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Dames en heren,

U begrijpt dat de jury een moeilijke taak had: ieder van de genomineerden
vertegenwoordigt in meer of mindere mate een bijzondere inspanning op het gebied van
de maatschappelijke integratie van cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg in
Overijssel. Naast grote betrokkenheid bij de doelstelling van het Elisabethfonds is er bij
alle genomineerden ook sprake van een daadwerkelijk grote inzet. Toch heeft de jury een
keus gemaakt en dan is nu het moment gekomen om het juryrapport voor te lezen en de
winnaars bekend te maken.
Graag roep ik hen om de beurt naar voren.

We beginnen met de Roos voor vrijwilligers. De steun van vrijwilligers is immers
eveneens van groot belang en onmisbaar in het kader van de integratie van psychiatrische
patiënten.
Deze Roos wordt dit jaar toegekend aan de vrijwilligers van Theatergroep Firma
Zorgbehang.
De jury kent deze prijs graag toe aan u als vrijwilligers, omdat u zich inzet voor de beide
doelstellingen die het Elisabethfonds in zijn statuten heeft geformuleerd; enerzijds de reintegratie van ex-psychiatrische patiënten, anderzijds het verbeteren van de beeldvorming
over de geestelijke gezondheidszorg, in de ruimste zin van het woord.
Uw theatergroep formuleert als haar doelstellingen: informatieoverdracht, herkenning en
erkenning, bewustwording van de problematiek die in de GGZ heerst en een positieve
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beïnvloeding van de beeldvorming rond de GGZ. U doet dit middels korte scènes die als
intermezzo of als praktijksituatie kunnen worden ingezet bij congressen, workshops en
voorlichtingsbijeenkomsten of trainingen. Jullie optreden is gericht op diverse doelgroepen
die in hun werk of sociale leven te maken hebben met psychiatrische patiënten,
hulpverleners, verwijzers, gemeenten (denk daarbij aan de WMO). Uw theatergroep kan
zich natuurlijk ook richten tot de psychiatrische patiënten die nu nog in behandeling zijn en
bezig zijn met hun terugkeer in de maatschappij.
Nog slechts enkele weken gelezen trad uw groep op in deze zelfde zaal voor familieleden
en patiënten van Dimence.
De conclusie van de jury is dat u als firma Zorgbehang een laagdrempelige,
humoristische, praktijkgerichte, taboedoorbrekende en interactieve bijdrage kunt leveren
aan het bespreekbaar maken van de beeldvorming over de GGZ.

*** overhandigen Roos en cheque ***
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