
 
 

Utrecht, 30 juni 2021. 

 

Betreft: Reactie Discussienota Zorglandschap ggz 

 

Dank voor de gelegenheid om mee te denken over de inrichting van de geestelijke gezondheidszorg 
en te reageren op de Discussienota Zorglandschap ggz. Vanuit het Netwerk Samen Over de Brug gaan 
we graag op deze uitnodiging in. 
 

Onze oproep 
 
Het netwerk Samen Over de Brug doet een oproep aan de Tweede Kamer en het komende kabinet. 
Wij vragen u om zich met ons in te zetten voor meer herstel en kwaliteit van leven voor mensen met 
ernstig psychische aandoeningen. Nederland heeft het VN-verdrag voor mensen met een beperking 
ondertekend, maar de realiteit is dat mensen met ernstig psychische aandoeningen op tal van 
levensgebieden op grote achterstand staan. Samen over de Brug zet zich in voor deze groep en wil de 
komende jaren werken aan een doorbraak op het grensvlak van ggz en sociaal domein. Want juist 
daar kunnen we slagen maken en winst boeken.  

Samen Over de Brug wil dat mensen met ernstige psychische aandoeningen er de komende jaren 
werkelijk op vooruit gaan op de volgende gebieden: 

• Betaalbaar wonen in leefbare wijken 
• Goede zorg en behandeling (inclusief co-morbiditeit, zoals zorg bij LVB, verslaving, trauma) 
• Gezonde leefstijl en goede somatische zorg 
• Ondersteuning en sociale verbinding (inclusief crisisvangnet en preventie) 
• Toegang tot en ondersteuning bij onderwijs en werk 
• Ontmoeting, participatie en emancipatie (waaronder initiatieven voor en door mensen met 

een psychische kwetsbaarheid zelf 

Hiervoor is brede samenwerking nodig van alle betrokken partijen, waarbij mensen met psychische 
kwetsbaarheid zelf centraal staan. Maar ook de steun van de landelijke overheid is noodzakelijk. Het 
huidige beleid ten aanzien van de doelgroep is nog te gefragmenteerd en staat te ver af van de 
dagelijkse leefwereld van psychisch kwetsbare mensen. Daarom roepen wij politici op om de 
beweging van Samen Over de Brug in de komende kabinetsperiode met beleid, wet- en regelgeving 
te ondersteunen. 

Samen over de Brug is een initiatief van MIND, de Nederlandse ggz, Phrenos, Valente en VNG; en 
staat open voor andere organisaties. We ondersteunen landelijk en regionaal lerende netwerken op 
genoemde levensgebieden. Waar mogelijk sluiten we aan op al lopende  innovaties en netwerken, 
waar nodig nemen we zelf het initiatief. We zetten goede praktijken in de spotlights en helpen ze 
over te dragen naar andere regio’s. We brengen structurele knelpunten in het systeem onder 
aandacht van politiek en beleidsmakers. Structurele inbreng van ervaringsdeskundigen, cliënt- en 
familievertegenwoordigers staat binnen Samen over de Brug voorop .  



 

Doet u mee? 
 
De dragende partijen van Samen over de brug hebben de handschoen opgepakt om de ontwikkeling 
naar meer herstel te versnellen. Er is veel interne overtuigingskracht nodig om zaken op gang te 
krijgen. Wij gaan die uitdaging graag aan maar kunnen alleen slagen als we ook politiek steun krijgen 
voor deze ideeën. Daarbij hebben we u nodig. We vragen u daarom om zo min mogelijk nieuwe 
initiatieven te stapelen en zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande initiatieven als Samen 
over de Brug dat een uitstekend platform biedt voor verdere ontwikkeling. 

 

Namens het kernteam van Samen over der Brug, 

 

Liesbeth van Gent (de Nederlandse ggz), Ico Kloppenburg (VNG), Kees Lemke (Herstel Voor Iedereen), 
Louise Olij (Valente), Nic Vos de Wael (MIND), Floortje Scheepers (Kenniscentrum Phrenos), Jaap van 
Weeghel (Kenniscentrum Phrenos), en Chrisje Couwenbergh (Kenniscentrum Phrenos). 
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