NIEUWSBRIEF GGZ
BERAAD OVERIJSSEL *** 15 JUNI 2020
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. Ons directe werkgebied is de Kop van
Overijssel, Zwolle-Kampen en het Vechtdal. Het Beraad werkt zonder subsidie en bestaat uit een bestuur en
sympathisanten. De Nieuwsbrief verschijnt elke maand. Deze editie telt 6 pagina’s.

MA 15 JUNI: DIGITALE BRAINSTORM OVER DAGBESTEDING BIJ BW
Hoe organiseer je de dagbesteding voor mensen die beschermd wonen goedkoper en
beter? En in hoeverre moet dagbesteding gekoppeld zijn aan een zorgorganisatie? Dat
zijn enkele vragen die de centrumgemeente Zwolle zich stelt. In de regio IJssel-Vecht
financiert Zwolle dit jaar 650 BW-plekken. De helft van de cliënten (325) heeft een
module dagbesteding, waarvoor de zorgaanbieder jaarlijks 12.000 euro ontvangt.
De Participatieraad Zwolle organiseert op maandag 15 juni een online-bijeenkomst, die
gehost wordt door adviseurs Gerry Vrielink (Zorgbelang) en Marijke de Boer (gemeente
Zwolle). Het doel is om aandachtspunten te verzamelen over de rol en het aanbod van
dagbesteding bij beschermd wonen in de regio. Met de inbreng wordt een brief
opgesteld die ambtenaren op weg helpt naar een goed voorstel over dit onderwerp.
Iedereen mag tussen 19.15 en 19.30 uur inloggen en meedoen: leden van adviesraden,
GGZ-clusters en cliëntenraden. De online brainstorm duurt tot uiterlijk 21.30 uur.
Aanmelden kan via een mail naar info@participatieraadzwolle.nl, o.v.v. je naam,
adviesraad of organisatie. Je ontvangt vervolgens de stukken en de link om in te loggen.
Kun je maandag niet deelnemen, maar wil je wel graag meedenken? Stuur dan je
aandachtspunten per mail naar info@participatieraadzwolle.nl.

VR 26 JUNI, 16.00 UUR: NETWERKBORREL IN ZWOLS PARK WEEZENLANDEN
Het bestuur van het GGZ Beraad organiseert op vrijdag 26 juni opnieuw een informele
‘flaneerborrel’ in Zwolle. Iedereen is vanaf 16.00 uur welkom op het grasveld voor het
parkpaviljoen in het Weezenlandenpark. Op de borrel ontmoet je andere actieve
cliënten, bondgenoten èn bestuursleden van het GGZ Beraad. In het gras of op een
bankje kun je bijpraten en netwerken. Wij zorgen voor frisdrank en mooi weer!
Aanmelden mag via info@ggzberaad.nl o.v.v. ‘park 26 juni’.

ROC TWENTE START ‘SCHOLING ERVARINGSDESKUNDIGE’ IN LIJN VAN LEON
ROC van Twente begint na de zomervakantie met de eenjarige opleiding tot
ervaringsdeskundige (voorheen LEON) in de Gieterij in Hengelo. Het initiatief is

afgestemd met Saxion, dat onlangs stopte met de Leergang Ervaringsdeskundigheid Oost
Nederland. De opleiding heet nu ‘Scholing Ervaringsdeskundige’.
Adviseur bedrijfsopleidingen Elma Lubberink: “Door de keuzes die Saxion maakte, heeft
het ROC van Twente nu deze scholing. De opleiding is min of meer hetzelfde ingericht als
de LEON. Er doet een aantal coaches en gastdocenten mee, dat de afgelopen jaren bij
Saxion werkte. Omdat we binnen het mbo geen ‘leergang’ kennen, is het bij ons een
gecertificeerd opleidingstraject geworden.”
Een reden voor ROC Twente om het leertraject ‘over te nemen’ is de lage drempel.
Lubberink: “Het AD van Saxion in Deventer stelt instroomeisen, waardoor het niet voor
iedereen toegankelijk is. Dat was de leergang wel. Omdat deze is opgeheven, hebben wij
de entree op mbo-niveau opgepakt. Wij stellen geen instroomeisen voor wat betreft
diploma's van vooropleiding.”
Wie de opleiding volgt krijgt tweewekelijks een dag les op de vrijdag. Na de kerst loop je
20 weken stage. Het praktijkexamen wordt op je stage afgenomen.
Aanmelden kan via de website www.endoorleren.nl De kosten bedragen € 3.175,-.

DEVENTER WORDT DÈ ‘STUDIESTAD’ VOOR (FAMILIE) ERVARINGSDESKUNDIGEN
Saxion Deventer wordt de nieuwe uitvalsbasis voor zowel de leergang tot familie
ervaringsdeskundige (FED) als de AD-opleiding tot Ervaringsdeskundige in zorg en
welzijn. De eenjarige leergang FED debuteerde al in 2018 onder de vleugels van
Hogeschool Saxion. De standplaats was Enschede, omdat de leergang is ontwikkeld door
Twentse partners (Mediant, Stichting Informele Zorg Twente, Tactus en
Familieperspectief van Joke van der Meulen). De initiatiefnemers kiezen nu voor
Deventer als standplaats, vanwege een ‘betere landelijke toegankelijkheid’. De leergang
is inhoudelijk aangepast aan nieuw beschreven competenties. Saxion brengt de
opleiding onder bij de Academie Mens en Maatschappij.
Ook de nieuwe AD hoopt in september te starten bij Saxion in Deventer, al moet de
accreditatie nog worden verleend. De AD tot ervaringsdeskundige is een tweejarige
beroepsopleiding - de eerste in het oosten van het land. Qua aanmeldingen ziet het er
goed uit. Volgens een insider is de belangstelling voor de AD ‘overweldigend’. Ook de
klas van de leergang zit bijna vol. Komen er in de zomer nog veel aanmeldingen binnen,
dan start de leergang in februari met een nieuwe klas.
Het standaard wettelijke collegegeld voor 2020-2021 voor de Ad Ervaringsdeskundige
in Zorg en Welzijn bedraagt € 2143. De lessen zijn op dinsdag van 16.00 tot 21.00 uur.
Deelname aan de leergang FED kost € 2950. De lessen zijn tweewekelijks op donderdag
van 14.00 tot 20.30 uur. Voor de leergang heb je een MBO-diploma nodig, en een HBOwerk en denkniveau. Ook het intakegesprek moet goed gaan. Als je nog niet ver genoeg
bent in je eigen proces, dan krijg je het advies om eerst een FED-training te volgen.
Wie de tweejarige AD volgt, loopt elke week minimaal 16 uur stage op een werklocatie.
De leergang FED in Deventer vraagt een stageplek van 160 uur over 20 weken.
Meer info op www.saxion.nl

GEEST VAN ‘VRIENDENHUIS GGZ’ VERDWIJNT NU ECHT UIT ENSCHEDE

In 2017 brengt Harrie van Haaster een boekje uit over de werkwijze van Vriend GGZ,
met als onderschrift: ‘Lessen uit de praktijk van een lerende organisatie.’ Op dat moment
is Vriend GGZ uitgegroeid tot een landelijke coöperatie met 8 autonome Vriendenhuizen
en honderd tijdelijke gasten.
Bij Vriend GGZ staan ervaringsdeskundigheid, meedoen en leren centraal. Bewoners
krijgen zo snel mogelijk een functie in het huis, en werken ernaar toe om later anderen
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te begeleiden. Via een zelfmanagementplan beschrijf je jouw steunbronnen waar je
‘vrienden’ rekening mee kunnen houden.
Vriend GGZ is een vernieuwend initiatief, waarin veel wordt geleerd en ontwikkeld.
Alleen… in 2018, een jaar na het boekje, dreigen de Vriendenhuizen failliet te gaan.
Roads BV, onderdeel van Arkin GGZ, neemt de vier huizen in Noord-Holland over. De
Vriendenhuizen in Arnhem, Velp en Groningen sluiten.
De ondersteuning in Enschede en de huur van het gebouw worden overgenomen door
de RIBW Groep Overijssel. De vraag is wat er van een cliënt-gestuurde model overblijft,
als je onderdeel wordt van een professionele organisatie met hulpverleners.
Terugkijkend vertelt een ingewijde: “Eigenlijk is met de pensionering van landelijk
directeur Thea Over in 2018 ook het idealisme weg gesijpeld. Het is daarna niet goed
gelukt om onze werkwijze vast te houden. Doordat we met het systeem van de RIBW
moesten werken, kwam er gelijk een scheiding tussen professionals en de vrijwilligers/
bewoners die in een rolwisseling zaten. De professionals konden wèl in het rapportage
systeem en op het medewerkersportaal komen en kregen een mobiele werk telefoon, en
de anderen niet. Het zorgde direct voor een splitsing en ongelijkwaardigheid. De
werkwijze van de RIBW en Vriend GGZ liepen niet synchroon.”
Het laatste nieuws is dat verhuurder Twentse Zorgcentra het pand in oktober gaat
verkopen. De RIBW Groep Overijssel heeft verhuizing naar een ander pand overwogen,
maar besluit toch om het concept op te doeken. De ingewijde: “We krijgen hulp om voor
de laatste 7 bewoners (van de 11) een andere plek te vinden. Per oktober moet het
gebouw leeg zijn. Het perspectief van de bewoners staat op losse schroeven. Zij hebben
last van de onzekerheid en de sfeer is bedroevend. Met elkaar en onderling gaat het
moeizaam.”
De bron besluit: “We krijgen nu geluiden van de gemeente en andere samenwerkende
partners dat ze het jammer vinden dat Vriendenhuis ophoudt te bestaan. Dat het
laagdrempelige vooral zo prettig was. Van de RIBW horen we nu dat ze toch op zoek
gaan naar een pand, maar dat is te laat voor de huidige bewoners. Maar goed, wel
positief dat we nu toch blijken van waardering krijgen.”

DIRECTIEWISSELING BIJ STICHTING FOCUS
Pelle Oosting is gestopt als directeur bij stichting Focus in Zwolle. Dit nieuws brengt
cliëntenplatform MIND op 5 juni naar buiten onder de kop ‘directiewissel’. Volgens
MIND verlaat Pelle de stichting om ‘ruimte te bieden aan iemand die de organisatie in de
volgende fase kan begeleiden’.
Pelle volgt in september 2018 Hanneke Nolet op, de oprichter van Focus. Zij start in
1995 met een informatiepunt op het GGZ-terrein in Raalte. In 1999 verhuist Focus naar
Zwolle, waar de stichting snel uitbreidt met inloop, voorlichting, kunst, winkel en
kwartiermakers. In de loop van 2018 wordt Nolets positie onhoudbaar; een GGDonderzoek brengt een onveilige werksfeer aan het licht.
Pelle kan direct aan de bak; de werkwijze van alle projecten van Focus moet op papier
worden gezet – in het verleden werd veel mondeling afgedaan – en de naar binnen
gerichte organisatie moet verbinding leggen met de buitenwereld. Hij heeft daar
anderhalf jaar aan kunnen bijdragen.
Stafmedewerker Roel Suidgeest neemt voorlopig de functie van directeur waar.
Stichting Focus zou op 5 juni haar 25-jarig jubileum vieren met een festival en een
boekpresentatie. Deze is mede door de Corona-crisis uitgesteld.
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ZORGBELANG: ZORG AAN INWONERS OVERIJSSEL HAPERT IN CORONA-TIJD
De corona-crisis leidde de afgelopen maanden tot veel haperingen in zorg en welzijn.
Afspraken werden geannuleerd of er werd overgeschakeld op beeldbellen. Zorgbelang
Overijssel registreerde het ongemak van inwoners, via een meldpunt en via haar eigen
cliëntondersteuners. Uit de rapportage van mei blijkt dat de meeste signalen gaan over
de ouderenzorg en de zorg voor mensen met beperkingen. Maar er zijn ook meldingen
uit het sociaal domein. Zo is de ambulante begeleiding voor GGZ-clienten flink beperkt.
Uit het rapport: “Een en ander wordt weer opgestart maar er is veel onduidelijkheid. De
mensen zijn onzeker en ongerust. Afspraken worden afgezegd. De nieuwe communicatie
middelen sluiten niet altijd aan op de behoeften en mogelijkheden van clië nten.”
Ook in de beschermd wonen voorzieningen hebben clienten het zwaar: “Soms is de
gemeenschappelijke ruimte afgesloten, gezamenlijke activiteiten gaan niet door,
dagbesteding elders is geannuleerd. Veel communicatie met hulpverleners gaat
telefonisch. Mensen vereenzamen en worden moedeloos. Een bewoner vertelt: ‘Het
voelt soms als een gevangenis’.”
Bij Zorgbelang komen veel signalen binnen over het persoon gebonden budget: “Voor
PGB-houders is het moeilijk om in deze tijd alle wijzigingen zelf te regelen. Tijdelijk
overstappen naar Zorg in Natura heeft vaak geen zin. Het is belangrijk dat gemeenten en
zorgkantoren wijzen op de mogelijkheid om een clië ntondersteuner in te zetten.
Gezinnen weten niet dat zij extra kosten voor de zorg vanwege de corona-crisis kunnen
declareren via het PGB. Daarnaast speelt de vraag ‘Moet je een zorgverlener doorbetalen
als hij/zij niet is geweest?”
Zorgbelang Overijssel heeft in de rapportage ook adviezen voor verbetering gezet. De
organisatie hoopt dat burgers, inspectie, instellingen, zorgverzekeraars en gemeenten
daarvan kunnen leren. Meer info: www.zorgbelang-overijssel.nl

KORT NIEUWS
•
•

1 juli komt er een nieuw landelijk nummer waar mensen die zich zorgen maken
over iemand die zich verward gedraagt naartoe kunnen bellen. Het gaat heten
‘Zorg en overlast’. (Dagblad Trouw, 28 mei)
De RIBW Groep Overijssel heeft sinds 1 juni een eenhoofdige Raad van Bestuur.
Er is bewust gekozen voor een ‘minder zware top’. Vorig jaar is de organisatie
gaan werken met vier regiomanagers (één per centrumgemeente) en veertien
teammanagers. De regiomanagers zijn onderdeel van het managementteam.

INGEZONDEN: ‘VERKEERDE TENEUR IN BERICHT OVER MEDEZEGGENSCHAP

In de vorige Nieuwsbrief stond een bericht over de haperende rol van de Centrale
Cliëntenraad van Dimence Groep sinds eind 2018. Ook schreven we over de discussie
binnen de medezeggenschap van Dimence over de verdeling van invloed tussen de raden en
de verdeling van geld tussen de stichtingen van de Dimence Groep. De adviseur
medezeggenschap reageert.
Ik lees jouw nieuwsbrief altijd met veel plezier maar nu ben ik toch wel erg verrast door
het stukje in de nieuwsbrief over de situatie binnen de medezeggenschap van Dimence.
Hoe kom je aan die informatie? Want een deel ervan is ontleend aan een overleg dat
recent is gevoerd, dus dat kan nooit uit een jaarverslag of dergelijke komen. Het geeft
mij in ieder geval een naar gevoel.
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Ik vind het heel jammer dat de teneur van het stuk wijst in de richting van ruzie en
probleemsfeer. Temeer omdat door de meerderheid gewerkt wordt en veel energie
gestoken wordt aan goed overleg en het vinden van een goede (organisatie)vorm.
Momenteel zijn de leden van de medezeggenschap volop in discussie met elkaar en de
organisatie. Betrokkenen hebben ideeën over de nieuwe medezeggenschapsregeling die
moet worden opgesteld. En de meningen zijn over een aantal onderwerpen wel
verdeeld, maar daarover is en gaat men met elkaar in gesprek. Dat lijkt mij een logische
gang van zaken.
Jammer!
Met vriendelijke groet,
Agnes Meijerink
ondersteuner/coach medezeggenschap Dimence

REACTIES
•
•
•
•

“Fantastisch informatieve nieuwsbrieven!” – Anita Kempers, Meppel
“Ben altijd weer verbaasd hoe je weer een volle nieuwsbrief weet te maken met
nieuws vanuit alle kanten. Echt knap!” – Janneke Roozeboom, Zwolle
“Ha Sibrand, weer bedankt voor de mooie nieuwsbrief. Ik heb een antwoord op de
vraag van Nienke de Wilde die een overzicht zoekt van al het regionale aanbod.
Deze is er al namelijk: https://kiezenindeggz.nl” - Greetje Senhorst van MIND
“Dag Sibrand, dank voor je informatieve nieuwsbrief. Ben altijd weer nieuwsgierig
wat je allemaal te melden hebt. Fijn dat je ons zo op de hoogte houdt.” – Ellen
Rotteveel, Ommen

TV TIP: SOPHIE HILBRAND BEZOEKT ALMELO IN NIEUW SEIZOEN OPSTANDELINGEN
Donderdag 4 juni is bij BNN/VARA 2 het tweede seizoen gestart van Opstandelingen.
Elke aflevering bezoekt presentator Sophie Hilbrand een gemeente waarin het mis gaat
tussen de burger en de lokale politiek. In het programma van 4 juni loopt Sophie mee
met mensen achter een kleine plaatselijke partij in Almelo. De uitzending schetst een
min beeld van de bestuurscultuur in Almelo: vol vriendjespolitiek en machtsmisbruik.
Volgens de regionale krant Tubantia was de uitzending ‘eenzijdig’. De krant vervolgt:
“Maar daar is het gemeentebestuur medeschuldig aan. Want het voltallige college van
burgemeester en wethouders wil niet voor de camera reageren. Op theatrale wijze doet
presentatrice Sophie Hilbrand amechtige pogingen. Met een cameraploeg ‘overvalt’ ze
burgemeester Arjen Gerritsen na afloop van een raadsvergadering. Het levert
spannende televisie op. De burgemeester blijft weigeren.”
In één van volgende uitzendingen bezoekt Sophie een inwoner van Enschede die een
poster voor zijn raam heeft hangen met de tekst ‘Stop het venijn in het sociaal domein’.
Dit seizoen wil (helaas) geen enkele wethouder of burgemeester op camera reageren.
Het programma de opstandelingen is de komende donderdag te zien op NPO 2 om 20.30
uur. Terugkijken kan via NPO gemist.
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ACHTERGROND: “CIZ HEEFT 5000 GGZ-AANVRAGEN BINNEN VOOR WLZ IN 2021”
à ZORGKANTOOR EN AANBIEDERS GAAN NA DE ZOMER IN GESPREK
à CIZ BEZOEKT GEEN CLIËNTEN VOOR AANVULLEND ONDERZOEK
Hoewel de Wlz pas in 2021 opengaat voor ggz-cliënten, vinden dit jaar al de
indicatiestellingen plaats. Dit gebeurt door het CIZ. Medewerkers van het CIZ
beoordelen aanvragen voor de Wlz en beslissen wie wel en geen toegang krijgt. Het CIZ
heeft een planning gemaakt om de indicatiestellingen gespreid over het jaar 2020 te
kunnen doen. Daarbij is een schatting gemaakt van het totaal aantal cliënten dat een
aanvraag zal doen. Volgens een (hoge) schatting zal 3 op de 10 bewoners uit een
beschermde woonvorm overstappen van de WMO naar de Wet langdurige zorg.
Uit cijfers van april bleek dat het aantal aanvragen voor de Wlz achter liep bij de
verwachting. Dit is slechts voor een deel te verklaren door de coronacrisis. Een andere
verklaring is dat een aanvraag doen en de bijbehorende documenten verzamelen meer
tijd kost dan verwacht. En nog een andere verklaring is dat zorgaanbieders gewacht
hebben totdat er meer bekend is over de tarieven in de Wlz. In de praktijk is het meestal
de zorgaanbieder die deze aanvraag namens de cliënt regelt. Het CIZ is met aanbieders
in gesprek gegaan om te kijken hoe het aantal aanvragen opgevoerd kan worden.
Dat lijkt te werken, inmiddels zijn ruim 5000 aanvragen ingediend. De indicatiestelling
zelf gaat nog steeds zoals gepland, maar met één belangrijk verschil: als het CIZ
aanvullend onderzoek wil doen, zal dat vaak gebeuren door telefoongesprekken of
beeldbellen met de cliënt en dus niet in een persoonlijk gesprek. In verband met corona
is het CIZ nog terughoudend met face-to-face- ontmoetingen. De verwachting is nog
steeds dat in 2020 alle aanvragen kunnen worden beoordeeld.
Eind mei publiceren de zorgkantoren hun inkoopbeleid voor 2021. De basis van dat
beleid is landelijk vastgesteld; elk regionaal zorgkantoor geeft daar vervolgens een
nadere invulling aan. Deze maand kunnen zorgaanbieders informatieve vragen stellen
aan de zorgkantoren. Volgende maand moeten zorgaanbieders die Wlz-zorg willen
aanbieden zich inschrijven bij het zorgkantoor. Het is vooral van belang dat
zorgaanbieders die tot nu toe geen Wlz-zorg aanbieden zich op tijd melden. Daarna
beginnen de contractbesprekingen. Die gaan over geld, maar ook over wat de
zorgaanbieder voor dat geld moet leveren. Tijdens die besprekingen kunnen ook
afspraken gemaakt worden over kwaliteit van de zorg.
Cliënten- en familieraden kunnen straks meepraten over de zorginkoop. Daarnaast zijn
er regionale overlegtafels gestart, waaraan diverse partijen nadenken over een goede
overgang.
Platform MIND organiseert op donderdag 2 juli een videobijeenkomst over de kwaliteit
van leven en zorg in de Wlz. Wil je meedoen, als cliëntvertegenwoordiger, mail dan naar:
Moniek.Reckman@wijzijnmind.nl Meer info op www.wijzijnmind.nl
Bron: Nieuwsbrief Wlz, 8 juni Landelijk Platform MIND
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