NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD
OVERIJSSEL 5 JUNI 2019:
Stichting GGZ Beraad Overijssel (2011) is een onafhankelijk regionaal verbindend platform voor en door
inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Het Beraad richt zich op actieve cliënten, ervaringsdeskundigen
en bondgenoten. Het GGZ Beraad jaagt aan, informeert & emancipeert. Het Beraad werkt zonder subsidie en
bestaat uit een bestuur en sympathisanten. De Nieuwsbrief verschijnt elke maand. Deze editie telt 4 pagina’s.

DO 6 JUNI, APELDOORN: OPENING HERSTELPLEIN VELUWE
Op donderdag 6 juni vanaf 13.30 uur is de officiële opening van Korak, het Herstelplein
Oost-Veluwe in Apeldoorn. Op één locatie werken tien organisaties samen, waaronder
Ixta Noa, Intact Zelfhulp, Iriszorg, Riwis en GGZ Net. Het aanbod van Korak is te vinden
op www.korak.nl en bestaat uit diverse workshops, oefensessies en groepen. Het
Herstelplein is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Voorst,
Brummen en Apeldoorn.
Korak vind je op Jean Monnetpark 77 in een kantorengebied van Apeldoorn, op een half
uur lopen van het station
Korak betekent stap in het Servisch. De naam is bedacht door Darko Cvetic. Hij is de
kartrekker achter Korak, samen met Willeke Keyman en Sarah-Kim Vroegindeweij.

DO 6 JUNI, ZWOLLE: INWONERSRAADPLEGING WET VERPLICHTE GGZ (WVGGZ)
Zorgbelang Overijssel coördineert een ‘inwonersraadpleging’ over de Wet verplichte
GGz (WVGGz). In twee bijeenkomsten worden cliënten, familieleden en direct
belanghebbenden betrokken bij de voorbereiding. Iedereen is welkom, zeker leden van
adviesraden sociaal domein, GGZ-clusters en cliëntenraden.
Op 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte GGZ van kracht. In de regio IJssel-Vecht
werken 7 gemeenten samen in de voorbereiding: Dalfsen, Hardenberg, Kampen,
Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De projectleiding
wordt verzorgd door GGD IJsselland.
Op 16 mei hebben cliënten en cliëntvertegenwoordigers informatie gekregen over de
Wet verplichte Ggz en meegedacht over ‘het verkennend onderzoek’ dat straks volgt op
een melding.
Op 6 juni gaat het gesprek over de criteria waaraan ‘een crisismaatregel’ moet voldoen
vanuit inwonersperspectief. Samen met Gerry Vrielink (van Zorgbelang) stel je hiervoor
een aantal aandachtspunten op. Maar ook over hoe straks in de praktijk cliënten
‘gehoord’ kunnen worden. Je bent van harte welkom, ook als je er op 16 mei niet bij was.
De middag begint om 14.00 uur in wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan 2 in Zwolle,
en duurt tot 16.00 uur. Aanmelden kan via info@zorgbelang-overijssel.nl o.v.v. je naam
en eventueel je organisatie.
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MEER AGENDA JUNI
-

wo 12, Zwolle: lectorale rede Alie Weerman. Vanaf 14.30 hogeschool Windesheim
do 13, Zwolle: talentenpodium Leger des Heils. Om 19.00 uur brasserie Inde Bank
vr 14, Groningen: bijeenkomst oud-studenten AD Ervaringsdeskundige in de zorg
do 20, Zwolle: talentenpodium Talento Forza vanaf 20.30 uur in Sally O’Briens.
vr 21, Zwolle: Feestelijk kennis-event voor netwerk Sociale Kwaliteit. Vanaf 13.00
uur in tuin provinciehuis.
vr 21, Zwolle, SIO. Stadsdialoog Zwolle Armoedevrij. Van 9.00 tot 13.00 uur.

20 JUNI, ZWOLLE: TALENTO FORZA KRACHTIGER DAN OOIT

Het gaat goed met Talento Forza, het open podium van de RIBW dat al jarenlang bestaat.
Elke editie op de traditionele donderdagavond trekt veel mensen naar de Ierse pub Sally
O’ Briens aan het Zwolse Bethlehemkerkplein.
Het succes van het talentenpodium heeft geleid tot nieuwe ontwikkelingen. De Trefkoele
in Dalfsen had op 1 juni de primeur van een (extra) editie buiten Zwolle. Talento Forza
heeft ook geleid tot een eigen muzikale scene van twaalf mensen, die in verschillende
samenstelling speelt. De band oefent één keer per twee weken in poppodium Hedon.
Voor de band bestaat op dit moment zelfs een wachtlijst, omdat ook cliënten van onder
meer Frion, het Leger des Heils belangstelling hebben.
Tot slot: op 20 juni gaat Talento Forza met een extra groot feest de zomer in. Je bent van
harte welkom om 20.30 uur. Wil je meer info, of optreden? Mail talentoforza@ribwgo.nl
Dit bericht kwam tot stand m.b.v. Peter ten Have, projectleider van TF

STEENWIJK HOUDT ZICHT OP BEHOUD DAGBESTEDING
Ruim een half jaar nadat het bestuur van de RIBW Groep Overijssel bekend maakte te
stoppen met vier dagbestedingslocaties, is er voor Steenwijk hoop. De dagbesteding
voor zo’n 40 cliënten op de locatie de Parade is nog steeds open. Vorige week werd
bekend dat de RIBW gaat samenwerken met de NoordWestGroep. Hierdoor blijft
behoud van de plekken mogelijk; de samenwerking geeft in elk geval meer rust en
zorgvuldigheid in het proces.
De spotlight die op Steenwijk stond - de onrust en publiciteit – lijkt nu te helpen voor
een mogelijk voortbestaan. De betrokkenheid van wethouder Trijn Jongman (PvdA)
heeft hierbij een grote meerwaarde.
De RIBW wil van de dagbesteding af in Zwolle, Kampen, Dalfsen en Steenwijk, omdat de
vier locaties al jarenlang verliesgevend zijn.

AGENDA NA DE ZOMER
à In augustus komt er alsnog een vervolg bijeenkomst van de Taskforce Wachttijden
GGZ Zwolle. Een beleidsadviseur van ProScoop en van Zorgverzekeraars Nederland
hebben hiertoe het initiatief genomen. Hun doel is om eind juni een voorlopig plan van
aanpak vanuit de regio toe te zenden aan de Landelijke Stuurgroep Wachttijden GGZ. De
zorgregio is in dit geval het gebied in de driehoek Steenwijk, Hardenberg en Harderwijk.
Meer info o.a. via www.proscoop.nl
à In het weekeinde van 20 tot 22 september vindt de Socialrun plaats, een
estafetteloop rond het IJsselmeer waaraan jaarlijks zo’n 25 teams meedoen. Alle teams
staan achter de missie van Samen sterk zonder stigma en halen geld op voor een
landelijk fonds voor regionale projecten.
Vanuit onze regio doen in elk geval 3 teams mee: Intactus, GGZ Overijssel en Team
Balkbrug. Dat laatste is een vriendenteam, dat vorig jaar meedeed aan de Roparun.
Meer info op www.socialrun.nl
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INGEZONDEN: OPROEP DEELNAME ONDERZOEK OVER ‘PSYCHOSE EN ERBIJ HOREN’
“Er zijn mensen met een psychotische stoornis die niet voelen dat ze er bij horen in
Nederland. En er zijn mensen die hier minder last van hebben.
Als onderzoeker kom ik graag met je in contact, om jouw ervaringen rond meedoen te
horen. Ik ben geïnteresseerd in alle verhalen. In mijn interview vraag ik bijvoorbeeld
naar je contacten met familie, vrienden en buren of over je (kansen op) werk en
opleiding. Maar ik wil vooral luisteren naar wat voor jou belangrijk is.
Ik zoek naar mensen met psychosegevoeligheid die begeleid wonen in (het liefst)
Zwolle, Meppel, Groningen en Friesland. Je doet mee aan een eenmalig interview van
ongeveer een uur. Ik kom dan naar jou toe, op de plek waar jij het interview wil houden.
Je ontvangt als bedankje een cadeaubon van tenminste tien euro.
Ik wil de interviews graag houden in juni, begin juli of september 2019.
Je kunt je aanmelden via mijn telefoon (06-1624-9493) of per mail: a.haarsma@viaa.nl.
Met vriendelijke groet, Alke Haarsma-Wisselink”
Alke is onderzoeker bij hogeschool Viaa in Zwolle & de Universiteit van Groningen. Ze is
gedreven voor dit thema vanuit eigen ervaring met psychose, klinische opname en herstel.

ZOMERSE PRIJSVRAAG GGZ BERAAD

Omdat het bijna zomer is, én omdat het fijn is om te delen, geven we in deze Nieuwsbrief
een aantal prijzen weg. Er zit van alles in de pot:
1. Unieke Elvis Platinum 4 CD-box “A life in music” uit 1997. Met onder andere
alternatieve versies van Bossa Nova Baby (1963) en Burning Love (1972)
2. Boek “Het Pillenprobleem” van arts-epidemioloog Dick Bijl uit 2018. Een
onthullend boek over de winsten, de macht en het conservatisme van de
medicijnenindustrie. En met de ongemakkelijke boodschap, dat veel van onze
pillen nou niet echt effectief zijn.
3. De roman “Karkas” van Femke Schavemaker uit 2017. Het boek gaat over het
kleurrijke maar chaotische leven van Nora. Wanneer ze de diagnose manischdepressief krijgt, horen daar pillen bij die alles plat slaan. Nora besluit te stoppen
met alle medicijnen en therapie, en tuigt een nauwkeurig systeem op van regels
en regelmaat, waarmee ze een schijnbaar succesvol leven leidt.
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4. Het boek STOP van Jessica Broekhuis uit 2016 over ‘het verdriet van een
verslaving’. Een persoonlijk relaas van een TV-presentatrice die ten bijna ten
onder ging aan drank, coke en later gokken. Een rehab in Zuid-Afrika is het begin
van haar herstel. Jessica werkt nu als ervaringsdeskundige in Amsterdam.
5. Dubbel-CD van Elvis uit 2016 “Way Down in the Jungle Room”. Een compleet
overzicht - met outtakes - van de laatste studio opnames van Elvis. Elvis ging in
1976 niet meer naar de studio, maar de opname apparatuur en bandleden
kwamen bij Elvis thuis in Graceland. Onder de 16 nummers zitten parels als
Moody Blue en Danny Boy.
Mail vòòr 20 juni de cijfer van jouw cadeau naar keuze naar info@ggzberaad.nl. Schrijf
in een paar zinnen waarom juist jij voor die prijs in aanmerking moet komen. De
prijswinnaars krijgen eind juni bericht. De namen staat in de volgende Nieuwsbrief.

ACHTERGROND: “HET RIJK GEEFT EN NEEMT”
AMBTENAREN VAN DE CENTRUMGEMEENTE MOETEN PLUSSEN EN MINNEN
De (centrum-) gemeenten kregen de afgelopen maanden belangrijk financieel nieuws
van het rijk. Het kabinet maakte vorige week bekend dat het een miljard extra uittrekt
voor de jeugdzorg. Dit jaar krijgen de gemeenten er 420 miljoen erbij, en daarna twee
keer 300 miljoen.
Het extra geld voor de jeugdzorg is geregeld in de Voorjaarsnota. Daarin maakt het
kabinet tussentijds de balans op van de begroting voor dit jaar. Voor de geestelijke
gezondheidszorg (ggz) komt er structureel 95 miljoen per jaar bij.
Daarnaast kreeg een aantal centrumgemeenten in maart een slecht bericht van het Rijk.
Er komt een nieuw verdeelmodel voor het geld dat naar de regio’s gaat voor beschermd
wonen, maatschappelijke opvang en WMO. Voor de helft van de 36 centrumgemeenten
is dit voordelig, voor de andere helft nadelig. Zwolle gaat er in absolute getallen het
meest op achteruit. Volgens het model krijgt de regio Zwolle in 2021 114 miljoen, in
plaats van 141 miljoen nu. Relatief gezien is dat een korting van 18,8% op het budget.
Alleen voor Apeldoorn (-24,6%) en Arnhem (-20,3%) teren er nog meer op in.
Ook de centrumgemeente Enschede, waaronder Hengelo behoort, moet 10% inleveren
en gaat van 106 miljoen naar 95,5. De rijksbijdrage aan Almelo (ruim 48 miljoen) blijft
precies gelijk. Alleen Deventer krijgt meer geld, en gaat van 54,3 naar 57,7 miljoen; een
stijging van 6,3%.
De lagere bedragen voor Deventer en Almelo hebben (ook) te maken met het aantal
inwoners. Almelo en Deventer zitten rond de 230.000, terwijl de regio Enschede
400.000 inwoners telt en Zwolle 550.000.
Of het huishoudboekje van de gemeente nu wèl op orde komt, is dus nog even rekenen.
Waar de meeste gemeenten extra geld krijgen om de tekorten op te vangen, blijft het
voor andere gemeenten zweten.
De uitkomst van de rekensom zal straks in elk geval te merken zijn in de manier waarop
de gemeente genegen is om (nog) meer geld in zorg te stoppen, of te gaan bezuinigen.
Bron: dagblad Trouw 28 mei (jeugdzorg), digitaal artikel Stentor 16 mrt (verdeelmodel)
Reageren, kopij? Mail info@ggzberaad.nl of secretaris: s.hofstra@ggzberaad.nl (Sibrand) Website www.ggzberaad.nl
Postadres bestuur st. GGZ Beraad: Postbus 473, 8000 AL Zwolle. Rek.nr: NL52RABO0136732259 Rabobank Enschede
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