
 
  

 

 

                                                          Nieuwsbrief 12 februari 2020 

 
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 werken we 
aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland.  

 
   

 

In memoriam: Jozé Moonen 

  

 

  Op zondag 9 februari is Jozé Moonen overleden. Zij was 

hét gezicht van het Zelfregiecentrum Weert. Haar actieve 

inzet bij het Zelfregiecentrum beëindigde zij op 21 

januari 2020 met het werkbezoek van staatssecretaris 

Paul Blokhuis en Koning Willem-Alexander. Tijdens dat 

bezoek zette zij met de ‘afgeknipte stropdas’ het Weerter 

Zelfregiecentrum en het Weerter maatschappelijk 

opvangmodel landelijk op de kaart. Jozé zal zeer gemist 

worden. Wij wensen haar familie, vrienden en collega's 

veel sterkte toe in deze verdrietige tijd.  
 

 
   

 

Kamer zet eerste stappen op het gebied van 
doorzettingsmacht en ervaringsdeskundigheid 

  

 

  Het Algemeen Overleg ggz in de Tweede Kamer van 

woensdag 29 januari stond voornamelijk in het teken van 

wachttijden en -lijsten in de ggz. De gevoerde actie door 

Charlotte Bouwman en Lijm de zorg maakte nog eens 

extra duidelijk hoe hoog de urgentie is. Staatssecretaris 

Blokhuis en alle fracties waren het op één punt eens: er 

moet op korte termijn wat gebeuren. De dag erna 

werden 11 moties ingediend, onder andere over het 

regelen van doorzettingsmacht en de vergroting van de 

inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen.  
Dinsdag 4 februari stemde de Tweede Kamer: met de aangenomen moties over 

doorzettingsmacht en ervaringsdeskundigheid zet de Tweede Kamer een stap in de 

goede richting. Nu nog de resultaten! Lees verder 

 
   

https://email.nwsbrf.nl/97a45qeeyaoaehweyavaeesafahqb/click.php


 

Bijeenkomst 'Ervaringen met de Wvggz' 21 februari 

  

 

  Op vrijdag 21 februari 2020 vindt van 12.00-15.00 uur 

een Themabijeenkomst van de Kamer Cliëntenraden van 

MIND plaats in Amersfoort. Iedereen is van harte 

welkom.  
Het programma bevat (onder voorbehoud) de volgende 

onderwerpen: Ervaringen met - en zorgen over de Wet 

Verplichte ggz; Inzagerecht in het electronisch 

patiëntendossier (EPD); de Persoonlijke 

GezondheidsOmgeving (PGO); De psycho-diagnostisch 

werkende; De media en incidenten in de ggz; De inzet 

van de drugshond in de instelling; Het rookbeleid.  
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via 

clientenraden@wijzijnmind.nl  
 

 
   

 

Wvggz Ervaringenmonitor: geef je ervaring online door! 

Via de Wvggz Ervaringenmonitor van MIND kan iedereen ervaringen met de Wvggz, 

positief of negatief, delen. Met deze ervaringen willen we beter zicht krijgen op de 

praktijk rondom verplichte zorg in 2020 en kunnen we belangrijke signalen doorgeven 

aan de wetgever. 

Meer informatie en link naar de Wvggz Ervaringenmonitor 

 
   

 

Campagne F-ACT 'Minder Dwang' 

In januari 2020 startte F-ACT Nederland de campagne Minder Dwang. Met deze 

campagne wil F-ACT Nederland haar teams informeren over en mobiliseren tot het 

voorkomen van dwang bij ambulante psychische gezondheidszorg. Aanleiding voor de 

campagne zijn twee nieuwe wetten die per 1 januari 2020 van kracht zijn geworden, de 

Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Beide wetten maken het 

mogelijk om verplichte zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. F-ACT Nederland 

benadrukt met de campagne Minder Dwang dat dwang zeer beschadigend kan zijn voor 

mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en daarom zoveel mogelijk moet 

worden voorkomen. 

Kijk voor meer informatie op https://www.f-actnederland.nl/minder-dwang/ 

 
   

 

MIND Familie-/Naastendag: 'Geef je grenzen aan?!' 

  

 

  Na het succes van de vorige 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 bent van iemand met een 

psychische kwetsbaarheid of aandoening. Het thema van 

deze dag is: 'Geef je grenzen aan?!' Deze dag is primair 

bestemd voor familie en naasten van mensen met 

psychische problemen. Meer informatie en aanmelden 
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Week van de Psychiatrie: 'Betekenisvol meedoen' 

  

 

  Veel burgers met een psychische kwetsbaarheid staan 

nog steeds op achterstand als het gaat om sociaal en 

maatschappelijk participeren. In de Week van de 

Psychiatrie (23-29 maart) 2020 staat om deze reden het 

thema 'Betekenisvol Meedoen!' centraal. 'Kwaliteit van 

leven' is één van de beleidsspeerpunten van MIND, van 

waaruit we meerdere initiatieven ondernemen. We 

dragen deze week dan ook een warm hart toe.  
  

Kijk voor meer informatie over de Week van Psychiatrie en om je aan te melden voor 

de landelijke slotbijeenkomst op zaterdag 28 maart 2020 in het Stadhuis van Utrecht 

op www.weekvandepsychiatrie.nl Organiseer je zelf regionaal of lokaal een activiteit in 

de Week van de Psychiatrie? Meld het via jrvandentol@hetnet.nl aan de beheerder van 

de website Richard van den Tol. De activiteit wordt dan op de site geplaatst.  

 
   

 

NVvP-congres 1-3 april in teken van 
'Precisiepsychiatrie' 

Het thema van het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 

dat plaatsvindt in Maastricht (MECC) van 1-3 april is dit jaar Precisiepsychiatrie.  

Kijk voor meer informatie op https://www.nvvp.net/voorjaarscongres 

De MIND-achterban kan voor een sterk gereduceerd tarief dit congres bezoeken: € 25,- 

per dag. Wil je van deze regeling gebruik maken? Gebruik dan deze link. 

 
   

 

Koplopergemeente worden in cliëntondersteuning? 

  

 

  Wil je in jouw gemeente samen met inwoners en 

professionals werk maken van de invulling van 

onafhankelijke cliëntondersteuning? Dan heb je nu voor 

het laatst de kans om koploper te worden. Gemeenten 

kunnen zich uiterlijk 13 maart 2020 aanmelden als één 

van de nieuwe koplopers. In 2017 startten de VNG, 

Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met 

ondersteuning van kennisinstituut Movisie, het traject 

Koplopers Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van 

cliëntondersteuning een impuls te geven. Het traject 

loopt nog door tot eind 2021. Meer info en aanmelden 
 

 
   

 

'Co-campagne' cliëntondersteuning van start 

Om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten, is een campagne 

gelanceerd: de Co-campagne. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners zijn 

voor mensen een gids in zorg en ondersteuning. Ze zijn goed op de hoogte van de (lokale) 

mogelijkheden en helpen mensen bij het vinden van passende zorg of ondersteuning. 
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Op de website www.clientondersteuning.co.nl/ kunnen mensen eenvoudig zien waar in de 

eigen buurt een Co te vinden is. De site bevat daarnaast ervaringsverhalen in de vorm van 

filmpjes en artikelen. Lees verder 
 

 
   

 

Eerste ggz-cliënten melden zich voor Wlz in 2021 

  

 

  De eerste ggz-cliënten hebben zich bij het CIZ 

aangemeld voor toegang tot de Wet langdurige zorg 

(Wlz). Het CIZ beoordeelt alle aanvragen. Alleen mensen 

die blijvend 24 uur zorg in de nabijheid of permanent 

toezicht nodig hebben, krijgen een indicatie voor de Wlz. 

De indicaties Wlz zijn pas vanaf 1 januari 2021 geldig. 

Tot die tijd houden mensen in principe de zorg die ze nu 

ontvangen vanuit de Wmo en/of zorgverzekeringswet.  
Lees verder 

 

 
   

 

Inschrijving voor Impactprijs 2020 geopend! 

  

 

  Heb je of ken je een goed project of initiatief dat 

werkelijk impact heeft op de kwaliteit van zorg of leven 

door de inbreng van het patiënten- of 

cliëntenperspectief? 
Wordt daarin bovendien goed samengewerkt met een 

andere partij? Bijvoorbeeld met een gemeente, 

ziekenhuis, zorgverlener, verzekeraar of 

onderzoeksinstelling? Meld nu je project of initiatief aan 

voor de PGOsupport Impactprijs patiëntenperspectief en 

maak kans op een geldbedrag tot € 4.000. De 

inschrijving is geopend! Meer info en aanmelden 
 

 
   

 

Kaarten beschikbaar voor concert S10 in Carré 

  

 

  Op woensdag 25 maart geeft muzikaal talent S10 een 

concert in Carré, in het bijzonder bedoeld voor jongeren 

met psychische problemen. Een eenmalig event, waarbij 

S10 bevriende artiesten heeft uitgenodigd om samen op 

te treden: Wende, Willem (The Opposites), Yung Nnelg 

en Ares. Het concert wordt georganiseerd in 

samenwerking met MIND. S10 (Stien den Hollander, 20 

jaar) is benoemd tot 3FM Talent en won 10 februari 2020 

een Edison in de categorie Best Alternative.  
  

Carré geeft via MIND 350 x 2 vrijkaarten weg voor het concert van S10. Wil jij kans 

maken op 2 vrijkaarten? Meld je aan en wie weet ben jij samen met een vriend(in) of 

familielid aanwezig bij deze bijzondere avond!  

Meer info en aanmelden 
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Even voorstellen... 

  

 

  Om de onderlinge kennisuitwisseling en 

samenwerking tussen leden, regionale organisaties, 

familie- en naastenraden, cliëntenraden en het 

bureau verder vorm te geven, heeft MIND een 

Coördinator Vereniging 

aangetrokken. Lieke Montagne gaat samen met 

Steven Makkink werken aan het vergroten van de 

(onderlinge) samenwerking en het bevorderen van de 

ledencommunicatie binnen MIND. 
Lees verder 

 

 
   

 

Landelijke bijeenkomsten en regionale taskforces over 
wachttijden 

  

 

  Naast alle politieke commotie gaan lopende activiteiten 

voor de aanpak van wachttijden gewoon door. Op 3 

maart is er in Amersfoort een kennissessie over 

persoonlijkheidsstoornissen en wachttijden. En op 9 april 

vindt het landelijke congres plaats met als motto: 

Wachttijden ggz pakken we samen aan! Voor meer 

informatie en aanmeldingen: 

https://wegvandewachtlijst.nl/bijeenkomsten. 

In de meeste regio’s blijven daarnaast regionale taskforces wachttijden actief. Soms 

zijn die gecombineerd met andere regionale overleggen, bijvoorbeeld voor 

ambulantisering of verward gedrag. MIND ondersteunt cliënt- en 

familievertegenwoordigers in de regionale taskforces en organiseert desgewenst 

bijeenkomsten voor informatie en uitwisseling. Contactpersoon: Nic Vos de 

Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl.   

 
   

 

Bijeenkomst MIND in de Regio 18 maart 

  

 

  Op weg naar sterke MIND-regio's en een branche-

vereniging voor zelfregie-organisaties 
Woensdag 18 maart 2020 vindt van 13.00-16.00 uur de 

bijeenkomst Mind in de Regio plaats. Op het programma 

staan (onder voorbehoud) de volgende onderwerpen: 
• De betekenis van het meerjarenprogramma MIND 

'Zelfregie in kansrijke contexten' voor regionale 

MIND-organisaties. 
• De ontwikkeling van de versterking van de 

infrastructuur voor MIND-regio's  
• De presentatie van de plannen voor een branche-

vereniging voor zelfregie-organisaties 
• De Vliegende Brigade bestaande uit 

ervaringsdeskundigen - de bedoeling en de stand 

van zaken 
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• De betekenis van ZonMw-programma's voor 

regionale MIND-organisaties: Voor Elkaar, Juiste 

Zorg Op de juiste Plek (JZOP), Toekomst 

Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang, 

etc.. 
Alle betrokkenen bij MIND zijn welkom. Aanmelden kan 

via regiokamer@wijzijnmind.nl 
 

 
   

 

In het kort... 

 
• TeamED Amsterdam is een sociaal uitzendbureau en zet 

ervaringsdeskundigen in op verschillende plekken. Op dit moment is er wegens 

ziekte behoefte aan een coördinator Stadsdeel Oost. Interesse? Kijk op deze 

pagina. 
• Hulpkaarthouders gezocht! Voor het onderzoek naar de effectiviteit van de 

Hulpkaart/Crisiskaart worden mensen gezocht die deze kaart gebruiken. Meer 

info en mogelijkheid om je aan te melden vind je hier. 
• Kompassie Den Haag, steunpunt voor mentale gezondheid, zoekt een nieuwe 

collega. Meer info over de vacature vind je hier.  
• Gratis trainingen zelfredzaamheid voor jongeren en ouders. Het ZonMw-

project Stand Up biedt gratis -live online- trainingen op het gebied van 

zelfredzaamheid aan voor jongeren met diverse culturele achtergronden die te 

maken hebben (gehad) met ggz-problematiek en voor ouders van deze 

doelgroep. Heb je interesse? Check de flyer en meld je hier aan. 
• Online schrijfhulp voor naasten; schrijf over je ervaringen en de invloed die 

de psychische kwetsbaarheid van je naaste op jou heeft (gehad).  

Meer informatie vind je hier. 
Meer nieuws vind je op https://mindplatform.nl/nieuws en 

https://wijzijnmind.nl/nieuws. 
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