
 

 

Zorgen voor noodzakelijke infrastructuur: de 

ggz-vriendelijke gemeente 

 
Mensen met een psychiatrische achtergrond bevinden zich steeds vaker in een spagaat. 

Met de huidige ambulantiseringsslag is het de bedoeling dat zij kunnen werken aan hun 

herstel door middel van ambulante begeleiding en reguliere wijkvoorzieningen. In de 

praktijk blijkt dat echter een stuk moeilijker. Kwetsbare mensen vinden moeilijk 

aansluiting in de wijk, naasten worden niet betrokken en de sociale mindset is 

zoekgeraakt. Om ervoor te zorgen dat mensen met een psychiatrische achtergrond de 

aansluiting met ‘de kudde’ niet verliezen, richtte Jack van der Kruijs het landelijke 

netwerk ‘de ggz-vriendelijke gemeente’ op. Sociaalweb ging met Jack in gesprek over 

zijn initiatief, de huidige situatie in de ggz en hoe de ggz-vriendelijke gemeente de ggz-

infrastructuur kan ‘weder’opbouwen.  

 

Door: Judith Nuijens en Matthijs van Dam 

 

Jack, waarom heb je dit initiatief opgezet? 

 

‘Op mijn negentiende ben ik als verpleegkundige begonnen in de psychiatrie. Vanaf mijn twaalfde had 

mijn moeder last van psychiatrische problematiek. Zij is afgelopen jaar overleden. Mijn kinderen kennen 

haar niet anders dan dat zij een beetje ‘koekoek’ was, zoals wij zeggen. Mijn zus en ik droegen de zorg 

voor mijn moeder, en kwamen tot de conclusie dat dat haar psychiatrische problematiek richtinggevend is 

geweest voor ons als gezin.  Wij hebben steeds geprobeerd om haar zoveel mogelijk te betrekken in het 

normale leven, als echtgenote, als buurvrouw, als moeder en als oma. Uiteindelijk is het aan familie om te 

doen wat er in die zelfredzaamheidsboeken staat, en daar gaat mijn initiatief over. Nu zij is overleden ben 

ik het initiatief ‘de ggz-vriendelijke gemeente’ gestart om een bijdrage te leveren aan noodzakelijke 

infrastructuur voor mensen zoals mijn moeder.’  

 

Hoe kwam je op de naam ‘ggz-vriendelijke gemeente?’ 

 

‘De veronderstelling is dat je meteen het gevoel krijgt: ‘’aha, gaat het daarom?’’ Raadsleden, wethouders 

en de leek hebben vaak niet in de gaten welke voorzieningen aanwezig zouden moeten zijn om mensen 

in hun herstel te ondersteunen. De snaar die ik wil raken is dat het de normaalste zaak van de wereld zou 

moeten zijn dat er mensen tussen ons lopen die last hebben van stress, depressies of angsten, en dat we 

die mensen erbij moeten houden. Veel mensen krijgen knuffelgevoelens bij verstandelijk gehandicapten, 

maar over mensen met ggz-problematiek wordt heel spannend gedaan. Terwijl 99 van de 100 zoals mijn 

moeder zijn: heel bijzondere mensen en dus helemaal niet gevaarlijk.’  

 



 

 

Hoe heb jij de zorg voor mensen zoals jouw moeder in de loop der tijd zien ontwikkelen? 

 

‘Mijn zus en ik hebben het daar veel over. Nadat mijn moeder scheidde van mijn vader heeft ze nog een 

aantal pogingen gedaan tot een nieuwe relatie die op niets uitliepen. Wij zijn in ‘overleefmodus’ gegaan, 

met name mijn zus, die zich daar heel knap doorheen heeft geslagen.  

 

Voor mensen met psychiatrische problemen zijn goede regelingen blijkbaar 

niet vanzelfsprekend. Je zou verwachten dat dit na 25 jaar veel beter zou 

zijn, maar dat is niet het geval.’ 

 

Ik herinner me zo'n moment dat we ’s nachts uit bed werden geroepen en dat mijn moeder even met ons 

wilde kletsen, terwijl ze tegelijkertijd ook stemmen in haar hoofd hoorde. Dat was heel ongemakkelijk, 

want ik kon daar bijvoorbeeld niet over praten met mijn vader. Later werd mijn moeder gedwongen 

opgenomen, waar ook politie bij kwam kijken. Die opname moesten wij als naasten zelf regelen. Niemand 

in onze omgeving begreep wat er aan de hand was, en wij al helemaal niet. Het enige dat we wisten is 

dat we naar de huisarts moesten, die ons vervolgens vertelde dat hij niets voor ons kon doen. Volgens de 

huisarts was mijn moeder niet gevaarlijk voor zichzelf of voor anderen.  

 

Op enig moment hebben we de zaak bewust uit de hand laten lopen. Mijn zus sloeg mij in mijn gezicht en 

vertelde dat onze moeder dat had gedaan, zodat er een reden was om haar op te nemen. Zo was de 

situatie eind jaren 80 in een gemiddeld dorp. Toen mijn moeder eenmaal was opgenomen op een 

psychiatrische afdeling gingen wij ook niet bij haar op bezoek, daar hadden we een heel vreemd gevoel 

bij. Toch vroegen we onszelf ook af waarom we dit eigenlijk niet deden. Een kind begrijpt natuurlijk niet 

waarom we niet op bezoek gingen terwijl je moeder in het ziekenhuis ligt. 

 

Inmiddels hebben we al vier of vijf dingen te pakken die vaak goed geregeld zijn voor mensen met 

lichamelijke problemen of een verstandelijke beperking. Denk aan de nazorg, het betrekken van naasten 

of informatie en uitleg krijgen van de huisarts. Voor mensen met psychiatrische problemen is dit blijkbaar 

niet vanzelfsprekend. Je zou verwachten dat dit na 25 jaar veel beter zou zijn, maar dat is niet het geval.’ 

 

Zie je wel verbeteringen? Zo ja, welke verbeteringen?  

 

‘Er zijn zeker verbeteringen, zoals het betrekken van kinderen of ouders door de behandelaar. Maar dat 

is erg afhankelijk van de instelling. Neem nu Hannie Boumans, die zichzelf een ‘bemoeimoeder’ noemt. 

Haar boodschap is dat ze zich continu moet opdringen tijdens een traject van haar zoon, terwijl zij het 

thuis als familie samen moeten doen. Het zit niet meer in de natuur van de psychiatrie om hun aanpak te 

verbreden naar een context. Ook mijn moeder had eerder en beter geholpen kunnen worden. Wij hadden 

als gezin geholpen kunnen worden waardoor zij minder diep en minder lang in de problemen had 

gezeten. Dat is de brandstof voor het initiatief ’ggz-vriendelijke gemeente’. 

 



 

 

Ik ben de afgelopen jaren betrokken geweest bij veel gemeenten om ervoor te zorgen dat inwoners met 

psychische problematiek bij de kudde blijven. Het is evident dat we stappen moeten zetten en dat 

gemeenten verantwoordelijk zijn om de juiste vormen van ondersteuning te organiseren, alleen gebeurt 

het gewoon niet. De infrastructuur is door de decentralisaties en bezuinigingen voor een groot deel 

afgebroken. Zo zouden overal ontmoetingsplekken met lotgenoten moeten zijn waar deze mensen baat 

bij hebben, maar de realiteit is dat die plekken er niet overal zijn.’  

 

Je stelde dat het evident is welke stappen gezet moeten worden door de gemeente. Welke stappen 

zijn dat? 

 

‘De Commissie Dannenberg heeft enkele jaren geleden een belangrijk rapport opgeleverd. Een advies 

waar door de overheid en de zorgsector samen de toekomst van het beschermde wonen beschreven 

werd. Dat rapport gaat over de domeinen wonen, werken en dagbesteding met het advies dat de 

gemeente zich in moet spannen om het wonen flexibel beschikbaar te maken met een gevarieerd aanbod 

om mensen te stimuleren ggz-patiënten aan te nemen. Zo zou je iemand met autisme die heel goed kan 

boekhouden op een kantoor een baan kunnen aanbieden.’ 

 

Er is ook nog een vierde: de steunstructuur. Dat is de kern van wat er moet gebeuren. In een ideale 

situatie lopen er in wijken opbouwwerkers rond voor jeugd, maar ook voor mensen met een 

psychiatrische achtergrond. Mensen die herkenbaar zijn en die zich profileren op allerlei plekken, zoals in 

buurtgebouwen en bij de huisarts. Zo kan meteen geschakeld worden wanneer iemand binnenkomt met 

een zorgelijk verhaal. Dan hoef je die persoon niet op de wachtlijst van een ggz-instelling te zetten, maar 

kan hij of zij meteen in gesprek. Dat soort toegankelijke steunstructuren zijn essentieel. Die kennis moet 

vrij beschikbaar zijn en goed verankerd worden in wijken en dorpen. Bauke Koekkoek heeft een enquête 

gehouden met de vraag in hoeveel gevallen ggz-professionals erin slaagden de naasten te betrekken, en 

ik geloof dat de uitkomst zes procent was. Dat heeft te maken met schroom. Vanuit medisch perspectief 

is er geen enkele reden om naasten te betrekken. Maar wanneer je het als een interactief probleem 

benadert, is het vreemd als de partner niet betrokken wordt. Daarom moet de ggz de durf hebben het 

contextueel aan te pakken.’ 

 

Wat zouden gemeenten kunnen doen om die steunstructuur voor naasten meer te stimuleren?  

 

‘Elke gemeente heeft een vorm gekozen: sociaal team, sociaal wijkteam, wijkteam. Daar moeten zij de 

kennis aan boord halen waardoor het gesprek beter wordt aangaan. Zodat er onmiddellijk een lampje 

gaat branden wanneer er een melding komt over een depressieve buurvrouw. Dit moeten we als naasten 

oppakken. Dat vergt kennis en kwartiermaken.’ 

 

Je hebt natuurlijk zelf ook nare ervaringen gehad. In hoeverre betrek jij nu je directe netwerk in 

jouw visie van een ggz-vriendelijke gemeente?  

 

‘Er zijn zes landelijke bijeenkomsten, dat worden er wellicht nog wel meer. Daarin proberen we alle 

perspectieven op deze kwestie op te halen. Het naastenperspectief en de steunstructuur voor naasten 



 

 

zijn belangrijk. De naasten moeten het namelijk voor een groot gedeelte doen. Ook zij moeten het vol 

zien te houden. In ons geval hebben we 32 jaar gedoe, grilligheid, wanen, achterdocht en kletsverhalen 

meegemaakt. Hierdoor is mijn zus vijf jaar voor het overlijden van mijn moeder opgehouden met de zorg 

voor haar, omdat zij het niet meer aankon. Daarnaast willen we dat ambtenaren, ervaringsdeskundigen, 

professionals, beleidsadviseurs, maar ook het bedrijfsleven bij elkaar komen en in met elkaar debat gaan 

over wat er moet gebeuren en waarmee gestopt moet worden.’ 

 

Wie zou het gesprek moeten voeren, en zijn die mensen toegerust op psychische problematiek? 

 

‘Vanuit de gemeente zijn dat de medewerkers van het sociale team. Je hebt een aantal generalisten en 

daarnaast maak je gebruik van specialisten die nu in de ggz zitten. De kunst is om die uit de ggz te halen 

en te laten landen in de wijk. Dat lukt soms, maar vaak nog niet. Een geslaagd voorbeeld is het 

PlusTeam in Geldrop, dat ingrijpt bij multiproblematiek en eerst stabiliteit binnen een gezin regelt.  

 

Utrecht heeft voor een brede wijkaanpak gekozen. Bovenop de wijkteams hebben zij een soort 

‘expertlaag’ georganiseerd die snel schakelt met het gewone wijkteam en waarin ggz-expertise aanwezig 

is.’  

 

En wie moet er dan die actie ondernemen?  

 

‘In een mooie wereld doen we het samen, zou Mies Bouwman zeggen. In een stad zoals Amsterdam zie 

je veel mensen een beetje doelloos en onbegrepen ronddolen. Ik snap dat je zo iemand niet zomaar gaat 

aanspreken, maar als niemand het doet blijft zo’n persoon ook maar alleen. In de jaren 80, voor de 

medicalisatie van de GGZ, waren er mensen die het gesprek wel aangingen. Bemoeizorg noemen ze dat. 

Ik ben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en dat is zo’n beetje in Amsterdam uitgevonden. Hier ging 

in de jaren 60 en 70 de psychiater gewoon op zijn fiets door de wijk. Mensen met het sociaal-

psychiatrisch gedachtegoed bestaan nog steeds, neem bijvoorbeeld Huub Oosterhuis. Oosterhuis 

spreekt vaak over binden en verbinden. Dat is de essentie van ons werk in de sociale sector: iemand aan 

je binden en vervolgens verbinden aan de nuttige mensen in de buurt of een nuttige plek.’ 

 

In hoeverre wordt dit opgepakt in de Wet verplichte ggz? 

 

‘Het grootste voordeel van de Wvggz is dat de gemeente zelf lokaal in gesprek moet met mensen die in 

een crisis dreigen te raken, en dan preventief samen met naasten tot een plan kan komen. Dat spoor is 

erbij gekomen, maar dit niet-acute spoor lijkt nu vaak uitbesteed te worden aan de GGD. Het is dan maar 

de vraag wat er terecht komt van inclusie, naastenbetrekking, goede gesprekken voeren en samen lokaal 

zoeken naar passende oplossingen. Dat gaat de GGD echter niet doen, omdat ze daarvoor niet in elke 

regio de kennis hebben. In de regio Eindhoven heb je 400.00 inwoners, waarvan 220.000 in de stad 

Eindhoven. De GGD moet dan in de omliggende dorpen de lokale structuren kennen, wat niet het geval 

is. Ik ben wel blij met de nieuwe Wvggz, en over een aantal jaar gaat dat best iets opleveren. In de 

tussentijd wordt het soebatten en is het zoeken naar moedige wethouders en beleidsadviseurs die durven 



 

 

te zeggen: ‘’niks ervan, wij gaan het gewoon zelf doen. We hebben een goed sociaal team. We gaan 

mensen spreken en nemen onze verantwoordelijkheid.’’’ 

 

In Amsterdam-Zuid is in 2017 het initiatief ‘ggz in de wijk’ opgezet. Hoe kijk je aan tegen dat 

initiatief?  

 

‘Dat is een van de plekken waar een sociaal-psychiatrische aanpak bewezen wordt. Een steunplek met 

daaromheen informerende professionals zoals kwartiermakers, buurtbewoners, vrijwilligers en naasten 

die bezig zijn met binden en verbinden. Daar gaat een normaliserend effect van uit. Ook in Utrecht wordt 

dat heel goed opgepakt. Twee van de zes bijeenkomsten van de ‘de ggz-vriendelijke gemeente’ worden 

dan ook in Amsterdam en Utrecht georganiseerd.’  

 

‘’Het aanpakken van de ggz-problematiek vraagt van de overheid 

veel meer ‘stoer’ zijn’’ 

 

In hoeverre was jouw moeder geholpen geweest met een dergelijk initiatief als in Amsterdam-

Zuid? 

 

‘In de laatste tien jaar heeft ze met bemoeienis van mijn kant een indicatie voor dagbesteding gekregen 

van de gemeente. Mijn moeder vond wel herkenning in de mensen die daar waren. Het gevolg was dat 

ze al snel vrijwilliger wilde worden. Van zo’n plek gaat iemand weer leven. Aan de andere kant was het 

natuurlijk veel te laat. Ze was al 25 jaar psychotisch en gebruikte al die jaren medicijnen om die stemmen 

in haar hoofd onder controle te houden. Tegen die tijd was ze al een heel gehandicapte vrouw.’  

 

Is de capaciteit beschikbaar om dit soort initiatieven op landelijke schaal toe te passen?  

 

‘Daar zit inderdaad een probleem: van elke euro die de zorgverzekeraar betaalt blijft 40 cent in het 

apparaat zitten en bereikt nooit de werkvloer. Dat geeft een enorme organisatiekramp waar de ggz op dit 

moment in zit. Ook in de Miljoennota stond te lezen dat de grondige analyse die nu uitgevoerd moet 

worden in het zorgstelsel schreeuwt om een nieuwe manier. Dit geldt ook voor ouderen, het 

verzorgingstehuis van vroeger is niet meer van nu. Er zou bijvoorbeeld een plek moeten zijn waar een 

licht-dementerend persoon terecht kan. De verpleeghuizen zullen zeggen dat ze dat niet kunnen 

bekostigen, omdat ze aan alle kanten uitgeknepen worden. Daar moet weer iets anders gebeuren om uit 

de kramp te stappen. Waar het mij vaak wel lukt om mensen uit het sociaal domein mee te krijgen, kijken 

bedrijfseconomen mij meestal glazig aan. Volgens hen zijn ggz-mensen nauwelijks productief en dragen 

zij amper bij aan het bruto nationaal product. Volgens bedrijfseconomen dus weggegooid geld, maar 

steun in de buurt en in de wijk dichtbij mensen hoeft echt niet zo duur te zijn.  

 

Je kunt het ook op macroniveau bekijken. Philippe Delespaul spreekt bijvoorbeeld over 

populatiebekostiging. Dat kan zo’n nieuwe manier zijn. Delespaul heeft aangetoond dat het eigenlijk 

helemaal geen financiële discussie is, maar dat je moet zorgen dat het geld naar de juiste dingen gaat. 



 

 

Dus naar ambulante, contextuele interventies zoals fatsoenlijk wonen, werken en preventie. Als je het 

geld op een andere manier besteedt heb je mijns inziens de oplossing in handen. Alleen zijn er een hoop 

instellingen die er belang bij hebben dat alles zo blijft. Een dergelijke transformatie betekent dat je 

bedden moet gaan afstoten en dat er gebouwen leeg komen te staan. Het gevolg is een bedrijfskundige 

kramp. Dat vraagt van de overheid veel meer ‘stoer zijn’ en visie door afspraken te maken met de 

bestaande GGZ-instellingen en hen dwingend te ondersteunen in die omvorming. 

 

In Scandinavië en Australië hebben ze op macroniveau een andere rekensom gemaakt: als je deze vorm 

van publieke gezondheid niet goed regelt dan geeft dat overlast, stagneert de productiviteit en bevordert 

dat niet de inclusie. Daar hebben ze gezien dat op het moment dat je hierin investeert, je 

maatschappelijke kosten uitspaart. Daar hoef je geen technische wiskunde voor gestudeerd te hebben, 

maar het vereist wel een bepaalde mindset, een bepaald sociaal karakter en solidariteit die we in 

Nederland wat kwijt zijn geraakt. Zelfs een liberaal kan tot de conclusie komen: ‘’dit kost de overheid 

uiteindelijk minder geld.’’ Zelfs vanuit bedrijfseconomisch perspectief is het dus ook interessant om de 

GGZ op een fundamenteel andere manier te organiseren. Als bij alle partijen dat besef komt, kunnen we 

ver komen.’ 

 

 


