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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. Met de stichting 
MIND, MIND Korrelatie, 19 lidorganisaties, 40 regionale organisaties, 25 familie- en naastenraden en 25 
cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland.  

 
   

 

Koning Willem-Alexander bezoekt Zelfregiecentrum 
Weert 

  

 

  Dinsdagochtend 21 januari bezocht Koning Willem 

Alexander samen met Paul Blokhuis, staatssecretaris van 

het Ministerie van VWS, het Zelfregiecentrum (ZRC) in 

Weert. Dit centrum, dat aangesloten is bij MIND, biedt 

mensen met een psychische kwetsbaarheid opvang in de 

regio.  
Lees hier het verslag van het bezoek 
Foto: Patrick van Katwijk 

  

Koning en staatssecretaris met delegatie in gesprek 
over terugdringen dakloosheid 
Tijdens het bezoek ging de koning met een landelijke delegatie in gesprek over de 

enorme opgave van dit moment om het aantal dak- en thuisloze mensen drastisch 

terug te dringen. Sonja Visser en Jenny de Jeu maakten o.a. namens MIND deel uit 

van deze delegatie. 

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is nog nooit zo groot geweest. Het betreft 

voor een flink deel mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er is een wooncrisis en 

in veel steden barst de maatschappelijke opvang uit zijn voegen, elke nacht slapen er 

(vaak kwetsbare) mensen op straat. In Den Haag is zelfs een wachtlijst van zo’n 88 

mensen voor een pasje voor de nachtopvang. Lees hier het verslag van het gesprek  

 
   

 

Doen en doorpakken in de ggz belangrijker dan ooit 

  

https://email.nwsbrf.nl/55293qubmavaehwsbaoamusapahqb/click.php
https://email.nwsbrf.nl/85a30qubjafaehwsbadamusaaahqb/click.php


 

  De urgentie om problemen in de ggz aan te pakken is 

groter dan ooit. Daar werken wij als MIND hard aan. De 

veelvuldige ondertekening van de petitie Lijm de zorg 

afgelopen week, maakt duidelijk dat een groot aantal 

Nederlanders dit ook zo ziet. Deze actie steunt de koers 

die MIND al vaart. Dit signaal zet ons werk extra kracht 

bij. MIND roept haar achterban op om de petitie te 

tekenen en te laten horen dat er nú veranderingen 

moeten komen. Onderteken de petitie hier:  
https://lijmdezorg.nl/petitions/lijm-de-zorg  

Als belangenbehartiger van cliënten in de ggz gaan we zelfs een stap verder: we 

maken ons hard om de genoemde punten ook te realiseren. In het komende Algemeen 

Overleg in de Tweede Kamer op 29 januari vragen we aandacht voor veel van de 

genoemde punten en komen we met oplossingen voor zorg voor mensen met de meest 

complexe problemen, terugdringen van wachttijden, gerichte inzet van capaciteit en 

middelen, verbetering van de ambulantisering en een nationaal preventieakkoord voor 

de psychische gezondheid.  

Lees verder 

 
   

 

Aanmelden voor MIND Familie-/Naastendag kan vanaf 
nu! 

  

 

  Na het succes van de vorig twee edities organiseren we 

op zaterdag 14 maart weer een MIND Familie-

/Naastendag in Amersfoort. Een dag die je niet wilt 

missen als je familie of naaste ben van iemand met een 

psychische aandoening. Het thema van de dag is: 'Geef 

je grenzen aan?!' (Deze dag is uitsluitend bestemd voor 

familie en naasten, dus niet voor hulpverleners). In de 

ochtend is er een plenair deel met interessante sprekers. 

’s Middags zijn er informatieve én ontspannende 

workshops. Er is volop ruimte om ervaringen uit te 

wisselen. 
De MIND Familie-/Naastendag komt tot stand door samenwerking van organisaties die 

verbonden zijn aan MIND.  

Meer informatie over het programma, de workshops en het aanmeldformulier vind 

je hier.  

 
   

 

Informatiebijeenkomsten nieuw programma 
GeestKracht 

  

 

  MIND en FNO bundelen samen hun krachten in een 

nieuw programma, GeestKracht. Samen willen 

we kansen vergroten voor psychisch kwetsbare 

jongvolwassenen (16-35 jaar) en ons richten op 

preventie en participatie rondom de grote en diverse 

groep jongvolwassenen met psychische problematiek 

(eventueel in combinatie met verslavingsproblematiek).  

https://email.nwsbrf.nl/45a3cqubbaraehwsbadamusazahqb/click.php
https://email.nwsbrf.nl/7afa5qubhaiaehwsbalamusaaahqb/click.php
https://email.nwsbrf.nl/4c8eaqubwaaaehwsbapamusatahqb/click.php


Ter introductie van het programma GeestKracht worden twee inspiratiebijeenkomsten 

georganiseerd, op dinsdag 18 februari van 13.30- 16.30 uur bij FNO in Amsterdam 

en op woensdag 26 februari van 09.30-13.00 uur bij MIND in Amersfoort. 

Tijdens deze bijeenkomsten krijgen potentiële aanvragers meer informatie over het 

nieuwe programma en de eerste open call voor GeestKracht. Meer info en aanmelden 

 
   

 
 
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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