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cliëntondersteuning ten behoeve van de doelgroepen van ggz en oggz

Geachte leden,
Op 25 februari jl. heeft u een brief ontvangen van staatssecretaris Van Rijn over de continuïteit van
cliëntondersteuning voor mensen met een handicap. Het Landelijk Platform GGz vraagt naar aanleiding
hiervan uw aandacht voor de cliëntondersteuning ten behoeve van de doelgroepen van ggz en oggz.
Beschikbaarheid en continuïteit cliëntondersteuning ggz en oggz niet geborgd
De staatssecretaris stelt in de laatste alinea van zijn brief dat, mede dankzij de bestuurlijke afspraken met
VNG en MEE Nederland, goede cliëntondersteuning tijdens de transities geborgd is, ook voor mensen met
psychische problemen. Die conclusie wordt niet onderbouwd. Sterker nog, in de bestuurlijke afspraken staat
expliciet opgenomen dat deze alleen betrekking hebben op cliëntondersteuning voor doelgroepen van MEE,
en dus niet voor ggz of oggz.
Het LPGGz maakt zich juist ernstige zorgen over beschikbaarheid en kwaliteit van cliëntondersteuning voor
de doelgroep ggz en oggz. In het recente verleden hebben wij deze zorgen zowel naar u toe als naar het
ministerie en de staatssecretaris toe regelmatig geuit.
Belang cliëntondersteuning
Vanuit onze achterban krijgen we signalen van een toenemende behoefte onder cliënten en familie aan
onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij krijgen de komende jaren te maken met een opeenstapeling van
veranderingen. De komende transities op het gebied van begeleiding, jeugdzorg en arbeidsparticipatie
roepen veel onzekerheid op evenals maatregelen die de inkomenspositie kunnen raken. Daar komen nog
ingrijpende veranderingen bij op het gebied van intramurale ggz en ambulantisering.
Steunpunten GGz
De doelgroepen ggz en oggz vallen buiten de subsidievoorwaarden van MEE-organisaties. In het algemeen
hebben MEE-organisaties, enkele uitzonderingen daargelaten, weinig ervaring met deze doelgroepen. In
een aantal regio’s hebben steunpunten ggz (soms onder andere naam zoals zelfregiecentrum of
cliëntenbelangenbureau) de afgelopen jaren succesvol de functie van cliëntondersteuning ingevuld. Deze
organisaties werken echter meestal op een zeer smalle en vooral onzekere financiële basis. Ze zijn

doorgaans afhankelijk van kortlopende (project)subsidies van gemeenten. In andere regio’s is
cliëntondersteuning ggz en oggz nagenoeg geheel afwezig.
Het LPGGz begrijpt dat veel aandacht uitgaat naar de continuïteit van cliëntondersteuning voor de huidige
doelgroep van MEE. Maar wij betwisten de keuze om MEE-organisaties een bevoorrechte positie te geven
als het gaat om cliëntondersteuning voor alle doelgroepen. Überhaupt zijn wij van mening dat het niet
wenselijk is één organisatie een monopoliepositie te geven.
Vanuit organisaties die bij de Regiokamer van het LPGGz zijn aangesloten krijgen we alarmerende berichten
dat gemeenten zich voor cliëntondersteuning eenzijdig tot MEE richten. Dit gaat ten koste van steunpunten
die gespecialiseerd zijn in cliëntondersteuning ggz en oggz. Deze organisaties hebben juist een meerwaarde
voor de doelgroep dankzij de combinatie van professionele en ervaringsdeskundigheid. Door hun
laagdrempelige en outreachende werkwijze bereiken zij bovendien kwetsbare burgers die anders niet bereikt
worden.
Maatregelen voor versterking cliëntondersteuning ggz en oggz
Het LPGGz stelt verschillende maatregelen voor om de cliëntondersteuning ggz en oggz beter te borgen en
de achterstand van deze doelgroepen te helpen verkleinen:
Aandacht voor deze specifieke vorm van cliëntondersteuning in producten van het transitiebureau
WMO 2015. Het LPGGz is hierover reeds in gesprek met het transitiebureau.
Een overzicht per regio van het aanbod cliëntondersteuning ggz en oggz en het initiëren van
verbeteracties waar dat nodig is. Cliënt- en familieorganisaties zouden hierbij actief betrokken
moeten worden. Wij vragen u er bij de staatssecretaris op aan te dringen regio’s op dit gebied actief
te stimuleren en te ondersteunen. Aansluiting kan gezocht worden bij reeds bestaande of geplande
regionale overleggen in het kader van de hervorming langdurende zorg.
Ten slotte vragen wij u de staatssecretaris te laten bevestigen dat het niet de bedoeling is dat MEEorganisaties en gemeenten afspraken maken over cliëntondersteuning ggz zonder betrokkenheid van cliënten familieorganisaties ggz.
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