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Beste mevrouw Helmons en meneer Akkaya,
Op 28 augustus stuurde u ons een brief inzake de crisiskaart. Hierin wijst u ons op het initiatief in Middelburg van
de Stichting HerstelTalent, waar sinds 1 augustus de crisiskaart Beschikbaar is.
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede.
Vragen
1. Kunt u uitzoeken bij stichting HerstelTalent wat de kosten zijn?
Antwoord:
Elke gemeente moet een sluitend plan van aanpak hebben voor mensen met Verward Gedrag. De gemeente
Bergen op Zoom is in de afgelopen járen bezig geweest om deze aanpak samen met de andere gemeenten in
onze regio te realiseren. Een onderdeel hiervan is de crisiskaart.
Ook in onze regio zijn we aan de slag gegaan met de crisiskaart. Dat heeft geleid tot een subsidieaanvraag bij
Zon-MW, het subsidieportaal van het ministerie van VWS. Deze subsidie is verleend. Vervolgens is FAMEUS
(centrum voor herstel Ontwikkeling en Ontplooiing) samen met Wij Zijn Traversegroep en GGZ WNB aan de slag
gegaan om de crisiskaart in onze regio op te zetten.
In de afgelopen tijd zijn de ervaringsdeskundigen geworven en getraind. Op dit moment zijn de
ervaringsdeskundigen zich bekend aan het maken bij alle betrokken organisaties. Zo snel mensen aangeven
een crisiskaart te willen, kan deze dus door de cliënt, samen met de ervaringsdeskundigen opgesteld worden.
Uit contact met stichting Herstel Talent is gebleken dat gemeente Middelburg hen voor acht uur per week inhuurt
om met dit project aan de slag te gaan. In die acht uren, maken ze samen met mensen die dat willen
crisiskaarten, maar zijn ze ook aan de slag met stigmabestrijding en het bevorderen van de inclusieve
samenleving. Hun project Crisiskaart is dus breder dan alleen de crisiskaart op zich.
In onze regio is niet duidelijk wat de crisiskaart per gemeente kost, omdat dit regio-breed is opgepakt uit de ZonMW subsidie. Als na afloop van de Zon-MW subsidie blijkt dat er nog steeds behoefte is aan de crisiskaarten,
dan moeten specifiek per gemeente afspraken hierover gemaakt worden. Daar kunnen we dus nu nog niets over
melden.

2. De uitkomsten ervan aan de raad te delen?
Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. B. Trimbos
- Klijs Msc, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277391.

Met vriendelijke groet,
namens het colleger

Dhr. A. Harijgens
V^thouder

