PETITIE
“Geen half werk”
In reactie op het wetsvoorstel ‘Domeinoverstijgende samenwerking’ d.d. 1 maart 2021

Samen psychische en sociale gezondheid bevorderen, dat is wat wij doen.
We doen dit werk vanuit het perspectief van de mensen om wie het gaat: kinderen, jongeren
volwassenen en ouderen.
Iedere dag.
Of het nu gaat om wachttijden ggz, 18-/18+ problematiek, eenzaamheid en isolement, complexe
zorgvragen, een sluitende aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag of het ontbreken van
perspectief op betekenisvolle rollen en activiteiten in het leven: we vinden elkaar in onze ambitie om
drempels te slechten en om de kwaliteit van leven van de mensen om wie het gaat in stand te
houden, te herstellen en te verbeteren.
Er zijn echter ook drempels die steeds terugkomen. We weten dat ménsen het verschil maken en dat
samenwerking tussen professionals altijd beter kan. Wij investeren hier dan ook in. Maar de
wetgeving moet daarbij wel helpen. Helaas is die wetgeving nu te vaak een sta-in-de-weg. Het maakt
samenwerking ingewikkeld, onaantrekkelijk en soms onmogelijk. Onderzoek na onderzoek wijst dat
uit, hulpverleners ervaren het dagelijks en kwetsbare mensen zijn de dupe.
De huidige wetgeving vormt een grote belemmering waardoor domeinoverstijgende samenwerking
in de praktijk verhinderd wordt. Vooral de schotten tussen Zvw en Wmo staan samenwerking in de
weg, waardoor integrale zorg en preventie zeer moeizaam van de grond komen.
We staan zeer positief tegenover een wetsvoorstel ‘Domeinoverstijgende samenwerking’. Dit is
volgens ons een eerste stap in de goede richting. We zijn echter erg teleurgesteld door de beperkte
reikwijdte van dit wetsvoorstel. Het beperkt zich tot de Wet Langdurige Zorg, en verzuimt het
samenspel tussen de Zvw, de Wmo en de Jeugdwet erbij te betrekken.
We betreuren dat het wetsvoorstel zich niet richt op psychische gezondheid en op de mogelijkheden
om ook vanuit de Zvw in samenwerking met gemeenten te investeren in (terugval)preventie,
zelfregie en herstel en meer integrale zorg en ondersteuning voor de mensen om wie het gaat.
De beoogde domeinoverstijgende samenwerking zoals die met het voorliggende wetsvoorstel wordt
vormgegeven leidt volgens ons daarom tot half werk. Vanuit de mensen om wie het gaat en hun
naasten bezien is dat een gemiste kans.
We gaan graag met u in gesprek om ons standpunt nader toe te lichten.

Ondertekenaars:

1

Aanpak Wachttijden ggz
Freek de Bruijn, versneller

ApeldoornZutphen

Aanpak Wachttijden ggz
Bee-Improve: Martijn Mahler

Utrecht, Eemland,
Flevoland

Basisberaad Zorgbelang Inclusief
Aranka van der Velde, coördinator

RotterdamRijnmond

BOEI-Limburg
Marjolein Dijs, directeur zorg

Limburg

De Bijdrage
Martinus Stollinga, directeur

Groningen

de Nederlandse ggz
Gerard van Unen, strategisch adviseur

Landelijk

Focus
Roel Suidgeest, directeur

Zwolle

GEM: Ecosysteem Mentale Gezondheid
Philippe Delespaul, mede-initiatiefnemer

Landelijk

GGz Breburg
Gloria Gribling, directeur Behandelzaken Volwassenen

Noord-Brabant

GGZ Noord Holland Noord
Elsbeth de Ruijter, raad van bestuur

Noord-Holland

GGZ Vriendelijke Gemeente
Jack van der Kruijs, initiatiefnemer

Landelijk

Ixta Noa
Gerard de Roos, directeur

Noord, Midden en
Oost Nederland

KernKracht
Petra van Buren, directeur

Midden-Holland

Leontienhuis
Wendy Hopmans, voorzitter RvB

Gemeente Zuidplas

Mensdoormens
Chantal Soepboer, initiatiefnemer

Twente

Metggz
Marina Rovers, directeur MET de wijk

Noord en Midden
Limburg

MIND Landelijk Platform voor Psychische Gezondheid
Marjan ter Avest, directeur

Landelijk

MIND Ypsilon
Bert Stavenuiter, directeur

Landelijk

2

Nederlands Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie
Mieke van Herk, voorzitter

Landelijk

Niels Mulder, psychiater, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
en mede-initiatiefnemer Netwerkpsychiatrie

Landelijk

NIP
Monique Rook, directeur

Landelijk

P3NL
Marnix de Romph, directeur

Landelijk

Philippe Delespaul, klinisch psycholoog, hoogleraar Innovatie in de
Geestelijke Gezondheidszorg

Limburg

Phrenos
Floortje Scheepers, wetenschappelijk directeur en hoogleraar innovatie

Landelijk

Platform Noord en Midden Limburg GGZ & OGGZ
Marion Verlinden, voorzitter

Noord en Midden
Limburg

Proscoop
Arie Jongejan, directeur/bestuurder

Noord-Oost
Nederland

Sociaal Werk Nederland
Nienke Kuyvenhoven, adjunct-directeur

Landelijk

Steunpunt GGZ Utrecht
Dineke Smit, directeur

Utrecht

Stichting CéZetPé
Monique Willems, lid initiatiefgroep

Groningen

Stichting Cliënten Perspectief GGz
Ruud Schaap, directeur

Flevoland

Stichting Lumen Holland Rijnland
Bart Smith, directeur

Zuid HollandNoord

Stichting Rivierenland Herstelt
Marjoke Muller, bestuurder

Rivierenland

Stichting Stadskamer
Everdien Boesveld, directeur/bestuurder

Oost Gelderland

Stichting TEAM ED
Georgette Groutar, directeur/bestuurder

Amsterdam

Stichting Vriendendiensten Deventer
Lori van Egmond, directeur

Overijssel

Stjoer
Erik Blank, directeur

Friesland

3

Valente
Esmée Wiegman-van Meppelen Scheppink, directeur

Landelijk

VIGO / Vincent van Gogh
Jolande Tijhuis, voorzitter RvB

Zuid Nederland

Zelfregie NL
Sonja Visser, directeur

Noord en Midden
Limburg

Zorgbelang Nederland
Esther de Vrij, voorzitter

Landelijk

4

