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De circa 100 leden van GGZ Nederland houden zich bezig met alle vormen van 

geestelijke gezondheidszorg; behandeling, begeleiding en ondersteuning. 

Ze doen dit binnen alle deelsectoren; jeugd-ggz, verslavingszorg, langdurige 

ggz, forensische zorg en beschermd wonen, basis-ggz, gespecialiseerde ggz en 

topzorg. Er werken in totaal zo’n 89.000 medewerkers in de ggz. Deze mede-

werkers verlenen zorg aan bijna een miljoen cliënten per jaar. GGZ Nederland 

vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz.

GGZ Nederland maakt landelijk goede afspraken met overheid, verzekeraars, 

cliëntenorganisaties en andere partners zodat ggz-aanbieders de ruimte krij-

gen doelmatige en innovatieve zorg te leveren en de kwaliteit op hoog niveau 

te houden. Als belangenbehartiger zetten wij ons dagelijks, maximaal in voor 

de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Want een goede 

geestelijke gezondheid is van ons allemaal. 

Kerncijfers over de Nederlandse ggz

Kerncijfers over de diagnosegroepen Nederlandse ggz 

OVER GGZ NEDERLAND 

https://issuu.com/ggznederland/docs/ggz002_factsheet_ggz_def
https://issuu.com/ggznederland/docs/ggz005_factsheet_arbeidsmarkt_web__
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VOORWOORD

De best mogelijke geestelijke gezondheidszorg, dat is waar we ons 

als vereniging en belangenbehartiger van zo’n 100 aanbieders met in 

totaal 89.000 professionals dagelijks voor inzetten. We streven ernaar 

mensen zo te behandelen en te begeleiden dat ze de greep op hun leven 

hervinden, en dragen zo bij aan een samenleving die inclusief en veilig is. 

Onze vereniging is in beweging en 2018 was in veel opzichten een 

overgangsjaar. Samen met onze leden hebben we verder gebouwd aan 

een Next Level GGZ als een dynamische en interactieve netwerkorganisa-

tie. Om onze effectiviteit te vergroten zoeken we steeds nadrukkelijker de 

verbinding met maatschappelijke partners binnen en buiten onze sector. 

Want een inclusieve en veilige samenleving krijgt de ggz niet in zijn 

eentje voor elkaar. Alleen als we ons anders en in verbinding met ander 

partijen organiseren is dit ideaal te verwezenlijken. 

2018 was ook het jaar waarin de uitvoering van het regeerakkoord van dit 

kabinet resulteerde in een aantal bestuurlijke akkoorden met onze sector. 

Zo ondertekenden wij het hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022, over de 

toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Er werd een meerjarenover-

eenkomst forensische zorg gesloten, met afspraken om de veiligheid en 

kwaliteit te kunnen waarborgen. Wij hebben onszelf medeverantwoor-

delijk gemaakt voor de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, 

en dan met name het deel over een rookvrije zorg, ten behoeve van een 

gezonde leef-en werkomgeving voor onze cliënten en medewerkers. En 

wij ondertekenden de Green Deal Zorg, waarmee de ggz-sector toezegt 

haar bijdrage te leveren om de zorg duurzamer te maken.

Er is in 2018 veel energie gestoken in de weerbarstige problematiek van 

het terugdringen van wachttijden. Het plan van aanpak is verder uit-

gewerkt en regionale taskforces zijn ingericht en van start gegaan. De 

nadruk lag daarbij op het beter op elkaar laten aansluiten van de diverse 

onderdelen in de keten. In de onderhandelingen voor het hoofdlijnen-

akkoord ggz 2019-2022 hebben we ons hard gemaakt voor de randvoor-

waarden om te komen tot een succesvolle aanpak van de wachttijden: 

vermindering van regeldruk, toename van opleidingsplaatsen en adequa-

te bekostiging van bijvoorbeeld een aantal beroepen ter ondersteuning 

van de regiebehandelaar.

 “Om echt een bijdrage te kunnen 

leveren aan een inclusieve en 

veilige samenleving en een optimale ggz 

is intensieve samenwerking een voorwaarde”.

Het terugdringen van de regeldruk houdt ons al langer bezig, maar was 

ook in 2018 volop aan de orde. Met de campagne ‘Minder Regelgekte 

Meer zorg’ hebben nadrukkelijk en zichtbaar aandacht gevraagd voor de 

hoge administratieve lasten in de ggz. Terugdringen van regeldruk is niet 

alleen van belang als het gaat om een doelmatige inzet van menskracht 

en middelen, maar is ook een belangrijke factor als het erom gaat onze 

aantrekkingskracht voor de arbeidsmarkt te behouden en te vergroten. 

Dreigende krapte aan zorgpersoneel motiveerde ons dit jaar bovendien 

tot de ontwikkeling een ambitieuze arbeidsmarktagenda. Ook hebben 

we stappen gezet in de professionalisering van het informatiebeleid. De 

publicatie van de zogenaamde VIPP-regeling eind november was in dit 

verband een belangrijke mijlpaal.



|  Jaarverslag 2018

Voorwoord

Next Level GGZ

Nieuwe bestuursakkoorden 

Agenda gepast gebruik en 

transparantie

Transformatieproces jeugdzorg

Wachttijden: analyse naar 

gerichte actie in de regio

Regelgekte: de aard en impact 

van administratieve lasten

Ambitieuze arbeidsmarktagenda

Informatiebeleid en VIPP GGZ

Acute ggz

Langdurige zorg en 

sociaal domein

Bekostiging en stimuleren 

contractering

Wetgeving en juridische zaken

GGZ Nederland internationaal

Politiek & Lobby

Media

4

En er gebeurde meer. We hebben dit jaar flinke stappen gezet in de 

transformatie van de jeugdzorg, in nauwe samenwerking met de andere 

branches voor gespecialiseerde jeugdhulp. De verhouding met het net-

werk Verslavingskunde Nederland kreeg steeds meer vorm. En er is veel 

energie gestoken in vernieuwde inrichting en bekostiging van de acute 

ggz. Bestuurders, managers, controllers en financials van ggz-organisa-

ties die crisiszorg leveren hebben zich maximaal ingezet voor de imple-

mentatie van de generieke module acute psychiatrie (GMAP), inclusief de 

nieuwe bekostiging op basis van beschikbaarheid. Dat ging niet zonder 

slag of stoot en is het jaar van verslaglegging nog niet gelukt. Maar zoals 

het er nu uitziet is een en ander per januari 2020 in werking. 

Tenslotte is in 2018 de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Opvang 

vastgesteld. 

Ik zei het al: om echt een bijdrage te kunnen leveren aan een inclusieve 

en veilige samenleving en een optimale ggz is intensieve samenwerking 

een voorwaarde. Die samenwerking hebben we gezocht, binnen en bui-

ten de eigen sector. In 2018 verstevigde we daarmee de basis voor werke-

lijk vernieuwde vereniging: een slagvaardige netwerkorganisatie die zich 

inzet voor de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Jacobine Geel 

Voorzitter GGZ Nederland
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NEXT LEVEL GGZ

In 2017 startte GGZ Nederland met het traject Next Level GGZ, uitmondend 

in een nieuwe visie en missie die door de leden is omarmd. In 2018 hebben 

we verder gebouwd aan de Next Level organisatie. In bouwteams bestaan-

de uit bestuurders, medewerkers van leden en het bureau van 

GGZ Nederland en ervaringsdeskundigen, zijn we aan de slag gegaan om 

verder vorm te geven aan onze idealen. 

Vijf basisnetwerken

De governance van GGZ Nederland ondergaat een grondige vernieuwing. 

De vereniging wordt ingericht langs de lijnen van onze vijf basisnetwerken: 

Veiligheid, Volwaardig burgerschap, Mentale gezondheid, Gezond opgroei-

en en Gezonde leefstijl (zie afbeelding). Innovatie wordt vanuit de netwer-

ken zichtbaar gemaakt voor alle leden en gebruikt in onze communicatie. 

Daarnaast krijgen de centrale belangenbehartiging en communicatie een 

stevige impuls. 

We zijn gestart met het realiseren van grotere betrokkenheid van leden 

bij het nemen van inhoudelijke besluiten. De commissiestructuur zal 

worden afgeschaft en worden vervangen door zogenaamde regieteams 

met bijbehorende ‘winning teams’ op de kernthema’s Zorg & Financiering, 

Arbeidsmarkt en Informatiebeleid. De ‘winning teams’ behalen gezamen-

lijk resultaten op lobby thema’s en kennen een wisselende samenstelling 

van bestuurders en experts. Deze is afhankelijk van de vraagstelling en 

het thema dat actueel is. Het regieteam houdt overzicht en bewaakt de 

integraliteit.
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Samen onze slagkracht vergroten

Er is steeds meer animo binnen de diverse geledingen van onze leden om 

samen te werken aan de stevige belangenbehartiging. Leden, bestuurders, 

professionals uit de instellingen, ervaringsdeskundigen; ze willen allemaal 

een concrete bijdrage leveren aan het vergroten van de slagkracht van de 

vereniging. De samenwerking tussen leden en bureau werpt zijn vruchten 

af en komt de kwaliteit van de belangenbehartiging ten goede. 

Transformatie van ons bureau

Het bureau van de vereniging heeft het afgelopen jaar een transformatie 

ondergaan. Naast het werken in ‘winning teams’, wordt er doelgericht 

genetwerkt. De formatie van het bureau is kleiner geworden. Dat is ook 

zichtbaar in de jaarrekening. In 2018 is de formatie beland op een niveau 

dat passend is voor de komende periode. In kwalitatieve zin wordt het bu-

reau in de komende periode verder versterkt. Dat is nodig. Het is voor ons 

bureau een intensieve periode geweest. Zo hebben we afscheid genomen 

van oude gewoontes, maar ook van collega’s. Dat is moeilijk, maar inherent 

aan de situatie waarin de bureauorganisatie zich bevindt. 

Meer betrokkenheid door relatiebeheer 

Om de betrokkenheid bij onze leden te vergroten, is GGZ Nederland in 2018 

gestart met relatiebeheer. Medewerkers van GGZ Nederland worden actief 

getraind en begeleid in het gestructureerd en gedifferentieerd aandacht 

geven aan onze leden en netwerken. Dit betekent concreet dat voor ieder 

lid ‘aandacht’ als maatwerk wordt ingericht. Ieder lid krijgt een eigen vast 

aanspreekpunt binnen onze organisatie. 

Door dit persoonlijke contact weten medewerkers van GGZ Nederland nog 

beter wat er speelt bij onze leden. Zij houden zo actief voeling met de 

praktijk. Doordat zij op de hoogte zijn van de interesses van leden kunnen 

zij leden bovendien actiever betrekken bij GGZ Nederland. 

Leden kunnen de contacten met hun relatiebeheerder benutten om 

informatie te krijgen over diensten en producten van GGZ Nederland. Ook 

biedt een vast contactpersoon binnen de vereniging leden de mogelijkheid 

om (nog) meer uit het lidmaatschap te halen. Tenslotte zal de persoonlijke 

aandacht bijdragen aan meer leden, die zich actief willen inzetten voor 

onze gezamenlijke belangen en waardenetwerken. 

In 2018 is GGZ Nederland gestart met de trainingen. De eerste afspraken 

met leden vonden eind 2018 plaats en zullen in 2019 worden voortgezet en 

uitgebreid. 

Relatiebeheer draagt bij aan ontwikkeling naar Next level, omdat:

• Wij leden beter leren kennen

• Met álle leden contact onderhouden

• Leden zich gezien en gehoord voelen

• Wij sneller op de hoogte zijn van ontwikkelingen en

hierop kunnen inspelen

• GGZ Nederland een gezicht krijgt

• Wij een persoonlijke aanspreekpunt zijn

• Wij van klantvriendelijkheid naar klantbetrokkenheid gaan

• En dus naar een betere ledenbinding
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Nieuwe merkidentiteit GGZ Nederland 

Tijdens de ALV op 26 april 2018 stemden de leden unaniem in met de ont-

wikkeling van Next Level GGZ Nederland. Deze nieuwe organisatie zal zich 

vooral richten op: 

• Public affairs

• Belangenbehartiging

• Ontwikkeling van waardenetwerken en innovatie

• Realisatie van een aantal gezamenlijke ambities

Om alle veranderingen van GGZ Nederland ook zichtbaar te maken, is na 

deze ALV een bouwteam merkidentiteit opgericht. Dit team bestond uit 

(bestuurs)leden en medewerkers van GGZ Nederland. Op basis de Next 

Level uitgangspunten en de resultaten van een ledenonderzoek heeft dit 

bouwteam de nieuwe identiteit van GGZ Nederland ontwikkeld.

De eerste contouren van de nieuwe naam en huisstijl werden tijdens de ALV 

in december 2018 gepresenteerd en enthousiast ontvangen door de leden 

van GGZ Nederland. De uitgangspunten van deze presentatie vormen de 

basis voor een verdere uitwerking van de nieuwe identiteit. Namelijk een 

heldere vertaling in woord (corporate story) en beeld (naam, beeldmerk en 

huisstijl) van GGZ Nederland.  
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NIEUWE BESTUURSAKKOORDEN

2018 was het jaar van de nieuwe bestuursakkoorden en het kabinet dat 

plannen aan het maken is. Hieronder de drie nieuwe bestuursakkoorden 

van 2018.

Hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2002

Het grootste akkoord is het hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022. Dit gaat over 

de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Het akkoord is gesloten 

tussen VWS, 12 partijen uit de geestelijke gezondheidszorg, en voor het 

eerst ook met de VNG, al heeft deze laatste formeel nog geen handtekening 

onder het akkoord gezet als gevolg van een financieel dispuut dat zij met 

de Rijksoverheid hebben. In dit verband mag ook de meerjarenagenda ‘Be-

schermd Wonen’ niet onvermeld blijven. De beide akkoorden moeten eraan 

bijdragen dat we invulling kunnen gaan geven aan een mentaal gezonde, 

veilige en inclusieve samenleving. Geestelijke gezondheidszorg houdt na-

melijk niet op bij de grenzen van de zorgverzekeraar, maar loopt over naar 

gemeenten en wijken. En dat is precies waar de ggz zich bevindt: van de 

kliniek tot thuis. Verder is in dit akkoord nadruk gelegd op het verminderen 

van de administratieve lasten en het geven van een stevige impuls op de 

arbeidsmarkt. Dit als randvoorwaarden om de wachttijden daadwerkelijk te 

kunnen verminderen.

Meerjarenovereenkomst forensische zorg

Daarnaast is dit jaar voor de forensische zorg met het ministerie voor Justi-

tie en Veiligheid een meerjarenovereenkomst gesloten. Met de afspraken 

in deze overeenkomst is een belangrijke stap gezet om de veiligheid en 

kwaliteit in de forensische zorg te waarborgen. We werken gezamenlijk aan 

de verbetering van veiligheid van instellingen en aan de verbetering van 

kwaliteit. We hebben daarvoor extra financiële ruimte gekregen door het 

terugdraaien van de eerdere tariefkortingen. 

Bestuurslid Ruud Rutten 

(portefeuille gezonde leefstijl): 

“Het verslavingsdomein ontwikkelt

zich richting gezonde leefstijl.”

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/11/bestuurlijk-akkoord-geestelijke-gezondheidszorg-ggz-2019-t-m-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/13/meerjarenovereenkomst-forensische-zorg-2018%E2%80%902021


|  Jaarverslag 2018

Voorwoord

Next Level GGZ

Nieuwe bestuursakkoorden 

Agenda gepast gebruik en 

transparantie

Transformatieproces jeugdzorg

Wachttijden: analyse naar 

gerichte actie in de regio

Regelgekte: de aard en impact 

van administratieve lasten

Ambitieuze arbeidsmarktagenda

Informatiebeleid en VIPP GGZ

Acute ggz

Langdurige zorg en 

sociaal domein

Bekostiging en stimuleren 

contractering

Wetgeving en juridische zaken

GGZ Nederland internationaal

Politiek & Lobby

Media

9

Nationaal Preventieakkoord

Het derde akkoord dat is gesloten is het Nationaal Preventieakkoord. Met 

het ministerie van VWS gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om 

Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het 

akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen. 

Deze gaan over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch 

alcoholgebruik. We trekken hierin samen op met Verslavingskunde Neder-

land. We hebben met hen de ambitie uitgesproken om de hele geestelijke 

gezondheidszorg in 2020 rookvrij te krijgen, voor de hele gezondheidszorg 

is dit 2025. 

Green Deal

Naast deze bestuursakkoorden werd ook de Green Deal Zorg ondertekend, 

een convenant tussen de Overheid, diverse maatschappelijke sectoren en 

alle overige stakeholders in de zorgsector. Hiermee levert ook de ggz-sector 

haar bijdrage om de zorg in Nederland duurzamer te maken op het vlak 

van CO2-reductie, circulaire bedrijfsvoering, ‘helende omgeving’ en schoon 

water.

Nieuwe bestuursakkoorden 2018 in het kort:

Hoofdlijnenakkoord 

• Gaat over de toekomst van de ggz.

• Gesloten tussen VWS, 12 partijen uit de ggz, VWS en de VNG.

• Nadruk in het akkoord ligt op: het realiseren van zorg op de 

juiste plek en het verminderen van administratieve lasten en 

het geven van een impuls aan de arbeidsmarkt 

Meerjarenovereenkomst forensische zorg

• Belangrijke stap in het verder verbeteren van de veiligheid en 

kwaliteit van forensische zorg.

• Extra financiële ruimte door het terugdraaien van de eerdere

tariefkortingen.

• Reduceren administratieve lasten met 25%.

Nationaal Preventieakkoord

• Meer dan 70 partijen gaan aan de slag om Nederland gezon-

der te maken.

• De focus ligt daarbij op de aanpak van roken, overgewicht en

alcoholgebruik

• Het akkoord bevat een groot pakket aan afspraken en

maatregelen.

• We trekken hierin op met Verslavingskunde Nederland

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
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Verschillende onderdelen van de ‘agenda gepast gebruik en transparantie’ 

speelden in 2018 een belangrijke rol. Het uitdragen en handen en voeten 

geven aan deze agenda geeft een kwalitatieve impuls aan de transparantie 

van de ggz. 

In 2018 is de oprichting van Alliantie kwaliteit in de ggz (Akwa) een feit 

geworden. Akwa is het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de ggz waar professi-

onals en cliënten samenwerken aan het verbeteren van kwaliteit. Door hen 

wordt invulling gegeven aan de doorontwikkeling van kwaliteitsinstrumen-

ten zoals ROM en de kwaliteitsstandaarden. Doel is dat deze instrumenten 

veel meer dan voorheen aansluiten op de klinische praktijk. Daarna wordt 

ook gekeken of en hoe dit kan bijdragen aan informatie voor zorginkoop en 

keuze-informatie. 

Het is onze rol om bij al deze ontwikkelingen scherp toe te zien op de 

uitvoerbaarheid. Wij hebben KMPG daarom mede opdracht gegeven een 

uitvoerbaarheidstoets uit te voeren op de kwaliteitsstandaarden. Dit heeft 

geleid tot een uitstel van het aanbieden van de kwaliteitsstandaarden aan 

Zorginstituut Nederland in 2018 en afspraken over een betere voorbereiding 

van de implementatie onder leiding van Akwa in 2019. Hierbij heeft GGZ 

Nederland bestuurlijk commitment uitgesproken om voor de zomer 2019 

de 35 kwaliteitsstandaarden, voorzien van implementatieplannen, in te 

dienen bij het Zorginstituut Nederland. 

De ‘agenda gepast gebruik en transparantie’ is inmiddels onderdeel gewor-

den van het hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022. 

AGENDA GEPAST GEBRUIK EN TRANSPARANTIE

https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Agenda%20GGZ%20voor%20gepast%20gebruik%20en%20transparantie-DEF.PDF
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TRANSFORMATIEPROCES JEUGDZORG 

Voor het transformatieproces jeugdzorg werken we al netwerkend samen 

aan gedeelde ambities in een roerige context. Gezond, veilig en kansrijk 

opgroeien staat daarbij centraal.

Tussenevaluatie Jeugdwet

Begin 2018 presenteerde Nivel en het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) de 

uitkomsten van de Tussenevaluatie Jeugdwet. Na drie jaar decentralisatie 

is de conclusie dat de transitie heeft plaatsgevonden zonder grote cala-

miteiten. De beoogde transformatie staat begin dit jaar echter nog in de 

kinderschoenen en het stelsel is nog onvoldoende stabiel. We willen de 

transformatie een impuls gaan geven. Dit doen we daarom gezamenlijk als 

branches in ‘Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd’: BGZJ. Hierin zitten Jeugd-

zorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC. De samenwerking gaan we 

daarom intensiveren. Peter Dijkshoorn wordt in 2018 landelijke aanjager 

lerend jeugdstelsel namens de BGZJ. Samen met het ondersteuningsteam 

Zorglandschap Jeugd worden regio-ambassadeurs geworven om in de regio 

actief bij te dragen aan de transformatie-opgaven.

Uitwerking van actieprogramma’s

Dit jaar zijn er meerdere landelijke actieprogramma’s uitgewerkt.  

GGZ Nederland en de collega-branches dragen hieraan actief bij. De al 

opgezette programma’s ‘Transitie Autoriteit Jeugd’ en ‘Zorglandschap als 

hulpconstructies voor bemiddeling en (financiële) ondersteuning’ zijn in 

2018 voortgezet. Enkele actieprogramma’s zijn: 

• Zorg voor de Jeugd met een zestal actielijnen

• Geweld hoort nergens thuis (Huiselijk geweld en Kindermishandeling)

Momenteel wordt er gewerkt aan ‘verbetering bij aanbesteden’ en ‘de 

reductie van de grote administratieve lastendruk’. Verder is de jeugdversla-

vingszorg start gestart met het traject ‘de landelijk ambassadeur zorgland-

schap’. In dit kader vinden er regionale gesprekstafels plaats. Dit traject 

is noodzakelijk, omdat de beschikbaarheid van deze expertise onder druk 

staat.

Bestuurslid Peter Dijkshoorn 

(portefeuille gezond opgroeien, jeugd): 

“Het is onlogisch om de geestelijke hulp 

van de ggz en opvoedondersteuning 

van de jeugdzorg te scheiden.”

Actielijn ‘kinderen groeien zo thuis mogelijk op’

Het eerste stof van de transitie daalde neer in 2018, partijen leerden elkaar 

beter kennen. De focus van het gesprek met VNG, gemeenten, beroepsgroe-

pen, cliënten en overheid verschuift. Inmiddels gaat het over de inhoude-

lijke opgaven waar we gezamenlijk voor staan. De BGZJ neemt deel aan de 

Stuurgroep ‘Zorg voor de Jeugd’ en wordt gezamenlijk opdrachtgever van 

actielijn 2: kinderen groeien zo thuis mogelijk op. 

Een actielijn met de focus op meer kleinschaligheid, meer gezinsgerichte 

voorzieningen, terugdringen van separaties en van suïcides. Nederland 

wordt opgeschrikt door de toename van suïcides onder jongeren. We willen 

weten wat nodig is om dit te keren. Gezaghebbende ggz-professionals 
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werken met 113 aan een onderzoeksvoorstel om te kunnen leren van deze 

trieste casuïstiek en hieruit lessen te trekken voor de verbetering van de 

hulpverlening.

Coalitie verbinding Passend onderwijs-jeugdhulp-zorg

De BGZJ-branches, ActiZ, Sociaal Werk Nederland en GGD GHOR nemen deel 

aan de Coalitie ‘verbinding passend onderwijs-jeugdhulp-zorg’. Dit doen zij 

samen met onderwijspartijen, gemeenten, ouders/cliëntenorganisaties 

en de ministeries OCW en VWS. In het voorjaar van 2018 presenteerde de 

Coalitie haar visie: Samen werken aan de ononderbroken ontwikkeling van 

kinderen.

Overgang van de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet

De continuïteit van de zorg bij de overgang van de Jeugdwet naar de Zorg-

verzekeringswet werd in meerdere sessies besproken. Dit gebeurde onder 

leiding van VWS. Als onderdeel van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ 

en het Hoofdlijnenakkoord ggz is het zoeken naar oplossingen voor de 

knelpunten die zich voordoen op het grensvlak van deze twee stelsels. Het 

is een knip in een kwetsbare levensfase. De contouren van pragmatische 

financieringsarrangementen zijn verkend, dit gesprek wordt voortgezet in 

2019. 

Financiering

GGZ Nederland maakt zich zorgen over de financiering van de jeugdzorg 

en in het bijzonder de jeugd ggz. Tekorten bij gemeenten hebben hun 

doorwerking in te lage tarieven en ingewikkelde aanbestedingsconstructies 

die in een aantal gevallen de kwaliteit en continuïteit van zorg op het spel 

zetten. Zowel de BGZJ-branches als GGZ Nederland afzonderlijk hebben hier 

aandacht voor gevraagd met als resultaat dat er eind 2018 een onderzoek is 

gestart naar de tekorten van gemeenten in de hoop dat het kabinet in 2019 

gaat besluiten die tekorten deels aan te zuiveren.

Congres psychische problemen en ouderschap

Begin 2018 bepleit GGZ Nederland een Preventieprogramma psychische 

aandoeningen 0-25, maar dit voorstel wordt geen onderdeel van het Lande-

lijk Preventieakkoord.

In 2019 vond het congres over psychische problemen en ouderschap plaats, 

georganiseerd door de G4 en GGZ Nederland. Dit congres vroeg aandacht 

voor kwetsbaar en/of risicovol ouderschap door psychische problemen 

bij de ouders. Maar ook de gevolgen daarvan voor de zogenoemde KOPP/

KVO-kinderen. De samenwerking van het jeugddomein met de volwas-

senenpsychiatrie (met aandacht voor ouderschap) krijgt hiermee een 

impuls.

Regiobijeenkomsten BGZJ

In deze roerige context komen de leden van het Platform Jeugd en de brede 

achterban Jeugd vijf keer bijeen. Elke keer staat GGZ Nederland/ Jeugd next 

level op de agenda. We hebben de wens om te vernieuwen en meer de 

verbinding te zoeken met de BGZJ-partners. Daarom is er besloten om de 

periodieke bijeenkomsten te verbreden en om te vormen. De ggz-achter-

banbijeenkomsten komen in 2019 te vervallen. Ze worden vervangen door 

regiobijeenkomsten van BGZJ. Het animo om onderling kennis te delen en 

van elkaar te leren is groot. Er zijn veel maatschappelijke ambities waar te 

maken. In 2019 dragen de leden van het ‘Waardenetwerk Gezond opgroei-

en’ hieraan weer volop bij, landelijk en in de eigen regio’s.
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Langer dan gewenst wachten op zorg is onacceptabel. In 2018 is er daarom 

veel tijd en energie gestoken door onze leden en de branche in het reduce-

ren van de wachttijden.

Regionale aanpak wachttijden 

Cliënten die dringend wachten op zorg zijn het beste geholpen met maat-

werk in de regio. Daarom hebben 21 regio’s een regionale taskforce ge-

vormd in 2018. Het wachttijdenprobleem is nog niet onder controle, maar 

de regionale aanpak van de wachttijden werpt wel zijn eerste vruchten 

af. Een deel van de regio’s slaagt er, door samenwerking, behoorlijk goed 

in om de wachttijden binnen de maximaal aanvaardbare Treeknormen te 

brengen en te houden. In de overige regio’s is nog een extra inspanning 

nodig. Deze regio’s worden gestimuleerd om door te gaan en een plan van 

aanpak aan te leveren. Ook landelijk dienen randvoorwaarden te worden 

ingevuld en zijn er afspraken gemaakt over: 

• de uitbreiding van de opleidingscapaciteit;

het verminderen van regeldruk;

• de aanpak van de arbeidsmarktkrapte door bijvoorbeeld het mogelijk 

maken van taakherschikking.

De resultaten hierop laten helaas nog op zich wachten

Delen van goede voorbeelden

Het delen van goede voorbeelden is bij de bestrijding van de wachttijden 

van groot belang. De inspirerende voorbeelden en successen van onze 

leden staan samen met de wachttijdcijfers op de website www.wegvande-

wachtlijst.nl. De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer regelmatig 

over de voortgang.  GGZ Nederland, MIND, Zorgverzekeraars Nederland 

(ZN) en MeerGGZ  vormen een stuurgroep, waarbij de Nederlandse Vereni-

ging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen 

(NIP), P3NL, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en 

Psychotherapeuten (LVVP), Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland 

(V&VN) zich hebben aangesloten. 

WACHTTIJDEN: ANALYSE NAAR GERICHTE ACTIE IN DE REGIO

http://www.wegvandewachtlijst.nl/
http://www.wegvandewachtlijst.nl/
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In 2017 werd een onderzoek gepresenteerd dat de aard en impact van 

administratieve lasten blootlegde. De conclusie was dat het roer om moest. 

Hier werd in 2017 hard aan gewerkt, in 2018 gingen we hiermee verder. 

Het onderwerp kwam hoog op de bestuurlijke en politieke agenda te staan 

en heeft een prominente plek gekregen in de bestuursakkoorden. Onder-

staand een overzicht van onze inspanningen om de regelgekte tegen te 

gaan.

Campagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’

Zo startte GGZ Nederland in november 2017 de campagne ‘Minder Regel-

gekte Meer Zorg’. Dit deden wij samen met de sector. Met deze campagne 

heeft GGZ Nederland de hoge administratieve lastendruk in de ggz goed op 

de kaart gezet. Er werden maar liefst 160.000 handtekeningen onder ons 

manifest gezet en wonnen we zelfs de Effie Award 2018, de prestigieuze 

vakprijs voor de marketing- en reclamebranche. De jury prees de slimme en 

gedurfde strategie en noemde de campagne ‘een schoolvoorbeeld van het 

juist inzetten van communicatie voor een maatschappelijk doel.’ 

In het manifest staan zeven actiepunten. Over deze actiepunten zijn we 

in gesprek gegaan met verschillende ministeries, de zorgverzekeraars, 

gemeenten en de zorgkantoren, de IGJ, de NZa, het ZiN en andere betrok-

ken partijen. Tijdens deze gesprekken was het duidelijk dat er nu écht iets 

moest gebeuren om de regelgekte aan banden te leggen. De eerste helft 

van 2018 was er veel overredingskracht nodig om dit besef te realiseren. 

Uiteindelijk is dit gelukt. Vanaf 2019 moet ook de werkvloer hier meer van 

merken. 

Actieplan Ontregel-de-Zorg

In 2018 hebben we verder meegewerkt aan het ‘Actieplan Ontregel-de-Zorg’. 

Dit is een plan van staatssecretaris Blokhuis met 24 actiepunten voor de 

ggz. Samen met MIND LPPG, Zorgverzekeraars Nederland, de NZa en de 

beroepsverenigingen werken we nu aan oplossingen voor 24 knelpunten. 

Onderzoek

Daarnaast is vorig jaar de onafhankelijke Taskforce ‘Gepast Gebruik’ gestart 

met een onderzoek naar een meer procesgerichte verantwoording in plaats 

van de verantwoording op het individuele cliëntniveau. Het advies van de 

taskforce wordt in het voorjaar van 2019 verwacht. Het zal naar verwach-

ting richtinggevend zijn voor allerlei andere activiteiten op het gebied van 

regelgekte. Bijvoorbeeld de zelfonderzoeken in het kader van de Zorgverze-

keringswet en Horizontaal toezicht. 

Aanpassingen van het Kwaliteitsstatuut

Onder leiding van het ZiN is er met alle partijen gesproken over aanpassin-

gen van het Kwaliteitsstatuut, om meer ruimte te geven voor taakherschik-

king en flexibiliteit en om regelarmer te kunnen werken. De aanpassing 

van het model kwaliteitsstatuut is echter een weerbarstig proces van veel 

partijen met tegengestelde belangen. Hoewel het heeft geleid tot een aan-

tal kleine aanpassingen die iets bijdragen aan de gewenste flexibiliteit is 

het wat ons betreft nog niet voldoende. In 2019 wordt een vervolg gegeven 

met een belangrijke rol voor het ZIN om daar waar nodig knopen door te 

hakken.

REGELGEKTE: DE AARD EN IMPACT VAN ADMINISTRATIEVE LASTEN



|  Jaarverslag 2018

Voorwoord

Next Level GGZ

Nieuwe bestuursakkoorden 

Agenda gepast gebruik en 

transparantie

Transformatieproces jeugdzorg

Wachttijden: analyse naar 

gerichte actie in de regio

Regelgekte: de aard en impact 

van administratieve lasten

Ambitieuze arbeidsmarktagenda

Informatiebeleid en VIPP GGZ

Acute ggz

Langdurige zorg en 

sociaal domein

Bekostiging en stimuleren 

contractering

Wetgeving en juridische zaken

GGZ Nederland internationaal

Politiek & Lobby

Media

15

Bestuurslid Stephan Valk

 (portefeuille zorg & financiering): 

“Meer vertrouwen in professionals 

en 50% minder regelgeving. 

Dát hebben we nodig.”

Schrapsessies

In 2018 hebben we de hand ook in eigen boezem gestoken. We hebben 

schrapsessies georganiseerd. Deze sessies waren voor de ggz en de forensi-

sche zorg. Ook waren er expertsessies informatievoorziening- en beleid over 

technologische innovaties die helpen bij het aanpakken van de lastendruk. 

Er is veel gebeurd in 2018, maar de realiteit is weerbarstig. In de praktijk 

blijkt het uiterst ingewikkeld om de paarse krokodil van ons af te houden. 

Ondanks alle inspanningen richting politiek en overheid zijn we er nog niet 

in geslaagd de enorme lastendruk in de ggz op een zodanige manier te 

verminderen dat onze professionals meer tijd hebben voor hun cliënten.  

 GGZ Nederland blijft zich daarom onverminderd inzetten om de regelgekte 

in de ggz structureel aan te pakken en daadwerkelijk terug te dringen. 

ISD – Regeldruk sociale lasten

In 2018 is het programma iSD (informatievoorziening Sociaal Domein) 

afgerond en is het Ketenbureau opgestart. Het Ketenbureau iSD houdt zich 

bezig met het voorkomen van vermijdbare administratieve lasten in de 

financieel-administratieve processen binnen de Jeugdwet en Wmo. 

Het Ketenbureau werkt in opdracht van de Stuurgroep i-SD, waarin  

GGZ Nederland met de Federatie Opvang, Jeugdzorg Nederland, ActiZ, VGN, 

VWS en VNG zijn vertegenwoordigd. Een aantal Ketenbureau-medewerkers 

is gedetacheerd vanuit zorgaanbiederszijde. In samenwerking met zorg-

branches, VNG en VWS is de Ministeriële Regeling uitvoeringslasten tot 

stand gekomen. Hiermee is het gebruik van het berichtenverkeer volgens 

de i-standaarden verplicht geworden.

In 2019 rondt het Ketenbureau standaardadministratieprotocollen af. Deze 

vormen de basis voor verdere standaardisatie binnen de i-standaarden. Ze 

worden in de releases voor 2020 en verder meegenomen. 

https://istandaarden.nl
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AMBITIEUZE ARBEIDSMARKTAGENDA 

In 2018 werd een ambitieuze arbeidsmarktagenda opgezet. Deze is onder 

andere gericht op het creëren van een veilige en prettige werkomgeving. 

De agenda is bedoeld om de krapte aan zorgpersoneel voor de toekomst 

het hoofd te bieden. Daarnaast is het doel om aantrekkingskracht te hou-

den en te vergroten op de arbeidsmarkt en ondersteuning te bieden in het 

zijn van een goede werkgever in de ggz.

De overheid heeft een campagne Ik zorg gestart om mensen te werven voor 

de zorgsector. Ggz-instellingen hebben hieraan meegewerkt. Daarnaast 

zijn de inspanningen gericht op behoud van medewerkers voor de sector. 

Door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een veilig werkklimaat, aandacht 

voor werkdruk en roosteren, het bespreekbaar maken van agressie en het 

aangiftebeleid. 

In het hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over het 

verhogen van het aantal opleidingsplaatsen. In 2019 is 20 miljoen extra 

beschikbaar voor opleiden van diverse professionals, waaronder gz-pscho-

logen en verpleegkundigen. Ook voor de opleiding van de verslavingsarts 

komt hierdoor in 2019 een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar.  Het 

capaciteitsorgaan heeft in november 2018 geadviseerd de opleidingscapaci-

teit structureel te verhogen. 

Cruciaal voor een verbeterde arbeidsmarkt is daarnaast het terugdringen 

van de regelgekte, daarover zijn in het hoofdlijnenakkoord ggz en het foren-

sisch meerjarenakkoord concrete afspraken gemaakt. 

Cao  

In 2017 heeft GGZ Nederland namens haar leden een meerjarige cao met de 

vakorganisaties afgesproken. Deze loopt tot 1 juni 2019. In 2018 hebben er 

dan ook geen cao-onderhandelingen plaatsgevonden. Wel is er rondom de 

cao veel gebeurd. 

In 2018 zijn een aantal studieafspraken, die voortvloeiden uit het cao-ak-

koord, opgepakt en uitgewerkt. Een van deze studieafspraken was de 

‘operatie stofkam’. Een delegatie van zowel vertegenwoordigers van  

GGZ Nederland als de vakorganisaties heeft gekeken of de cao toeganke-

lijker en meer leesbaar kon worden gemaakt. Daarnaast zijn er, in goede 

samenwerking met het O&O-fonds GGZ, voorbereidingen getroffen voor een 

‘hackathon*’ omtrent de ggz-arbeidsmarkt. 

Deze hackathon vindt in het voorjaar van 2019 plaats. Ook is er stevig 

ingezet door werkgevers en vakorganisaties om de externe regeldruk tegen 

te gaan. Dit is een probleem dat in de hele zorg te zien is. Mede door onze 

lobby is in 2018 de campagne ‘Ik Zorg’ van start gegaan. Deze campagne 

heeft als doel om te laten zien hoe veelzijdig werken in Zorg & Welzijn is. 

Verder heeft in 2018 ook de aanpak van werkdruk en het vergroten van de 

regelruimte van medewerkers in de sector veel aandacht gekregen.

*Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers

non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor 

aangereikte casussen te beden

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/01/publiekscampagne-ik-zorg-van-start
https://www.ggznederland.nl/actueel/werk-dichterbij-voor-mensen-met-psychische-kwetsbaarheid
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Cao-next level aanpak

Naast bovenstaande inhoudelijke cao-zaken zijn er in 2018 verdere stappen 

gemaakt rondom een next level aanpak van de cao. Er zijn voorbereidingen 

getroffen om de inzet voor de nieuwe cao in 2019 op te halen bij de leden 

zelf tijdens de regiobijeenkomsten. Ook is de onderhandelingsdelegatie 

vanuit GGZ Nederland veranderd. Op deze wijze hebben we ons in 2018 

voorbereid om ook in 2019 een goede cao af te sluiten voor onze leden.

Werkgeversservice

De Werkgeversservice is beschikbaar voor onze leden. Met name HR- en 

P&O-functionarissen maken er gebruik van. Men kan er op het gebied van 

cao en gerelateerde arbeidsrechtelijke onderwerpen om ondersteuning en 

advies vragen. Dit kan per e-mail of telefonisch. 

In 2018 zijn er in totaal 1696 vragen gesteld. De meeste vragen werden ge-

steld over LFB en Verlof. Ook werden er veel vragen gesteld over het salaris 

en Bijzondere diensten.

Evaluatie Werkgeversservice 

Via Cao kennisnet en GGZ Connect hebben we alle HR-medewerkers 

individueel uitgenodigd om onze dienstverlening te evalueren. Op deze 

manier kunnen we nog beter afstemmen op de wensen van onze leden. 

De response was helaas laag: 12,5%. Van een groot deel van onze gebrui-

kers weten wij daarom niet hoe zij onze dienstverlening beoordelen. De 

algemene tendens is positief. Het rapportcijfer van 7,8 is een cijfer om trots 

op te zijn.

(Bestuurslid Eddy van Doorn 

portefeuille arbeidsmarkt): 

“Verlagen we de administratieve druk, 

dan wordt onze markt aantrekkelijker.”

Cursussen

Twee keer per jaar bieden we een ééndaagse starterscursus cao aan op de 

locatie van GGZ Nederland. Deze cursus is bedoeld om HRM-ers die net in 

de branche zijn komen werken wegwijs te maken in de belangrijkste onder-

werpen van de cao. In 2018 is deze cursus 4 keer gegeven op ons kantoor in 

Amersfoort. 

Daarnaast verzorgen wij ook ééndaagse in company trainingen op het ge-

bied van de CAO GGZ. Deze training wordt afgestemd op de behoefte van de 

organisatie (maatwerk) en wordt op locatie verzorgd. In 2018 hebben wij bij 

de in company training verzorgd bij Altrecht, De Bascule, GGZ Rivierduinen 

en Lentis.

https://www.ggznederland.nl/themas/cao-kennisnet
werkgeversservice@ggznederland.nl
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Informatiebijeenkomst Privacy/AVG 

Op 7 juni 2018 hebben wij, samen met AON, een informatiebijeenkomst 

gegeven over Privacy/AVG. Ongeveer vijftig leden waren aanwezig bij deze 

bijeenkomst. In het kader van deze nieuwe wetgeving is er in samenwer-

king met de werkgeversvereniging AWVN een handreiking voor onze leden 

opgesteld. Daarnaast is in overleg met de andere zorgbranches een (juri-

disch gecontroleerd) FAQ-overzicht opgesteld. 

Bezoek aan leden

Het eerste half jaar zijn er bezoeken gebracht aan de HR-afdelingen van Pro 

Persona, de Parnassia Groep en de Reinier van Arkel groep. Dit was naar 

aanleiding van de jaarrapportage over 2017 en in het kader van Next level. 

Daarnaast zijn we nagegaan welke leden geen gebruik maakten van onze 

dienstverlening. Deze leden (12 in totaal) hebben wij telefonisch of per mail 

benaderd om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen. 

Kerncijfers over de arbeidsmarkt Nederlandse ggz 

https://issuu.com/ggznederland/docs/ggz005_factsheet_arbeidsmarkt_web
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INFORMATIEBELEID EN VIPP GGZ

Het hoogtepunt van het gevoerde informatiebeleid voor 2018 was de lan-

cering van de zogenaamde VIPP-regeling. Deze regeling draagt bij aan de 

realisatie van de outcome-doelen van het informatieberaad zorg.

Wat is VIPP GGZ?
VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Cli-

ent & Professional. VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan 

cliënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, 

de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatievei-

ligheid en het stimuleren van eHealth. Met deze regeling wordt 

een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de 

cliënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttij-

den en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een 

impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen. VWS 

heeft 45 miljoen euro hiervoor beschikbaar gesteld voor ggz-instel-

lingen.

Visie @PATIENTconnect basis voor VIPP GGZ

In december 2017 presenteerde GGZ Nederland het visiedocument @

PATIENTconnect. Dit document gaf de gewenste impuls om ook een VIPP-re-

geling voor de ggz te realiseren en vormde de basis voor de invulling van de 

regeling. GGZ Nederland heeft intensief samengewerkt met het ministerie 

zodat zij de subsidieregeling VIPP GGZ op 1 november 2018 in de Staatscou-

rant kon publiceren. De regeling loopt tot 1 februari 2021.  

GGZ Nederland zorgde ervoor dat de regeling, samen met VWS, gevormd, 

uitgeschreven en gecommuniceerd werd. De samenwerking met VWS 

was intensief en goed. Er was ook veel afstemming met andere betrokken 

partijen zoals MedMij, VZVZ, Nictiz en Koppeltaal. De input voor de rege-

ling kwam van de leden zelf die intensief zijn betrokken in de kosten- en 

impactanalyse. Daarnaast nemen leden deel aan de - voor stuurgroep en 

klankbordgroep. De inzet in 2019 is primair gericht op ondersteuning van de 

leden bij het inschrijven op de regeling en de verdere implementatie.  

Informatieberaad

GGZ Nederland neemt deel aan en onderschrijft de vier doelen van het 

Informatieberaad Zorg, waar de verschillende (koepel)organisaties uit het 

zorgdomein samen met het ministerie van VWS aan werken:

• medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat

overzicht en overdracht mogelijk is: medicatieveiligheid;

• mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen 

persoonlijke gezondheidsgegevens: cliënt centraal;

• zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan

andere zorgverleners: overdracht;

• en gegevens worden maar één keer vastgelegd, en daarna herge-

bruikt: vastleggen.

In dat kader is in 2018 ook een set van 29 zorginformatiebouwstenen (zibs) 

voor de GGZ ontwikkeld, beproefd en vastgesteld met de redactieraad ZIBs 

ggz. Deze zijn opgenomen in de VIPP ggz-regeling. In de loop van 2019 

wordt deze set verder uitgebreid.

https://www.vipp-programma.nl
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Visiedocument%20waardegedreven%20ggz%20LowRes.pdf
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Visiedocument%20waardegedreven%20ggz%20LowRes.pdf
https://www.informatieberaadzorg.nl/
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ACUTE GGZ

Op het gebied van de acute zorg was 2018 een hectisch jaar. Bestuurders, 

managers, controllers en financials van de ggz-organisaties die crisiszorg 

leveren, hebben actief meegedacht en hard gewerkt. Ons doel was om de 

beschikbaarheid van de crisiszorg (brandweerfunctie) vergoed te krijgen en 

om de crisiszorg op sommige punten te verbeteren. 

Het ontwikkelen van een triagefunctie zoals bedoeld in de te implemen-

teren generieke module acute psychiatrie (GMAP) was in veel regio’s een 

speerpunt. In de 28 regio’s hebben de ggz-organisaties in de rol van regie-

voerder veel gesprekken met stakeholders gevoerd over de keten acute ggz. 

De controllers en zorginkopers dachten actief mee en deden voorwerk om 

de nieuwe bekostiging gebaseerd op beschikbaarheden in de implementa-

tie van de zorgstandaard per 2019 te kunnen realiseren.

Invoering nieuwe budgetsystematiek

Helaas bleek in september 2018 dat de kosten voor zowel de implementatie 

van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) als voor de nieuwe bud-

getsystematiek te hoog waren. Daardoor was er op landelijk en bestuurlijk 

niveau geen commitment om per 2019 de invoering door te laten gaan. 

Er zijn afspraken gemaakt tussen GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Ne-

derland om het zorgverkoop traject voor acute ggz zo goed mogelijk en in 

de geest van de GMAP te laten verlopen. Vanaf december 2018 zetten alle 

partijen zich in om in een nieuw traject daadwerkelijk in 2020 met de GMAP 

aan de slag te kunnen gaan. Het doel is om deze ook volgens de nieuwe 

budgetsystematiek bekostigd te krijgen.
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LANGDURIGE ZORG EN SOCIAAL DOMEIN

Als we kijken naar de langdurige zorg en het sociaal domein is er in 2018 

veel gebeurd. De Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Opvang is vast-

gesteld en er werden gesprekken gevoerd om te kijken hoeveel draagvlak 

er is voor het kwaliteitskompas en werd tussen UWV en GGZ Nederland het 

convenant Samen werken aan wat werkt ondertekend. Ook de Wet langdu-

rige zorg (Wlz) kreeg veel aandacht.

Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Opvang

Het ministerie van VWS stelde op 24 mei 2018 de ‘Meerjarenagenda Toe-

komst Beschermd Wonen en Opvang’ vast. Dit werd vastgesteld samen met 

elf betrokken organisaties (waaronder GGZ Nederland, RIBW Alliantie en 

Federatie Opvang).

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is erg tevre-

den met de uitkomst: “De meerjarenagenda vormt een heldere stip op de 

horizon. We hebben hiermee duidelijkheid en overeenstemming over wat 

er moet gebeuren om de opvang en ondersteuning van mensen in een 

kwetsbare situatie nog beter te regelen. Zodat zij zo goed mogelijk kunnen 

herstellen en mee kunnen doen aan de samenleving. Het advies van de 

commissie Dannenberg is me uit het hart gegrepen. Wat heeft hij of zij 

nodig en uitgaan van talenten van mensen. Ieder mens heeft talenten.”

De meerjarenagenda voorziet in een aantal activiteiten op een aantal 

gerichte thema’s. Bijvoorbeeld wonen, schulden en armoede, regionale 

samenwerking en continuïteit van zorg en ondersteuning. Het uitgangs-

punt van de commissie Dannenberg voor de meerjarenagenda wordt ook 

gesteund door GGZ Nederland. Er zijn echter wel vragen over de gewenste 

resultaten. Hoe gaan we de gestelde doelen bereiken? Wat is de rol van 

trekkers vanuit de verschillende branches, hoe worden zij ondersteund en 

welke rol zal het ministerie van VWS vervullen? Hoe wordt de stelselverant-

woordelijkheid ingevuld? 

Dit hebben Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland gezamenlijk 

aangegeven bij de staatssecretaris. Eind 2018 is in een bestuurlijk overleg 

met de staatsecretaris een versnellingsplan vastgesteld. De afgelopen 

periode hebben partijen zich ingespannen om de gestelde doelen op de ver-

schillende thema’s op landelijk en bovenal regionaal niveau vorm te geven. 

Kwaliteitskompas langdurige zorg

In 2018 is GGZ Nederland gestart met gesprekken met de leden van GGZ 

Nederland, de RIBW Alliantie en Federatie Opvang, cliënt- en familieverte-

genwoordigers en diverse kenniscentra. Deze gesprekken gingen over de 

ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskompas voor de langdurige ggz. Een 

kompas voor cliënten, hun naastbetrokkenen en medewerkers in de ggz 

van al het beschikbare behandel-, begeleidings- en ondersteuningsaanbod, 

over de grenzen van verschillende wettelijke kaders en financieringsstro-

men heen. 

Het is gebaseerd op de principes van positieve gezondheid en gerangschikt 

naar diverse fasen van herstel en herstelperspectieven. Het doel is om meer 

inzicht te creëren in de kwaliteit van herstelgerichte zorg. Zorgaanbieders 

kunnen het kompas ook gebruiken als referentie bij de organisatie van zorg. 

Uit de gesprekken bleek dat er voldoende draagvlak is voor zo’n kwaliteits-

kompas. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/24/meerjarenagenda-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/24/meerjarenagenda-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
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Staatssecretaris Blokhuis 

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport): 

“De meerjarenagenda geeft duidelijkheid 

en overeenstemming over wat er moet 

gebeuren om de opvang en

 ondersteuning van mensen in 

een kwetsbare situatie nog beter te regelen.”

Kostenonderzoek Wet langdurige zorg (Wlz)

Begin 2018 rondde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het Wlz-kostenon-

derzoek af naar de zorgzwaartepakketten met verblijf en behandeling in de 

langdurige ggz (de zzp’s ggz-b). GGZ Nederland vond de resultaten uit het 

onderzoek over 2016 gedateerd. Naar onze mening was er te weinig gedaan 

met de kwaliteit van de zorg. Daarom zijn we na overleg met de NZa met 

enkele leden een eigen, normatief kostenonderzoek gestart. We hebben 

eerst aan ervaringsdeskundigen, behandelaars en begeleiders gevraagd 

wat goede zorg is per zorgprofiel (zzp ggz-b). Ook hebben we gevraagd wie 

die zorg zou moeten leveren. Daarna zijn we gaan rekenen. 

Dit leverde een heel ander palet aan herstelondersteuning op verschillende 

levensgebieden op dan binnen de bestaande zzp’s ggz-b is opgenomen. De 

NZa berekende dat er op landelijk niveau € 135 mln. extra budget nodig 

is om die kwaliteitszorg in de Wlz te kunnen leveren. Het ministerie van 

VWS wilde vorig jaar nog niet zover gaan. Wel zijn naar aanleiding van het 

Wlz-kostenonderzoek van de NZa de tarieven van de zzp’s ggz-b 6 en 7 ver-

hoogd. Vanaf 2019 is er in totaal € 10 mln. extra budget hiervoor beschik-

baar. GGZ Nederland blijft pleiten voor een normatieve insteek, omdat de 

kwaliteit van de Wlz-zorg voorop moet staan.

Toegang Wlz voor de ggz

Het kabinet Rutte III wil de toegang tot de Wlz per 2021 openstellen voor 

de ggz. Alle cliënten die voldoen aan de zorginhoudelijke criteria ‘behoefte 

aan permanent toezicht’ of ‘behoefte aan 24 uur zorg nabij’ maken dan 

aanspraak op behandeling, begeleiding en verblijf in de Wlz. GGZ Neder-

land is in 2018 intensief betrokken geweest bij de voorbereiding van het 

wetsvoorstel. De inhoudelijke focus lag op de ontwikkeling van nieuwe 

zorgprofielen voor alle groepen cliënten in de toekomstige Wlz (inclusief 

cliënten in beschermd wonen), op het al dan niet integraal behandelen 

in de Wlz en op de toegang tot de Wlz voor kinderen, jongeren en ander 

bijzondere doelgroepen. 

Door onze zorgen hierover te delen met de Tweede Kamer heeft staatssecre-

taris Blokhuis halverwege het jaar beloofd om hier nader onderzoek naar 

te doen. Samen met deskundigen uit het werkveld hebben GGZ Nederland, 

de RIBW Alliantie en Federatie Opvang daarom in het najaar deelgenomen 

aan diverse expertsessies van het ministerie van VWS en de NZa. Hierdoor 

is er inzicht gekomen in de onderliggende problematiek voor cliënten, 

hun naastbetrokkenen en professionals en ook in mogelijke oplossingen 

daarvoor. 

Afhankelijk van politieke besluitvorming over deze specifieke onderwerpen 

gaan we hier opnieuw aandacht voor vragen van de Tweede Kamer (als het 

wetsvoorstel behandeld wordt). Verder hebben we in 2018 de implementa-

tie van deze omvangrijke wetswijziging voorbereid. 

‘Samen werken aan wat werkt’

In 2018 werd in het bijzijn van staatssecretaris van VWS en SZW het 

convenant samen werken aan wat werkt ondertekend. Hiermee wordt 

de lopende samenwerking tussen UWV en GGZ Nederland (sinds 2012) 

https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Convenant_KPF.pdf
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geïntensiveerd en verbreed. Samen met de overige deelnemende partijen 

(Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, VNG, 

Stichting samen Sterk zonder Stigma) wordt ingezet op de ondersteuning 

naar betaald werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De 

overheid zet samen met het UWV nog eens 1,5 miljoen euro extra in om te 

helpen bij de toeleiding naar werk.

De ondertekening van 

de meerjarenagenda
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In het hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over de 

bekostiging en het stimuleren van contractering. 

Nieuwe bekostiging voor de ggz en forensische zorg

Partijen werken toe naar een nieuwe bekostiging voor de geneeskundige 

ggz die (goed en tijdig) op- en afschalen van zorg en (toetsing op) gepast 

gebruik van zorg ondersteunt. Met de nieuwe bekostiging wordt ook een 

vermindering van de administratieve lasten nagestreefd en een versnelling 

van de declaratiemogelijkheden en informatievoorziening over zorgkosten 

en -gebruik. De NZa heeft na de zomer van 2018 een zorgprestatiemodel 

gepresenteerd waarin consulten, verrichtingen en verblijfsdagen de basis 

zijn van de bekostiging. 

GGZ Nederland heeft dit model als kansrijk beoordeeld. De volgende criteria 

zijn door GGZ Nederland vastgesteld die wij telkens hanteren bij de beoor-

deling van de voorstellen van een nieuwe bekostiging voor de ggz en fz:

1. Reële relatie tussen behandelinzet en factuur

2. Geen perverse prikkels die ontstaan door ‘een zaagtand’

3. Doorlooptijd verkorten, minimaal einde jaar afsluiten

4. Niet-planbare zorg moet rendabel geleverd kunnen worden

5. Administratieve lasten moeten substantieel verminderen

6. Voorkomen trendbreuk in informatie

Partijen vinden een zorgvuldig implementatieproces belangrijk. Er is een 

programmastructuur ingericht die het zorgprestatiemodel verder uitwerken 

en de implementatie inclusief ICT voorbereiden. 

Pilot zorgclustermodel

In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat partijen de nu lopende pilot in 

het kader van de ontwikkeling van het zorgclustermodel tot een goed einde 

brengen. Het zorgclustermodel is een systeem dat cliënten indeelt op basis 

van de complexiteit en zwaarte van de zorgvraag.

Door leden van GGZ Nederland is in 2018 veel informatie aangeleverd voor 

de pilot van het zorgclustermodel. Hoe meer ervaring er wordt opgedaan 

met dit model, hoe kritischer de geluiden binnen onze vereniging werden 

over de uitvoerbaarheid, administratieve belasting en toegevoegde waarde. 

Daarom hebben we in 2018 besloten een tweesporenbeleid te voeren. Een 

nieuwe bekostiging wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt bekeken op welke 

wijze we zorgvraagtypering kunnen ontwikkelen, en hoe we de resultaten 

van de pilot daarvoor kunnen gebruiken. 

Kostprijsonderzoek

In 2018 is de NZa een kostprijsonderzoek gestart. Dit wordt gebruikt voor 

herziening van de dbc-tarieven per 2020 en voor de nieuwe bekostiging 

ggz/fz. Leden leveren hiervoor kostprijsgegevens op, GGZ Nederland parti-

cipeert met leden in de werkgroep van de NZa die dit moet vertalen naar 

tarieven. 

Bekostigingsexperiment 

Een andere afspraak in het hoofdlijnenakkoord ggz is de totstandkoming 

van een bekostigingsexperiment voor een aantal niet-BIG-beroepen. De 

inzet van onder meer de ervaringsdeskundige en psychodiagnostisch 

werkende is hard nodig om wachttijden te kunnen reduceren en opgeleide 

professionals een plek te geven in de ggz. Met partijen is hard gewerkt aan 

BEKOSTIGING EN STIMULEREN CONTRACTERING
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een werkbare experimenteervorm. Dit is in 2018 tot onze teleurstelling niet 

gelukt. In 2019 wordt dit vervolgd. 

Stimuleren contractering

Een andere afspraak in het hoofdlijnenakkoord betreft het aantrekkelijker 

maken van contractering. Iedere aanbieder die dat wil en bepaalde vereis-

ten voldoet komt in aanmerking voor een contract. GGZ Nederland heeft 

leden gefaciliteerd in de contractering door onder meer. Hier werkwijzer 

MNV en contractenscan invoegen.

Tools 2018
In 2018 zijn een tweetal tools ontwikkeld ter ondersteuning van de 

in- en verkoop van onze zorg:

Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf

(Ontwikkeld samen met MIND, ZN en VNG) 

Deze werkwijzer maakt duidelijk welke afspraken in de regio nodig 

zijn om de overgang van verblijf in een ggz-instelling naar ggz zorg 

thuis te verbeteren. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzeke-

raars moeten deze afspraken voor 1 januari 2019 hebben gemaakt.

Juridische scan zorgcontracten

Met de contractenscan kunnen zorginkoop overeenkomsten wor-

den beoordeeld die door zorgverzekeraars zijn opgesteld (op grond 

van de Zvw), als de inkoopdocumenten die door gemeenten/

regio’s zijn opgesteld op grond van de Wmo 2015 en Jeugdwet. In 

dat kader zijn twee afzonderlijke ‘contractenscans’ ontwikkeld. Een 

contractenscan voor het domein van de Zvw en een contracten-

scan voor het sociaal domein van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

https://www.ggz-connect.nl/bericht/11235/werkwijzer-voor-soepele-overgang-van-verblijf-in-ggz-instelling-naar-zorg-thuis
https://www.ggz-connect.nl/bericht/10963/juridische-scan-voor-zorgcontracten
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WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN

In 2018 zijn er verschillende nieuwe wetten aangenomen, geëvalueerd en 

gewijzigd, waarbij wij ons elke keer weer hard maken voor werkbare en 

haalbare wetgeving met zo min mogelijk administratieve lasten. Een paar 

in het oog springende wetten in 2018 zijn de Wet verplichte ggz en de Wet 

forensische zorg. 

De Wet forensische zorg (Wfz)

In januari 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel forensische zorg 

aangenomen. De Wet forensische zorg (Wfz) is in februari 2018 in het 

Staatsblad gepubliceerd. De nieuwe wet vervangt het ‘Interimbesluit foren-

sische zorg’ en regelt de invoering van een nieuw stelsel voor forensische 

zorg. De belangrijkste doelen van deze wet zijn: 

- de juiste cliënt op de juiste plek;

- het creëren van voldoende forensische zorgcapaciteit;

- kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving;

- een goede aansluiting tussen de forensische en de curatieve zorg.

Er is een projectgroep gestart die met diverse partijen uit het veld werkt 

aan de implementatie van deze wet op het vlak van o.a. gegevensuitwisse-

ling, governance van aanbieders en inkoop van forensische zorg. 

GGZ Nederland heeft meerdere malen haar zorgen geuit over de korte 

implementatietijd en de onduidelijkheden rondom de inhoud en invoering 

van de wet op 1 januari 2019. In de zomer was namelijk de onderliggende 

regelgeving bij de wet nog niet klaar. 

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Ook is in januari 2018 door de Eerste Kamer het wetsvoorstel verplichte 

geestelijke gezondheidszorg aangenomen. De Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wvggz) bevat regels voor het kunnen verlenen van 

verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis. Deze wet 

treedt op 1 januari 2020 in werking. Samen met de ‘Wet zorg en dwang 

psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten’ vervangt 

deze de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet 

Bopz). 

Ter voorbereiding van de implementatie van de Wvggz zijn diverse acties 

in 2018 in gang gezet. Naast het actief meedenken op en beïnvloeden 

van de lagere regelgeving, heeft GGZ Nederland ook een belangrijke rol in 

het landelijke ketenprogramma Wvggz. Dit programma moet de uitwisse-

ling van gegevens en/of informatie tussen de ketenpartners vormgeven 

en bevorderen dat alle ketenpartners inzichtelijk hebben voor welke 

implementatieactiviteiten zij afhankelijk zijn van elkaar. Een complex en 

intensief traject waarbij de inrichting van een landelijk ggz-koppelpunt 

een belangrijk onderdeel is. Dit programma loopt door in 2019. 

Verder heeft GGZ Nederland - naast de bestaande Queridogroepen die een 

belangrijke rol hebben vervuld bij de ontwikkeling van informatieproduc-

ten, beantwoorden van juridische vragen en beïnvloeding van wet- en 

regelgeving -  diverse andere werkgroepen gestart met leden om de im-

plementatie van de wet zo goed mogelijk voor te bereiden. Denk aan een 

werkgroep huisregels, beleidsplan, regioplan, klachtenbeleid, privacy etc. 

https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-forensische-zorg
https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-verplichte-ggz


|  Jaarverslag 2018

Voorwoord

Next Level GGZ

Nieuwe bestuursakkoorden 

Agenda gepast gebruik en 

transparantie

Transformatieproces jeugdzorg

Wachttijden: analyse naar 

gerichte actie in de regio

Regelgekte: de aard en impact 

van administratieve lasten

Ambitieuze arbeidsmarktagenda

Informatiebeleid en VIPP GGZ

Acute ggz

Langdurige zorg en 

sociaal domein

Bekostiging en stimuleren 

contractering

Wetgeving en juridische zaken

GGZ Nederland internationaal

Politiek & Lobby

Media

27

Ook zijn er verschillende landelijke werkgroepen vanuit de overheid of het 

ketenprogramma waar GGZ Nederland actief in participeert. 

Tot slot is in 2018 een subsidieproject voorbereid en aangevraagd om de 

ARGUS dataset en aanlevering aan te passen aan de nieuwe wetgeving en 

praktijk. Deze is begin 2019 gestart.

Al met al is de voorbereiding van de invoering van de Wvggz een zeer om-

vangrijke en complexe klus die ook in 2019 de volle aandacht krijgt. 

Overige wetgeving

Hoewel de WFZ en de Wvggz er in 2019 wel uitspringen qua omvang is er 

natuurlijk ook veel gebeurd op andere wetgevingstrajecten denk bijvoor-

beeld aan de evaluatie van de Wet Big, de Wgbo, de Wkkgz en de Wmcz. 

GGZ Nederland wordt hierin als belangrijke partner geconsulteerd of voert 

actief lobby richting de Kamer. Ook is in mei 2018 de AVG in werking getre-

den. Hiervoor zijn verschillende informatieproducten en modelovereenkom-

sten ontwikkeld en gedeeld met de leden. 

Juridische helpdesk

Tot slot hebben we ook in 2018 weer veel vragen beantwoord, adviezen 

gegeven en informatie gedeeld met leden die de juridische helpdesk tot op 

heden altijd goed weten te vinden. 



|  Jaarverslag 2018

Voorwoord

Next Level GGZ

Nieuwe bestuursakkoorden 

Agenda gepast gebruik en 

transparantie

Transformatieproces jeugdzorg

Wachttijden: analyse naar 

gerichte actie in de regio

Regelgekte: de aard en impact 

van administratieve lasten

Ambitieuze arbeidsmarktagenda

Informatiebeleid en VIPP GGZ

Acute ggz

Langdurige zorg en 

sociaal domein

Bekostiging en stimuleren 

contractering

Wetgeving en juridische zaken

GGZ Nederland internationaal

Politiek & Lobby

Media

28

GGZ NEDERLAND INTERNATIONAAL 

Het internationale beleid van GGZ Nederland zorgt ervoor dat er over de 

eigen landsgrenzen heen gekeken wordt. Dat is noodzakelijk in de wereld 

van vandaag. Een wereld waarin grenzen vervagen en afstanden kleiner 

worden. Internationale samenwerking is van steeds groter belang. Het 

versterkt niet alleen de ggz in Nederland, maar ook de ggz wereldwijd. 

Bovendien creëert deze samenwerking grote meerwaarde voor leden van 

GGZ Nederland én beïnvloeden internationale organisaties de beeldvorming 

en het beleid van de Nederlandse overheid voor de ggz. De internationale 

inzet van GGZ Nederland is gericht op lobby, belangenbehartiging en inter-

nationale kennisuitwisseling.

GGZ Nederland participeert in een aantal internationale netwerken. Zo 

hebben we Jan Berndsen (Lister) voorgedragen als voorzitter van Mental 

Health Europe (MHE). Dit is dé Europese koepelorganisatie op het gebied 

van geestelijke gezondheid en vertegenwoordigt aanbieders, professionals 

én (ex-)cliënten. MHE beheert een actief netwerk van Europarlementari-

ers en organiseert regelmatig, jaarlijks op World Mental Health Day, een 

bijeenkomst in het Europees Parlement.

EuroHealthNet

EuroHealthNet is een stevige Brusselse netwerkorganisatie die gericht is op 

publieke gezondheid. Vanuit Nederland is het RIVM het grootste lid, GGZ 

Nederland is partner. Door dit netwerk hebben wij toegang tot een breed 

netwerk van zowel Europese organisaties die zich bezighouden met publie-

ke gezondheid als een netwerk bij de Europese Commissie en het Europees 

Parlement.

Het International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL)

Het IIMHL is een samenwerkingsverband van acht landen (Australië, 

Canada, Engeland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Schotland, de Verenigde Staten 

en Zweden) dat zich richt op het verbeteren van de ggz. Via een netwerk-

constructie worden kennis en innovaties met de buitenwereld gedeeld. 

Het bestuur van GGZ Nederland heeft besloten om per 1 januari 2019 lid te 

worden van IIMHL. Hierdoor hebben wij de kans om de internationale agen-

da voor de ggz te bepalen én te beïnvloeden.

European Community based Mental Health Service Providers 

(EUCOMS) 

EUCOMS is een Europees netwerk van ggz-organisaties en hun cliënten en 

is een initiatief van GGZ Nederland, GGZ Noord-Holland-Noord, European 

Assertive Outreach Foundation (EAOF) en het Trimbos-instituut. Aanleiding 

voor de oprichting was dat aanbieders van community mental health care 

onvoldoende werden vertegenwoordigd op Europees beleidsniveau. Het 

doel van EUCOMS is om regionaal georganiseerde geestelijke gezond-

heidszorg verder te ontwikkelen in samenwerking met zorggebruikers, hun 

netwerken en zorgaanbieders.

European Alliance for Mental Health – Employment & Work

Tot slot is GGZ Nederland founding father van de European Alliance for Men-

tal Health – Employment & Work. Dit is een alliantie waarin de krachten 

worden gebundeld door AEIP (Europese koepel voor pensioenfondsen en 

sociale verzekeraars), AIM (Europese koepel van zorgverzekeraars), EPHA 

(publieke gezondheid), EuroHealthNet, Mental Health Europe en  

http://www.iimhl.com
http://www.eucoms.net
https://eumhalliance.com
https://eumhalliance.com
https://eurohealthnet.eu
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GGZ Nederland. Hierdoor staat in Brussel het brede belang van goede 

geestelijke gezondheid in alle domeinen op de kaart en is het mogelijk om 

invloed uit te oefenen op de Europese Commissie. De Alliantie organiseert 

jaarlijks een tweetal bijeenkomsten en publiceert statements over geestelij-

ke gezondheid en werk.

Internationale activiteiten next level

GGZ Nederland wordt een Next Level organisatie, een organisatie die slag-

vaardig in de toekomst kan kijken en doet wat onze leden van ons verwach-

ten. Voor onze internationale activiteiten betekent dit dat we met elkaar 

gaan nadenken hoe we het een plek kunnen geven in de nieuwe organisa-

tie en wat de reikwijdte van de ondersteuning vanuit het bureau van  

GGZ Nederland is en wat leden zelf oppakken. Op 22 november hebben we 

samen met onze leden gesproken over de wensen en kansen. Een belangrij-

ke conclusie is dat het belang van internationale activiteiten wordt herkend 

en dat we onze krachten moeten bundelen. Niet middels het opzetten 

van een nieuw consortium, maar vooral door te kijken hoe we bestaande 

netwerken en activiteiten met elkaar kunnen verbinden. Er is veel draag-

vlak voor het inrichten van een Waardenetwerk Internationaal. Dit wordt in 

2019 verder uitgewerkt. 
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POLITIEK & LOBBY

Public Affairs ondersteunt de realisatie van de tien afgesproken prioriteiten. 

Wat is er nodig voor de juiste zorg op de juiste plek, aanpak van de regel-

druk, verbetering arbeidsmarkt, zorgstandaarden, zorgvuldige bekostiging, 

terugdringing van de wachttijden, een veilige samenleving, goede jeugd-

zorg, betere preventie en een duurzaam informatiebeleid? 

Gesloten akkoorden

In 2018 zijn drie grote akkoorden gesloten: 

• Het Hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022

Met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MIND,

NVvP, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland, NIP, P3NL, LVVP, RIBW Allian-

tie, Federatie Opvang, InEen en platform MEER GGZ.

• Het Meerjarenakkoord forensische zorg 2018-2022

Met het ministerie van Justitie en Veiligheid, Vereniging Gehandicap-

tenzorg Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang.

• Het Nationaal preventieakkoord - deelakkoord roken.

Lobby

De lobby-informatie komt uit de waardenetwerken en winning teams. Onze 

boodschappen worden hierin afgestemd en getoetst. We merken dat deze 

nieuwe werkwijze van grote waarde is. GGZ Nederland heeft in 2018 diverse 

gesprekken gevoerd met Tweede Kamerleden van de vaste commissies voor 

Volksgezondheid, Justitie, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. Dit was 

voorafgaand aan hun beleids- en wetgevingsoverleggen met de regering. 

Krachten bundelen

Waar het kan, zoeken we verbinding met andere belangenorganisaties. 

De stappen die we met elkaar willen zetten, de benodigde investeringen, 

passende wet- en regelgeving en de goede voorbeelden en resultaten 

hebben we met wisselende coalities voor het voetlicht gebracht. Regel-

matig bundelden we de krachten met onder andere: de RIBW Alliantie en 

Federatie Opvang, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en 

VNG, Brancheorganisaties Zorg (BoZ), partners in de Agenda Gepast Gebruik 

en Transparantie (AGGT) partners, MIND, P3NL en ZN.

In de praktijk

Niets kan een boodschap zo van het papier tillen als een directe inkijk in de 

praktijk. Werkbezoeken, expertmeetings en interviews in de media, maken 

het verschil. Niet eerder zijn er in onze sector zoveel werkbezoeken door 

Kamerleden afgelegd als in 2018. Precies deze samenwerking met de leden 

van GGZ Nederland willen we verder versterken in 2019. Ook willen we de 

digitale middelen meer gestructureerd inzetten voor onze Public Affairs. 

Aandacht vragen voor knelpunten
In brieven, position papers en consultaties hebben we zo concreet 

mogelijk aandacht gevraagd voor knelpunten in voorwaarden en 

uitvoering van de afspraken. Via webberichten en e-magazines 

konden we de inspanningen en verbeteringen van onze lidorga-

nisaties goed in beeld brengen. De factsheets Kerncijfers ggz, 

Arbeidsmarkt ggz, Acute ggz ondersteunden onze boodschap met 

feiten en cijfers. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/11/bestuurlijk-akkoord-geestelijke-gezondheidszorg-ggz-2019-t-m-2022
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z14122&did=2018D39733
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord
https://www.ggznederland.nl/actueel/ggz-brieven
https://www.ggznederland.nl/themas/emagazines-ggz-nederland
https://www.ggznederland.nl/actueel/kerncijfers-over-de-nederlandse-ggz
https://www.ggznederland.nl/actueel/kerncijfers-arbeidsmarkt-ggz--problemen-en-oplossingen-in-kaart
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Factsheet%20acute%20ggz%20en%20Gemeenten%2020180713..pdf
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MEDIA 

De media weten GGZ Nederland goed te vinden. De aard van de vragen is 

over het algemeen duiding van het nieuws, achtergronden en onderbouwing 

met feiten en cijfers. Daarnaast worden we regelmatig gevraagd om inter-

views te geven in overwegend landelijke media. In 2018 heeft de afdeling 

Communicatie ongeveer 300 persvragen beantwoord, die hebben geleid tot 

ruim 100 uitingen op radio, tv en in de schrijvende pers. Nieuws over wacht-

tijden, regelgekte, forensische zorg en personen met verward gedrag hebben 

voor GGZ Nederland de meeste uitingen opgeleverd. Daarnaast was er veel 

aandacht voor de arbeidsmarkt en het hoofdlijnenakkoord ggz.

Thema’s in de media 

Wachttijden 

Naar aanleiding van nieuwe cijfers van de NZa over wachttijden in april 

heeft Jacobine Geel verschillende interviews gegeven: Het NOS Journaal 

besteedde op 11 april aandacht aan het onderwerp. Voor de acht uur 

uitzending klik hier (item start na 12 minuten). Voor het interview op BNR 

Nieuwsradio, klik hier.  

Veel mediabelangstelling was er in juni voor de vervolgaanpak wachttijden 

van GGZ Nederland, MIND en ZN. Partijen willen alles op alles zetten om 

de wachttijden terug te dringen. Voorwaarde is dat er in het hoofdlijnenak-

koord concrete afspraken komen voor een forse investering in de arbeids-

markt en een substantiële reductie van de administratieve lasten, gaf  

GGZ Nederland aan in Zorgvisie.  

Radar besteedde in oktober aandacht aan de wachttijden in de ggz. In de 

uitzending werd gemeld dat de Inspectie voortaan zorgaanbieders mede 

gaat beoordelen op hun maatregelen om wachtlijsten tegen te gaan. Arti-

kelen hierover verschenen in Trouw, Nu.nl en Skipr. Lees hier onze reactie 

aan Radar en ons standpunt over het rapport van de Inspectie. 

In december kwamen we met een actueel beeld van het aantal wachten-

den in de ggz. GGZ Nederland telde met behulp van leden de mensen op de 

actuele wachtlijst en kwam op de helft minder wachtenden dan de 60.000 

die eerder in de media werden voorgesteld. De wachtlijst oplossen blijft een 

behoorlijke uitdaging. ‘Een van de oplossingen ligt bij een betere samen-

werking tussen huisartsen, specialisten, thuiszorg en wijkteams.’ Zorg+Wel-

zijn publiceerde over de actuele cijfers. 

Arbeidsmarkt 

GGZ Nederland heeft in januari meegewerkt aan een artikel van de NOS 

over het grote aantal moeilijk te vervullen vacatures voor psychiaters, 

maar ook voor andere beroepsgroepen zoals ggz-psychologen, klinisch 

psychologen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. De ar-

beidsmarktproblematiek in de ggz was in 2018 een van onze speerpunten, 

waarbij er aandacht was voor alle beroepsgroepen. In april publiceerde de 

branchevereniging haar arbeidsmarkt agenda. Personeelstekorten in de 

ggz nemen alleen maar toe. De arbeidsmarktagenda gaf een analyse van 

het probleem, de oorzaken en wat aan oplossingen zijn. Dit nieuws werd 

overgenomen door de Zorgkrant. In november ging de publiekscampagne 

“Ik zorg” van VWS van om nieuwe werknemers in de zorg en welzijn aan 

https://nos.nl/uitzending/32504-nos-journaal.html
https://www.bnr.nl/player/audio/10080346/10342522
http://www.ggznederland.nl/actueel/partijen-vragen-extra-tijd-voor-aanpak-wachttijden
https://www.zorgvisie.nl/wachttijden-ggz-nog-zeker-tot-medio-2019/
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tv-uitzending-22-10-2018/
https://www.trouw.nl/samenleving/inspectie-grijpt-in-op-wachtlijsten-in-de-psychiatrie-~a50817d3/
https://www.nu.nl/gezondheid/5528012/inspectie-houdt-voortaan-toezicht-inkorten-wachttijden-ggz-instellingen.html
https://www.skipr.nl/actueel/id36279-igj-beoordeelt-ggz-voortaan-op-maatregelen-tegen-wachtlijsten.html
https://www.ggznederland.nl/actueel/reactie-ggz-nederland-op-uitzending-radar-en-inspectierapport-over-wachttijden
https://www.zorgwelzijn.nl/wachtlijst-ggz-is-een-gezamenlijk-probleem-in-sociaal-domein/
https://www.zorgwelzijn.nl/wachtlijst-ggz-is-een-gezamenlijk-probleem-in-sociaal-domein/
https://nos.nl/artikel/2209831-gezocht-in-het-hele-land-663-psychiaters-m-v.html
http://www.ggznederland.nl/actueel/personeelstekorten-ggz-nemen-alleen-maar-toe
https://zorgkrant.nl/ggz/8686-toename-personeelstekorten-in-de-ggz
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te trekken. Ook medewerkers van onze leden hebben enthousiast aan de 

campagne gewerkt. Lees ons bericht, onder andere Nieuws.nl , Medisch 

Contact en NOS.

Forensische zorg 

Wij luidden in juni de noodklok over de veiligheid in de forensische zorg. 

Het onderzoek ‘Forensische Zorgen’ van AEF naar de veiligheid in forensi-

sche klinieken liet een verontrustend beeld zien van onveilige situaties op 

de werkvloer en een verminderde kwaliteit van zorg. Media hebben deze 

noodkreet massaal opgepikt, onder andere RTL4, NOS 22:00 uur (item be-

gint bij 02:14), NOS 20:00 uur (item begint bij 15:04), Trouw, AD, Telegraaf, 

Zorgvisie, Skipr en Hart van Nederland hebben er aandacht aan besteed.

Hoofdlijnenakkoorden

Voorzitter Jacobine Geel zette in juli namens GGZ Nederland haar handte-

kening onder het hoofdlijnenakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg. 

Het  onderhandelaarsakkoord heeft veel media-aandacht opgeleverd, onder 

andere in Trouw, NRC, Skipr, NOS, Zorgvisie. 

NRC kwam in oktober met een reconstructie van de totstandkoming van 

de hoofdlijnenakkoorden, voorzitter Jacobine Geel heeft aan dit artikel 

meegewerkt.

In november gaven we een reactie gegeven aan Zorgvisie over het belang 

van deelname van de VNG in het hoofdlijnenakkoord. De VNG is onmisbaar 

voor onze leden, zeker binnen het sociale domein. Voor een goede uit-

stroom uit ggz-instellingen is een actieve inzet van gemeenten rond wonen 

en ambulante begeleiding hard nodig.

Regelgekte

Verschillende media, waaronder Skipr, besteedden in januari aandacht 

aan het bericht van GGZ Nederland over het aantal handtekeningen dat is 

opgehaald in de campagne ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’. Naast meer dan 

162.000 handtekeningen leverde de campagne de uitdrukkelijke steun van 

de minister en de staatssecretaris op.

In juni was er in NRC aandacht voor de administratieve lasten in de Jeugd-

zorg. Gemeenten houden zich slecht aan afspraken om administratieve 

problemen in de jeugdzorg op te lossen. Dit stellen jeugdzorgorganisaties 

in een enquête van Jeugdzorg Nederland. We vroegen hier ook aandacht 

voor tijdens het debat over administratieve lasten in de Tweede Kamer. 

Lidinstelling Arkin opende in de zomer de deuren voor NRC voor een ver-

haal over de regelgekte in de ggz: De ‘lijstjesman’ brengt tijd door achter 

de computer, niet met de cliënt. Het artikel leidde meteen tot vragen in 

de Tweede Kamer van de SP tijdens de begrotingsbehandeling van het 

ministerie van VWS. Staatssecretaris Blokhuis gaf aan dat hij de Kamer in 

december over de voortgang van aanpak regeldruk wil informeren. 

Personen met verward gedrag 

Onder de titel ‘Het debat over verwarde personen ontward’ schreef Trouw 

in februari een stuk naar aanleiding van politiemeldingen over personen 

met verward gedrag. Experts beoordeelden stellingen: wat is werkelijkheid 

en wat is mythe. De stelling van GGZ Nederland dat het beeld van personen 

met verward gedrag stigmatiserend werkt, werd beoordeeld als werkelijk-

heid. 

De politie publiceerde in maart cijfers over het aantal meldingen over per-

sonen met verward gedrag, er is sprake van een stijging van 12%.  

GGZ Nederland publiceerde een reactie waarin we aangeven dat de signa-

len lastig te duiden zijn en dat er geen conclusies aan te verbinden zijn. 

Deze reactie werd overgenomen door vakpers zoals Zorgvisie. 

Het Tijdschrift voor de Politie interviewde in april Jacobine Geel voor het 

themanummer over verward gedrag. 

Met een paginagrote advertentie in de Volkskrant pleitten in september 

https://www.ggznederland.nl/actueel/publiekscampagne-ik-zorg-van-start
https://nieuws.nl/algemeen/20181101/campagne-gestart-voor-meer-mensen-in-de-zorg/
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/zeshonderd-zorgmedewerkers-zoeken-collegas-.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/zeshonderd-zorgmedewerkers-zoeken-collegas-.htm
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2257408-zorg-komt-steeds-meer-personeel-tekort-we-moeten-nu-nee-verkopen.html
https://www.rtl.nl/video/b07b72c9-df6b-4346-b799-a3cf54df94a5/
https://nos.nl/uitzending/33926-nieuwsuur.html
https://nos.nl/uitzending/33924-nos-journaal.html
https://www.trouw.nl/samenleving/kwaliteit-van-de-forensische-zorg-staat-zwaar-onder-druk~ab01dab1/
https://www.ad.nl/politiek/ruzie-over-hard-rapport-tbs-klinieken~ac05e916/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2193059/deskundigen-slaan-alarm-over-tbs-stelsel
https://www.zorgvisie.nl/toenemende-druk-forensische-zorg-ernstig/
https://www.skipr.nl/actueel/id34977-kabinet-maakt-geld-vrij-voor-forensische-zorg.html
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/snel-meer-geld-nodig-voor-tbs-klinieken-en-psychiatrische-instellingen/
http://www.ggznederland.nl/actueel/hoofdlijnenakkoord-ggz-getekend
http://www.ggznederland.nl/actueel/hoofdlijnenakkoord-ggz-getekend
https://www.trouw.nl/samenleving/extra-opleidingsplaatsen-moeten-wachtlijstpsychiatrie-uiteindelijk-korter-maken-~a01b849b/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/04/in-de-geestelijke-gezondheidszorg-moet-veel-gebeuren-met-weinig-geld-a1608914
https://www.skipr.nl/actueel/id35143-vws-geeft-ggz-geld-voor-meer-opleidingsplekken.html
https://nos.nl/artikel/2239856-akkoord-over-kortere-wachttijden-in-geestelijke-gezondheidszorg.html
https://www.zorgvisie.nl/ggz-tekent-hoofdlijnenakkoord-en-dit-staat-er-in/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/15/hoe-slimme-ambtenaren-19-miljard-op-zorg-bespaarden-a2568685
https://www.zorgvisie.nl/hoofdlijnenakkoord-ggz-staat-op-losse-schroeven/?reauth=1
https://www.skipr.nl/actueel/id33163-meer-dan-162-duizend-handtekeningen-tegen-regelgekte-ggz.html
http:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/29/jeugdzorg-gemeenten-negeren-afspraken-over-minder-administratie-a1604610
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/15/hoe-slimme-ambtenaren-19-miljard-op-zorg-bespaarden-a2568685
https://www.trouw.nl/samenleving/debat-over-verwarde-personen-ontward~a9f5296d/
http://www.ggznederland.nl/actueel/reactie-ggz-nederland-op-stijging-overlast-door-mensen-met-verward-gedrag
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tal van prominente Nederlanders om meer oog te hebben voor elkaar. Het 

initiatief van het manifest komt van het Schakelteam Personen Verward 

Gedrag. Jacobine Geel heeft het manifest namens GGZ Nederland onder-

steund. Onder andere Skipr en Trouw publiceerden erover.

Jeugd in de media

Kinderen die seksueel zijn misbruikt, belanden te vaak op gesloten afdelin-

gen van jeugdzorginstellingen. Dat zei de Nationaal Rapporteur Mensen-

handel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In een rapport dat de instantie 

in juni publiceerde, staat dat ruim een op de tien meisjes die hulp krijgen 

na misbruik, op een gesloten afdeling zit. De brancheorganisatie van jeugd-

zorginstellingen gaf aan te willen voorkomen dat kinderen op gesloten 

afdelingen terechtkomen. Lees meer op NOS en Trouw.

De leden GGz Breburg en Reinier van Arkel hebben in november het hoger 

beroep over de tarieven jeugd gewonnen. Het hoger beroep was aange-

spannen door regio Hart van Brabant. De uitspraak betekende een steun in 

de rug voor gespecialiseerde jeugdhulp. Lees het bericht in Skipr 

Minister Hugo de Jonge van VWS keek in zijn Terugblikvlog in november 

terug op de lancering van de digitale tool kiezen-en-delen. Directeur Veroni-

que Esman van GGZ Nederland nam namens de Branches Gespecialiseerde 

Zorg voor Jeugd samen met de minister de tool in ontvangst. De tool helpt 

professionals in het sociaal domein bij het zorgvuldig delen van informatie. 

Video’s

Later als ik groot ben

De twaalfjarige Iliana wil later psycholoog worden. In het televi-

sieprogramma ‘Later als ik groot ben’ nemen Jochem van Gelder 

en Iliana een kijkje bij de durfpoli van lidinstelling Accare. GGZ 

Nederland werkte aan de uitzending mee die in november werd 

uitgezonden.

Zero suïcide  

GGZ Nederland maakt zich sterk voor een land waar niemand 

eenzaam en radeloos sterft. Skipr besteedde in december aan-

dacht aan onze Zero Suïcide ambitie. Bekijk het indrukwekken-

de filmpje. 

Kerstboodschap

Wij kijken graag met je terug op een bijzonder jaar. Bekijk hier de 

visuele kerstboodschap van onze bestuursvoorzitter Jacobine Geel. 

https://www.skipr.nl/actueel/id35738-kijk-uit-naar-verwarde-mensen-op-straat.html
https://www.trouw.nl/samenleving/schakelteam-onno-hoes-pas-als-een-verward-persoon-wordt-gezien-kan-herstel-beginnen-~adfe636b/
https://nos.nl/artikel/2238441-rapport-misbruikte-kinderen-te-vaak-in-gesloten-jeugdzorg.html
https://www.trouw.nl/home/nationaal-rapporteur-registratie-misbruikslachtoffers-is-niet-op-orde~a9f892b8/
https://www.skipr.nl/actueel/id36409-ggz-breburg-en-reinier-van-arkel-winnen-hoger-beroep-over-tarieven.html
https://www.facebook.com/hugodejongeVWS/videos/320750822088992/
https://www.ggznederland.nl/actueel/digitaal-hulpmiddel-voor-delen-informatie-in-sociaal-domein-in-ontvangst-genomen
https://www.skipr.nl/actueel/id36948-ggz-nederland-komt-in-verweer-tegen-suicide-ramp.html
https://www.youtube.com/watch?v=4JgAD2WJD6Y
https://www.ggznederland.nl/pagina/kerstboodschap-jacobine-geel
https://www.youtube.com/watch?v=uc_hEG47Ui8
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Overzicht van persreacties en persberichten in 2018

Januari

• 162.00 handtekeningen voor stoppen regelgekte ggz (09-01)

• ‘Hey, het is oké’ maakt depressie bespreekbaar (10-01)

• Maak van gedwongen zorg een succes (11-01)

• Mental Health Europe: meer opbouw in de wijk in Nederland nodig 

(17-01)

• Eerste Kamer stemt in met verbetering gedwongen zorg (23-01)

• Reactie zorgbranches op tussenevaluatie jeugdwet: conclusies herken-

baar, echte transformatie moet nog komen (30-01)

Februari

• Verslavingszorg doet aangifte tegen de tabaksindustrie (06-02)

• GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars werken samen aan horizontaal

toezicht (15-02)

• Altijd passende hulp nodig bij psychische crisis (16-02)

• Reactie GGZ Nederland op stijging overlast door mensen met verward

gedrag (28-02)

Maart

• Ggz-veld zet betekenisvolle stap naar nieuw kwaliteitsinstituut (19-03)

• De ggz kan verder aan de slag in de acute zorg (29-03)

• Regelgekte4daagse als startsein voor schrappen administratie (29-03)

• Maak psychische aandoeningen bespreekbaar op het werk (29-03)

April

• Personeelstekorten nemen alleen maar toe (03-04)

• Reactie GGZ Nederland wachttijden: gerichte actie en leren van goede

voorbeelden (11-04)

• Juist zorg personen met verward gedrag blijft noodzakelijk (12-04)

• BGZJ deelt ambities minister: nu aan de slag! (16-04)

• Veiligheid medewerkers ggz voorop (19-04)

• Jan Berndsen gekozen als nieuwe voorzitter mental health europe

(23-04)

• Waarborgen van veiligheid van medewerkers is belangrijk (24-04)

• Behoefte aan 150 extra beveiligde bedden (30-04)

• De juiste zorg op de juiste plek (30-04)

Mei

• Herdenking vergeten slachtoffers Tweede Wereldoorlog (01-05)

• Start preventie psychische aandoeningen voor jeugd (16-05)

• Blijvend aandacht nodig voor verdere kwaliteitsverbetering rond

dwangmaatregelen (15-05)

• Werk dichterbij voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (24-05)

• Ondertekening convenant arbeidsparticipatie psychische kwetsbaar-

heid (24-05)

• Werken aan de toekomst van beschermd wonen en maatschappelijke

opvang (25-05)

• Partijen vragen extra tijd voor aanpak wachttijden (30-05)

• Reactie op: Lidl Nederland stop met de verkoop van sigaretten (30-05)
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Juni 

• Tijd voor masterplan sociale woningbouw (6-06)

• Jaarverslag GGZ Nederland gepubliceerd (17-06)

• Staatssecretaris ontvangt exemplaar ‘therapiewinst’ met bijdrage van

GGZ Nederland (19-06)

• Stop de versnippering rond jeugdhulp (21-06)

• Reactie GGZ Nederland op inspectierapport over ambulante ggz (26-06)

• Kwetsbare cliënten in de langdurige zorg verdienen betere zorg (28-06)

• Jacobine Geel ontvangt ‘werk herstelt’ (29-06)

• Wet langdurige zorg ook voor cliënten met psychische aandoening

(29-06)

Juli

• Afspraken over vervoer personen met verward gedrag in Friesland en

Drenthe (3-07)

• Onderhandelaarsakkoord ggz: een stevige impuls voor de aanpak van

wachttijden (4-07)

• In ons land mag niemand eenzaam en radeloos door zelfmoord sterven

(4-07)

• Zorgaanbieders in de ggz en zorgverzekeraars presenteren gezamenlij-

ke visie horizontaal toezicht (9-07)

• Hoofdlijnenakkoord ggz getekend (11-07)

• Actieplan wachttijden: ggz-cliënten gebaat bij regionaal maatwerk

(17-07)

Augustus

• Uitkomstbekostiging in de ggz (23-08)

September

• GGZ Nederland steunt pleidooi voor een menselijker Nederland (4-09)

• Internationale vergelijking: Nederlandse ggz presteert goed (18-09)

• Reactie GGZ Nederland op artikel Trouw over geweld in de acute ggz 

(22-09)

• GGZ boekt positieve resultaten bij opvang en beoordeling personen

met verward gedrag (27-09)

Oktober

• Hackaton VGZ levert creatieve oplossingen tegen wachtlijsten in de 

ggz (1-10)

• GGZ Nederland ondertekent Green Deal (10-10)

• Reactie op uitzending Radar en Inspectierapport over wachttijden

(22-10)

• Publicatie VIPP GGZ  regeling gepubliceerd in Staatscourant (30-10)

• ‘Zie mij’-bijeenkomst: maak psychische aandoeningen bespreekbaar

(31-10)
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November

• Publiekscampagne Ik zorg van start (1-11)

• Rechter geeft GGZ Breburg gelijk in hoger beroep over tarieven jeugd

(1-11)

• Zorgaanbieders en gemeenten vragen steun voor tekorten jeugdhulp

(7-11)

• Keuzesite geestelijke gezondheidszorg is goed initiatief (8-11)

• Noord-Limburg krijgt speciaal verwijsloket voor geestelijke gezond-

heidszorg (12-11)

• GGZ Nederland wint zilver bij Effie awards (14-11)

• GGZ Nederland blij met opleidingsadvies (16-11)

• Meeste zorgaanbieders hebben gebruik meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling op orde (20-11)

• 2019 overgangsjaar voor acute psychiatrie (23-11)

• GGZ Nederland tekent voor rookvrije zorg (23-11)

• Met een ander intakegesprek de wachttijden verminderen (28-11)

• Ledenpeiling GGZ Nederland: 35.000 mensen wachten op gespeciali-

seerde geestelijke gezondheidszorg (28-11)

• Randvoorwaarden voor succesvolle realisatie van het hoofdlijnenak-

koord ggz nog niet vervuld (30-11)

December

• Kerncijfers arbeidsmarkt ggz: problemen én oplossingen in kaart (4-12)

• Staatssecretaris optimistisch over deelnamen VNG aan hoofdlijnenak-

koord ggz (7-12)

• Meer brede aandacht nodig voor mentale gezondheid (11-12)

• GGZ Nederland verbindt zich aan ambitie zero suïcide (18-12)

• Zo kan het ook! Verhaal over aan wachttijden uit de regio (20-12)
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