NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD
OVERIJSSEL *** 2 SEPTEMBER 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.

WOENSDAGEN 30 SEPT HARDENBERG & 14 OKT DEDEMSVAART VANAF 17.30 UUR:

STARTBIJEENKOMST LOKALE VERSTERKING ‘GGZ: GEWOON EN HEEL DICHTBIJ’

De participatieraad Hardenberg en het GGZ Beraad organiseren dit najaar twee
activiteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. De
bijeenkomsten vinden plaats in de vooravond en zijn bedoeld voor informeel contact en
een eerste uitwisseling. Ook lokale raadsleden en opbouwwerkers zijn welkom.
Beide bijeenkomsten beginnen om 18.00 uur met een welkomstwoord van een
wethouder of de burgemeester. Daarna volgt een lichte maaltijd met pannenkoeken en
een drankje. Na het eten vertelt ervaringsdeskundige Sandra Westerik iets over haar
motivatie om in Dalfsen een ontmoetingsplek op te richten. Aan het eind van de avond
luistert de participatieraad naar ideeën en wensen van de bezoekers.
De inloop begint om 17.30 uur met koffie en thee. Het programma van beide avonden
is identiek en duurt tot uiterlijk 20.00 uur.
De bijeenkomst in Hardenberg vindt plaats op woensdag 30 september bij brasserie
Hartigh en Soed aan de Voorstraat 49.
De bijeenkomst in Dedemsvaart vindt plaats op woensdag 14 oktober in een zaal van
multifunctioneel centrum de Baron aan de Julianastraat 54.
De toegang is gratis. Per avond kunnen 20 mensen meedoen. Aanmelden kan via
secretariaat@participatieraadhardenberg.nl o.v.v. ‘30-09 Hardenberg’ of ‘14-10
Dedemsvaart’. Je ontvangt dan automatisch een uitgebreid programma van de
bijeenkomst.
Cisca Joldersma en Sibrand Hofstra spreken de avond aan elkaar. De participatieraad in
Hardenberg wil na oktober ontmoetingen blijven organiseren rond het thema ggz en
leefwereld. Hiervoor zoekt de raad samenwerking met burgers en welzijnswerk.
Heb je een vraag over één van de avonden? Of ideeën voor een volgende bijeenkomst?
Neem dan contact op met Sibrand via s.hofstra@ggzberaad.nl

TOEKOMST STICHTING FOCUS WANKEL DOOR NAHEFFING PENSIOENPREMIES
Stichting Focus uit Zwolle moet bijna drieënhalve ton betalen aan Pensioenfonds Zorg
en Welzijn. Dit blijkt uit de jaarrekening van 2019, die op de website van Focus te vinden
is. Het gaat om een naheffing van sociale premies en pensioenpremies over de periode
2011 tot en met 2018.
De accountant schrijft in zijn verklaring dat het plotselinge tekort leidt tot twijfel over de
continuïteit van de werkzaamheden van de stichting. De accountant gaat er echter van
uit dat door bezuiniging de kas meer in balans gaat komen.
In de jaarrekening van 2019 schat het bestuur van Focus de te betalen kosten in op
162.000 euro; de helft van de vordering. Focus stelt de accountant medeaansprakelijk,
omdat deze niet op de verplichte aansluiting bij het pensioenfonds heeft gewezen.
Voorzitter Steven Makkink van het bestuur van Focus laat in een reactie weten dat er
een betalingsregeling is getroffen met het pensioenfonds. Hierdoor is de toekomst van
Focus niet direct in gevaar.
Het ‘pensioen-gat’ is twee jaar geleden ontdekt door een interimmanager, na het vertrek
van directeur en oprichter van Focus Hanneke Nolet. Het personeel is vorig jaar alsnog
aangemeld bij het pensioenfonds, waarna Zorg en Welzijn de naheffing oplegde.
Personeel van Focus heeft tot voor kort dus geen pensioen kunnen opbouwen via zijn
werkgever, al hebben medewerkers hun wens hiertoe al voor 2015 kenbaar gemaakt.
Voorzitter Steven Makkink schrijft in een mail aan een aantal oud-medewerkers: “Als
bestuur bieden wij onze welgemeende excuses aan voor het feit dat de verplichte
aansluiting van stichting Focus op het pensioenfonds zo lang op zich heeft laten
wachten. Wij zijn blij dat we deze misstand nu hebben kunnen rechtzetten.
Alle medewerkers, dus ook de oud-medewerkers, kunnen pensioenaanspraak maken
over de periode dat zij bij Focus in dienst zijn geweest. Te zijner tijd kunnen zij zich
melden bij het pensioenfonds.”
Stichting Focus, die dit jaar 25 jaar bestaat, steunt voor een groot deel op subsidie van
de gemeente Zwolle.
Sinds 2018 vormt Steven Makkink met twee anderen een nieuw bestuur. In dat jaar
begint ook Pelle Oosting als directeur bij Focus. Na een periode van ziekte is Oosting
onlangs gestopt. Via een interne procedure is Roel Suidgeest aangesteld als nieuwe
directeur. Hij werkte hiervoor tien jaar bij de stichting als stafmedewerker.

INGEZONDEN: GEMEENTEN VRAAGT INBRENG BURGERS: “WAT IS GOEDE GGZ?”
Steeds meer mensen met (ernstige) psychische aandoeningen wonen langer zelfstandig
thuis en nemen zoveel mogelijk deel aan de maatschappij. We noemen dit ook wel
ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg.
Acht gemeenten in de regio IJssel-Vecht hebben aan Zorgbelang Overijssel en Focus
gevraagd om te inventariseren waar zorg en ondersteuning in de ggz om draait. De
vragenlijst is opgesteld met inbreng van (ex) cliënten.
Met de online vragenlijst kun je als (ex)cliënt of mantelzorgers aangeven wat er goed
gaat en wat er beter kan in de ggz. Elke inwoner uit Zwolle, Kampen, het Vechtdal en de
Kop van Overijssel kan meedoen. Invullen kan tot 20 september 2020.
De vragenlijst is te vinden op www.zorgbelang-overijssel.nl/ggz
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Naast de online vragenlijst is het ook mogelijk om in gesprek te gaan over je ervaringen.
Wat gaat er goed en wat kan er beter in jouw gemeente? Coördinator Anne-Wil Lensen
zoekt nog mensen uit Hardenberg, Ommen, Staphorst en Zwartewaterland.
Je kunt haar bereiken via a.lensen@zorgbelang-overijssel.nl

VR 18 SEPT, ZWOLLE: VIAA ORGANISEERT DAG ROND HECHTING VAN JONGE KIND
De Werkplaats sociaal domein regio Zwolle van hogeschool Viaa organiseert op vrijdag
18 september de masterclass ‘hechting’ in combinatie met een werkveld-dag rond het
jonge kind. De bijeenkomst vindt plaats in Theater de Spiegel te Zwolle en is zowel in het
theater als digitaal te volgen.
De masterclass hechting is interessant voor alle professionals uit onderwijs, welzijn,
opvang, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en sociaal domein.
Vanaf 9.00 uur verzorgen psychotherapeuten Marilene de Zeeuw en Resie Bessems
beiden een lezing over het thema hechting. Na de lunch kun je kiezen uit 6 netwerktafels
met inbreng van deskundigen uit de Zwolse wijken. De bijeenkomst duurt tot 15.30 uur.
Aanmelden kan tot maandag 7 september om 12.00 uur via www.viaa.nl/hechting

DIGITAAL SYMPOSIUM WINDESHEIM OVER INZET ERVARINGSDESKUNDIGEN
Hogeschool Windesheim en haar lectoraat GGZ en Samenleving organiseren op vrijdag
25 september een digitaal symposium. Alie Weerman presenteert vanaf 13.30 uur de
resultaten van een globaal onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen in
projecten voor personen met verward gedrag. Van 14.00 tot 16.30 uur volgen nog diverse
presentaties, reacties en reflecties. De bijeenkomst vindt online plaats via Teams. Er is
plek voor 250 deelnemers. Vraag een aanmeldformulier aan bij Sandra Verwoert:
s.verwoert@windesheim.nl

ZA 26 SEPT, AMERSFOORT: LANDELIJKE DAG PLUSMINUS
Vereniging Plusminus (voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten)
organiseert op 26 september een landelijke dag in Amersfoort. Het thema is ‘Ik ben
stabiel’. Vanwege corona worden de 120 bezoekers verdeeld over twee locaties, beide
vlakbij het station. Het ene programma begint met het plenaire gedeelte en het andere
met de kleinere gespreksgroepen. Aanmelden kan via de homepage www.plusminus.nl
De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 15.00 uur en de toegang is gratis.

GRATIS CURSUSDAGEN VAN PGO SUPPORT NU OOK IN ZWOLLE

PGOsupport organiseert advies en scholing voor vrijwilligers van cliëntenorganisaties.
De trainingen zijn gratis. Je betaalt vooraf 100 statiegeld, maar dat bedrag krijg je terug
als je aanwezig bent geweest. PGOsupport biedt haar lesdagen steeds vaker aan buiten
het eigen bureau in Utrecht.
De komende maand komen er drie cursussen naar Zwolle. Op dinsdag 22 september
en 6 oktober kun je meedoen aan de tweedaagse cursus effectief presenteren. Je leert
hoe je een presentatie opbouwt en afstemt op je toehoorders. Trainer is theatermaker
en acteur Thijs Roovers.
Op donderdag 1 oktober leer je hoe je andere cliënten helpt bij individueel
lotgenotencontact, telefonisch of face te face. Op vrijdag 2 oktober leer je meer over je
(toekomstig) werk als gespreksleider in een lotgenotengroep.
Kijk voor meer info en aanmelden op de website www.pgosupport.nl >>> academie >>>
cursusagenda en filter op ‘Zwolle’. Je ziet dan direct hoeveel plaatsen nog open zijn.
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Let op: om mee te doen moet je wel betrokken zijn bij een lokale of landelijke
patiëntenorganisatie. Je mag voor je aanmelding het GGZ Beraad gebruiken. Stuur dan
eerst een mail naar info@ggzberaad.nl

KANDIDATEN GEZOCHT VOOR ROOS VAN ELISABETH

Wie zet zich in Overijssel op een bijzondere manier in voor de integratie van mensen
met een GGZ-achtergrond, en wie verdient daarvoor een onderscheiding?
Het bestuur van het Elisabethfonds roept iedereen op om mensen aan te melden voor
een speciale waardering. Jouw kandidaat maakt dan kans op een nominatie voor de
Roos van Elisabeth. De Roos is een jaarlijkse prijs, die bestaat uit een kunstwerk en 500
euro. Op donderdag 19 november worden drie winnaars bekend gemaakt in de
categorie vrijwilliger, professional en inzet voor de jeugd.
Aanmelden kan tot 15 september. Via het mailadres info@st-elisabethfonds.nl kun je
een formulier opvragen en de criteria voor toekenning. Vergeet niet om de kwaliteiten
van je kandidaat goed te beschrijven.
Info over eerdere prijswinnaars vind je op www.st-elisabethfonds.nl

ZORGBELANG OVERIJSSEL HOUDT MELDPUNT OPEN IN CORONA-TIJD
Zorgbelang verzamelt al vanaf april ervaringen van inwoners van Overijssel met zorg en
in de Corona-tijd. De persoonlijke ondersteuning kan immers (blijvend) veranderd zijn
door de coronamaatregelen. Je kunt Zorgbelang bereiken via hun eigen meldpunt. Jouw
ervaringen mogen zowel positief als negatief zijn.
Zorgbelang bundelt de signalen en deelt ze met inspectie, gemeenten, zorgaanbieders en
zorgverzekeraars. Deze partijen kunnen met de input de zorg verbeteren.
Zorgbelang ontving in de periode juni en juli 84 meldingen. In de rapportage staat: “Het
aantal meldingen neemt af. De zorg is grotendeels weer opgestart of mensen raken
gewend aan de maatregelen. Veel signalen betreffen problemen die al bekend zijn.
Nieuwe signalen gaan steeds vaker over de kwaliteit van het leven en steeds minder
over de kwaliteit van de zorg. Ook komen er minder berichten binnen over specifieke
zorgaanbieders en steeds vaker over algemene thema’s zoals mondkapjes.”
Jouw ervaringen zijn nog steeds welkom via meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl of
telefonisch van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur op 074- 291 35 97

DEEL SOCIAL RUN VERPLAATST NAAR DE REGIO
De landelijke estafetteloop Socialrun vindt dit jaar plaats van 18 tot 20 september. Vorig
jaar deed een recordaantal van 50 teams mee, vaak met medewerkers en cliënten uit de
zorg. Elk team bestaat uit minimaal acht lopers, die in 48 uur een route van 555
kilometer afleggen. Ieder team vraagt zijn achterban om de prestatie te sponsoren. De
opbrengst gaat naar anti-stigma activiteiten in de regio.
Vanwege corona doen slechts drie teams mee aan de geplande route door ZuidNederland. Er is dit jaar geen centrale start en finish. Wel vinden er 80 kleinere
initiatieven plaats. De organisatie gaf eerder dit jaar elke ploeg hiervoor de ruimte.
Zo kiest het team Hersenwandelingetjes, dat voor een deel uit Zwollenaren bestaat, voor
een route die begint en eindigt in Assen. De teams van Mediant en van CCE kiezen voor
een 24 uur estafette in Zwolle, vanaf de baan van atletiekvereniging PEC. Het startschot
klinkt op zaterdag 19 september om 12.00 uur. Supporters en belangstellenden zijn
welkom op de Urksteeg 1. Meer info is te vinden op www.avpec1910.nl
De deelnemende teams, teamleden en sponsoracties zijn te vinden op www.socialrun.nl
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NIEUWE ZORGORGANISATIE ‘GEWOON ZES’ ONTSTAAT UIT FUSIE
De zorgorganisaties ZeS op maat en GewoonZorg gaan in oktober fuseren. De nieuwe
naam wordt GewoonZes. Beide bedrijven zijn zo’n 10 jaar geleden opgericht en hebben
hun wortels in Zwolle. Zes op maat heeft ook een locatie in Steenwijk, GewoonZorg een
locatie in Kampen. Daarnaast zijn er cliënten in Dalfsen en Hattem.
Met de fusie ontstaat een organisatie voor begeleid wonen en ambulante hulpverlening
met 55 zorgverleners. Opvallend is dat er geen ervaringsdeskundigen in dienst zijn.
Jan Jaap Modderman en Daniel van der Breggen (voormalige eigenaren Gewoonzorg)
worden directeur-bestuurders van GewoonZes. Zij hebben als duo de dagelijkse leiding.
Pieter Bas Veen (voormalig bestuursvoorzitter van Zes op maat) wordt bestuurder en
adviseur.

BIJEENKOMSTEN ROND ‘AUTISME EN GENDER’ TREKKEN VEEL PUBLIEK
Er is veel belangstelling voor de refereermiddag over autisme en genderproblematiek
die Dimence op 10 september organiseert in Deventer. De plekken in de zaal zijn al
‘uitverkocht’. Ook een recente avond van het NVA in Zwolle over dit thema bracht
opvallend veel mensen op de been.
De aanleiding voor de bijeenkomst in Deventer is het verband tussen mensen met
autisme en vaker of langer een zoektocht hebben naar genderidentiteit en/of seksuele
oriëntatie.
Bij de uitnodiging schrijft Dimence: “Onlangs hebben clinici een mogelijke
oververtegenwoordiging van autismestoornis en kenmerken opgemerkt bij personen met
genderdysforie (GD) en een oververtegenwoordiging van kenmerken van GD bij mensen
binnen de autisme spectrum stoornissen.”
Daarnaast bleek onlangs uit onderzoek van de Vrije Universiteit dat mensen met
autisme minder stellig zijn over hun seksualiteit. Een GGZ Nieuwsbrief bracht dit nieuws
onder de kop: ‘Mensen met autisme zijn minder vaak hetero.’
De eerste spreker op het referaat is een bijzondere ervaringsdeskundige: Marvel Harris.
Deze 25-jarige fotograaf uit Zutphen begon zijn leven als vrouw, en gaat nu non-binair
door het leven. Dat proces heeft hij zelf via foto’s vastgelegd. Op de middag komt ook
Ivan Henczyk (33) aan het woord. Hij is autist en homoseksueel en heeft bij COC
Nederland de werkgroep Autiroze opgericht.
Drie andere sprekers hebben een achtergrond in psychologie en onderzoek.
Ook al heeft de middag een wetenschappelijk sausje, initiatiefnemer Dirk Jan van Dijk is
‘gewoon’ begeleider bij Dimence en werkzaam op de locatie Lorna Wing. In de volgende
Nieuwsbrief stellen we hem een aantal vragen over de aanleiding van de middag, het
verloop en het vervolg.
Meer info op www.dimence.nl >>> ‘nieuws’ >>> ‘6 augustus’
Brede expertise door mensen met autisme: www.autismeoverijssel.nl

BARBECUE GGZ BERAAD GAAT NIET DOOR
De eerder aangekondigde BBQ op 5 september in Dalfsen gaat niet door. Het is op dit
moment te riskant om een grotere groep mensen te ontvangen in een privé tuin. Het
GGZ Beraad hoopt snel andere netwerkbijeenkomsten te kunnen aanbieden in de regio
Zwolle.
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ACHTERGROND

OVERGANG WMO NAAR LANGDURIGE ZORG: CIZ WIJST 95% AANVRAGEN TOE
Vanaf 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor inwoners met
een GGZ-achtergrond. De organisatie die Wlz indicaties afgeeft, het CIZ, wil dit jaar al
zoveel mogelijk aanvragen verwerken. De aanvragen voor Wlz komen grotendeels van
mensen die al langdurig beschermd wonen.
Het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie dat bij het CIZ binnenkomt groeit gestaag.
Eind juni waren ruim 8000 aanvragen binnen; ruim 5000 daarvan zijn toegewezen.
Circa 5% is afgewezen; de rest is nog in behandeling. De planning was dat het CIZ het
proces van indicatiestelling rond 1 oktober zou afronden. De verwachting is nu dat dit
later wordt, maar wel voor 1 januari 2021.
Door de uitloop vraagt het CIZ extra aandacht voor cliënten die de indicatie via een
persoonsgebonden budget (pgb) willen uitvoeren. Zorgkantoren voeren met mensen die
een pgb willen altijd eerst een gesprek voordat ze dat pgb toekennen. Als mensen pas
laat hun indicatie krijgen, blijft er weinig tijd over om voor 1 januari dat gesprek te
voeren en het pgb te regelen. Dus dien voor een Wlz met pgb extra snel een aanvraag in.
Bron: Nieuwsbrief Wlz van Mind, 30 juli 2020

ZORGAUTORITEIT NZa: ‘INVOERING NIEUWE BEKOSTIGING GGZ KAN VANAF 2022’
De nieuwe bekostiging voor de ggz kan in 2022 worden ingevoerd. Dat adviseert de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS en de
minister voor Rechtsbescherming.
De NZa maakte eerder dit jaar al een schets van de nieuwe bekostiging op basis van het
zorgprestatiemodel. Dit betekent dat de ggz wordt betaald op basis van het type zorg, de
tijdsduur hiervan en het beroep van de behandelaar. Hiermee is de betaling via diagnose
behandeling combinaties (dbc’s) en zorgzwaartepakketten (zzp’s) verleden tijd.
Samen met brancheorganisaties in de ggz en forensische ggz (fz) heeft de NZa het
zorgprestatiemodel verder uitgewerkt. Op basis daarvan adviseert de toezichthouder
om de nieuwe bekostiging van ggz & fz per 2022 in te voeren. ‘De NZa hecht eraan dat de
bekostiging wordt gekoppeld aan een vorm van zorgvraagtypering, die ook per 2022
moet worden ingevoerd. Daarin classificeert de zorgprofessional de aard en ernst van de
zorgvraag van de patiënt’, meldt de NZa op de eigen website.
Volgens de NZa maakt dit model de bekostiging van zorg een stuk eenvoudiger. Er is
minder administratie nodig en de patiënt krijgt een begrijpelijke nota. Ander voordeel
moet zijn dat er sneller gedetailleerde informatie beschikbaar is voor beleidsdoeleinden
en facturering.
Het zorgprestatiemodel biedt ook ruimte voor digitale zorg. Het geeft behandelaren
‘maximale mogelijkheden’ om consulten digitaal vorm te geven, mits de patiënt hier
behoefte aan heeft en het in de behandeling past.
De NZa verwacht dat de staatsecretaris en de minister in september een besluit nemen
over de invoering van het zorgprestatiemodel vanaf 2022.
Bron: nieuwsbericht Skipr, 27 augustus 2020
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
De Nieuwsbrief van het GGZ Beraad is digitaal te lezen op de websites van het GGZ Beraad Overijssel, Autismenetwerk
Overijssel, Cliëntenportaal RIBW Groep Overijssel en Seniorenplatform Steenwijkerland.
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