen van de sectoren 

en verkleining van de top. Hierover hebben we in onze vorige nieuwsbrief 

geschreven onder het kopje adviesaanvraag organisatiewijziging. 

 

Cliëntenraad 

Marcel Jalink is voorzitter van de CCE. De cliëntenraad behartigt de 
gemeenschappelijke belangen van cliënten van Emergis. In de raad zitten cliënten en 
ex-cliënten. “In gesprekken met de Raad van Bestuur hebben wij aangedrongen op een 
kleiner management. Daarom hebben wij positief gereageerd op het inkrimpen van de 
directie. De cliëntenraad ziet graag dat de middelen ten goede komen aan de zorg in 
plaats van aan overheadkosten. Dus dat er voldoende zorgverleners op de werkvloer 
blijven. Snijden in personeel op de werkvloer moeten we voorkomen, anders komt de 
zorg in de knel.” 
Het verdwijnen van de schotten tussen de sectoren en het uitbouwen van ambulante 
zorg komen ten goede van de cliënt volgens Marcel. Uit ervaring weet hij dat korte 
opnames de overgang naar huis makkelijker maken. “Een goede zaak. Je bent 
uiteindelijk beter af in je eigen omgeving. Een voorwaarde is wel dat de ambulante 
zorg uitstekend geregeld is. Niemand mag tussen wal en schip vallen.” 
 

Korte lijnen 

De veranderingen waar Emergis voor staat zijn nu al merkbaar. De lijnen zijn korter 
en de contacten met de directie zijn in positieve zin veranderd. “We weten elkaar te 
vinden”, zegt Marcel. “Er is meer openheid. Letterlijk. De deuren van Paul en Rick 
staan open. Je loopt zo naar binnen. Belangrijker nog: de aandacht voor goede zorg 
staat voorop. Alles draait om de cliënt. We blijven de veranderingen op de voet volgen, 
maar ik heb er goede hoop op dat de plannen van de raad van bestuur goed 
uitpakken.” 

 
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 

 


