
From: info Oude IJsselstreek 

Sent: vrijdag 15 november 2013 10:02:31 

To: info Oude IJsselstreek 

Cc:  

Subject:  FW: 

 

  
 
  _____   

 
Van: Olivier Mareschal [mailto:o.mareschal@online.nl]  
Verzonden: woensdag 13 november 2013 22:46 

Aan: gemeente, wierden; gemeente, wijdemeren; gemeente, woerden; gemeente, woudenberg; 
gemeente, woudrichem; gemeente, zaanstad; gemeente, zederik; Gemeente, Zeevang; gemeente, zeist; 

gemeente, zoeterwoude; gemeente, zuidplas; gemeente, zundert; gemeente, zwolle; Gemeente 
Doetinchem; info; info; info; info; info; info; info Oude IJsselstreek; info; info; info 

Onderwerp:  

 
 
 
Uit het onderstaande verslag blijkt hoe weinig gemeenteraadsleden van de GGZ 
weten.  Toch wil minister van Rijn de zorg voor de zwaarste groep ggz cliënten 
overdragen aan de gemeente.  We zien nu al dat kerkelijke organisaties overspoeld 
worden met de ggz problematiek.  Ook in het kruispunt(opvang voor dak- en thuislozen) 
komen mensen uit de ggz, waarvan sommige totaal de weg kwijt zijn.  Het zou wel een 
goede zaak zijn als de gemeente een platform creëert van ggz cliënten om te kijken wat 
de zorgbehoeften  van de doelgroepen zijn.  Het ACGP  
 
(Arnhems cliënt gestuurd project) zou hier een rol in kunnen vervullen.  Met de 
zorgvraag die er vanuit de cliënten worden aangedragen, zou de zorgbehoefte 
vastgesteld kunnen worden en deze zou teruggekoppeld kunnen worden naar de ggz 
instellingen en de zorg verzekering. Ook zou dagbesteding en begeleiding vanuit de 
doelgroep opgezet kunnen worden en vanuit de WMO gefinancierd kunnen worden. Dit 
leid tot aanzienlijke kostenbesparing.  Nu zien we dat Menzis vaststelt wat er betaald 
word en daar stemt de ggz hun beleid op af. Wie betaald bepaald. 
 
Dit is echter gemeenschap geld waar iedereen aan meebetaald.  Zoals het nu gaat 
komt het beleid niet ten goede aan het welzijn van alle cliënten en word er onnodig geld 
verspild door niet altijd effectieve behandelingen. 
  
 
Gisterenavond vond op de de Pro Persona Locatie De Braamberg iets vrij unieks 
plaats. (ex)cliënten van het dagactiviteitencentrum Singel 31 waren in gesprek met 
gemeenteraadsleden over alternatieven voor de sluiting van Singel 31.  Deze 
bijeenkomst was georganiseerd door de Arnhemse cliëntenraad in het kader van de 
Arnhemse week : Een kijkje in de keuken van de Ggz. 
 



De gemeenteraadsleden gaven eerlijk toe dat zij noch van toeter noch van 
blazen wisten van de GGZ problematiek en de gelden die er vrijkomen voor deze 
doelgroep. 
 
Wel stonden de gemeenteraadsleden open voor het eigen initiatief van de GGZ burger 
om met een cliëntgestuurd-project te komen mits er helder voor het voetlicht daarbij 
werd gemaakt wat het VERSCHIL is met bestaande clubs die van 'professionaliteit' het 
en de zorg hulp bieden aan de GGZ cliënt. 
 
Als programmavoorzitter van deze bijeenkomst was en ben ik zeer trots op de ex/singel 
31 bezoekers die gisteren glashelder aangaven dat zij vanuit ONDERNEMERSCHAP 
zelf een cliënt-gestuurd-project kunnen opzetten.  Zonder STIGMATISERENDE 
BETUTTELING of PATERNALISME van betaalde hulpverleners. 
 
Over twee weken wordt in de Arnhemse gemeente een motie instelling gebracht om 
aandacht te schenken aan het GGZ-cliënt-gestuurd-project. 
 
Voor deze motie heb ik persoonlijk een lobby gehouden met het SP raadslid D. Egberts 
die ook het socialrunteam & Pro Persona was. 
 
Concreet vonden alle aanwezige pro Persona (ex)cliënten dat bij Pro Persona nog 
steeds de sociale verantwoordelijkheid heeft om ex/cliënten van het 
dagactiviteitencentrum met en zonder CIZ of DBC te ondersteunen. 
 
Niet door een nieuwe dagactiviteitencentrum te openen maar juist een 
ONDERNEMEND Project te ondersteunen van en door de GGZ Burger in het kader 
van de participatie  Hoe? 
 
Tussen het Arnhems-Cliëntengestuurdproject en Mieke is er een gesprek geweest haar 
bureau kan helpen de eerste opstart fase 
 
wat bestuur en lobby betreft. De startkosten daarvoor zou Pro Persona op zich kunnen 
nemen. 
 
   
 
 
 
 
Tot slot nog iets persoonlijks: 
 
 
 
 
Na bijna 4 jaar woonachtig te zijn in de Rijnstad ben ik door de Arnhemse cliëntenraad 
weer in aanraking gekomen met de politieke malenmolen terwijl ik al met een been al 



Zeeuwse bodem sta. Het ironisch lot. 
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