
 

 

 

 

Samenvatting  
 
Werkconferentie Taskforce GGz 
‘Samenkomen tot een beter beleid voor burgers met een psychische kwetsbaarheid’ 

 
Op 12 september organiseerde de Taskforce GGz ‘Van zorg naar zelfregie’ een werkconferentie voor 
(Wmo-)beleidsmakers bij gemeenten, cliënten(vertegenwoordigers) en familie, met als doel de 
samenwerking en het begrip tussen de verschillende partijen te versterken en op die manier tot beter, 
passender beleid te komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.  

Ruim een jaar geleden startte de Taskforce vanuit de gedachte duurzame verbindingen te realiseren 
tussen beleidsmakers bij gemeenten en ggz-cliënten(vertegenwoordigers), zodat hun wensen en 
behoeften niet alleen worden gehoord, maar er ook daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. Een mooi 
streven, maar hoe geef je daar nu concreet invulling aan? De werkconferentie bood de perfecte 
gelegenheid aan de ruim 80 deelnemers, die uit alle hoeken van het land waren afgereisd naar Antropia 
in Driebergen, om elkaar eens goed in de ogen te kijken, frustraties -voor zover aanwezig- uit te spreken 
en met elkaar vast te stellen wat er beter kan en moet, en vooral hóe.  

Na een plenaire introductie van Ineke Smidt, adviseur en ambassadeur van de Taskforce, gingen de 
deelnemers uiteen in vijf groepen, die elk een specifiek thema onder de loep namen. Dit leverde 
interessante inzichten op:  

1. Vormen van cliëntenparticipatie 

Het is een gegeven dat Wmo-raden steeds vaker worden ingeruild voor zgn. ‘brede adviesraden’ voor het 
sociaal domein. Dit roept een aantal vragen op. Wordt de stem van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid hier nog wel echt gehoord? Hoe kun je ervoor zorgen dat er in de formele 
participatiestructuur nog sprake is van verbinding? Welke vormen zijn naast de formele structuur mogelijk 
om burgers en cliënten(vertegenwoordigers) te betrekken bij beleid en de uitvoering daarvan? Deze 
vragen vormden het uitgangspunt voor de discussie in deze deelsessie 1. 
 
Karin Sok van Movisie presenteerde de ontwikkelingen op het gebied van cliënten- en burgerparticipatie 
en gaf aan dat dit niet hetzelfde is, maar dat ze soms wel dicht bij elkaar zitten. ‘Cliënten zijn altijd 
burgers, burgers zijn niet altijd cliënten’ (maar kunnen dat wel worden). Alle partijen dienen zich dat te 
realiseren. Een andere houding vanuit de overheid is nodig en wenselijk om de systeemwereld beter te 
laten aansluiten op de leefwereld, daar waren alle deelnemers aan deze sessie het over eens. De 
aanwezige cliënten(vertegenwoordigers) gaven aan dat voor hen het allerbelangrijkste is dat 
beleidsmakers ‘eerlijk en te vertrouwen zijn, empathisch vermogen en een positief mensbeeld 
hebben (uitgaan van talenten, wat kan iemand wél, meer aandacht voor intrinsieke waarden), maatwerk 
leveren, laagdrempelig/benaderbaar/open zijn, ervaringsdeskundigheid inzetten (ze mogen ook met 
hun eigen ervaringen uit de kast komen en zouden meer moeten werken aan stigmabestrijding binnen de 
eigen gelederen!), niet alleen beleid op papier maken, maar écht aan de slag gaan en mensen (burgers 
en cliënten(raden)) actief opzoeken (formeel en informeel), horen en raadplegen en ná alle input pas met 
een visie te komen), integraal naar de zaken kijken (geen hokjes) en  minder bureaucratisch werken.’ 
 
Ook de gemeentelijke beleidsmakers mochten hun wensenlijstje kenbaar maken en kwamen met de 
volgende suggesties: ‘cliëntenorganisaties zouden hun rol beter kunnen en moeten pakken, zij moeten 
de lokale vraag goed kunnen inbrengen. Vaak zijn deze partijen versnipperd en slagen ze er niet in op 
unanieme adviezen uit te komen. Daarvoor is een bepaalde organisatiegraad nodig. CO’s zouden 
moeten loskomen van traditioneel advieswerk: adviesraden kunnen zelfstandig advies geven, 
zonder gevraagd te worden. Gemeenten moeten de organisaties niet overvragen, maar de CO’s moeten 
wel wat pro-actiever zijn en een open blik houden naar de mogelijkheden, ook al zijn er grenzen.’  

 

 

http://www.platformggz.nl/lpggz/regie_in_de_regio/taskforce_ggz


2. Onafhankelijke cliëntondersteuning 

In deze sessie luidde de centrale vraag: hoe ziet onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) eruit in de 
praktijk?  

Eleonoor de Boevère (Stichting Door en Voor) leidde de discussie in en gaf aan dat er verschillende 
vormen van OCO zijn: het is een breed begrip. Hoe onafhankelijk is ‘OCO’ eigenlijk? En ook de term 
‘ondersteuning’ is soms lastig; vanuit cliëntperspectief spreekt men liever van coaching. Onafhankelijke 
cliëntondersteuning kent drie lagen: OCO bij reflectie op het eigen leven (informeel, niet professioneel), 
OCO bij toegang tot het sociaal domein (formeel, professioneel) en OCO voor mensen die al gebruik 
maken van voorzieningen (formeel, professioneel). De aanwezigen waren het erover eens dat deze drie 
gebieden in de praktijk nogal door elkaar heen lopen en dat onderscheid niet altijd te maken is.  
 
Janny Bakker (wethouder in Huizen) vertelde aansluitend hoe zij binnen de VNG een 
inspiratiedocument hebben gemaakt, waarmee gemeenten ruimte hebben voor eigen invulling om OCO 
handen en voeten te geven. Toch bleek recentelijk uit een onderzoek van Movisie dat dit bij veel 
gemeenten nog niet tot gewenste resultaten heeft geleid. Steeds weer komen de volgende problemen 
naar voren: het is onduidelijk waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terecht kunnen 
(hulpvraag komt niet altijd direct in één gesprek boven tafel, mensen weten niet altijd dat ze psychisch 
kwetsbaar zijn en er zijn niet overal specifieke ggz-organisaties) en gemeenten ervaren een enorme 
juridisering (mensen komen soms bijna in een vechtrelatie met de gemeente). 
Uit de discussie kwam naar voren dat het belangrijk is om in beeld te hebben waar verschillende mensen 
terecht kunnen met verschillende vragen. Er is een laagdrempelig voorveld nodig, waar mensen bereikt 
worden die niet altijd zelf de weg naar instanties vinden. Dit kan in de vorm van een netwerk van 
verschillende organisaties. Vanuit dit voorveld moet er een goede verbinding zijn met en tussen alle drie 
lagen van OCO, ofwel binnen de organisatie waar mensen binnenkomen, ofwel elders. Bottom-up 
organisaties kunnen hier een belangrijke rol in spelen.  
Bovendien vonden de deelnemers aan de sessie dat er geld moet worden geïnvesteerd in 
deskundigheidsbevordering en intervisie door betaalde coördinatoren of opgeleide ervaringsdeskundigen. 
En tot slot: kwaliteit is belangrijk en hiervoor worden eisen geformuleerd door de beroepsvereniging, 
maar het moet ook weer niet doorschieten naar professionele hulpverlening: het onderscheid tussen 
ondersteuning/coaching en hulpverlening moet wel helder blijven. 
 

3. Stigmabestrijding op de agenda bij de gemeente 
De kwesties die in deze sessie werden besproken, luidden: welke handvatten kunnen we gemeenten 
bieden om stigmatisering te bestrijden? Als mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk 
in de wijk moeten (blijven) wonen, moet de gemeente aandacht besteden aan stigmabestrijding. In hun 
rol als werkgever en arbeidstoeleider kunnen gemeenten hier al aan werken. Hoe kun je zorgen dat een 
psychische kwetsbaarheid geen belemmering hoeft te zijn om aan het werk te blijven of een eerlijke kans 
te krijgen aan het werk te komen? Wat is juist de kracht waar de werkgever z’n voordeel mee kan doen? 
Hoe kun je stigma aan de kaak stellen? 

In dit kader werd een pilotproject uit Friesland besproken, waarin diverse partijen in het sociaal domein 
samenwerken om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen waarmee men duurzaam mensen met 
psychische kwetsbaarheid weer aan het werk kan helpen.  
Geleerde lessen uit het project tot nu tot: goed rekening houden met privacy en samenwerking vergt een 
verandering van denken. Werk aan vertrouwen; de belangen kunnen uiteenlopen. Het moet helder zijn 
hoe hiermee wordt omgegaan. 

Conclusie uit deze sessie is: stigmatisering is overal en kent vele vormen (systeemstigma, 
omgevingsstigma, hulpverlenersstigma, zelfstigma), aldus een van de ervaringsdeskundige deelnemers: 
‘We moeten gaan omdenken en de onwetendheid en angst die de basis voor stigma’s vormt, 
bestrijden. Geen nota’s schrijven, maar werkgevers trainen, laten zien dat het gaat om wat mensen wél 
kunnen. Je moet mensen verbinden op wat ze gemeenschappelijk hebben (bijv. een hobby). Het 
grootste stigma zit in jezelf, dus je moet bij jezelf beginnen om iets te veranderen. 

4. Beschermd wonen en eigen regie 

Sommige mensen hebben het beeld dat mensen met een psychische kwetsbaarheid geen regie over hun 
eigen leven kunnen voeren. Maar is dat ook zo? Wat is beschermd wonen met eigen regie? Wat zijn de 
onderdelen van wonen waar de cliënt regie op wil hebben en op moet kunnen hebben om goed te 
kunnen functioneren? Wanneer heeft een persoonsgebonden budget (PGB) voor meer eigen regie zin? 
Hoe betrekken gemeenten de doelgroep bij het beleid? Welke twistpunten, drempels en kansen zijn er? 
Deze vragen vormden de basis voor het gesprek in de vierde deelsessie.  



Uit de groep kwam met name naar voren dat mensen eigen regie willen over zaken als wie komt er in 
mijn huis, financiën, plaatsing, waar wil ik wonen/woonplaats en wijk, in wat voor huis, met wie wil ik 
wonen, welke begeleiding of hulpverlening krijg ik en wanneer, waar eet ik en met wie, hoe opgeruimd 
moet mijn huis zijn, wie komt er op bezoek of logeren, welk (vw)werk doe ik, mogen begeleiders contact 
hebben met andere zorgverleners, etc.  

De belangrijkste bevindingen van deze groep waren: 
1. VWS moet medezeggenschap regelen in de Wmo (sociale Wijkteams, instellingen die onder Wmo 
vallen), ouderinitiatieven borgen door hen als Right to Challenge-initiatief te labelen, een oplossing 
vinden voor mensen die tussen wal en schip vallen in gemeenten waar het niet lukt, interbestuurlijk 
toezicht inzetten bij gemeenten die geen uitvoering geven aan Pgb en werken aan de beeldvorming over 
ggz-cliënten. 

2. eigen regie binnen beschermd wonen kan het beste gestimuleerd worden door goed inzicht te krijgen 
in wat er nodig is, transparantie, een platform voor wooninitiatieven voor ondersteuning groepen, 
vertrouwen en continuïteit, maatwerk vanuit organisaties die werken volgens Pgb, meer kijken vanuit 
langetermijnvisie (stabiel zijn kan ook een doel zijn), eigen regie kan ook zijn dat je de regie uit handen 
geeft, weten waar het gemeenschappelijk belang ligt, in proces uitgaan van gelijkwaardigheid, nieuwe 
woonvormen ontwikkelen die tussen ambulant en beschermd wonen in staan, aparte status tussen 
zelfstandig en 24 uurs, afstappen van product- en prestatiedenken en uitgaan van de inwoner, 
menselijk contact en in vertrouwen samenwerken. 

5. Ouders en jongeren betrekken bij jeugd-GGz-beleid 

Alle groepsleden stelden zich voor en gaven aan wat hun droom is voor de toekomst (2020).  
Er kwamen verschillende dromen naar voren: veel meer jongeren zouden hun ervaringsdeskundigheid 
moeten kunnen inzetten, vanzelfsprekendheid en juiste timing van hulp voor jongeren tot 25 jaar, 
maatschappelijke participatie bij jongeren en gezinnen vormgeven (zodat gezin sterk genoeg is om zorg 
voor elkaar aan te kunnen), niet voor elke euro hoeven knokken in de jeugdzorg, kwetsbare kinderen 
binnen één maand de juiste zorg en onderwijs kunnen geven, geen leeftijdsgrens van 18 meer in de 
zorg, geen gat meer tussen jeugd- en volwassenenzorg, geen onwetendheid en wantrouwen meer 
tegenkomen en niet meer hoeven vechten voor de juiste zorg.  

Een aantal van de aandachtspunten die de groep mee zou willen geven aan de Taskforce: 
- Breng in kaart wat er in gemeenten op het gebied van medezeggenschap gebeurt 
- Zorg dat jongerenraden en ouderraden gescheiden zijn en train de leden en ondersteuners 
- Maak veel breder bekend onder ouders en jongeren dat er cliëntenraden zijn 
- Ga naar plekken waar de jongeren zijn  
- Creëer in elke regio een onafhankelijk aanspreekpunt voor jongeren en ouders  
- Investeer in preventie 
- Bevorder samenwerking tussen alle betrokken partijen 
- Faciliteer ondersteuning in medezeggenschap 
- Faciliteer onafhankelijke en toegankelijke cliëntondersteuning voor alle burgers 
- Hou er rekening mee dat juist jongeren op hun kwetsbaarst zijn 
 

Plenaire middagbijeenkomst 
Nadat alle suggesties en topprioriteiten uit de verschillende deelsessies waren verzameld, werden deze 
door Lenie Scholten (voormalig wethouder Eindhoven) en Maurits Boote (ExpEx) plenair gepresenteerd. 
De algehele conclusie was dat er over en weer veel herkenning was door de deelnemers van de 
verschillende sessies. Tijdens deze nabeschouwing was er nog gelegenheid om op elkaars prioriteiten te 
reageren, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. De eindconclusie was dat er nog veel werk aan de 
winkel is, maar ook dat de intentie tot samenwerken er wel is bij alle partijen.  
 
Tot besluit hield Marjan ter Avest, directeur van Landelijk Platform GGz, nog een presentatie over het 
nieuwe initiatief MIND: een samenwerkingsverband tussen LPGGz en Fonds voor de Psychische 
Gezondheid, Samen Sterk Zonder Stigma en Korrelatie. “Alleen kom je er wel, maar samen kom je 
verder. Het wordt vaak gezegd, maar het is ook echt zo. Dat is tijdens deze werkconferentie ook weer 
gebleken. MIND wil door de bundeling van krachten en het leggen van zinvolle verbindingen de 
slagkracht en het bereik (van LPGGz, FPG, Korrelatie en SSzS) vergroten: samen een brede agenda 
maken, samen acties bedenken, middelen en kracht ontwikkelen. Online en offline samen werken aan 
vernieuwing, participatie, nieuwe vormen, goede voorbeelden.” 



Tijdens de werkconferentie zijn enkele deelnemers geïnterviewd, links naar de filmpjes hiervan: 
 
https://youtu.be/T1UB8HYSx4U (gemeente Wageningen over klankbordgroep GGz) 
https://youtu.be/cBmXZ0mIaGM (Holland-Midden: beleidsontwikkeling en inkoop van (jeugd)zorg. 
https://youtu.be/koOXHt2phUM (wijkaanpak Leeuwarden en adviesraad sociaal domein) 
https://youtu.be/wHVPKh15rAM (gemeente Zaanstad en cliëntondersteuning) 

 

Hoe nu verder na deze conferentie? 

De Taskforce heeft inmiddels (oktober 2016) de opbrengsten van de werkconferentie geëvalueerd en 
gaat de komende tijd met de volgende zaken aan de slag: 
 
- manifest of een factsheet opstellen over onafhankelijke cliëntondersteuning voor vertegenwoordigers 
van cliënten- en familieorganisaties, om duidelijk te maken wat de wet hierover zegt en waar mensen 
recht op hebben;  
- proefprocessen (voor zover deze er zijn) ondersteunen; 
- onderzoeken hoe gemeenten op hun website communiceren over de beschikbaarheid van 
onafhankelijke cliëntondersteuning.  
 
- stigmabestrijding altijd benoemen bij alle andere thema's en de boodschap uitdragen dat de inclusieve 
samenleving goed is, maar maatwerk vergt als het gaat over mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
 
- met de VNG is een vervolggesprek geweest over het maken van een nieuwe VNG-handreiking voor 
gemeenten over eigen regie bij beschermd wonen. Ook de bijscholing van wijkteams is hierbij aan de 
orde geweest. 
 
- de prioriteiten onder de aandacht blijven brengen in de gesprekken in de 20 gemeenten waar de 
Taskforce actief is, waaronder de betrokkenheid van jongeren bij het Jeugdbeleid. 
 
De Taskforce komt tot de conclusie dat anderhalf jaar inzet niet voldoende is om de verbindingen tussen 
cliënten- en familieorganisaties en gemeenten echt goed tot stand te brengen. Dit proces moet 
langduriger ondersteund worden. We gaan nadenken over een follow-up van het Taskforce-project, 
waaronder er specifieke aandacht moet komen voor het betrekken van jongeren. 

 

 

https://youtu.be/T1UB8HYSx4U
https://youtu.be/cBmXZ0mIaGM
https://youtu.be/koOXHt2phUM
https://youtu.be/wHVPKh15rAM

