Provinciale aanpak verborgen leed op het platteland
Terugkoppeling bijeenkomst 16 juni 2017

Is er behoefte aan bovenlokale uitwisseling van kennis en ervaring?
Wat missen we nu en wat zou het moeten c.q. kunnen opleveren?
 Een overzicht van initiatieven en netwerken per gebied en mensen die daarbij betrokken zijn,
inclusief contactgegevens.
 Inzicht in een methodiek / stappenplan / werkwijze waarvan men kan leren, zonder dat er de
verplichting is het allemaal precies hetzelfde te doen.
 Deskundigheidsbevordering met betrekking tot bijvoorbeeld gesprekstechnieken en
doorverwijzingen.
 Definiëren c.q. vaststellen ( juridische) verantwoordelijkheid Platform(s).
 De mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen met andere platforms en/of projecten
(bijvoorbeeld omtrent het bereiken van eenzame mensen).
 Manieren en (folder)materialen om erfbetreders ‘op te leiden’ in het signaleren en
doorverwijzen.
 Manieren en materialen om bijvoorbeeld huisartsen en mensen uit de reguliere GGZ ‘op te
leiden’ in de ‘agrarische wereld’.
 Materialen en informatie delen (bijvoorbeeld de signaleringskaart).
 Gemeentelijke sociale kaarten aanvullen met loketten voor agrariërs.

Welke werkwijze/vorm is werkbaar/wenselijk - denk daarbij aan efficiënt en effectief!
 Elkaar ontmoeten/spreken door aan te sluiten bij een buur-platformoverleg.
 Folders/signaleringskaarten meegeven aan erfbetreders (maakt het ter sprake brengen
laagdrempeliger).
 Netwerkbijeenkomsten.
 Werksessies/sprekers.
 Digitaal kennisplein:
- Bovenlokale informatievoorziening
- Doorverwijzen naar alle lokale initiatieven.
Men vindt het belangrijk dat e.e.a. ook toegankelijk is voor andere provincies / netwerken.

Is er behoefte aan een nieuwe (extra) vorm of overkoepeling om verborgen
leed op het platteland structureel te verminderen?





De integrale ervenbenadering over de provincie uitrollen.
Een centraal telefoonnummer/loket dat doorverwijst naar de lokale platforms.
→ Dit roept wel nog veel vragen op! In realiteit blijkt daarnaast een goede doorverwijzing
essentieel en ingewikkeld.
In deze formatie (met lokale initiatiefnemers, en gefaciliteerd vanuit ASK Overijssel) bovenlokale
samenwerking vormgeven en organiseren.
Partijen met een verantwoordelijkheid:
- de platforms
- gemeenten
- provincie
- belangenbehartigers (zoals LTO en NVV)
- Grootgrondbezitters (hierover is discussie)
- kerken
- gezondheidszorg.

Uitgangspunten
Taken Platform
 Verbinden bestaand aanbod!
 Bewustwording met betrekking tot het onderwerp in eigen regio -> agrarische sector / op
platteland.
 Bieden van (werkbare) structuur waarin rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.
 Borging in bestaand netwerk -> continuïteit.

In het najaar wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd.

