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Beste initiatiefgroep, 

 

 
Voor je ligt een verzameld werk met inspirerende voorbeelden van activiteiten die de afgelopen jaren in het land 

zijn ondernomen, ontwikkeld en tot successen hebben geleid. Successen die de mensen uit de doelgroep goed 

voor het voetlicht brachten bij wethouders en beleidsambtenaren of die de beeldvorming een positieve duw de 
goede richting uit gaven. Ook zijn belangrijke netwerken opgebouwd en uitgebreid. Kortom successen die 

bijdragen aan de drie hoofddoelstellingen van het Programma: ‘Meer en beter’, ‘Solidariteit en samenwerking' en 

'Verbetering beeldvorming': 
 

 

Iedere initiatiefgroep vindt een geheel eigen wijze die past bij de groep zelf en bij de lokale omstandigheden. 

Het is interessant om eens een kijkje in de keuken van andere initiatiefgroepen te nemen en over de eigen 
grenzen heen te kijken. Het stimuleert om (weer) eens stil te staan bij hetgeen is gedaan en is bereikt. 

Hopelijk kan deze greep uit de vele activiteiten je inspireren!  
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Amsterdam schuift aan bij de theetafel 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

30 mei 2007 
Geen gelikte powerpointpresentatie, geen officiële teksten. Gewoon, informeel aanschuiven bij de 
theetafel en beginnen met je verhaal. Dat werkt het best. 

Gerda Verveld, projectmedewerker van het programma Lokale Versterking voor de initiatiefgroep Amsterdam, 
had van tevoren bij de hulpverleners geïnformeerd hoe ze zich het best kon voorbereiden op haar bezoek aan 
Dagactiviteitencentrum Wingerd in Amsterdam-Noord op 23 mei. Haar doel: de aanwezigen op die avond 
informeren over wat de Wmo voor hen betekent. En hen stimuleren hun behoeften kenbaar te maken. Het werd 
een nuttig bezoek. 

Doorvragen, confronteren 
DAC Wingerdweg voorziet in de dagbesteding van mensen met een psychische handicap. Wekelijks organiseert 
het DAC een ‘theetafel’ voor de aanwezigen. Deze bijeenkomsten hebben als doel met elkaar in gesprek te gaan 
en hebben meestal een thema. Een gelegenheid bij uitstek voor initiatiefgroep Amsterdam om de Wmo onder de 
aandacht te brengen. 

De Wmo is voor velen ver van hun bed, zo al bleek snel. “Ze weten hier toch wat ik nodig heb” of “Dat doen ze 
hier toch voor me”: typerende reacties op het verhaal van Gerda. Maar dat veranderde. Gerda: “Als tegenreactie 
vroeg ik: ‘Wat als het activiteitencentrum er niet meer is’. Toen had ik de aandacht. Ik kon uitleggen dat de Wmo 
daar om draaide. Dat er geld nodig is van de gemeente voor het centrum en andere activiteiten waar ze behoefte 
aan hebben. Maar dat ze die behoeften wel zelf kenbaar moeten maken. Bij de gemeente én bij de instellingen”. 

Laagdrempelig blijven 
Rijst de vraag: hoe kan een DAC-bezoeker zijn stem laten horen? Volgens Gerda moet het vooral laagdrempelig 
blijven: “In een DAC kunnen de bezoekers de hulpverleners op de hoogte stellen van hun ideeën, die kunnen dan 
de initiatiefgroep van Lokale Versterking daarover weer informeren. Of ze kunnen direct contact met ons 
opnemen. Wij spelen hun wensen dan weer door naar de juiste mensen: belangenbehartigers of gemeente. Die 
rol van doorgeefluik nemen we graag op ons.” 

Brochure 
Initiatiefgroep Amsterdam heeft voor de groepen die zij bezoekt een speciale brochure laten maken. Daarin wordt 
kort en duidelijk uitgelegd wat de Wmo is en wat de wet voor hen betekent. De initiatiefgroep laat de brochures 
achter op de plaatsen waar de voorlichting wordt gegeven. Gerda: “De informatie die we geven moet bezinken. 
En ook moeten de bezoekers en hulpverleners ons later gemakkelijk kunnen bereiken als ze een idee aan ons 
willen doorgeven.” 

Balans opmaken 
Gerda kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst: “We moeten naar de mensen toe. ‘Outreachend’ te werk gaan, 
zoals dat met een moderne term heet. Om hen te informeren en te horen wat er speelt. Het is duidelijk dat deze 
groepen graag hun stem willen laten horen. Maar wij moeten hen mogelijkheden bieden. Laagdrempelig. Dat 
doen we met deze bijeenkomsten.” 

Meer informatie over dit initiatief: 
Gerda Baerveldt 
Projectmedewerker Programma Lokale Versterking GGz Wmo Initiatiefgroep Amsterdam 
T 020 7525100 
Initiatiefgroep-adam@lokaleversterking.nl 
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Klaas de Weerbaas neemt boek in ontvangst 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

29 mei 2008 - Klaas Karssen – ‘Klaas de Weerbaas’ – (Radio 10 Gold, RTV Drenthe) nam op 29 mei jl. het 
boek ‘Beschadigd maar niet geknakt’ in ontvangst tijdens de provinciale Wmo-conferentie in Hoogeveen 
uit handen van Cor Bras, voorzitter van de initiatiefgroep GGz Wmo Drenthe.  

 

Foto: Cor Bras (l) en Klaas de Weerbaas (foto: Deborah Kleine) 

Het boek bevat persoonlijke verhalen over overleven in de maatschappij bij psychische problemen, verslaving of 
dakloosheid. ‘Beschadigd maar niet geknakt’ is een uitgave van de Initiatiefgroep GGz-Wmo Drenthe. De 
verhalen zijn opgetekend door Marcella Kleine. 

Denk niet in grenzen 

De conferentie ‘Denk niet in grenzen maar in mensen!’ wordt door Zorgbelang Drenthe in samenwerking met de 
Initiatiefgroep GGz-Wmo Drenthe en Programma VCP georganiseerd. De conferentie begint om 9.30 uur en vindt 
plaats in theater De Tamboer te Hoogeveen. Tijdens de conferentie komen Wmo-raden, politici en ambtenaren 
samen om over de Wmo, cliëntenparticipatie en vernieuwende projecten te praten. Ook wordt er stil gestaan bij 
de vraag hoe er in Drenthe zal worden verder gegaan met cliëntenparticipatie. 
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Wmo conferenties alle provincies: mei 08 
De implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in de Gelderse gemeenten voortvarend 
ter hand genomen. De uitdaging aan lokale bestuurders om een invulling te geven aan de wet, heeft op diverse 
manieren vorm gekregen.  

Sinds de invoering van de wet op 1 januari 2007 is ruim een jaar verstreken. Tijd om terug te kijken en de 
behaalde resultaten met elkaar te delen. Ook tijd voor nieuwe inspiratie en bezinning op hoe het verder gaat. 
Daarom organiseren Zorgbelang Gelderland, het programma Lokale versterking GGz- Wmo en de 
ouderenbonden betrokken bij Lokaal in de Steigers, de Provinciale Wmo-Conferentie Gelderland op woensdag 28 
mei 2008 in Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn.  

De conferentie biedt inspiratie, presenteert behaalde resultaten, biedt mogelijkheden tot ontwikkeling en laat 
ruimte voor ontmoeting en netwerken. 

Doelgroep: 
Wmo-wethouders en -ambtenaren van Gelderse gemeenten, leden van Wmo-raden, uitvoerders en provinciale 
ondersteuners van de diverse stimuleringsprogramma's. 
Mei 2008 in het Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn 
E-mailadres miekebiemond@lokaleversterking.nl 
Telefoonnummer  Mieke Biemond, projectleider Lokale Versterking Gelderland, tel: 026-3842822 
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“Wij zien ons zitten”! 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

Miniconferentie Initiatiefgroep Midden- en Noord Limburg 
Venray, 10 mei 2007. 

 

Het is een druilerige donderdagmiddag in mei. Maar, binnen in De Witte Hoeve in Venray, is het warm en 
goed: ruim tachtig mensen hebben zich verzameld voor de miniconferentie van Initiatiefgroep Midden- en 
Noord Limburg. Met elkaar wisselen zij van gedachten over de versterking van de positie van mensen met 
een psychische handicap, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En vooral 
over hoe dit beter kan, waar knelpunten liggen en hoe we deze kunnen oplossen. 

 Initiatiefgroep Noord- en Midden-Limburg organiseerde deze miniconferentie over belangenbehartiging aan de 
Wmo-tafel in samenwerking met Cliëntenadviesbureau Noord- en Midden-Limburg. Doel van deze conferentie 
was elkaar te leren kennen, van elkaar weten wat je nodig hebt en met elkaar in gesprek te raken over de positie 
van mensen met een psychische handicap in de Wmo. Binnen de organisaties en platforms is heel veel kennis en 
kracht, de organisaties zijn sterk, maar alles moet gestructureerd worden om één gemeenschappelijke lijn te 
trekken naar de lokale overheid en een aantal voorzieningen in gang te zetten. Daarbij gaat het over 
voorzieningen die voorheen bij instellingen en organisaties zijn ondergebracht en waar de gemeente straks een 
belangrijke rol in gaat spelen. In het gedeelte voor de pauze werd aandacht besteed aan de stand van zaken van 
GGz-cliëntenbelangen op lokaal niveau, de rol van de belangenbehartiger en de voorzieningen. 
Na de pauze werden drie workshops georganiseerd, over de wijze waarop de doelgroep GGz haar belangen voor 
het voetlicht kan brengen en waar de achterban met zijn signalen terecht kan. De doelgroep en achterban worden 
dringend opgeroepen om te reageren en aan te geven wat er nodig is voor de participatie door GGz-cliënten. 

Belangenbehartiging 
Het kost de gemeente heel veel moeite om de huidige stand van zaken van belangenbehartiging in beeld te 
krijgen. Door mee te praten aan de overlegtafel Wmo, is het mogelijk om precies aan te geven op welke manier 
de voorzieningen het beste op maat gemaakt kunnen worden. De gemeenten gaan stapsgewijs aan de slag om 
de prestatievelden in te vullen. Dat proces neemt vier jaar in beslag. Het is bijzonder belangrijk dat de GGz-
cliënten hun invloed laten gelden. Dat is mogelijk door mee te praten aan de Wmo-tafel. Probeer daarom aan die 
tafel te komen! 

Belemmeringen 
Sonja Visser hield een inleiding gericht op een extra impuls voor het opkomen van de eigen belangen. De 
cliënten worden via het programma Lokale Versterking getraind in lokale belangenbehartiging en het opkomen 
voor de eigen belangen aan de Wmo-tafel. In het algemeen bestaan er belemmeringen om mee te doen en 
zelfredzaam te zijn. Bekende belemmeringen zijn drempels (voor de mensen met een zichtbeperking), 
slaapkamer op de verdieping (voor mensen die minder goed ter been zijn). Gemeenten hebben daar allerlei 
voorzieningen voor. De belemmeringen van mensen met een psychiatrische beperking zijn veel minder bekend. 
Deze belemmeringen moeten in de komende tijd dan ook heel veel aandacht krijgen waardoor bekend wordt hoe 
mensen met een psychiatrische beperking zelfredzaam kunnen zijn en kunnen meedoen aan de samenleving. 
Juist de Wmo-tafel is de gelegenheid om deze beperkingen bekend te maken. 
Via het programma Lokale versterking leren mensen die tot de doelgroep behoren of door de ogen van de 
doelgroep kijken, zich te binden en mee te praten aan de Wmo-tafels. Zij worden getraind in belangenbehartiging, 
de Wmo, mediagebruik en het onderhouden van communicatie met de achterban. 

Sonja Visser hield een interview met Chiel Remkes en Cor Rutten, twee deelnemers van de initiatiefgroep over 
hun ervaringen met belangenbehartiging tot nu toe. 

Vanzelfsprekend leven in de maatschappij 
Chiel gaf een toelichting over Wmo-klankbordgroep en Wmo raad in de gemeente Leudal, een gemeente in 
oprichting. In het Wmo platform zitten 25 mensen, vertegenwoordigers uit dorpsraden, cliëntenraden, 
vrouwenorganisaties, de stichting Welzijn en GGz zorgvragers. Het platform wordt georganiseerd en begeleid 
door het Huis van de Zorg, waarin ook gehandicapten en seniorenverenigingen zitten. Uit het platform is de Wmo-
raad ontstaan, daarin zij mensen opgenomen met een verstandelijke beperking, vrijwilligers, senioren, 
mantelzorgers, dorpsraden en cliëntenraden. De Wmo-raad overlegt met een beleidsambtenaar van de gemeente 
onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. 
Cor zit in Wmo-forum Venlo. Aan de overlegtafel zitten mensen uit het RZO Venlo. Dat is het Regionaal 
Zorgoverleg en bestaat uit een aantal zorgvragers, waarin de GGz inmiddels ook een plek heeft verworven. De 
sector wordt sinds kort gehoord. Het proces heeft een jaar of drie geduurd. Natuurlijk zijn er kansen voor de GGz. 
Deze kansen moeten vooral opgezocht worden, want ze worden je niet in de schoot geworpen zegt Cor. Pas 
sinds een jaar ontstaat er enig begrip voor de GGz. Het belangrijkste wapen in de strijd is 
ervaringsdeskundigheid: praten vanuit je eigen ervaring overtuigt mensen veel meer dan de mooiste theorieën. 
Het zou volgens Chiel en Cor prachtig zijn als mensen met een psychische handicap als vanzelfsprekend in de 
maatschappij kunnen leven, maar zij relativeren hun uitspraak direct door aan te geven dat er daarvoor nog veel 
water door de zee moet gaan. 
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Binnen de Wmo wordt gesproken over voorzieningen. Een voorziening is een middel dat helpt om beter te 
kunnen meedoen en beter en langer naar je eigen maatstaf zelfredzaam te kunnen zijn. Specifieke voorzieningen 
voor de GGz zijn onder andere een steunpunt PGB, maatjes, natuur en rust, vervoer, klussendienst, specifieke 
ontmoetingsplekken zoals een café of een zelfhulpgroep en een zorgboerderij. Voor sommige voorzieningen is 
een indicatie nodig, voor anderen niet. 

De workshops van de miniconferentie zoomen in op drie onderwerpen: 

• Wat zijn de behoeften in relatie met de Wmo, welke voorzieningen spelen en leven er?  
• Belangenbehartiging aan de Wmo-tafels;  
• Waar kan ik als achterban allerlei signalen kenbaar maken? 

Het belangrijkste signaal dat tijdens de miniconferentie is afgegeven is dat cliënten en ex-cliënten uit de GGz 
angst hebben om afgewezen te worden. Dit is dus een duidelijke drempel. Ook de naastbetrokkenen zijn bang 
om afgewezen te worden. Het Cliëntenadviesbureau en Lokale Versterking zullen deze thema’s in de komende 
tijd oppakken. Een andere conclusie is dat er grote behoefte is aan lotgenotencontact. In de regio Noord- en 
Midden-Limburg zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Maar er zijn ook verschillen: in Venray ervaart men 
een tekort aan mogelijkheden, terwijl in Roermond, Weert en Venlo naar de mening van de aanwezigen 
voldoende mogelijkheden zijn. Duidelijk is dat het gevoel van angst om afgewezen te worden en door de mand te 
vallen, leeft. 
Dan ligt er ook nog een aantal knelpunten op het gebied van vervoer, huisvesting en informatievoorziening. 
Crisisopvang buiten kantooruren is eveneens een groot probleem. Het centrale meldpunt voor knelpunten en 
contacten is het Cliëntenadviesbureau. Daarbij zijn ook cliëntenorganisaties aangesloten. 
Er is een specifieke behoefte aan begrip, aandacht en bejegening. 
Lokale versterking en het Cliëntenadviesbureau richten zich in de komende periode op twee sporen: enerzijds op 
organisaties die zorg verlenen proberen te beïnvloeden en te verbeteren. Anderzijds op het opzetten van nieuwe 
initiatieven met inbreng van cliënten. 

Uit de reacties van de deelnemers bleek dat men deze miniconferentie zeer heeft gewaardeerd. Er was voor 
ieder wat te halen, ruime gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. In de workshops kon 
men dieper op de verschillende aspecten van cliëntenversterking ingaan. 
Toen ik naar huis reed, piepte het zonnetje door de wolken. Het was een mooie en vooral boeiende dag. 

 

Samenvatting van de mini-conferentie ‘Wij zien ons zitten’ van 10 mei 2007 

Vers-van-de-pers! 

De stand van zaken op het gebied van GGz-belangenbehartiging aan de Wmo-tafels in onze regio: in de 
gemeenten Venlo, Venray, Meerlo-Wanssum, Leudal, Roermond, Nederweert en Sevenum zijn er GGz-
belangenbehartigers. 
Iedere Wmo-raad ziet er qua samenstelling en status anders uit. Onze belangenbehartigers zijn ervaren maar 
moeten meestal in hun eentje de kar trekken. 
Ter vergelijking: andere groepen zorgvragers zitten vaak met meerdere vertegenwoordigers aan de tafel en 
hebben ook een goed georganiseerde achterban. 

De belangenbehartigers in onze regio worden ondersteund door de ondersteuner van de initiatiefgroep en 
ondersteuners van het CAB. In de initiatiefgroep is er een goede informele uitwisseling, ook via de mail. In het 
gezamenlijk met thema’s bezig zijn en de historie aan de actualiteit te koppelen vormt zich gestaag een visie en 
worden vaardigheden op het gebied van belangen-behartiging ontwikkeld. 
Voor de leden is scholing aangevraagd en deze zal zich o.a. richten op: informatie over de Wmo, informeren en 
raadplegen van de achterban, spreken in het openbaar, lezen van nota’s, formuleren van een standpunt, etc. 

De beeldvorming over de GGz, de verslavingzorg, en de dak- en thuislozen is nog erg gekleurd. Vaak wordt 
als eerste gedacht aan ‘mensen die overlast bezorgen’ of zorgmijders. In de discussienota’s die de gemeenten 
over de uitvoering van de Wmo nu aan het schrijven zijn, zie je ook dat men sterk inzet om juist die groep 
(eigenlijk de OGGz) op een goede manier te gaan benaderen. 
De Provinciale platforms GGz hebben een visiedocument geschreven. In dit document doen zij een eerste aanzet 
om een completer beeld van de doelgroep te schetsen. Het is bedoeld als een groeidocument en is naar alle 
gemeenten gestuurd. 
Het gezamenlijk komen tot en het uitdragen van een beeld over onze doelgroep is ook een bezigheid waar de 
initiatiefgroep iedere bijeenkomst tijd en aandacht aan besteedt. 
Zoveel mensen zoveel beelden. Ook de doelgroep GGz kent heel veel verschillende mensen en gezichten. Zeker 
meer dan de kleine groep die blijkbaar iets vaker in het nieuws komt…. 

De voorzieningen voor mensen uit de doelgroep worden in kaart gebracht. Enerzijds blijkt dat veel mensen niet 
op de hoogte zijn van bepaalde voorzieningen, anderzijds zijn er gewoon nog te weinig passende voorzieningen. 
Bijvoorbeeld de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten of om te kunnen sporten in een rustige omgeving bij 
begeleiders die je op de juiste manier bejegenen. 
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In september organiseert de werkgroep ervaringsdeskundigen ‘Interactie’ een manifestatie over Maatschappelijke 
steunsystemen. Tijdens deze dagen zal uitgebreid worden stilgestaan bij de voorzieningen die er al zijn. 
Tijdens de miniconferentie van 10 mei hebben alle deelnemers een vragenlijst ingevuld waarin ze hebben kunnen 
aangeven waar ze tegenaan lopen als het gaat om meedoen en zelfredzaamheid, en welke voorzieningen ze 
hierin missen. 
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Bijeenkomst 'Gebruik je ervaring. Doe mee!' 
 

Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

Initiatiefgroep Utrecht Oost organiseerde op 23 juni jl. de bijeenkomst 'Gebruik 
je ervaring. Doe mee!', bedoeld voor iedereen uit de regio die betrokken is bij 
en wil meepraten over de participatie van mensen uit de (O)GGz bij de 
samenleving. Het werd een vruchtbare bijeenkomst. 

In mei van dit jaar bracht de initiatiefgroep al twee nieuwe folders 
(zie afbeelding) uit met dezelfde titel als de bijeenkomst. Doel: het werven van 
ervaringsdeskundigen uit de psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke 
opvang om mee te praten over de Wmo in hun gemeente, vanuit hun 
ervaringsdeskundigheid. 

Verschillende achtergronden 

Voortbordurend op deze folders organiseerde de initiatiefgroep de bijeenkomst op 23 
juni. Mensen met verschillende achtergronden kregen een uitnodiging, zoals: 
ervaringsdeskundigen uit de GGz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang, 
beleidsambtenaren en gemeenteraadsleden van diverse gemeenten uit de regio. 

Doel was met elkaar te praten over hoe de doelgroepen uit de GGz, 
maatschappelijke opvang en verslavingszorg kunnen mee praten over het 
gemeentelijk beleid, maar ook hoe ze mee kunnen doen met de samenleving. Een 
belangrijk onderwerp, omdat veel gemeenten deze Wmo-doelgroepen nog niet goed 
kennen. 

Participeren is... 

 

De initiatiefgroepleden hielden verschillende presentaties over de participatie van de doelgroepen. Daarna volgde 
een discussie in groepen over wat participatie precies is en welke rol gemeenten hierbij kunnen/moeten spelen. 

Participeren bleek voor velen te maken hebben met zingeving, erkenning en het voorkomen/doorbreken van 
sociaal isolement. En met gezien worden als volwaardig lid van de maatschappij die middelen tot zijn/haar 
beschikking heeft om beperkingen te kunnen compenseren. 

Hoe bewerkstellig je die participatie? De aanwezigen noemden een betere samenwerking tussen ondersteunende 
instanties en meer helderheid en vereenvoudiging in de regelgeving. Ook het inschakelen van 
ervaringsdeskundigen bij het maken van beleid werd genoemd. 

Lonende uitwisseling 

Aan het eind van de dag concludeerden de deelnemers dat de ontmoeting aanknopingspunten bood voor het 
versterken van de cliëntenparticipatie van mensen uit de (O)GGz-doelgroepen. Vooral de aanwezigheid van 
mensen met verschillende achtergronden leverde hier een belangrijke bijdrage aan.  

 

Net als de andere initiatiefgroepen van Lokale Versterking blijft initiatiefgroep Utrecht-Oost continue mensen uit 
de doelgroep werven voor de activiteiten in de regio. Onlangs heeft ze twee nieuwe wervingsfolders hiervoor 
uitgegeven. 

In de folders worden ervaringsdeskundigen aangemoedigd zich aan te sluiten bij de inititiatiefgroep en zo hun 
ervaring aan te wenden voor hun eigen belangenbehartiging en die van hun lotgenoten. 

Twee doelgroepen 

De twee folders hebben hetzelfde doel, maar richten zich ieder op een eigen groep: de ene is gericht op cliënten, 
verzorgers en familieleden uit de GGz. De andere op cliënten, familieleden en mantelzorgers die te maken 
hebben met verslaving en/of maatschappelijke opvang. Beide folders zijn te downloaden van 
www.lokaleversterking.nl 

Bijeenkomst 

Op 23 juni 2008 heeft de initiatiefgroep een bijeenkomst georganiseerd, ook onder de titel 'Gebruik je ervaring. 
Doe mee!'. Hiervoor zijn niet alleen ervaringsdeskundigen uitgenodigd, maar ook Wmo-raadsleden en 
wethouders en beleidsmakers van de Utrechtse gemeenten.  
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Manifestatie 'Hallo, hier zijn wij!' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer & beter' 

juni 2008 - Eén grote uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van de Wmo en 
GGz/verslavingszorg tussen alle betrokkenen uit de regio. Dat is het doel van de manifestatie 'Hallo, hier 
zijn wij' op donderdag 19 juni 2008 in Noordoost Brabant. 

Initiatiefgroep Lokale Versterking Noordoost Brabant en Stichting Door en Voor organiseren de bijeenkomst die 
bedoeld is voor iedereen uit de regio, die op enigerlei wijze te maken heeft met psychische en / of 
verslavingsproblemen. Ook diverse geledingen van onder meer GGz Uden/Veghel en MEE-Noord Oost Brabant 
werken mee aan de manifestatie. 

Actieve uitwisseling 

Centraal staan de Wmo en de Wmo-doelgroep van cliënten uit de verslavingszorg en GGz. De Wmo kan er voor 
zorgen dat mensen met een psychische beperking naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Er kan 
gekeken worden naar wat iemand wel kan in plaats wat iemand niet kan. De cliënt kan zelf meedenken en kiezen 
welke vorm van hulpverlening voor hem of haar het meest geschikt is. Bijvoorbeeld een werkplek waar iemand 
zich veilig voelt en waar rekening gehouden wordt met zijn beperkingen. Of huisvesting in een woonwijk waar 
men zich thuis voelt. De Wmo biedt nieuwe kansen en mogelijkheden om de cliënt te onder steunen in zijn 
beperkingen. 

De organisatoren beogen met deze bijeenkomst met name door het opdoen van en vertellen over ervaringen met 
dit onderwerp vorm te geven aan een actieve uitwisseling tussen de aanwezigen. 

• Download de uitnodiging (incl. programma)  
• Download de poster  
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De maatschappelijke participatie van GGz-cliënten vanuit cliëntperspectief 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) schrijft voor dat iedereen – dus ook kwetsbare mensen – 
moeten kunnen meedoen in onze maatschappij. Gemeenten en andere organisaties hebben daarover hun 
ideeën. Maar hoe denken de mensen om wie het gaat – de GGz-cliënten – erover? 

 

 

Belangrijkste vraag op het congres is: 
Hoe kunnen mensen met psychische problemen participeren in de samenleving? Het congres probeert deze 
vraag op verschillende manieren te beantwoorden, bijvoorbeeld door: 

• Presentatie van de GGz, knelpunten en mogelijke oplossingen;  
• Cliënten laten zien hoe zij hun leefomgeving ervaren. Met ervaringsverhalen, visuele verbeelding, 

muziek en sketches schetsen zij de problemen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen en dragen 
ze oplossingen aan voor een leefbaardere samenleving;  

• Gemeenten, GGz-organisaties en (ex-)GGz-cliënten gaan met elkaar in gesprek. Hoe kunnen de 
verschillende visies en belangen verenigd worden, zodat cliënten beter af zijn? 
Kunnen cliënten wel écht meedoen in onze maatschappij? Hoe participeren zij als het gaat om wonen, 
werken, sociale contacten en vrijetijdsbesteding? En in hoeverre worden ze geaccepteerd door hun 
medeburgers? Zijn er oplossingen voor bestaande knelpunten? 

Informatiemarkt 

Bezoekers kunnen de hele dag (vanaf 10:00) terecht op de informatiemarkt, waar ruim 25 organisaties op het 
gebied van GGz-zorg, dagbesteding en alternatieve therapieën voorlichting geven. In het informatieve, ludieke 
ochtendprogramma (10:30 – 12:30) belichten 15 ervaringsdeskundigen hún verhaal door middel van korte 
verhalen, muziek, sketches en verbeelding. Tegen welke muren lopen zij in het dagelijks leven aan? Problemen 
op het gebied van o.m. wonen, werken en dagbesteding zijn niet van de lucht. Om maar niet te spreken van 
vooroordelen, onheuse bejegening, stigmatisering en maatschappelijke non-acceptatie… In een voorstelling met 
hilarische accenten worden de muren voor iedereen zichtbaar. 

Debat 

's Middags (14:00 – 16:00) vindt er een debat plaats tussen wethouders, vertegenwoordigers van GGz-
instellingen en maatschappelijke organisaties, en cliënten. Ook het publiek krijgt daarbij de gelegenheid zich te 
mengen in de discussie. Kunnen mensen met psychische problemen wel écht meedoen in de samenleving? Het 
debat wordt aangestuurd door een ervaringsdeskundig en professioneel debatleider. 

Plaats en tijd 

Het GGz-congres ‘Iedereen meedoen!’ De maatschappelijke participatie van GGz-cliënten vanuit cliëntperspectief 
vindt plaats op: dinsdag 7 oktober 2008 in de Schouwburg het Park, Westerdijk 4, Hoorn 

Programma   
10:00 – 10:30 Inloop met koffie en thee 
10:30 – 12:30 GGz-ers in de maatschappij 

12:30 – 14:00 Lunch en informatiemarkt 

14:00 – 16:00 
Debat 

16:00 – 17:00 Afsluiting met hapjes en drankjes 

Meer informatie: 

Eleonoorwillemsen@lokaleversterking.nl, tel. 06 293 71 408 
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Oprichting klankbordgroepen Wmo GGz/VZ/MO in Flevoland 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

 

Initiatiefgroep Almere organiseerde op 28 juni 2007 een informatiebijeenkomst voor mensen die mogelijk 
zitting willen nemen in een klankbordgroep. Resultaat: vijf nieuwe leden voor klankbordgroep Almere. 
Vier aanmeldingen voor de Flevoland brede klankbordgroep voor Verslavingszorg en Maatschappelijke 
Opvang.  

In Almere wordt een klankbordgroep Wmo GGz, Verslavingszorg (VZ) en Maatschappelijke Opvang (MO) 
opgericht. De groep zal de twee vertegenwoordigers die voor de GGz/VZ/MO in de Wmo Cliëntenadviesraad van 
de gemeente zitten, informatie geven over wat de (ex-)cliënt van de GGz/VZ/MO nodig heeft om volwaardig deel 
te kunnen nemen aan de maatschappij. 

Omgekeerd zullen de vertegenwoordigers in de Wmo raad ook de klankbordgroep informeren over gemeentelijke 
ontwikkelingen op gebied van de Wmo. Het is de bedoeling dat uiteindelijk elke gemeente in Flevoland een 
klankbordgroep krijgt. 

Ook initiatiefgroep NO Flevoland is daarom bezig met het opzetten van vijf klankbordgroepen. Voor de 
gemeenten Noordoostpolder, Lelystad en Dronten staan al wervingsbijeenkomsten gepland. Voor Zeewolde en 
Urk volgt nog een actie. De gemeente Zeewolde was na een eerste gesprek bijzonder positief over het initiatief, 
dat goed aansluit bij het gemeentebeleid. 

Lokale klankbordgroepen GGz/VZ/MO 

 

Eltje van Otterloo (rechts op de foto), projectmedewerkster van de 
initiatiefgroepen NO Flevoland en Almere, heeft op 28 juni Anne 
Burgers van Zorgbelang Flevoland uitgenodigd om de Wmo nader 
toe te lichten. Daarna vertelt Eltje over het belang van een 
klankbordgroep. 

De klankbordgroep zal bestaan uit mensen vanuit de doelgroep of 
hun naastbetrokkenen. Zij komen eens per maand samen en 
overleggen dan met de twee vertegenwoordigers uit de Wmo raad. 
De vertegenwoordigers nemen de punten van de klankbordgroep 
mee naar de maandelijkse Wmo vergadering. 

De nieuwe leden van de klankbordgroep krijgen een tweedaagse 
scholing aangeboden, waarin de Wmo materie uitgelegd wordt. 

Klankbordgroep VZ/MO Flevoland Almere is de centrumgemeente voor heel Flevoland, wat betreft de VZ en de 
MO. Almere stelt dus het beleid voor de verslavingszorg en de Maatschappelijke Opvang voor heel Flevoland 
vast. Daarom wordt er naast de gemeentelijke klankbordgroepen ook een aparte klankbordgroep VZ/MO 
opgericht voor heel Flevoland. 

Resultaten van de voorlichtingsbijeenkomst 

• Klankbordgroep Almere kan van start met maar liefst tien leden. Na de bijeenkomst hebben zich vijf 
nieuwe leden aangemeld.  

• De bijeenkomst leverde vier nieuwe aanmeldingen op voor de Flevoland brede VZ/MO klankbordgroep. 
Samen met aan aantal eerder aangemelde leden zullen zij op korte termijn aan de slag gaan. 

Meer informatie: 

Eltje van Otterloo 
Projectmedewerkster Lokale Versterking 
eltjevanooterloo@lokaleversterking.nl  
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'Verbinding verbroken' - depressie en sociale contacten 
Publieksmiddag over depressie en sociale contacten. Mensen met een depressie mijden vaak contacten met 
anderen. Hierdoor dreigen ze sociaal geïsoleerd te raken en hun binding met de samenleving te verliezen.  
Tijdens deze publieksmiddag praten ervaringsdeskundigen en het publiek over persoonlijke ervaringen en 
mogelijke oplossingen. 

 

 

Doelgroep: Cliënten, betrokkenen, hulpverleners en andere belangstellenden. 
Datum:  3 oktober 2009 in Bibliotheektheater, Hoogstraat 10, Rotterdam 
Georganiseerd: door Basisberaad Rijnmond en Lokale Versterking Rijnmond & Zuidhollandse eilanden 
E-mailadres secretariaat@basisberaad.nl  /  Telefoonnummer Basisberaad: 010 4665962 
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2.   Cursussen en Trainingen 
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Cliënten trainen loketmedewerkers in Gouda 
De gemeente Gouda heeft een speciaal team loketmedewerkers: MIMP (mensen met een meervoudige 
problematiek). GGz Midden Holland ontwikkelde in samenwerking met ZOG MH (Zorgvragers Organisatie GGz 
Midden Holland) voor MIMP een speciale cursus: omgaan met mensen met een psychische of psychosociale 
problematiek. Martin de Jager is medewerker van ZOG én van de Initiatiefgroep Lokale Versterking Midden 
Holland. Hij werkte mee aan de cursus. 

Het MIMP-team van de gemeente Gouda is speciaal opgericht om aan het loket mensen met een ‘meervoudige 
problematiek’ optimaal te kunnen helpen. Maar de problematiek van de mensen binnen die groep is verschillend. 
De benadering moet dus ook verschillend zijn. Reden voor de gemeente Gouda om bij GGz Midden Holland 
te vragen naar een geschikte cursus voor het MIMP-team. GGz MH nam daarop contact op met de ZOG MH, de 
organisatie die opkomt voor de belangen van GGz-cliënten in Midden Holland. 

Theorie en praktijk 

Gezamenlijk ontwikkelden GGz Midden Holland en de ZOG vervolgens een cursus van zes dagdelen voor het 
MIMP-team van Gouda. Elk dagdeel was gewijd aan een specifiek ziektebeeld binnen de psychiatrie. Allereerst 
kregen de loketmedewerkers de theorie over het ziektebeeld uitgelegd door een psychiater. Vervolgens werd de 
link met de praktijk gelegd door ervaringsdeskundigen en mantelzorgers. 

Martin de Jager: “Natuurlijk was er ruimte voor vragen. Dat waren meestal hele praktische. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kan 
ik iemand die verward is het best benaderen?’ of ‘Wat zijn specifieke punten waar ik aan het loket op moet 
letten?’. Echt gericht op het beter kunnen helpen van de mensen aan het loket.” 

Na het theoretische deel volgde een praktijkoefening. In werkgroepjes behandelden de cursusdeelnemers een 
casus. Een praktijksituatie aan het loket werd nagebootst, plenair werd aan het einde van de cursusdag 
besproken hoe de verschillende groepjes met de situatie zouden omgaan. 

Herhaling? 

“De cursus is nog niet officieel geëvalueerd, maar de reacties van de deelnemers waren naar mijn idee redelijk 
positief. Een aantal was zelfs erg enthousiast”, meldt Martin naar eigen waarneming. Hij gaat verder: “De 
Initiatiefgroep Lokale Versterking Midden Holland zou een cursus als deze graag een vervolg geven. Wij hopen 
dat andere gemeenten hun interesse kenbaar maken.” 

Meer weten over de cursus in Gouda? Mail Martin de Jager: martindejager@lokaleversterking.nl 
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Deskundigheidsbevordering initiatiefgroepen Groningen 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

In 2007 besteedt Zorgbelang Groningen veel aandacht aan deskundigheidsbevordering van adviesraden, 
initiatiefgroepen en belangenbehartigers Wmo. In april was de aftrap met de training 'Gemeente en 
Beleidsplan'. Een schot in de roos, zo bleek uit de vele aanmeldingen én de grote opkomst. 

'Gemeente en Beleidsplan' is niet de enige training: in juni vindt de training 'Onderhandelen en Argumenteren' 
plaats. In september volgt 'Vergaderen en Notuleren' waarna in november de trainingscyclus wordt afgesloten 
met 'Presentatie en PR'. 

Training 'Gemeente en Beleidsplan' 

De training 'Gemeente en Beleidsplan' werd gegeven in samenwerking met het bureau Wonen, Welzijn en Zorg 
(WWZ) en vond plaats op drie locaties in de provincie. Voor de pauze stond het functioneren van de gemeente op 
de agenda. Aan de orde kwamen vragen als:  

• Hoe zit de gemeente in elkaar, wie en wat kom je allemaal tegen?  
• Hoe komt de gemeente tot de vaststelling van haar beleid, welke rol speelt de politiek hierbij? 

Kortom, duidelijk werd hoe de gemeente werkt en bij wie en wanneer je moet insteken, wil je invloed uit kunnen 
oefenen op het gemeentelijke Wmo-beleid.  

Na de pauze kwam het beleidsplan Wmo aan bod. Gemeenten maken in 2007 een beleidsplan waarin het Wmo-
beleid voor de komende vier jaar wordt uitgestippeld. Het is daarom ook voor lokale belangenbehartigers Wmo nu 
de tijd om hun ideeën over dit beleid bij de gemeente voor het voetlicht te brengen. 

Naast informatie over de inhoud en totstandkoming van het beleidsplan, werd ook aandacht besteed aan de 
relaties die de adviesraad heeft met de gemeente en met haar achterban:  

• De aanwezigen werden uitgedaagd na te denken over vragen als: Hoe stel je je op als adviesraad naar 
de gemeente, kom je zelf met voorstellen of wacht je af?  

• Wie betrek je bij je adviezen en hoe bereik en betrek je je achterban? 

Tot slot volgden nog wat aandachtspunten voor de totstandkoming en inhoud van het beleidsplan: Zorg 
bijvoorbeeld dat je tijdig bij de ontwikkeling van het beleidsplan betrokken bent. Kom ook zelf met voorstellen en 
denk mee met de gemeente. Vraag om een toegankelijk plan, of anders een duidelijke toelichting. Beleidsstukken 
zijn soms moeilijk leesbaar en dit kan een goede advisering belemmeren. 

Wat betreft de inhoud van het plan: let op de eisen die de Wmo stelt aan hoe de gemeente aandacht moet 
besteden aan onder andere de kwaliteit van voorzieningen, keuzevrijheid voor burgers en de behoeften van 
kleine doelgroepen van de Wmo. 
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Pilot training Bejegening loketmedewerkers 
 

December 2007 
Een lid van de deelnemersraad in Drenthe ontwikkelde een training Bejegening voor loketmedewerkers, 
die ondergebracht werd bij Initiatiefgroep GGz Wmo Drenthe (van Lokale Versterking). De pilottraining 
werd op 24 oktober 2007 bijgewoond door tien testcursisten. 

Tien leden van de Wmo-raad van de gemeente Noordenveld woonden de pilottraining bij op 24 oktober 2007. 
Deze Wmo raadsleden hadden zich aangeboden als testcursisten ook om de pilot te beoordelen. 

Voldoende 

De pilot scoorde na evaluatie een voldoende, maar gaf ook aanleiding om wat betreft doelgerichtheid en 
werkmethoden de puntjes op de i te zetten. Vooral vóór de pauze vonden de Wmo raadsleden het een sterke 
training. Na de pauze was het voor sommigen iets te theoretisch. 

Wellicht speelt hierbij mee dat de testcursisten (Wmo-raadsleden) niet tot de doelgroep behoorden 
(loketmedewerkers). 

Meer praktijkgericht 

De initiatiefgroep heeft besloten om de training op basis van de evaluaties aan te passen en wat praktischer te 
maken. De deelnemers maken zich de theorie dan eigen door praktijkvoorbeelden en -oefeningen en hoeven 
minder te luisteren naar de soms taaie stof. 

De initiatiefgroep is momenteel de training verder aan het ontwikkelen. Ze zal deze daarna aanbieden aan de 
Stichting Gebruikersplatform GGz. 
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Wmo-inspiratiedag 
Opleidingsorganisatie Stavoor organiseert op donderdag 15 mei 2008 in Apeldoorn een Wmo-participatiedag voor 
actieve burgers, Wmo-raadsleden, belangenbehartigers en andere Wmo-betrokkenen.  
Stavoor biedt de inspiratiedag aan zodat Wmo-betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten, bevragen en, uiteraard, 
inspireren. De dag is bedoeld om indrukken op te doen en gevoed en bevestigd te worden door collega's en 
professionals. 
 
Initiatiefgroep Lokale Versterking Friesland verzorgt voor de deelnemers een workshop over de GGz en de Wmo: 
'Doe es gek en denk mee' 
 
Programma & aanmelden 
De inspiratiedag vindt plaats in Theater Orpheus in Apeldoorn van 10-16.30 uur. De kosten voor vrijwilligers 
bedragen € 50,-, voor beroepskrachten/ambtenaren: € 100,-. 

Doelgroep: 
Lokaal actieve, betrokken burgers, belangenbehartigers, leden van Wmo-raden, vrijwilligers, leden van wijkraden  
Datum 15 mei 2008 in Theater Orpheus, Apeldoorn 
Kosten Vrijwilligers: € 50,- / beroepskrachten & ambtenaren: € 100,- 
Georganiseerd door Stavoor (organisatie workshop: Lokale Versterking Friesland) 
E-mailadres info@stavoor.nl  /  Telefoonnummer 0411 647 647 (Stavoor) 
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Workshop 'De kwetsbare burger en het Wmo loket' 
Ruim 300 geïnteresseerden kwamen op 22 november 2007 naar de conferentie 'Trots op' in Etten-Leur. 
Een conferentie over burgerparticipatie en de Wmo in Noord-Brabant. 

Het evenement was een samenwerkingsverband van meerdere organisaties, waaronder Lokale Versterking en 
Zorgbelang. De initiatiefgroepen Lokale Versterking West-Brabant en Midden-Brabant gaven tijdens de 
conferentie de workshop 'De kwetsbare burger en het Wmo-loket' voor GGz-belangenbehartigers en 
beleidsambtenaren. 

Rechts: Projectmedewerkers Lokale Versterking Charles Wagenaar (links) en Monique Smit (midden) kondigen 
de workshop aan. 

Burgerparticipatie 

Het thema 'Trots op..' vormde de rode draad van de dag. Vele goede voorbeelden van burgerinitiatieven op het 
gebied van maatschappelijke participatie kwamen aan bod. Ook presenteerde Zorgbelang een overzicht waaruit 
bleek dat vele gemeenten in Noord-Brabant al een Wmo-raad hebben geïnstalleerd. Al met al was het een 
inspirerende bijeenkomst voor alle aanwezigen, waarbij volop getoond werd hoe burgers invloed kunnen 
uitoefenen op het lokale beleid. 

De kwetsbare burger en het Wmo loket  

Vertegenwoordigers van de initiatiefgroepen Lokale Versterking Midden-Brabant en West-Brabant leverden hun 
bijdrage aan de dag met de workshop 'De kwetsbare burger en het Wmo loket'. De workshop was bestemd voor 
GGz-belangenbehartigers en beleidsambtenaren. Twee acteurs van bureau Mimestrone beelden op ludieke wijze 
een loketscène na. Centrale vraag hierbij was: "Wat zou het Wmo loket moeten bieden aan de psychisch 
kwetsbare mens in de samenleving?" 

Het rollenspel was interactief: deelnemers aan de workshop konden ingrijpen zodra zij dat nodig achtten. 
Bijvoorbeeld wanneer de loketbeambte door zou moeten vragen, of wanneer zij belangrijke aspecten van de hulp 
aan kwetsbare burgers misten. 

Er ontstonden interessante discussies over de mate van deskundigheid waarover de loketbeambte zou moeten 
beschikken. De belangrijkste conclusies waren dat loketbeambten door ervaringsdeskundigen geschoold moeten 
worden en dat zij inzicht moeten krijgen in de verschillende vormen van hulpverlening. 
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Appels en (partici)peren, je kunt van elkaar leren! 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

Lokale Versterking in de regio's Limburg en Noord-Brabant nodigt alle Wmo-beleidsmakers uit de 
provincie uit voor een tweedaagse training over de Wmo en mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Data: 2 en 16 oktober. 

De uitnodiging is ambitieus en veelbelovend: "Na deze twee dagen weet u er alles van!" 

"Voor hoofd, hart en handen" 

Deelnemers krijgen een programma voorgeschoteld dat leermomenten en inhoud biedt voor zowel "het hoofd, het 
hart als de handen", want, zo vervolgt de uitnodigingstekst, "iedereen leert op zijn eigen manier." 

Het onderwerp krijgt aandacht vanuit het perspectief van de professional, de beleidsmaker én de 
ervaringsdeskundige uit de GGz, de verslavingszorg, de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang. 

Verfrissend beeld en nieuwe ideeën 

De organisatie belooft de potentiële deelnemers dat zijn na afloop weten: 

• wat de omvang is van de doelgroep in het kader van de Wmo  
• wat de ‘subgroepen’ zijn binnen de groep ‘mensen met een psychische kwetsbaarheid’  
• waar deze mensen hindernissen ontmoeten om mee te doen, om zelfredzaam te zijn: om als gewone 

medemens mee te doen  
• per prestatieveld de behoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid  
• de relatie tussen de prestatievelden 1 t/m 6 enerzijds en de prestatievelden 7, 8 en 9 anderzijds  
• hoe zij deze groep kunnen betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van lokaal Wmo-beleid. 

En de cursisten zullen vertrekken met een verfrissend beeld over psychisch kwetsbare mensen en met nieuwe, 
creatieve ideeën om deze Wmo-doelgroep te betrekken bij de samenleving. Bovendien krijgen zij kort na de 
tweedaagse de informatie en uitkomsten van de dagen toegestuurd.  

Plaats: Jongerencentrum Dynamo, Eindhoven 
Datum tweede dag: 16 oktober. 

 
Medewerking is o.a. verleend door: 
- Héél veel ervaringsdeskundigen 
- Mariet Paes (directeur PRVMZ, provinciale raad voor de volksgezondheid en maatschappelijke zorg) 
- Hanneke Henkes (projectleider Wmo en vermaatschappelijking GGzE) 
- Arend Jan Heerma van Voss (o.a. vml. Hoofdredacteur maandblad Geestelijke Volksgezondheid) 
- Hein van Grinsven (onderzoek: versterken van het sociale netwerk van de Bijzondere Groepen) 
- Karin van der Plas (voorzitter stichting Zelfregiecentra NL) 
- Eggo Boer (o.a. vml. Vz. RvB OZ Breda) 
- Vrouwen Gezondheidscentrum Limburg 
- Afdeling preventie GGz NML 
- Landelijke Klankbordgroep Maatschappelijke Opvang /Vrouwenopvang /Verslavingszorg 
- Foppe de Haan (column in uitgave) 
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‘Appels en (partici)peren, je kunt van elkaar leren’, (dag 1) 

De tweedaagse cursus wordt georganiseerd door 
Programma Lokale Versterking Noord-Brabant / 
Limburg. Het is de plek om als beleidsmaker informatie 
te krijgen over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en de verschillende doelgroepen waar 
Programma Lokale Versterking voor staat. 

  

Een dag om te vertellen en te leren over de prestatievelden Wmo 7, 8 en 9. Het viel op dat er een flink aantal 
beleidsmakers aanwezig was en er was ook aan aantal gesprekken waaruit bleek dat de intentie en de richting 
van doelgroepen en beleidsmakers gelijk was. Nu nog zorgen dat de praktijk ook zo wordt. Hier alvast een paar 
punten over de eerste dag. 

Thema dag 1: Maatschappelijke steunsystemen 

Discussie en uitwisseling in kleine groepen over het thema. 
Iedere subgroep formuleert een visie, doelen en verbeterpunten. 

Gebruik ervaringsdeskundigheid! Een maatschappelijk steunsysteem bestaat al in verschillende vormen en zou 
uitgebreid en versterkt ingevoerd moeten worden. Juist de ervaringsdeskundigen die zich er vrijwillig en ook 
betaald voor inzetten, leggen een stevige basis voor een goed contact tussen gemeente en doelgroep. Belangrijk 
is ook dat de inzet van ervaringsdeskundigen gewaardeerd gaat worden met een normaal salaris. 

Na detentie weer terug naar de wijk 

Deze workshop heb ik met name gevolgd omdat ik nieuwsgierig was naar de problemen die ex- gedetineerden 
hebben met hun terugkeer in de wijk. Dit zijn in mijn ogen problemen die mede resultaat zijn van vooroordelen en 
slechte beeldvorming. Een van de workshopleiders is op het juiste moment op straat aangesproken met de vraag 
waar hij mee bezig was en waar hij naartoe wilde in zijn leven. Hier is een zaadje geplant en deze jongen heeft 
uiteindelijk de keuze gemaakt uit het ”ondeugende” leven te stappen en is bezig met zijn opleiding en werkt bij 
delinquentie en samenleving Zuid ( D&S Eindhoven). D&S is momenteel bezig met het aftronden van een 
onderzoek naar de opvang van ex-gedetineerden. De uitkomst zal in oktober helder worden en zal aantonen 
welke verschillen er zijn tussen mannen- en vrouwengevangenissen, welke penitentiaire inrichtingen beter of 
slechter zijn dan anderen en bijvoorbeeld hoe afzonderlijke gemeenten presteren bij de opvang van ex- 
gedetineerden in hun gemeente. 

Tijdens de workshop zijn er goede voorbeelden over tafel gegaan over wat er nu al gedaan wordt voor een groot 
aantal schrijnende gevallen in het land. In een groot aantal basisbehoeften is nog regelmatig niet of niet 
voldoende voorzien wanneer je uit de gevangenis komt. Niet elke gemeente aan tafel herkende dit probleem, wat 
niet wegneemt dat de praktijk niet altijd zichtbaar is voor gemeenten. De workshopleiders bieden het idee van 
herstelcoaches aan op basis van presentiefilosofie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voorzien, met 
voldoende kwalificatie en ervaringsdeskundigheid. Zelfregie en ervaringsdeskundigheid stonden voorop in deze 
workshop. Opvallend is, dat er gemeenten zijn die concrete vragen hebben over de doelgroep en over de wijze 
waarop de doelgroep bediend kan worden vanuit de middelen en mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. 
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Coaching Amsterdam: de focus van de initiatiefgroep 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

december 2007 
In het kader van de Lokale Versterking-doelstelling 'Meer en Beter' hield initiatiefgroep Lokale Versterking 
Amsterdam op 3 en 4 december een training tweedaagse in een conferentieoord in de Noord Hollandse 
duinen. 

Eén teamdag en één trainingsdag. Om de focus scherp te stellen en concrete acties uit te werken. 

Dag 1: Teamdag 

De eerste dag was een ‘teamdag’. Onder begeleiding van coachingsinstituut Ariadne coaching nam de groep 
zichzelf uitgebreid onder de loep. Doel: het scherp stellen van de focus van de initiatiefgroep. Wat is onze 
functie? Op wie richten we ons? Wat willen we bereiken? 

Aan de hand van een paar vragen kregen de initiatiefgroepleden hun doelen weer scherp. Aan het einde van de 
dag stelden ze een lijst actiepunten samen om de volgende dag verder uit te werken.  

Dag 2: De puntjes op de 'i' 

De volgende dag werden onder begeleiding van trainingsinstituut Odyssee concrete plannen en prioriteiten verder 
uitgewerkt. Aan de orde kwamen onder andere het in kaart brengen van de netwerken, het specificeren van de 
doelgroepen en drie specifieke thema's: voorlichting, de schakelfunctie en huisvesting. 

Uitgebreid verslag 

De groep heeft de twee trainingsdagen als bijzonder zinvol en zeer plezierig ervaren. Van de dagen maakte ze 
een uitgebreid verslag, dat op de wensite van Lokale Versterking is te vinden. Meer weten over (het organiseren) 
van zo'n training tweedaagse? Neem contact op met de initiatiefgroep:  
initiatiefgroep-adam@lokaleversterking.nl. 
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Scholingsdag initiatiefgroepen IJssel-Vecht en Twente 
De projectmedewerkers van de regio's IJssel-Vecht en Twente organiseren op 23 september 2008 in Nijverdal 
een scholingsdag voor hun Initiatiefgroepen. De thema's zijn:  
1. Gemeentelijke organisatie en politieke lobby. 
2. Contact opbouwen en onderhouden met de achterban. 
3. Het presenteren van je standpunten.  

 
De training wordt verzorgd door Alice Makkinga. Uiteraard wordt informatie aangereikt, maar er zal vooral veel 
praktisch worden geoefend.  

Contactpersonen: Bert Docter: 06 12 08 46 52 en Liesbeth Rogge (06 15 84 21 34).  
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Workshopmiddag 'Hallo, ben ik ook in beeld?', Twente 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

Informatie- en workshopmiddag voor gemeenteambtenaren, gemeenteraadsleden en Wmo raadsleden op 
14 oktober 2008 georganiseerd door Initiatiefgroep Twente. Dit in het kader van beeldvorming. Het thema 
was: GGz en prestatieveld 1. 

Hoofdvraag was: hoe kan leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken of buurten voor mensen met 
psychische beperkingen worden bevorderd, zodat ook zij zo goed mogelijk kunnen participeren in de 
samenleving? We proberen de genodigden te laten zien hoe is het om te leven met een psychische beperking en 
wat deze mensen nodig hebben om mee te kunnen doen. 

Verhalen en ervaringen met de GGz 

Het eerste deel van de middag stond in het teken van: 

• Liedje ‘Ik heb geen zin om op te staan …’  
• Voordracht van Tjeerd Oenema van de Initiatiefgroep Twente van het Programma Lokale Versterking 

GGz Wmo over zingeving en prestatieveld 1.  
• Film over depressie.  
• Film over dwangstoornissen 

Twee cases uit de praktijk 

Daarna gingen de deelnemers in groepjes uiteen met een casus. Er ontstonden vier groepen met twee 
verschillende cases: één over een vrouw met een dwangstoornis, namelijk: smetvrees en één over een manisch 
depressie man en Na de groepsdiscussie vertelt elk groepje wat er uit gekomen is en kan een panel daarop 
reageren. Het panel bestaat uit de GGz-mantelzorgconsulent van de Stichting Informele Zorg Twente, 
trajectbegeleider van Scoop Welzijn, preventiemedewerker van Dimence/ Adhesie en een ervaringsdeskundige 
vanuit Trimaran. 

Casus over de vrouw met smetvrees 
Een 35 jarige vrouw met een echtgenoot en twee kinderen in de leeftijd van 8 en 10 jaar oud wonen in uw 
gemeente. 
Mevrouw staat er om bekend dat ze smetvrees heeft. Ze heeft dit zelf aan de buurvrouw verteld. Binnen is alles 
proper en zeer schoon. 
Sinds de scholen weer zijn begonnen na de zomervakantie is het de buurvrouw opgevallen dat de kinderen in het 
weekend en na schooltijd niet meer buiten komen, ook al is het prachtig weer. De buurvrouw heeft wel een 
poging gedaan in gesprek te komen met haar, maar dat is niet gelukt. 
Ze maakt zich zorgen en gaat naar het Zorgloket. 
Hoe zou dit door de zorgloket beambte of anderen verder opgepakt kunnen worden? 

Uitkomst groepsdiscussie: 

• Doorverwijzing naar jeugd en gezin en na een paar weken kijken hoe het gaat.  
• Huisarts inschakelen;  
• Voor de buurvrouw die zich zorgen maakt en aan de bel trekt is het belangrijk dat ze terug hoort wat met 

haar informatie is gedaan;  
• Het is taak van de medewerker van het Zorgloket om te verhelderen wat de buurvrouw ziet en 

registreert. Wat gaat er precies niet goed? Naar welke school gaan de kinderen? Het Zorgloket is een 
doorverwijzer;  

• Bij een grote gemeente staat het Zorgloket vaak ver van de burgers af. Dan zou je punten in de wijk 
moeten hebben waar mensen naartoe kunnen. In Enschede heb je bijvoorbeeld de wijkzorgteams. Wel 
moet de afstemming goed zijn met bij voorkeur één contactpersoon;  

• Dilemma: hoever gaat mag sociale controle gaan?  
• Multidisciplinair overleg met meerdere instanties, zoals politie, AMW, school, Zorgloket.  
• Burgers zijn er vaak nauwelijks van op de hoogte waar je terecht kunt. Het is een taak voor de gemeente 

om bijvoorbeeld wijkavonden te organiseren. Gemeenten zouden zich wat meer moeten laten zien in de 
wijk;  

• Vangnet, bv. Woningbouw, Adhesie, AMW, politie, Tactus. 

 
Casus over een manisch depressieve man 
Een man van in de 50, is 13 maanden opgenomen geweest en wil een nieuwe start maken in een voor hem 
onbekende gemeente. Zijn vorige woning was in Enschede, maar vanwege slechte herinneringen wil hij niet 
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terug. In zijn laatste manische bui heeft hij voor veel overlast gezorgd en is hij met een IBS opgenomen. Na vele 
klachten van buren en de woningcorporatie leek het hem beter zijn woning op te zeggen. Hij staat ingeschreven 
in uw gemeente en wacht op een tweekamer-woning. 
Hij heeft de diagnose manisch- depressief, is op dit moment nog erg gedrogeerd, maar wil in zijn nieuwe woning 
weer een nieuw leven opbouwen. Hij zal in het begin nog de nodige hulp nodig hebben. In zijn goede periode was 
hij jongerenwerker, en verder houdt hij van de natuur en schaken. 

Deze man meldt zich bij het Zorgloket van u gemeente. 
Hoe zou dit door het Zorgloket of anderen verder opgepakt kunnen worden? Wat kan de gemeente hem bieden? 

Uitkomst groepsdiscussie: 

• Hulp bieden bij aanvraag woning;  
• Aan de cliënt moet gevraagd worden of het Zorgloket contact mag opnemen met de instelling waar hij 

vandaan komt;  
• Begeleid wonen aanbieden;  
• Vertrouwenspersoon aanwijzen;  
• Er wordt al gauw teveel voor de man gedacht, zonder dat gevraagd is wat hij zelf wil; Aanbodgericht zou 

meer vraaggericht moeten zijn;  
• Er moet niet zozeer naar beperkingen gekeken worden als wel naar mogelijkheden;  
• Bij het Zorgloket zou wel gewezen kunnen worden op mogelijkheden als dagbesteding, zorgboerderij 

etc;  
• Als iemand die een woning gaat huren in het verleden in een andere stad of wijk probleemgedrag heeft 

vertoond, dan moeten duidelijke afspraken met deze persoon gemaakt worden. Houdt hij zich niet aan 
de afspraken dan kan het huurcontract beëindigd worden;  

• ‘Kamers met kansen’ is een project bedoeld om te voorkomen dat mensen in de maatschappelijke 
opvang terecht komen. 

Nadere informatie: 

Liesbeth Rogge, projectmedewerker PLV Twente, telefoon 06 - 1584 2134 
e-mail: liesbethrogge@lokaleversterking.nl  
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 Coaching 
Individuele coaching is een middel om kwaliteiten verder te ontwikkelen.  Met als doel tijdens dit proces 
en daarna een zinvolle bijdrage aan de belangenbehartiging te leveren. 

Lokale Versterking heeft voor de initiatiefgroepen een Handreiking Individuele Coaching geschreven. Deze bevat 
een omschrijving van waar coaching aan zou moeten voldoen en een stappenplan voor het zoeken naar een 
geschikte coach. 

Download hier de Handreiking Individuele Coaching 

Voorbeeld: Amsterdam 

Initiatiefgroep Amsterdam heeft in december 2007 zichzelf tijdens een teamdag laten coachen. De groep wilde de 
focus weer scherp stellen. Lees het verslag  

De initiatiefgroep liet zich die dag begeleiden door bureau Ariadne coaching. Dit is zeer goed bevallen. Voor meer 
informatie, neem contact op met initiatiefgroep Amsterdam:  
initiatiefgroep-adam@lokaleversterking.nl  
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'Initiatiefgroepen ontmoeten elkaar' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

De initiatiefgroepen Flevoland en Noordwest-Veluwe sloegen de handen ineen en organiseerden op 26 en 27 mei 
2007 een cursus in Dalfsen. De cursus was bedoeld voor hun eigen leden en werd gegeven door Alice Makkinga 
van Odyssee Trainingen. Na inventarisatie van de behoeften van de leden stelde zij een tweedaagse cursus op 
maat samen. 

Doelen 

• Het opdoen van kennis en kunde op gebied van de Wmo en gemeentelijke organisaties.  
• Het kennismaken met een andere initiatiefgroep en het uitwisselen van ervaringen.  
• Het oefenen van het beïnvloeden van gemeentelijk beleid.  
• Het opstellen van een plan van aanpak. 

Onderwerpen 

• Uitleg van de Wmo (doel en reikwijdte, uitgangspunten).  
• De negen prestatievelden van de Wmo.  
• Burger- en cliëntenparticipatie en de doelen daarvan.  
• De gemeentelijke organisatie.  
• Presentatie, samenwerking en het uitoefenen van invloed.  
• Wmo-raden en lokale gehandicaptenraden.  
• Praktijkervaringen, rollenspelen en discussie.  
• Tips en suggesties van elkaar en van de trainer. 

Vervolg op de cursus 
De initiatiefgroepen maken aan de hand van tips van de trainer een plan van aanpak. 

Evaluatie 
Over het algemeen waren de deelnemers zeer tevreden over de cursus. De theorie was zware kost, wat 
sommigen deed besluiten om voor een meer praktische taak binnen de initiatiefgroep te kiezen. De doelen zijn 
behaald, maar gezien de uitgebreide- en ingewikkelde theorie denken de initiatiefgroepen na over een vervolg. 

Lees hier het volledige verslag . 

Meer weten over deze cursus? Neem contact op met de projectmedewerkers van de initiatiefgroepen: 

• Regionale initiatiefgroep Noordwest-Veluwe 
Lex van Groningen 
lexvangroningen@lokaleversterking.nl  

• Regionale initiatiefgroep Flevoland 
Eltje van Otterloo 
eltjevanotterloo@lokaleversterking.nl 
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Goed voorbeeld: workshop voor beleidsmakers in Twente 
 
Verslag van de workshop voor beleidsambtenaren van intitatiefgroep Lokale Versterking Twente op 10 
mei 2007 (samenvatting)  

 
Initiatiefgroep Twente organiseerde op 10 mei 2007 een workshop voor beleidsambtenaren van de veertien 
Twentse gemeenten. Het vergroten van kennis en inzicht in de GGz was het doel van deze bijeenkomst. 

Vier ervaringsdeskundige leden van de initiatiefgroep vertelden over hun ervaringen met de GGz. Daarbij werd 
ingegaan op de thema’s wonen, werk en welzijn. Aansluitend werd eendvd over 180 cliëntgestuurde projecten 
getoond. 

Stellingen over wonen en werken 
De initiatiefgroep legde de ambtenaren een aantal prikkelende stellingen voor, zoals: 

• Pas als je (betaald) werk hebt, ben je volwaardig burger. Daarom moet alles in de samenleving gericht 
zijn op het verkrijgen van (betaald) werk.  

• Psychiatrische patiënten kun je het beste buiten de gewone samenleving plaatsen, in beschermde 
settingen, als het gaat om dagbesteding en/of werk. Dat is beter voor henzelf en de samenleving.  

• De gemeente moet zelfstandig wonen van GGz mede mogelijk maken. 

De reactie van de gemeenten kunt u lezen in het volledige verslag. 

Casus over welzijn 
De initiatiefgroep besprak de casus van een 68-jarige ‘eerste generatie gastarbeider’, die vanwege taal- en 
cultuurverschillen problemen heeft bij het verkrijgen van voldoende hulp. De man is weduwnaar en heeft 
ingrijpende medische problemen. De initiatiefgroep legde de ambtenaren de vraag voor, hoe de gemeente de 
man het beste kan helpen, waarbij het uitgangspunt een optimaal welzijn is. 

Evaluatie 
Uit de evaluatieformulieren bleek dat de ambtenaren de bijeenkomst nuttig, leerzaam en verhelderend vonden. Zij 
hopen dat de initiatiefgroep op de ingeslagen weg doorgaat, contacten onderhoudt met andere instanties en de 
doelgroepen goed in beeld brengt. De initiatiefgroep dient daarbij een actieve houding aan te nemen. 
De gemeenteambtenaren zouden tijdens eventuele vervolgbijeenkomsten graag meer horen over de specifieke 
wensen van de doelgroep en de ‘witte vlekken’. 

• Dit was een samenvatting van het verslag. Het volledige verslag leest u hier   
• De volgende workshop vindt plaats op 14 juni 2007. Bekijk het programma 
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3.   Lokale Versterking gedrukt, in geluid én in de 
media 



 
  35 
 

Twee Wmo 'Blikopener'-specials Oost Veluwe 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

februari 2008 
Initiatiefgroep Lokale Versterking Oost Veluwe heeft samen met een groep ervaringsdeskundigen en 
Ursula Drexhage in opdracht van de Cliëntenraad van GGNet twee 'Blikopener' specials over de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uitgebracht. 

Voor beleidmakers 

Het eerste nummer kwam begin januari 2008 uit en is helemaal gericht op raadsleden en Colleges van 
Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten die binnen het vestigingsgebied van GGNet vallen. Veel 
raadsleden en wethouders hebben de doelgroep GGz niet voor ogen en weten ook veelal niet wat deze 
doelgroep nodig heeft binnen het brede veld van de Wmo. 

De vanuit cliëntenperspectief geschreven Wmo-special probeert door een aantal ervaringsverhalen en 
voorbeelden uit de praktijk hierin wat helderheid te geven voor de Wmo-beleidsmakers in de gemeenten. 

Voor cliënten 

In de week van 18 februari is er ook een Blikopener Wmo-special verschenen voor cliënten van GGNet. In deze 
uitgave wordt de Wmo verduidelijkt en worden vragen beantwoord over wanneer je wel of niet met de Wmo te 
maken krijgt en wat je dan moet doen. 

Blikopener lezen 

De Blikopener specials zijn beide te downloaden en te lezen op dewebsite van GGNet.nl 
Bron: de tekst hierboven is afkomstig vanwww.ggnet.nl  
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Edo Paardekooper Overman: Haarlemmer van het jaar? 
 

 

19 december 2007 
Edo Paardekooper Overman is door het Haarlems Dagblad voorgedragen voor de titel 'Haarlemmer van 
het jaar', samen met negen andere stadgenoten. Dit heeft hij te danken aan zijn belangeloze inzet voor 
kwetsbare mensen in de samenleving die niet gehoord worden, meer specifiek, daklozen en verslaafden.  

Bij het Programma Lokale Versterking is Edo lid van de initiatiefgroep Kennemerland, Amstellanden en 
Meerlanden en van de klankbordgroep Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang en Verslavingszorg. 

Rechts: Edo op de voorzijde van 'Aangenaam (kennis te maken)' Zie: 'levensverhaal Edo' onderaan de pagina. 

Ervaringsdeskundig 

De belangenbehartiger van de kwetsbaren weet zelf alles van het leven 'in de goot'. Jarenlang was hij zelf 
dakloos en alcoholverslaafd. Tot hij met hulp van het Leger des Heils weer langzaam overeind krabbelde.  

Inmiddels is hij voltijd bezig met het vertegenwoordigen van mensen die hun leven nog niet op de rit hebben. 
Bijvoorbeeld via Lokale Versterking. Als ervaringsdeskundige maakt hij deel uit van de initiatiefgroep Lokale 
Versterking in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Deze initiatiefgroep behartigt op gemeentelijk 
niveau de belangen van mensen uit de GGz, maatschappelijke en vrouwenopvang en verslavingszorg, in het 
kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 

Ook is hij lid van de klankbordgroep MO/VO/Vz van Lokale Versterking. De groep is een landelijke 
vertegenwoordiging van (ex-)daklozen en mensen met een verslavingsprobleem die zich specifiek bezighouden 
met beeldvorming over hun achterban en de voorzieningen die zij nodig heeft in het kader van de Wmo.  

Zo heeft de klankbordgroep het initiatief genomen tot een landelijk congres van daklozen en mensen met een 
verslaving(sachtergrond) voor ervaringsdeskungen én beleidmakers. Het congres heet 'Niemand hoort de straat. 
De cliënt aan het woord' en vindt plaats op 10 januari 2008. 
Meer over het congres 

Levensverhaal Edo 

De krant 'Aangenaam (kennis te maken)' publiceerde in april 2007 het levensverhaal van Edo Paardekooper 
Overman. De krant is een uitgave van de initiatiefgroepen Lokale Versterking van de regio's 
Zaanstreek/Waterland, Westfriesland, Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden. 

Vervolg... 

3 januari 2008 
Het Haarlems Dagblad heeft de winnaar van de verkiezing Haarlemmer van het jaar op 3 januari 2008 bekend 
gemaakt. Helaas gaat de titel niet naar Edo, maar naar een andere Haarlemmer die zich heeft ingezet voor zijn 
medemens. Voor het Programma Lokale Versterking blijft Edo echter de enige echte 'Haarlemmer van het jaar'. 
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Persbericht  Delft in gesprek met politiek 
Delft, 14 september 2007 
 

Initiatiefgroep Lokale Versterking gaat in gesprek met de politiek 
De politiek in Delft en omstreken maakt kennis met de Geestelijke Gezondheidszorg 

De initiatiefgroep Delft Westland Oostland gaat op 26 september tussen 19.30 en 21.00 uur in gesprek met 
een aantal lokale politici. Het gesprek gaat over deelname van mensen met een psychische beperking aan 
de samenleving. Specifiek over dat wat zij daarvoor nodig hebben. Ervaringsdeskundigen vertellen hun 
eigen verhaal. Het gesprek vindt plaats in Dagactiviteitencentrum De Schakel, Julianastraat 46 in 
Naaldwijk. 
 
Hoe is het voor mensen met een psychische beperking om mee te kunnen doen aan de samenleving? Welke 
mogelijkheden en problemen ervaren zij? Wat hebben zij nodig om mee te kunnen doen in de buurt, in hun stad 
of dorp? Dit zijn allemaal vragen die van belang zijn bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo 
is een participatiewet die op 1 januari 2007 is ingevoerd. De wet houdt in dat iedereen moet meedoen aan de 
samenleving en buren, familie, vrienden en kennissen moeten elkaar daar zo veel mogelijk bij helpen.  
 
Hoe is dat voor mensen met een psychische beperking? 
Mensen die last hebben van een depressie, schizofrenie, eenzaamheid, autisme ervaren vaak een hoge drempel 
als ze mee moeten doen aan de samenleving. Het gaat hen soms te snel, of ze hebben angst om naar buiten te 
gaan, durven niet in het openbaar vervoer. Daarom leven heel veel mensen met een psychische beperking achter 
de voordeur. Soms lossen ze hun eenzaamheid op met een verslaving en raken daardoor nog verder in een 
isolement.  
 
De initiatiefgroep Lokale Versterking GGz komt op voor de mensen met een psychische beperking op lokaal 
niveau. Op 26 september gaat de initiatiefgroep in gesprek met de lokale politiek over de voorzieningen en 
faciliteiten die mensen met een psychische beperking nodig hebben om mee te kunnen doen aan de 
samenleving. 
 
Aan het begin van de avond vertelt iemand zijn eigen verhaal. 
Tijdens deze avond wordt ook een radiospotje gelanceerd dat in de komende maanden via de lokale radiozender 
wordt uitgezonden. Hierin vertellen mensen met een psychische beperking in een paar zinnen hun eigen verhaal 
en op welke manier zij toch kunnen meedoen aan de samenleving.  
Er is op deze avond volop gelegenheid om vragen te stellen aan mensen om wie het gaat en om met hen in 
gesprek te gaan. 
 
------------------------------------ 
Voor de redactie (niet voor publicatie): 
Pers is van harte welkom op deze avond. 
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij: 
Ingrid Lips, 
Programma Lokale Versterking GGz, initiatiefgroep Delft, Westland Oostland 
E: ingridlips@lokaleversterking.nl 
 
 
Het Programma Lokale Versterking is een project van het Landelijk Platform GGz met als doel de participatie van 
GGz-cliënten in de maatschappij te verbeteren, vooral met het oog op de invoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. De Wmo is een nieuwe wet waarin een aantal zorgtaken voortaan door de gemeenten worden 
geregeld. In de wet is ook geregeld dat burgers moeten kunnen participeren, dat wil zeggen medezeggenschap 
hebben over hoe die zorg wordt georganiseerd. 
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Brochure slaat brug tussen gemeente en GGz-cliënt 
Met de komst van de Wmo is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het treffen van voorzieningen 
voor een groep mensen die zij nog niet zo goed kent: GGz-cliënten. Mensen met een langdurige 
psychische of psychosociale problematiek. Initiatiefgroep Lokale Versterking Utrecht Middenwest 
ontwikkelde een brochure die gemeenten snel een helder inzicht verschaft in de behoeften van deze 
groep burgers. 

Gemeenten hebben door de Wmo de taak gekregen ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de 
samenleving. Belangengroepen van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen hebben zich door de jaren 
heen al een plaats weten te veroveren aan de inspraaktafel bij de overheid. Belangenbehartiging binnen de GGz 
maakt, zeker op lokaal niveau, pas sinds kort haar opkomst. Onder meer door deze achterstand zijn gemeenten 
nog onvoldoende op de hoogte van de specifieke behoeften en wensen van de GGz-cliënt. 

‘Hallo… wij zijn er ook nog!’ 

Initiatiefgroep Lokale Versterking Utrecht Middenwest heeft hierop actie ondernomen. Ze ontwikkelde een 
brochure die de gemeente inzicht verschaft in de specifieke wensen en behoeften van de GGz-cliënt in het kader 
van de Wmo. In de beknopte, heldere brochure worden de wensen overzichtelijk gepresenteerd bij de 
bijbehorende prestatievelden. 

Naast het geven van praktische handvatten, draagt de brochure ook bij aan een realistische beeldvorming over 
de GGz-cliënt. Mede door de geplaatste citaten en ervaringen van ervaringsdeskundigen wordt duidelijk dat 
mensen uit de GGz niet allemaal over één kam te scheren zijn. Ze hebben niet allemaal dezelfde problematiek, 
waardoor ook behoeften en wensen verschillen. 

Breed inzetbaar 

Initiatiefgroep Utrecht Middenwest heeft de brochure ontwikkeld voor Utrecht en de omliggende gemeenten. De 
inhoud van de brochure is echter van toepassing op elke gemeente in Nederland. Bovendien wordt er ook 
aandacht besteedt aan de wensen en behoeften van ervaringsdeskundigen uit de OGGz, Maatschappelijke 
opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg. 

Dat maakt ‘Hallo.. wij zijn er ook nog!’ breed inzetbaar. Andere initiatiefgroepen van het Programma Lokale 
Versterking hebben er hun voordeel al mee gedaan en de brochure bij de eigen lokale beleidsmakers 
aangeboden. 

Aanvragen / downloaden 

De brochure ‘Hallo… wij zijn er ook nog!’ is aan te vragen bij het Landelijk Servicecentrum van het Programma 
Lokale Versterking GGz Wmo. Of u kunt de brochure direct hier downloaden  
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Goed voorbeeld Noord-Hollandse initiatiefgroepen Lokale Versterking  
  

Krant ‘Aangenaam (kennis te maken)’ 

De initiatiefgroepen Lokale Versterking Zaanstreek-Waterland/West-Friesland en Kennemerland, Amstelland en 
Meerlanden (KAM) gaven in april 2007 gezamenlijk de krant ‘Aangenaam (kennis te maken)’ uit. Met deze krant 
willen de initiatiefgroepen bij publiek en, met name, beleidsmakers vooroordelen en onwetendheid over de 
(O)GGz, MO, VO en Vz wegnemen. Daarnaast beoogden ze ermee de achterban te interesseren voor het 
Programma Lokale Versterking. 

De krant is breed verspreid. Er zijn stapels neergelegd bij bibliotheken, buurtcentra, gezondheidscentra, MEE, 
Ggz-instellingen etc. in de regio. Wmo-beleidsmakers, -medewerkers en wethouders zijn directer benaderd. Zij 
hebben per post exemplaren toegezonden gekregen. 

Download de krant hier  (2MB) 
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Radio-interview 'Beschadigd maar niet geknakt' 
De AVRO (radio 1) besteedt woensdag 27 augustus aandacht aan het boek 'Beschadigd maar niet 
geknakt', dat is uitgegeven door de initiatiefgroep GGz-Wmo Drenthe. 

Presentator Jan Mom van het nieuwe gezondheidsprogramma 'De Praktijk' gaat woensdag 27 augustus van 
14.00 tot 14.30 uur in gesprek met Marcella Kleine over het boek 'Beschadigd maar niet geknakt'. 

Het boek bevat persoonlijke verhalen over overleven in de maatschappij bij psychische problemen, verslaving of 
dakloosheid. Het is in mei 2008 uitgegeven door de initiatiefgroep GGz-Wmo Drenthe van Lokale Versterking. 

Gezondheid 

De praktijk gaat maandag 25 augustus voor het eerst van start en is het eerste in zijn soort op de nieuwszender. 
Het wordt een breed journalistiek programma dat op verteerbare en kritische toon vragen stelt over alle 
denkbare aspecten van het grondthema gezondheid; over lichaam en geest, psychologie, coaching, welzijn, 
voeding, bewegen en sport. De Praktijk wordt iedere werkdag uitgezonden van 13.30 tot 14.30 uur. 

• Wie niet in de gelegenheid is om te luisteren kan het interview vermoedelijk terugluisteren via de 
website van de Avro  

• Meer over 'Beschadigd maar niet geknakt': klik hier 
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Jaarverslag Lokale Versterking 2007 

 
 

Het Jaarverslag 2007 van Lokale Versterking heet 'verSTERKt'. Het is een weergave van de ontwikkeling 
en de geboekte resultaten van het Programma in het afgelopen jaar.  

Ervaringsdeskundigheid  

De nadruk in het jaarverslag ligt op de enorme inzet en toename aan deskundigheid van de meer dan 300 
ervaringsdeskundige vrijwilligers van Lokale Versterking. Hun inspanningen hebben ervoor gezorgd dat mensen 
met een psychische beperking, met een verslaving, dak- en thuislozen, vrouwen uit de vrouwenopvang en hun 
naastbetrokkenen merkbaar beter in beeld kwamen bij de gemeenten. 

In het jaarverslag leest u over een aantal van de resultaten die zij het afgelopen jaar behaalden. Een uitgebreider 
overzicht vindt u op deze website bij 'Goede voorbeelden'. 

De vrijwilligers van de initiatiefgroepen kregen ondersteuning van de medewerkers in de regio en van het 
Landelijk Servicebureau. Ook daarover leest u in het verslag. 

In het laatste hoofdstuk gaan we kort in op de voortgang van het Programma na 2008: in welke vorm? Voor hoe 
lang? 

Downloaden of aanvragen 

U kunt het jaarverslag hier volledig downloaden: Download Jaarverslag 2007 
Of in gedrukte vorm aanvragen via info@lokaleversterking.nl 
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Lokale Versterking Hellevoetsluis te gast bij Omroep Voorne 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

28 januari 2008 
Initiatiefgroeplid Bram van Gils is samen met projectmedewerker Hennie Kleijwegt van initiatiefgroep 
Hellevoetsluis (Onderdeel Rijnmond / Zuid-Hollandse Eilanden) op zaterdag 2 februari 2008 te gast in het 
radioprogramma 'Peter weet het beter' van Omroep Voorne. 

In het programma staat popmuziek van weleer, zowel nationaal als internationaal, centraal. Nu en dan wordt een 
gast uitgenodigd die vertelt over zijn/haar favoriete muziek en daar iets bijzonders bij vertelt. 

Bram van Gils was op 2 februari de centrale gast. Als GGz-ervaringsdeskundige praat hij met gastheer Peter van 
Herp over muziek en de beeldvorming rondom (ex-)GGz-cliënten. 

 



 
  43 
 

Radioboodschap voor beleidsmakers Delft Westland Oostland 
Lokale politici en leden van de initiatiefgroep Lokale Versterking Delft Westland Oostland gingen donderdagavond 
26 september 2007 in gesprek over deelname van mensen met een psychische beperking aan de 
samenleving. Niet alleen brachten de initiatiefgroepleden hun boodschap mondeling over, ook lanceerden zij een 
ondersteunende radiospot die de komende maanden via de lokale radiozenders wordt uitgezonden.  

Joop, Sandra en Martijn  

De initiatiefgroep liet drie verschillende spots maken. In de eerste spot horen we Joop, een buschauffeur die 
opeens last kreeg van waanbeelden. In de tweede komt Sandra aan het woord. Zij vertelt over de psychische 
problemen die zij ondervindt als gevolg van een erg vervelende jeugd. De derde gaat over Martijn. Na een 
gewelddadig incident op straat kampt hij met paniekaanvallen en komt tot niets. 

Rode draad door alle spots is dat Joop, Sandra en Martijn mensen zijn 'als u en ik': mensen die toevallig in 
aanraking zijn gekomen met de GGz en gewoon willen meedoen in de maatschappij. 

Beluister de radiospots: 

• Joop  
• Sandra  
• Martijn 

Lees ook het persbericht  dat voorafging aan de bijeenkomst 
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Sterrengids voor Wmo loketten in Friesland 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

 

Gemeenten hebben bij de invoering van de Wmo de verantwoordelijkheid gekregen burgers te voorzien van 
advies en ondersteuning bij zorg, wonen, welzijn en dienstverlening. De meeste gemeenten vullen dit in met een 
Wmo loket. 

Initiatiefgroep Friesland werkte samen met Stichtig Foar Elkoar en Zorgbelang Fryslân aan de 
ontwikkeling van een ‘sterrengids’ voor Wmo loketten. Net als bij een Michelin gids krijgen de loketten een 
aantal sterren op basis van de kwaliteit, die gemeten is vanuit het cliëntenperspectief. 

De sterrengids is een manier om tot een eenduidige- en objectieve cliëntinformatie en cliëntondersteuning te 
komen. De gids kan de lokale loketten motiveren om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat de 
kwaliteit van de dienstverlening verbetert. 

Het aantal sterren dat een loket krijgt, geeft een beeld van de uitgebreidheid van de dienstverlenging en van de 
kwaliteit daarvan. Met de sterrengids kunnen cliëntvertegenwoordigers eenvoudig de kwaliteit van het lokale loket 
vergelijken met die van andere loketten in Friesland. 

Criteria 

De sterren worden toegekend op basis van de volgende normen:  

1. Bereikbaarheid.  
2. Toegankelijkheid.  
3. Herkenbaarheid.  
4. Deskundigheid.  
5. Objectiviteit.  
6. Persoonlijkheid. 

Werkwijze 

Binnen de zes criteria zijn er verplichte basisnormen (minimumeisen) en vrije keuzenormen (extra’s). Om één ster 
te ontvangen, moet het loket aan alle basisnormen voldoen. Om twee of meer sterren te kunnen ontvangen moet 
het loket daarnaast punten behalen op een aantal keuzenormen en goed scoren bij een beoordeling door een 
‘mystery-cliënt’. De hoogte van het aantal behaalde punten bepaalt in welke categorie het loket wordt ingedeeld. 

Er zijn maximaal vijf sterren te behalen. Na een nulmeting wordt de voortgang eind 2007 in beeld gebracht. Klik 
hier voor de uitgebreide folder . 
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Folder over Wmo IJssel-Vecht 
Initiatiefgroep IJssel-Vecht maakte een folder over de Wmo en wat de initiatiefgroepen daarbij kunnen betekenen. 
Deze folder is het uitgangsput geweest bij het opstellen van een folder die op alle initiatiefgroepen van toepassing 
is. De eigen gegevens kunnen eenvoudig toegevoegd worden aan de tekst. 

Download voorbeeldfolder (.doc) 
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'Verbinden door Dialoog' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

December 2007 
Initiatiefgroep Lokale Versterking Den Haag presenteerde op 20 november 2007 het boek ‘Verbinden door 
Dialoog’, een weergave van gesprekken tussen GGz-cliënten en de politiek, 
(cliëntenbelangen)organisaties en burgers over de GGz, Maatschappelijke Opvang en participatie van 
cliënten in Den Haag. 

Wethouder Bert van Alphen van de hofstad nam in Theater Diligentia het boek ‘Verbinden door Dialoog’ in 
ontvangst. De werktitel was ‘Aan tafel met …’, omdat de initiatiefgroep letterlijk aan tafel ging met sleutelfiguren 
uit de Haagse politiek. Het boek is een weergave van deze gesprekken, waarin diverse GGz-onderwerpen en 
beeldvorming aan de orde kwamen. 

Steunpunt GGz 

Eén van de belangrijkste onderwerpen in het boek is het tot stand brengen van een Steunpunt GGz. Dit 
steunpunt heeft onder andere ten doel behaalde resultaten van de initiatiefgroep te behouden en een vervolg te 
laten krijgen. Het ondersteunt niet alleen individuele cliënten, maar kan ook de kennis over de GGz-cliënt in de 
maatschappij en bij gemeentelijke beleidsmakers vergroten. En het kan leemtes in het beleid of de uitvoering van 
de Wmo signaleren. 

Schilderijenexpositie en ‘didgeridoo’ 

Tijdens de presentatie konden bezoekers genieten van schilderijen, gemaakt door cliënten tijdens de 
zomerbijeenkomst. Ook van deze expositie was het thema ‘Verbinden’. 

Bij de entree zat didgeridoo-speler Niels de Lang. Hij gaf uitleg over het instrument, dat één van de oudste 
communicatiemiddelen tel wereld is. Uiteraard mochten bezoekers ook even oefenen. Dit resulteerde in een 
ontspannen sfeer en een stimulerende discussie. 

Rechts: didgeridoo-speler Niels de Lang. 

Resultaten 

De wethouder heeft gezegd dat hij de dialoog graag een vervolg geeft. De GGz is in Den Haag duidelijk en 
positief op de kaart gezet en het proces om tot een Steunpunt GGz te komen, is weer een stapje verder. 

Download hier 'Verbinden door Dialoog'  
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Brochure 'Wmo, wij willen het zo!' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

februari 2008 
Initiatiefgroep Utrecht Middenwest organiseerde in september 2007 samen met het programma Lokaal Centraal 
bijeenkomsten in het kader van de Wmo. Doel: de wensen en behoeften van voornamelijk de moeilijk bereikbare 
doelgroepen in de Wmo te inventariseren. 
(Zie: 'Wmo, wij willen het zo', september 2007) 

Van deze bijeenkomsten zijn de uitkomsten verzameld en gebundeld in de brochure 'Wmo, wij willen het zo!'. De 
brochure geeft per Wmo-prestatieveld een helder en concreet beeld van wat verschillende groepen kwetsbare 
groepen wensen. Deze wensen vormen adviezen/aandachtspunten voor de Wmo-beleidmakers. 

Een paar voorbeelden: 

• Prestatieveld 2 'Jongeren en ouders ondersteunen': zorg voor maatschappelijke of professionele stages 
voor jongeren met een psychiatrisch probleem.  

• Prestatieveld 3 'Informatie, advies en cliëntondersteuning': zorg voor mantelzorgers voor goede 
informatie over respijtzorg en voorzieningen. Geef aan dat mensen terecht kunnen bij het Steunpunt 
Mantelzorg.  

• Prestatieveld 7, 8, 9 'Opvang voor mensen met problemen, het bevorderen van de Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg (OGGz) en van verslavingsbeleid': voorkom huisuitzetting. Bijvoorbeeld door 
huisuitzettingen uit te stellen en ambulante begeleiding te versterken. 

Downloaden 

U vindt alle wensen en aandachtspunten terug in de brochure. Download de brochure  
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‘Beschadigd maar niet geknakt’ 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

Boek met persoonlijke verhalen, opgetekend door Marcella Kleine. Overleven in de maatschappij bij 
psychische problemen, verslaving of dakloosheid. Nu te bestellen. 

Initiatiefgroep GGz Wmo Drenthe brengt op 27 mei 2008 het boek ‘Beschadigd maar niet geknakt’ uit. Een boek 
met verhalen over het leven van beschadigde mensen. Mensen die door omstandigheden verslaafd of dakloos 
zijn geworden. Mensen die door het leven psychische problematiek hebben opgelopen. Mensen die een 
psychiatrische aandoening hebben. Mensen van alle leeftijden, jongeren en ouderen. 

Betere beeldvorming 

Met het boek wil de initiatiefgroep de lezer het inzicht verschaffen dat zo'n problematiek iedereen kan overkomen. 
De lezer zelf, de partner, het kind, vader, moeder, broer of zus. Het boek geeft op deze manier vorm aan één van 
de taken die de initiatiefgroep in het kader van het Programma Lokale Versterking heeft: een betere beeldvorming 
rondom mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek alsmede rondom dak- en thuislozen. 

Tips omgaan met.. 

De mensen die aan het woord komen laten vooral ook zien hoe sterk zij zijn. Ondanks alles zijn zij uiteindelijk, 
met vallen en opstaan, staande gebleven. 

Door de verhalen heen zal ook blijken dat het voor hen van groot belang is hoe anderen met hen omgaan en hen 
tot steun willen zijn. Nog altijd ontmoeten veel mensen met psychiatrische problematiek onbegrip of worden zij uit 
de weg gegaan. 

In dit boekje is daarom ook een hoofdstuk opgenomen over ‘tips in de omgang met’. De tips zijn door de 
geïnterviewden gegeven maar komen vooral neer op: behandel mij net zoals jezelf graag behandeld wilt worden. 
Daarnaast wordt er een omschrijving gegeven van de psychiatrische aandoeningen waaraan de geïnterviewden 
lijden.  

De initiatiefgroep GGz Wmo Drenthe, bestaande uit ervaringsdeskundigen, heeft in de provincie een breed 
netwerk van ervaringsdeskundigen en familieleden opgebouwd die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
gemeentelijk Wmo-beleid. Daarnaast voert de initiatiefgroep allerlei projecten uit waarmee zij de positie van 
mensen uit haar doelgroep verstevigt. 

Bestellen 

‘Beschadigd maar niet geknakt’ is een uitgave van de initiatiefgroep GGz Wmo Drenthe. Het boek is bij de groep 
te bestellen. Het kost in de voorverkoop € 10,- (excl. verzend- en administratiekosten). Na de voorverkoop wordt 
de prijs € 12,95.  
Stuur een e-mail naar initiatiefgroep.GGzWmo@web.nl. Vermeld hierbij: het aantal te bestellen boeken, uw 
naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mail adres. 
De daklozenkrant van november besteedt aandacht aan het boek en aan de auteur. Lees het artikel. 
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4.   Bewegend in Beeld 
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DVD 'Het kan iedereen overkomen' 
 

 

december 2007 
Zorgvragers Organisatie GGz Midden Holland (ZOG MH) presenteerde op 27 september in Gouda dedvd 
'Het kan iedereen overkomen' aan beleidsmakers in Midden Holland.  

Dedvd bevat levensverhalen van ervaringsdeskundigen uit de GGz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. 
De initiatiefgroep Lokale Versterking Midden Holland is verbonden aan ZOG MH en maakte deze dvd mede 
mogelijk.  

Indrukwekkende stilte 

Bij de presentatie waren wethouders, ambtenaren en gemeenteraadsleden van de 13 gemeenten in Midden 
Holland aanwezig. Zij aanschouwden vier levensverhalen van (ex-)cliënten uit de GGz, verslavingszorg en 
maatschappelijke opvang.  

Rechts: dedvd 'Het kan iedereen overkomen' 

Na de vertoning viel er even een stilte onder de aanwezigen. Velen waren zeer onder de indruk van de 
openhartigheid en de verhalen van deelnemers in de film. Vervolgens kwamen er lovende reacties van diverse 
enthousiaste bezoekers, onder andere omdat zij zeer verrast waren door de indrukwekkende beelden en 
verhalen. 

Brede verspreiding 

Dedvd is bedoeld voor lokale ambtenaren, gemeentebestuurders en andere geïnteresseerden die sinds de 
inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk zijn voor participatie van 
mensen met een psychische of psychiatrische beperking, mensen met een verslavingen dak- en thuislozen 
problematiek. 

Dedvd wordt breed verspreid in de regio Midden-Holland. Wethouders, ambtenaren, gemeenteraden en de Wmo 
adviesraden van alle 13 gemeenten in de regio ontvangen een exemplaar van deze dvd. 

Ook de lokale media, het ministerie van VWS en verschillende vakbladen binnen de zorg ontvangen een 
exemplaar. Op deze manier moet maximale aandacht voor de doelgroepen uit de GGz, verslavingszorg en 
maatschappelijke opvang worden verkregen. Dat is (helaas) nog steeds hard nodig. 

Meer informatie / bestellen 

Wilt u meer informatie over deze dvd of ZOG MH, of dedvd bestellen? Dat kan. Neem contact op met Martin de 
Jager (projectmedewerker initiatiefgroep Lokale Versterking MH / medewerker ZOG MH): mdejager@zogmh.nl. 
De dvd kost € 10,- + verzendkosten 
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‘Niemand hoort de straat. De cliënt aan het woord’ 
Het landelijk congres 'Niemand hoort de straat. De cliënt aan het woord' vond plaats op donderdag 10 januari 
2008, in het Vechthuis in Utrecht. Het was een congres van ervaringsdeskundigen uit de maatschappelijke 
opvang en verslavingszorg over de voorzieningen die zij nodig hebben in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. Hoe verliep de dag en wat waren de uitkomsten? 

Rechts: bekijk de film en beleef de sfeer van de dag 
(klik op de afbeelding). 

Lees / bekijk het Congresdossier: 

 
Vooraf: 

• Organisatie  
• Persbericht   
• Uitnodiging & programma   
• Tv-item RTV Utrecht 

De dag: 

• Verslag  
• Film  
• Foto's  
• Winnaar beste cliënteninitiatief 

Erna: 

• Persbericht: "De ervaring ligt op straat. Maak er gebruik van!"  
• De media 
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Drenthe: Wmo Kwartetspel 'Agenda 22' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

 

De Initiatiefgroep GGz-Wmo Drenthe heeft een Wmo-kwartetspel ontwikkeld waarmee geoefend kan 
worden met de regels van Agenda 22 in relatie tot de 9 prestatievelden van de Wmo. 
 
Het kwartetspel is overhandigd aan het Wmo-wethoudersoverleg in Drenthe met het verzoek het kwartetspel door 
te geven aan de afzonderlijke gemeenteraden. Ook is het kwartetspel - onder de bezielende leiding van de 
voorzitter en secretaris van de Initiatiefgroep (Cor Bras respectievelijke Gesinus Timmer) - gespeeld in het 
voorzittersoverleg van de Drentse Wmo-raden. 

Het kwartetspel wordt ook door de deelnemers van de Initiatiefgroep gebruikt om het toepassen van 'Agenda 22' 
bij gemeentelijk beleid te promoten en de regels ook zelf 'tussen de oren' te krijgen. Inmiddels zijn er ongeveer 90 
kwartetspellen besteld. De kwartetspellen kosten 10 euro per stuk, inclusief verzendkosten. 

Voor meer informatie over het kwartetspel: initiatiefgroep.GGzWmo@web.nl 

Agenda 22 

De Verenigde Naties en alle lidstaten (waaronder Nederland) aanvaarden in 1993 unaniem ‘de 22 VN 
Standaardregels Gelijke kansen voor mensen met een handicap’. Afgekort worden deze meestal de 22 
Standaardregels genoemd. Het doel van deze regels is dat mensen met functiebeperkingen dezelfde kansen 
krijgen als andere burgers. De Nederlandse overheid is verplicht om de Standaardregels uit te voeren. 

Agenda 22 is een uitwerking van de Standaardregels. De Agenda beschrijft een methode om in elke gemeente 
beleid te maken vanuit de 22 Standaardregels. Concreet houdt dit in: beleid maken door op een gelijkwaardige 
manier samen te werken met de belangenorganisaties en gebruik te maken van de kennis en ervaring van 
ervaringsdeskundigen. 
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Voorlichtings-dvd voor Beleidsmakers Wmo Drenthe 
 

De Initiatiefgroep GGz-Wmo Drenthe maakt voorlichtings-dvd voor Wmo-beleidsmakers uit de 
provincie. 
 
De dvd ‘Wij en de Wmo’ brengt mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek en dak- en thuislozen in 
beeld, waarmee inzicht wordt gegeven in: 
• Het leven van dak- en thuislozen en de beeldvorming over deze groep; 
• Knelpunten die zij daardoor in hun leven ervaren; 
• Mate van betrokkenheid bij de maatschappij 
• De verwachtingen die zij van de gemeente hebben in het kader van de Wmo 

Vragen zijn bijvoorbeeld: 
- Wat heeft men nodig om mee te kunnen doen aan de maatschappij? 
- Wat verwacht men van de gemeente? 
- Wat betekent het als men niet geholpen wordt? 
 
 

Op de dvd ‘Wij en de Wmo’ komen de volgende drie onderwerpen aan bod die ieder maximaal 20 minuten duren: 
 
‘Isolement en verslaving’ 
In dit fragment vertelt een man van 60 over zijn alcoholverslaving. Aan de orde komt waarom hij aan de drank is 
geraakt, hoe de omgeving op hem reageerde, wat hij nodig had om terug te kunnen keren naar de maatschappij. 
 
‘Niet vanzelfsprekend alleen op stap’ 
Een vrouw (50+), moeder van 3 kinderen, vertelt over haar ernstige psychiatrische problematiek, haar opnames 
en over de angststoornis waaronder zij gebukt gaat. Zij durft de deur niet alleen uit terwijl zij zo graag mee zou 
willen doen aan het dagelijkse leven. 
 
‘Medicatie heb je niet altijd nodig’ 
Een vader (46) vertelt over de psychische problemen die zijn negentienjarige dochter ontwikkeld heeft nadat haar 
ouders gescheiden zijn. Hij vertelt hoe ze haar opleiding beëindigde en vriendschappen verloor. Hij brengt in 
beeld hoe zijn dochter langzaam maar zeker weer terug is gekomen in de maatschappij en welke knelpunten zij 
daarbij ondervond. 
 
Geïnteresseerd in de dvd? 
De dvd ‘Wij en de Wmo’ kan vanaf 1 januari 2009 worden vertoond, maar is al vanaf heden te reserveren. De dvd 
is niet te koop. 
Uit respect voor de mensen die hun verhaal op beeld hebben gedaan, is ervoor gekozen om de dvd niet op grote 
schaal te verspreiden. 
De dvd kan daarom alleen onder begeleiding van één van de Initiatiefgroepleden worden ingezet tijdens 
bijvoorbeeld een vergadering of andere bijeenkomst. 
Zo mogelijk zal daarbij ook degene wiens verhaal u wenst te zien aanwezig zijn, om na vertoning vragen te 
beantwoorden. 
 
Voor vertoning van de dvd kunt u contact opnemen met Cor Bras om een afspraak te maken en aan te geven 
welke deel in uw situatie het meest passend is. 
Meer informatie en een vertoning aanvragen 
Stuur een e-mail naar initiatiefgroep.GGzWmo@web.nl. Vermeld hierbij:'dvd "wij en de Wmo, uw naam, adres, 
telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres. 
Cor Bras, voorzitter Initiatiefgroep GGz-Wmo Drenthe, tel. 06 304 71 473 
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Film- en discussieavond over maatschappelijke opvang in Drenthe 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

29 januari 2008 - Zo'n veertig geïnteresseerden uit Wmo-raden, van gemeenten en uit de maatschappelijke 
opvang kwamen op maandag 21 januari naar het Wilhelminazalencentrum in Beilen (Drenthe). 

Zij waren uitgenodigd door de initiatiefgroep GGz Wmo Drenthe van Lokale Versterking voor de vertoning 
van de film 'Tussen Goot en Geluk', een film over en door (ex-)daklozen. Na afloop van de film 
discussieerden zij over dakloosheid, waarbij ex-daklozen uit Nijmegen zelf vragen beantwoordden en tips 
aandroegen. 

'Tussen Goot en Geluk' 

'Tussen Goot en Geluk' is een indringende film van ex-daklozen over zingeving en nazorg. De film laat zien wat er 
zit tussen het leven op straat en het uiteindelijke geluk. Ze toont de ideeën en toekomstwensen van (ex-)daklozen 
en hoe deze te vervullen zijn. 

Bijzonder aan de film is dat vijf ex-daklozen uit Nijmegen zelf een rol vervullen in de film. Via interviews en 
nagespeelde flashbacks vertellen ze openhartig over de hindernissen die zij in hun leven zijn tegenkomen. 

'Tussen Goot en Geluk' is een film van Stichting het Kruispunt Nijmegen (straatpastoraat). De regie is van Daan 
van der Brugge. De spelers in de film interviewden elkaar, hanteerden soms zelf de camera en hebben 
meegewerkt mee aan de montage van het eindproduct. 

Bruikbare adviezen 

Na afloop van de film gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over dakloosheid. In het bijzonder over de 
participatie van (ex-)daklozen aan de samenleving. Cor Bras, voorzitter van de initiatiefgroep Drenthe, leidde de 
discussie.  

De aanwezigheid van de (ex-)daklozen bleek onmisbaar. Zij voorzagen de aanwezigen van antwoorden, tips en 
adviezen, direct toepasbaar bij de belangenbehartiging en het ontwikkelen en uitvoeren van het Wmo-beleid voor 
mensen uit de maatschappelijke opvang. 

Verslag 

Van de avond is een uitgebreid verslag gemaakt waarin de tips en adviezen na te lezen zijn. U kunt het 
verslag hier downloaden . 



 
  55 
 

Dvd: 'Betrokken SAMENleving' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

OGEN OPEN! 
Indrukwekkend, ontroerend, krachtige mensen, overdonderend…. vele superlatieven werden 
uitgesproken na de landelijke première van de dvd-film “Betrokken SAMENleving” die op 17 september in 
gebouw "Nieuwe Energie" Leiden plaatsvond. Een film van en over dak- en thuislozen, vrouwen in de 
vrouwenopvang en mensen met een verslaving.  

Volgens Sabine Uitslag, CDA-Tweede Kamerlid, een realityfilm, die de ogen opent en dat ook zeker bij 
beleidsambtenaren zal doen. Zij pleit dan ook voor de inzet van ervaringsdeskundigen om te komen tot beleid: 
“Papieren beleid moet beleid in de werkelijkheid worden”.  

 Krachtige mensen 

 
Filmmaakster Jotja Bessems portretteerde in acht portretten ervaringsdeskundigen, krachtige mensen met 
verschillende achtergronden. Verhalen waaruit blijkt dat iedereen het kan overkomen. Zeker ook voor deze 
‘acteurs’ was de première een bijzondere ervaring. Zij lieten zien waar zij tegenaan liepen en lopen in hun leven 
en vooral ook hoe zij een positieve wending daaraan hebben gegeven en zich inzetten voor de maatschappij. “Er 
wordt voor je gedacht en beslist, door je in te zetten voor anderen krijg je weer zelfvertrouwen en waardering”. 

Vernieuwende initiatieven 

  

Daarnaast laat de film drie vernieuwende initiatieven zien: een opzet van hostels voor daklozen, Maatschappelijke 
Opvang in een voormalig fabrieksgebouw in combinatie met commerciële bedrijvigheid en (ex-)daklozen die 
werken aan opvang in zelfbeheer. Jotja Bessems maakte deze film in opdracht van twaalf initiatiefgroepen van 
Lokale Versterking. 

“Sabine Uitslag, CDA Tweede Kamerlid, die de middag presenteerde schrijft ons:  

'Ik was en ben nog steeds erg onder de indruk van de enorme groep enthousiast gedreven mensen die ik 
vanmiddag trof. Ervaringsdeskundigen, organisatoren, klankborders, hulpverleners, ambtenaren; allemaal samen 
met elkaar.  

Nederlanders klagen veel zegt men wel eens. Maar hier trof ik een groep die eigenlijk zouden moeten klagen over 
hun situatie, over hun verleden, maar dat niet doen. Juist zij zetten hun ervaring en situatie in om anderen weer 
hoop te geven op een beter leven, een plek in de maatschappij die ook zij hebben terug gevonden. Bijzonder!  

Helaas lukt dit niet bij elke dakloze, zwerfjongere of verslaafde. Maar deze dvd geeft aan dat er hoop is. Het laat 
zien dat vechten en dromen en vechten voor je droom ook wat kan opleveren. Erbij horen, participeren in een 
samenleving en gewaardeerd worden als mens. Het is uit mijn hart gegrepen. Ik voelde me welkom in jullie 
midden, dank daarvoor! Succes!” 

Geschikte voorlichtingsfilm 

 
De dvd is zeer geschikt (voor initiatiefgroepen) als voorlichtingsfilm voor Wmo-raden, wethouders, 
gemeenteraadsleden en buurtbewoners. Samen met ervaringsdeskundigen kunnen zij naar aanleiding van 
reacties op de film vragen beantwoorden of suggesties en tips geven voor de lokale situatie.  

  

De dvd kunt u voor 15 euro bestellen via deze webste 
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Aan te vragen: '180 cliëntgestuurde projecten' 
Lfos ontwikkelde in 2007 de film '180 cliëntgestuurde projecten'. Een nadere kennismaking met cliëntgestuurde 
projecten voor mensen met een psychische handicap. Om deze projecten extra onder de aandacht te brengen 
hebben Lokale Versterking en Lfos extra dvd's laten produceren. De dvd is aan te vragen bij Lokale Versterking. 

Maatschappelijke participatie 

Presentator Bas Westerweel bezoekt vier cliëntgestuurde projecten voor mensen met een psychische handicap. 
De film laat zien hoe deze projecten werken en waarom ze belangrijk zijn voor de deelnemers. 

Clëntgestuurde projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke participatie van (ex-)GGz-
cliënten. Gemeenten kunnen bij de ontwikkeling van de keten zorg-welzijn-wonen gebruik maken van de kennis 
en ervaring die cliëntgestuurde projecten in huis hebben. 

Aanvragen 

Belangenorganisaties, gemeenten, Wmo-raden en andere geïnteresseerden kunnen de dvd aanvragen bij Lokale 
Versterking. Stuur een e-mail met uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer naar 
info@lokaleversterking.nl 
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5.   Landelijke bijeenkomsten 
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Daklozen, verslaafden, vrouwenopvang: “De ervaring ligt op straat. Maak er 
gebruik van!” 
Gemeenten en ervaringsdeskundigen moeten krachten bundelen voor een effectief participatiebeleid 

De praktijkdeskundigheid van daklozen en verslaafden is onmisbaar, maar wordt onvoldoende benut door 
beleidmakers als het gaat om de maatschappelijke deelname van mensen uit de maatschappelijke 
opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg. Wat goed beleid lijkt op papier, werkt te vaak niet in de 
praktijk. 

Dat ondervinden daklozen, verslaafden en vrouwen uit de vrouwenopvang, zo bleek tijdens het congres 
‘Niemand hoort de straat. De cliënt aan het woord’ op 10 januari 2008 in Utrecht. Een congres over de 
maatschappelijke participatie van ‘de straat’ in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Foto rechts: dagvoorzitter Hans Spekman (© Erik Claus, www.daklozen.eu)  

Meer dan 400 belanghebbenen kwamen samen tijdens het landelijke congres dat werd georganiseerd door het 
Programma Lokale Versterking GGz Wmo van het Platform GGz. Beleidmakers, politici, onderzoekers, maar 
vooral de mensen om wie het ging: daklozen, verslaafden en vrouwen uit de vrouwenopvang. Doel van de dag: 
de cliënt aan het woord. En voor beleidmakers een kans om uit de mond van de doelgroep zelf te horen hoe zij 
denken te kunnen meedraaien in de samenleving. 

Emotie, frustratie 

Het congres was geen overbodige luxe. Verhalen uit de praktijk, dikwijls emotioneel verwoord, illustreerden de 
frustratie van ervaringsdeskundigen die nog regelmatig de gevolgen ondervinden van falend beleid. 
Bijvoorbeeld: rechteloos raken door verlies van identiteitbewijs of het mislopen van voorzieningen door het 
ontbreken van een vast adres, het negeren van successen van cliënteninitiatief en zelfhulpgroepen. Maar vooral 
de ervaring niet serieus gehoord en niet 'als mens' bejegend te worden speelde veel ervaringsdeskundigen 
parten. Ervaringsdeskundige uit de zaal: "We hebben in Nederland toch de wet gelijke behandeling? Behandel 
ons dan gelijk!". 

Expertises verbinden 

Aanwezige beleidmakers en politici kregen de nodige kritiek over zich heen, maar toonden zich open en 
welwillend. Ze erkenden dat er nog een lange weg te gaan is, maar benadrukten ook dat er wel degelijk 
vorderingen worden gemaakt.  

Aan het eind van de dag bereikten alle partijen overeenstemming: er kan geen participatiebeleid worden gemaakt 
zonder de ervaringsdeskundigheid van de mensen om wie het gaat. Andersom hebben zij de expertise nodig van 
beleidmakers, -uitvoerders en andere professionals. Een bundeling van krachten. 

De Klankbordgroep Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg van Lokale Versterking, de 
initiatiefnemer van het congres, gaat zich voorbereiden op een vervolg van dit congres. De meer dan dertig 
initiatiefgroepen van Lokale Versterking in het hele land zullen hiervoor bijeenkomsten samen met de achterban 
en beleidmakers organiseren. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van kracht. Deze wet bepaalt dat 
iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Gemeenten moeten hier de voorzieningen voor treffen. 
Het Programma Lokale Versterking GGz Wmo zet zich in voor een sterke belangenbehartiging in het kader van 
de Wmo van en door mensen uit de GGz, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en hun 
naastbetrokkenen. 
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Werkbijeenkomst 'Empowerment' 
Voor projectmedewerkers van Lokale Versterking 

Dinsdag 28 oktober - kantoor Landelijk Servicecentrum van Lokale Versterking, Maliebaan 71H in Utrecht.  

 
Thema: 'Empowerment'  

We zijn er allemaal mee bezig, maar mogen het niet in onze officiële stukken benoemen. Toch is empowerment 
voor de meeste medewerkers een impliciet nevendoel van het Programma en van belangenbehartiging in de 
GGz. Empowerment van de doelgroep volgt vanuit empowerment van het individu. Maar hoe doen we dit? 

De projectmedewerkers krijgen tijdens de bijeenkomst nieuwe 'tools' aangereikt die ze kunnen gebruiken in de 
initiatiefgroep. Verder is er natuurlijk ruimte voor de uitwisseling van de ervaringen en het versterken van het 
contact met elkaar en met het Programma.  

Workshops 

 
- Matchen van taken en kwaliteiten (groepswerk) 

• Rol en plek van ervaringsdeskundigheid  
• Inzetten op kwaliteiten van mensen  
• Welke taken heb je te vergeven en welke kwaliteiten zijn daarvoor nodig.  
• Hoe realiseer je de laagdrempelige mogelijkheid tot participatie binnen je eigen initiatiefgroep 

- Coaching (1 op 1) 

• Wanneer zet je dit in, hoe lang doe je het zelf  
• Mensen verleiden om uit de underdog-rol te gaan.  
• Resultaten benoemen in kleine stapjes en in perspectief plaatsen  
• Hoe hou je het betaalbaar 

- Omgaan met verschillende persoonlijkheden binnen de groep 
Vanuit persoonlijkheid en/of ziektebeeld gedraagt iedereen zich weer anders in de groep. Hoe ga je hier mee om? 

• Analyse oorzaken (drukte, onzekerheid,…)  
• Voorkomen van escalaties  
• Voortgangsgesprekken  
• Feedback gesprek en afspraken maken 

 

Vragen? 

Heb je vragen over de werkbijeenkomst 'Empowerment'? Stel je vraag via info@lokaleversterking.nl  
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Werkbijeenkomsten Lokale Versterking najaar 2008 
Het Landelijk Servicecentrum organiseert in het najaar van 2008 werkbijeenkomsten en cursussen voor 
medewerkers en vrijwilligers. Doel van deze bijeenkomsten is het bevorderen van de (ervarings)deskundigheid bij 
de initiatiefgroepen. Het gaat om de: 

Basiscursus GGz-belangenbehartiging 

In het najaar van 2008 organiseert het Landelijk Servicecentrum van Lokale Versterking de basiscursus GGz-
belangenbehartiging. De cursus is voor nieuwe en 'oude' leden van regionale Lokale Versterking-initiatiefgroepen. 
Ze krijgen basiskennis van de Wmo en van de mogelijkheden van belangenbehartiging. De cursus duurt twee 
keer 1 dag (18 november en 2 december) met tussendoor een huiswerkopdracht en vindt in principe plaats op de 
Maliebaan in Utrecht, het kantoor van het Landelijk Servicecentrum. Het gaat alleen door bij voldoende 
deelnemers: minimaal 6, maximaal 15.  

Programma  

Dag 1 (18 november):  

• Wmo: kort achtergrond en bedoeling  
• Twee goede voorbeelden van Wmo-participatie door een GGz-belangenbehartiger  
• info over het gemeentelijk apparaat  
• toelichting huiswerkopdracht. 

Huiswerkopdracht is toegespitst op de eigen lokale situatie.  

Dag 2 (2 december):  

• uitwisselen lokale ervaringen n.a.v. de huiswerkopdracht  
• standpuntbepaling  
• presenteren aan elkaar. 

Doelgroep (Nieuwe) leden van initiatiefgroepen en klankbordgroepen Lokale Versterking. 
Docent/spreker Alice Makkinga 
Datum  Twee maal georganiseerd in oktober, november en december 2008 
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Lokale Versterking traint (ex-)cliënten in lokale belangenbehartiging 
Ruim tweehonderd mensen met een psychische beperking, daklozen, verslaafden en vrouwen uit hebben 
zich aangemeld voor de werkconferenties over lokale belangenbehartiging van Lokale Versterking in 
september. 

De drie trainingsdagen vinden plaats op 2, 8 en 16 september in resp. Nijverdal, Driebergen en Belfeld. Lokale 
Versterking organiseert deze zogeheten 'Bovenregionale Conferenties' om de lokale maatschappelijke participatie 
van psychisch kwetsbare burgers te vergroten en versterken. 

Moeilijk bereikbare groepen 

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo, 1 januari 2007) 
verantwoordelijk voor de maatschappelijke participatie van al hun inwoners. Psychisch kwetsbare burgers zijn bij 
hen echter nog nauwelijks in beeld. Gemeenten vinden de groep 'moeilijk bereikbaar'. De groep zelf voelt zich 
vaak geremd door de vooroordelen die in de samenleving over hen heersen. 

Sinds de start van het Programma Lokale Versterking medio 2006 zetten meer dan 300 vrijwilligers zich door 
het hele land in voor hun eigen lokale belangen en die van hun lotgenoten. Zij zijn vrijwel allen 
ervaringsdeskundigen uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg, geestelijke 
gezondheidszorg. Tweederde van hen heeft zich aangemeld voor één van de conferenties om zichzelf bij te 
scholen op het gebied van lokale belangenbehartiging. 

Praktijkgericht en realistisch 

De training vindt plaats aan de hand van een fictieve, maar realistische praktijkcasus: via formele en informele 
wegen moeten de deelnemers zien te voorkomen dat de subsidie aan een regionaal ontmoetingscentrum, een 
cliëntgestuurd project, wordt stopgezet. Gedurende de hele dag spelen zij gezamenlijk het lobby- en 
besluitvormingstraject na via workshops over onder andere lobbyen en actie voeren. 

Bij de eerste conferentie op 2 september in het Nederlands Hervormd Centrum in Nijverdal zijn de 
Overijsselse statenleden Makkinga, Smeenk en Pot en het Noordhollandse statenlid Meerhof aanwezig om bij te 
lobbyen. Aan het einde van de dag volgt hun beslissing: er komt geld of niet. 

Ook bij de conferenties voor de regio's West (8 september, Driebergen) en Zuidoost (16 september, 
Belfeld) zullen verschillende statenleden belangeloos hun medewerking verlenen. 

Download hier het dagprogramma 

Aanmelden: de conferenties zijn bestemd voor vrijwilligers van het Programma Lokale Versterking. Zij kunnen 
zich aanmelden via de projectmedewerker van hun initiatiefgroep. 
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Presentatie Lokale Versterking bij Ypsilon 
Samenwerking is één van de doelstellingen van het Programma Lokale Versterking. Samenwerking met andere 
(belangen)organisaties binnen de GGz, Maatschappelijke opvang en Verslavingszorg om de achterban beter te 
kunnen vertegenwoordigen. 

Ypsilon, de vereniging voor familie van mensen met een schizofrenie of een psychose, is één van die 
organisaties. Annitha Nijhof, projectmedewerker Lokale Versterking, gaf er op 11 september jongstleden een 
presentatie over het Programma. Aanwezige vertegenwoordigers van Ypsilon reageerden enthousiast. 

Bekijk hier de presentatie  
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6.   Ludieke acties 
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De participatiepil, een bittere pil? 
Najaar 2007 
Lokale Versterking Oost Veluwe deelde samen met Cliëntenraad GGNet de participatiepil uit aan de 
raadsleden en het college van burgemeester en wethouders in alle gemeenten van Oost-Gelderland en de 
regio Oost Veluwe/Stedendriehoek. 

'Chaos participatos' 

De participatiepil, ofwel ‘Chaos participatos’ bevat heilzame stoffen als hoop, optimisme, integratie en motivatie. 
Helaas, de pil bestaat niet echt. De initiatiefnemers van de pil roepen de beleidmakers op om kennis te maken 
met cliënten uit de GGz en zich in de doelgroep te verdiepen. 

Dit moet leiden tot voorzieningen op maat én participatie en integratie in bestaande verenigingen en culturele 
instellingen. 
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Fototentoonstelling 'De Wmo... Anders Zien!" 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

18 januari 2008 
Wmo-wethouder Paul Blokhuis van Apeldoorn opende op maandag 4 februari om 16.30 uur de 
fototentoonstelling 'De Wmo... Anders Zien!' in het gemeentehuis in Apeldoorn. Apeldoorn had de 
primeur. De tentoonstelling is een initiatief van initiatiefgroep Lokale Versterking Oost-Veluwe en reist 
langs gemeenten in Nederland. 
 
Op de getoonde foto's worden de negen prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
uitgebeeld, in relatie tot de (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg. De foto's zijn gemaakt door fotografe 
Barbara Bhömer. 

Foto rechts: 'Dak- en thuisloos' (prestatieveld 7) 

Realistisch 

Initiatiefgroep Oost-Veluwe wil met de tentoonstelling bereiken dat mensen (vooral Wmo-beleidmakers) een 
realistisch beeld krijgen van mensen met een psychische handicap, uit de maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en verslavingszorg. Te vaak kampen deze groepen nog met vooroordelen. Deze vooroordelen 
staan voor een groot deel hun maatschappelijke participatie in de weg. 

Prestatievelden 

Door de invoering van de Wmo zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor de maatschappelijke deelname van al 
hun inwoners. Aan de hand van negen prestatievelden binnen de Wmo, zijn zij verplicht de nodige 
voorzieningen voor hun burgers te treffen. 

Voor iedereen 

Het dus geen toeval dat de tentoonstelling plaatsvindt in het gemeentehuis. Zo kunnen de beleidmakers vrijwel op 
hun werkplek zelf de foto's een keer, of vaker, bekijken. Verder is iedereen van harte uitgenodigd de 
tentoonstelling te bezoeken. De foto's hangen in het gemeenthuis direct in de hal bij binnenkomst. In een 
openbare ruimte: er uiteraard zijn geen kosten aan verbonden. 

Door heel Nederland 

Niet alleen inwoners en beleidmakers van Apeldoorn krijgen de foto's onder ogen. Het is de bedoeling dat de 
tentoonstelling na Apeldoorn veel meer gemeenten aandoet, te beginnen die in de regio Oost-Veluwe. 
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Initiatiefgroep Midden-Brabant bij Kwartiermakersfestival  
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

juli 2008 - Het jaarlijkse Kwartiermakersfestival Midden-Brabant staat bol van culturele en kunstzinnige 
activiteiten. Dit jaar vindt het plaats van 3 t/m 10 oktober. 

Het festival draait rond cliënten van de geestelijke gezondheidszorg. Zij presenteren zich op een ludieke, 
kunstzinnige manier, samen met lokale artiesten en auteurs. Ook de ervaringsdeskundigen van de 
initiatiefgroep Lokale Versterking Midden-Brabant laten zich zien. 

Rechts: afbeelding bij de oproep "Cliënten, toon je talenten" 

Zeven gemeenten 

Het festival trekt in 2008 langs zeven gemeenten. Het motto ‘Mee doen’ is gelijk aan het motto van de Wmo. De 
opening staat gepland in Goirle, op 3 oktober in het cultureel centrum Jan van Besouw waar het boek 'Koken 
zonder Poen' ten doop wordt gehouden. Een boek met recepten voor mensen met een smalle beurs en een 
vrijwel lege koelkast, 'Vol humor en vindingrijkheid'. 

Daarna reist het festival door de regio. Er zijn voorstellingen en workshops in Waalwijk, Rijen, Oisterwijk, Dongen, 
Moergestel, Hilvarenbeek en, als laatste op 10 oktober, Tilburg waar met een feestelijke avond en een nieuw 
theaterstuk in 'Zaal 16' het festival wordt afgesloten. 

Samenwerking 

De organisatie is in handen van het ‘Kwartiermakersfestival’, een samenwerkingsverband van vele culturele en 
zorgorganisaties, onder meer Zorgbelang-Brabant, Festival Mundial, het Vestzaktheater ’Zaal 16’ én vooral 
ervaringsdeskundigen vanuit de initiatiefgroep Lokale Versterking (Midden-Brabant), Maatschappelijke Opvang 
Traverse, RIBW-MB. 

Initiatiefgroep Lokale Versterking Midden-Brabant 

De initiatiefgroep richt zich tijdens het festival op twee dingen: ze wil de doelgroep op een andere, positieve wijze 
in beeld brengen én mensen uit de doelgroepen laten zien wat er aan activiteiten en mogelijkheden in de regio 
voor hen zijn. 

Via persoonlijke netwerken met relevante ambtenaren, gemeenteraadsleden en wethouders brengen zijn de 
doelgroep en hun behoeften onder de aandacht. Zij leggen daarbij de nadruk op het faciliteren en stimuleren van 
de doelgroep, het creëren van draagvlak en positieve beïnvloeding van de beeldvorming, met uiteindelijke doel: 
‘MEEDOEN’ 

Oproep: "cliënten, toon je talenten!" 

Het Kwartiermakersfestival is een prachtige kans voor onder meer cliënten van GGz om hun talenten te tonen. De 
organisatoren roepen dan ook iedereen op het festival te gebruiken als podium. Voor muziek, theater, literatuur 
of wat dan ook. Elke bijdrage is hoe dan ook een welkome aanvulling op het programma. 
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'Reisburo' voor mensen met een GGz-achtergrond 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

augustus 2008 - Twee organisaties voor mensen met een achtergrond in de Geestelijke Gezondheidszorg, 
verslaafden, daklozen en vrouwen uit de vrouwenopvang uit Oost-Gelderland hebben een vakantieaanbod 
ontwikkeld voor hun vaak kwetsbare achterban. Onder de vlag van "Wmo Reisburo: Weg Met 
ondersteuning!" is een flyer gemaakt met vakantieweken op drie verschillende locaties in Nederland. 

Vakantie op maat 

Cliëntenraad GGNet en de Initiatiefgroep Oost-Veluwe/Stedendriehoek, die qua dienstverlening samen grofweg 
de Achterhoek bestrijken, hebben voor hun cliënten een vakantieaanbod op maat samengesteld. Tijdens de 
ontspanningsweken gaat het erom elkaar te ontmoeten, om herkenning en lotgenotencontact, maar vooral om 
leuke en gezellige dingen doen, iets dat er in het normale dagelijks leven vaak niet inzit. 

Naast het bieden van een ontspanningsweek hopen GGNet en de Initiatiefgroep mensen uit de doelgroep te 
bereiken die anders niet bereikt worden, bijvoorbeeld via een forum op een website en via extra ondersteuning na 
afloop van de vakantie. 

Wethouders en gemeenteraden benaderd 

"Wmo Reisburo: Weg Met Ondersteuning!" is nog fictief, zo blijkt uit brieven die begin augustus aan wethouders 
en gemeenteraadsleden van de 25 Oostgelderse gemeenten zijn gestuurd, maar mensen die een psychische 
aandoening hebben, dakloos of verslaafd zijn of een leven leiden in de GGz-opvang, zijn een realiteit. 

In de brief wordt gevraagd stil te staan bij de behoeften van deze mensen die vaak minder goed bekend zijn bij 
gemeentelijke politici en beleidsmakers dan anderen die afhankelijk zijn van zorg, zoals gehandicapten en 
ouderen. 

Aanbod realiseren 

Doel van het fictieve reisbureau en de echte flyer is om in gesprek te raken met de gemeenten over de behoefte 
aan vakantie en ontspanning onder Achterhoekse GGz-cliënten. Zo willen de cliëntvertegenwoordigers er achter 
komen wat de gemeenten kunnen doen om het vakantieaanbod daadwerkelijk te realiseren. Steun en aandacht 
van gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voor iedereen die extra zorg nodig 
heeft, blijft nodig. "Reisburo: Weg Met ondersteuning" en de vakantieflyer met arrangementen in de Achterhoek, 
aan de kust en in Brabant, zouden daarbij kunnen helpen. 

Meer informatie: Riky Bemelaar: rikybemelaar@lokaleversterking.nl, tel: 06 484 20 854. 
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'Zo gek nog niet' - beleidsparticipatie via theater 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

juli 2008 - Voor het invullen van Wmo-beleidsplan wil de gemeente Utrecht graag de behoeften leren 
kennen van haar kwetsbare burgers. De gemeente heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor 
alternatieve vormen van participatie. Het theaterproject 'Zo gek nog niet', een methodiek van Lokale 
Versterking Middenwestelijk Utrecht, wordt in dit kader opgepakt en uitgevoerd. 

Alternatief 'meepraten' 

Veel mensen met (psychische) problemen zijn vooral met hun eigen problemen bezig of, als 
mantelzorger/vrijwilliger, met de problemen van anderen. Veel tijd en energie om beleidsmatig mee te denken is 
er niet en deelnemen aan vergaderingen of officiële inspraakorganen is niet wat hen aanspreekt. 

De initiatiefgroep Lokale Versterking Middenwestelijk Utrecht bedacht in 2007 al een alternatieve 
methodiek voor beleidsparticipatie voor kwetsbare burgers: participatie in de vorm van theater via het project 'Zo 
gek nog niet'. Het Steunpunt GGz Utrecht is de uitvoerder van dit project. Het Steunpunt werkt intensief samen 
met de toneelgroep 'Uitgesproken' van Altrecht Talent, die de sketches maakt en uitvoert. En ook met 
theatergroep 'Spotlicht', die uit (ex-)dak- en thuislozen bestaat. Kernwoorden voor de bijeenkomsten zijn: 
meedoen, meedenken, meebeslissen. 

Vijf bijeenkomsten 

Van juli tot december 2008 organiseert GGz Utrecht vijf bijeenkomsten waarin vijf groepen kwetsbare burgers 
centraal staan: 

• familie/mantelzorgers (speciaal voor Marokkaanse mantelzorgers)  
• verslaafden/hostelbewoners (23 september om 13.30)  
• jongeren met een GGz-achtergrond (21 oktober)  
• dak- en thuislozen  
• kwetsbare burgers, waaronder GGz cliënten 

Verschillende groepen worden voor de bijeenkomsten uitgenodigd. Allereerst natuurlijk de mensen uit de 
doelgroepen zelf. Daarnaast beleidsmedewerkers van DMO/Welzijn van de gemeente Utrecht, die overigens ook 
betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de bijeenkomsten om zo ook de beleidsmatige inbreng te 
garanderen. En tot slot medewerkers van het wijkbureau en/of het Wmo-loket. Zij kunnen eventuele vragen ter 
plekke beantwoorden. 

Bijeenkomst voor Marokkaanse mantelzorgers 

De eerste bijeenkomst, voor Marokkaanse mantelzorgers, vond plaats op 17 juli 2008. Organisatie Al Amal, 
Steunpunt Mantelzorg en GGz Utrecht organiseerden de bijeenkomst. Er was speciale aandacht voor 
familieleden die zorgen voor iemand met een psychische ziekte.  

De opkomst was groot: 25 Marokkaanse vrouwen die vrijwel allemaal net een cursus over mantelzorg hadden 
gevolgd, drie beleidsmedewerkers en een adviseur van het Wmo-loket Kanaleneiland.  

De toneelgroep speelde vier sketches, die veel gespreksstof opriepen. De sketches beeldden herkenbare 
situaties uit: 

• van het kastje naar de muur gestuurd worden bij het Wmo-loket  
• een nieuw geleverde scootmobiel met een onvervangbare kapotte accu  
• een dochter die steeds te laat op school komt omdat ze haar zieke moeder moet helpen  
• een vrouw die gezakt is voor haar inburgeringcursus en nu door de gemeente verplicht wordt om, op 

straffe van korting op de uitkering, extra taallessen te volgen op tijdstippen die voor haar moeilijk 
haalbaar zijn. 

Aan de hand van de sketches praatten de aanwezigen over de problemen en probeerden met elkaar in een open 
sfeer oplossingen te bedenken. De bijeenkomst kreeg een feestelijke afsluiting met een uitgebreide Marokkaanse 
lunch. 
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Samen Stadgenoot verbetert beeld daklozen Delft 
Van de ene op de andere dag was ik dakloos. Ik droeg dezelfde jas, dezelfde broek, ik had hetzelfde 
karakter, ik was nog steeds dezelfde persoon. Maar, omdat ik dakloos was had ik geen stem meer, kon ik 
niet meer gaan en staan waar ik wilde, bleven deuren voor mij gesloten, ik was niemand meer. 

Het daklozentheater uit Amsterdam trakteerde op 24 oktober een volle zaal in de Maria van Jessehof te Delft op 
Shakespeare, Opera, poëzie, muziek en zelfs buikdansen. De daklozen toonden hun talenten en de mens die 
schuilgaat achter een dakloze. De zaal zong op uitnodiging van de acteurs mee met de liederen die ze zongen. 

  
 
“en dan zeg jij 
dat je het moeilijk hebt 
omdat het even niet meer gaat 
loop dan met me door de stad en kijk wat er gebeurt op 
straat 
dan zul je zien dat het lang zo slecht niet gaat.” 
(Een Nederlandse variant van Streets of London)  

  

  

  

De politie speelt toneel. Alan en José 

 
 
 

 Acteur opgepakt 

Tegelijkertijd werd op een ludieke en humorvolle wijze getoond hoe het leven van daklozen wordt bemoeilijkt. 
Een voorbeeld: Net als ieder ander hadden de daklozen netjes een treinkaartje gekocht om op de trein te 
stappen. Toch leidde een confrontatie met de politie er toe dat één van de acteurs werd opgepakt. Omdat het 
gezelschap vervolgens met een acteur minder moest optreden, was het improviseren geblazen. Pas toen station 
Haarlem gepasseerd werd, was de rest van het gezelschap er gerust op dat ze hun reis naar Delft konden 
voortzetten. 

Samen Stadgenoot 

Vanaf 15.00 uur werden Delftse Stadgenoten welkom geheten met koffie of thee en een krentenbol en 
gitaarmuziek van Delftse daklozen. De leden van de Stuurgroep Samen Stadgenoot stelden zich voor. Jaap Smit 
die als betrokken stadgenoot deel uitmaakt van de stuurgroep interviewde Hein Andrea, die vertelde over zijn 
ervaringen als dakloze in Duitsland. Ook droeg Hein één van zijn gedichten voor. 

Barmhartige Samaritaan 

Aan wethouder Saskia Bolten was de eer om het programma officieel te starten. De voorstelling van La Troep is 
gebaseerd op het Bijbelverhaal de Barmhartige Samaritaan, wat zij zich herinnerde als haar favoriete 
Bijbelverhaal. Door het verhaal te vertellen introduceerde zij de theatervoorstelling van La Troep. 

Al met al een geslaagd begin van Samen Stadgenoot in het verbeteren van de beeldvorming van dak- en 
thuislozen. 

Meer informatie 

Ingrid Lips, Stuurgroep Samen Stadgenoot, ingridlips@lokaleversterking.nl 
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Kerstactie Limburg: "Wij Mogen Ook... Meedoen!" 
Initiatiefgroep Lokale Versterking Noord-Midden Limburg greep de gunstige stemming van mensen rond de 
Kerstdagen aan om de beeldvorming te over GGz-cliënten te beïnvloeden. 

In het Limburgs Dagblad liet de groep een paginagrote Kerstadvertentie plaatsen. "Wij Mogen Ook... Meedoen!", 
was de kreet met een duidelijke knipoog naar de Wmo. In de advertentietekst laten de groepen uit de GGz weten 
dat zij ook graag participeren in de maatschappij. En vragen zij begrip voor hun speciale positie door ziekte of 
beperking. 

Bekijk de advertentie   
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Smaakvolle bijeenkomst Amsterdam 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer & beter' 

Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT), het Ambassadeursproject GGz-MO en de 
Initiatiefgroep Lokale Versterking Amsterdam hebben hun krachten gebundeld in het kader van 
cliëntenparticipatie in de Wmo. 
 
De drie organisaties zetten zich al geruime tijd in voor dak- en thuislozen, verslaafden en (O)GGz cliënten met als 
doel hen de mogelijkheid te bieden om invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid. 
Hoewel de Wmo hiervoor als participatiewet uitgelezen kansen biedt, blijkt uit de praktijk dat het voor deze 
kwetsbare groepen van groot belang is om naast de bestaande en reguliere manieren van participatie ook 
alternatieve en laagdrempelige vormen te ontwikkelen. 

Driegangen-menu met stellingen 

Om dit te realiseren nodigden de drie organisaties gemeenteambtenaren van harte uit voor een kook- en 
eetfestijn op dinsdag 14 oktober 2008. 
Overige aanwezigen zijn de kerngroep van BADT, een delegatie van de Ambassadeurs, een delegatie van de 
Initiatiefgroep en cliënten uit de achterban. 

In drie groepen zullen de aanwezigen een driegangen diner voorbereiden, dat de professionele kok van 
inloophuis de Kloof verder zal afmaken. Tijdens die voorbereiding wisselen ze aan de hand van een drietal 
prikkelende stellingen van gedachten over alternatieve vormen van cliëntenparticipatie. Tussen de gangen door 
kunnen de drie groepen de resultaten van de discussie aan elkaar presenteren. De bijeenkomst wordt afgesloten 
met een inventarisatie van de oogst van die dag: wat gaat er al goed, welke obstakels worden nog ervaren en 
hoe gaan we hiermee verder? 

Stelling 1 en uitkomsten 

“Om cliëntenparticipatie te bevorderen moeten 
beleidsmakers verplicht kunnen worden mee te doen 
met initiatieven van cliënten. Dit moet dan ook in hun 
functieomschrijving worden opgenomen” 

  

De koks zijn tijdens de discussie druk aan het werk: 
Twee heerlijke salades als voorgerecht 

 

 De uikomsten waren: 

• De gemeente is verplicht om deel te nemen aan initiatieven van dak- en thuislozen  
• Als de gemeente niet naar ons komt, dan gaan wij wel op bezoek bij de gemeente  
• Omdat de meeste beleidsmedewerkers (overigens aangekondigd) waren verlaat en er een paar 

(onaangekondigd) niet zijn komen opdagen wordt er het volgende opgemerkt:  
• Hoe zit het met de beloften van de gemeente, als ze deze afspraak al niet na komen?  
• Meedoen met cliënteninitiatieven zou niet in de functieomschrijving maar in het takenpakket van 

beleidsmedewerkers moeten worden opgenomen  
• De werkdruk van beleidsmedewerkers is veel te hoog: het is onmogelijk om op alle initiatieven van de 

diverse cliëntgroepen in te gaan  
• Een oplossing zou zijn om zo’n 6 keer per jaar deel te nemen aan cliëntenadviesgroepen 

 
Stelling 2 en de uitkomsten 

“Cliënten uit de maatschappelijke opvang zijn niet in staat om serieus mee te praten of te denken in het 
kader van de Wmo of Plan van Aanpak G4. Zij kunnen beter door hulpverleners of belangenbehartigers 
worden vertegenwoordigd”. 

• Participatie is van A tot Z, dus ook cliënten dienen een stem te krijgen  
• Als de informatiestroom richting cliënten niet goed loopt, is, wordt het wel erg moeilijk voor cliënten om 

mee te praten of te denken  
• Meepraten van cliënten wordt tegengewerkt door ondoorzichtige regels.  
• Het gaat om ‘en-en’ in plaats van ‘of-of’. Zowel cliënten zelf als hun vertegenwoordigers 

(belangenbehartigers, hulpverleners) moeten kunnen meepraten over het beleid.  
• Deze stelling wordt in stand gehouden door de bejegening van cliënten door ambtenaren. De ervaring 

leert dat een cliënt serieuzer wordt genomen als er een hulpverlener bij het gesprek aanwezig is.  
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• Hulpverleners en belangenbehartigers zijn net als cliënten vaak niet goed op de hoogte van de Wmo en 
het Plan van Aanpak. Ook voor hen is het dus moeilijk om mee te praten  

• Cliënten moeten gehoord worden; dat betekent voor sommigen dat ze gebruik moeten maken van een 
cliëntondersteuner.  

• Het idee van de stelling zit nog steeds te veel tussen de oren van ambtenaren. Er heerst nog steeds een 
beeld van “het zijn minkukels” die niets kunnen of willen  

• Er is verschil tussen participeren als groep of als individu. Voor een groep zal er een belangenbehartiger 
als coördinator moeten optreden. Voor een individu is het noodzakelijk dat ambtenaren geïnstrueerd en 
getraind worden om met specifieke doelgroepen om te gaan. Ervaringsdeskundigen kunnen een 
belangrijke rol spelen als het gaat om trainen van ambtenaren  

• Ambtenaren moeten weer leren van mens tot mens te praten.  
• Cliëntenraden zijn belangrijk als het gaat om participeren. De gemeente zou een stadsbrede 

overkoepelend Wmo-platform voor cliëntenraden moeten faciliteren.  
• Rechtstreeks met cliënten praten werkt verreweg het best  
• Ambtenaren hebben de neiging stokpaardjes te berijden en zijn daardoor niet meer in staat zich flexibel 

op te stellen richting cliënten.  
• Voorlichting moet gegeven worden in Jip en Janneke taal zodat het voor iedereen te begrijpen is  
• Cliënten zijn absoluut in staat om mee te praten. De Wmo is echter zó breed dat het moeilijk is om alle 

doelgroepen goed te informeren.  
• Verder is het vaak moeilijk om met cliënten in contact te komen en dat is bovendien nieuw voor de 

gemeente  
• Tijd is vaak een probleem om mensen persoonlijk in beeld te brengen 

  
  

  

  

Stelling 3 en de uitkomsten 

“Beleidsmakers zijn verantwoordelijk voor het welzijn 
van álle mensen die in de gemeente Amsterdam 
verblijven. De problematiek van illegale daklozen kan 
dan ook niet langer worden genegeerd” 

 

• De gemeente snijdt zichzelf in de vingers door illegalen daklozen te negeren: de problemen zullen hoe 
langer het duurt groter worden. Als je iemand wegstuurt komt hij een maand later weer aan de deur met 
nog meer problemen  

• Niet rechthebbende in Amsterdam zullen echt de stad niet verlaten als hen zorg geweigerd wordt 

Dan ontstaat er een discussie over wie er bedoeld worden met 'illegalen'. Het gaat immers ook over Nederlanders 
die uit een andere regio komen. En over Oost-Europeanen natuurlijk. Moeten die dan geweigerd worden in de 
inlopen? 
 
Conclusie: 

• Deze problemen blijven bestaan zolang er te weinig opvangplaatsen voor daklozen zijn in 
Amsterdam.  

• Er moeten opvangplaatsen komen speciaal voor Oost-Europeanen. De verschillende 
instellingen zouden dit signaal door moeten geven aan de gemeente 

De vraag komt aan de orde of hulp aan niet-rechthebbenden in Amsterdam aanzuigende werking heeft, zodat er 
binnen de kortste keren weer gebrek aan opvang ontstaat. De discussiegroepsleden geloven hier niet in. 

Tenslotte: Hoe kun je de buurt dan warm maken voor nieuwe opvang? 

• Van het begin af aan goed informeren, ook door daklozen zelf! Veel berust op vooroordelen.  
• Buurtbewoners en daklozen moeten met elkaar in gesprek gaan, en beide moeten serieus genomen 

worden door gemeente.  
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• Laat de buurt de voordelen van opvangplaatsen inzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten die 
gunstig zijn voor de buurt (veegploegen etc), en dat mensen die binnen zitten geen overlast veroorzaken 
die ze anders op straat eventueel wel zouden veroorzaken.  

• We moeten allemaal oppassen het niet steeds over 'de daklozen' te hebben. Het zijn allemaal 
individuen, gewone mensen! 

Meer informatie 

BADT: Daan van Leeuwen, 06 101 955 97, b_a_d_t@hotmail.com 

Ambassadeurs GGz/MO: Annet Vogelaar, 06 810 50 896, ambassadeursproject@live.nl 

Initiatiefgroep Lokale Versterking: 020 75 25 100, initiatiefgroep-adam@lokaleversterking.nl 
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7…Netwerken 
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Amsterdam: invloed door netwerken en samenwerking 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

februari 2008 
Actief netwerken en samenwerken heeft initiatiefgroep Lokale Versterking Amsterdam tot dusver geen 
windeieren gelegd. Door zelf belangrijke contacten te leggen en onderhouden, heeft de groep zichzelf 
zichtbaar gemaakt bij Wmo-sleutelfiguren en –organisaties in de hoofdstad. 

De initiatiefgroepleden vervullen inmiddels een belangrijke (adviserende) rol bij verschillende overlegstructuren. 
Hieronder een aantal voorbeelden: 

‘Brede directeurenoverleg G4’ 

Tijdens het congres ‘Equal Opportunities for all’ van eind vorig jaar heeft een delegatie van de initiatiefgroep 
persoonlijk contact kunnen leggen met wethouder Marijke Vos. Dit resulteerde in een uitnodiging voor het ‘Brede 
directeurenoverleg G4’, waar de initiatiefgroep vanuit cliëntenperspectief input gaf. Ook bij de volgende 
bijeenkomst in oktober is de initiatiefgroep uitgenodigd en heeft dan bovendien invloed op het programma en de 
te bespreken onderwerpen. 

In het Brede directeurenoverleg G4 hebben directeuren (of hun afgevaardigden) van de diverse betrokken 
instellingen Plan van Aanpak G4 in Amsterdam zitting. Niet alleen instellingen uit de GGz, maatschappelijke 
opvang en verslavingszorg, maar ook ook AGIS, de politie, Dienst Wonen, de GGD en Dienst Zorg en 
Samenleven. Doel is van elkaar op de hoogte houden van de activiteiten en zoveel mogelijk samen werken. 

Adviseur campagne Plan van Aanpak G4 

Van het ene contact kwam het andere: tijdens het directeurenoverleg heeft de initiatiefgroep contact gemaakt met 
de communicatiemanagers van DZS. DZS gaat een brede publiekscampagne coördineren die alle burgers van 
Amsterdam moet informeren over het Plan van Aanpak. Doel van de campagne is de de uitbreiding en spreiding 
van voorzieningen in de maatschappelijke opvang makkelijker mogelijk te maken. 

Oók de achterban van Lokale Versterking moet worden geïnformeerd. De initiatiefgroep is gevraagd te adviseren 
over hoe die achterban het best bereikt kan worden: niet alleen wat betreft locatie, maar ook bejegening en 
terugkoppeling. Een eerste overleg heeft plaatsgevonden. In een later stadium wordt de initiatiefgroep opnieuw bij 
de plannen betrokken. 

Pro-actief aanbevelen 

De initiatiefgroep heeft in samenwerking met het APCP en het Nieuw Amsterdams Plan (NAP) een lijst met 
aanbevelingen opgesteld vanuit cliëntenperspectief als reactie op het modelplan Maatschappelijke 
Steunsystemen (MSS). 

Deze zijn tijdens een lunchbijeenkomst op 12 februari 2008 besproken met betrokken ambtenaren en 
beleidsmakers van de diverse stadsdelen. Er was veel belangstelling vanuit de gemeente. Helaas was er niet 
genoeg tijd om alle thema's verder uit te diepen. Vervolgafspraken worden hiervoor gepland. 

Presentatie Wmo-beleidsmedewerkers 

De initiatiefgroep heeft de mogelijkheid gekregen om haar activiteitenplannen en doelstellingen voor het komende 
jaar te presenteren aan de Wmo-beleidsmedewerkers van de stadsdelen tijdens hun maandelijks overleg. De 
interesse was groot. De aanwezigen hebben toegezegd hun best te doen om bij initiatieven aan te haken. 

Meer weten over de werkwijze van initiatiefgroep Amsterdam? 
Mail naar initiatiefgroep-adam@lokaleversterking.nl 
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Workshop 'GGz-cliënten in beweging, Zo kan het ook!' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

Omhuld met rode, gele en zwarte sjaals speelt de actrice het persoonlijke verhaal van Maarten. 
Weggedoken na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis, schaamte om naar buiten te treden. 
Vrienden van de Vriendendienst ondersteunen Maarten op het toneel bij de stap over de drempel naar 
buiten. 

Deze scene werd uitgebeeld door het Nederlands Terugspeeltheater en maakte onderdeel uit van de workshop 
'GGz-cliënten in beweging, zo kan het ook' tijdens de provinciale Wmo-conferentie in Zuid-Holland op 30 mei 
2008.  

Foto: het Terugspeeltheater. Klik op de foto voor een vergroting. 

Ervaringsverhalen 

De theatergroep en de initiatiefgroepen Lokale Versterking uit Zuid-Holland organiseerden de workshop voor met 
name beleidsmedewerkers. Ze lieten via de uitgebeelde ervaringsverhalen zien wie 'mensen met een psychische 
beperking' zij, wat hun mogelijkheden zijn binnen de Wmo en hoe die mogelijkheden benut kunnen worden. 

Enkele punten kwamen eruit naar voren: 

• Intensievere nazorg na een behandeling, ook door ervaringsdeskundigen. Gemeenten kunnen 
cliëntgestuurde projecten steunen en stimuleren.  

• Dak- en thuislozen moeten zich een paar keer per dag melden voor een slaapplaats voor de nacht en zij 
mogen 's avonds niet weg. Dit belemmert hun deelname aan de samenleving.  

• Zoek naar maatwerk wanneer mensen scholing willen volgen  
• Betrek bij problemen met kinderen het gehele gezin, ook bij de aanpak.  
• Train Wmo-loketmedewerkers op inhoud en bejegening.  
• De Wmo is een kans voor cliënten en beleidsmakers om samen te werken. Nodig ervaringsdeskundigen 

uit om hun verhaal te doen.  
• Beleidsmakers met ervaringen met de (O)GGz in de eigen omgeving lijken beter te functioneren op dit 

terrein. 

Rode draad door alle verhalen was: zoek mensen persoonlijk op. Dán komen er concrete aanbevelingen voor 
lokaal beleid. Na afloop van de workshop maakten diverse beleidsmedewerkers een afspraak met de 
initiatiefgroep Lokale Versterking uit de eigen regio. 

Download hier het uitgebreidere verslag 

Foto: ook de fototentoonstelling 'Wmo... Anders zien!' was aanwezig tijdens de conferentie. Klik op de foto voor 
een vergroting. 

Lees ook: 

• Het verslag van de hele conferentiedag op de website van Zorgbelang Zuid-Holland: Klik hier  
• Meer over de provinciale conferenties 
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Impressie deelneemster Wmo-conferentie Drenthe 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

juni 2008 - De provinciale Wmo-conferentie Drenthe vond plaats op donderdag 29 mei in de Tamboer in 
Hoogeveen. Anita Eggens, lid van de Deelnemersraad van de initiatiefgroep GGz Wmo Drenthe, bezocht 
de conferentie en zette haar indrukken op papier. 

Voldaan 

De conferentie in Drenthe was getiteld 'Denk niet in grenzen, maar in mensen'. De organisatie was in handen 
van Zorgbelang Drenthe, Programma VCP en initiatiefgroep GGz Wmo Drenthe (van Lokale Versterking). 

Foto: podiumdiscussie wethouders en Wmo-raadselden. 

Op de website van Zorgbelang Drenthe staat de impressie van Anita volledig uitgeschreven. Uit haar verhaal 
wordt duidelijk dat ze de dag als informatief en waardevol beleefde. Zij bezocht presentaties, discussies en de 
informatiemarkt om "..vervolgens voldaan met mijn collega's op huus an te goan!" 

Presentatie & discussie 

Zorgbelang, VCP en Lokale Versterking presenteerden hun eigen programma's. Lokale Versterking startte het 
eigen verhaal met de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek 'Beschadigd, maar niet geknakt', een 
boek met levensverhalen van ervaringsdeskundigen uit de (O)GGz. Een ontroerend moment, aldus Anita. 
Vervolgens gaf de initiatiefgroep enkele voorbeelden van vooruitgang in de lokale participatie van psychisch 
kwetsbare mensen, zoals de deelname aan de Wmo-raad Emmen van twee ervaringsdeskundigen. 

Na deze presentatie maakte een plenaire discussie, met op het podium een panel van wethouders en Wmo-
raadsleden, de gemoederen los. De stelling 'De Wmo is een spelletje tussen raadsleden en wethouders'. "De 
microfoons vlogen door de zaal", zo observeerde Anita. 

Zij woonde daarna nog presentaties bij over Agenda 22 een Wmo-project in Almelo. Al met al een geslaagde dag 
in de ogen van deze deelneemster. 

Lees de volledige impressie van Anita op de website van Zorgbelang Drenthe. Klik hier 
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Netwerkbijeenkomsten Wmo cliëntenparticipatie Overijssel 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

SENtrum, Zorgbelang Overijssel, RFvO, Programma Lokale Versterking GGz, PMO en Programma VCP 
hebben op 26 september en 28 september netwerkbijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘Van los 
zand naar sterk verband’. Het doel van deze dagen was om vanuit een gemeenschappelijk belang een 
goede uitvoering aan de Wmo te geven. 

Foto: grote opkomst bij de bijeenkomsten in Zwolle en Haaksbergen. 

In alle Overijsselse gemeenten zijn mensen vanuit de genoemde belangenorganisaties actief betrokken bij de 
burgerparticipatie van de Wmo of lid van een Wmo-raad. Voor veel Wmo-raden is het nog zoeken naar hun plaats 
en wennen aan de invulling van de functie als adviesorgaan van hun gemeente in het kader van Wmo. 

Zo’n 250 leden van Wmo-raden, clusters, klankbordgroepen, gehandicaptenplatforms en seniorenraden namen 
deel in de Koningskerk in Zwolle en theater de Kappen in Haaksbergen. Het doel van deze bijeenkomsten was 
ervaringen delen en andere betrokkenen ontmoeten. Het organisatieteam heeft het programma van deze 
Netwerkdagen Wmo breed opgezet. 

Verschillende achtergronden 

Omdat veel verschillende mensen met nogal verscheiden achtergronden een beroep doen op de Wmo, zijn 
mensen vanuit diverse belangenorganisaties in de Wmo-raden vertegenwoordigd. Dat vraagt om kennis maken 
met elkaar, ervaringen uitwisselen en netwerken. Er waren dan ook specifiek workshops over GGz cliënten, 
mantelzorgers en allochtonen. Hoe kunnen al deze groepen in alle gemeenten goed betrokken worden bij de 
cliëntenparticipatie. 

Workshops 

Na een creatieve opening door theatergroep Top Expressie konden alle deelnemers deelnemen aan één van de 
zes workshops. Iedereen kon drie workshops bijwonen en zo met de diverse doelgroepen en onderwerpen van 
de Wmo kennis maken. De workshops waren: 

• Beeldvorming vanuit de GGz  
• Cliënten trainen ambtenaren  
• Participatie allochtonen in de Wmo  
• Vier portretten van mantelzorgers  
• De Y-factor Wmo-raad  
• Praktisch omgaan met beleidsnota's 

In het uitgebreide verslag leest u hoe de workshops verliepen en wat de resultaten waren van de dag. 
Download hier het verslag  

Brochure en dvd 

Van de bijeenkomsten zijn een brochure en een dvd verschenen. Wilt u hier meer informatie over of deze 
aanvragen, neem contact op met Annitha Nijhof: T 06 15556436 of annithanijhof@lokaleversterking.nl 

Rechts: de brochure 
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Presentatie initiatiefgroep Amsterdam bij het Brede directeurenoverleg 
Op 16 oktober gaf de initiatiefgroep Amsterdam een presentatie over "cliëntenparticipatie in de maatschappelijke 
opvang" bij het Brede directeurenoverleg Plan van Aanpak G4. De directeuren van alle grote MO-instellingen, 
politie, Agis, APCP en stadsdeelvertegenwoordigers komen in dit overleg twee keer per jaar bij elkaar om elkaar 
te informeren over de voortgang van het Plan van Aanpak G4, samenwerkingsverbanden te verstevigen en 
mogelijke knelpunten te signaleren en op te lossen. Na de presentatie hebben de directeuren van het Leger des 
Heils, HVO Querido en de Volksbond toegezegd de diverse initiatieven en organisaties die actief zijn op het 
gebied van cliëntenparticipatie te willen ondersteunen. Zeker ook als het gaat over de borging van de 
initiatiefgroep Amsterdam. Zij hebben tevens de aanbevelingen vanuit cliëntenperspectief bij het Plan van Aanpak 
G4, die de initiatiegroep in samenwerking met het APCP en Como G4 al eerder aan de gemeente heeft 
aangeboden, gretig in ontvangst genomen. Daarnaast zijn bij de volgende bijeenkomst, anders dan de vorige 
twee keren, ook cliënten zélf welkom en staat cliëntenparticipatie als eerste punt op de agenda. 

Lees de aanbevelingen vanuit het cliëntenperspectief Amsterdam (zie: checklists, handreikingen) 
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Geslaagde ontmoetingsmiddag met GGz in cultureel centrum Druten: 
 - door Vincent van Dongen -  

In 2008 heeft of krijgt een kwart van alle mensen psychische problemen. Vier van iedere tien mensen 
heeft minstens éénmaal in zijn of haar leven last van een psychische stoornis gehad. Toch zijn de 
psychiatrie en haar cliënten erg onbekend bij de buitenwacht. Dat terwijl de gemeenten, ook West Maas 
en Waal en Druten, beleid moeten maken voor deze mensen, sinds de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) anderhalf jaar geleden van kracht werd. 

Daarom organiseerde De Kentering, een Nijmeegse cliëntenbelangenorganisatie, samen met de gemeente 
Druten en cliënten van Dagactiviteitencentrum De Arc op dinsdag 7 oktober een middag van ontmoeting met de 
GGz. GGz staat voor geestelijke gezondheidszorg, een ander woord voor psychiatrie. Ruim veertig mensen 
kwamen bijeen in een zaal van Cultureel Centrum D’n Bogerd in Drukten. Er waren cliënten, zorgverleners en 
familie van cliënten, maar ook leden van de Wmo-raden en gemeenteraden, ambtenaren en wethouders uit beide 
gemeenten en mensen wiens belangstelling was gewekt door het bericht uit de krant. 

De boel aanscherpen 

Na de opening van de middag door wethouder van Rensen, in de gemeente Druten verantwoordelijk voor de 
Wmo, kwam een boer met een zeis ‘de boel aanscherpen’: wat zijn nou eigenlijk de hobbels, waar mensen uit de 
psychiatrie tegenaan lopen? In het Bewaorsmiense-dialect van Henk van Elk werd één en ander met de zaal 
besproken. Het gaat om participatie en emancipatie! Obstakels daartoe zijn vooroordelen, geldgebrek en 
bureaucratie en continu wisselende regelgeving. Vervolgens gaven twee medewerkers van de GGz Nijmegen 
een uitleg over psychische problemen zoals depressie, angststoornissen, schizofrenie en stressklachten En over 
de cijfers, bijvoorbeeld het aantal mensen op de honderd dat daar last van heeft. 

Kledingatelier en de gezondheidscursus Health for You 

De bezoekers kregen niet alleen informatie gepresenteerd, ze konden ook zelf op onderzoek uit. Er was een 
markt met informatiekramen, bijvoorbeeld over de activiteiten van De Arc, dat verbonden is aan de Regionale 
Instelling voor Beschermd en begeleid Wonen (RIBW). De cliënten zelf presenteerden activiteiten van de Arc 
zoals het kledingatelier en de gezondheidscursus Health for You. Verder deelden de RIBW en de GGz Nijmegen 
een kraam, net zoals de beide Maas en Waalse gemeentes. De Kentering stond gebroederlijk naast de 
vereniging voor ouders van drugsverslaafden LSOVD. En alle bezoekers mochten mee-schilderen aan een 
schilderij, waarin in aboriginal-kleuren geknoopte touwen de ontmoeting werd verbeeld, die de organisatoren met 
deze middag probeerden te bereiken. 

En daarin is men geslaagd: er was veel activiteit en er werd veel uitgewisseld met elkaar, zo vatte Marijke 
Poelhekke, regiomanager bij de RIBW, de middag samen. En misschien draagt deze dag iets bij aan de wens die 
wethouder Rensen uitsprak: dat de geestelijke gezondheidszorg net zo normaal gevonden wordt als de 
buurtvereniging! 

Dag van de Kwaliteit 

De “Dag van de Kwaliteit” wordt op 26 november 2008 in Nijmegen gehouden. We openen met een lezing en een 
debat. In de middag zijn er diverse workshops, zoals: het elkaar vertellen van verhalen hoe de eigen 
beeldvorming ervaren wordt, een presentatie van mode gemaakt door kansarme vrouwen en een kleine 
rondetafelconferentie met beleidsmakers en ervaringsdeskundigen. Bij dat laatste willen we regio-gemeentes om 
betrokkenheid vragen door een te kiezen speerpunt op kunstig vormgegeven speren te noteren. 

Meer weten? 

Mariëtte van der Zwet, tel. 024-3249975, mariettevanderzwet@lokaleversterking.nl 
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Stichting Cliëntenbelang Wmo Soest en Lokale Versterking slaan handen 
ineen 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

November 2007 
Initiatiefgroep Lokale Versterking Utrecht Oost en Stichting Cliëntenbelang Wmo Soest (CWS) hebben de 
handen ineen geslagen om de belangen van mensen met een psychische handicap in Soest nog beter te 
kunnen behartigen.  

Het CWS komt in Soest op voor het belang van mensen die aanspraak maken op of gebruik maken van de 
voorzieningen die benoemd worden in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De stichting geeft de gemeente 
gevraagd en ongevraagd advies over zaken die hiermee te maken hebben. Het CWS gaat zich nu ook inzetten 
voor mensen met een psychische handicap. 

Klankbordgroep 

Om de belangen van deze groep mensen optimaal te kunnen behartigen wil het CWS eerst de hun behoeften 
inventarisen. Hiervoor richt de stichting, in samenwerking met de initiatiefgroep Lokale Versterking Utrecht 
Oost, een klankbordgroep op, bestaande uit ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers. Met deze 
klankbordgroep kan het CWS voorstellen indienen bij de gemeente Soest, die volledig vanuit cliëntperspectief zijn 
ontstaan.  

• Lees hier het persbericht van het CWS en Lokale Versterking  
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Delft Westland Oostland 'on tour' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming 

maart 2008 - Initiatiefgroep Lokale Versterking Delft Westland Oostland ging ‘on tour’ door de regio onder 
het motto “Wmo en GGz? Aandacht gevraagd voor kwetsbare burgers!”. 

In totaal organiseerde de initiatiefgroep vijf bijeenkomsten in de maanden maart, april en mei. Op 6 maart was de 
aftrap in de gemeente Westland. In totaal 17 belangstellenden waaronder politici, beleidsmedewerkers, leden van 
de Wmo-raad en vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden waren aanwezig. Zij 
gingen in gesprek met de vijf vertegenwoordigers van de initiatiefgroep Lokale Versterking. De aanwezigen 
vonden het buitengewoon leerzaam en waren onder de indruk van de ervaringsverhalen. 

Verbetering beeldvorming 

De bijeenkomsten sloten perfect aan bij de doelstelling ‘Verbetering beeldvorming’ van het Programma Lokale 
Versterking. Er is weer een stap gezet in de bewustwording en denken over de GGz dat is hard nodig voor een 
beter Wmo-beleid. 

Download hier het volledige verslag   

Folder 

Initiatiefgroep Delft WO organiseerde de bijeenkomsten samen met Zorgbelang. Gezamenlijk hebben zij voor de 
bijeenkomsten een begeleidende folder ontwikkeld. 
Deze kunt u hier downloaden. 
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Regionale netwerkdag 'GGz in beeld' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

 

Initiatiefgroep Zuid-Limburg en Platform GGz Cliënten en Familie in Parkstad Limburg organiseerden 
gezamenlijk op dinsdag 27 november 2007 de netwerkdag 'GGz in beeld' in Valkenburg. 

Een dag bedoeld voor belangenhebbenden binnen de GGz en ook op het terrein van de Wmo om elkaar te leren 
kennen en van gedachten te wisselen over de Wmo-participatie van (ex-)GGz-cliënten. 

 

Concrete aanbevelingen 

Ruim vijftig geïnteresseerden waren aanwezig, bijna allemaal vertegenwoordigers van Wmo-raden en 
cliëntenbelangenorganisaties. Zij discussieerden met elkaar over belangrijke thema's binnen de Wmo en de GGz. 
Aan het einde van de dag kwamen ze tot concrete aanbevelingen op het gebied van: 

• Samenwerking  
• Bevordering van de beeldvorming rondom de GGz aan de Wmo-tafel  
• Belangenbehartiging GGz 

Na afloop van de bijeenkomst bundelden de initiatiefnemers de aanbevelingen in een verslag. De aanbevelingen 
zijn niet alleen van toepassing op de regio Zuid-Limburg, maar ook voor andere belangenorganisaties 
bruikbaar die zich bezighouden met de GGz en de Wmo.  

• Het verslag kunt u hier downloaden  
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Initiatiefgroep Amsterdam vertegenwoordigd in Projectgroep Communicatie 

Drie leden van initiatiefgroep Amsterdam zijn aangehaakt bij de "projectgroep communicatie" georganiseerd door 
Dienst Zorg en Samenleven van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam wil de Wmo bekender en 
toegankelijker maken bij alle Amsterdamse burgers. De projectgroep heeft als doel een advies uit te brengen aan 
de gemeente over hoe de diverse doelgroepen het beste kunnen worden bereikt. Naast de initiatiefgroep nemen 
vertegenwoordigers van de Amsterdamse Bundeling Consumenten Zorgvoorzieningen (ABCZ), 
beleidsmedewerkers, coördinatie loketten, communicatieadviseurs en medewerkers DZS deel aan de 
projectgroep. De projectgroep komt in vier intensieve werkbijeenkomsten bij elkaar, waarna er eind oktober een 
communicatieplan aan de gemeente wordt overhandigd. 

- Lees het verslag van de eerste bijeenkomst van de projectgroep 
 
- Lees het verslag van de tweede bijeenkomst van de projectgroep 
 
- Lees het verslag van de derde bijeenkomst van de projectgroep 

- Lees het verslag van de laatste bijeenkomst van de projectgroep 
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Netwerkbijeenkomsten Wmo in Overijssel 
Zorgbelang Overijssel organiseert in samenwerking met onder andere het Programma Lokale Versterking 
GGz Wmo twee netwerkdagen met als titel: 'Van los zand naar sterk verband'. Centraal staat het 
ontmoeten en uitwisselen van ervaringen door iedereen die betrokken is bij de Wmo. 

• Doel: Andere Wmo-ers ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Tijdens op de praktijk gerichte workshops 
kijkt u samen terug en/of vooruit.  

• Voor wie: Iedereen die betrokken is bij cliënten- of burgerparticipatie van de Wmo.  
• Vorm: Deelnemers kunnen een keuze maken uit drie van de zes workshops: 

1. Beeldvorming vanuit GGz.  
2. Cliënten trainen ambtenaren.  
3. Participatie allochtonen in de Wmo.  
4. Vier portretten mantelzorgers.  
5. De Y-factor Wmo-raad.  
6. Praktisch omgaan met beleidsnotities. 

• Data: 26 september (Kampen) of 28 september (Haaksbergen)  
• Tijd: 09.30-16.30 uur.  
• Toegang: Gratis.  
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Reeks uitwisselingsbijeenkomsten in Twente 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

februari 2008 
Er is bij GGz-ervaringsdeskundigen en hun naasten een grote behoefte aan de uitwisseling van kennis 
over en ervaring met participeren in de samenleving. 

Dat blijkt uit de reacties en opkomst bij informatie- en contactavonden voor GGz-cliënten, hun naastbetrokkenen 
en andere belanghebbenden in Twente. De avonden worden door de initiatiefgroep Lokale Versterking Twente 
georganiseerd. 

De start 

Via de plaatselijke kranten werden geïnteresseerden opgeroepen de bijeenkomsten bij te wonen. De eerste 
avond vond plaats medio december 2007, de 2e begin februari 2008. De mensen die in december zijn geweest, 
zijn weer persoonlijk uitgenodigd voor de avond in februari. 

De 1e avond stond in het teken van kennis maken, informatie uitwisselen en ‘je ei kwijt kunnen’. Op de 2e avond 
werd meer ingegaan op thema’s, zoals de beeldvorming en ervaringen met het Zorgloket. 

Contact en herkenning 

Het praten met lotgenoten en het vinden van herkenning bij elkaar ervaren de deelnemers als erg plezierig. Het 
doel van de avonden was niet direct mensen te werven voor Wmo adviesraden, maar het Programma Lokale 
Versterking heeft op de 2e avond wel informatie gegeven over de Wmo en de rol van Wmo adviesraden. 

En dit heeft het voor het voor het programma Lokale Versterking zeker wat opgeleverd: er hebben zich een paar 
nieuwe belangstellenden voor de Wmo adviesraden gemeld en verder een aantal mensen die willen meepraten in 
klankbordgroepen. 

Vervolg 

Het plan is om na ongeveer twee maanden opnieuw een avond te organiseren. Na twee avonden heeft de 
initiatiefgroep 25 nieuwe belangstellenden, uit verschillende delen van de regio, zowel (ex) cliënten, 
mantelzorgers als een paar mensen die beroepsmatig bij de GGz betrokken zijn. Voor alle andere 
geïnteresseerden zal de datum tegen die tijd weer in de lokale media verschijnen en natuurlijk in de agenda op 
deze website. 

Voor meer informatie over de bijeenkomsten kunt u terecht bij Liesbeth Rogge, projectmedewerker Twente: 
liesbethrogge@lokaleversterking.nl, tel. 06-15842134. 
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Succesvolle uitwisseling Wmo-raden Oost-Veluwe 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

Op initiatief van Lokale Versterking Oost-Veluwe en Zorgbelang Gelderland kwamen Wmo-raden uit de 
regio Oost-Veluwe op maandag 28 april bijeen voor intervisie. Doel: bepalen of er behoefte is aan 
periodieke ontmoeting en afstemming. Conclusie aan het einde van de dag: ja, die is er! 

Apeldoorn was helaas verhinderd, maar Brummen, Heerde, Voorst en Zutphen waren allen 
vertegenwoordigd. Alleen ontbraken nog Epe en Lochem, twee gemeenten waarvan de Wmo-adviesorganen nog 
moeten worden geïnstalleerd en die een volgende keer hopelijk ook kunnen deelnemen. 

Gedeelde ervaringen, nuttige adviezen 

Snel na de opening van de bijeenkomst kwam de uitwisseling van ervaringen op gang. Veelal gedeelde 
ervaringen, zo bleek. Uit de ervaringen rolden als vanzelf tips en adviezen, zoals: 

• De Wmo-raad Heerde werkt met een ambtelijk secretaris. Dit ontlast de secretaris van de Wmo-raad. 
Advies: zorg binnen de raad voor een goede taakverdeling.  

• Veel gemeenten moeten nog wennen aan Wmo-adviesorganen. Hierdoor worden Wmo-raden worden 
gepasseerd of te laat om advies gevraagd. Advies: maak je verwachtingen naar de gemeente duidelijk 
en wijs haar op afspraken over adviestermijnen.  

• De ene Wmo-raad krijgt wel een financiële vergoeding voor het werk, de andere niet. Advies: kijk wat de 
gemeentelijke afspraken hierover zijn. 

Regionale scan Wmo-beleidsplannen 

Zorgbelang Gelderland gaf een presentatie over de regionale scan van de 4-jaren Wmo-beleidsplannen uit de 
regio. Daaruit kwamen thema's naar voren waarop de Wmo-raden kunnen samenwerken, zoals het regionaal 
kompas en mantelzorgondersteuning. 

Daarnaast biedt de scan informatie over belangrijke punten voor cliënten: vrije keuze, staan de wensen en 
behoeften van de cliënt centraal, is er aandacht voor kwetsbare groepen, hoe is cliënteninbreng geregeld. 

Verder samenwerken 

De aanwezige Wmo-adviesorganen ervoeren deze eerste uitwisseling van kennis en ervaringen als zeer positief. 
Zodanig dat zij afspraken de bijeenkomst twee keer per jaar te laten plaatsvinden, de eerstvolgende op 16 
oktober a.s. Meer weten over deze bijeenkomst? Neem contact op met Riky Bemelaar, initiatiefgroep Lokale 
Versterking Oost Veluwe: rikybemelaar@lokaleversterking.nl 
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Wmo-raden bijeen in Oost-Veluwe 
Sinds 1 januari 2007 is de Wmo van kracht. Deze wet heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden op het 
gebied van welzijn en zorg naar de gemeente gebracht. Om een efficiënte en effectieve invulling te geven aan het 
Wmo beleid werken gemeenten in een aantal gevallen op regionaal niveau samen. Zo ook de Gelderse 
gemeenten in de regio Oost-Veluwe. Hier liggen voor Wmo-adviesorganen kansen om ook met elkaar samen te 
werken. Op deze manier kan het Wmo-adviesorgaan een sterker en eenduidiger geluid naar de gemeenten laten 
horen.  
 
Een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 28 april en werd dusdanig positief ervaren dat de Wmo-
adviesorganen uit regio Oost-Veluwe uitgenodigd deze tweede bijeenkomst hebben gepland. De 
vertegenwoordigers van Wmo-adviesorganen van de Driehoeksgemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, 
Lochem, Voorst en Zutphen hebben allen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen. Lokale 
Versterking en Zorgbelang nodigt hen uit dan om een eerste samenwerking vorm te geven. 

 

Doelgroep  Wmo-adviesorganen Oost-Veluwe 
Datum   16 oktober 2008 in Wijkontmoetingscentrum De Stolp, Apeldoorn 
Georganiseerd door Lokale Versterking Oost Veluwe en Zorgbelang Gelderland 
E-mailadres  rikybemelaar@lokaleversterking.nl 
Telefoonnummer  Riky Bemelaar, initiatiefgroep Oost Veluwe: 0575 503437 / 06 48420854 
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'Hallo, wij zijn er ook nog...' - Zeeuws Vlaanderen 
Hallo, wij zijn er ook nog … 
Samen met Programma Lokale Versterking organiseert Klaverblad Zeeland 3 avonden voor de 
verschillende groepen in de samenleving die met de GGz-cliënten te maken hebben.   

 

Angst om niet serieus genomen te worden en het zelf niet goed te doen, onbegrip van de ander maken vaak dat 
men niet de stap durft te zetten om mee te doen. Het gaat hen soms te snel, of ze hebben angst om naar buiten 
te gaan, durven niet in het openbaar vervoer. Hoe is het voor mensen met een psychische beperking om mee te 
kunnen doen in hun buurt, dorp of stad? Dit zijn allemaal vragen die van belang zijn bij de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. In deze bijeenkomst vragen we aandacht voor deze mensen en werken we aan beeldvorming, 
deskundigheidsbevordering en vraagverduidelijking. 
 
De avonden zijn van 19.30 - 22.00 uur. 

 
Programma 
19.30 – 19.35  Welkom door de wethouder. 
19.35 – 19.45  Korte toelichting op het Programma Lokale Versterking. 
19.45 – 20.05  Video ‘Het kan iedereen overkomen’: 
‘  Vier levensverhalen van ervaringsdeskundigen’. 
20.05 – 21.00  Reactie op de vertoonde video. 
    Toelichting op een aantal ziektebeelden  
   Interview met een ouder of cliënt. 
21.00 – 21.15  Pauze. 
21.15 – 21.55  Interactieve werkvorm. 
21.55 – 22.00  Afsluiting. 
Tijdens de avond is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van ideeën en informatie. 

Doelgroep Wmo-adviesraden, beleidsambtenaren, wethouders, gemeenteraadsleden, cliëntenraden GGz, 
Platforms Gehandicapten, Steunpunten mantelzorg en Vrijwillige thuiszorg. 
Datum 18 juni 2008 19:30 - 22:00 
Details 
Plaats Gemeentehuis Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen 
Georganiseerd door Lokale Versterking Zeeland en Klaverblad Zeeland 
 
Informatie http://www.klaverbladzeeland.nl 
Telefoonnummer  0113 – 256 856 
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'Multiloog' in Amsterdam brengt cliënten en professionals samen 

Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

juli 2008 - De initiatiefgroep Lokale Versterking Amsterdam organiseerde op 24 juni een samenkomst met 
ambtenaren Wmo en van het meldpunt Zorg en Overlast, gebruikers van het passantenverblijf en een 
delegatie van de initiatiefgroep. 

Veel herkenning 

Rond het thema 'regie aan de cliënt' was er over en weer veel herkenning: hulpverleners en beleidsmakers 
herkenden de neiging om in de waan van de dag toch over de hoofden van cliënten heen te stappen 'om de 
doelen te halen' die van hen verwacht worden. 

Voor cliënten de herkenning van het niet gehoord worden en alleen achterblijven met moeilijke kwesties; de 
goede wil van hulpverleners ten spijt. Een thema dus om in de volgende bijeenkomsten op 29 september en 30 
oktober verder uit te diepen. Zie: agenda 

De methodiek 

De Multiloog methodiek werd ontwikkeld door klinisch psycholoog drs. Heinz Mölders. Het is een 
gespreksmethode, waarbij mensen met verschillende achtergronden onvoorwaardelijk naar elkaar luisteren, 
zonder te oordelen, in een veilige omgeving waarbij anonimiteit gewaarborgd is. Meer weten over Multiloog? Kijk 
op: www.inca-pa.nl 
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Netwerken begint in de trein 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

8 januari 2007 
Ervaringsdeskundigen van initiatiefgroep Lokale Versterking Zuid-Holland-Noord en beleidmakers uit de 
regio reizen op donderdag 10 januari per trein gezamenlijk naar het Congres 'Niemand hoort de straat' in 
Utrecht. Zo begint het netwerken al onderweg.  

Prikkelende uitnodiging 

Initiatiefgroep Zuid-Holland-Noord maakte voor de beleidmakers een prikkelende uitnodiging waarin ze de actie 
aanboden als compleet 'arrangement' ('voor eten en drinken wordt gezorgd'). Vijf gemeenteambtenaren hebben 
het aanbod enthousiast aangenomen. 

Tijdens het congres 'Niemand hoort de straat' treden ervaringsdeskundigen uit de maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang en verslavingzorg in gesprek met beleidmakers over hun maatschappelijke participatie. 
Initiatiefgroep Zuid-Holland-Noord begint hier al mee in de trein. 

Populair initiatief 

De netwerkactie bleef niet beperkt tot Zuid-Holland-Noord. Ook de regio's Amsterdam, Den Haag e.o. en Limburg 
ontplooiden dit initiatief. Ook zij reizen samen met lokale Wmo-sleutelfiguren naar het congres. Bij initiatiefgroep 
Den Haag heeft zelfs wethouder Bert van Alphen een plaats in de bus. Hij zal tijdens het congres ook één van de 
sprekers zijn. 

Bekijk de uitnodiging van Zuid-Holland-Noord  voor de gemeenteambtenaren 
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Rondleiding beleidsmakers GGz-Delfland 
Woensdag 4 juli krijgen beleidsmakers in de regio Delft Oostland Westland een rondleiding door GGz-Delfland, 
dé GGz-instelling in Delft en omstreken. Initiatiefgroep Lokale Versterking Delft Oostland Westland en GGz-
Delfland organiseren de rondleiding, waarbij ervaringsdeskundigen en beleidsmakers ook met elkaar 
kennismaken. Na de rondleiding is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Initiatiefgroep Delft Oostland 
Westland is aanwezig om het programma Lokale Versterking bij de genodigden onder de aandacht te brengen en 
om vragen van de beleidsmakers te beantwoorden. 

Soort bijeenkomst Rondleiding 
Doelgroep  Beleidsmakers in de regio Delft Oostland Westland. 
Datum   4 juli 2007 12:00 - 4 juli 2007 18:00 
Plaats   GGz-Delfland, Delft 
Kosten   n.v.t. (alleen voor genodigden) 
Georganiseerd door Initiatiefgroep Lokale Versterking Delft Oostland Westland / GGz Delfland 
E-mailadres  ingridlips@lokaleversterking.nl 
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Wmo-netwerkdag Overijssel groot succes 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

 

 

 

juli 2008 - Verslag provinciale Wmo-conferentie 'Van los zand naar sterk verband' op 5 juni 2008 
 
Zorgbelang Overijssel, Lokale Versterking IJssel-Vecht en Twente, VCP, de Regionale Federatie van 
Ouderverenigingen, SENtrum en het Platform Mantelzorg Overijssel organiseerden op 5 juni jl. in Nijverdal een 
netwerkdag voor Wmo-raadsleden. 

Rechts: zaaldiscussie tijdens de netwerkdag. 

Alle Wmo-raden uit de Overijsselse gemeenten waren vertegenwoordigd. Ook waren er enkele 
gemeenteambtenaren aanwezig. 

Hieronder een samenvatting van de dag. Klik hier voor het uitgebreide verslag. 

Lezingen en presentaties 

's Ochtends stonden er een aantal lezingen op het programma: 

• Wethouder Dannenberg uit Zwolle 'Niet leunen, maat steunen'.  
• Roel Kuiper van het Centrum voor samenlevingsvraagstukken, 'Meedoen en meekomen'.  
• Aart Jongejan en Eric Claus namens het Programma Lokale Versterking GGz, 'Dakloos (z)onder de 

mensen'.  
• Leny Claessens, beleidsambtenaar van de gemeente Almelo, 'PGB welzijn, krijgen of doen?' 

's Middags konden de deelnemers kiezen uit zeven workshops: 

1. Jeugd in en bij de Wmo.  
2. Mantelzorgers, klem tussen Wmo en AWBZ.  
3. Mijn Wmo loket, in stad of dorp.  
4. Dakloos en sociale cohesie.  
5. Leefbaarheid geme(en)ten.  
6. Gelijke rechten, gelijke kansen, volgens agenda 22.  
7. Bewustwording van de ander, volgens agenda 22. 

Elke deelnemer had de mogelijkheid twee workshops te volgen. In de pauze kon men netwerken met andere 
Wmo-raadsleden en de informatiestands van de deelnemende organisaties bezoeken. 

In november volgt er weer een netwerkdag voor Wmo-raden. 

Provinciale conferenties 

Deze Wmo-netwerkdag was één van de grote provinciale Wmo-conferenties die door heel Nederland 
plaatsvonden in de maanden april, mei en juni van dit jaar. Verschillende belangenorganisaties werkten samen 
om deze conferenties tot stand te laten komen. 
Lees verder over de provinciale conferenties. 
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8.   Onderzoeken en rapportages 
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'De GGz aan het Wmo-loket' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

verslag: juli 2008 
Waarom is de GGz-doelgroep nog niet in beeld bij Wmo-loketmedewerkers? En wat maakt de 
informatieverstrekking aan deze doelgroep zo specifiek? 

 

Rondom deze vragen organiseerden Initiatiefgroep Lokale Versterking Middenwestelijk Utrecht en Steunpunt 
GGz Utrecht donderdag 17 april de bijeenkomst 'De GGz aan het Wmo-loket', speciaal voor loketmedewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Theatergroep 'Uitgesproken' in actie. 

Hieronder een samenvatting van het verslag. Het volledige verslag download u hier. 

 

Diverse loketten 

De bijeenkomst was speciaal ontwikkeld voor medewerkers van Wmo-loketten en van Steunpunten en 
informatiecentra GGz, Autisme en Mantelzorg. Ook Steunpunt GGz Veenendaal en initiatiefgroep Utrecht-Oost 
verleenden hun medewerking. 

In beeld 

Alles draaide op 17 april om de vragen: Aanwezige loketmedewerkers kregen deze vragen aan het begin van de 
dag voorgeschoteld. Zij merkten onder andere op dat veel gemeenten zich bij het van start gaan van de Wmo 
eerst gericht hebben op het aanvragen van huishoudelijke hulp. Een andere opmerking was: "Ik heb nog geen 
GGz-klant aan de balie gehad." Onwaarschijnlijk, maar begrijpelijk dat iemand dat denkt: GGz-cliënten mankeren 
uiterlijk vaak niets. Ook kwam naar voren dat veel mensen met een psychische beperking nu nog een beroep 
doen op de AWBZ. Maar dat zal gaan veranderen, omdat veel voorzieningen uit de AWBZ voor deze doelgroep 
op korte termijn worden overgeheveld naar de Wmo. 

Kortom: veel aanwezigen waren nog nauwelijks bekend met de (behoeften van) mensen uit de GGz. Twee dvd's 
die vervolgens getoond werden, boden de loketmedewerkers hierin meer inzicht. 

Krachten bundelen 

Daarna gaven twee andere loketten informatie over zichzelf: het Steun- en informatiepunt GGz Utrecht en het 
Autisme Informatie Centrum (AIC). Later op de dag kwam aan de orde hoe deze loketten de krachten kunnen 
bundelen met de Wmo- en MEE-loketten. Om de klant beter van dienst te zijn, kunnen de verschillende instanties 
het aanbod op elkaar afstemmen, naar elkaar doorverwijzen en zo gebruik maken van elkaars deskundigheid en 
specialismen. Samenwerking en communicatie is hierbij erg belangrijk, ook met de klant. 

'Uitgesproken' 

Theatergroep 'Uitgesproken' speelde een loketscène: hoe vergaat het de GGz-cliënt aan het Wmo-loket. Een 
hilarische scène, waarbij één van de 'loketmedewerkers' zelf psychische klachten krijgt, maar die volgens de 
aanwezigen toch niet helemaal recht deed aan de werkelijkheid. De scène vormde de inleiding voor de 
workshops. 

Workshops door ervaringsdeskundigen 

Meer inzicht in psychi(atri)sche ziektebeelden, dat was het doel van de workshops. De deelnemers konden 
kiezen uit drie workshops, die allen geleid werden door (familie) van ervaringsdeskundigen: 

• Psychotische kwetsbaarheid, depressie, DIS (Dissociatieve IdentiteitStoornis)  
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• ADD (Attention Deficit Disorder), KOPP (Kind van een Ouder met Psychische Problemen)  
• Autisme 

Tijdens de workshops gaven de ervaringsdeskundigen de loketmedewerkers enkele tips mee naar huis voor hun 
werk, zoals: 

• overlaad de klant niet met te veel papieren / bied hulp aan bij het invullen  
• vraag door: achterhaal 'de vraag achter de vraag'  
• wees zo eerlijk en feitelijk mogelijk  
• benoem emoties van jezelf en de cliënt (autisme) 

De aanwezigen verlieten de dag met meer kennis over de GGz-doelgroep en met bruikbare tips om deze groep 
beter van dienst te zijn aan het loket. 

Verder lezen 

In de Nieuwsbrief van juni 2008 van Lokale Versterking leest u een artikel over training en voorlichting door 
(O)GGz-ervaringsdeskundigen aan gemeentemedewerkers. 
Naar de nieuwsbrief  
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GGz-Mystery Guests testen Wmo-loketten in Drenthe 
Ervaringsdeskundigen en mantelzorgers uit de GGz gingen in de zomer van 2007 op pad met een geheime 
missie: het toetsen van de kwaliteit van de Wmo-loketten in Drenthe. Zij deden dit op verzoek van de 
initiatiefgroep Lokale Versterking Drenthe. Op 24 oktober aanstaande presenteert de initiatiefgroep de 
bevindingen aan de beleidsmakers in de regio. 

 

 

 

 

 

Onaangekondigd en incognito 

De GGz-ervaringsdeskundigen en -mantelzorgers bezochten de loketten onaangekondigd en zonder zich bekend 
te maken. Zij deden zich voor als een willekeurige of toekomstige inwoner van de gemeente, hielden hun ogen en 
oren goed open en beoordeelden de loketten op meerdere punten. De volgende vragen kwamen onder meer aan 
de orde:  

• Hoe is de toegankelijkheid van het loket? 
• Zijn de medewerkers klantvriendelijk? 
• Kunnen de medewerkers zich inleven in de problematiek van de (GGz-)bezoeker? 
• Kunnen anderen meeluisteren met het gesprek? 
• Zijn er folders beschikbaar? 
• Is er een prettige wachtruimte (en misschien zelfs een kopje koffie)? 

De bevindingen 

De initiatiefgroep heeft alle bevindingen geïnventariseerd, geanalyseerd en opgenomen in een rapport. Dit 
rapport heeft de groep op 24 oktober 2007 in Assen uitgereikt aan beleidsmakers uit de regio en aan het 
ministerie van VWS. 

Ook vond tijdens die bijeenkomst de uitreiking plaats van de 'Gouden Oor', de prijs van ervaringsdeskundigen 
voor het best preseterende Wmo-loket in Drenthe. Er waren twee winnaars: de gemeenten Hoogeveen en De 
Wolden.  

• Download hier het rapport . Geïnteresseerden kunnen ook het projectplan, de vragenlijst en het 
protocol/werkwijze van de Mystery Guest op kan vragen bij de initiatiefgroep Drenthe (via 
initiatiefgroep.GGzWmo@web.nl).  
  

• Lees ook de reactie van de winnende gemeente Hoogeveen 

Afbeelding: een trotse wethouder Damming van De Wolden met zijn 'Gouden Oor' 
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Reacties initiatiefgroepen Lokale Versterking op beleidsplannen gemeente 
Gemeenten in Nederland houden zich in het najaar van 2007 volop bezig met het ontwikkelen van de 
beleidsplannen Wmo. Initiatiefgroepen Lokale Versterking laten in deze periode nog nadrukkelijker dan 
gebruikelijk hun stem horen. Lees als voorbeeld de reacties van de initiatiefgroepen Groningen en Winschoten op 
de voorgenomen beleidsplannen. 

• Reactie Groningen   
• Reactie Winschoten 
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Aanbevelingen voor Plan van Aanpak G4, uitvoering Amsterdam 
Activiteit binnen de doelstellling 'Solidariteit en samenwerking' 

De Rijksoverheid en de ‘G4’ (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) presenteerden in februari 
2006 het ‘Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang’, dat streeft naar een aanzienlijke vermindering van 
dakloosheid binnen enkele jaren. 

De wensen en behoeften van de cliënt komen er echter onvoldoende in terug. Dit was aanleiding voor het 
formuleren van een aantal aandachtspunten en aanbevelingen Door de cliënt in Amsterdam. 

De Amsterdamse organisatie 

Drie leden van de initiatiefgroep Lokale Versterking Amsterdam zijn Amsterdamse vertegenwoordigers voor 
COMO G4: het overleg dat (lokale) cliëntenorganisaties uit de MO en OGGz zelf oprichtten. Doel: hun belangen 
vertegenwoordigd zien in het Plan van Aanpak MO van de overheid en de grote steden. De cliëntenorganisaties 
zorgden voor een MO-platform in de vier grote steden, met afgevaardigden naar het landelijk COMO-overleg. 

Het Amsterdamse MO-platform is sinds kort ondergebracht bij het APCP: het Amsterdams Patiënten en 
Consumenten Platform. De initiatiefgroep Lokale Versterking heeft hierin de aanjagerrol vervuld door met eigen 
contacten het MO-platform flink uit te breiden. Door de bundeling van krachten van de cliëntenorganisaties heeft 
de achterban een brede vertegenwoordiging en een sterke, eenduidige stem bij de belangenbehartiging. 

Aanbevelingen Plan van Aanpak 

Initiatiefgroep Amsterdam/COMO-G4 Amsterdam en APCP sectie GGz/MO constateerden dat het 
cliëntenperspectief in het Plan van Aanpak G4 volledig ontbrak. Als vertegenwoordigers van de MO/OGGz-cliënt 
in Amsterdam formuleerden zij een lijst aanbevelingen en punten van aandacht voor de beleidsmakers bij het 
Plan van Aanpak MO uitvoering Amsterdam. 

Het grote gemis in het Plan van Aanpak MO zijn de wensen en behoeften van de cliënt. Met andere woorden: 
degene die door het plan het meest geraakt wordt, is door de overheid en G4 niet betrokken bij de ontwikkeling 
ervan. 

Rode draad in de aanbevelingen van de initiatiefgroep, het APCP en COMO-G4 Amsterdam is dan ook het 
betrekken van cliënten, cliëntvertegenwoordigers en belangenbehartigers bij de uitvoering van de deel-
programma’s van het Plan van Aanpak. Daarbij benadrukken de samenwerkende belangenbehartigers dat 
participatie en medezeggenschap bij de uitvoering van de plannen wettelijk vastgelegde rechten zijn, in onder 
meer de Wmo. 

De initiatiefgroep, het APCP en COMO doen vervolgens specifieke aanbevelingen voor de verschillende 
deelprogramma’s: voorkomen van dakloosheid, maatschappelijke steunsystemen, in zorg krijgen en houden van 
OGGz-cliënten en het leveren en uitbreiden van voorzieningen. Het zijn concrete, praktische aanbevelingen die 
het cliëntenbelang bij de uitvoering van het plan waarborgen. 

Tijdens een ontmoetingsbijeenkomst op 5 oktober tussen de initiatiefgroep Amsterdam en de beleidsmakers 
Wmo van de gemeente wil de initiatiefgroep de aanbevelingen presenteren. 

Meervoudig effectief 

De aanbevelingen en punten van aandacht die de initiatiefgroep Lokale Versterking Amsterdam, COMO G4 
Amsterdam en het APCP slaan op drie terreinen hun slag: 

• actieve Wmo-participatie door de cliënt 
• effectieve samenwerking en eenwording binnen de belangenbehartiging 
• en, via de aanbevelingen, positieve beïnvloeding van de beeldvorming van de beleidsmakers over de 

cliënten uit de OGGz en MO. 
Er is een volledige lijst met aanbevelingen en punten van het Plan van Aanpak MO uitvoering Amsterdam. 

Meer informatie 

• Initiatiefgroep Lokale Versterking Amsterdam, projectmedewerker Gerda Baerveldt: initiatiefgroep-
adam@lokaleversterking.nl.  

• Uitgebreide achtergrondinformatie op deze website over de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, 
Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg in relatie tot de Wmo: OGGz, MO, VO, 
Vz   



 
  100 
 

'Gouden oor' voor Hoogeveen en De Wolden 
Hoogeveen, 25 oktober 2007 - De initiatiefgroep Lokale Versterking Drenthe heeft aan de gemeenten 
Hoogeveen en De Wolden de Gouden oorkonde uitgereikt voor het beste Wmo loket, beiden scoorden 
evenveel. 

Uit een verslag van onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) was gebleken dat gemeenten er nog niet in slagen om moeilijke doelgroepen te 
betrekken bij het Wmo-beleid. 90% van de gemeenten heeft wel contact met ouderen en 
gehandicapten, maar in de moeilijke doelgroepen zoals cliënten van de geestelijke 
gezondheidszorg (25%), verslaafden (23%) en daklozen en vrouwen uit de vrouwenopvang 
(22%) zakken die cijfers behoorlijk. Aan het onderzoek deden 200 gemeenten mee. 

Anonieme personen van de initiatiefgroep Lokale Versterking Drenthe hebben naar 
aanleiding van dit onderzoek alle 12 Drentse gemeentes bezocht om de kwaliteit van het 
Wmo loket te onderzoeken. Daarbij kwamen Hoogeveen en De Wolden als beste naar voren. 
Daarvoor kregen zij de Gouden Oorkonde uitgereikt. 

 
Afbeelding: Wethouder Bert Damming van de gemeente De Wolden heeft zojuist het ‘Gouden Oor’ en een 
oorkonde ontvangen. De Wmo-loketten van De Wolden en Hoogeveen kwamen uit de bus als de ‘best 
luisterende en reagerende’ Wmo-loketten in Drenthe. 

 

 

 

 

 

Reactie van de gemeente 

"We zijn natuurlijk zeer ingenomen met de prijs. Alle eer komt toe aan de medewerkers van 
het Zorgloket," zegt wethouder Betty Poutsma. Iedereen die zelfstandig woont of wil wonen 
en ondersteuning hierbij nodig heeft, kan terecht bij het Zorgloket, dus ook mensen met 
een psychische beperking. Het Zorgloket is te vinden in de entreehal van ziekenhuis 
Bethesda en bereikbaar via 0528-231313 en www.hoogeveen.nl/zorgloket. 

Lees ook het gerelateerde bericht van begin oktober 2007: 
GGz-Mystery Guests testen Wmo-loketten in Drenthe  
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Nota 'Aandachtspunten voor het Wmo-beleid' 

 

 
November 2007 
Alle gemeenten in Nederland moeten voor 1 april 2008 hun Wmo-beleid hebben opgesteld. In dat beleid 
moeten ook de mensen met een psychische handicap, een verslavingsprobleem en dak- en thuislozen 
voldoende aan bod komen. 

Om hiervoor te zorgen hebben de initiatiefgroepen Lokale Versterking in Groningen samen met Cliëntenraad 
Verslavingszorg Noord Nederland in Groningen de nota 'Meedoen? Ja graag! Aandachtspunten voor het Wmo-
beleid' geschreven. De nota is bestemd voor beleidmakers in de Groningse gemeenten. 

Onmisbare leidraad 

De aandachtspunten in de nota wijzen de gemeenten op de specifieke wensen en behoeften per Wmo-
prestatieveld van mensen uit de (O)GGz, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en hun 
naastbetrokkenen. De nota is een onmisbare leidraad voor Groningse Wmo-ambtenaren bij het opstellen van het 
beleid, maar ze kan ook andere gemeenten in Nederland van nuttige informatie voorzien.  

Download hier de nota 'Aandachtspunten voor het Wmo-beleid'  
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Loket-ervaring in Lisse 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

 

 

 

april 2008 
In de gemeente Lisse is onlangs het Lokaal Loket geopend. Aan dit loket kunnen burgers hun 
aanvragen doen op het gebied van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). 

Rechts: het Lokaal Loket in Lisse. 

Een ervaringsdeskundige uit de GGz en lid van de initiatiefgroep Zuid-Holland Noord, Marijke, ging als één van 
de eerste cliënten een reële vraag stellen aan de loketmedewerker. Haar vraag: 

"Ik red het thuis niet meer! Ik heb een bi-polaire stoornis hierdoor loopt het huishouden en het opruimen van mijn 
huis volledig uit de hand. Ik ben chaotisch in mijn hoofd en raak in paniek als ik geen overzicht meer heb. Dit gaat 
helemaal mis ik heb hulp nodig!!!” 

Hoe werd Marijke met deze vraag geholpen aan het loket? Zij maakte een verslag van haar loket-ervaring, dat zij 
aanvulde met tips voor zowel cliënten als loketmedewerkers om een soepele serviceverlening aan het Wmo-loket 
te bevorderen. 

Klik hier om het verslag te downloaden 
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Petje af voor het beste Wmo-loket 
In de provincie Overijssel zijn in de maand september zogenaamde Mystery Guests op pad gegaan om de 
kwaliteit van het Wmo-loket vanuit cliëntperspectief te beoordelen. 
56 vrijwilligers van deze belangenorganisaties hebben als zogenaamde Mystery Guests de 25 Wmo-
loketten in Overijssel bezocht. De resultaten van dit onderzoek werden op 14 november in Nijverdal 
gepresenteerd tijdens de provinciale netwerkdag van Wmo-adviesraden. Daarbij werd een prijs uitgereikt 
voor het beste Wmo-loket in Overijssel. 

 
Mystery Guest project 

Alle Overijsselse gemeenten zijn vereerd met een drietal bezoeken. De Mystery Guests gingen in tweetallen op 
pad. We hebben ons beperkt tot fysieke loketten; telefoon en internet zijn niet in het onderzoek betrokken. Elk 
bezoek vond plaats aan de hand van een casus. 

 

 Alle Mystery Guests uit Overijssel 

 

Er was een verschillende casus voor ieder bezoek: één over hulpmiddelen, één over huishoudelijke hulp en één 
over voorzieningen voor een bijzondere doelgroep (te weten de GGz). Iedere gemeente is met elke casus één 
keer bezocht. Om het eenvoudig te houden, kwamen de Mystery Guests alleen informatie vragen, in alle gevallen 
voor een vriend of familielid die in de gemeente woonde. 

Direct na het bezoek vulden de Mystery Guests gezamenlijk een lijst in met vijftig vragen. De uitkomsten zijn 
beschreven in de algemene Overijsselse rapportage. 
Enkele punten die eruit springen zijn: 

• Men was meestal goed te spreken over de deskundigheid van- en bejegening door het personeel. Goed 
doorvragen en zich inleven in de cliënt door loketmedewerkers werd erg op prijs gesteld.  

• Kennis over de Geestelijke Gezondheidszorg bij het Wmo-loket schiet veelal te kort.  
• De algemene service (waaronder de inrichting van de wachtruimte, openingstijden en beschikbare voorzieningen) 

zijn over het algemeen goed.  
• De privacy tijdens het wachten en aan het loket is helaas onvoldoende gewaarborgd. Vaak wordt er geen 

spreekkamer aangeboden en kunnen cliënten gesprekken bij het naburige loket duidelijk volgen.  
• De informatievoorziening werd eveneens over het algemeen als onvoldoende ervaren. Slechts één vijfde van de 

bezoekers kreeg vooraf informatie over de procedure en over de mogelijkheid een klacht in te dienen. Informatie 
over voorzieningen op het terrein van de Geestelijke Gezondheidszorg is bij verschillende gemeenten nauwelijks 
of niet voorhanden. Hetzelfde geldt voor informatie over patiëntenorganisaties en de mogelijkheid tot 
lotgenotencontact. 
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Presentatie resultaten 14 november 

De rapportage met ruim 50 aanbevelingen is op de provinciale netwerkdag van 14 november j.l gepresenteerd. 
De wethouder, de verantwoordelijk beleidsambtenaar en de voorzitter van de Wmo-adviesraad ontvingen een 
rapport met resultaten en aanbevelingen voor Overijssel. Daarnaast kreeg elke gemeente nog een specifiek 
gemeentelijk rapport. In dit gemeentelijke rapport staat ook beschreven hoe de betreffende gemeente ‘het doet’ 
t.o.v. heel Overijssel. Hiervan is een exemplaar aan alle leden van de Wmo-adviesraden ter beschikking gesteld. 

Hellendoorn, Wierden en Kampen hebben beste loket 

De drie gemeenten die het best naar voren kwamen, zijn 
Hellendoorn, Wierden en Kampen. Meegewogen in deze 
beoordeling zijn de onderdelen deskundigheid en 
bejegening door het personeel, privacy en informatie over 
de klachtenprocedure. De gemeente Hellendoorn is door 
de Mystery Guest het best beoordeeld op deze 
onderdelen. Als tweede is geëindigd de gemeente 
Wierden en als derde de gemeente Kampen. 

  

De wethouder van de gemeente Hellendoorn heeft op 
14 november het beeldje ‘petje af’ in ontvangst 
genomen uit handen van de heer Holman van het 
ministerie van VWS. 

Samenwerking 

De "Mystery Guest" betreft een samenwerkingsproject van het Programma Lokale versterking regio’s Twente en 
IJssel-Vecht met Zorgbelang Overijssel, Platform Mantelzorg Overijssel, SENtrum, het programma VCP en de 
Regionale federatie Ouderverenigingen. 

Meer informatie 

Liesbeth Rogge, projectmedewerker PLV Twente, telefoon 06 15 84 21 34, email: 
liesbethrogge@lokaleversterking.nl of Bert Docter, projectmedewerker PLV IJssel-Vecht, telefoon: 06 12 08 46 
52, e-mail: bertdocter@lokaleversterking.nl. 

Download hier het rapport met de 50 aanbevelingen voor geheel Overijssel. 
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9.   Thema bijeenkomsten 
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Goed Voorbeeld: beleidsmakers en ervaringsdeskundigen bijeen in Houten. 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

Zes aanmeldingen voor de klankbordgroep Wmo en één aanmelding voor de Wmo-raad. Een prachtig 
resultaat van de Wmo-informatiebijeenkomst voor GGz-ervaringsdeskundigen en beleidsmakers op 4 juni 
2007 in de gemeente Houten. 
 
Bovendien kwam op de avond een stroom van ideeën op gang en vertrokken de aanwezige beleidsmedewerker 
én de voorzitter van de Wmo-raad goed geïnformeerd naar huis. Een vruchtbare bijeenkomst van initiatiefgroep 
Lokale Versterking Middenwest Utrecht. 

 

Waarom een bijeenkomst? 

Hoe bereik je de achterban? Hoe werf je er mensen uit? Hoe kom je binnen bij de juiste personen van de 
gemeente? En hoe breng je gemeente en ervaringsdeskundigen met elkaar in contact? Door ze letterlijk bij elkaar 
te laten komen. Zo nam initiatiefgroep Middenwest Utrecht het voortouw bij de organisatie van 
voorlichtingsbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst, in Bunnik, werd redelijk bezocht. De tweede, op 4 juni 2007 in 
Houten, was een groot succes. Wat maakte het verschil? Lees het hieronder. 

De weg ernaar toe 

De voorbereiding voor een bijeenkomst is minstens zo belangrijk voor het slagen ervan, als de bijeenkomst zelf. 
De eerste bijeenkomst organiseerde de initiatiefgroep samen met de gemeente Bunnik. Beide partijen spanden 
zich enorm in om de avond tot een succes te maken. De bijeenkomst verliep goed, maar de opkomst bleef wat 
achter bij de verwachtingen. De volgende keer moest daar verandering in komen. 

Een welkom aanbod 

Initiatiefgroep Utrecht Middenwest zocht voor de volgende bijeenkomst in Houten eerst contact met de gemeente. 
Het netwerk van projectmedewerker Lokale Versterking Marie-Josée Heijnen kwam hier goed van pas. Via haar 
contacten bij de Vriendendienst in Houten kwam ze al snel in contact met de beleidsmedewerker Wmo. 

Na een telefonische uitleg over het programma Lokale Versterking kon er vlot en gemakkelijk een afspraak 
worden gepland. De beleidsmedewerker gaf aan bezig te zijn met het horen allerlei belangengroepen die met de 
Wmo te maken hebben. Hij bekende echter de GGz een moeilijk bereikbare doelgroep te vinden. De reikende 
hand van de initiatiefgroep kwam als geroepen. 

Directe aanpak en informele locatie 

Gezamenlijk bereidde de initiatiefgroep, de beleidsmaker en de Vriendendienst de bijeenkomst voor. Wie 
moesten er worden uitgenodigd? Welke vragen/thema’s moesten aan de orde komen? Agendapunten werden 
opgesteld. Volgende actie: mensen uitnodigen. Initiatiefgroep Utrecht Middenwest koos voor een andere 
wervingsaanpak dan in Bunnik: geen formele locatie, mensen niet uitnodigen per brief via de instellingen. 

De gekozen locatie was informeel: een eetcafe in Houten. De Vriendendienst schakelde haar brede achterban in 
voor het uitnodigen van de GGz-doelgroep om de mensen op een directe, persoonlijke manier uit te nodigen. En 
om de bijeenkomst nog uitnodigender en laagdrempeliger te maken serveerde het eetcafé een speciaal drie-
gangenmenu voor de prijs van € 2,50. 

De aanpak had succes: ruim dertig personen gingen op de uitnodiging in. In groepjes bespraken zij verschillende 
Wmo-thema’s. De beleidsmedewerker en voorzitter van de Wmo-raad schoven bij elke tafel aan. Daarbij zette het 
ervaringsverhaal van één van de aanwezigen de wensen en behoeften van de ervaringsdeskundigen extra kracht 
bij. 

Wervingssucces 

De avond werd gekenmerkt door enthousiasme. Via formulieren konden aanwezigen hun ideeën ook schriftelijk 
indienen en zich aanmelden voor de klankbordgroep of Wmo-raad. Men maakte er gretig gebruik van. Zes 
aanwezigen stelden zich beschikbaar voor de klankbordgroep, één voor de Wmo-raad. 

Vervolg.. 

Initiatiefgroep Utrecht Middenwest gaat door met de bijeenkomsten. Op 26 juni vond de derde plaats in Wijk bij 
Duurstede. Vijftien personen bezochten de avond. Geen gek resultaat, gezien de grootte van de gemeente. 

De aanwezige wethouder Jan Burger concludeerde aan het einde van de avond dat de bijeenkomst hem veel 
aanbevelingen had opgeleverd. De gemeente zou met name een maatjesproject voor Wijk bij Duurstede nader 
gaan onderzoeken. 
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Na de succesvolle werving is het nu van belang de aanmelders te behouden. Daarom vindt al op 2 juli de eerste 
bijeenkomst plaats van de nieuwe klankbordgroepleden in Houten. Via een nieuwsbrief zal de initiatiefgroep hen 
verder op de hoogte houden van de Wmo, het programma Lokale Versterking en ander relevant nieuws. 

Meer weten? 

Meer weten over de voorlichtingsbijeenkomsten van Utrecht Middenwest? Neem contact op met Marie-Josée 
Heijnen Projectmedewerker Lokale Versterking voor Initiatiefgroep Utrecht Middenwest. 
Tel: 06 22830503 
Marie-joseeheijnen@lokaleversterking.nl  

Download: 

• Het ervaringsverhaal  
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Invitational Conference “Cliëntenparticipatie Wmo, nu en in de toekomst!” 
Motto van de dag was: Cliëntenparticipatie Wmo, wat is de stand van zaken nu en hoe gaat het eruit zien 
in de toekomst? 

De landelijke stimuleringsprogramma’s Wmo cliëntenparticipatie Lokaal Centraal en Lokale Versterking GGz en 
het landelijk programma Versterking CliëntenPositie (VCP) hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om op 
lokaal nivo de participatie en belangenbehartiging van kwetsbare mensen te stimuleren. Zij gaven deze ochtend 
informatie over - en presenteerden de resultaten van de programma’s. 
 
Anja Laeven, directeur Cliëntenbelang Utrecht, legde er de nadruk op dat de cliëntenparticipatie Wmo volop in 
ontwikkeling is en dat we nog lang niet klaar zijn. Er is nog veel te doen en te wensen de komende jaren in de 
provincie Utrecht. De subsidiekraan dreigt echter dicht te worden gedraaid waardoor de programma’s eind 2008 
mogelijk zullen eindigen. 
 
Vervolgens nodigde dagvoorzitter, de heer Aalten de aanwezigen van harte uit om, na de presentaties van de van 
de drie Programma’s, mee te denken en vooral de wensen en ideeën omtrent cliëntenparticipatie tijdens de ronde 
tafelgesprekken kenbaar te maken. 

Lees het gehele verslag 
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Bijeenkomst MO/Vz & Cliëntgestuurde projecten in Zuid-Limburg 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

Mensen uit de maatschappelijke opvang (MO) en verslavingszorg (Vz) zijn een kwetsbare Wmo-
doelgroep. Toch zijn zij nog nauwelijks in beeld is bij de beleidsmakers. Ook hun maatschappelijke 
activiteiten krijgen onvoldoende aandacht terwijl die juist zo belangrijk zijn voor deelname aan de 
samenleving van de hele groep. 

Initiatiefgroep Zuid-Limburg organiseerde daarom op maandag 23 juni een bijeenkomst om deze Wmo-
doelgroep en de waarde van hun cliëntgestuurde projecten extra in beeld te brengen bij Wmo-
beleidsbeïnvloeders. 

Cliëntgestuurde projecten 

Gemeenten zijn nog amper bekend met de wensen en behoeften van daklozen en verslaafden. Toch zijn zij sinds 
de invoering van de Wmo verplicht maatschappelijke voorzieningen voor deze groep te treffen. 

Cliëntgestuurde projecten, projecten voor en door de doelgroep, leveren een belangrijke bijdrage aan de 
maatschappelijke deelname van daklozen en verslaafden. Gemeenten kunnen bij hun Wmo-beleid gebruik 
maken van de kennis en ervaring die die deze projecten in huis hebben. 

Kennismaking en kennisoverdracht 

De bijeenkomst op 23 juni stond in het teken van directe kennismaking tussen mensen uit de MO en Vz enerzijds 
en beleidsambtenaren, deelnemers aan Wmo-raden en platforms en directie van MO/Vz-instellingen anderzijds. 
Daarnaast kregen aanwezigen de kans om via workshops meer te weten te komen over negen cliëntgestuurde 
projecten uit de regio. 

Na koffie, thee en -uiteraard- vlaai, opende Tweede Kamerlid Pauline Smeets de dag. Behalve Kamerlid is zij ook 
ambassadrice van Stichting Buitengewoon, één van de cliëntgestuurde projecten waarover deelnemers in de 
middag een workshop kunnen volgen. Daarna kwamen verschillende sprekers aan het woord over de methodiek 
en ervaringen met cliëntgestuurde projecten. De rest van de ochtend was gereserveerd voor de workshops, 
gevolgd door een lunch en muzikale optredens. 

Download hier het programma 
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Symposium De Wmo zet de GGz in beweging, Friesland 
Op 4 november 2008 organiseerden Programma Lokale Versterking GGz Wmo en de Centrale 
Cliëntenraad, Stichting GGz Friesland het symposium: GGz Breed Friesland, “De Wmo zet de GGz in 
beweging” 

De Wmo is er voor iedereen ook voor mensen met een psychische beperking en gaat over onder andere: wonen, 
reizen en het onderhouden van sociale contacten. Kortom meedoen!! 
 
De Wmo gaat over veel zaken van hulp in de huishouding, maar ook voorzieningen die je kunnen helpen om 
mobiel te blijven, zoals een scootmobiel. Ook het vrijwilligerswerk is een onderdeel van de Wmo , nog een ander 
onderdeel is de cliëntenparticipatie, mee kunnen praten en adviseren over zaken uit die Wmo.  
Eén van de aanwezigen stelt dat niet iedereen kan of wil meedoen aan die cliëntenparticipatie. Niet iedereen is in 
staat om vrijwilligerswerk te doen, maar in die gevallen wordt gezocht naar passende dagbesteding. Hierin 
kunnen gemeenten een activerende rol spelen en deze activiteiten financieel steunen. 

Zaaldiscussie 

Hierop ontstaat een discussie over de bureaucratie, het gebrek aan privacy bij het loket, onduidelijkheid over of je 
recht hebt op Wmo-voorzieningen en de soms lange termijn waarin een aanvraag wordt verwerkt. Ook wordt 
gesproken over de samenwerking tussen gemeente en het UWV, of beter gezegd het gebrek daaraan. 

De Wmo zet mensen in beweging 

De Wmo zet de mensen in beweging, ook onze mensen, dat is het motto. De Wmo zelf doet niets, de wet biedt 
alleen mogelijkheden. Je zult zelf in actie moeten komen als je gebruik wilt maken van die mogelijkheden: “Ja 
mag, maar je moet niet!” 

Veel onduidelijkheid 

Er komt naar voren dat er veel onduidelijkheid bestaat rond mensen met een psychische beperking en de Wmo. 
Zowel bij de mensen zelf, maar ook nog vaak bij de gemeenten. Bij gemeenten is wel sprake van goede wil, maar 
nog onvoldoende inzicht in de problematiek waar deze groep mensen mee te maken heeft De gemeenten moeten 
helder maken wat de Wmo voor mensen kan betekenen. 

Stellingen 

Na het plenaire deel wordt in discussiegroepen een aantal stellingen besproken. De uitkomsten waren als volgt: 

Wordt er genoeg voorlichting gegeven over de Wmo? Waar zou u voorlichting over willen? 

• Het is er wel, maar het is vaak te hoogdrempelig voor de doelgroep;  
• Waar kunnen ze terecht voor hun hulpvraag?  
• Hoe wordt de doelgroep gestimuleerd tot actie om ondersteuning te zoeken?  
• Waar kunnen we waarvoor terecht?  
• Hoe kom ik er achter of ik recht heb op Wmo-ondersteuning, voorwaarden etc.  
• Vervoersvoorzieningen;  
• Wanneer heb je recht op Wmo-ondersteuning? 

Hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat psychisch kwetsbare mensen hun stem laten horen? 

• Goede samenwerking tussen gezondheidszorg/huisarts en de gemeenten of het Wmo-loket;  
• Deelname in de Wmo-adviesraad;  
• Deskundigheidsbevordering bij de verantwoordelijken in de gemeente (de vraag goed begrijpen, 

luisteren en goede zorg leveren;  
• Gemeenten informeren zich landelijk via het: NLPF en het Landelijk Platform GGz en lokaal (Wmo 

adviesraad);  
• Cliëntenorganisaties moeten onderling beter afstemmen en de krachten bundelen.  
• Stemlozen bereiken is de uitdaging!! 

Als je op jezelf woont en psychisch kwetsbaar bent op welke voorzieningen van de Wmo kun je dan een 
beroep doen? 

• Dagbesteding: AWBZ, samen zoeken met een adviseur;  
• Informatievoorziening (minima-gids, uitkeringen, woonruimte);  
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• Hulp in de huishouding;  
• Verwijzen via het UWV of de sociale dienst;  
• Vervoer. 

Op welke manieren kan de gemeente ervoor zorgen dat psychisch kwetsbaren ondersteund worden? 

• Bij het Wmo-loket door medewerker aan de klant melden dat zij ondersteuning kunnen krijgen. Door 
goed te luisteren en te signaleren wat de klachten zijn, met klant kijken welke ondersteuning dit moet zijn 
en samen contact leggen met die ondersteuner;  

• Voorlichting geven welke vormen van ondersteuning er zijn;  
• Voorlichting geven over een klachtenregeling: waar kun je terecht als je het ergens niet mee eens bent? 

Hoe kun je Bezwaar maken, hulp krijgen van sociaal raadslieden of een juridisch loket benaderen 

Hoe kun je als psychisch kwetsbare jezelf bij de gemeente bekend maken? 

• Naar het Wmo-loket toe gaan (als je mondig genoeg bent) of bel eerst anoniem;  
• Via de huisarts;  
• Bellen naar de cliëntenondersteuning;  
• Gemeenten moeten informatie verstrekken van GGz (hulpverleners), huisartsen en ook burgers;  
• Meer PR bedrijven;  
• Voorlichting aan mensen in de naaste omgeving;  
• Elke gemeenten moet een Wmo-adviesraad krijgen;  
• Via de GGz;  
• Via de website van de gemeente;  
• Omtinkers (de Omtinker ondersteunt de cliënt in zijn organisatievermogen zodat de cliënt zelf richting 

kan blijven geven aan het leven). 

Als je in een psychiatrische instelling bent opgenomen, wat heb je dan aan de Wmo? 

• Zorgen dat je uitkering niet wordt stopgezet wanneer je bent opgenomen in een GGz-instelling of –
kliniek;  

• Zorgen dat je therapie niet wordt onderbroken/stopgezet i.v.m. je uitkering;  
• Wie past op mijn huisdieren of op mijn kinderen wanneer ik ben opgenomen?  
• Wie ondersteunt mijn kinderen gedurende mijn opname? Wie legt de kinderen de situatie uit?  
• Samen de deur uit kunnen (bioscoop, kapper);  
• Vervoer, mensen die niet alleen in de bus of de trein durven;  
• Wanneer ik bij medicijngebruik niet mag autorijden, of op de scooter of fiets;  
• Krijg je de mogelijkheid voor dagbesteding of ontspanning?  
• Als een instelling wordt gefinancierd uit de AWBZ is er dan de mogelijkheid om geld of voorzieningen via 

de Wmo aan te vragen, zoals vervoer voor bezoek en sociale contacten. (dit is aan regels gebonden). 

Wmo-theater 

Het tweede deel van het symposium bestond uit theater, afgewisseld met informatie over de Wmo-aanpak in de 
gemeente Opsterland. De gespeelde situaties gingen over een loketmedewerker en een vrouw met een 
hulpvraag. Zo werd duidelijk waar de knelpunten liggen. Reacties vanuit het publiek op de loketbeambte waren: 

• Vraag door;  
• Leg thuisbezoeken af;  
• Voorkom statusverschil  
• Houd oogcontact met de cliënt;  
• Luister goed en kom niet direct met een oplossing. 
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En publieksreacties op de aanvrager: 

• Wees assertief, en niet bang zijn om voor jezelf op te komen;  
• Benadruk dat je hulpvraag van belang is, bagatelliseer hem niet  
• Wees eerlijk en schets een reëel beeld van je situatie; 

 
Om 16.00 wordt het symposium afgesloten. 

Meer informatie 

Aletta Groeneveld, Lokale Versterking Friesland, e-mail: alettagroeneveld@lokaleversterking.nl, tel: 06 577 
677 09 

 



 
  113 
 

Symposium voor (ex-)cliënten over de Wmo 
Tijdens het symposium zal op verschillende manieren uitleg worden gegeven over de Wmo. Er zijn deze dag 
discussiegroepen, ervaringsverhalen d.m.v. theater en zal er voorlichting worden gegeven door Wmo-
consulenten. Op deze manier komen mensen met een GGz-achtergrond in aanraking met de Wmo en kan 
duidelijk(er) worden gemaakt dat de Wmo er ook voor deze doelgroepen is. Als bijlage kun je een poster vinden, 
waarop het symposium wordt aangekondigd en het volledige programma staat. De posters zijn verspreid in 
Friesland bij de GGz-instellingen, de Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg Noord Nederland en verwante 
organisaties.  

� Download het programma  
Doelgroep  (ex-)cliënten 
Datum   4 november 2008 10:00 - 16:00 
Plaats   Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud 
Georganiseerd door Platform Lokale Versterking Friesland en GGz-Friesland 
E-mailadres  alettagroeneveld@lokaleversterking.nl 
Telefoonnummer  06 577 677 09 
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Themabijeenkomsten in Friesland  
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

november 2007  
Iedereen moet kunnen meedoen met de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wmo. Het is aan de 
gemeenten om de voorzieningen te treffen waardoor iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. 

Daarvoor moeten gemeenten de wensen en behoeften van hun inwoners kennen. Van allemaal. En die zijn niet 
altijd even gemakkelijk te achterhalen. 

Samenwerking 

De initiatiefgroep Lokale Versterking Friesland zocht daarom de samenwerking met verschillende partijen die 
binnen de Wmo moeten samenwerken. Samen met Zorgbelang Fryslân (Lokaal Centraal) en het programma 
VCP organiseerde de groep themabijeenkomsten rondom de Wmo. 

Lokale Platforms, Lokale Gehandicaptenadviesraden, beleidmedewerkers, Wmo-projectleiders, wethouders, 
raadsleden en andere belangstellenden: ze waren allemaal uitgenodigd. In totaal vonden er drie 
themabijeenkomsten plaats, twee in Heerenveen en één in Dokkum. 

31 augustus 2007 - 'Meedoen, maar hoe?' 

De eerste themadag vond plaats in Dokkum. Doel van de dag was kennismaken met elkaar, informatie 
uitwisselen en een basis leggen voor samenwerking. De aanwezigen konden onder andere luisteren naar de 
levensverhalen van mensen met een beperking. Ook werden er workshops gegeven die elk in het teken stonden 
van een stelling, bijvoorbeeld 'Ben ik mij ervan bewust door welke bril ik kijk?'. 

De organisatie van deze dag was in handen van het programma VCP en het initiatiefgroep Lokale Versterking 
Friesland. 
  

21 september 2007 - 'Gelijke rechten en kansen voor iedereen, hoe doen we dat in de Wmo?' 

Het jaar 2007 is het Europees jaar van Gelijke Rechten voor iedereen. Dat was de aanleiding voor de tweede 
themadag in Heerenveen. Doel van deze dag was enerzijds inzicht te krijgen op de knelpunten bij 'Gelijke rechten 
en kansen' binnen de thema's Toegankelijkheid, Vervoer en Agenda 22 in relatie tot de Wmo. Anderzijds 
beoogde men die dag praktische aanbevelingen te kunnen opstellen voor het gemeentelijke Wmo-beleid. 

Ook tijdens deze dag konden de aanwezigen deelnemen aan workshops en vertelden ervaringsdeskundigen hun 
ervaringsverhalen. Deelnemers waren zeer positief gestemd over de bijeenkomst en stemden volmondig in met 
een herhaling van een dergelijke dag. Organisatie: initiatiefgroep Lokale Versterking Friesland, Zorgbelang 
Fryslân en Programma VCP.  
  

24 oktober 2007 - 'Moeilijk bereikbare doelgroepen in de Wmo' 

De Wmo is voor alle kwetsbare groepen in de maatschappij. Maar onder die groepen zijn sommige beter te 
bereiken dan andere. Deze laatste themadag stond in het teken van deze moeilijk bereikbare doelgroepen. 

Het werd een verhelderende dag voor alle partijen. Vertegenwoordigers deze groepen zetten in het kort de 
kenmerken van hun achterban uiteen. Na de doelgroependiscussies konden in het kort de redenen voor het niet 
participeren van deze groepen worden geformuleerd. Deze en andere uitkomsten van de dag vindt u terug in het 
verslag. Organisatie: initiatiefgroep Lokale Versterking Friesland en Lokaal Centraal.  
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Verslag Wmo-bijeenkomsten vanuit cliëntperspectief 
De prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo over respectievelijk maatschappelijke opvang, openbare 
geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg zijn bekeken vanuit de zorgvrager. Daarvoor zijn zeven 
bijeenkomsten gehouden in zeven Noordhollandse regio’s.  

Doel van de bijeenkomsten was lokale belangenbehartigers handvatten bieden om over deze prestatievelden te 
kunnen adviseren binnen hun eigen gemeente. In een inleiding is aandacht besteed aan een aantal aspecten van 
deze prestatievelden. Er is zowel vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen als vanuit een meer 
theoretisch kader gekeken. Vervolgens is in workshops aandacht besteed aan een drietal zaken, te weten:  

• de stand van zaken in de diverse gemeenten;  
• aandachtspunten vanuit het perspectief van cliënten;  
• mogelijkheden van de Wmo-raad om de belangen van cliënt en gemeente samen te brengen. 

De bijeenkomsten zijn georganiseerd door Programma Lokale Versterking Ggz Wmo, Programma Versterking 
Cliënten Positie (VCP), de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord-Holland (SBONH) en Zorgbelang 
Noord-Holland.  

Download hier het verslag.  

Meer informatie: Zorgbelang Noord-Holland K. Eeland, projectleider Wmo (k.eeland@zorgbelang-
noordholland.nl )  
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Voorlichtingsbijeenkomsten Amsterdam 
 
Initiatiefgroep Amsterdam start binnenkort met een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over de Wmo en 
over het Programma Lokale Versterking Wmo GGz. 

Dagactiviteitencentrum Wingerdweg 
Twee leden van de initiatiefgroep schuiven op 23 mei informeel aan bij de theetafel van Dagactiviteitencentrum 
Wingerdweg in Amsterdam Noord, om informatie over de Wmo te geven. 

DAC Meer en Oever in Osdorp 
Op 15 juni brengt de initiatiefgroep een bezoek aan DAC Meer en Oever in Osdorp, President Allendelaan 719 in 
Amsterdam. Het DAC biedt mensen met psychiatrische en psycho-sociale problemen een 
dagactiviteitenprogramma. 

Psychiatrie Café 
Ook op vrijdag 15 juni om 17.00 uur geeft de initiatiefgroep op verzoek van vrijwilligers van de sectie GGz 
voorlichting over de Wmo in het Psychiatrie Café Amsterdam. Elke derde vrijdag van de maand vinden hier onder 
het genot van een drankje discussies plaats over actuele onderwerpen uit de (Amsterdamse) GGz. Het 
Psychiatrie Café is gevestigd in de Oranjekerk in de 2e Van der Helststraat. 

Inloophuis De Eik 
Op 21 juni om 13.30 uur geeft de initiatiefgroep voorlichting bij het inloophuis voor dak- en thuislozen van 
Stichting De Regenboog. De Eik is opgezet voor dak- en thuislozen die in de buurt van Slotervaart vertoeven. Zij 
kunnen in een grote, opgeknapte ruimte tot rust komen. De Eik is daarmee een rustpunt voor bezoekers en buurt. 
Bezoekers van De Eik voeren diverse klussen in de buurt uit, zoals het bezorgen van kranten en het schoon 
houden van de straten. Het adres van inloophuis De Eik is Delflandplein 3. 

Inloophuis Makom 
Bij inloophuis Makom (ook van Stichting De Regenboog) wordt op 26 juni om 13.30 uur informatie over de Wmo 
gegeven. Belangstellenden kunnen terecht in de Van Ostadestraat 153. Gevestigd in een ruim pand in de Pijp, 
biedt Makom (= "veilige plaats") dak- en thuislozen, maar ook buurtbewoners, een rustige plaats met koffie, thee, 
soep en brood. Daarbij biedt Makom zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en geeft zo gelegenheid om te (re-
)socialiseren. 

Maatschappelijke Opvang 
Verder staat er nog een aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor de Maatschappelijke Opvang op het programma. 
De data zijn op dit moment nog niet bekend. 

Meer informatie 
Initiatiefgroep Amsterdam 
Gerda Baerveldt 
tel.: 020-7525100 
initiatiefgroep-adam@lokaleversterking.nl 
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Wij zien ons zitten”! 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

Miniconferentie Initiatiefgroep Midden- en Noord Limburg 
Venray, 10 mei 2007. 

 

Het is een druilerige donderdagmiddag in mei. Maar, binnen in De Witte Hoeve in Venray, is het warm en 
goed: ruim tachtig mensen hebben zich verzameld voor de miniconferentie van Initiatiefgroep Midden- en 
Noord Limburg. Met elkaar wisselen zij van gedachten over de versterking van de positie van mensen met 
een psychische handicap, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En vooral 
over hoe dit beter kan, waar knelpunten liggen en hoe we deze kunnen oplossen. 

 Initiatiefgroep Noord- en Midden-Limburg organiseerde deze miniconferentie over belangenbehartiging aan de 
Wmo-tafel in samenwerking met Cliëntenadviesbureau Noord- en Midden-Limburg. Doel van deze conferentie 
was elkaar te leren kennen, van elkaar weten wat je nodig hebt en met elkaar in gesprek te raken over de positie 
van mensen met een psychische handicap in de Wmo. Binnen de organisaties en platforms is heel veel kennis en 
kracht, de organisaties zijn sterk, maar alles moet gestructureerd worden om één gemeenschappelijke lijn te 
trekken naar de lokale overheid en een aantal voorzieningen in gang te zetten. Daarbij gaat het over 
voorzieningen die voorheen bij instellingen en organisaties zijn ondergebracht en waar de gemeente straks een 
belangrijke rol in gaat spelen. In het gedeelte voor de pauze werd aandacht besteed aan de stand van zaken van 
GGz-cliëntenbelangen op lokaal niveau, de rol van de belangenbehartiger en de voorzieningen. 
Na de pauze werden drie workshops georganiseerd, over de wijze waarop de doelgroep GGz haar belangen voor 
het voetlicht kan brengen en waar de achterban met zijn signalen terecht kan. De doelgroep en achterban worden 
dringend opgeroepen om te reageren en aan te geven wat er nodig is voor de participatie door GGz-cliënten. 

Belangenbehartiging 
Het kost de gemeente heel veel moeite om de huidige stand van zaken van belangenbehartiging in beeld te 
krijgen. Door mee te praten aan de overlegtafel Wmo, is het mogelijk om precies aan te geven op welke manier 
de voorzieningen het beste op maat gemaakt kunnen worden. De gemeenten gaan stapsgewijs aan de slag om 
de prestatievelden in te vullen. Dat proces neemt vier jaar in beslag. Het is bijzonder belangrijk dat de GGz-
cliënten hun invloed laten gelden. Dat is mogelijk door mee te praten aan de Wmo-tafel. Probeer daarom aan die 
tafel te komen! 

Belemmeringen 
Sonja Visser hield een inleiding gericht op een extra impuls voor het opkomen van de eigen belangen. De 
cliënten worden via het programma Lokale Versterking getraind in lokale belangenbehartiging en het opkomen 
voor de eigen belangen aan de Wmo-tafel. In het algemeen bestaan er belemmeringen om mee te doen en 
zelfredzaam te zijn. Bekende belemmeringen zijn drempels (voor de mensen met een zichtbeperking), 
slaapkamer op de verdieping (voor mensen die minder goed ter been zijn). Gemeenten hebben daar allerlei 
voorzieningen voor. De belemmeringen van mensen met een psychiatrische beperking zijn veel minder bekend. 
Deze belemmeringen moeten in de komende tijd dan ook heel veel aandacht krijgen waardoor bekend wordt hoe 
mensen met een psychiatrische beperking zelfredzaam kunnen zijn en kunnen meedoen aan de samenleving. 
Juist de Wmo-tafel is de gelegenheid om deze beperkingen bekend te maken. 
Via het programma Lokale versterking leren mensen die tot de doelgroep behoren of door de ogen van de 
doelgroep kijken, zich te binden en mee te praten aan de Wmo-tafels. Zij worden getraind in belangenbehartiging, 
de Wmo, mediagebruik en het onderhouden van communicatie met de achterban. 

Sonja Visser hield een interview met Chiel Remkes en Cor Rutten, twee deelnemers van de initiatiefgroep over 
hun ervaringen met belangenbehartiging tot nu toe. 

Vanzelfsprekend leven in de maatschappij 
Chiel gaf een toelichting over Wmo-klankbordgroep en Wmo raad in de gemeente Leudal, een gemeente in 
oprichting. In het Wmo platform zitten 25 mensen, vertegenwoordigers uit dorpsraden, cliëntenraden, 
vrouwenorganisaties, de stichting Welzijn en GGz zorgvragers. Het platform wordt georganiseerd en begeleid 
door het Huis van de Zorg, waarin ook gehandicapten en seniorenverenigingen zitten. Uit het platform is de Wmo-
raad ontstaan, daarin zij mensen opgenomen met een verstandelijke beperking, vrijwilligers, senioren, 
mantelzorgers, dorpsraden en cliëntenraden. De Wmo-raad overlegt met een beleidsambtenaar van de gemeente 
onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. 
Cor zit in Wmo-forum Venlo. Aan de overlegtafel zitten mensen uit het RZO Venlo. Dat is het Regionaal 
Zorgoverleg en bestaat uit een aantal zorgvragers, waarin de GGz inmiddels ook een plek heeft verworven. De 
sector wordt sinds kort gehoord. Het proces heeft een jaar of drie geduurd. Natuurlijk zijn er kansen voor de GGz. 
Deze kansen moeten vooral opgezocht worden, want ze worden je niet in de schoot geworpen zegt Cor. Pas 
sinds een jaar ontstaat er enig begrip voor de GGz. Het belangrijkste wapen in de strijd is 
ervaringsdeskundigheid: praten vanuit je eigen ervaring overtuigt mensen veel meer dan de mooiste theorieën. 
Het zou volgens Chiel en Cor prachtig zijn als mensen met een psychische handicap als vanzelfsprekend in de 
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maatschappij kunnen leven, maar zij relativeren hun uitspraak direct door aan te geven dat er daarvoor nog veel 
water door de zee moet gaan. 

Binnen de Wmo wordt gesproken over voorzieningen. Een voorziening is een middel dat helpt om beter te 
kunnen meedoen en beter en langer naar je eigen maatstaf zelfredzaam te kunnen zijn. Specifieke voorzieningen 
voor de GGz zijn onder andere een steunpunt PGB, maatjes, natuur en rust, vervoer, klussendienst, specifieke 
ontmoetingsplekken zoals een café of een zelfhulpgroep en een zorgboerderij. Voor sommige voorzieningen is 
een indicatie nodig, voor anderen niet. 

De workshops van de miniconferentie zoomen in op drie onderwerpen: 

• Wat zijn de behoeften in relatie met de Wmo, welke voorzieningen spelen en leven er?  
• Belangenbehartiging aan de Wmo-tafels;  
• Waar kan ik als achterban allerlei signalen kenbaar maken? 

Het belangrijkste signaal dat tijdens de miniconferentie is afgegeven is dat cliënten en ex-cliënten uit de GGz 
angst hebben om afgewezen te worden. Dit is dus een duidelijke drempel. Ook de naastbetrokkenen zijn bang 
om afgewezen te worden. Het Cliëntenadviesbureau en Lokale Versterking zullen deze thema’s in de komende 
tijd oppakken. Een andere conclusie is dat er grote behoefte is aan lotgenotencontact. In de regio Noord- en 
Midden-Limburg zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Maar er zijn ook verschillen: in Venray ervaart men 
een tekort aan mogelijkheden, terwijl in Roermond, Weert en Venlo naar de mening van de aanwezigen 
voldoende mogelijkheden zijn. Duidelijk is dat het gevoel van angst om afgewezen te worden en door de mand te 
vallen, leeft. 
Dan ligt er ook nog een aantal knelpunten op het gebied van vervoer, huisvesting en informatievoorziening. 
Crisisopvang buiten kantooruren is eveneens een groot probleem. Het centrale meldpunt voor knelpunten en 
contacten is het Cliëntenadviesbureau. Daarbij zijn ook cliëntenorganisaties aangesloten. 
Er is een specifieke behoefte aan begrip, aandacht en bejegening. 
Lokale versterking en het Cliëntenadviesbureau richten zich in de komende periode op twee sporen: enerzijds op 
organisaties die zorg verlenen proberen te beïnvloeden en te verbeteren. Anderzijds op het opzetten van nieuwe 
initiatieven met inbreng van cliënten. 

Uit de reacties van de deelnemers bleek dat men deze miniconferentie zeer heeft gewaardeerd. Er was voor 
ieder wat te halen, ruime gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. In de workshops kon 
men dieper op de verschillende aspecten van cliëntenversterking ingaan. 
Toen ik naar huis reed, piepte het zonnetje door de wolken. Het was een mooie en vooral boeiende dag. 
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Wmo thema-avonden in West-Brabant 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

februari 2008 
Initiatiefgroep Lokale Versterking West-Brabant organiseert regelmatig Wmo-thema-avonden voor 
mensen uit de achterban en andere belangstellenden. Op 13 februari in Breda had de avond het volgende 
thema:'Wat belemmert mij om deel te kunnen nemen aan de samenleving'.  

Onder de aanwezigen waren mensen met een psychische beperking, betrokken familieleden en 
beroepsbeoefenaren. De initiatiefgroep West-Brabant ondersteunt deze 'themagroep' die regelmatig bijeenkomt 
en verschillende Wmo-gerelateerde onderwerpen bespreekt, zoals dagbesteding, werken, wonen, sociale 
contacten of vervoer. 

'Meer en beter' 

De avonden sluiten aan bij de doelstelling 'Meer en beter' van het Programma Lokale Versterking. Door de 
uitwisseling van ideeën en kennis wordt gewerkt aan een grotere deskundigheid en een sterker zelfbewustzijn bij 
de achterban.  

Veel ideeën 

Uit de levendige discussies van de avond kwam naar voren dat bij GGz cliënten en hun verwanten veel ideeën 
leven om vorm te geven aan hetgeen zij nodig hebben om echt mee te kunnen doen in de samenleving.  

Zo kwam een aanwezige voorzitter van een cliëntenraad schrijnende gevallen tegen als het gaat om sociale 
omstandigheden. Hij stelde de vraag "Hoe krijg je mensen uit een isolement?". Een ervaringsdeskundige die 
jarenlang in een isolement leefde stelde dat zinvolle dagbesteding helpt. Enkele voorbeelden van een zinvolle 
dagbesteding worden tijdens de avond genoemd. Net als het hebben van een buddy of maatje en het creëren van 
veilige ontmoetingsplaatsen. 

Vervolg 

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat GGz-cliënten en hun betrokkenen vanuit de Wmo concrete antwoorden 
kunnen formuleren op de vraag: Wat hebben kwetsbare mensen nodig om mee te kunnen doen in de 
samenleving? 

De door de aanwezigen ingevulde vragenlijst voor bijzondere mensen geeft een duidelijk beeld van de 
belangrijkste items. Op een volgende bijeenkomst, die op 9 april zal plaatsvinden, zullen deze items worden 
besproken. 

Download hier: het uitgebreide verslag van de avond   
en de uitkomsten van de vragenlijst  
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Utrecht 27 september: "Wmo? Wij willen het zo!" 
Activiteit binnen de doelstelling 'Meer en beter' 

De initiatiefgroepen van Lokale Versterking organiseren in hun gemeenten regelmatig bijeenkomsten waarbij de 
achterban z'n stem kan laten horen. Deze bijeenkomsten zijn nodig om wensen en behoeften van verschillende 
cliëntgroepen in het kader van de Wmo te inventariseren. 
 
(Ex-)Cliënten uit de GGz, Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg krijgen op deze manier 
een podium om hun mening te delen, om ervaringen uit te wisselen met anderen en om invloed uit te oefenen 
op het Wmo-beleid. Via programma's als Lokale Versterking wordt hun informatie gebundeld en op een 
overzichtelijke manier overgebracht aan de beleidsmakers. 

Deelnemen? 

De agenda op deze website geeft u informatie over data en locaties van deze bijeenkomsten. Een 
voorbeeld: initiatiefgroep Utrecht Middenwest organiseert samen met het programma Lokaal Centraal op 27 
september 2007 een dag voor cliëntenbelangenorganisaties en leden van Wmo-raden in de regio Utrecht. Wilt u 
zich nog aanmelden, neem dan contact op met één van de contactpersonen in de uitnodiging. Dat kan ook als nu 
niet bent aangesloten bij een belangenorganisatie. Bekijk het programma en de uitnodiging  
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Weinig zielen, maar toch veel vreugd! 
Initiatiefgroep Amsterdam en het APCP organiseerden op 5 oktober 2007 een bijeenkomst voor 
beleidsmedewerkers Wmo. Van de 28 genodigde ambtenaren waren er slechts vier aanwezig. Zes andere 
ambtenaren ontbraken, ondanks het feit dat ze zich aangemeld hadden. 

Er is nog voldoende werk aan de winkel om de Amsterdamse bestuurders ervan te overtuigen dat de GGz, de 
maatschappelijke opvang en de verslavingszorg aandacht verdienen. 

Gerda Baerveldt, projectmedewerker Amsterdam: “Met de vier aanwezige beleidsmakers hebben we overigens 
een goede avond gehad. Het geeft ons de nodige handvatten om verder te gaan en vervolgacties te 
ondernemen. De eerste stap hebben we gezet door de Wmo-conferentie bij te wonen, die door de gemeente 
Amsterdam werd georganiseerd. Daar was het ook mogelijk om de bestuurders die niet op onze bijeenkomst 
waren, alsnog te spreken. Als Mohammed niet naar de berg komt, dan gaat de berg wel naar Mohammed…” 

Initiatiefgroep Amsterdam koos ervoor om de bijeenkomst te beleggen in restaurant 'Freud'. De medewerkers van 
Freud vallen op door enthousiasme, talent, professionaliteit, uitstraling en passie, maar ook door hun 
gezamenlijke GGz achtergrond. Een beetje vreemd, maar krankzinnig lekker! De culinaire liefhebbers weten dit 
restaurant goed te vinden, dus dáár hebben de medewerkers geen kopzorgen meer van. En dat de Amsterdamse 
bestuurders Freud niet konden vinden? Ach… misschien waren zij nú eens de weg kwijt. 

Afbeelding links: restaurant Freud in Amsterdam. 
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Wmo-bijeenkomst Leeuwarden 
Initiatiefgroep Lokale Versterking Friesland en Zorgbelang Friesland organiseerden op donderdagavond 
28 augustus een Wmo-informatiebijeenkomst. De avond was bedoeld voor cliënten en hulpverleners 
vanuit de verslavingszorg, vrouwenopvang, GGz, dienst Werk en Inkomen en dak- en thuislozenopvang. 

Belangrijk thema tijdens de bijeenkomst was de mogelijke aankomende wijziging in de Wmo waardoor de 
ondersteunende begeleiding voor mensen met psycho-sociale problemen komt te vervallen. Voor een deel van 
de doelgroep van Lokale Versterking, met name voor dak- en thuislozen, verslaafden en vrouwen uit de 
vrouwenopvang geldt dan dat ze tussen wal en schip zullen vallen. Begeleiding voor mensen bij wie een 
psychiatrische beperking is vastgesteld, blijft wel bestaan. 

Minder geld voor ondersteunende begeleiding 

Voor de gemeente Leeuwarden betekent het schrappen van de ondersteunende begeleiding op psycho-sociale 
grondslag dat de gemeente vanaf 2010 minder middelen voor de uitvoering van dit deel van de Wmo ter 
beschikking heeft. De aanwezigen, onder wie initiatiefgroepleden uit Leeuwarden, maken zich daardoor vooral 
zorgen of mensen met psycho-sociale klachten op termijn nog wel in een sociaal pension terecht kunnen en hoe 
het met de dagbestedingsprojecten en opvang in de toekomst zal gaan. Dit zal per geval beoordeeld worden, zo 
werd van de zijde van de aanwezige gemeente-ambtenaren verzekerd. Het veranderen van de naam ob/ab en 
deze termen voortaan als omschrijving ‘begeleiding’ die gericht is op het ‘jezelf redden’, kan dit voor mensen 
gevolgen hebben. Als mensen met een psycho-sociale grondslag dit omzetten in psychiatrische grondslag kan 
het mogelijkheden bieden. 

Concreet beleid 

• Verder kwam aan de orde wat de gemeente concreet doet voor mensen die te maken hebben met de 
openbare Geestelijke Gezondheidszorg (oGGz).  

• Er zijn gemeentelijke teams voor het opsporen van zorgmijders  
• Er is goede maatschappelijke opvang voorhanden  
• Er zijn afspraken met andere gemeenten met betrekking tot de komst van sociale pensions  
• Ook bestaat er SKREP, dat verschillende projecten bundelt voor (ex-)daklozen en verslaafden  
• Ten slotte is voor ex-gedetineerden een identiteitsbewijs geregeld, inkomen, woning en eventuele 

begeleiding. Men noemt dat ook wel “pas, poen, dak en zorg”. 

Vervolgbijeenkomsten 

Op 22 mei was er eveneens een Wmo-bijeenkomst op dezelfde locatie, de Open Hof te Leeuwarden. De 
gemeente-ambtenaren gaven aan het belangrijk te vinden dat (ex-) verslaafden en – daklozen, GGz-cliënten en 
vrouwen uit de vrouwenopvang laten weten wat ze verwachten van de Wmo. Om daar achter te komen werd die 
avond de suggestie gedaan om cliënten en hulpverleners tijdens een drie-maandelijkse Wmo-bijeenkomst samen 
te brengen. Er zijn nog teveel cliënten en hulpverleners niet bekend met bepaalde regelingen die voorhanden zijn, 
terwijl ze zeker op de hoogte zouden moeten zijn. Mensen moeten zelf op zoek. Oebele Herder heeft 
aangegeven dat instellingen verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van kennis/scholing bij zowel cliënten als 
hulpverleners die met de Wmo te maken hebben. Als eerste stap wisselden de aanwezigen hun e-mailadressen 
uit. Het onderwerp zal tijdens de volgende bijeenkomst aan de orde komen. De volgende bijeenkomst voor 
maatschappelijke opvang vindt waarschijnlijk plaats in december. 

Actie 

De initiatiefgroep Friesland doet een oproep om zo snel mogelijk met voorbeelden te komen over wat het 
wegvallen van ondersteunende begeleiding zou kunnen betekenen. Reacties kunnen worden gemaild naar: 
trudyjansen@lokaleversterking.nl. 
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Wmo-conferenties: de stand van zaken 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

 

maart 2008 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is nu bijna anderhalf jaar van kracht. Wat is de stand van 
zaken? Komen alle (kwetsbare) groepen voldoende aan bod? Wat kan of moet er nog verbeteren? 

Rondom deze vragen vonden in april, mei en juni 2008 in vrijwel alle provincies én in Amsterdam Wmo-
conferenties plaats. De Wmo-stimuleringsprogramma's Lokale Versterking GGz Wmo (Landelijk Platform GGz), 
Lokaal Centraal (Zorgbelang) en VCP (CG-raad) organiseren de meeste bijeenkomsten gezamenlijk. 

Rechts: aankondiging Zuid-Holland 

De opzet 

De conferenties waren bedoeld voor betrokken Wmo-partijen in de regio: Wmo-raadsleden, 
ervaringsdeskundigen, Wmo-beleidmedewerkers, wethouders, politici etc. 

De omvang en opzet van de conferenties verschilden per provincie. Wel roerde men overal overeenkomstige 
onderwerpen aan: de behaalde resultaten, gesprekken en workshops over thema's als borging/toekomst, 
doelgroepen, samenwerking en verbeterpunten binnen de Wmo.  

De verslagen 

Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten en de verslagen tot nu toe. Klik op de datum/provincienaam voor 
meer details over de bijeenkomst. 
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'7-8-9'-Voorlichting in Noord-Holland 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

april 2008 
De programma’s Lokale Versterking, Lokaal Centraal en VCP organiseerden in de maand april zeven 
voorlichtingsbijeenkomsten voor Wmo-vertegenwoordigers in Noord-Holland. Onderwerp: de 
prestatievelden 7, 8 en 9. De genodigden vertegenwoordigden zelf niet de groepen uit deze 
prestatievelden. Of toch wel? 

Over wie gaat het? 

De prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaan over de OGGz: de Openbare 
Geestelijke Gezondheidszorg. Over mensen die hulp en voorzieningen nodig hebben, maar er meestal niet zelf 
om vragen. De daklozen, verslaafden, de vrouwen uit de vrouwenopvang en andere mensen die ‘onopgemerkt’ 
wegkwijnen en zo buiten de maatschappij dreigen te vallen. 

Overlap 

Staan de prestatievelden 7,8 en 9 op zichzelf? Nee, vinden de drie organiserende programma’s. Maar zij 
constateren dat Wmo-vertegenwoordigers daar soms anders over denken. Die menen dat '7, 8 en 9' de groepen 
die zij vertegenwoordigen niet raken. 

Daarom organiseerden de programma’s in zeven gemeenten in Noord-Holland voorlichtingsbijeenkomsten voor 
deze Wmo-vertegenwoordigers. Doel was hen duidelijk te maken dat de prestatievelden 7,8 en 9 ook betrekking 
hebben op hun achterban (bijvoorbeeld de ouderen, lichamelijk gehandicapten etc.). Denk bijvoorbeeld aan de 
drinkende oudere, een verslaafde lichamelijk gehandicapte of een verstandelijk gehandicapte met schulden. 

Klankbordgroep MO, VO en Vz 

De Klankbordgroep Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg van het Programma Lokale 
Versterking zorgde voor de invulling van de voorlichtingsavonden, samen met de initiatiefgroep van Lokale 
Versterking in die regio. De Klankbordgroep bestaat geheel uit ervaringsdeskundigen. Mensen die uit ervaring 
weten hoe het is in de vrouwenopvang of om verslaafd of dakloos te zijn. 

Via workshops en (plenaire) discussies gaven zij de Wmo-vertegenwoordigers meer inzicht in wat zij binnen hun 
raad en gemeente over deze prestatievelden kunnen inbrengen. 

Agenda 

1 april 2008: Schagen, Slothotel Igesz 
2 april 2008: Heerhugowaard, Hotel de Zandhorst 
8 april 2008: Hoorn, Schouwburg Het Park 
10 april 2008: Zaandam, De Fabriek 
14 april 2008: Haarlem, Philharmonie 
17 april 2008: Bussum, NH Hotel Jan Tabak 
23 april 2008: Amstelveen, Hotel Residence Fontaine Royal 
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Congres Noord en Midden Limburg: 'Wmo, wat anders?!' 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

Vrijdag 28 september vond in Noord- en Midden Limburg een congres plaats voor raadsleden/wethouders en 
GGz-belangenbehartigers. Doel: de beleidsmakers informeren over de specifieke wensen en behoeften van de 
GGz-cliënt. De organisatie was in handen van Regio Noord Midden Limburg (NML), Lokale Versterking en de 
GGz NML. 

Rechts: Het Handboek Wmo, informatiebron voor beleidsmakers 

Drie scenario's 

De aanleiding was de afronding van een basis-cursus Wmo ('Inhoud stuurt beweging') die de raadsleden hadden 
gevolgd. Deze basistraining was gebaseerd op een drietal scenario's: 
 
1. de gemeente aan het roer 
2. burger, stuurman van zijn eigen leven 
3. de burger en zijn verbanden 

Er waren 70 raadsleden/wethouders en 30 GGz-belangenbehartigers 
aanwezig. Tijdens het congres kregen GGz-belangenbehartigers de kans 
om aan raadsleden en wethouders te vertellen hoe de verschillende 
scenario's er voor mensen met een psychische kwetsbaarheid uit zullen 
zien. 

Handboek Wmo 

Daarnaast was er tijdens een zorgmarkt veel informatie te vinden over de voorzieningen die er in onze regio -per 
prestatieveld- zijn. In workshops konden de deelnemers ideeën en ervaringen uitwisselen over de participatie van 
de doelgroep. 

Door de voorzitter van de collectieve cliëntenraad, tevens lid van de initiatiefgroep Lokale Versterking, werd het 
eerste exemplaar van het Handboek Wmo uitgereikt. 
In het handboek staat informatie over: 

• wie is de doelgroep  
• waar loopt de doelgroep tegen aan  
• en welke aanbevelingen kan zij doen aan gemeenten 

Daarnaast is er ruimte om per regio een deel toe te voegen met informatie over voorzieningen en diensten voor 
de doelgroep. Download hier het Handboek Wmo 

 



 
  126 
 

Bemoeizorg zucht onder Wmo-regime: hoe het ook kan 
 
Magazine Psy publiceerde op 17 juli het artikel 'Bemoeizorg zucht onder Wmo-regime' over de problemen die 
GGz-instellingen ondervinden met gemeenten, na de invoering van de Wmo. In de regio Delft Westland Oostland 
pakt de GGz-instelling samen met de Cliëntenraad en de Initiatiefgroep Lokale versterking de problemen pro-
actief aan: 

Om gemeenten in ons bedieningsgebied bewust te maken van de aard en omvang van de GGz-problematiek 
binnen hun gemeente, heeft GGz Delfland, in samenwerking met Cliëntenraad Delft en de Initiatiefgroep Lokale 
Versterking, op 4 juli jl. een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor wethouders en hun ambtenaren. 

Tijdens deze bijeenkomst is door de Raad van Bestuur, de voorzitter van de Cliëntenraad en een medewerker 
van de afdeling Preventie een presentatie gehouden, waarin de eigen invalshoek inzake GGz-problematiek en de 
Wmo tot uiting is gebracht. 

Ook is er een rondleiding gehouden op het terrein van de instelling en is er een aantal locaties van Dagbesteding 
bezocht, alsmede ons ACT-team. Ter afsluiting was er een borrel. 

De bijeenkomst is een goede stap geweest tot verdere kennismaking van de gemeenten met de GGz, en heeft tot 
vervolgafspraken geleid. Mogelijk kunnen andere instellingen met onze positieve ervaringen hun voordeel doen. 

di 24/07 - GGz Delfland, in afstemming met de Cliëntenraad Delft en de Initiatiefgroep Lokale Versterking. - Delft - 
d.vd.wal@GGz-delfland.nl - 015-2607501 

Lees ook het artikel 'Bemoeizorg zucht onder Wmo-regime' 
uit magazine Psy van 17 juli 2007. 

 



 
  127 
 

Een bouwmiddag over cliëntenparticipatie Wmo 
 
Het huis van de Wmo staat! Het hoogste punt is bereikt en het dak zit erop. 
Maar het gebouw is groot. Wie woont waar? Hoe kun je elkaar vinden? Zijn er voldoende huismeesters? 
Doen we ook op tijd aan onderhoud? 
 
De twee stimuleringsprogramma’s cliëntenparticipatie Wmo “Lokaal Centraal”en “Lokale Versterking GGz” lopen 
ten einde. We hebben ons de afgelopen drie jaar ingespannen om de cliëntenparticipatie te bevorderen en te 
ondersteunen, met speciale aandacht voor de “kwetsbare” en moeilijk bereikbare doelgroepen. 
 
Behoud van Wmo-participatie 
Veel hebben we al bereikt maar er moet ook nog veel gebeuren. En hoe kan, dat wat al gebouwd is blijven staan? 
Het doel van deze Wmo-bouwdagen is om met alle partijen, die een rol spelen in het Wmo bouwproces op lokaal 
niveau, concrete afspraken te maken over de bewoners en het onderhoud van het Wmo-huis. 
Kom kijken hoe ver we zijn en bouw mee aan het Wmo huis in uw gemeente!  
 
Vier regionale Wmo Bouwdagen in de provincie Utrecht en wel in: 

• November, december 2008, provincie Utrecht 
 
Noteer deze dagen alvast in uw agenda! 
De definitieve uitnodiging met programma, locatie en tijden ontvangt u begin november 2008. 
U kunt zich dan ook aanmelden. 
 
Informatie en aanmelden 
 

Programma Lokale Versterking GGz Wmo 

Marie-Josee Heijnen 

06 2 83 05 03 

marie-joseeheijnen@lokaleversterking.nl 

Programma Lokaal Centraal, Wmo cliëntenparticipatie provincie Utrecht 

Herma Vermeulen 

030-26 28 024 

h.vermeulen@cliëntenbelangutrecht.nl  

  



 
  128 
 

Gelijke kansen voor iedereen 

 

Hoe doen we dat in de Wmo? 

Het jaar 2007 is uitgeroepen tot het Europees jaar van Gelijke Rechten voor iedereen. Drie organisaties nodigen 
u uit om deel te nemen aan een praktische dag met als thema: 'Gelijke Rechten en kansen voor iedereen, hoe 
doen we dat dan in de Wmo?'. 
 
De organisatoren zijn Zorgbelang Fryslân, ondersteuner in de provincie van de belangen van patiënten en andere 
zorgvragers, Programma VCP: Versterking CliëntenPositie van Chronisch zieken en Gehandicapten en mensen 
met een verstandelijke beperking en Programma Lokale Versterking: de positieversterking van mensen met een 
psychische beperking. 
 
Doel van de dag is enerzijds zicht te krijgen in de knelpunten bij ‘Gelijke rechten en kansen’ als het gaat om de 
thema’s Toegankelijkheid, Vervoer en Agenda 22 in relatie tot de Wmo. Anderzijds om praktische aanbevelingen 
te ontwikkelen die gemeenten in hun Wmo-beleid zouden kunnen opnemen. 
 
Daarnaast is er ruimte voor onderlinge kennismaking, informatie uitwisseling en om een basis te leggen voor 
samenwerking. 

 

Doelgroep Lokale Platforms, Lokale Gehandicaptenadviesraden, Beleidsmedewerkers, Wmo-
projectleiders, Wethouders, Raadsleden en Belangstellenden 

Datum  21 september 2008 09:30 - 21 september 2007 15:45 
Plaats  Nije Hus, Burg. Falkenaweg 14, Heerenveen, Heerenveen 
Kosten  Geen 
Georganiseerd door Zorgbelang, Programma VCP, Programma Lokale Versterking. 
E-mailadres geertjeharingsma-blaauw@lokaleversterking 
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'Laveren of recht door zee' - Wmo-conferentie Friesland 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

verslag juli 2008 - Programma Lokale Versterking Friesland, het Programma VCP en Zorgbelang Fryslân 
organiseerden op 22 mei jl. de Wmo-conferentie 'Laveren of recht door zee'. Centrale vragen: wat is de 
stand van zaken van de cliëntenparticipatie in de provincie en wat is er nodig om verder te kunnen? 

Rechts: de 'witte vlekken' in Friesland 

Op deze vragen werd tijdens de Wmo-conferentie ‘Laveren of recht door zee', op 22 mei in het Aquaverium in 
Grou, een antwoord gezocht. Doel van de conferentie was informeren en discussiëren over cliëntenparticipatie in 
Friesland. 

Symbolische locatie 

Het Aquaverium was, als centrum voor de watersport, de ideale 
locatie voor een conferentie over cliëntenparticipatie: zijn we op koers en kunnen we 
al voor anker gaan? 

Witte vlekken wegwerken 

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Margreet de Graaf, directeur van Zorgbelang 
Fryslân, het overzicht van de stand van zaken van de Wmo cliëntenparticipatie aan de 
hand van een kaart van de provincie: "Deze witte vlekken moeten weg", aldus De Graaf... 

Voor het verdere verloop van de dag en de conclusies: 
download hier het uitgebreide verslag 

Provinciale Wmo-conferenties 

Niet alleen in de Friesland vond een provinciale Wmo-conferentie plaats. Door heel Nederland organiseerden 
gezamenlijk de programma's Lokale Versterking, VCP en Lokaal Centraal (van Zorgbelang) bijeenkomsten om de 
stand van zaken rondom de lokale cliëntenparticipatie te evalueren. Lees verder 
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Bijeenkomsten Compensatieplicht Wmo, okt-nov. 08 Nrd-Holland 
In oktober en november organiseren de Samenwerkende Bonden van Ouderen (SBO), Lokale Versterking en 
Zorgbelang Noord-Holland in verschillende regio’s een bijeenkomst over “compensatieplicht” binnen de Wmo. 
Gemeenten hebben de plicht om beperkingen in de zelfredzaamheid te compenseren en deelname aan de 
maatschappij mogelijk te maken voor iedereen. Inmiddels is de wet bijna twee jaar in werking. Hoe staat het nu 
met die compensatieplicht, gaat het zoals het moet, wat valt er nog te verbeteren? Deze vragen staan centraal in 
de bijeenkomst. In oktober en november organiseren de Samenwerkende Bonden van Ouderen (SBO), Lokale 
Versterking en Zorgbelang Noord-Holland in verschillende regio’s een bijeenkomst over “compensatieplicht” 
binnen de Wmo. C Gemeenten hebben de plicht om beperkingen in de zelfredzaamheid te compenseren en 
deelname aan de maatschappij mogelijk te maken voor iedereen. Inmiddels is de wet bijna twee jaar in werking. 
Hoe staat het nu met die compensatieplicht, gaat het zoals het moet, wat valt er nog te verbeteren? Deze vragen 
staan centraal in de bijeenkomst.  

 
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:  

 
 
Maandag 10 november - regio Gooi- en Vechtstreek - Bussum 
Dinsdag 11 november - regio Amstelland- en Meerlanden - Hoofddorp  

PROGRAMMA  

• 13:00 uur: Inloop met lunch, Welkom door de voorzitter, een medewerker van Lokale Versterking GGz  
• 13.30 uur: Inleiding over compensatieplicht door Jan Troost, ambassadeur van programma Versterking 

Cliënten Positie (VCP)In de inleiding zal worden verduidelijkt wat de oorspronkelijke gedachte van de 
compensatieplicht is geweest en wordt uiteengezet hoe de compensatieplicht op dit moment door 
gemeenten wordt gehanteerd. Er wordt verteld over de pilot “Kanteling” van de VNG, bedoeld om de 
compensatieplicht op een andere wijze vorm te gaan geven. Als laatste worden aan 
belangenbehartigers handvatten gegeven hoe ze met de gemeente in gesprek kunnen gaan om de 
compensatieplicht te concretiseren.  

• 14:15 uur:Korte pauze en indeling in workshops  
• 14:30 uur: Workshops o.l.v. medewerkers van de organiserende programma’s. Aan de hand van twee 

casussen wordt besproken hoe de compensatieplicht het best vorm gegeven zou kunnen worden. Zowel 
de toegang tot voorzieningen als de toetsing van toegankelijkheid en kwaliteit komen aan de orde. Ook 
wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om bezwaar te maken als een cliënt niet tevreden is met 
de voorzieningen die hij of zij krijgt.  

• 15:30: Plenair gedeelte o.l.v. de voorzitter 
Tips en aanbevelingen voor de praktijk van de Wmo-raden.  

• 16:00 uur: Afsluiting 

Opgeven 
 
U kunt zich opgeven voor een van de bijeenkomsten bij info@zorgbelang-noordholland.nl 
 
Vermeld daarbij svp: 
 
- Datum en plaats bijeenkomst, 
- Naam,  
- Organisatie, 
- Deelname lunch: ja of nee 

Doelgroep Lokale Wmo-belangenbehartigers: leden van Wmo-adviesraden, Wmo-klankbordgroepen en 
lokale platforms gehandicaptenbeleid. 
Datum 27 oktober 2008 13:00 - 11 november 2009 16:00 
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Klankbordgroep voorlichter bij bijeenkomst centrumgemeenten 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

 

juli 2008 - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Klankbordgroep Maatschappelijke 
Opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg van Lokale Versterking uitgenodigd om de 43 
centrumgemeenten bij te spijkeren op het gebied van cliëntenparticipatie. 

De VNG heeft de Klankbordgroep gevraagd dit te doen tijdens vijf regiobijeenkomsten die de vereniging in het 
najaar organiseert over het Stedelijk Kompas. Het Stedelijk Kompas is de vertaling van het Landelijk Plan van 
Aanpak Maatschappelijke Opvang van de vier grote steden voor de 39 kleinere centrumgemeenten. 

Foto: de Klankbordgroep MO/VO/Vz. 

Praktijk staat centraal 

Ambtenaren van de centrumgemeenten wisselen tijdens de regiobijeenkomsten ervaringen en kennis uit over het 
uitvoeren van het Stedelijk Kompas. Ook krijgen ze veel nuttige informatie van mensen uit de praktijk over onder 
meer onder meer cliëntenparticipatie en ICT-ondersteuning. Het thema van de dag luidt dan ook: ‘En nu de 
vertaalslag naar de praktijk’, omdat het opstellen van een Stedelijk Kompas nog niet voldoende is. Het gaat om 
de uitvoering ervan. 

Inbreng Klankbordgroep 

De Klankbordgroep MO/VO/Vz bestaat uit ervaringsdeskundigen. Mensen die aan den lijve hebben ervaren hoe 
het is om dakloos, verslaafd of cliënt van de vrouwenopvang te zijn. En die als geen ander de behoeften van hun 
achterban kennen en kunnen overdragen naar de beleidsmakers. 

De groep heeft de uitnodiging van de VNG dan ook met beide handen aangenomen. Aart Jongejan, 
projectmedewerker van de Klankbordgroep: “Veel gemeenten geven nog aan onze doelgroep niet goed te 
kennen of te kunnen vinden. Wij zijn continu bezig onszelf op het netvlies van de Wmo-beleidsmakers te krijgen 
en gaan daarmee door tot onze achterban permanent in beeld is, serieus mee kan praten en gehoord wordt. Met 
deze uitnodiging kunnen we weer een stap maken.” 
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Hallo, wij zijn er ook nog … 
Activiteit binnen de doelstelling 'Verbetering van de beeldvorming' 

juni 2008 - Lokale Versterking Zeeland en Klaverblad Zeeland organiseerden gezamenlijk drie 
voorlichtingsavonden voor verschillende groepen in de samenleving GGz-cliënten te maken hebben. De 
bijeenkomsten vonden plaats op 17, 18 en 19 juni. 

Beleidsambtenaren, wethouders, gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van Wmo-adviesraden, 
beleidsambtenaren, wethouders, gemeenteraadsleden, cliëntenraden GGz, Platforms Gehandicapten en van 
Steunpunten mantelzorg en Vrijwillige thuiszorg: ze waren allemaal uitgenodigd. 

 

‘Gewoon’ meedoen 

Doel was hen te informeren over mensen met een psychische beperking: hoe is het voor hen om mee te kunnen 
doen in hun buurt, dorp of stad? Hoe is het om te leven met angst om niet serieus genomen te worden, met 
onbegrip van de ander? Factoren die ertoe leiden dat men niet meer de stap durft te zetten om mee te doen. Of 
zelfs om naar buiten te gaan of met het openbaar vervoer. 

Tijdens de bijeenkomst vroegen de organisatoren aandacht voor de GGz-cliënt in het kader van de Wmo en werd 
gewerkt aan beeldvorming, deskundigheidsbevordering en vraagverduidelijking.  
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Meedoen…??? Ja graag….!!! 
Activiteit binnen de doelstelling 'Solidariteit en samenwerking' 

Een impressie van de Wmo-manifestatie op 2 april in de Oosterpoort te Groningen (provinciale Wmo-
conferentie Groningen) 

Op 2 april organiseerden Programma Lokaal Centraal van Zorgbelang Groningen en Programma Lokale 
Versterking GGz, de Wmo-Manifestatie Meedoen…??? Ja graag…!!! Doel was te laten zien wat in de provincie 
Groningen op het gebied van de burgerparticipatie tot nu toe is gerealiseerd en wat nog nodig is, ook Wmo –
breed, om ook echt iedereen te laten meedoen. Het werd een informatieve, leuke en indrukwekkende dag. 
Hieronder een samenvatting. 

Rechts: 'Wij willen meedoen', het thema van de dag. 

Zorgbelang Groningen: 
zorgen voor blijvende en enthousiaste adviesraden Wmo 

Het landelijke Programma Lokaal Centraal, uitgevoerd door de Zorgbelang organisaties, stimuleert 
burgerparticipatie Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Omdat de subsidie voor dit programma eind 2008 
afloopt, kijkt Zorgbelang Groningen, uitvoerder van het programma in de provincie Groningen, in de eerste 
presentatie terug en vooruit. 

Akkie Hofstee, directeur van Zorgbelang Groningen: “De formele burgerparticipatie is in de provincie Groningen 
goed van de grond gekomen, in vrijwel alle gemeenten is een adviesraad Wmo aan de slag. Maar we willen dat 
de adviesraden enthousiast blijven en hun adviesfunctie steeds beter kunnen vervullen. Als Zorgbelang 
Groningen kunnen we hier, net als nu, veel aan bijdragen met deskundigheidsbevordering, 
tevredenheidsonderzoek, informatie en advies op maat. Wij willen met u samen blijven werken aan een goede 
Wmo.” 

Programma VCP: 
geen goede burger participatie zonder lokale belangenbehartiging 

Programma Versterking Cliënten Positie (VCP) was in 2006 en 2007 samenwerkingspartner van de Zorgbelang 
organisaties bij de uitvoering van Programma Lokaal Centraal. Sinds 2008 richt het programma zich weer op de 
lokale belangenbehartiging van de eigen achterban. Jan Troost ambassadeur van de VCP, legt uit waarom. 
Adviesraden Wmo werken aan een goede Wmo voor alle doelgroepen, compromissen zijn daarbij niet te 
vermijden. Lokale belangenbehartigers komen op voor de eigen doelgroep en kijken verder dan alleen het Wmo-
beleid en de gemeente. Lokale belangenbehartigers en adviesraden Wmo kunnen elkaar aanvullen en moeten 
samen het spel spelen voor een goed Wmo-beleid.” 

Het Wmo-kwartet 

Na de presentaties was het tijd voor het Wmo-kwartet. Een kwartet over de 10 prestatievelden. Door het spelen 
van dit kwartet kregen de deelnemers ideeën aangereikt voor allerlei Wmo-voorzieningen. Het kwartet leidde tot 
de nodige hilariteit en inhoudelijke discussie, want: welke voorzieningen zijn nou echt nodig om mee te kunnen 
doen? Het kwartet werkte ook als een eye-opener, zo blijkt uit de volgende uitspraak: ”ik wist niet dat de Wmo zo 
breed is!” 

Rechts: massaal kwartetten. 

GGz in de Wmo 

Na de lunch stond één van de doelgroepen van de Wmo centraal: mensen uit de GGz, verslavingszorg en dak-en 
thuislozen. Een doelgroep waarvan veel mensen te weinig weten of een verkeerd beeld hebben. Maar “die wel 
mee willen doen,” aldus Giny, projectmedewerker van Programma Lokale Versterking GGz. Dat dit vraagt om 
'rekening houden met' bleek uit de rest van de middag. 

Initiatiefgroepen Lokale Versterking: 
betrekken , samenwerken en beeldvorming 

Lokale Versterking streeft drie doelen na: de eigen achterban meer betrekken bij de Wmo, samenwerken met 
bestaande belangenorganisaties en het verbeteren van de beeldvorming over de doelgroep. 

Lenny en Harro zijn lid van de twee initiatiefgroepen die in de provincie Groningen aan deze doelen werken. Hun 
boodschap is: “Wij willen graag met adviesraden en gemeenten meedenken over hoe onze doelgroep kan 
worden betrokken bij de Wmo. Wij hebben hierover nagedacht, kom met ons praten!” Het resultaat tot nu toe: in 
tien Groninger gemeenten is de doelgroep van lokale Versterking vertegenwoordigd in een adviesraad Wmo. 
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Ervaringsverhalen: 
weet wat wij nodig hebben om mee te kunnen doen 

Drie ervaringsverhalen illustreerden wat (ex) cliënten van de GGz tegenkomen wanneer zij (weer) mee willen 
doen in de maatschappij. Een schrijnend voorbeeld is dat mensen je, uit onzekerheid of onwetendheid, gaan 
vermijden en buiten sluiten. Een ander voorbeeld zijn activiteiten, zoals cursussen of (vrijwilligers)werk, waaraan 
je zou willen meedoen, maar die een te strek verplichtend karakter hebben of te veel prikkels veroorzaken. Juist 
die dingen die je eerder uit balans brengen. Heel jammer, want vaak blijkt dat als je de ruimte krijgt om die balans 
te houden, je dan ook heel veel kan. 

De boodschap: er is meer kennis nodig over de doelgroep en over wat deze nodig heeft. En: neem ook zelf 
initiatief en zeg wat je nodig hebt. Want dan, zo leert de ervaring, wordt vaak wel naar je geluisterd en kun je 
meedoen. 

Meedoen met een verslaving: 
cliëntenraad Verslavingszorg Noord Nederland 

Ook om mensen met een verslaving mee te laten doen, is kennis van de doelgroep nodig. “Zomaar allerlei mooie 
voorzieningen realiseren, werkt vaak niet omdat veel mensen uit de doelgroep alleen bezig zijn met hun 
verslaving” aldus Wim, lid van de cliëntenraad van Verslavingszorg Noord Neerland. Hierdoor is rechtstreeks 
betrekken van deze doelgroep bij de Wmo vaak moeilijk. De cliëntenraad is daarom spreekbuis en gaat ook naar 
cliënten toe. Zo worden zij toch gehoord. 

Rechts: 'Waar doe je mee?', aangegeven op de kaart van Groningen. 

Een andere manier om deze doelgroep te betrekken, is door middel van het inzetten van ervaringsdeskundigen 
bij beleid of advisering. Want betrokken worden en meedoen, dat willen ook deze doelgroep. 

Geestkracht 11: Ik wil ook zo graag….Meedoen! 

In de 'Wmo show' vatte Theatergroep Geestkracht 11 de middag samen met de volgende boodschap: ”Wij willen 
graag meedoen, maar kunnen dat niet altijd. De maatschappij gaat vaak te snel, je moet altijd presteren en er zijn 
teveel prikkels. Wij kunnen maar één ding tegelijk, kan er niet wat meer begrip zijn? 


