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Samenvatting 

VWS gaf Lysias Advies en de Universiteit van Amsterdam de opdracht te onderzoeken hoe we 
regionale cliëntvertegenwoordiging het beste kunnen versterken zodat ervaringen in de ggz 
meegenomen worden ter verbetering van het zorg- en ondersteuningsaanbod? Aanleiding voor deze 
opdracht is het Hoofdlijnenakkoord ggz 2019- 2022. Het hoofdlijnenakkoord werd gesloten vanwege 
de kostenstijging in de ggz en de inhoud is gebaseerd op de gedachte dat ‘de juiste zorg op de juiste 
plek’ efficiency oplevert. 

Onderzoek uitgevoerd door 3-metingen 
Het onderzoek is uitgevoerd in 2021 en 2022 in drie zorgkantoorregio’s die we aanduiden met de 
westelijke, zuidelijke en noordelijke regio. Middels drie metingen in elke regio zijn beelden ontstaan 
van de infrastructuur en hoe we deze kunnen verbeteren.  

1. Uit de nulmeting in de regio’s onder stakeholders zoals gemeenten, zorgverzekeraar\, zorg- 
en ondersteuningsaanbieders en belangenbehartigers blijkt dat er grote verschillen zijn 
tussen de regio’s in de mate waarin de infrastructuur voor cliëntvertegenwoordiging is 
ontwikkeld. Alle regio’s zien het belang van cliëntvertegenwoordiging.  

2. Op basis van 45 persoonlijke interviews met cliënten bleek dat in elk van deze drie regio’s 
nog winst in het zorg- en ondersteuningsproces te behalen is. Een belangrijke succesfactor 
is de aansluiting bij de eigen beleving. Zelfregie en individuele cliëntvertegenwoordiging zijn 
volgens cliëntparticipanten veelal afwezig geweest tijdens het zorg/ondersteuningsproces dat 
zij doorliepen. Ook spraken cliëntparticipanten minder dan verwacht met cliëntenraden. We 
hoorden verschillen tussen de regio’s in de ervaringen van cliënten met zelfregie en  
cliëntenraden.  

3. Uit de 1-meting onder stakeholders blijkt dat in alle 3 de regio’s stappen of stapjes zijn gezet 
rondom het inzetten van ervaringen ter verbetering van de zorg en ondersteuning. Zo zien wij 
hoe dit in één van de regio’s heeft geleid tot grotere inzet van herstelgericht werken. In een 
andere regio wordt ingezet op het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

Cliëntvertegenwoordiging leidt tot succesfactoren in de ggz 
Belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat het versterken van cliëntvertegenwoordiging leidt tot 
succesfactoren van de ggz-zorg en ondersteuning. De verschillen tussen de behoefte en de 
ontvangen zorg komen door cliëntvertegenwoordiging aan het licht. De noodzaak tot 
vertegenwoordiging kan afnemen door een systeemverandering richting zelfregie en herstelgerichte 
zorg maar nooit helemaal verdwijnen. Goede regionale cliëntvertegenwoordiging heeft op zichzelf 
een versterkend effect op het gevoel van cliënten dat zij regie hebben en is daarmee van belang.  

Versterk zowel management, beleid als structuur voor sterkere cliëntvertegenwoordiging 
Op basis van ons onderzoek in de drie regio’s geven we onderstaande aanbevelingen om zowel 
management, beleid- als structuurelementen verder te versterken (zie tabel). Instrumenten ter 
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verbetering van de regionale infrastructuur liggen op het terrein van de gemeenten, zorgverzekeraar, 
regionale cliëntvertegenwoordigers en de zorg- en/of ondersteuningsaanbieder (g, zv, rc of aanbieder 
in de tabel).  

Managementsturing als belangrijke schakel 
Als belangrijke variabele in de cliëntinfrastructuur zien we managementsturing. Sturing door 
gemeente en zorgverzekeraar op aanbieders van zorg en ondersteuning vergroot de kans op 
herstelgericht werken en vergroot de invloed van cliënten (via cliëntenraden/ 
medezeggenschapsstructuur) op het zorgproces. De inkoopgesprekken tussen de gemeente, 
zorgverzekeraar en aanbieders kunnen verder gestructureerd worden rondom de inbreng en waarden 
van cliëntervaringen. In de afspraken rondom de kwaliteit van de geleverde zorgen ondersteuning 
moet de inzet van cliëntervaringen een factor zijn. 

Financiële mogelijkheden voor bekostiging van cliëntvertegenwoordiging 
De huidige aanpak van gezondheidsvraagstukken biedt financiële ruimte voor gemeenten en 
zorgverzekeraar om in samenhang te sturen op cliëntvertegenwoordiging en herstelgerichte 
benadering binnen zorg- en ondersteuningsaanbieders. Vanaf 2023 tot 2026 ontvangen gemeenten 
vanuit het Integraal Zorgakkoord een specifieke uitkering voor preventief gezondheidsbeleid. 
Gemeenten kunnen met deze middelen prioriteit geven aan collectieve belangenbehartiging en 
managementsturing.  

Tabel1: instrumenten ter verbetering van de regionale infrastructuur voor cliëntvertegenwoordiging 

Management  
Sturen op het verbeteren van de zorg en ondersteuning door gebruik te maken van zelfregie, herstelgericht 
werken en cliëntenraden/ medezeggenschap (g en zv). 
 

Beleid 
Bestuurlijk draagvlak en vastgestelde visie (g en zv) 

Geborgde inzet van ambtenaren (g) 

Sterke cliëntenraden en medezeggenschap binnen zorg- en ondersteuningsaanbieders (aanbieder) 

 
Structuur 
Voor het onderwerp is meer ambtelijke capaciteit nodig en het onderwerp vraagt om expertise (g + zv) 
Subsidiëren regionale collectieve belangenbehartiging (g + zv) 

Versterken individuele ggz-clientvertegenwoordiging binnen zorg- en ondersteuningsaanbieders (aanbieder) 

Het belang om gelijke signalen af te geven vanuit belangenbehartiging (rc) 

Samenwerking tussen partijen voor belangenbehartiging is hard nodig (rc) 

Beschikbaarheid van sleutelfiguren voor collectieve en individuele belangenbehartiging (aanbieder en rc) 
Bron: onderzoek Lysias Advies en UVA  
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Infographic: versterken van de regionale infrastructuur cliëntvertegenwoordiging 

 

Een sterke regionale infrastructuur bevat de volgende elementen: 

 

 

 

Gereedschap voor gemeenten, aanbieders en belangenbehartigers om de regionale 
cliëntvertegenwoordiging te versterken: 

Beleid Structuur 

Draagvlak en visie Financiering regionale cliëntvertegenwoordiging 

Fte en kennis Aanwezigheid individuele ondersteuning 

Sturen vanuit inkoop Eenduidige signalen cliëntvertegenwoordiging 

Verbeteren van het zorgproces vanuit ervaring Beschikbaarheid sleutelfiguren en 
ervaringsdeskundigen 
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Infographic: zorgverzekeraar en gemeenten sturen samen op verbeteren zorg en 
ondersteuning 

 

Een sterke regionale infrastructuur voor cliëntvertegenwoordiging helpt gemeenten en 
zorgverzekeraar om te kunnen sturen op het verbeteren van het zorg- en ondersteuningsproces. Met 
deze infrastructuur komen verschillen aan het licht tussen de behoefte van cliënten en het aanbod in 
de regio. Gemeenten en zorgverzekeraar zijn de aangewezen partijen om samen te sturen op de 
kwaliteit van de ggz- zorg en ondersteuning. De zorgverzekeraar kan sturen op de zorgaanbieders 
en de gemeente kan sturen op ondersteuningsaanbieders. Gemeente en zorgverzekeraar kunnen 
samen sturen op de aanwezigheid van een sterke infrastructuur voor cliëntvertegenwoordiging.  
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0. Inleiding 

0.1. Aanleiding 

De ggz is in ontwikkeling en kent volop verbeterwensen. Mensen willen dat ggz zorg en ondersteuning 
altijd snel en in de buurt voorhanden is en dat geleverde zorg van hoge kwaliteit is. Een belangrijk 
inzicht uit het Hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022 is om ervaring en kennis in te zetten van mensen 
die zelf kampen of hebben gekampt met een psychische aandoening. Die ervaring en kennis moeten  
we benutten om de kwaliteit van de GGZ te verhogen. Het Ministerie van VWS zet zich hiervoor in, 
onder andere door regionale cliëntenvertegenwoordiging binnen de ggz te laten onderzoeken en 
regio’s met deze kennis te ondersteunen om deze cliëntvertegenwoordiging te versterken.  

Als onderdeel daarvan verleende VWS een opdracht aan Lysias Advies en de Universiteit van 
Amsterdam.  Zij onderzochten in 2021 en 2022 de manieren waarop cliëntvertegenwoordiging wordt 
vormgegeven in drie zorgverzekeringsregio’s: een westelijke, een noordelijke en een zuidelijke regio.  

De opdracht heeft als hoofddoel inzichten te bieden in de wijze waarop effectieve 
cliëntvertegenwoordiging in regio’s vorm kan worden gegeven en welke instrumenten in Nederland 
uitgerold kunnen worden. In elke regio is hiertoe een 0-meting uitgevoerd, is aangesloten bij 
overlegstructuren, zijn door onszelf bijeenkomsten met regiopartners georganiseerd, interviewden we 
huidige en voormalige ggz-cliënten in de regio’s en sloten we af met een 1-meting. Een analyse van 
deze uitgevoerde onderzoeksactiviteiten leidde tot de in deze rapportage beschreven 
onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen.  

0.2. Doel van de eindrapportage 

De volgende vraag staat centraal in dit rapport: Hoe kunnen we regionale cliëntvertegenwoordiging 
het beste versterken zodat ervaringen in de ggz meegenomen worden ter verbetering van het zorg- 
en ondersteuningsaanbod?  

Wij besteden bij de beantwoording van de centrale vraag aandacht aan: 

• Hoe regionale partijen cliëntervaringen meenemen in het zorg- en ondersteuningsaanbod; 
• Hoe volgens cliënten zelf ervaringen worden ingezet bij het zorg- en 

ondersteuningsaanbod; 
• De instrumenten die landelijke en regionale partijen aangeven in te zetten om 

cliëntvertegenwoordiging op de beste manier te verbeteren. 

We zetten een theoretisch model uiteen om de effectiviteit van regionale cliëntenvertegenwoordiging 
te meten. We beschrijven de aanwezige infrastructuren van de drie pilotregio’s. En we besteden 
aandacht aan de beleving van de ggz-zorg en -ondersteuning volgens huidige en voormalige ggz-
cliënten uit deze regio’s. Deze bevindingen worden vervolgens, op basis van dat theoretische kader, 
vertaald naar conclusies en aanbevelingen voor VWS, regionale en lokale spelers om 
cliëntvertegenwoordiging regionaal te versterken.  
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0.3. Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk zetten we het theoretisch kader uiteen dat de basis vormt voor onze 
analyse en de conclusies en aanbevelingen die we formuleren dankzij die analyse. Daarna 
beschrijven we in hoofdstuk drie de landelijke en regionale context van ggz-gebruik. In hoofdstuk vier 
zoomen we in op de onderzochte regionale infrastructuren voor cliëntvertegenwoordiging. In 
hoofdstuk vijf beschrijven we op basis van interviews hoe cliëntparticipanten in de onderzochte regio’s 
vinden dat ervaringen worden ingezet. Tot slot volgt een analysehoofdstuk over de instrumenten die 
VWS, regionale en lokale partners kunnen inzetten om cliëntvertegenwoordiging te versterken. In de 
bijlage van dit rapport vindt u onze onderzoeksverantwoording.  

Om volledig recht te doen aan de ervaringen die cliënten met ons deelden, schreven wij ook een 
uitgebreider rapport over de belevingswereld. Wij raden u aan dit rapport ook tot u te nemen. Het 
rapport heet  ‘Cliëntvertegenwoordiging en cliëntperspectief ggz-zorg en -ondersteuning. Inzichten 
en ervaringen op basis van 45 persoonlijke gesprekken met (voormalig) GGZ cliënten’. U kunt dit 
rapport  vinden op: lysiasadvies.nl  en nienkeboesveldt.com  

Kader: Wat verstaan we in deze rapportage onder cliëntvertegenwoordiging? Wat kan de 
rol van een ervaringsdeskundige zijn? 

Tijdens het uitvoeren van onze opdracht lopen we er tegen aan dat het gebruik van de begrippen 
individuele en collectieve cliëntvertegenwoordiging en inzet ervaringsdeskundigheid leiden tot 
verwarring.   
 
Wij onderscheiden individuele en collectieve  cliëntvertegenwoordiging. Individuele 
clientvertegenwoordiging gaat over invloed op en regie over het eigen traject. Hulpverleners en 
ervaringsdeskundige hulpverleners worden getraind op het aansluiten op de individuele ervaring van 
de betreffende client. Een manier waarop dit kan is het delen van eigen ervaringen, waartoe met 
name ervaringsdeskundigen zijn opgeleid.     
 
Onder collectieve clientvertegenwoordiging verstaan wij het aanleveren van (individuele ervaringen 
gebundeld tot) ervaringskennis voor beleid, wetgeving en uitvoering.  
 
Zoals hier boven gezegd kan een ervaringsdeskundige een rol spelen in de individuele 
cliëntvertegenwoordiging aangezien deze opgeleid is  om aan te sluiten op de individuele ervaring 
vanuit eigen ervaring. Ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke schakel vormen in de 
communicatie tussen cliënt en hulpverlener omdat zij weten hoe het is om ziek te zijn.  
 
Ervaringsdeskundigen zijn niet opgeleid tot collectieve belangenbehartiger of beleidsmedewerker. 
Omdat ervaringsdeskundigen verschillende cliënten spreken, zijn zij zeker een interessante partij om 
een rol te spelen in de collectieve cliëntvertegenwoordiging en/of in beleidsontwikkeling. Dit is echter 
een andere rol of functie dan waar zij voor zijn opgeleid en zij hebben aanvullende training en 
ondersteuning nodig om deze rol te kunnen vervullen.    

https://nienkeboesveldt.com/
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1. Theoretisch kader 

In Nederland is de verantwoordelijkheid voor sturing op ggz-zorg belegd bij de zorgverzekeraar, het 
zorgkantoor en toenemend bij gemeenten. Dit onderzoek biedt een governance perspectief op 
regionale cliëntvertegenwoordiging. Onze aanpak gaat ervan uit dat de manier waarop de governance 
is vormgegeven invloed heeft op de mate van succes.  

Theoretisch model 
Wij maken gebruik van het onderstaande theoretische model dat de relatie legt tussen governance 
en de effectiviteit van het arrangement. De effectiviteit van het arrangement bestaat uit de kwaliteit 
van de zorg- en ondersteuningsaanbod en het maatschappelijke resultaat (outcome). Onder 
maatschappelijk resultaat verstaan we bijvoorbeeld veranderingen in de regionale zorgvraag, minder 
medicatiegebruik en minder opnames.  

Figuur 1: Theoretisch model voor het meten van de effectiviteit van de regionale infrastructuur. 

 

Governance 
Het aspect governance in het model bestaat uit beleid, structuur en management. Deze variabele 
beleid is volgens literatuur onderverdeeld in drie deelaspecten, namelijk: doelen van beleid, 
beleidsinstrumenten en beleidstheorie (fundamentele aannames die daaraan ten grondslag liggen) 
(Boesveldt, 2015, p. 165-170). In dit onderzoek is de variabele beleid geconcretiseerd in: 
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• de aanwezigheid van een visie, waaruit de waardering en het belang van de inzet van 
cliëntvertegenwoordiging kan blijken (beleidsdoel),  

• de beschikbaarheid van een subsidie of een opdracht aan een partij om deze visie tot 
uitvoering te brengen (beleidsinstrument),   

• de veronderstellingen bij dit beleid, bijvoorbeeld dat ggz-zorg effectiever en/ of efficiënter 
wordt ingezet wanneer meer wordt ingezet op clientvertegenwoordiging (beleidstheorie).  

Het aspect ‘structuur’ in het model heeft betrekking op de plek waar middelen voor 
cliëntvertegenwoordiging zijn belegd (Boesveldt, 2015, p. 165-170). Liggen de middelen voor inzet 
van een ervaringsdeskundige in het zorgtraject bijvoorbeeld bij de zorgverzekeraar, het zorgkantoor 
of bij de gemeente? En waar liggen de middelen voor een herstelwerkplaats? Wat is het effect van 
dat dit op verschillende niveaus is belegd? ‘Afspraken tussen partijen’ is het tweede  element van de 
structuurvariabele. Deze kenmerkt zich bijvoorbeeld door afspraken tussen de gemeente en 
zorgverzekeraars over cliëntenparticipatie.   

De invulling en het daadwerkelijk draagvlak voor de afspraken rond cliëntvertegenwoordiging wordt 
beschreven door de management variabele. Hierin gaat het over hoe men met elkaar omgaat binnen 
de regionale infrastructuur en wat de relaties zijn tussen de betrokken partijen die afspraken met 
elkaar maken. Uiteindelijk vertaalt dit zich ook in de mate van vrijblijvendheid dan wel rekenschap 
die de verschillende partners van elkaar verwachten in het nakomen van gemaakte afspraken.   

Effectiviteit van het arrangement 
De effectiviteit van beleid is de afhankelijke variabele in het model. Effectiviteit wordt door middel van 
het model beoordeeld met behulp van de kwaliteit van het zorg- en ondersteuningsaanbod (output) 
en de daarmee samenhangende maatschappelijke effecten (outcome).  

De kwaliteit van de aangeboden diensten (output) is gemeten aan de hand van een aantal prestatie-
indicatoren van zorg en ondersteuning in de ggz. Dit betreft de inzet van ervaringsdeskundigen in 
individuele netwerken, de inzet van cliëntenperspectief in het zorginkoopproces, de vindbaarheid en 
beschikbaarheid van ervaringskennis en voorbeelden van verbeteringen in het zorgaanbod.  

De maatschappelijke effecten van het arrangement (outcome) vormen de tweede afhankelijke 
variabele in het model. Deze effecten worden beoordeeld door de mate waarin gebruik wordt gemaakt 
van de ggz, succesfactoren voor herstel van de aangeboden zorg en ondersteuning en de mate van 
regie over eigen herstel. 
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2. Context: GGZ-gebruik in Nederland en de onderzoeksregio’s   

In dit hoofdstuk beschrijven we de context van het gebruik van ggz-zorg- en ondersteuning in 
Nederland. Daarbij zetten we eerst het landelijk ggz-gebruik en landelijke ontwikkelingen uiteen. 
Vervolgens richten we ons op het ggz-gebruik en de recente ontwikkelingen in de drie regio’s van 
onderzoek, namelijk een westelijke, een noordelijke en een zuidelijke regio. 

2.1. Ggz-gebruik en ontwikkelingen 

Een stabiel aantal ggz-cliënten, maar stijgende kosten  
De uitgaven van ggz-instellingen nemen al jaren toe, volgens kerncijfers van de Nederlandse ggz, 
brancheorganisatie voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. In 2020 zijn de kosten voor 
ggz gestegen naar 4,5 miljard euro, waarbij de grootste absolute groei is doorgemaakt in de 
gespecialiseerde ggz. Procentueel stijgen de zorgkosten bij de praktijkondersteuner huisarts ggz 
(poh-ggz) het hardst met 43 miljoen euro (21%). Ondanks de kostenstijging hebben de ggz-
onderdelen praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz), basis ggz en de gespecialiseerde ggz een 
lichte daling in het aantal patiënten doorgemaakt. Voor wat betreft de langdurige ggz-zorg is 
daarnaast sprake van een stabiel beeld, ondanks een lichte daling van het aantal ggz-cliënten 
(Nederlandse Zorgautoriteit, 2021) 
 
De kosten in de ggz stijgen dus, maar het aantal ggz-cliënten niet. Het aantal ggz-cliënten in de 
gespecialiseerde ggz, generalistische basis ggz en langdurige ggz is de laatste jaren namelijk  
nagenoeg gelijk gebleven. De laatste berichten voorspellen dat deze trend van kostenstijging ook 
komende jaren zal doorzetten (Zorginstituut Nederland, 2022). 
 
Tussen de regio’s die we binnen deze opdracht nader hebben bekeken zijn verschillen te zien in de 
kosten per ggz-cliënt. Op basis van de Vektis gegevens zijn de kosten in de noordelijke regio 
vergelijkbaar met het aantal ggz-cliënten in Nederland (bron: Vektis). In de westelijke regio liggen 
deze hoger dan het Nederlands gemiddelde en in de zuidelijke liggen deze lager.  
 

Maatschappelijke druk en wachttijden 
nemen toe 
Een bijkomend landelijk probleem is de 
moeite die steeds meer ggz-cliënten 
hebben met het huidige ggz-systeem. De 
druk loopt op doordat maar liefst 20% van 
de Nederlanders kampt met psychische 
klachten. De belangrijkste oorzaak is de 
maatschappij die steeds meer eisen aan 
individuen stelt en die ook steeds 
ingewikkelder wordt. Zo wordt van 
burgers verwacht dat zij steeds meer zelf 
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doen, maar is niet iedereen daartoe in staat. Denk daarbij aan veranderingen in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zelfredzaamheid en ondersteuning vinden in het eigen 
netwerk worden daarin voorgeschreven. Naast dat de maatschappij ingewikkelder en veeleisender 
wordt, worden angst en stress onvoldoende aangepakt en blijven sociale problemen onopgelost 
(Kroon e.a., 2018). 
 
De wachttijd in de ggz neemt toe als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen. Hoewel er in juli 2022 
5.000 personen minder op wachtlijsten stonden voor ggz-zorg en ondersteuning dan in december 
2021 (85.000 mensen), neemt de wachttijd voor deze mensen toe. In december 2021 wachtte 55% 
van deze groep op een intake, en werd 30% te laat behandeld. In juli 2022 geldt dat 64% te lang 
wacht op een intake en 30% te lang moet wachten voordat een behandeling na de intake 
daadwerkelijk is opgestart. Het aantal wachtenden neemt dus af, maar de wachttijd neemt toe.  
 

2.2. Regionaal ggz-gebruik en ontwikkelingen 

 

Regionaal gebruik ggz westelijke regio 
 
Uit de bovenstaande figuur blijkt dat het aantal ggz-cliënten in de westelijke zorgkantoorregio is 
toegenomen en meegroeit met de toename van de bevolking. Daarnaast zijn de kosten per 
verzekerde toegenomen. Van oudsher is het gebruik van de ggz en de basis-ggz in deze westelijke 
regio hoog. Hetgeen ook geldt voor het percentage inwoners met een ernstige psychiatrische 
aandoening.  

Uit gegevens van onderzoek dat de grootste gemeente in de westelijke regio liet uitvoeren door KPMG 
blijkt dat het aantal overlastmeldingen tussen 2017 en 2018 met 5,7% is gestegen en het aantal E33 
meldingen (van verwarde personen) met 8,5% toenam.  
 
KPMG heeft ook de cijfers over de extramuralisering in de westelijke regio berekend. Vanuit de Wlz 
is in 2017 een afname van het aantal bedden, het aantal cliënten en de gemaakte kosten opgemerkt. 
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Destijds zijn in de regio afspraken gemaakt over de afbouw van het aantal bedden in samenwerking 
met de twee grotere ggz-aanbieders in de westelijke regio. Inmiddels is het gebruik van de Wlz vanaf 
de zomer 2020 opengesteld voor mensen uit de ggz en is dit weer toegenomen.  

Vanuit de Zvw is in de westelijke regio een lichte afname van het aantal klinische cliënten te zien. 
Daarnaast neemt het aantal bedden als ook de kosten daar toe. Dit blijkt uit casusonderzoek van 
KPMG naar indicatoren psychische problematiek. De westelijke regio  vormt één van de casussen in 
dit onderzoek door KPMG. Ook het aandeel cliënten met zwaardere zorg of langere opname is 
toegenomen. Hetzelfde geldt voor het aantal cliënten met ambulante behandeling (Zvw). De uitstroom 
van deze cliënten stagneert. Vanuit het perspectief van de Wmo (cliënten én kosten) is opgemerkt 
dat het beroep op zwaardere begeleiding (bijvoorbeeld: Beschermd Wonen, Maatschappelijke 
Opvang en ambulante begeleiding) is toegenomen. Die toename geldt ook voor de kosten voor Wmo 
(KPMG, 2021, Onderzoek indicatoren psychische problematiek). 

Regionaal gebruik ggz in de zuidelijke regio 
De factsheet van de zuidelijke regio toont aan dat het aantal cliënten in de ggz is toegenomen in de 
regio. Dit betreft cliënten die gebruik maken van verzekerde zorg. Net als voor de westelijke regio 
geldt ook dat de bevolking in alle plaatsen in de zuidelijke regio groeit. Dit betekent dat de groei van 
het aantal ggz-cliënten in de ggz in ieder geval voor een deel verklaard wordt door de groei van de 
bevolking. De wachttijden voor de ggz zijn voor een aantal patiëntgroepen relatief hoog (Vektis, 2022) 

De gemiddelde kosten per ggz-cliënt zijn ook toegenomen. Dit kan komen door een toename in 
problematiek en het verstrekken van zwaardere zorg of langer lopende trajecten. De bedrijfslasten in 
de ggz stijgen harder dan de opbrengsten, wat voor een deel wordt verklaard door hogere 
personeelslasten. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er een tekort aan personeel en maken 
instellingen veel kosten door de inhuur van flexibel personeel zoals zzp’ers en uitzendkrachten. Dit 
beeld doet zich niet alleen voor in de zuidelijke regio, maar ook in veel andere delen van Nederland.  

Het gebruik van ernstige psychische problematiek en de basis ggz is in de hoofdstad van de zuidelijke 
regio relatief hoog in vergelijking tot Nederland en de rest van de regio. De EPA-prevalentie is in 
Nederland vooral in grote steden hoog. Deze ggz-cliënten hebben vaak een langere periode een 
psychiatrische stoornis, ondervinden daardoor langdurige beperkingen en hebben meerdere 
zorgbehoeftes. In de zuidelijke regio is ook in een andere gemeente de EPA- prevalentie hoog en 
vergelijkbaar met een grote stad. De meest voor de hand liggende verklaring voor de relatief hoge 
cijfers in deze regiogemeente lijkt de vestigingsplaats van een aantal grote intramurale instellingen.  

Regionaal gebruik ggz in de noordelijke regio 
Proscoop stelde in opdracht van het samenwerkingsverband in de noordelijke regio, de Sluitende 
Keten GGZ, een regiobeeld op van het ggz-gebruik. Dat regiobeeld toont dat 12% van de inwoners 
van de noordelijke regio licht belemmerd wordt in hun doen en laten vanwege de geestelijke 
gezondheid. Eén op de 25 inwoners van de noordelijke regio (4%) spreekt over ernstige 
belemmeringen in hun dagelijkse leven. 
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De preferente zorgverzekeraar dook in 2018 dieper in het ggz-gebruik van mensen in hun 
zorgverzekeringsgebied. Het ggz-gebruik in de noordelijke regio is lager dan de gemiddelden van de 
preferente zorgverzekeraar en vergelijkbaar met het ggz-gebruik in Nederland. Inwoners maken  
relatief minder gebruik maken van bGGZ, sGGZ en POH GGZ zorg en ondersteuning. De wachttijden 
voor ggz-zorg zijn in de noordelijke regio relatief hoog voor een aantal patiëntgroepen zoals 
persoonlijkheidsstoornissen (Vektis, 2022). 
 
De ambulantisering is toegenomen in de afgelopen jaren, blijkt uit data van Vektis. Zo is het aantal 
ggz-cliënten met een sGGZ-crisisverblijf in de noordelijke regio gedaald met 39% en is het aantal 
inwoners van de noordelijke regio dat sGGZ-zorg afneemt met verblijf gedaald met 19%. Hier 
tegenover staat dat de gemiddelde ligduur per opname in de noordelijke regio (65 dagen) vijf dagen 
langer is dan gemiddeld (60 dagen) voor het gebied waarin de zorgverzekeraar opereert.  

 

Dit hoofdstuk laat zien dat er een maatschappelijke belang is om te komen tot verbetering van de 
uitkomst van de ggz zorg- en ondersteuning.   

• een stabiel aantal ggz-cliënten, maar stijgende kosten; 
• maatschappelijke druk op de ggz en wachttijden nemen toe; 
• de wachttijden zijn in de drie regio’s relatief hoog voor enkele specifieke patiëntgroepen 
• in de drie onderzochte regio’s neemt het aantal ggz-gebruikers toe; 
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3. Infrastructuur voor cliëntvertegenwoordiging in de pilotregio’s 

Het vorige hoofdstuk beschrijft met de uitdagingen rondom ggz zorg en ondersteuning de context (en 
aanleiding) waarin dit onderzoek is uitgevoerd. Dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop 
cliëntvertegenwoordiging in de regio’s daadwerkelijk is vormgegeven aan de hand van de volgende 
punten.   

• de structuur van de cliëntvertegenwoordiging in de drie regio’s (paragraaf 4.1).  
• het beleid rondom cliëntvertegenwoordiging (paragraaf 4.2).  
• de ontwikkeling die de cliëntvertegenwoordiging in de 3 regio’s heeft doorgemaakt in de 

periode 2021 tot en met 2022 (paragraaf 4.3).  
 
De bevindingen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op twee metingen onder stakeholders (begin 2021 en 
eind 2022) onder regionale partijen voor collectieve belangenbehartiging, zorg- en 
ondersteuningsaanbieders, gemeenten en de regionale zorgverzekeraar. We spraken 24 partijen in 
3 regio’s. 
 
3.1. Structuur 

In de onderzochte regio’s is een infrastructuur voor cliëntvertegenwoordiging aanwezig die bestaat 
uit actieve organisaties, initiatieven en overleggen. De wijze waarop cliëntvertegenwoordiging is 
vormgegeven varieert per regio. Zo zijn niet overal evenveel partijen actief en blijken ook de 
afspraken die worden gemaakt tussen de gemeente/ zorgverzekeraar en zorgaanbieders en partijen 
voor cliëntvertegenwoordiging te verschillen tussen regio’s. 

Verschillen in de aanwezigheid van partijen 

Tussen de regio’s zijn verschillen in hoeveel partijen en personen actief zijn in 
cliëntvertegenwoordiging. De westelijke regio heeft volgens de respondenten een ver ontwikkelde 
infrastructuur waarin naast de structurele subsidie die meerdere partijen ontvangen, ook meerdere 
beleidsmedewerkers het onderwerp cliëntvertegenwoordiging in hun takenpakket hebben. Drie 
partijen ontvangen een structurele subsidie voor collectieve cliëntvertegenwoordiging. Ook is er een 
stedelijke WMO- raad en jeugdplatform. Meerdere partijen (7) ontvangen een subsidie voor de 
professionalisering en ondersteuning van ervaringsdeskundigheid en is er een netwerk 
ervaringsdeskundigen dat gericht is op professionalisering hiervan. De zorg- en 
ondersteuningsaanbieders hebben een medezeggenschaps- en cliëntenraad. Het hebben van een 
cliëntenraad en een medezeggenschapstructuur is een wettelijke verplichting die afhankelijk van de 
aanbiederscultuur wordt ingevuld. De cliëntenraden van de MO GGZ instellingen wisselen via een 
platform kennis met elkaar uit en met de gemeente. De zorg- en ondersteuningsaanbieders 
verschillen in hoe de vertegenwoordiging van cliënten intern is geregeld en is verankerd in de zorg- 
en ondersteuningscultuur. Dit geldt ook voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Bij de ene aanbieder 
zit het meer ‘in het DNA’, bij een ander moet hier specifiek extra tijd en aandacht voor vrij gemaakt 
worden.  
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In de zuidelijke regio is de infrastructuur minder uitgebreid. In deze regio zijn drie partijen actief 
rondom het versterken van zelfregie, herstel en stimuleren van ervaringsdeskundigheid bij individuele 
(voormalig) cliënten. Regionaal is voor het inkoopproces MO BW 2021 een klankbordgroep met 
cliënten ingericht. De regio worstelt met het structureel op gang houden van dit klankbord. De grotere 
aanbieders van zorg en ondersteuning hebben een sterke cliëntenraad die zich hard maakt voor de 
inzet van ervaringskennis in de ggz. Dit uit zich volgens één van de gesproken partijen bij hen in het 
doorontwikkelen van dagbesteding naar herstelgerichte werkplaatsen en het verder doorvoeren van 
een reorganisatie om, dichterbij de inwoners, meer wijkgericht te werken.  
 
In de noordelijke regio is een partij actief voor collectieve belangenbehartiging (Zorgbelang van de 
noordelijke regio) en voor individuele ondersteuning (MEE) maar deze beide partijen zijn niet 
specifiek gericht op de ggz. Daarnaast zijn in de noordelijke regio aanbieders van zorg vergaand 
ontwikkeld in het inzetten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigen om de zorg te verbeteren. 
Binnen de zorgaanbieders zijn ervaringsdeskundigen actief in het zorgproces, vooral georganiseerd 
vanuit de pool van 20+ ervaringsdeskundigen van de GGZ in de noordelijke regio. De afgelopen 
periode is herstelgericht werken verder doorontwikkeld binnen de Optimaal Leven teams waar het 
belang van de cliënt voorop staat. Optimaal Leven is een samenwerking tussen zorginstellingen, 
huisartsen, verzekeraars en gemeenten.  
 
Alle regionale betrokkenen hebben behoefte aan onderlinge samenwerking 
In de drie onderzochte regio's vindt weinig structurele samenwerking plaats tussen actieve partijen 
rondom collectieve belangenbehartiging. Er is wel onderkenning van het gegeven dat samenwerken 
van belang is om grotere impact te hebben op beleid en wetgeving. Professionals in zorgorganisaties, 
zorgverzekeraars en ambtenaren geven allen aan de voorkeur te hebben voor afgestemde informatie 
waarop met beleid kan worden aangesloten. Genoemd wordt dat dit een gevoel geeft van 
betrouwbaarheid. Ook landelijk is het bekend dat voor succesvolle collectieve belangenbehartiging 
samenwerken een cruciale factor is. Een breed draagvlak kan ervoor zorgen dat mensen niet om 
signalen heen kunnen en het systeem in beweging moet komen (De Vries, 2021).  

In de westelijke regio speelt de gedeelde wens van de gemeente en zorgverzekeraar om afgestemde/ 
gebundelde ervaringen te willen ontvangen. Zorg- en ondersteuningsaanbieders geven aan dat er 
behoefte is aan een ggz platform waarmee de zorg- en ondersteuningsaanbieders binnen de ggz- 
keten kennis kunnen uitwisselen tussen huisarts, buurtteams,  ziekenhuizen en specialistische zorg. 
Dit platform is er op dit moment nog niet. Inmiddels zijn er wel gesprekken gevoerd voor de nieuwe 
visie op Mentale Gezondheid 2022- 2025 met de volgende partijen: huisartsen, sociale basis in de 
stadsdelen, specialistische (O)GGZ-organisaties, vrijwilligersorganisaties, buurtteams, gemeente, de 
preferente zorgverzekeraar, zelforganisaties, ervaringsdeskundigen en inwoners van de westelijke 
regio. Het doel van de nieuwe visie op Mentale Gezondheid is dat alle inwoners van de westelijke 
regiogelijke kansen hebben op een goede gezondheid.  

In de zuidelijke regio bemoeilijkt de indeling van de regionale zorgverzekeringsregio de 
samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van cliëntvertegenwoordiging 
ggz. Voor geen van de gesproken partijen op het gebied van cliëntparticipatie voelt de 
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zorgverzekeringsregio als een logisch werkgebied. Zo geeft Zorgbelang aan dat de onduidelijkheid 
van het werkgebied één van de redenen is dat cliëntvertegenwoordiging ggz in deze regio niet door 
één van de partijen wordt opgepakt. Inmiddels zijn hier door drie partijen voor het stimuleren van 
ervaringsdeskundigheid en herstelgericht werken stappen gezet door de handen in één te slaan en 
samen één aanbod aan de samenwerkende gemeenten te doen.  

In de noordelijke regio geven de gemeentelijke en zorgverzekerende partijen aan elkaar goed te 
kunnen vinden in het samenwerkingsverband Sluitende Keten GGZ. Tegelijkertijd geven partijen aan 
dat deze samenwerking erg afhankelijk is van personen en dat voortgang minder snel gaat zodra 
personeelswisselingen optreden. Dit speelt met name als bestuurlijke trekkers of ambtelijke 
ondersteuners wisselen. Ook geven de spelers in de noordelijke regio aan behoefte te hebben aan 
een platform waar alle partijen samen ervaringen kunnen delen en bundelen. Partijen zien hier ook 
specifiek heil in voor het doorontwikkelen van ervaringsdeskundigheid: zij zien graag in de toekomst 
een platform waarmee professionals en ambtenaren kunnen overzien welke ervaringsdeskundigen 
actief zijn in de regio en waar zij hen op kunnen bevragen (zoals op het een collectief vertaald 
cliëntperspectief ggz). 

Afspraken tussen gemeente en zorgverzekeraar 
We zien dat de zorgverzekeraar een stimulerende rol kan vervullen in de samenwerking tussen 
ketenpartners in de regio. De westelijke regio heeft hierover duidelijke afspraken met de 
zorgverzekeraar, zoals hier boven te lezen is. In de zuidelijke regio zijn de afspraken met de 
zorgverzekeraar over cliëntvertegenwoordiging in de ggz het minst duidelijk aanwezig. In de 
noordelijke regio heeft de zorgverzekeraar de ambitie ‘meer kansen te pakken om grotere psychische 
problematiek te voorkomen’ door de gemeente en basis ggz te betrekken. Zij zijn betrokken bij 
gesprekken over de Sluitende Keten GGZ en over de aanpak van personen met verward gedrag.  

Ambtelijke capaciteit voor cliëntenvertegenwoordiging 
Om cliëntvertegenwoordiging vorm te geven is voldoende ambtelijke capaciteit nodig. De gemeente 
is lokaal en regionaal een belangrijke partij die de belangen van zorgaanbieders, cliënten en 
zorgverzekeraar bij elkaar kan brengen en dit wordt ook toenemend zo gezien vanuit het Integraal 
Zorg Akkoord. Ook zorgt de gemeente voor de randvoordwaarden zoals een bestuurlijk vastgestelde 
visie, een kader waarbinnen overleggen plaatsvinden en partijen uit worden genodigd om aan te 
schuiven. We zien in de regio's die we onderzocht hebben grote verschillen in ambtelijke capaciteit 
die beschikbaar is. In de westelijke regio zijn meerdere beleidsambtenaren met het onderwerp 
cliëntvertegenwoordiging bezig binnen de maatschappelijke zorg en ondersteuning. In de twee 
andere regio’s is minder beleidscapaciteit beschikbaar. Respondenten van partijen voor 
cliëntvertegenwoordiging in deze regio's geven aan dat ze dit merken en dat ambtelijke capaciteit 
cruciaal is.  

3.2. Beleid 

In alle drie de regio’s is er waardering en bestuurlijke erkenning van het belang van 
cliëntvertegenwoordiging ggz. Dit vertaalt zich echter niet in alle drie de regio’s in een vastgestelde 
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visie of beleid. Ook verschillen de aanwezige visies in hun insteek. In minimaal één van de drie regio’s 
is een duidelijk beeld over wat cliëntvertegenwoordiging inhoudt. Op basis van interviews merken we 
dat het ontbreken van een gedeeld beeld het gesprek tussen partijen over wat er nodig is voor goede 
collectieve belangenbehartiging bemoeilijkt (zie kader bij de inleiding van het rapport voor ons beeld 
over collectieve belangenbehartiging en het verschil met ervaringsdeskundigheid).  

Waardering en bestuurlijke erkenning voor de waarde van cliëntvertegenwoordiging 
Alle professionals bij zorgorganisaties, zorgverzekeraars en ambtenaren die we spraken geven aan 
dat de inzet van clientervaring door hun gemeenten wordt gewaardeerd en dat bestuurders de 
meerwaarde hiervan zien. Voor gemeentelijk beleid wordt de input van cliëntenervaringen belangrijk 
gevonden omdat hiermee een stem wordt geboden aan inwoners met psychische problematiek, die 
consequenties van het beleid van de gemeente en de zorgaanbieders ervaren. Beleid en processen 
kunnen verbeteren en beter aansluiten op de behoefte en leefwereld van mensen. Door verschillende 
gesprekspartners werd vanuit cliëntenorganisaties in dit verband aangehaald Niets over mij, zonder 
mij. 

Tegelijkertijd geven de geïnterviewde partijen voor collectieve en individuele 
cliëntvertegenwoordiging uit de regio’s aan dat gemeenten meer kunnen doen. De politiek draagt het 
onderwerp een warm hart toe maar een visie op cliëntvertegenwoordiging ontbreekt en er kan slechts 
beperkte ambtelijke capaciteit worden vrij gemaakt. De beschikbare ambtelijke capaciteit richt zich 
op bijvoorbeeld het ondersteunen en inzetten van de WMO-raad. Soms is er bij ambtenaren ook 
minder  enthousiasme omdat de kennis, motivatie of urgentiebesef voor het thema ontbreekt. 
Bijvoorbeeld bij andere afdelingen of directies van de gemeente buiten zorg zoals participatie. In de 
drie regio’s wordt aangegeven dat de inzet van kennis van ggz-cliënten bij gemeenten nog geen 
standaard gewoonte is.  

Verschillende visie op cliëntvertegenwoordiging ggz 
Niet in alle drie de regio’s is een visie aanwezig over cliëntvertegenwoordiging en de visies verschillen 
in hun insteek. Zo zijn er in de westelijke regio verschillende beleidsdocumenten waaruit een sterke 
bestuurlijke visie blijkt over cliëntvertegenwoordiging ggz en het belang van ervaringskennis ter 
verbetering van de ggz-zorg. Deze visie is in de afgelopen 25 jaar gegroeid, de periode waarin 
ambtelijk en bestuurlijk overleg wordt gevoerd met cliënten. Naast bestuurlijk ambtelijk overleg kent 
de gemeente sinds 2008 het groot M(O)GGZ overleg waar belangenbehartigers en afgevaardigden 
van cliëntenraden een apart platform hebben voor de beleidsterreinen maatschappelijke opvang, 
openbare geestelijke gezondheidszorg en ggz.  

In de zuidelijke regio ontbreekt een specifieke visie op cliëntvertegenwoordiging, terwijl uit de 
regiovisie MO BW wel blijkt hoe de aandacht in deze regio is gericht op herstel en een inclusieve 
samenleving. Aangegeven wordt hierin dat inwoners zoveel mogelijk hun eigen zorgtraject moeten 
kunnen bepalen, waarbij lotgenoten en opgeleide ervaringsdeskundigen van meerwaarde kunnen 
zijn.   
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In de noordelijke regio is ook geen aparte beleidsvisie geschreven op cliëntvertegenwoordiging of op 
het betrekken van cliënten. Wel treffen gemeenten, de zorgverzekeraar en enkele grote 
zorgaanbieders elkaar regelmatig bij gesprekken over het doorontwikkelen van 
ervaringsdeskundigheid in de noordelijke regio. Deze doorontwikkeling is één van de thema’s in het 
regionale meerjarenprogramma Sluitende Keten GGZ, waar partijen zich aan verbonden hebben. In 
de noordelijke regio is het niet ongewoon om ervaringsdeskundigen te betrekken bij 
beleidsontwikkeling. Daarvoor kijken de partijen in eerste plaats naar hun Wmo-adviesraden of ggz-
cliëntenraden, maar organiseren partners bijvoorbeeld ook ggz-cliëntbijeenkomsten of laten 
ambtenaren en/ of beleidsmakers van zorgorganisaties ggz-ervaringsdeskundigen meedenken over 
potentieel nieuw beleid. Dit gebeurt echter ad hoc.  

Er is nog onvoldoende een gemeenschappelijk beeld over wat cliëntvertegenwoordiging inhoudt 
Professionals bij zorgorganisaties, zorgverzekeraars en ambtenaren uit alle drie de regio’s benoemen 
allerlei verschillende facetten van cliëntvertegenwoordiging als ze gevraagd worden naar de stand 
van zaken in hun regio. Een gedeelde definitie van vooral collectieve cliëntvertegenwoordiging is niet 
in alle drie de regio’s even sterk aanwezig. Om een goed gesprek te voeren over de stand van zaken 
van cliëntvertegenwoordiging en de inzet van cliëntervaringen, is een gedeeld besef nodig van wat 
ggz-cliëntvertegenwoordiging nou eigenlijk is en hoe dat eruit kan zien in de praktijk.  

In de westelijke regio is er een gedeeld beeld over collectieve cliëntvertegenwoordiging, met als doel 
beleid en wetgeving te beïnvloeden. Eén partij voor collectieve cliëntenvertegenwoordiging noemt als 
doel een beter zicht te geven van de problemen, waarmee mensen met een beperking in het dagelijks 
leven te maken hebben. De ander brengt problematiek onder de aandacht en strijdt voor een betere 
positie. In de westelijke regio is een duidelijk onderscheid aanwezig tussen collectieve 
belangenbehartiging en vertegenwoordiging van individuele belangen binnen bijvoorbeeld het herstel 
en/of zorgproces.  

In de zuidelijke en de noordelijke regio daarentegen gaan de gesprekken over 
cliëntvertegenwoordiging vaker over de rol die ervaringsdeskundigen kunnen spelen in de vertaling 
van kennis naar beleid. De inzet van ervaringsdeskundigheid staat echter niet gelijk aan een sterke 
cliëntvertegenwoordiging, dus heeft deze tendens als gevaar dat er een blinde vlek ontstaat over 
andere manieren waarop gewerkt kan worden aan cliëntvertegenwoordiging ggz. In deze regio’s 
lopen de gesprekken over collectieve en individuele belangenbehartiging ook sneller in elkaar over.  

3.3 De ontwikkeling van cliëntvertegenwoordiging 2021- 2022 

De ontwikkeling van de cliëntvertegenwoordiging is de afgelopen twee jaren verschillend geweest in 
de drie regio’s. Betrokkenen uit alle regio’s spraken bij aanvang van dit onderzoek uit dat zij zich 
graag verder wensen te ontwikkelen en het cliëntperspectief ggz (nog) meer willen inzetten bij de 
ontwikkeling van ggz-beleid. In de westelijke regio is aangegeven dit te willen doen binnen de 
bestaande kaders aangezien er al veel partijen actief zijn en veel is ontwikkeld. In de praktijk blijkt 
de ontwikkeling van cliëntvertegenwoordiging ggz toch moeilijker dan gedacht in de noordelijke en 
de zuidelijke regio, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan ambtelijke capaciteit. De 
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gemeenten in deze twee regio’s zijn minder ver gekomen dan dat ze hadden gehoopt, al zijn er wel 
stappen gezet. De partijen voor cliëntvertegenwoordiging of versterking van herstel/ eigen regie in 
deze twee regio’s zien niet direct een rol in collectieve cliëntvertegenwoordiging en wachten op de 
gemeenten om het voortouw te nemen en een kader te ontwikkelen waarbinnen zij hun rol kunnen 
vervullen. 
 
Naast collectieve cliëntvertegenwoordiging verloopt ook de transitie in de ggz naar herstelgericht 
werken (waarin het eigen perspectief centraal staat) langzamer dan gehoopt en kan deze zich nog 
verder voltrekken op de werkvloer. In interviews en gesprekken met partijen als MIND, Team ED, 
InBegrepen en Meetellen kwam naar voren dat managers van zorgorganisaties t.b.v. cliëntparticipatie 
ggz meer kunnen sturen op herstelgerichte benaderingen, het aansluiten op de belangen van 
individuen en het creëren van mogelijkheden om ggz-cliënten zelf regie te laten nemen over hun 
hersteltraject. Geïnterviewde belangenbehartigers gaven aan dat zij denken dat gemeenten en 
zorgverzekeraars kans hebben om (meer) te sturen op het inzetten van ervaringen bij 
beleidsontwikkeling binnen zorg- en ondersteuningsorganisaties.  

De ontwikkeling van cliëntvertegenwoordiging in de westelijke regio 

Respondenten geven aan dat zij in de westelijke regio goed kunnen merken dat de gemeente en de 
zorgverzekeraar zich bewust zijn van het belang van het meenemen van het ggz-cliëntperspectief bij 
het ontwikkelen van beleid. Cliëntvertegenwoordigers ggz merken dat zij steeds meer gevraagd en 
betrokken worden bij beleidsontwikkeling. Vanuit ggz-cliënten zelf ontstaan er ook steeds meer 
initiatieven vanuit zelfregie gericht op herstel. 
 
Recent hebben onder andere de volgende ontwikkelingen zich voorgedaan: 

• een onderzoeksbureau voor en door cliënten, is in 2022 betrokken bij de evaluatie van het 
MO BW beleidsplan. 

• opening van een daklozenkantoor in de zomer van 2022.  
• recent is bestuurlijk besloten minimaal eens per jaar een breder stadsgesprek te 

organiseren. Het eerste moet nog plaatsvinden.  
 

Respondenten geven aan dat zolang de zorg en ondersteuning niet aansluit op de behoefte van de 
cliënt, collectieve belangenbehartiging nodig blijft. Het blijft doorlopend nodig om beleid en wetgeving 
te beïnvloeden met de ervaring van cliënten, problematiek onder de aandacht te brengen en te 
strijden voor een betere positie. De aanbieders van zorg en ondersteuning in de westelijke regio 
geven aan dat het lastig is op basis van ervaringskennis veranderingen door te voeren op de 
werkvloer en daarmee in de zorg en ondersteuning. Bij de ene organisatie lukt dit beter dan bij een 
andere. De buurt of wijkteams die samen moesten leren werken met ervaringsdeskundigen en hun 
rol moesten leren kennen, hebben recent een versnelling ingezet en proberen op deze wijze steeds 
beter aan te sluiten op de behoefte van inwoners.    

De ontwikkeling van cliëntvertegenwoordiging in de zuidelijke regio 
Zoals besproken,  voelt de zuidelijke regio niet als een logisch werkgebied voor partijen, wat het 
ontwikkelen van collectieve cliëntvertegenwoordiging lastig maakt. De actieve partijen (vooral gericht 
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op het versterken van eigen regie, herstel en verstrekken van ervaringsdeskundigheid) waren tot 
2023 van verschillende gemeenten afhankelijk om subsidie te ontvangen en dit bemoeilijkt hun 
bestaanszekerheid. Het effect is dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op de ervaringskennis die 
in de regio aanwezig is en niet direct aanspraak kan maken op deze kennis. Dit is wel een 
nadrukkelijke wens maar helaas zijn de ontwikkelingen begin 2023 (ten tijde van het verschijnen van 
deze rapportage) nog niet zo ver. Regionaal zijn ervaringsdeskundigen actief. Het aantal (vrijwillig) 
actieve ervaringsdeskundigen is door omstandigheden het afgelopen jaar teruggelopen. Een ander 
ontwikkelpunt is het in beeld brengen van de kwaliteit van de ervaringsdeskundigen voor de gemeente 
en de zorg- en ondersteuningsaanbieders zodat het makkelijker wordt om deze professioneel in te 
zetten. 

Vanuit de regionale samenwerking tussen gemeenten is de afgelopen jaar ingezet op het verstrekken 
van één regionale subsidie voor het stimuleren van ervaringsdeskundigheid, middels de regionale 
subsidieregeling Stimulering ervaringsdeskundigheid zuidelijke regio 2023-2025. De regionale 
partijen die zich inzetten voor het versterken van ervaringskennis hebben één gezamenlijke subsidie 
ontvangen voor de komende periode. Deze drie partijen richten zich op verschillende fasen van 
herstel en versterken van het professioneel inzetten van ervaringen. Zij zetten zich ook in om een 
regionale pool in te richten van ervaringsdeskundigen die in de regio in te zetten zijn bij de zorg- en 
ondersteuningsaanbieders. Ook hebben deze partijen subsidie ontvangen om zichtbaar te zijn in de 
wijk voor inwoners die kampen met psychische problematiek. Het idee is dat inloop mogelijkheden 
laagdrempelig moeten zijn zodat de psychische klachten van individuen vroegtijdig aangepakt kunnen 
worden.  

In de regio is nog geen partij actief voor collectieve belangenbehartiging en dit wordt zowel door de 
gemeenten als door anderen gemist. De respondenten hebben aangegeven dat eerst aan een aantal 
voorwaarden moet worden voldaan voordat een collectieve belangenbehartiger kans van slagen heeft 
zoals een bestuurlijke visie op het belang van collectieve belangenbehartiging, een afgesproken rol 
voor cliëntvertegenwoordigers bij overleggen en de betrokkenheid van de zorgverzekeraar. 

De ontwikkeling van cliëntvertegenwoordiging in de noordelijke regio 

Professionals bij zorgorganisaties, de zorgverzekeraar en ambtenaren in de noordelijke regio geven 
allen aan dat het thema cliëntvertegenwoordiging in de laatste twee jaren meer is gaan leven. Er is 
vooral veel behoefte om meer te doen met het inzetten van ervaringskennis. Hierbij kijken spelers 
vooral naar potentie die zit bij de al aanwezige pool van ervaringsdeskundigen. Het 
samenwerkingsverband Sluitende Keten GGZ heeft een doorstart gekregen als 
meerjarenprogramma. Onlangs is hiervan een eerste uitvoeringsagenda uitgekomen waarin de inzet 
van ervaringsdeskundigen en herstelgericht werken een plek hebben.  
 
Regionale betrokkenen spreken vol lof over de Herstelruimte in de grootste gemeente in de 
noordelijke regio, die sinds maart 2021 open is. Dat is een herstelgericht initiatief, een 
ontmoetingsplek waar ervaringsdeskundigen en vrijwilligers met ervaringskennis klaar staan om 
mensen te ondersteunen bij het werken aan hun eigen herstel. Inmiddels is de financiering van de 
herstelruimte voor de komende drie jaar geborgd. Ambtenaren en professionals uit zorgorganisaties 
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zien ook graag herstelruimtes ontstaan in andere gemeenten en kernen in de regio. De coördinator 
van de herstelruimte sluit aan bij die ambitie, maar gaf mee dat hij nu nog eerst het fundament in de 
huidige eerste gemeente wil versterken voordat nieuwe herstelruimtes opgezet worden.  
 
De regionale partners willen nu graag op doorpakken met het in het najaar van 2022 door Proscoop 
opgeleverde Regiobeeld GGZ (Proscoop, 2022). Bedoeling is dat in januari 2023 een duidingssessie 
plaatsvindt met bestuurlijke spelers, ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers, waar 
actiepunten uit voortkomen.  
 
De noordelijke regio blijft worstelen met de vraag hoe cliëntervaringen structureel ingezet kunnen 
worden om de zorg te verbeteren. Volgens het laatste voortgangsoverzicht uit oktober 2022 blijft de 
regio zoeken naar een manier om ervaring en kennis op een structurele manier in te brengen en 
beschikbaar te stellen. Een bestuurlijke visie over cliëntvertegenwoordiging is tot nu toe nog niet 
vastgesteld.  
 
In hoofdstuk drie is te lezen dat het moeilijk is voor ambtenaren om cliëntvertegenwoordiging te 
versterken, ondanks erkenning van de waarde in ambtelijke en bestuurlijke kringen.  

• Het kan ontbreken aan capaciteit en het onderwerp vraagt om expertise bij ambtenaren in de 
regio en bij belangenorganisaties om de infrastructuur te versterken 

• Het versterken van regionale infrastructuur vraagt om middelen om externe partijen subsidie 
en een opdracht te geven.  

• Een bestuurlijke vastgelegde visie op cliëntvertegenwoordiging is noodzaak om inzet van 
ambtenaren te legitimeren.  
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4. Beleving volgens cliëntparticipanten  

In dit hoofdstuk beschrijven wij onze bevindingen uit 45 ‘peer-led’ interviews met ggz-
clientparticipanten. Deze interviews zijn uitgevoerd in samenwerking met voor dit doel getrainde 
ervaringsdeskundigen op het gebied van ggz, die optraden als mede-interviewer. Het doel van de 
interviews was te achterhalen wat zorgaanbieders en andere organisaties rondom ggz-zorg en 
ondersteuning het beste kunnen doen, om met behulp van ervaringen en inzichten vanuit 
cliëntparticipanten, de ggz-zorg en ondersteuning structureel te verbeteren.  

Paragraaf 4.1 beschrijft allereerst, op basis van de clientinterviews, de indicatie voor onvoldoende 
maatschappelijke resultaat. In 4.2 beschrijven wij de rol van zelfregie en cliënteninspraak. Daarna 
zetten wij in paragraaf 4.3 ook de rol die ervaringsdeskundigen invullen voor cliëntparticipanten bij 
het voeren van zelfregie en het aansluiten op de beleving van cliënten uiteen. Het hoofdstuk sluit in 
paragraaf 4.4 af met de succesfactoren van zelfregie voor herstelgerichte zorg.  

4.1. Indicatie voor onvoldoende maatschappelijk resultaat   

De mate waarin het zorgtraject aansluit op de beleving van cliëntparticipanten bepaalt het succes van 
een zorg- en ondersteuningstraject. Zelfregie en cliëntvertegenwoordiging blijken op dit moment nog 
overwegend afwezig tijdens het zorg- en ondersteuningstraject. Cliëntparticipanten voeren vooral 
regie uit noodzaak. Tussen de regio’s zijn echter verschillen opgemerkt in de mate waarin 
cliëntparticipanten regie uit oefenen.  

Voor de noordelijke regio geldt dat het merendeel van de cliëntparticipanten aangeeft geen regie 
uitgevoerd te kunnen hebben op het eigen traject. Zij geven aan dat zij de zorg hebben aangenomen 
die werd geboden. Een enkeling kon dit wel, maar dan ook vaak maar in beperkte mate. Een 
cliëntparticipant uit deze groep geeft bijvoorbeeld aan dat hij wel in discussie kon gaan met 
hulpverleners, maar dat hij als cliënt toch uiteindelijk moest volgen wat de hulpverlener opdroeg.  

Het merendeel van clientparticipanten in de westelijke regio geeft aan inbreng van belang te vinden, 
maar deze niet te hebben gehad in het eigen traject. In deze regio hebben zes cliëntparticipanten wel 
ervaren regie te voeren op hun zorgtraject. Enkele van deze cliëntparticipanten in deze westelijke 
regio, welke ervoeren zich in een crisissituatie te bevinden, maar niet ervoeren passend geholpen te 
worden, hebben regie genomen op hun herstel.   

Ook de grootste groep cliëntparticipanten in de zuidelijke regio heeft weinig regie gehad binnen de 
organisaties waarvan zij zorg ontving. Veelal geven respondenten in deze regio aan dat zij de zorg 
accepteerden die werd aangeboden, zonder daarbij stil te staan. Als redenen noemen zij onder 
andere dat professionals het beter weten dan zij of het idee hadden dat er toch niet geluisterd wordt.   

4.2. Verklaringen voor gebrek aan zelfregie en cliëntinspraak  

Zoals gezegd, ervoeren in de drie onderzochte regio’s slechts weinig cliëntparticipanten regie over 
het eigen herstel. Voor ongeveer de helft van de respondenten geldt dat zij geprobeerd hebben hun 
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zorgtraject en de omstandigheden daarin te beïnvloeden, maar daar is geen gehoor aan gegeven 
door de zorgorganisaties. Voor een klein deel van deze respondenten geldt dat zij de zorg hebben 
aangenomen die is aangeboden, zonder stil te staan bij het wijzigen van het zorgtraject. Zij 
vertrouwden op de expertise van professionals, durfden niet, waren bezig met overleven of hadden 
bij voorbaat al het idee dat er niet geluisterd zou worden.    

Ik had veel klachten, maar wist niet waar ik terecht kon. Voor zover ik wist, was er geen cliëntenraad 
bij mijn zorgorganisatie. Ik gaf aan dat mijn ontwikkeling stil stond en dat ik dat wilde veranderen, 
maar kreeg geen gehoor. Toen mijn wachttijd bij een andere organisatie erop zat en ik daar welkom 
werd geheten, heb ik dus tegen mijn begeleider gezegd dat ik wilde stoppen. Bij het eindgesprek heb 
ik nogmaals aangegeven wat er volgens mij mis is gegaan. Bij de andere zorgorganisatie werd wel 
naar mij geluisterd. Dat zorgde meteen voor meer vertrouwen.  
Vrouwelijke deelnemer, leeftijdscategorie 30-50.   

Cliëntinspraak binnen en buiten zorgorganisaties is nog relatief onbekend in de regio’s. Indien naar 
verhouding wel bekend, zoals in de westelijke regio, dan geldt dat ook daarin nog veel ruimte voor 
verbetering is. Verbetering van cliëntinspraak heeft veelal betrekking op het relationele en culturele 
aspect hiervan. Naast dat de cliëntenraad voor veel cliëntparticipanten niet in beeld is, worden 
cliëntenraden ook benaderd met scepsis en ervaren als iets dat ver verwijderd is van de 
belevingswereld van cliënten. Daarnaast houden cliëntenraden zich volgens de door ons 
geïnterviewde cliëntparticipanten te vaak bezig met praktische zaken, zoals hygiëne en voeding, 
terwijl vooral de inhoud van zorgtrajecten daarin plaats moet hebben. Ook andere vormen van 
cliëntinspraak zijn volgens de cliëntparticipanten van belang voor goede cliëntvertegenwoordiging 
ggz, zoals informele koffiemomenten en bewonersavonden.    

Het is wel lastig hoe serieus je genomen wordt door het verloop in de directie. Soms lijkt het alsof 
alles wetenschappelijk bewezen moet worden dat het helpt voor herstel voor ze er iets mee doen. 
Voor praktische zaken wordt wel naar de cliëntenraad geluisterd, bijvoorbeeld bij een verbouwing. 
Steeds dezelfde klachten doen zich voor over hygiëne en het eten. -  Man, leeftijdscategorie 50+.  

Uit dit citaat blijkt ook dat het voor organisaties ingewikkeld kan zijn de balans te vinden tussen 
wetenschappelijke- en ervaringskennis. In deze paragraaf is besproken hoe minimaal ggz- 
cliëntparticipanten regie ervaren in het eigen herstel en wat dit lastig maakt. In de volgende paragraaf 
wordt ingegaan op de inzet van ervaringsdeskundigen hierbij.    

4.3. De meerwaarde van ervaringsdeskundigen bij zelfregie en vertegenwoordiging  

Door de ruime meerderheid van de respondenten is aangegeven dat specifiek ervaringsdeskundigen 
op het gebied van ggz een positieve bijdrage leveren aan regie op het zorgtraject en op herstel. Zo 
zijn ervaringsdeskundigen volgens de respondenten geloofwaardiger en sluiten deze ook beter aan 
bij hun belevingswereld. Hierdoor hebben zij vaak ook meer empathie en bouwen zij sneller dan 
reguliere hulpverleners een vertrouwensband op. Daardoor komen zij ook in een betere positie om 
cliëntparticipanten te confronteren, maar fungeren zij vaak ook als spreekbuis tegenover andere 
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hulpverleners. Bovendien vormt het verleden en het herstel van ervaringsdeskundigen een 
voorbeeldfunctie voor cliënten. Tenslotte wordt de vaak meer flexibele aanpak door 
ervaringsdeskundigen gezien als een positieve toevoeging.   

Ik heb veel gehad aan mijn ervaringsdeskundige. Die begreep mij beter en versterkte mijn motivatie. 
Ik geloof dat iedere cliënt baat heeft bij de inzet van ervaringswerkers die hen kunnen steunen en 
kritisch kunnen optreden. En die als schakel werkt tussen de cliënt en de professional. Ik werk daarom 
nu bij de daklozenopvang als vrijwilliger en ben bezig met een opleiding om begeleider te worden. Zo 
wil ik een verschil maken. – vrouwelijke deelnemer, leeftijdscategorie 30-.    

Voor  een meerderheid in de onderzochte regio’s geldt dat zij geen ondersteuning hebben ontvangen 
van een ervaringsdeskundige. In enkele gevallen lijken ervaringsdeskundigen wel bekend bij de 
cliëntparticipant, maar hadden zij hier zelf geen behoefte aan. Anderzijds gaat de ontvangen zorg 
voor een deel van de respondenten ver terug in de tijd, wisselend van twee tot tien jaar. Een tijd 
waarin ervaringsdeskundigen nog sterk in ontwikkeling was in de ggz-zorg. Opgemerkt is dat de acht 
respondenten die wel zijn ondersteund door een ervaringsdeskundige hier zeer positief over zijn en 
dit als toegevoegde waarde in het eigen zorgtraject beschouwen.   

Interessant om te vermelden is dat een ruime meerderheid van de respondenten de eigen ervaring 
nu inzet voor anderen. Zo zijn participanten (in opleiding tot) ervaringsdeskundige, nemen zij zelf 
deel aan een cliëntenraad of zijn zij op een andere manier actief binnen een zorgorganisatie.  

4.4. Succesfactoren: bevestiging van zelfregie voor herstelgerichte zorg  

Als succesfactoren voor zelfregie en herstelgerichte zorg is door de cliëntparticipanten aangegeven 
dat zij support ervaren in de interactie met peers en andere cliënten. Ook ervoeren zij steun voor 
zelfregie en herstelgericht zorg uit het eigen netwerk, maar gaven zij aan dat het belangrijk is om ook 
als cliënt op te komen voor je eigen perspectief.  

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat met name het zorgtraject succesvol is vanwege 
een vangnet dat zij hebben getroffen in zelfhulpgroepen, coaches, mentoren, peer-support of andere 
waardevolle relaties die zij zelf hebben opgebouwd. Voor mensen met een verslavingsachtergrond 
zijn zelfhulpgroepen voldoende aanwezig in de regio’s, zodat wanneer zij in de verleiding komen om 
te gebruiken er altijd een meeting is waaraan kan worden deelgenomen. Deze zelfhulpgroepen en 
meetings bieden structuur aan mensen, waardoor voorkomen wordt dat zij terugvallen in 
verslavingsproblematiek. Voor cliëntparticipanten met andere problematieken is er doorgaans een 
minder bestaande cultuur van zelfhulpgroepen. Hierdoor is het lastiger om dergelijk hulp te vinden, 
met als gevolg dat zij vaker opzoek gaan naar lotgenoten met dezelfde problematiek. In  het 
onderstaande citaat vertelt een participant hoe hij lotgenoten trof tijdens therapie, en hier uiteindelijk 
het meest aan had:  

Ik heb mijn herstel niet te danken aan de ggz. Ik deed dat zelf, als cliënt, door af te kijken bij de 
mensen om mij heen. Dat deden we vooral informeel, buiten de therapieën die in grote groepen 
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plaatsvonden, door relaties op te bouwen met elkaar. Zo leerde je over wat wel werkt en wat niet 
werkt, en dat ging je uitproberen. – mannelijke deelnemer, leeftijdscategorie 50+.   

Daarnaast is door een groot deel van alle cliëntparticipanten aangegeven dat succes afhangt van de 
mate waarin je opkomt voor jezelf, regie pakt, maar ook gaat staan voor je eigen behoeftes. Enkelen 
hebben dit de belangrijkste factor voor het eigen herstel genoemd. Deze respondenten geven aan 
dat het ook van belang is om op te komen voor je eigen wensen en behoeften. Daarvoor is nodig dat 
je als cliënt mondig bent, maar ook bereid bent om een conflict aan te gaan. Dat kan zich uitten tot 
het betrekken van de directie van de zorgorganisatie, deelname aan de cliëntenraad of simpelweg 
contact op blijven nemen met zorgorganisaties om je wanhoop uit te spreken.   

Tenslotte is door een ongeveer een derde van de cliëntparticipanten aangegeven dat ook met behulp 
van het eigen netwerk succes kan worden behaald. Als het gaat om staan voor je behoeften en 
wensen kunnen ook personen uit het eigen netwerk, zoals familie, een doorslaggevende factor 
spelen. Deze paragraaf besprak de drie wijzen waarop cliënten zelfregie ervaren, middels 
lotgenotencontact, eigen assertiviteit en door steun uit het eigen netwerk. Hierna wordt ingegaan op 
hoe zorg door zelfregie volgens onze cliëntparticipanten daadwerkelijk verbeterd wordt.     

4.5. Met ervaring en inzicht de zorg en ondersteuning verbeteren  

Wat kunnen zorgaanbieders en andere organisaties rondom ggz-zorg en ondersteuning het beste 
doen om met ervaringen en inzichten van cliëntparticipanten de zorg en ondersteuning structureel te 
verbeteren?  

Cliëntparticipanten geven in de kern aan dat de zorg aan moet aansluiten op de behoefte van de 
cliënt en dat daar flexibiliteit (ook financiering) voor nodig is in het systeem. Belangrijk voor het succes 
van individuele trajecten is de mate waarin de zorg aansluit op de beleving van de cliënt. Soms sluit 
de geboden professionele ggz-zorg en ondersteuning goed aan op de behoefte van de 
cliëntparticipanten. Zij hebben dan ook minder behoefte tot eigen regie en om bij te sturen. Wanneer 
deze aansluiting er niet is, is het voor het succes van het zorgtraject van belang dat cliëntparticipanten 
wel kunnen sturen. Cliëntparticipanten geven in dit geval aan dat de effectiviteit van de zorg toeneemt 
als de zorg aangepast wordt op hun behoefte. Als aanpassingen worden genoemd een ander aanbod, 
een ander type (ervaringsdeskundige) hulpverlener, uitbreiding van het aantal sessies of meer 
intensieve (intramurale) trajecten.     
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Hoofdstuk 4 laat inzichten zien van cliënten op het belang van individuele en regionale 
cliëntvertegenwoordiging. 

• Cliënten geven aan specifiek belang te hechten aan zelfregie en individuele 
cliëntvertegenwoordiging, blijken deze elementen op dit moment nog overwegend afwezig 
tijdens het zorg- en ondersteuningstraject.  

• Drie manieren waarop wel zelfregie kon worden ervaren door cliënten bleken 
lotgenotencontact, eigen assertiviteit en steun uit het eigen netwerk. 

• Gegeven redenen van cliënten zelf om geen zelfregie te voeren, zijn het vertrouwen op de 
expertise van professionals, niet durven, ongelijke verhoudingen ervaren, bezig zijn met 
overleven of bij voorbaat de indruk te hebben dat er niet geluisterd zou worden.  

• De door cliënten genoemde voorbeelden van aanpassingen in hun traject op hun behoefte 
wijzen op het belang van flexibiliteit in het aanbod.  

• Het blijkt voor organisaties ingewikkeld de balans te vinden tussen wetenschappelijke- en 
ervaringskennis.  

 

5. Conclusie en aanbevelingen in de vorm van instrumenten om 
cliëntvertegenwoordiging te versterken 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag welke instrumenten nodig zijn in de regio om 
cliëntvertegenwoordiging te versterken. Het theoretische model dat we gebruiken voor dit onderzoek 
onderscheidt management, beleid- en structuurelementen. We starten in 5.1 eerst met onze conclusie 
op basis van de interviews met partijen in de regio’s en cliënten. Daarna volgen in paragraaf 5.2 en 
5.3 respectievelijke beschrijvingen van management, beleid- en structuurinstrumenten die nodig zijn 
ter versterking van de infrastructuur. Het hoofdstuk sluiten we af met paragraaf 5.4 over de benodigde 
financiële arrangementen.  

5.1. Conclusie 

In hoofdstuk drie is te lezen dat het moeilijk is voor ambtenaren om cliëntvertegenwoordiging te 
versterken, ondanks erkenning van de waarde in ambtelijke en bestuurlijke kringen. Het ontbreekt 
aan capaciteit en het onderwerp vraagt om expertise bij ambtenaren in de regio en bij 
belangenorganisaties om de infrastructuur te versterken of aan middelen om partijen een opdracht te 
geven. Met schaarste aan capaciteit en de krapte op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk dat het 
belang van cliëntenvertegenwoordiging in een bestuurlijke  visie wordt vastgelegd. Met een 
vastgestelde visie voelen ambtenaren zich gelegitimeerd en gesteund om zich in te zetten, ook in 
tijden van krapte. 

Terwijl cliëntparticipanten (hoofdstuk 4) aangeven specifiek belang te hechten aan zelfregie en 
individuele cliëntvertegenwoordiging, blijken deze elementen op dit moment nog overwegend afwezig 
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tijdens het zorg- en ondersteuningstraject. De door cliënten genoemde voorbeelden van 
aanpassingen in hun traject op hun behoefte wijzen op het belang van flexibiliteit in het aanbod. 
Gegeven redenen van cliënten zelf om geen zelfregie te voeren, zijn het vertrouwen op de expertise 
van professionals, niet durven, ongelijke verhoudingen ervaren, bezig zijn met overleven of bij 
voorbaat de indruk te hebben dat er niet geluisterd zou worden. Ook blijkt het voor organisaties 
ingewikkeld de balans te vinden tussen wetenschappelijke- en ervaringskennis. Drie wijzen waarop 
wel zelfregie kon worden ervaren door cliënten bleken lotgenotencontact, eigen assertiviteit en steun 
uit het eigen netwerk.  

Belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat het versterken van collectieve en individuele 
cliëntvertegenwoordiging leidt tot succesfactoren van de ggz-zorg en ondersteuning. Zolang zelfregie 
en herstelgerichte zorg nog niet volledig zijn doorgevoerd binnen zorg- en ondersteuningsaanbieders 
is regionale cliëntvertegenwoordiging noodzakelijk om verschillen in behoefte en ontvangen zorg aan 
het licht te brengen. Goede regionale cliëntvertegenwoordiging heeft op zichzelf ook weer een 
versterkend effect op het gevoel van cliënten dat zij regie kunnen voeren. Als antwoord op de vraag 
hoe regionale cliëntvertegenwoordiging het beste kan worden versterkt, geven we de onderstaande 
aanbevelingen mee om zowel beleids- als structuurelementen te versterken. 

5.2. Beleidsinstrumenten ter versterking cliëntvertegenwoordiging ggz 

Op basis van onze bevindingen uit de stakeholder- en cliënteninterviews komen wij tot de volgende 
instrumenten welke regionaal nodig zijn om de cliëntvertegenwoordiging te versterken:  

• bestuurlijk draagvlak en een vastgestelde visie op cliëntvertegenwoordiging is noodzakelijk 
• borging van de inzet van ambtenaren en het onderwerp vraagt om expertise 
• vanuit inkoop sturen op inzet van cliëntervaringen/ ervaringskennis ter verbetering van het 

zorg- en ondersteuningsproces binnen aanbieders  
• een sterke medezeggenschapstructuur bij zorg- en ondersteuningsaanbieders 

Bestuurlijk draagvlak en een vastgestelde visie op cliëntvertegenwoordiging 
Om inzet te plegen (zeker bij schaarste) is het van belang dat het onderwerp cliëntvertegenwoordiging 
bestuurlijk hoog op de agenda staat. Ambtenaren en medewerkers bij zorgverzekeraars moeten zich 
gelegitimeerd voelen om hun schaarse capaciteit hier aan te besteden. Als hun inzet en het opbouwen 
van expertise niet geborgd wordt, is er een risico dat onzekerheid groeit en enthousiasme afneemt 
om aandacht te besteden aan cliëntparticipatie ggz. 

Inzet van ambtenaren 
Inzet van ambtenaren is noodzakelijk. Ambtenaren hebben tijd nodig om aandacht te geven aan 
cliëntvertegenwoordiging en om belangenbehartigers aan te sturen. Hier geldt: wat aandacht krijgt, 
groeit. We horen uit de bij deze pilot betrokken regio’s dat ambtenaren niet altijd voldoende of 
evenveel tijd hebben als belangenbehartigers om aandacht te besteden aan 
cliëntvertegenwoordiging.  
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Naast tijd en capaciteit vraagt het onderwerp ook om expertise over hoe cliëntervaringen en 
ervaringskennis ingezet kan worden voor beleidsontwikkeling. Niet alle ambtenaren weten hoe ze 
cliëntervaringen het beste kunnen verzamelen en op de beste manier kunnen inzetten. Wanneer 
ambtenaren onervaren zijn kan het inzetten van cliëntervaringen ongewenste (activistische) 
neveneffecten hebben.  

Grotere sturing op inzet van ervaringen binnen zorg- en ondersteuningsinstellingen 
Op basis van de interviews concluderen wij dat de inspanning om het perspectief van cliënten op te 
halen, niet langer moet liggen bij de cliënten, maar bij de zorgorganisaties. De vrijblijvendheid om 
verder inhoudelijk invulling te geven aan individuele en collectieve cliëntvertegenwoordiging moet 
verdwijnen. Dit kan door, vanuit gemeente en zorgverzekeraar, aanbieders te verplichten om gebruik 
te maken van beschikbare expertise van cliënten binnen de organisatie bij het vormgeven/ 
doorontwikkelen van zorg- en ondersteuningsaanbod.  

In interviews wordt door zorg- en ondersteuningsaanbieders aangegeven niet door de gemeente of 
zorgverzekeraar gevraagd te worden of zij met expertise van cliënten hun zorg- en 
ondersteuningsaanbod inhoudelijk verbeteren. De gesprekken tussen de gemeente/ zorgverzekeraar 
en zorgaanbieders en -ondersteuners kunnen dan ook verder gestructureerd worden aan de hand 
van KPI’s die de inzet van ervaringen monitoren en stimuleren. Cliëntervaringen kunnen zo een rol 
hebben in de afspraken over de kwaliteit van zorginkoop. 

Sterke medezeggenschapscultuur en cliëntenraden   
Uit de interviews blijkt dat cliëntparticipanten slecht bekend zijn met cliëntenraden en de redenen 
waarvoor zij bij een cliëntenraad kunnen aankloppen. Standaard aansluiten bij of het organiseren van  
informele momenten (bewonersavonden of koffiemomenten) kunnen hierin waarschijnlijk een grotere 
rol spelen. In de westelijke regio zijn cliëntparticipanten gesproken die als lid van de cliëntenraad alle 
instellingen bezochten om met kleine of juist veelomvattendere suggesties de zorgorganisatie 
proberen te verbeteren. Daaruit volgde ook bekendheid met de cliëntenraad voor cliënten die hier 
eerder nog niet bekend mee waren.   

Cliëntenraden kunnen, als zij meer cliëntparticipanten bereiken, wellicht ook een grotere rol spelen 
in de vernieuwing van het zorg- of ondersteuningsaanbod. Op het moment dat zij namelijk een grotere 
groep cliënten vertegenwoordigen, kunnen zorgorganisaties daar moeizaam nog omheen en moeten 
deze organisaties signalen uit een cliëntenraad in overweging nemen. Via de geïnterviewden weten 
wij dat binnen een aantal zorgaanbieders cliëntervaringen structureel worden ingezet en het in het 
DNA van hun organisatie zit om cliënten te betrekken, maar dit is nog niet bij alle aanbieders het 
geval.    

5.3. Structuurinstrumenten versterken cliëntvertegenwoordiging 

We lichten de volgende structuurinstrumenten toe die leiden tot meer integraliteit en gelijkluidendheid 
die regionaal nodig zijn om de cliëntvertegenwoordiging te versterken. Onze bevindingen zijn 
gebaseerd op de interviews die wij uitvoerden.  
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• Belang van individuele ggz-clientvertegenwoordiging voor een grotere succesfactor  
• Subsidiëren van regionale collectieve belangenbehartiging is nodig  
• Het belang om gelijke signalen af te geven vanuit verschillende organisaties voor belangen- 

behartiging en samenwerking tussen partijen is nodig 
• Beschikbaarheid van sleutelfiguren voor belangenbehartiging en het organiseren van aanloop 

en groei van mensen in de regio die daarvoor in aanmerking komen 

Organiseer individuele ggz-clientvertegenwoordiging intern bij zorg- en ondersteuningsaanbieders  
De succesfactoren van een traject worden volgens cliënten vooral bepaald door de aansluiting op 
hun belevingswereld en persoonlijke behoefte. Cliëntparticipanten geven aan baat te hebben bij 
hulpverleners die zijn toegerust op het ondersteunen van cliënten bij het voeren van eigen regie op 
de inhoud van hun zorgproces en ondersteuning.  
 
De organisatie van individuele ggz-cliëntvertegenwoordiging kan zorgen voor afname van de druk op 
collectieve cliëntvertegenwoordiging. In de ultieme situatie is aparte inzet van ervaringsdeskundigen 
die werken vanuit een herstelgerichte benadering overbodig en zijn hulpverleners in staat aan te 
sluiten op de beleving. Zolang we deze omslag in de zorg en ondersteuning nog niet hebben gemaakt 
moeten ervaringsdeskundigen worden ingezet om deze cultuurverandering en verandering van de 
zorg verder aan te jagen. Bestuurders van zorgorganisaties hebben in deze transitie een grote rol te 
vervullen.  
 
Hulpverleners moeten in staat worden gesteld om de waarde die nu door ervaringsdeskundigen wordt 
toegevoegd zelf aan te kunnen bieden aan cliënten. Tijdens de opleiding moet zorgpersoneel geleerd 
worden hoe je professioneel aansluit op de belevingswereld van de cliënt en op gelijkwaardige wijze 
hulp verleent. Uit ervaring weten wij dat dit al meer gebeurt in het sociaal domein en idealiter ook in 
de ggz-zorg en -ondersteuning thuishoort. Dit kan op termijn de oplossing vormen tussen het soms 
slecht verlopende proces tussen de cliënt en de hulpverlener.   

Collectieve belangenbehartiging is op regionaal niveau nodig en moet gesubsidieerd worden 
Collectieve belangenbehartiging is nodig en moet, als deze in de regio ontbreekt, worden 
georganiseerd. De gemeente(s) is (/zijn) de eerste aangewezen instantie om opdracht te geven 
collectieve belangenbehartiging te organiseren en te zorgen voor een maatwerkoplossing die aansluit 
op wat er in de regio al aanwezig is. In de praktijk zien we een logische aansluiting op de regionale 
zorgstructuur in de zorgverzekeringsregio’s. Door capaciteitsgebrek en het niet beleggen van deze 
taak bij deze regionale structuur is dit tot op heden nog niet opgepakt.  

Ervaringsdeskundigen kunnen een rol spelen in collectieve belangenbehartiging. Collectieve 
belangenbehartiging is echter een andere taak/ rol dan waar zij doorgaans voor opgeleid zijn en zij 
moeten nadrukkelijk gevraagd worden de rol en taak van collectieve behartiging op zich te nemen en 
de mogelijkheid hebben zich hierin te ontwikkelen.  

Het belang om gelijke signalen af te geven  
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Het helpt gemeenten en zorgverzekeraars als duidelijk is dat er draagvlak is voor de signalen. Ook 
geven respondenten aan dat signalen aan kracht winnen voor gemeenten, zorgverzekeraars en 
zorgorganisaties als signalen niet worden tegengesproken. Het is daarom van belang om er als 
cliëntvertegenwoordigende organisaties naar te streven gelijke ervaringssignalen af te geven en 
elkaar niet te veel tegen te spreken. Tegelijkertijd is het van belang dat gemeenten, zorgverzekeraars 
en zorgorganisaties de verschillende cliëntorganisaties en hun posities kennen.  

Beschikbaarheid van voldoende goed toegeruste cliëntvertegenwoordiging: het organiseren van 
aanloop en groei 
Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders geven aan dat, als er niet voldoende aanwas is 
van personen die het cliëntperspectief ggz naar voren brengen, er dan niet voldoende opvolging kan 
worden gevonden. Dit leidt ertoe dat de gemeente dan steeds met slechts enkele ‘usual suspects’ 
aan tafel zit, waarbij onvoldoende duidelijk is hoeveel mensen zij vertegenwoordigen.  

Om te zorgen dat er regionaal voldoende sleutelfiguren in collectieve belangenbehartiging actief zijn 
en blijven behoeft de aanloop hiervan aandacht. Mensen moeten worden opgeleid tot collectieve 
belangenbehartiger. In de regio’s moet worden gezorgd voor aanbod op herstelgerichte trainingen en 
verdere opleidingen tot collectieve belangenbehartiger. 

5.4. Managementsturing als belangrijke schakel 

Als belangrijke variabele in de cliëntinfrastructuur zien we managementsturing. Voldoende sturing 
door gemeente en zorgverzekeraars op aanbieders van ggz-zorg en -ondersteuning vergroot de kans 
op de inzet van herstelgericht werken en het gebruik van cliëntenraden/medezeggenschap. De 
gesprekken tussen de gemeente/zorgverzekeraar en aanbieders kunnen verder gestructureerd 
worden. Cliëntervaringen kunnen zo een rol hebben in de afspraken over de kwaliteit van zorginkoop. 

5.5.  Financiële arrangementen 

Voor gemeenten is een financieel arrangement nodig om te zorgen dat zij samen met de 
zorgverzekeraar kunnen sturen op cliëntvertegenwoordiging en herstelgerichte benadering binnen 
zorg- en ondersteuningsaanbieders. Vanaf 2023 tot 2026 ontvangen gemeenten een specifieke 
uitkering vanuit het Integraal Zorgakkoord. De middelen zijn bedoeld om de zorg kwalitatief goed, 
beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden en onder andere in te zetten op preventie en de 
zorg op de juiste plek. Binnen deze specifieke uitkering voor het verbeteren van de zorg kunnen 
gemeenten prioriteren en inzetten op collectieve belangenbehartiging gezien het belang voor 
cliënten.  

1. Tijdelijke uitbreiding van de ambtelijke inzet is in een deel van de regio’s nodig vanwege 
krappe bezetting, de situatie op de arbeidsmarkt en de benodigde inhaalslag op 
expertise. Gemeenten hebben tijdelijk extra financiële middelen nodig om ggz-
cliëntvertegenwoordiging vorm te geven. Om belangenbehartiging en beleidsparticipatie te 
versterken is het nodig om de basis van organisaties te versterken zodat zij toegerust zijn om 
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hun werk te doen. Dat betekent basisfinanciering en financiering voor een langere periode 
(zie ook Droom en daad, 2019, MIND).  
 
Op basis van de stakeholderinterviews lijkt het echter niet alleen te gaan om financiële 
middelen om subsidies te kunnen geven aan regionale organisaties. Het gaat ook om 
structureel ambtelijke inzet om een visie te kunnen ontwikkelen op de inzet van ervaringen en 
deze bestuurlijk vast te stellen. Een visie is nodig om een kader voor overleg met, en inbreng 
van, cliënten vorm te geven en het borgen van ambtelijke inzet.  
 

2. Prioriteit in middelen voor collectieve belangenbehartiging passen bij de huidige 
aanpak van gezondheidsvraagstukken. Meer prioriteit in de bestemming van middelen moet 
worden gegeven door gemeenten en zorgverzekeraar aan het verbeteren van ggz-zorg en -
ondersteuning met de inzet van cliëntervaringen. Gemeente(n) en zorgverzekeraar moeten 
een heldere opdracht geven tot het vormgeven van de collectieve belangenbehartiging zodat 
deze op maat is voor de regio. In de onderzochte regio’s is er geen behoefte om een hele 
nieuwe aparte structuur vorm te geven maar om aan te sluiten bij het bestaande. Dit geldt 
voor zowel de bestaande regionale overlegstructuur alsmede alle ervaringskennis binnen 
zorgaanbieders.  
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Bijlage 1: onderzoekverantwoording  

Dit onderzoek is uitgevoerd met als hoofddoel inzichten te bieden in de wijze waarop effectieve 
cliëntvertegenwoordiging in regio’s vorm te geven is, en eventueel verder in heel Nederland uitgerold 
kan worden. In drie regio’s is hiertoe een 0-meting uitgevoerd, is aangesloten bij overlegstructuren, 
zijn door ons  zelf bijeenkomsten met regiopartners georganiseerd, interviewden we (oud)-ggz-
cliënten in de regio’s en sloten we af met een 1-meting. In deze onderzoeksverantwoording gaan we 
eerst in op de scope en relevantie van het onderzoek. Vervolgens lichten we de keuze voor de regio’s 
de westelijke regio, de noordelijke regio en de zuidelijke regio toe. We sluiten deze bijlage af met een 
toelichting van de hoofdactiviteiten van dit onderzoek.  

Scope van dit onderzoek 
Doel van de opdracht is het opzetten van een regionale infrastructuur voor belangenbehartiging en 
betrokkenheid van ggz-cliënten. In dit onderzoek gaat het primair om het verbeteren van 
cliëntvertegenwoordiging in en niet om het professionaliseren of de versterking van 
ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen kunnen wél een rol spelen in het slaan van bruggen 
tussen cliënten en hulpverleners, dus komt het als bijzaak wel aan bod tijdens de 
onderzoeksactiviteiten.  

We startten het onderzoek in januari 2021 en rondden onderzoeksactiviteiten in november 2022 af.  

Relevantie van dit onderzoek 
Ondanks dat er al veel onderzoek is gedaan naar cliëntvertegenwoordiging, is niet eerder onderzocht 
hoe regio’s infrastructuren voor cliëntvertegenwoordiging kunnen borgen. Oftewel, er zijn geen 
eerdere onderzoeken bekend die kennis bieden over de mate waarin clientvertegenwoordiging ggz 
versterkt kan worden vanuit een perspectief van governance. De inzichten in dit onderzoek doen dat 
wel, waardoor dit onderzoek een bijdrage levert aan de kennis over het versterken van 
clientvertegenwoordiging in de ggz.  

Dit onderzoek is tevens maatschappelijk relevant omdat het handvatten biedt om 
cliëntvertegenwoordiging ggz regionaal daadwerkelijk te versterken. Doel is namelijk om structureel 
en effectief cliëntvertegenwoordiging in de regio’s te versterken. Daar zijn ggz-cliënten in 
Nederlandse regio’s écht mee geholpen.  

De regio’s 
In elk van de drie regio’s zijn samen met een werkgroep inzichten opgehaald op welke wijze een 
structurele effectieve cliëntvertegenwoordiging voor de ggz in de regio vorm te geven is, maar ook 
hoe dit uit de rollen is in andere Nederlandse regio’s.  

We hebben ervoor gekozen om de pilots uit te voeren in deze regio’s vanwege de onderlinge 
verschillen in het percentage cliënten en de vertegenwoordiging van cliënten in regionale 
overlegstructuren met de gemeente en de zorgverzekeraar. Daarnaast verschillende de drie regio’s 
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ook van elkaar als het gaat om de mate van stedelijkheid, die typen zorgproblematieken en 
zorgverzekeraars.  

Onderzoeksactiviteiten 
We spraken veel over drie ‘hoofdactiviteiten’ in dit onderzoek, te weten de 0-meting, de 
cliëntinterviews en de 1-meting. Naast deze hoofdactiviteiten hadden we tijdens de 
onderzoeksperiode contact met betrokken professionals uit de drie onderzoeksregio’s en sloten we 
periodiek aan bij gezamenlijke overleggen van partners uit regio’s.  

Voor de uitvoering van de 0-meting hebben we een drieledige methodiek gebruikt. In eerste plaats 
verzamelden en analyseerden we relevante documentatie. Dit zijn onder andere beleidsstukken, 
jaarstukken, organisatieplannen en clienttevredenheidsonderzoeken van de partners in de regio. 
Daarnaast voerden we voor de 0-meting gesprekken met vijftien sleutelspelers per regio. Daarmee 
zijn de uitkomsten van de documentenstudie met hulp van de regionale partners geverifieerd en 
verdiept.  

We spraken tevens met cliëntparticipanten, in het kader van onze cliëntinterviews. Deze kwalitatieve 
interviews vonden plaats om een goed beeld te creëren van de beleving van huidige en voormalige 
ggz-cliënten uit de onderzoeksregio’s. In totaal spraken we 45 cliëntparticipanten in de zomer van 
2022 via semigestructureerde interviews. In meer dan 2/3e van de interviews was naast een van de 
onderzoekers ook een ervaringsdeskundige aanwezig, om door te vragen op basis van hun 
ervaringskennis. De resultaten zijn relatief betrouwbaar. Voor de resultaten was het van belang om 
alle facetten van het onderzoek uit te vragen. De opbrengst van de interviews is vastgelegd in 
gespreksverslagen op basis van een analyseformat. Deze zijn later teruggebracht tot de belangrijkste 
elementen uit het gesprek. De gesprekverslagen zijn met elkaar vergeleken om tot een antwoord te 
formuleren op de hoofdvraag in dit onderzoek. De bevindingen uit deze interviews vormen een 
onmisbare bron als het gaat om de aanbevelingen voor het verbeteren van de infrastructuur voor 
cliëntvertegenwoordiging ggz in de regio’s.  

Aan het eind van de pilots is ook een 1-meting uitgevoerd. Dit is gedaan volgens dezelfde methodiek 
als de 0-meting. De uitkomsten van beide metingen zijn naast elkaar gelegd om inzicht te krijgen in 
verandering die zichtbaar zijn in zowel de output als de outcome. Geprobeerd is om met dezelfde 
personen te spreken als in de 0-meting, maar dit is om praktische redenen niet in elk interview gelukt. 
Praktische redenen waren voornamelijk personeelswisselingen of de wisselende beschikbaarheid van 
personen tijdens de 0-meting en respectievelijk de 1-meting.  
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