Workshop B2 reisconferentie van de Taskforce GGz 22-06-2017

Beleidsparticipatie in Friesland
Door Titia Huisman, directeur van Stichting AanZet
Vraagstelling: wat draagt bij aan de invloed van cliëntorganisaties op beleid en besluiten van de
overheid?
Tijdens de korte kennismaking gaf elke deelnemer aan wat voor haar/hem het meest opvallend
element is bij participatie. Deze elementen kwamen terug in de interactieve gedachtewisseling.
Titia presenteerde kort van het Fries Netwerk Ggz: doel, deelnemers, werkwijze en de fase van
ontwikkeling waarin het netwerk zich bevindt. Een korte presentatie werd na afloop uitgereikt.
In een zeer levendige gedachtewisseling kwamen vervolgens de volgende punten en dilemma’s aan
de orde:
m.b.t. de cliëntenorganisaties GGz:
•
•
•

vaak afhankelijk van een enkele actieve cliënt
niet zeuren over representativiteit, koester de actieve, betrokken cliënt
onderlinge gevoeligheden, broze samenwerking

m.b.t. de organisatie:
•
•
•
•
•

moeizame, arbeidsintensieve activiteit
bouw het organisch op, sluit aan op het bestaande
verbindt de formele participatie van de adviesraden met informele vormen van participatie
gebruik geen vast format, kies voor verschillende vormen
probeer enige professionaliteit te regelen bij de organisatie t.b.v. de continuïteit

m.b.t. de onderwerpen, thema’s:
•
•

er speelt heel veel, voorkom te ‘verzuipen’ in de onderwerpen
sluit aan bij wat actueel speelt op dat moment, focus daarop

m.b.t. de vorm:
•
•
•
•

ga niet mee in het bespreken van dikke nota’s
vertel verhalen van ervaringen van cliënten op actuele thema’s
laat gemeenteraadsleden een voorbeeld nemen aan de adoptie van enkele cliënten door
Tweede Kamerleden
wees creatief, daag uit tot ‘out of the box’ denken

Conclusies:
Accepteer dat de participatie van Ggz-cliënten is zoals die is getypeerd. Ga aan de slag met wat er in
jouw regio is, bouw een flexibele organisatie op met zo mogelijk enige professionele ondersteuning.
Kies vooral voor de inbreng van verhalen van ervaringen van cliënten bij beleidsmakers en politici.
Inbreng van ervaringsdeskundigheid staat hoog op de politieke beleidsagenda, daar hoort acceptatie
van het ‘specifieke’ van de ervaringsdeskundige bij.

