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Openbare gedeelte
1. Opening en korte mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De vergaderdata van de P.M.O. vergaderingen en de Coördinatie Commissie voor 2016
zijn vastgesteld. Deze worden doorgemaild naar de P.M.O. leden.
Heeft een P.M.O. lid een onderwerp voor op de agenda van de P.M.O. vergadering dan dient
dit voor de vergadering van de CC PMO (dus 2 weken voor de P.M.O. vergadering)
aangeleverd te zijn.
De P.M.O. vergaderingen worden in 2016 gehouden in de Rode Zaal van het Oude Bornhof
aan de Oude Bornhof 47 te Zutphen.
De secretaris heeft de volgende korte medelingen:
 Mevr. S. Megchelenbrink (Sensire) heeft zich afgemeld in verband met een crematie.
 Mevr. R. Bemelaar (Ixta Noa) heeft zich afgemeld in verband met familieomstandigheden.
 Mevr. A. Keus (Sensire) , mevr. M. Hoff (Humanitas-DMH) en dhr. M. Brummelman (SPGCZ)
hebben zich ook afgemeld voor deze vergadering.
2. Presentatie Trajectum door Sylvia Meijer
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Voordat Sylvia Meijer met de diapresentatie begint stelt zij zich even voor.
Sylvia Meijer is teammanager van de ambulante woonbegeleiding in Zutphen/Eefde.
Zij werkt al 32 jaar bij Trajectum. Dit is de huidige naam. Zij heeft in de loop der jaren
steeds met andere namen te maken gehad.
De diapresentatie doet Sylvia Meijer samen met Monique Hilverdink. Monique Hilverdink is
begeleider ambulante woonbegeleiding in Zutphen/Eefde. Zij staat dichter bij de cliënten
dan Sylvia Meijer. Daarom neemt Monique Hilverdink nu de plaats in van Sylvia Meijer
bij het P.M.O..
De diapresentatie wordt gelijk met de notulen van het openbare gedeelte verzonden naar de
P.M.O. leden en op de website www.platformgcz.com/P.M.O. geplaatst.
Net als elke andere organisatie merkt ook Trajectum dat de transitie Wmo is ingevoerd.
Zo heeft Trajectum taken in gemeenten, waar weinig cliënten wonen, overgedragen aan andere
organisaties. Stokt de doorstroming waardoor de wachtlijsten toenemen. Bij cliënten met een TBSbehandeling zijn er wachtlijsten van 1 jaar.
Bij Trajectum heb je cliënten die binnengericht (angstig, depressief, suïcidaal) zijn en
buitengericht (agressief, stelen) zijn. In Zutphen heeft Trajectum ongeveer 100 cliënten,
in Deventer ongeveer 60 cliënten en in Brummen/Voorst/Lochem ongeveer 40 cliënten.
Om bij Trajectum terecht te komen heb je een verwijzing nodig. Van bijvoorbeeld een huisarts.
Ook de Sociale Wijkteams in Zutphen verwijzen cliënten door aan Trajectum alleen is dit
behoorlijk afgenomen (tot 0 zelfs). Sylvia Meijer weet de reden hiervan niet precies.
Gebruikte afkortingen in de diapresentatie:
ACT = Acceptance and Commitment Therapy
ROM = Routine Outcome Monitoring, hierbij worden de effecten van de behandeling gemeten
SGLVB = Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt
SKYLL = dit is een vragenlijst die ingevuld moet worden en aan de hand daarvan kan men nagaan
of iemand een verstandelijke beperking heeft.
De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering af.
Zij bedankt Sylvia Meijer voor haar presentatie.
De bezoekers worden bedankt voor hun aanwezigheid.
De voorzitter feliciteert Erik Rossel nog met zijn verjaardag en bedankt hem voor de high tea.
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