Verslag workshop G1/G2 reisconferentie Taskforce GGz 22-06-2017

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen
Marry Mos is projectleider bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en voormalig
fractievoorzitter in de gemeenteraad van Utrecht.
Ineke Smidt is ambassadeur van de Taskforce GGz en voormalig wethouder van Almere

Volgend jaar op 21 maart zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is een kans om jouw punten onder
de aandacht te brengen van de politiek. Het begint met het opbouwen van een relatie met de
politiek. Zorg dat je contact hebt met raadsleden en zij weten wie je bent en wat jij of jouw
organisatie doet. Er zijn 3 fasen waarin die punten naar voren kunnen worden gebracht:
•
•
•

Het samenstellen van de verkiezingsprogramma's van de lokale partijen
De verkiezingscampagne
De college-onderhandelingen

Daarnaast heb je altijd te maken met de gemeentelijke beleidscyclus. Ziehier de brochure.
Casuïstiek
1. Je ziet veel mensen tussen wal en schip vallen. Wat ga je doen om dat in the picture te
brengen?
2. Hoe krijg ik meer aandacht in de wijkteams dat psychische problematiek herkend en erkend
wordt?
3. Hoe krijg ik het voor elkaar dat een zelfregiecentrum in het beleid wordt opgenomen?
Belangrijke punten:
1. Problematiek zichtbaar maken met mogelijke oplossingen
2. Wie zijn je bondgenoten, welke ingangen heb je zelf en welke hebben zij? Zoals: Adviesraad
Sociaal Domein; hulpverleningsinstellingen; kerken; andere belangenorganisaties,
ombudsman; ambtenaren.
3. Wat zijn slimme manieren om je problematiek aan te kaarten?
4. Welke strategie heb je? Zoals: ervaringsdeskundigen inschakelen; de pers; vriendelijk en
concreet.
Vragen en dilemma's uit de groep:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe kom je op de agenda in een kleine gemeente?
Hoe kun je de politiek bewegen tot een ander inkoopbeleid wat betreft GGZ en Beschermd
Wonen?
Hoe kun je gemeentes duidelijk maken dat afschaffen van Beschermd Wonen niet absoluut
moet zijn?
Hoe zorg je dat mensen reïntegreren naar een betaalde baan zonder het afschaffen van
dagbesteding?
Hoe kan ik een inloophuis realiseren in Amsterdam voor kansspelers?
Wat kun je op politiek niveau doen voor GGZ algemeen + specifiek (raadsleden niet
betrokken)
Hoe krijg ik een wethouder zover dat hij weet dat psychoses bestaan? Ook in kleine
gemeenten.
Hoe realiseer je inzet van ervaringsdeskundigheid bij Werk & Inkomen?

TIPS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bekend gezicht worden; relatie opbouwen met de wethouder; positie krijgen.
Zorg dat de wethouder op de hoogte is van het Zelfregiecentrum.
Laat zien wat jouw initiatief oplevert.
Benut je bondgenoten, zoals instellingen of de adviesraad sociaal domein.
Probeer aan tafel te komen bij het overleg van centrumgemeente met regiogemeenten.
De gunfactor speelt een grote rol.
Relatie politiek en ambtenaren
Abonneer je op de raadscommissie-agenda om op de hoogte te blijven wanneer belangrijke
thema's besproken worden.
Cursusaanbod: www.pgosupport.nl

Het programma Regie in de Regio heeft een verkiezingspamflet gemaakt dat alle punten aanstipt
waar je op lokaal niveau op kunt inzetten: dit pamflet vind je op het tabblad Regie in de Regio,
onderaan bij ‘Producten’.

