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Begin mei is Monique Drenth begonnen als landelijk coördinator. Samen met Sanne van Es en
Hans-Reinder Menkveld en onze convenantpartners helpt zij mee om inzicht te krijgen in de
knelpunten in de capaciteit van beveiligde bedden. Hieronder stelt zij zich even voor.

‘Mijn naam is Monique Drenth en vanaf begin

mei werk ik 24 uur per week samen met mijn
collega's Sanne en Hans-Reinder bij het
Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden. Ik
ben daar landelijk coördinator. Een functie en
samenwerking waar ik veel zin in heb.
Ik heb brede ervaring in verschillende functies
en op verschillende werkgebieden in het sociale
domein. Ik ben begonnen bij de Politie Den
Haag en heb de laatste vijf jaar in de
maatschappelijke opvang gewerkt. Daarnaast heb ik onder andere een opleiding voor psychotherapie
voor kinderen en gezinnen gevolgd.
Mijn ervaring op al deze plekken is dat het systeem (zoals het gezin, de school, een zorgorganisaties,
justitie en de maatschappij) vaak complex kan zijn. Mensen raken de weg kwijt. De kwaliteit van
aandacht en de mens centraal stellen hangt vaak af van wie je treft in plaats van hoe een systeem is
ingericht.
Om effectievere zorg en veiligheid te kunnen bieden, moet er iets veranderen in het professionele
systeem rondom een hulpvrager. Elkaar kunnen vinden, samenwerken, informatie delen, openheid en
vertrouwen opbouwen zijn daarbij belangrijk. Het project Dashboard beveiligde bedden helpt daarbij.
En daar sta ik voor en draag ik graag mijn steentje aan bij.
Je kunt bij mij terecht voor bemiddeling en bij individuele casuïstiek waarbij een beveiligd bed nodig
is. En ook bij andere vragen over beveiligde bedden in Nederland ben je bij mij aan het juiste adres.
Verder houd ik me bezig met het dashboard.
Dus, heb je vragen of wil je verder kennismaken? Neem gerust contact met me op!’

