
 

 

                                                   Extra nieuwsbrief 19 november 2018 

 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en 
behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds 
Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 18 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 
cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland.  

 
   

 

VN-Verdrag: ook voor burgers met een psychische 
kwetsbaarheid - informatiebijeenkomst 21 november! 

  

 
  

  In 2016 is het VN Verdrag voor mensen met een handicap 

en/of met een psychische kwetsbaarheid geratificeerd door 

de Nederlandse Overheid. Het verdrag heeft simpelweg als 

uitgangspunt dat mensen niet gediscrimineerd mogen 

worden vanwege het feit dat zij gehandicapt en/of 

psychisch kwetsbaar zijn. Hierover is op 21 november 

2018 een informatiebijeenkomst bij MIND in Amersfoort 

van 14-16 uur. Aanmelden kan nog, via een mail naar 

Steven.Makkink@wijzijnmind.nl.  
Meer informatie over het programma 

 

 
   

 

Rectificatie nieuwsbericht Dag v/d Ervaringsdeskundige 

  

 
  

  In de nieuwsbrief van vorige week is per abuis een foutje 

geslopen in de titel van een bericht: de exacte datum van 

de Dag van de Ervaringsdeskundige is nog niet bekend, 

maar zal naar verwachting rond 1 april plaatsvinden.  
Na Venlo, Groningen en Heiloo zal dus rond 1 april 2019 

de Dag van de Ervaringsdeskundige plaatsvinden 

in Twente. Ervaringswerkers uit zes organisaties gaan de 

organisatie op zich nemen: Wopit, MensdoorMens, Ixta 

Noa, RIBW GO, Intact en Bureau Herstel Mediant. Exacte 

datum en locatie worden nog bekend gemaakt. E.e.a. is te 

volgen op de website www.dvded.nl. 
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Zeven projecten lokale cliënten- en familieorganisaties 
gehonoreerd  

  

 
  
  

  MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft 

onlangs subsidie toegekend aan zeven projecten die een 

bijdrage leveren aan het versterken van regionale cliënten- 

en familieorganisaties. Het gaat om organisaties die zich 

richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid 

(voor & door cliënten, familieleden en/of naasten). Het 

doel van de subsidie is dat zij hiermee regionaal hun stem 

beter kunnen laten horen. Regio’s waar nog weinig 

cliënten-, familie- en/of naasten initiatieven zijn, hebben 

we daarbij voorrang gegeven, net als projecten die de 

regionale samenwerking versterken en daarbij gebruik 

maken van de bouwstenen voor participatie en herstel. 
Lees hier welke projecten gehonoreerd zijn  

 

 
   

 

Samen beslissen in de ggz: hoe doe je dat? 

  

 

  MIND heeft (in samenwerking met het Trimbos-instituut, 

GGZ Nederland, het Nederlands Instituut voor Psychologen 

en Synquest) enige tijd geleden een vragenlijst uitgezet 

onder de leden van het ggz-panel van MIND om te 

achterhalen wat de ervaringen van mensen zijn met het 

onderwerp 'samen beslissen'. In de praktijk blijkt dat het 

nog helemaal niet zo vanzelfsprekend is. 
Daarom hebben we een factsheet ontwikkeld met tips over 

samen beslissen voor zowel zorgverleners als 

cliënten. Lees verder 
 

 
   

 

Project Droom en Daad zoekt goede voorbeelden 
regionale beleidsparticipatie en belangenbehartiging! 

  

 
  
Ben of ken je een goed 

voorbeeld? 
Laat het ons svp uiterlijk 5 

december weten!  
Jetske.dejong@wijzijnmind.nl  
en jenny.dejeu@wijzijnmind.nl 

  We zijn specifiek op zoek naar: 
· Good en best practices op het gebied van lokale en 

regionale beleidsparticipatie en belangenbehartiging door 

regionale cliënt- en familievertegenwoordigers, op 

onderwerpen (zie projectpagina) van de Meerjarenagenda 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
· Werkzame elementen in beleidsparticipatie en 

belangenbehartiging. 
· Wensen uit de regio voor versterking van 

beleidsparticipatie en belangenbehartiging op de acht 

onderwerpen van de MJA BW en MO. 
  
Dit project is onderdeel van de Meerjaren Agenda 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Ook 

jongerendakloosheid is onderdeel van deze agenda. 
Lees verder op onze projectpagina 
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-

partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND 

Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Mocht je deze nieuwsbrief niet meer 

willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze 

link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de 

redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl  

  
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400 
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