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Ik geef graag een aftrap aan deze belangrijke dag. Daarvoor neem ik u in vogelvlucht even 
mee door de tijd. 
 
MIND, voorheen LPGGZ, is een landelijke koepelorganisatie van GGZ-patiënten, -cliënten en 
-familie-organisaties. En ook Regionale Cliëntenorganisaties, zogenoemde RCO’s, waren van 
meet af aan betrokken. 
Deze RCO’s hadden als ontstaansgeschiedenis het behartigen van de belangen van cliënten 
in de GGz, Verslavingszorg en ook de Maatschappelijke Opvang. 
De meeste van hen ontwikkelden van nature daarnaast diensten die zich niet zozeer richtten 
op mensen in hun rol als cliënt maar ook op mensen in hun rol als burger; ouder, collega, 
naaste, student, buurtgenoot, etc. Men richte zich niet op het beheersen van klachten maar 
op het levensperspectief van mensen.  
Er ontstonden kwartiermakers-activiteiten, voorlichtingsteams, een groot palet aan 
herstelcursussen, inloop- en ontmoetingsmogelijkheden, anti-stigma-activiteiten, 
werkervaringsplekken, etc. Ook breidde belangenbehartiging zich uit richting gemeenten, 
regio’s en provincies. 
 
Bij de invoering van de Wmo in 2007 hebben we een meerjarig programma gedraaid met als 
titel “Lokale Versterking”. De Wmo maakte belangenbehartiging op lokaal niveau 
zichtbaarder én noodzakelijker, Middels het programma Lokale Versterking hebben we 
stevig ingezet op het werven, toerusten en ondersteunen van belangenbehartigers uit de 
GGZ, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang op lokaal –en daar waar nodig- regionaal 
niveau. 
 
We hebben veel kennis en ervaring in onze achterban als het gaat om daadwerkelijk 
meepraten en invloed op beleid kunnen uitoefenen. 
We zien tegelijkertijd dat de lokale en regionale ‘couleur locale’ van gemeenten en regio-
verbanden vraagt om een regionale infrastructuur om de belangen van mensen met een 
psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid duurzaam te kunnen behartigen. Op lokaal 
(gemeentelijk) niveau word je als belangenbehartiger, maar ook als RCO of als 
initiatiefnemer van een zelfregie- of herstelinitiatief, nog al eens ‘gemangeld’ tussen de voor 
gemeenten en regio’s loodzware opgave om een compleet domein te transformeren zonder 
er financieel aan onderdoor te gaan. Door de bril van die opgave bezien is 
belangenbehartiging alsook maatschappelijk en persoonlijk herstel van mensen met 
psychische en/of psychosociale kwetsbaarheden lang een ondergeschikt thema gebleven. 
 
Wat ook niet helpend is, is het feit dat klinisch en symptomatisch herstel verzekerde zorg is. 
Dus zorg die vergoed wordt vanuit de zorgverzekeraar. Echter voor maatschappelijk en 
persoonlijk herstel -zou je voorzichtig kunnen concluderen- is geen bekostigingstitel. 
Om initiatiefnemers en belangenbehartigers te steunen en de ontwikkeling op lokaal en 
regionaal niveau niet te laten stagneren door de worsteling waar gemeenten in terecht 
kwamen door de invoering van de Nieuwe Wmo in 2015, startten we in 2015 met het 
programma Regie in de Regio. Binnen dit programma zetten we in op 3 pijlers, te weten: 

- het ontwikkelen van regionale agenda’s (de Taskforce); ook ter ondersteuning van 
gemeenten 

- het ondersteunen van cliënt- en familie-organisaties 
- het ondersteunen van zelfregie- en herstelinitiatieven 

 



Een van de integrale opbrengsten van dit programma is de handreiking “Regionale 
Bouwstenen voor Participatie en Herstel”.  
 

 
 
Met deze handreiking is een handvat gegeven welke bouwstenen in een regio nodig zijn om 
participatie en herstel voor mensen met psychische en/of psychosociale kwetsbaarheden 
mogelijk te maken. 



De afgelopen jaren is deze handreiking breed verspreid middels workshops en lezingen op 
congressen, bezoeken aan gemeenten, deelname aan regionale overlegtafels, etc. 
 
Een andere opbrengst van Regie in de Regio houdt verband met de toename van zelfregie- 
en herstelinitiatieven. Van de ongeveer 30 initiatieven in 2016 naar ongeveer 90 anno 2019. 
Je zou kunnen zeggen dat de transformatie-wind niet alleen voor uitdagingen aan de kant 
van gemeenten heeft gezorgd; de visie achter de transformatie heeft ook burgers en 
organisaties uitgenodigd om hun nek uit te steken en om vol in te zetten op kansen voor 
maatschappelijk en persoonlijk herstel.  
Belangrijk om expliciet te benoemen zijn ook de ontwikkelingen vanuit RIBW’s en 
instellingen voor GGZ, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang. Herstelacademies, 
Herstelbureau’s, Herstelwerkplaatsen: allemaal voorbeelden van bestuurders én 
ervaringsdeskundigen die besloten om hun nek uit te steken en om het gewoon te gaan 
doen…en niet te gaan wachten op een bekostigingstitel. 
Vanuit Regie in de Regio zijn nieuwe initiatiefnemers geïnspireerd, initiatiefnemers aan 
elkaar gekoppeld, is kennis en ervaring uitwisselbaar geworden, is er verkennend onderzoek 
gedaan naar de waarden van zelfregie- en herstelinitiatieven en is er een Leergang voor 
nieuwe initiatiefnemers gestart met maar liefst 22 deelnemers. Deze laatste twee in 
samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden. U kunt straks ook een workshop 
van hen volgen 
 
En dan is het vandaag 17 april. Vorige week een congres over de wachtlijsten GGZ die over 
de gehele linie maar niet willen krimpen én de inmiddels 4de dag van De Ervaringsdeskundige 
met meer dan 400 deelnemers. Wilma neemt u straks mee in de ontwikkeling, de kansen en 
ook de bedreigingen van dit beroep. 
Zelfregie- en herstelinitiatieven, alsook de inzet van ervaringsdeskundigen, worden in alle 
recent verschenen rapporten genoemd als noodzakelijke elementen van de gewenste 
transformatie. Denk hierbij aan de  Ambulantisering, de Sluitende Aanpak Personen met 
Verward gedrag, de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en 
het Hoofdlijnen-Akkoord GGZ. 
De waarden van zelfregie- en herstelinitiatieven op basis van peer-support zijn daarbij het 
uitgangspunt. Ook over die waarden en de evidentie daarvan zal Wilma u nog specifieker 
bijpraten. 
En relevant voor vandaag: de VNG heeft het Hoofdlijnen-Akkoord GGZ nog niet ondertekend 
en zoekt –zeer begrijpelijk- naar de ruimte die noodzakelijk is voor o.a. integrale financiering 
van initiatieven voor maatschappelijk en persoonlijk herstel. 
 
We staan op een kruispunt: enerzijds consensus over het belang van zelfregie- en 
herstelinitiatieven in de transformatie-opgave, anderzijds de realiteit dat er voor 
maatschappelijk en persoonlijk herstel geen bekostigingstitel is én dat gemeenten nog 
zoekend zijn hoe ze hun lokale maar ook regionale taken op een inhoudelijk en economisch 
goede manier invulling kunnen geven.  
Zelfregie- en herstelinitiatieven hebben daardoor te maken met “inferno-financiering”: altijd 
kortdurend, meestal uit tijdelijke potjes met steeds veranderende verantwoordings-eisen. 
En belangrijker nog: het is ‘a hell of a job’ om de ‘vrije ruimte’ welke als meest werkzame 
element van herstel wordt gezien, uit de klauwen van het systeem-denken te houden. (Ook 
hier zal Wilma dieper met u op ingaan.) 
Het betekent in de praktijk maar al te vaak dat de mensen die hun nek uitsteken, of dat nu 
bestuurders of ervaringsdeskundigen zijn, vaak een wel erg hoge prijs moeten betalen om 
hun initiatief levensvatbaar te houden. Het is vandaag daarom ook een goed moment om 
mijn respect voor al deze nek-uitstekers en volhouders uit te spreken!! 
 



MIND heeft als doel dat iedere burger toegang heeft tot de juiste zorg op de juiste plek én 
dat iedere burger toegang heeft tot kansrijke contexten voor maatschappelijk en persoonlijk 
herstel. 
De winst die nog te behalen is, is aanzienlijk. Zowel vanuit economisch als menselijk 
perspectief. 
Zomaar enkele feiten op een rij: 

• 50 % Van de mensen met ernstige psychische kwetsbaarheden voelt zich vaak 
eenzaam. Dit is een hoger percentage dan bij doelgroepen als ouderen of mensen 
met lichamelijke chronische problemen. En ook onder mantelzorgers en naasten 
bestaat veel eenzaamheid. 

• Een derde van de mensen met een uitkering heeft ook psychische problemen. Deze 
groep vormt tezamen 50 % van alle kosten van de Ggz. 

• Twee-derde van de mantelzorgers / naasten van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid geeft aan overbelast te zijn; een derde geeft aan een sociaal 
isolement te ervaren. 

• De levensverwachting van mensen met ernstige psychische problemen is zo’n 15 
jaar korter dan die van andere mensen. 
 

Het ziet er naar uit dat de doorontwikkeling van de transformatie de komende jaren voor 
een belangrijk deel via regionale ontwikkeltafels zal plaatsvinden. MIND is als 
gesprekspartner en mede-ondertekenaar van het Hoofdlijnen-Akkoord GGZ gelijkwaardig 
mede-eigenaar van zowel het probleem als de oplossing. Vanuit die rol en 
verantwoordelijkheid zullen we komende jaren mede-agendabepalend zijn aan de regionale 
overlegtafels. Hierin trekken we op met o.a. de Vereniging van Ervaringsdeskundigen en 
Phrenos. Met de “Bouwstenen voor Participatie en Herstel” hebben we daarvoor een 
inmiddels breed gedragen inhoudelijk voertuig. 
Voor de financiële borging van deze bouwstenen gaat u vandaag een verkenning doen. Ik wil 
u bij voorbaat al hartelijk danken voor uw intentie daartoe en wens u een inspirerende en 
constructieve dag! 
 
 

 


