
Werkconferentie ‘Wie durft’; zelfregie- en herstelwaarden borgen in de regio’ 

 

Verslag slotdiscussie werkconferentie “Wie durft? Zelfregie- en 

herstelwaarden borgen in de regio” 

 

Hoe kunnen we een gezamenlijke taal ontwikkelen, die normaliserend en niet stigmatiserend is en 

we elkaar als beleidsambtenaren, zorgverzekeraars en mensen van de zelfregie- en 

herstelinitiatieven kunnen leren begrijpen? Dat is de vraag. 

Een beleidsmedewerker van een gemeente vindt dat het maatschappelijk effect ook aangetoond kan 

worden door de ervaring te vragen van mensen die van de voorziening gebruik maken. Ambtenaren 

moeten het dan weer vertalen naar andere gremia en de politiek. Je moet op zoek zijn naar elkaars 

vertrouwen. 

De zorgverzekeraar zit meer in de systeemtaal. Als de rijksoverheid de wet- en regelgeving een 

stukje zou veranderen kan de zorgverzekeraar meer doen. Nu kan het soms op basis van vertrouwen 

in individuen, als je er in gelooft. “We mogen het niet” kan dan altijd nog. Het is nu een lastig 

dilemma voor zorgverzekeraars. De verzekerden betalen premie voor “zorg” en dan zou je het 

besteden aan “preventie” of “welzijn”. 

Een beleidsmedewerker van een andere gemeente benadrukt dat het een stukje algemene 

voorziening is. Nu zijn het strikt twee werelden, de leefwereld en de systeemwereld. We verpakken 

het nu in een financieel technisch verhaal.  

Een van de Surinaamse gasten brengt in dat mensen met een ggz-probleem ook zorgpremie betalen. 

Waarom profiteren ze er dan niet van en worden hen herstelmogelijkheden onthouden? Hoe 

solidair ben je als samenleving? 

De voorzitters stellen de aanwezigen de vraag of ze vinden dat de zelfregie- en herstelcentra zich in 

het sociaal domein, in de zorg of juist er tussenin bevinden? In overgrote meerderheid is het 

antwoord: Tussen zorg en sociaal domein in! 

Is het een goed idee voor gemeenten om een apart perceel herstelacademie/zelfregiecentrum in de 

aanbesteding te doen? De gemeente Utrecht heeft dit in het leven geroepen. Hier wordt wisselend 

over gedacht. De Stadskamer doet mee in de aanbesteding op 4 verschillende percelen. Enkele 

gemeenten vinden het belangrijk om de inzet van ervaringsdeskundigheid mee te nemen op meer 

percelen of in te zetten in alle wijkcentra. Beide doen is ook een optie die wordt genoemd.  

De zelfregie- en herstelinitiatieven moeten wel waken dat ze hun waarden hooghouden en niet 

meer van hetzelfde worden. Hoewel er soms goede dingen in de systeemwereld zijn waar je gebruik 

van kunt maken. 

Wat vinden de aanwezigen van de term “preventie” als titel om een beroep op te doen? De ervaring 

leert echter dat dit meestal als eerste sneuvelt als er geen budget is.  

Een beleidsmedewerker van een gemeente verbaast zich erover dat de zorgverzekeraar niet kan en 

mag financieren.  Hierover ontstaat bij de afsluiting van de dag nog een levendige discussie die na 

afloop nog een tijdje in klein gezelschap wordt voortgezet. De “moedige” zorginkopers van de als 

enige aanwezige zorgverzekeraar komt het boeket van de dagvoorzitter toe! 



Bijlage: Resultaten van de flip overs 

 

Boodschappen aan GEMEENTEN 

• Zelfregiecentra voor alle burgers! Ze hebben een signalerende en preventieve functie. 

• In de aanbesteding een perceel herstelacademie/zelfregiecentrum opnemen. 

• Het is jammer dat wij zelf altijd op zoek moeten naar contact met jullie. Waarom komen 

jullie niet vragen wat wij voor jullie kunnen doen? 

• Herstelacademies zijn mooie aanvulling op het preventieve vlak. Samen met bv. huisartsen 

en buurtcentra. 

Boodschappen aan de RIJKSOVERHEID 

• Kaders stellen voor financiering 

• Erkenning van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen in het Hoofdlijnenakkoord: is “pas” 

stap 1 of is het “al” stap 1. Volle kracht vooruit. 

• Net als vaak bij de cliënt doet men aan symptoombestrijding in plaats van de kern aan te 

pakken. Als samenleving doen we vaak ook aan symptoombestrijding terwijl er in de basis 

iets niet goed gaat. Versterk de basis: andere doelen voor ogen die wetten, schotten en 

potjes overstijgen. 

Boodschappen aan ZORGVERZEKERAARS 

• Waar zijn de zorgverzekeraars? 

• Idee: betaal mee aan zelfregie/herstelinitiatieven: halveer de uitgaven aan PR (in 

november/december om mensen te bewegen over te stappen van zorgverzekeraar). 

Ondersteun hier die ervaringsdeskundige initiatieven mee ondanks dat het lokale WMO- 

voorzieningen betreft. De zorgverzekeraar profiteert immers van goede preventieve zorg. 

• Het is jammer dat wij op zoek moeten naar contact met jullie. Waarom komen jullie niet bij 

“ons’ vragen wat wij voor jullie kunnen doen? 

• Willen jullie herstelacademies ondersteunen in aantonen van de meerwaarde als 

voorziening die zorgkosten vermindert? 

• KBA-tool van Instituut voor publieke waarden. Overleg hoe we gezamenlijk de winst kunnen 

aantonen. 

Boodschappen aan de ZORGAANBIEDERS 

• Behandeling is niet “af” als de mensen met wie je op weg bent je nog als psychiater zien. 

Boodschappen aan ZELFREGIE- en HERSTELCENTRA/ CLIËNTENBEWEGING/ 

ERVARINGSDESKUNDIGEN 

• Ondersteuning gemeenten bij het proces van de inrichting van het ondersteuningsaanbod. 

• Krachtig dat je er voor een ander kunt zijn als je het zelf hebt meegemaakt. 

Boodschappen voor SAMEN 

• “De maakbaarheidsgekte voorbij”. 

• Zelfregie-initiatieven als preventieve omgeving waar je niet persé gelukkig of succesvol moet 

zijn. 


