
Wij leven in een samenleving waarin wij mentale gezondheid koesteren,  
daarin investeren en alles doen om onnodig psychisch leed te voorkomen. 
Iedereen die nu of in de toekomst te maken heeft met psychisch leed  
kan rekenen op begrip, ondersteuning en goede zorg.  

DELTAPLAN 
MENTALE  
GEZONDHEID



Begin 2020 formuleerden we deze droom. Een droom waar wij ons als MIND sterk voor maken. Niet alleen voor de 
individuele burger, maar voor de maatschappij in zijn geheel en in al zijn facetten. De coronacrisis heeft ons meer 
dan ooit laten zien hoe groot de invloed van mentale gezondheid is op het leven van alle mensen, ook van mensen 
voor wie psychische problemen voorheen vooral iets waren van de ggz, van incidenten in de krant…  
 

Waarom een deltaplan?

De cijfers liegen er niet om. Eén op de vijf volwassenen 
krijgt ooit een depressie. Jaarlijks overlijden ruim 1.800 
mensen door suïcide, wat tegelijk de belangrijkste 
doodsoorzaak is onder 10- tot 30-jarigen. Eén op de 
tien mensen met anorexia nervosa overlijdt aan deze 
ziekte. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst 
voor de veelomvattende geestelijke gezondheidszorg. 
Zeer complexe cliënten halen de wachtlijst vaak 
niet eens omdat ze telkens worden doorverwezen 
naar een andere instelling. Tegelijkertijd zijn er circa 
2.500 vacatures voor psychiaters, psychologen en 
verpleegkundigen. Het aantal gedwongen opnames 
kent een recordhoogte. Het aantal dakloze 18- tot  
65-jarigen in Nederland is toegenomen van 17,8 
duizend in 2009 naar 39,3 duizend in 2018. Mensen 
met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) 

hebben een 15 tot 20 jaar lagere levensverwachting dan 
gemiddeld. Kortom, het gaat niet goed met de mentale 
gezondheid in Nederland. 

De coronacrisis heeft bovendien pijnlijk  
duidelijk gemaakt dat mentale gezondheid over meer 
gaat dan alleen zorg voor mensen met een psychische 
aandoening. Het heeft laten zien dat het ons allemaal 
raakt in alle facetten van ons leven: wonen, werken, 
onderwijs, financiën, sport en ontspanning, zorg en 
ondersteuning. Mentale gezondheid is ook niet iets 
wat je ‘even’ op individueel niveau kunt repareren. 
De moderne mentale problemen zijn voor een deel 
ook sociale, ideologische en cultureel-economische 
problemen. We hebben met elkaar een samenleving 
opgebouwd die mentaal uitputtend is. 

Mentale gezondheid verdient meer aandacht in Nederland 
 
We roepen iedereen op om een steentje bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving en vragen iedereen, 
de Rijksoverheid, gemeenten, onderwijs, werkgevers, ondernemers, banken en verzekeraars, woningcorporaties, 
de zorg, sportbonden en -clubs, om met concrete plannen en ideeën te komen om de doelen in te vullen. Al deze 
concrete plannen en ideeën vormen samen het Deltaplan Mentale Gezondheid. Een plan, gedragen door de hele 
samenleving en uitgevoerd door de hele samenleving. 



 
 
 
Mentale gezondheid heeft invloed op en wordt op zijn beurt 
beïnvloed door alle aspecten van het leven, zoals: wonen, werken, 
onderwijs, financiën, sport en ontspanning, zorg en ondersteuning. 

Vandaar dat iedereen baat heeft bij een goede mentale gezondheid 
van de samenleving. En ook dat iedereen in staat is om bij te dragen 
aan die mentale gezondheid. 

Met dit deltaplan willen we laten zien hoe iedereen op zijn eigen 
terrein een bijdrage kan leveren aan het dichterbij brengen van de 
hiervoor genoemde doelen en daarmee aan een mentaal  
gezond Nederland.
 

Wat moet er gebeuren?

 Meer inzet op  
 preventie, om  
mentale gezondheid te 
bewaken, behouden en 
bevorderen.

Preventie is effectief en loont, 
maar valt door tekort aan 
financiering en urgentiebesef 
vaak tussen wal en schip. 
Inzet op preventie vraagt om 
logische verbindingen tussen 
ggz, verslavingszorg en andere 
maatschappelijke domeinen, 
zoals wonen, werk & inkomen 
en zorg & welzijn. Uitgangspunt 
is aansluiting bij alle aspecten 
van de leefwereld van alle 
burgers die mentaal gezond 
willen blijven. 

 Meer aandacht  
 voor passende zorg, 
ondersteuning en zelfhulp 
om mentale gezondheid te 
verbeteren en psychische 
problemen en aandoeningen 
hanteerbaar te maken. 

Zorg die aansluit op de 
klachten, wensen en behoeften 
van de burgers, laagdrempelig 
en met een belangrijke plaats 
voor informele zorg, zelfhulp 
en ervaringskennis: zo licht 
als het kan, zo zwaar als het 
moet. Zo dichtbij als het kan, 
zo ver als het moet. Zorg 
waarbij ook medebepalende 
factoren zoals systemen, 
cultuur, vastgoed mensgericht 
zijn. Ondersteuning die erop is 
gericht dat mensen, gezinnen, 
organisaties en samenleving 
beter leren omgaan met 
terugval en tegenslag. 

 Meer aandacht 
 voor mentale 
gezondheid in alle aspecten 
van het leven, om het best 
mogelijke welzijn te bereiken 
en de samenleving als geheel 
gezonder te maken. 

Een gezonde levensstijl, sport, 
opleiding, werk, een sociaal 
netwerk, bestaanszekerheid 
en goede huisvesting zijn 
essentieel voor een goede 
mentale gezondheid. We willen 
een slag maken van louter 
consumerende mensen naar 
mensen die bewust met hun 
gezondheid omgaan, geholpen 
door de overheid, gefaciliteerd 
door financiers en gestimuleerd 
in hun dagelijkse woon-, leef- 
en werkomgeving. Alle actoren 
werken daarom samen; we 
laten geen mensen tussen wal 
en schip vallen. Ieder mens, ook 
de mens met een psychische 
kwetsbaarheid, draagt bij aan 
de mentale gezondheid van 
onze samenleving. 



 Wonen

Dakloosheid. Op straat staan. Zeker in een tijd 
waarin we noodgedwongen het merendeel 
van onze tijd in huis doorbrengen worden 
we geconfronteerd met het belang van het 
hebben van een huis, van een veilig thuis. 
Helaas is dit voor een groeiende groep mensen, 
alleenstaanden maar ook hele gezinnen, niet 
weggelegd. Om uiteenlopende redenen hebben 
zij niet langer een veilig thuis, met alle gevolgen 
op het gebied van lichamelijke en zeker ook 
mentale gezondheid van dien. 

Maar met alleen méér woningen zijn we er niet. 
Het gaat ook over de afstemming van wonen 
en zorg, waarbij de wensen van burgers en 
hun onderlinge verbanden de ruimte krijgen. 
Het gaat niet (alleen) over meer passende 
gebouwen maar ook over anders wonen en leven, 
toekomstbestendig met ondersteuning  
van eHealth en digitale mogelijkheden. 

 Werken

Werk levert ons veel voldoening op, 
bestaanszekerheid, rust, waardering, zingeving, 
sociale contacten. Het stelt ons in staat om ons 
leven zo in te richten dat wij ons er prettig bij 
voelen. Maar psychische klachten kunnen het 
plezier in het werk behoorlijk beïnvloeden, los 
van de angst voor ontslag, werkeloosheid, verlies 
van inkomen, burn-out, stress en pesten. Bij 
meer dan de helft van het ziekteverzuim spelen 
psychische oorzaken mee. Linksom of rechtsom 
heeft werk of het ontbreken daarvan, grote 
invloed op ons leven en de mate waarin we deel 
(kunnen) nemen aan de samenleving. Of het nu is 
als burger, werknemer, werkgever of consument. 
Een goede mentale gezondheid draagt bij aan een 
gezonde samenleving en een gezonde economie. 

 Onderwijs

Onderwijs levert ons niet alleen – net als werk -  
voldoening, waardering, zingeving en sociale 
contacten op, het is voor een belangrijk deel 
de basis voor ons verdere leven. Daarom is het 
essentieel om te zorgen dat ook kinderen die 
vanwege psychische of andere problemen thuis 
zitten de gelegenheid krijgen om naar school 
te gaan. Mentale gezondheid is een wezenlijk 
aspect van onderwijs. Het vergroten van mentale 
veerkracht zou dan ook een belangrijkere 
plaats moeten innemen in het doorlopend 
onderwijscurriculum, van kinderopvang en 
peuterschool tot en met de universiteit.  
Er wordt wel gesproken over het vergroten van 
gezondheidsvaardigheden, maar vooral mentale 
veerkracht helpt om te gaan met moeilijke 
situaties in het leven. Bevorder daarom de 
mentale gezondheid op scholen door  
lessen en voorlichting. 

Welke aspecten beïnvloeden mentale gezondheid?

MIND werkt al 5 jaar samen met Diversion aan 
de oplossing voor de steeds groter wordende 
druk op mentale gezondheid bij jongeren. We 
betrekken jongeren zelf in de oplossing d.m.v. 
peer education: via de MIND Young Academy 
worden jonge ervaringsdeskundigen op het 
gebied van psychische gezondheid opgeleid tot 
maatschappelijk leiders. Ze geven lessen op 
middelbare scholen en mbo’s en breken via hun 
eigen persoonlijke verhalen het gesprek open 
over psychische gezondheid en wijzen hen de 
weg naar (anonieme) hulp. Inmiddels hebben we 
met de MIND Young Academy al 10.000 jongeren 
op 55 mbo’s en middelbare scholen bereikt.



 Samenleving

We hebben met elkaar een samenleving 
opgebouwd die mentaal uitputtend is. We zien 
een nog steeds verder geïndividualiseerde en 
gedigitaliseerde samenleving. De digitalisering 
speelt daarbij een dubbele rol. Enerzijds vergroten 
de digitale maatschappij en haar sociale media 
de online-stress, prestatiedruk en bijvoorbeeld de 
eenzaamheid. Anderzijds biedt digitalisering juist 
kansen voor meer zelfhulp, onderling contact en 
sociale cohesie, een vooruitgang van  
onschatbare waarde. 

 Sport en ontspanning

“Mens sana in corpore sano” zo luidt het gezegde. 
Alhoewel de focus bij sporten voornamelijk ligt 
bij bewegen en fysieke gezondheid, kan het 
belang van sport voor de mentale gezondheid 
niet genoeg worden beklemtoond: Het zorgt voor 
een hogere eigenwaarde, vermindert stress, heeft 
een positieve invloed op je stemming, vermindert 
verslavingsgevoeligheid en zorgt ervoor dat je 
productiever bent. Kortom, sport heeft naast 
fysieke voordelen ook grote positieve effecten  
op je mentale gezondheid. 

 Financiën

Geld is voor veel mensen een bron van veel 
zorgen. Het gaat immers om bestaanszekerheid, 
om de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
maatschappij. Het is waar onze samenleving op 
draait. Het is dan ook niet vreemd dat geldzorgen 
een belangrijke oorzaak zijn van psychische 
problemen. Zorgen over of je de rekeningen nog 
wel kunt betalen, of je nog wel genoeg hebt om 
boodschappen te doen. Soms kunnen kleine 
schulden leiden tot grote psychische problemen. 
Hier valt dan ook veel te winnen voor de 
mentale gezondheid van onze samenleving. Door 
schuldhulpverlening, maar ook door preventie. 
Schulden en geldproblemen ontstaan immers niet 
vanzelf, maar door een stapeling van problemen. 
Gemeenten, Belastingdienst, financiële 
instellingen, allemaal kunnen ze daarom een 
rol spelen bij het voorkomen van psychische 
problemen en daarmee de mentale  
gezondheid bevorderen. 

 Zorg en ondersteuning

De wachtlijsten in de ggz zijn al jaren een groot 
probleem waardoor met name mensen met 
ernstige psychiatrische aandoeningen te lang 
verstoken blijven van passende zorg en daarmee 
van het recht om naar vermogen mee te kunnen 
doen in de samenleving. Tegelijkertijd zien we 
de neiging in de maatschappij om overal een 
‘zorg’etiket op te plakken, waardoor de instroom 
in de ggz van lichte problematiek toeneemt. Niet 
alleen creëren we daarmee een onhoudbare en 
op termijn onbetaalbare situatie, het gaat ook 
voorbij aan het feit dat veel psychische problemen 
voorkomen hadden kunnen worden. Door meer in 
te zetten op preventie, zelfhulp en weerbaarheid 
bevorderen we de mentale gezondheid en zorgen 
we niet alleen dat mensen minder psychische 
problemen ervaren en hun welzijn verbetert,  
maar dat we meer ruimte krijgen voor zorg waar 
dat echt nodig is.  

www.wijzijnmind.nl


