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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) over de 

diensten die zij verleent aan familie en naasten van mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen. In 

dit verslag leest u welke inspanning in 2016 is gedaan om de positie van familie en naasten (voortaan: 

naasten) in de ggz te verbeteren. 

Er is ingezet op vergroting van de beschikbaarheid van kwalitatief en kwantitatief goed vertrouwenswerk in 

de specialistische ggz. Dat is echter niet genoeg. Vanwege de ambulantisering en transitie naar gemeenten 

van delen van de zorg staat een goede vindbaarheid en beschikbaarheid van onze dienstverlening aan 

naasten van alle mensen met psychiatrische problematiek onder druk. De LSFVP wordt geconfronteerd met 

een toenemend appel van huisartsen en Wmo-consulenten, die merken dat de zorg voor mensen met een 

ernstige psychiatrische aandoening tekortschiet en het naasten niet lukt effectieve hulp te organiseren. Om 

deze hiaten adequaat op te kunnen vullen is de LSFVP met kamerbrede politieke steun een project gestart 

met als doel methodieken te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de behoefte aan vertrouwenswerk in de 

basis-ggz en het sociaal domein.  

Pilots familievertrouwenswerk in basis-ggz en sociaal domein 
Deze ontwikkeling van nieuwe dienstverlening vindt in eerste instantie plaats in een tweetal proefregio’s, 

waar ervaring wordt opgedaan met een op de vraag toegespitste productportfolio en lokale netwerk-

ontwikkeling. Het doel is te komen tot een landelijke implementatie van ons aanbod in de basis-ggz en het 

sociaal domein. Voor naasten betekent dit dat zij ongeacht de financiering of de vorm van zorg een beroep 

zouden kunnen gaan doen op een fvp, of hun naaste (al) zorg bij een instelling ontvangt of niet. Ook zal de 

uitbreiding van onze dienstverlening gaan helpen bij de toeleiding naar zorg. 

De eerste ervaringen in 2016 laten een grote lokale diversiteit in aanbod zien van gemeentelijke dienst-

verlening, organisatie van begeleiding en inrichting van het netwerk. Het is voor naasten moeilijk hier een 

weg in te vinden. Na nu al blijkt is de betrokkenheid van een fvp bij casuïstiek in het sociaal domein on-

ontbeerlijk. Met name omdat de grenzen tussen in zorg zijn bij een ggz-instelling, niet in zorg zijn en zorg in 

het sociaal domein vervagen en gedurende de tijd van accent kunnen verschuiven.  

In dit jaarverslag leest u meer over de eerste activiteiten, ervaringen en uitkomsten van dit project. 

“Goede zorg betrekt naasten” 

Ondertussen slagen behandelaar, cliënt en naasten in de ggz-instellingen er vaker in de zorg met elkaar af 

te stemmen. De LSFVP heeft deze positieve trend kracht bijgezet door in aansluiting op het familiebeleid 

van een instelling voorstellen te doen over het vastleggen van bestaande en nieuwe afspraken over onze 

werkwijze en samenwerking, bijvoorbeeld ten aanzien van het triadegericht werken. Hiermee sluit de LSFVP 

zich aan bij de werkwijze die door de ‘Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van 

mensen met psychische problematiek’ als leidend voor de contacten tussen naasten en behandelaren is 

beschreven. De LSFVP constateert daarnaast met tevredenheid dat de Inspectie voor de Volksgezondheid 

het betrekken van naasten bij de zorg voor psychiatrische patiënten met krachtige uitspraken als voorwaar-

delijk voor goede zorg heeft bestempeld. 
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De LSFVP wordt geconfronteerd met een toenemend appel van huisartsen en Wmo-
consulenten, die merken dat de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische 
aandoening tekortschiet en het naasten niet lukt effectieve hulp te organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betere bereikbaarheid door regionaal aanbod familievertrouwenswerk 

In 2016 zijn de overeenkomsten met de instellingen aangepast, waardoor deze een betere afspiegeling van 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het familievertrouwenswerk vormen en de financiële bijdragen 

vanuit de instellingen koppelen aan hun relatieve grootte. Ook is met de nieuwe overeenkomsten een 

nieuwe werkwijze van de LSFVP geïntroduceerd: vanaf 1 januari 2017 is onze dienstverlening regionaal 

georganiseerd. De voorbereidingen daarvoor zijn in 2016 getroffen. Rond de zomer van 2016 zijn de 

instellingen schriftelijk geïnformeerd en in december zijn de contracten voor 2017 verzonden. Door de 

regionalisering is onze dienstverlening gedurende volledige kantooruren beschikbaar, ongeacht de omvang 

van de instelling of verlof van een fvp. De LSFVP is ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de verdere pro-

fessionalisering van de inhoud van het werk van de fvp én aansluit bij de ontwikkelingen die zich binnen en 

buiten de instellingen voltrekken, zoals nieuwe behandelmethoden, (nieuwe) wet- en regelgeving en 

initiatieven die door onder andere het LPGGz, GGZ Nederland, de VNG en de zorgverzekeraars worden 

genomen.  

Het bestuur van de LSFVP 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Er gaat veel goed. Het besef dat familiebetrokkenheid bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg uit zich 

onder andere in nieuwe en betere afspraken, zoals die zijn vastgelegd in de nieuwe generieke module 

‘Naasten’. Daarnaast uit de Inspectie zich frequent als een hartstochtelijk pleitbezorger van het betrekken 

van familie. En als nieuwe mijlpaal is onlangs de Wet verplichte ggz door de Tweede Kamer aangenomen, 

waarmee familie, naasten én de fvp een wettelijk verankerde positie in de zorg verwerven. Maar tegelijker-

tijd maken toenemende regeldruk, ambulantisering en bezuinigingen in de specialistische ggz zonder dat 

daar al voldoende nieuwe voorzieningen in de basis-ggz en het sociaal domein tegenover staan, cliënten en 

hun naasten kwetsbaarder. 

Mantelzorgers in de ggz vinden onvoldoende ondersteuning 

De LSFVP constateert dat naasten die mantelzorger zijn van mensen met psychiatrische of 

verslavingsproblemen worden geconfronteerd met lacunes in de gezondheidszorg en dat het herstel van 

cliënten niet of onvoldoende wordt ondersteund. Deze problematiek neemt toe door de uitschrijving van 

cliënten uit de specialistische zorg en de hogere drempels om er (weer) toegelaten te worden. Mantel-

zorgers voelen zich regelmatig niet gehoord, weten vaak niet de weg om specialistische zorg in te roepen of 

ondervinden moeilijkheden daarbij. 

Daarnaast constateert de LSFVP dat in het sociaal domein en de basis-ggz vaak de expertise ontbreekt om 

adequaat te reageren op ernstige psychiatrische problematiek en de gevolgen daarvan voor de omgeving. 

Sociale wijkteams, Wmo-consulenten en mantelzorgorganisaties zijn niet altijd deskundig op het gebied van 

psychiatrische aandoeningen, behandeling en herstel. Dat is ook logisch: ieder zijn vak. In de praktijk blijkt 

dat psychiatrische ziektebeelden en de consequenties van probleemgedrag op de omgeving niet goed 

zonder kennis en ervaring van professionals met een ggz-achtergrond te doorgronden zijn. 

Door deze lacunes in kennis en voorzieningen krijgen meer en meer mensen met psychiatrische problema-

tiek niet de zorg die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben, en raken als mantelzorger optredende 

familieleden en naasten vaker overbelast. Deze situatie leidt geregeld tot teloorgang van mensen met 

psychiatrische problematiek, zwerven op straat, problemen met de omgeving en overlast. 

Grenzen tussen domeinen vervagen 

De gevolgen van het bovenstaande zijn groot, ook voor het familievertrouwenswerk. De casuïstiek wordt 

complexer en de reikwijdte van de problemen strekt zich vaker uit over verschillende terreinen van basis-

ggz, sociaal domein en specialistische ggz. Ziektekosten nemen toe als gevolg van eigen bijdragen, waardoor 

zorgmijding groeit. Er is voor de LSFVP veel werk aan de winkel. Niet alleen qua ondersteuning van naasten, 

maar ook vanwege de toenemende noodzaak om in meerdere domeinen actief te zijn.  

Dit brengt allerlei organisatorische, communicatieve en administratieve activiteiten met zich mee. 

Netwerken waarin de LSFVP participeert, worden omvangrijker en meer divers. Er moet met meer 

stakeholders worden gecommuniceerd. De eisen die aan de administratieve organisatie worden gesteld 

groeien hierin mee. De reguliere activiteiten worden qua verantwoording onderscheiden van projecten, 

terwijl in de dagelijkse praktijk de grenzen tussen ons traditionele werkveld – de specialistische ggz – en 

nieuwe domeinen waar onze klanten onze hulp inroepen, snel vervagen.  
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Investeren in familievertrouwenswerk 

Naast dit alles wordt van de LSFVP terecht verwacht dat de verantwoording van de subsidie in detail op 

orde is. In 2016 is een aanvang gemaakt met het voorbereiden van onze administratieve organisatie en 

planning-en-controlcyclus op de systematiek van outputfinanciering. Samen met de toenemende com-

plexiteit van de casuïstiek heeft dit vergaande consequenties voor registratie en rapportage.  

Ja, er is voor de LSFVP veel werk aan de winkel en dat vraagt om forse investeringen in automatisering en 

bureauorganisatie. Zeker in het licht van de noodzaak tot toenemende exposure van het familievertrou-

wenswerk nu de Wet verplichte ggz aanstaande is. Het jaar 2016 is dan ook afgesloten in het besef dat de 

onontkoombare ontwikkelingen rond naasten en familievertrouwenswerk in de ggz vragen om versterking 

van de LSFVP, zowel qua formatie in het primair proces als qua middelen voor bedrijfsvoering bij het 

landelijk bureau. 

Drs. Rob Jongejans, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Familie en naasten in de ggz hebben de tijd mee: de Inspectie, de Tweede Kamer én de 
beroepsgroep willen dat naasten worden betrokken en gehoord. Reden te meer om aan 
de bel te trekken als het niét gebeurt.” 

[Rob Jongejans, directeur LSFVP] 
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FAMILIE EN NAASTEN IN DE GGZ 

Met enige regelmaat verschijnen er nog verhalen in de pers waarin verslag wordt gedaan van tragische en 

dramatische gebeurtenissen ten aanzien van patiëntenzorg en de bejegening van naasten. Veel van deze 

incidenten hadden mogelijk voorkomen kunnen worden als er (eerder) contact met een fvp tot stand was 

gekomen. Het is om die reden dat de LSFVP in 2016 haar communicatiemiddelen voornamelijk heeft ingezet 

om het familievertrouwenswerk nog breder en intensiever onder de aandacht te brengen. Ondanks de 

inmiddels goede beschikbaarheid van het familievertrouwenswerk kan de vindbaarheid namelijk nog 

worden verbeterd. 

Er gaat veel goed 

De LSFVP constateert een groeiende belangstelling voor de positie van naasten binnen én buiten de 

instellingen. Richtlijnen als de ‘Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen 

met psychische problematiek’ dragen sterk bij aan verbetering van het klimaat waarin steeds meer wordt 

geprofiteerd van familiebetrokkenheid. We zien dat ook terug in de ontwikkeling van diverse nieuwe be-

handelmethodieken als (F)ACT, HIC en dergelijke, waarbij het steeds vanzelfsprekender wordt om naasten 

te betrekken, al gaat dat nog niet overal goed genoeg. De transitie van grote delen van de zorg naar het 

sociaal domein maakt ook dat instellingen met steeds zwaardere problematiek worden geconfronteerd.  

... maar nog niet alles 
De fvp’en signaleren in de context van deze toenemende complexiteit een aantal zorgelijke trends in de 

zorg voor cliënten en de positie van naasten. Deze ontwikkelingen gelden nadrukkelijk niet voor álle 

instellingen, regio’s of domeinen waar de zorg plaatsvindt. We zijn ons er ook van bewust dat de fvp in zijn 

of haar praktijk voornamelijk met situaties te maken krijgt waarin het niét goed gaat. We pleiten ook niet 

voor het stopzetten van de vermindering van de capaciteit in de specialistische ggz ten gunste van de basis-

ggz en psychiatrische zorg in het sociaal domein. Maar enkele waarschuwende woorden over dit proces zijn 

wel op z’n plaats.  

Het schort aan afdoende afstemming en er zijn buiten de specialistische ggz nog onvoldoende alternatieven 

ontwikkeld. Niet alleen patiënten, maar ook naasten vallen daardoor tussen wal en schip, met alle 

desastreuze gevolgen van dien. Een reden te meer om ook buiten de specialistische ggz familievertrou-

wenswerk aan te bieden. Dat deze voorziening ook door de LFVP aangeboden zou moeten worden, leidt 

geen twijfel: naasten zijn gebaat bij continuïteit, ongeacht het ‘domein’ waarin de cliënt al dan niet in zorg 

is. 
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Er gaat veel goed, maar nog niet alles  
 

Hieronder een bloemlezing van wat er nog niet goed gaat in de ggz. De ervaringen van de fvp beperken zich 

op dit moment nog grotendeels tot de specialistische ggz.  

Minder bedden, zwaardere problematiek en verschraling van de zorg 

Binnen een aantal instellingen heerst druk om cliënten uit te plaatsen, omdat de voorzieningen in het 

sociaal domein nog niet op orde zijn. Bovendien wordt door deze druk of door gebrek aan personeel de 

benodigde zorg niet altijd geleverd conform de indicatie. Dit wordt nog versterkt door het feit dat het 

steeds ingewikkelder wordt om de juiste zorg georganiseerd te krijgen. De zorg wordt in meerdere do-

meinen tegelijkertijd aangeboden en er zijn steeds meer actoren bij betrokken. Cliënten komen daardoor 

niet altijd terecht in de omgeving met de best passende zorg. Komt een (door)plaatsing tot stand, dan is nog 

vaak de overdracht naar een andere behandelsetting niet goed genoeg. De regievoering hierover moet 

verbeterd worden.  

Bij veel instellingen is er sprake van krimp en het sluiten van voorzieningen. Wel komen daar andere 

initiatieven, zorgvormen en projecten voor in de plaats, maar een nauwkeurig op de zorgvraag afgestemde 

behandeling is niet overal voorhanden. In het zuiden van het land doet zich daarbij een bijzonder probleem 

voor. Jarenlang zijn er Vlaamse psychiaters ingezet, maar nu de werkgelegenheid voor psychiaters in 

Vlaanderen aantrekt, vertrekken zij weer en ontstaat er opnieuw een tekort aan psychiaters.  

Ook in het zorgaanbod treedt op verschillende plekken verschraling op en verdwijnen voorzieningen als 

‘Bed op Recept’ en de MHFA-cursus (mental health first aid, eerste hulp bij psychische klachten). Intakes en 

opnamegesprekken dreigen bij een aantal instellingen aan kwaliteit in te boeten. De zogenaamde Kind-

Check is nog lang niet overal goed ingevoerd. Het is wachten op de wettelijke basis die naasten krijgen in 

het zorgproces. Gelukkig neemt de Inspectie nu al stevig stelling door haar uitspraken over de onlosmake-

lijke verbondenheid tussen het betrekken van naasten bij de zorg en goed hulpverlenerschap. 

Minder therapie, meer mantelzorg 

Sinds wonen en zorg uit elkaar zijn gehaald, zijn op veel plaatsen casemanagers ingeruild voor woon-

begeleiders. Een consequentie hiervan is dat de kwaliteit van zorg omlaag is gegaan, terwijl de psychia-

trische problematiek en de complexiteit van zorg binnen de instellingen juist is toegenomen als gevolg van 

de ambulantisering. Er ontstaat meer en meer handelingsverlegenheid inzake hoe om te gaan met 

chronisch psychiatrische patiënten. Ook komt het in het hele land voor dat er beveiligers in plaats van 

verpleegkundigen worden ingezet. Dit gaat natuurlijk ten koste van het therapeutisch klimaat. Een op-

vallende maar ook logische consequentie hiervan is dat er op afdelingen steeds minder oog is voor de 

leefomgeving. Het is er vaak smerig en rommelig. Naasten maken schoon en ruimen op.  

Opnames in klinische settingen richten zich steeds minder op behandeling en meer op het couperen van 

gevaar en het snel doorplaatsen naar FACT of op ontslag. Daarnaast is er is veel sprake van zorgmijding of 

alleen medicamenteuze therapie. De druk op mantelzorg neemt als gevolg van deze constateringen toe. 

Naasten zoeken daarom steeds vaker telefonisch contact met de advies- en hulplijn van de LSFVP met de 

klacht dat zij bij organisaties weinig begrip vinden voor hun situatie. Dat is zeker niet altijd te wijten aan de 

specialistische ggz. Ook in hun sociaal netwerk neemt het begrip eerder af dan toe. Mantelzorg wordt 

steeds zwaarder als gevolg van de gedachte dat het herstel thuis moet plaatsvinden. Zorgmijding, al dan 

niet vanwege het eigen risico van de zorgverzekering of een gebrek aan goede voorzieningen in veel regio’s 

in het land, neemt toe. Specifieke patiëntengroepen springen daar nog eens in negatieve zin uit. Zo vragen 

bijvoorbeeld mensen met een autistiforme aandoening speciaal voor hen toegeruste woonvoorzieningen 

en meer structurele ondersteuning van naasten door behandelaren. Deze zijn onvoldoende beschikbaar. 
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Wankele positie van naasten binnen de instelling 

Bij te veel instellingen zijn naasten nog een blinde vlek. Het is onduidelijk wat naasten mogen verwachten. 

Familiebeleid is te vaak te vrijblijvend en willekeurig van aard. Het komt ook voor dat familiebeleid wordt 

gejuridiseerd, dat wil zeggen dat zorginhoudelijke argumenten gericht op het verbeteren van kwaliteit meer 

en meer worden ingeruild door beleid geformuleerd in termen van rechten en plichten. Onder dit gesternte 

blijft de kloof tussen naasten en instelling onnodig groot.  

Fvp’en constateren dat de uitvoering van familiebeleid sterk afhankelijk is van de inzet van familieraden en 

individuele naasten die betrokken zijn bij het ontwikkelen of promoten van familiebeleid. De ondersteuning 

vanuit de landelijke Kamer van Familieraden is hierbij onontbeerlijk. Hoe prominent de plaats is die naasten 

innemen, hangt bovendien vaak af van de aandacht die de raad van bestuur van een instelling eraan geeft. 

Bij wisseling of vertrek van deze bestuurders zakt het familiebeleid vaak weer in.  

Bij grote instellingen vindt vaak eilandvorming plaats en kan de aandacht voor naasten en familiebeleid 

verschillen per team of locatie. Bij vertrek van een behandelaar en de komst van een opvolger, kan men 

weer opnieuw beginnen. Cliënten en naasten hebben daar veel last van.  

 

 

 

De meeste instellingen zijn actief met het ontwikkelen van beleid, maar dat resulteert 
niet overal in een betere attitude. Er is een kloof tussen de intenties en de dagelijkse 
praktijk. 

 

 

 

Meer werkdruk en bureaucratie, minder familiebeleid 

Andere oorzaken voor het achterblijven van familiebeleid zijn te vinden in organisatorische knelpunten 

binnen de ggz en de recente veranderingen in de zorg. Als wegens de krimp van instellingen teams in elkaar 

worden geschoven of kleiner worden, ontstaat er onrust onder het personeel. Familiebeleid en naasten 

raken dan meestal het eerst uit beeld. Ook wanneer de werkdruk stijgt, raken naasten al snel op de achter-

grond. Er is minder tijd voor hen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het contact. Te vaak is voor het 

leggen van een relatie met naasten meer tijd nodig dan ervoor beschikbaar is. 

Naar de indruk van veel fvp’en zijn als gevolg van de bureaucratisering afdelingen en behandelaren 

toenemend bezig met hun eigen aandeel in het zorgproces en wordt er minder gedacht aan continuïteit en 

voortgang in het belang van de cliënt. Soms ontbreekt de rode draad in de zorg. Dit leidt tot een niet goed 

op de behoeften van de cliënt afgestemde en gebrekkige doorstroming en een slechte communicatie over 

continuïteit van zorg, waarbij te veel schijven betrokken zijn. Bij een toenemend aantal instellingen worden 

naasten gelukkig wel uitgenodigd bij de zogenaamde zorgafstemmingsgesprekken. Toch worden er nog 

steeds veel slagen in de communicatie gemist.  
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Een klachtenfunctionaris is geen fvp, en omgekeerd 

Er is op een aantal plaatsen onduidelijkheid gebleken over de afbakening van het terrein van de fvp en dat 

van de klachtenfunctionaris. Deels lijkt dat te maken te hebben met de recente invoering van de Wkkgz, 

waardoor de nieuwe functie zich nog moet ‘zetten’. Deels lijkt dit ook te maken te hebben met de gedachte 

onder een aantal instellingbesturen dat met de komst van de klachtenfunctionaris de werkzaamheden van 

de fvp zouden teruglopen of door de klachtenfunctionaris konden worden overgenomen. Dit zou in strijd 

zijn met de mogelijkheid voor familie, naasten én fvp om in vertrouwen af te wegen of er zich klachtwaar-

dige situaties hebben voorgedaan en of de naasten bij het doorlopen van procedures de onafhankelijke 

ondersteuning van een fvp of bijvoorbeeld een advocaat nodig hebben. Een klachtenfunctionaris in dienst 

van de instelling kan deze functie natuurlijk nooit vervullen. 

Op de werkvloer verloopt de samenwerking tussen de fvp en de klachtenfunctionaris over het algemeen 

goed. Hun werkzaamheden zijn in de praktijk echt complementair, al is het nodig het verschil in hun positie 

en opdracht met de komst van de Wvggz en de inmiddels geïmplementeerde Wkkgz door gerichte 

campagnes vanuit de overheid, de instellingen en de LSFVP te verduidelijken.  

De samenwerking met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) is overal zeer constructief. 

LSFVP en fvp te weinig bekend 

De acceptatie van de fvp binnen de instellingen neemt door het hele land gelukkig toe. Zo leidt de bijdrage 

van de fvp en de triadegerichte insteek toenemend tot constructieve gesprekken in de triade. Raden van 

bestuur roemen vaak de kwaliteit van fvp en LSFVP. Op veel plaatsen is echter nog onvoldoende erkenning 

van de meerwaarde van contact met naasten en de door hen in te brengen kennis en ervarings-

deskundigheid. Meer aandacht zal er moeten komen voor het thema privacy en informatieverstrekking 

versus goed hulpverlenerschap. 

Ondanks het feit dat de fvp en de LSFVP een goede naam hebben verworven bij degenen die onze dienst-

verlening hebben ervaren of op een andere wijze met ons in contact zijn geweest, moet geconstateerd 

worden dat de LSFVP in het land vooral niet bekend is. Er ligt nog veel werk in het verschiet. Toevallig of 

niet, naarmate de implementatie van de Wvggz dichterbij komt groeit over het algemeen de positieve en 

uitnodigende houding van instellingen ten aanzien van familie, het familievertrouwenswerk en de LSFVP als 

organisatie.  

Domeinen sluiten niet goed op elkaar aan 

Er zijn veel regionale verschillen in het functioneren van zorg en hulp in het sociaal domein. Binnen ons 

gezichtsveld lijkt bij de proefregio’s van het project Sociaal Domein de tendens dat er steeds meer en beter 

wordt samengewerkt. Naar wij observeren lijkt er ook veel concurrentie tussen organisaties in het sociaal 

domein te bestaan. Sommige organisaties menen (uit concurrentieoverwegingen?) de zorg voor naasten 

zelf te moeten aanbieden, terwijl ze over te weinig specifieke kennis beschikken. Mantelzorgorganisaties 

hebben hun eigen specifieke kennis en zouden veel meer moeten samenwerken. Op de werkvloer gebeurt 

dat al, maar veelal wil het management van participerende organisaties er nog niet aan, zo wordt gerap-

porteerd. De indruk ontstaat dat er te veel wordt geredeneerd vanuit belangen en financiering en te weinig 

vanuit het belang van de cliënt. 

Naasten van mensen met psychiatrische problematiek die zijn aangewezen op ondersteuning vanuit de 

basis-ggz en het sociaal domein, zijn mede hierdoor over het algemeen zoekende. Het is onduidelijk welke 

Wmo-voorzieningen er zijn en wie of welke instantie de regie heeft. Dat maakt het voor de LSFVP lastiger 

om aandacht te vragen voor de specifieke noden en vragen van naasten van mensen met psychiatrische 

problematiek. Sociale teams hebben veel ervaring met verwijzen, maar het ontbreekt ze zoals gezegd aan 

ggz-expertise. Ook binnen de mantelzorg bestaan grote verschillen in ggz-deskundigheid. Voor het goed 

functioneren van de zorg zullen de organisaties elkaars taal moeten leren spreken.  
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SOCIAAL DOMEIN EN BASIS-GGZ 

Directe aanleiding voor de LSFVP om in 2016 bij de politiek aan de bel te trekken waren (en zijn) de toe-

nemende berichten over verwarde personen die overlast veroorzaken. Dat dit voor het overgrote deel te 

wijten valt aan ontoereikende preventie en OGGZ is voor iedereen wel duidelijk, al schiet door discussies 

over definities van wat nu eigenlijk verwarde personen zijn de urgentie er wat aan te doen tekort. In ieder 

geval staan naasten, die als mantelzorgers al veel te veel op hun bordje krijgen, nu extra onder druk. 

Verbreden familievertrouwenswerk naar sociaal domein en basis-ggz 

Minder cliënten met een psychische aandoening zijn in zorg bij een instelling. Ze worden steeds vaker 

ambulant begeleid, wonen thuis en/of komen niet in aanmerking voor specialistische zorg. Ze zijn meer 

aangewezen op lokale zorg- en welzijnsinstellingen en hebben te maken met andere hulpverleners en 

instanties: huisartsen, praktijkondersteuners-ggz, gemeentelijke loketten, maatschappelijk werk, eerstelijns 

psychologen en sociale wijkteams. Dit heeft ook voor naasten grote consequenties. 

Naasten kunnen ondersteuning vragen aan een fvp als de cliënt specialistische zorg ontvangt. Maar 

wanneer de cliënt is aangewezen op lokale hulpverleners en instanties, kan dat formeel nog niet. De fvp is 

immers nog niet werkzaam in de basis-ggz en het sociaal domein. Dit is een onwenselijke situatie, vindt ook 

de Tweede Kamer. Daarom is er een amendement op de begroting van het Ministerie van VWS ingediend 

om die ondersteuning wél mogelijk te maken. Minister Schippers ziet de meerwaarde ervan. Zij deelt de 

opvatting dat, met het oog op de eigen regie en steun vanuit de eigen omgeving, het van belang is om het 

familievertrouwenswerk te verbreden. Dit sluit aan bij het beleid om mensen zo veel mogelijk in hun eigen 

omgeving op te vangen en te behandelen, aldus de Minister. 

De LSFVP is medio 2016 het project ‘Familievertrouwenswerk in het sociaal domein’ gestart. Daaraan 

voorafgaand heeft de LSFVP een nulmeting laten verrichten en een projectplan opgesteld. 

Nulmeting 

Met 23 regionale en landelijke externe stakeholders zijn interviews gehouden over hun opvattingen en 

verwachtingen ten aanzien van het familievertrouwenswerk-ggz in het sociaal domein. Dit leverde het 

volgende beeld: 

 Er is nog onvoldoende duidelijk welke problemen naasten ondervinden binnen de eerste lijn en het 

gemeentelijk sociaal domein, en wat de omvang daarvan is. 

 Deels komt dit doordat de ggz en het sociaal domein door alle veranderingen nog sterk in 

ontwikkeling zijn en er nog weinig oog is voor de problematiek van naasten daarbij. 

 Niet alle stakeholders hebben een duidelijke een visie op familievertrouwenswerk-ggz in het 

sociaal domein of zien een rol voor de fvp. Degenen die de LSFVP en het familievertrouwenswerk 

kennen, zijn het meest uitgesproken positief over het verder ontwikkelen daarvan binnen het 

sociaal domein. 

 Buiten de ggz-instellingsomgeving is het familievertrouwenswerk beperkt bekend. 

 Het is belangrijk dat de fvp bekendheid krijgt op potentiële vindplaatsen voor naasten en bij 

verwijzers binnen het sociaal domein. 

 Het familievertrouwenswerk heeft aanvullend op de lokale infrastructuur een meerwaarde binnen 

de basis-ggz en het gemeentelijk sociaal domein. 

 De fvp krijgt een andere plaats in het ondersteunings- of behandelproces (eerder, preventief). Dit 

stelt mogelijk andere eisen aan de expertise en werkwijze van de fvp. 

 Er is nog geen eensluidende visie over de toekomstige financiering van het 

familievertrouwenswerk in de basis-ggz en het gemeentelijk sociaal domein. 

 Bij landelijke en regionale stakeholders is grote bereidheid om het familievertrouwenswerk-ggz 

binnen het sociaal domein mee te helpen ontwikkelen. 
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Project Sociaal Domein 

Het door VWS gesubsidieerde project loopt van medio 2016 tot medio 2018. In die twee jaar wil de LSFVP 

samen met andere betrokkenen (familie- en cliëntenorganisaties, eerstelijns zorgorganisaties, gemeenten, 

zorgverzekeraars, steunpunten mantelzorg en vrijwilligerswerk) het familievertrouwenswerk binnen het 

sociaal domein verder ontwikkelen. Hiervoor is een tweetal proefregio’s aangewezen, naast de regio Noord-

Holland-Noord waar al ervaring hiermee wordt opgedaan: Rotterdam-Den Haag e.o. en Midden-Zuid- 

Limburg.  

Projectorganisatie en –planning 

Medio 2016 zijn de projectactiviteiten van start gegaan. Gewerkt is aan het inrichten van de project-

organisatie. Er zijn een projectleider, communicatieadviseur en twee kwartiermakers aangesteld. Het is 

gelukt de kwartiermakers te werven uit de kring van fvp’en, waarmee bereikt is dat van meet af aan 

vakinhoudelijke kennis en expertise op uitvoeringsniveau onderdeel van het project kon uitmaken
1
.  

In het derde kwartaal is een aantal inhoudelijke vraagstukken verkend: doelgroep sociaal domein, functie 

fvp versus andere functionarissen (klachtenfunctionaris, patiëntvertrouwenspersoon, cliëntvertrouwens-

persoon jeugd e.a.). Verder zijn de werkwijze binnen het sociaal domein, registratie, scholing en commu-

nicatie voorbereid. 

Afstemming en voortgangsbewaking van de activiteiten vinden plaats in een projectteam bestaande uit 

directeur, stafmedewerker en controller landelijk bureau, de projectleider en een adviseur-fvp met ervaring 

in het sociaal domein. De voornoemde onderwerpen en activiteiten zijn inhoudelijk voorbereid in een 

aantal werkgroepen en/of overlegd met de personeelsvertegenwoordiging, en daarna besproken met alle 

fvp’en tijdens landelijke bijeenkomsten. De resultaten van de bespreking vormen de basis voor de verdere 

projectactiviteiten. 

Communicatie en relatiebeheer 

Er is veel inzet (geweest) op communicatie. Er is actief gecommuniceerd over de start van het project 

(persberichten, nieuwsberichten). De website is aangepast en aangevuld met specifieke informatie over het 

project en de pilots sociaal domein. Verder is een planning gemaakt om de LSFVP-nieuwsbrief twee-

maandelijks te laten verschijnen, met daarin structureel aandacht voor het familievertrouwenswerk in het 

sociaal domein. De bestaande folder familievertrouwenswerk is aangepast voor de drie regio’s waarin ook 

binnen het sociaal domein wordt gewerkt. Tot slot is een ‘praatpapier sociaal domein’ ontwikkeld, dat 

regionaal en landelijk gebruikt wordt in de contacten met stakeholders. De reacties op de communicatie-

middelen zijn positief. 

Relatiebeheer 

Landelijk en regionaal zijn contacten gelegd met relevante stakeholders (gemeenten, netwerkoverleg, 

familie- en cliëntenorganisaties, eerstelijnszorg, woningbouw en instellingen). Allereerst om informatie te 

verstrekken over het project en de pilots. Ten tweede om tot afspraken te komen over samenwerking 

rondom casuïstiek. Landelijk is gesproken met o.a. het LPGGz, Ypsilon en GGZ Nederland. In de communi-

catie wordt verduidelijkt wat het familievertrouwenswerk-ggz is en hoe zich dit verhoudt tot en onder-

scheidt van andere functies in de zorg en het sociaal domein. De resultaten van deze regionale en landelijke 

contacten worden benut bij de uitwerking van de regionale pilots en de algemene projectactiviteiten. In 

diverse LSFVP-gremia is vervolgens gewerkt aan de randvoorwaarden voor het invullen van het familie-

vertrouwenswerk in het sociaal domein (registratie, organisatie) en is op een tweetal landelijke bijeenkomst 

met alle fvp’en het project besproken. 

---------- 
1
 Dat heeft voor de staande organisatie wel de consequentie gehad dat de in te zetten formatie fvp (te) krap is. Dat hier 

toch voor is gekozen heeft te maken met het feit dat vertrouwenswerk in de markt niet “op de plank” beschikbaar is. 
Voor een korte periode opleiden zonder dat er zekerheid is over de implementatie van het vertrouwenswerk in de 
basis-ggz en het sociaal domein, zou risico’s voor werkgelegenheid en kapitaalvernietiging met zich meebrengen. 
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Aanvullende kennis en vaardigheden 

Hoewel de focus van het familievertrouwenswerk ook binnen het sociaal domein onverminderd op naasten 

ligt, is de verwachting dat het werken in het sociaal domein aanvullende kennis en vaardigheden van de fvp 

vergt.  

 Er zal nog meer dan nu, hoewel niet altijd, een (directe) relatie tussen cliënt, familie, naaste, 

mantelzorger en een ggz-instelling bestaan. 

 Het gemeentelijk sociaal domein kent andere wet- en regelgeving en procedures. Ook is er een 

diversiteit aan instanties betrokken bij de zorg, zoals gemeentelijke loketten, (wijk)teams en 

individuele professionals, maar ook de basis-ggz en praktijkondersteuners-ggz van de huisarts. Dit 

aanbod verschilt per gemeente sterk qua samenstelling en intensiteit. Kennis van de lokale en 

regionale sociale kaart is daarom van belang. 

 Binnen het sociaal domein zetten gemeenten in op een andere verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen cliënt, de omgeving en de professional en verwachtingen met betrekking tot ‘eigen kracht’ 

en mantelzorg(ondersteuning). 

 De fvp zal dus flexibel in moeten spelen op deze variatie en zal op lokaal en regionaal niveau een 

uitgebreid netwerk binnen het sociaal domein op moeten bouwen en onderhouden.  

Aanpassen registratiesysteem 

De LSFVP beschikt over een digitaal landelijk registratiesysteem. Dit systeem wordt voortdurend aangepast 

en uitgebreid met functies die nodig zijn om het werken binnen het sociaal domein te kunnen monitoren. 

Bij aanvang van het project was het registratiesysteem vooral ingericht om zuivere instellingsgebonden 

casuïstiek vast te leggen en te rapporteren. Maar voor het project is, naast kwantitatieve informatie, meer 

inhoudelijke informatie gewenst om te kunnen rapporteren over:  

 het type hulpvragers, cliënten en hulpvragen of problematiek 

 de omstandigheden, omgeving en betrokkenen 

 waar hulpvragers (en de fvp) binnen het sociaal domein tegenaan lopen 

 wat fvp’en daarin concreet kunnen betekenen 

 wat de meerwaarde is voor de hulpvrager. 

Naar verwachting kunnen de eerste resultaten eind 2017 gerapporteerd worden. 

Verkennen van financieringsmogelijkheden 

Tijdens de projectperiode wordt verkend welke financieringsopties na de projectperiode mogelijk zijn. Een 

uitwerking van de benodigde financiën en verkenning van de financieringsmogelijkheden van het familie-

vertrouwenswerk binnen het sociaal domein wordt in 2017 aan de relevante stakeholders voorgelegd. 

Verschillende opties van financiering liggen voor, te weten: 

 financiering door aangesloten instellingen, ook voor het deel dat betrekking heeft op hun 

activiteiten binnen het sociaal domein (jeugdwet en Wmo: beschermd wonen, begeleiding); 

 financiering door afzonderlijke gemeenten, al dan niet via centrumgemeenten en/of een landelijke 

regeling waarbij gemeenten in ieder geval financieren voor het deel casuïstiek van hulpvragers die 

niet via de instelling bij de LSFVP terechtkunnen; 

 financiering door afzonderlijke zorgverzekeraars voor de basis-ggz;  

 financiering door VWS; 

 of een combinatie hiervan. 
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Een zoveel als mogelijk uniforme (landelijke) financieringssystematiek heeft om een aantal redenen de 

voorkeur. Naast de praktische uitvoerbaarheid is er ook een principiële reden: de voor hulpvragers 

noodzakelijke domein-overstijgende dienstverlening van de fvp mag niet belemmerd worden door 

financieringsschotten. Een financiering door honderden afzonderlijke instellingen, gemeenten en eerste-

lijnshulpverleners impliceert een forse toename van de administratieve organisatie en regeldruk en vormt 

tevens een groot afbreukrisico voor de beschikbaarheid van het familievertrouwenswerk. Landelijke 

afspraken tussen zorgverzekeraars, instellingen en hulpverleners en de gezamenlijke gemeenten kunnen dit 

voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ‘praatpapier sociaal domein’ geeft richting aan de gesprekken met gemeenten, 
beleidsmakers en zorgorganisaties.  
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SAMENWERKING 

Het afgelopen jaar is de LSFVP nadrukkelijker betrokken geraakt bij allerlei ontwikkelingen in de ggz 

(tabel 1). Meestal komt het bestuurlijk initiatief van een derde, wat impliceert dat de LSFVP een groeiende 

landelijke bekendheid geniet en wordt gezien als een goede partner bij het initiëren van allerlei ont-

wikkelingen. 

Bijzondere vermelding verdienen de gesprekken met de Stichting PVP (patiëntenvertrouwenspersonen in 

de ggz), de Stichting AKJ (klachtenbureau kind- en jeugdzorg) en Zorgbelang Nederland (vertegenwoordigd 

door Zorgbelang Gelderland). De gesprekken met deze partijen zijn gericht op het onderzoeken van 

mogelijkheden om verdergaand samen te werken. Gedacht wordt aan een gemeenschappelijke voordeur, 

het gezamenlijk coördineren van externe communicatie en het openstellen van opleidingsactiviteiten voor 

elkaar. De drijfveer voor het nastreven van deze samenwerking is de gevoelde noodzaak om de toegang tot 

het meest adequate aanbod vertrouwenswerk voor onze klanten te vergemakkelijken en efficiencyslagen te 

kunnen behalen. In de loop van 2016 hebben deze samenwerkingsgesprekken meer en meer in het kader 

gestaan van de onderlinge afstemming van de relatie tot de nieuw opgerichte Beroepsvereniging 

Vertrouwenspersonen Zorg.  

De contacten met Ypsilon zijn geïntensiveerd. Met name zijn lobbyactiviteiten op elkaar afgestemd. 

Periodiek heeft overleg en kennisuitwisseling plaatsgevonden over een breed scala van onderwerpen 

aangaande de positie van naasten in de ggz. 

 



 
tabel 1 
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Titel Bestuurlijk initiatief Onderwerp 
(Samenwerkings-) 
partners 

Rol, Status 

Wvggz VWS/V&J Veldraadpleging Wvggz Veldpartijen Adviseur 

Landelijke Agenda Suïcidepreventie VWS/113 Online, Landelijke 

Agenda Suïcidepreventie 

Participatie invitational conference 113 Online. 

Participatie Landelijk overleg en afstemming 

alle veldpartijen. Fvp’en betrokken bij 

bestuurlijk overleg ggz-instellingen.  

VWS, Veldpartijen gezond-

heidszorg en ggz. 

Deelnemer, adviseur 

Landelijke Agenda Suïcidepreventie 113 Online, Landelijke Agenda 

Suïcidepreventie 

VU-project naasten over suïcide (participatie/ 

adviseur). Projectaanvraag afgewezen.  

Veldpartijen gezondheids-

zorg en ggz 

  

NKO Generieke module samenwerking 

en ondersteuning naasten van mensen 

met psychische problematiek 

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling 

GGZ 

NKO Generieke module samenwerking en 

ondersteuning naasten van mensen met 

psychische problematiek 

Veldpartijen ggz, VNG Adviesgroep 

Generieke module suïcidepreventie Netwerk Kwaliteitsontwikkeling 

GGZ 

NKO Generieke module suïcidepreventie Veldpartijen GGZ, Mind 

LPGGz, LSFVP, Ivonne van 

de Ven Stichting. 

Adviseur 

Modelregeling Naasten GGZ Nederland, LPGGZ Modelregeling naasten herzien GGZ Nederland, SLKF, 

LPGGZ 

Initiatief 

Landelijke Agenda Suïcidepreventie 113 Online, Landelijke Agenda 

Suïcidepreventie 

Participatie bij VWS Veldpartijen gezondheids-

zorg en ggz 

Participatie 

Samenwerkende 

vertrouwensorganisaties 

Samenwerkende 

vertrouwenswerkorganisaties 

PVP, LSFVP, AKJ 

Proef samenwerking in de praktijk PVP, LSFVP, AKJ Participatie 

Samenwerkende 

vertrouwensorganisaties 

PVP, LSFVP, AKJ Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering 

opleidingstrajecten (1)Verbindende 

communicatie en (2)Compassiemoeheid  

PVP, LSFVP, AKJ Ontwikkeling en 

uitvoering  

Samenwerkende 

vertrouwensorganisaties 

PVP, LSFVP Ontwikkeling registratiemodel en programma 

RAPP/RAPP2, Gezamenlijk gebruikersplatform. 

PVP, LSFVP Uitvoering 

Verbeteren betrokkenheid naasten bij 

incidenten in de ggz 

Inspectie GGZ, NIVEL, BMG Advies over en onderzoek naar betrokkenheid 

naasten bij incidenten in de ggz 

Inspectie GGZ, NIVEL, BMG, 

LSFVP 

Uitvoering 

Suïcidepreventie door naasten Ivonne van de Ven Stichting Totstandkoming brochure met als doel 

suïcidepreventie 

Ivonne van de Ven Stichting  Uitvoering 
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ORGANISATIE VAN HET VERTROUWENSWERK 

Nog niet alle, maar wel de meerderheid van de ggz-instellingen heeft een overeenkomst met de LSFVP 

afgesloten over de inzet van de fvp. Op 31 december 2016 zijn honderd (meestal grotere) instellingen 

aangesloten bij de LSFVP. Daarmee is circa 85% van het totaal aantal cliënten via naasten bij ons in beeld. In 

de instellingen is 15,1 fte fvp werkzaam. Een groeiend aantal van de deze fvp’en heeft een arbeidsovereen-

komst met de LSFVP. In alle gevallen is in de samenwerkingsovereenkomst tussen de LSFVP en de instelling 

de onafhankelijkheid van de fvp ten opzichte van de instelling gewaarborgd. 

Familieleden en naasten kunnen voor informatie, hulp en ondersteuning ook terecht bij de landelijke 

advies- en hulplijn van de LSFVP. De telefonische hulplijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 

uur. Buiten deze tijden kan via voicemail en e-mail contact opgenomen worden. Op alle meldingen buiten 

de openingstijden wordt de volgende werkdag actie ondernomen. Relatief eenvoudige casuïstiek wordt 

telefonisch afgehandeld. Meer ingewikkelde casuïstiek wordt doorverwezen naar een fvp van de betrokken 

instelling of regio. 

Stabiele cijfers, of toch niet? 

Tabel 2 betreft de groei van het aantal instellingen met een overeenkomst met de LSFVP over de jaren 

heen. Eind 2016 waren er honderd instellingen aangesloten, met in totaal ruim zevenhonderd duizend 

cliënten. Het genoemde aantal cliënten is een optelsom van de cijfers die de instellingen jaarlijks aan-

leveren voor publicatie op www.jaarverslagenzorg.nl. Deze aantallen worden berekend als c = a + b, dat wil 

zeggen de som van het aantal cliënten in zorg of behandeling op 1 januari van het verslagjaar + het aantal 

nieuw ingeschreven cliënten in zorg of behandeling in het verslagjaar = het totaal aantal cliënten in zorg of 

behandeling in het verslagjaar.  

tabel 2 

ultimo: 2011 2012 2013 2014 2015  2016 
aantal instellingen 25 54 84 99 100 100 

aantal cliënten 404.232 476.432 599.739 736.970 700.122 
2
700.000 

aantal casussen 1.576 1.529 1.491 1.965 1.916 2015 

formatie 11 12 17,3 17,2 15,1 14,8 

 

Het aantal instellingen en cliënten in zorg geeft een stabiel beeld, al is het aantal cliënten een prognose. 

Wel stijgt het aantal casussen weer. Opgemerkt moet worden dat dit aantal maar ten dele een weer-

spiegeling is van de behoefte aan onze dienstverlening. De transitie van delen van de zorg naar de basis-ggz 

en het sociaal domein betekende vanaf 2014 een daling van het aantal cliënten dat specialistische ggz 

ontvangt. Het aantal casussen stijgt echter toch weer, zo ook het gemiddeld aantal casussen per formatie-

plaats fvp (tabel 3). Deze curve vertoont een tamelijk scherpe daling en begint vanaf 2014 juist weer te 

stijgen. Er is dus sprake van een relatief sterke stijging van casuïstiek over de jaren heen. Nu met de 

honderd gecontracteerde instellingen circa 85% van het totaal aantal cliënten via naasten bij ons in beeld is, 

is het zorgelijk dat dit aantal een stijgende lijn vertoont. Gevreesd moet worden dat door de overheveling 

van grote delen van de zorg naar het sociale domein, er in potentie nog veel vraag naar onze dienst-

verlening verborgen blijft. De eerste resultaten uit de twee proefregio’s van het project Sociaal Domein 

laten daar sterke aanwijzingen voor zien. Ook is als gevolg van de vele wijzigingen in instellingen met veel 

verloop van personeel, en op veel plaatsen vervanging door lager geschoold of minder ervaren mede-

werkers, de noodzaak onverminderd hoog om voorlichting te blijven geven aan instellingsmedewerkers. 

---------- 
2
 Prognose. GGZ Nederland heeft geen actuele cijfers 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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De formatie fvp’en nam in de eerste jaren snel toe, analoog aan de groei van het aantal aangesloten 

instellingen, maar niet recht evenredig met het aantal casussen. Dat laat een grilliger beeld zien. De 

toename in formatie was nodig om kwartier te kunnen maken in nieuwe instellingen. Het project Sociaal 

Domein is in de twee proefregio’s bemenst met ervaren fvp’en. Dit is nodig om adequaat te kunnen 

netwerken en voorlichting aan andere organisaties in het sociaal domein te kunnen geven. Ook initiëren 

deze contacten nieuwe casuïstiek. Dit was de reden om voor het project niet extern te werven, maar 

ervaren fvp’en hierop in te zetten. De ruimte die dit in de staande organisatie opleverde is slechte deels 

ingevuld, omdat het veel investering kost een fvp op te leiden en er ter voorkoming van tenietdoen van 

investeringen en het laten weglekken van kennis en kunde is besloten de formatie niet volledig op te vullen. 

Begrotingstechnisch kon dat overigens ook niet, gezien het groter appel dat wordt gedaan aan het landelijk 

bureau. Voorbeelden hiervan zijn de voorbereiding op outputfinanciering en de groeiende behoefte aan 

detailinformatie uit ons registratiesysteem. 

Vertrekkende collega’s laten dus niet per se vacatureruimte achter. De LSFVP bekijkt steeds regionaal wat 

de behoefte aan formatie is en of er verschuivingen mogelijk zijn naar andere fvp’en binnen de regio. Bij 

wijziging van uren-inzet worden er met de betrokken instellingen afspraken gemaakt over verrekening in 

het kader van de cofinanciering. 

 

tabel 3. aantallen casuïstiek/jaar tabel 4 tabel 5 

   

 

 

tabel 6 

 gemiddeld aantal casussen per fte gemiddeld aantal instellingen per fte 

2011 143  2,3  

2012 127  4,5  

2013 86  4,9  

2014 114  5,8  

2015 127  6,6  

2016 136  6,8  
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De stijging van het aantal cliënten ten opzichte van de ingezette formatie laat zien dat de formatie die per 

januari 2017 is ingezet onder het minimum zit van wat nodig is. Het aantal casussen per fte neemt immers 

toe. Deze casussen worden ook nog eens complexer van aard. Het is interessant wat tabel 6 laat zien: de 

krimp van de instellingen heeft geen verminderend effect op het aantal casussen. Het zal dus in 2017 nodig 

zijn om de formatie te laten groeien, wat ook begroot is. Dit staat nog los van de casuïstiek die uit het 

sociaal domein op ons afkomt. Ook die zal extra formatie vragen. Vooralsnog is de extra formatie voor het 

sociaal domein afgedekt door de projectsubsidie.  

Uit tabel 6 kan bovendien voorzichtig worden geconcludeerd dat ondanks de groeiende aandacht voor het 

belang van het betrekken van naasten bij de zorg, dit nog niet heeft geleid tot minder vraag naar onze 

dienstverlening. Sterker nog, het vermoeden dat de vindbaarheid en bereikbaarheid van onze dienst-

verlening nog verbetering behoeft, kan zelfs een indicatie zijn dat de behoefte aan onze dienstverlening 

(ook intramuraal) alleen nog maar toeneemt. 

 

 

Door krimp, organisatiewijzigingen en het verloop van personeel blijft het noodzakelijk 
om voorlichting te geven aan instellingsmedewerkers. 

  



 

18 
 

Wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst  
 

De grootte van de te bedienen instelling bepaalde tot medio 2016 het aantal in te zetten fvp-uren. Maar de 

ervaring leert dat de vraag per instelling naar onze dienstverlening per week sterk kan fluctueren. Om te 

voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan of dat een fvp tijdelijk met te weinig vraag wordt geconfronteerd, 

heeft de LSFVP twee maatregelen genomen: de instellingsbijdrage wordt gerelateerd aan de grootte van de 

instelling en de inzet van de familievertrouwenspersoon wordt regionaal georganiseerd. 

De grootte van de instelling bepaalt de instellingsbijdrage 

Vanaf 2017 wordt de hoogte van het te verrekenen bedrag gebaseerd op de relatieve grootte van de 

instelling en niet op de feitelijke aanwezigheid van de vaste fvp. Voor dat bedrag krijgen naasten van de bij 

de instelling in zorg zijnde cliënten van maandag 9.00 uur tot vrijdag 17.00 uur toegang tot onze dienst-

verlening. Bij afwezigheid van de vaste fvp kan dit een collega zijn, al dan niet via de telefonische hulplijn.  

Hieruit volgt dat naarmate de instelling groter is, de vaste fvp voor meer uren per week beschikbaar is. De 

beschikbaarheid is dus onafhankelijk van de hoeveelheid casuïstiek per kalenderjaar. Deze fluctueert, maar 

de relatieve grootte van een instelling niet of nauwelijks. De verdeling van kosten is vastgesteld op 35% ten 

laste van de instellingen en 65% ten laste van de subsidie van VWS aan de LSFVP. Voor een relatief laag 

bedrag en gerelateerd aan het aantal cliënten in zorg ‘beschikt’ elke instelling dus de gehele werkweek over 

de diensten van een fvp
3
. 

De familievertrouwenspersoon wordt regionaal ingezet 

Vanwege de toename van het aantal aangesloten instellingen en fvp’en (al dan niet in dienst van de LSFVP) 

én de uitbreiding van de telefonische hulplijn tot bereikbaarheid gedurende de hele werkweek is een 

praktijk ontstaan van beschikbaarheid van fvp’en voor elke bij de LSFVP aangesloten instelling gedurende 

veertig uur per week, inclusief vervanging tijdens ziekte en vakantie.  

Dat is een forse toename van onze dienstverlening. Desalniettemin is de LSFVP in staat de kosten voor de 

instellingen in 2017 niet te laten stijgen. Hiervoor bleek het wel nodig om ons aanbod in 2016 regionaal te 

organiseren, waardoor een wijziging in de overeenkomsten vanaf 1 januari 2017 nodig was. Fluctuaties in 

werkaanbod kunnen nu beter worden opgevangen, omdat elke fvp binnen de eigen regio afspraken maakt 

met collega’s over zaken als vervanging en verdeling van de werklast. De regionalisering houdt in dat er zes 

regio’s zijn gevormd, waarbinnen de in die regio werkzame fvp’en een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

hebben onze dienstverlening optimaal vorm te geven en aan te bieden.  

Meer ruimte voor hulpvragen uit het sociaal domein 

Met deze aanpassingen in de werkwijze is ook ruimte ontstaan om ontwikkelingen in het sociaal domein te 

volgen. Dat is nodig, want ook buiten de proefregio’s van het project Sociaal Domein worden de fvp’en 

geconfronteerd met casuïstiek die niet alleen instellingsgebonden is, maar vanwege de transitie en ambu-

lantisering meer en meer aspecten vanuit het sociaal domein met zich mee draagt. Dat is niet alleen 

ingewikkelder voor onze doelgroep, maar maakt ook het werk in het primair proces complexer.   

---------- 
3
 Mogelijk gaat dit model van kostenverdeling vanaf medio 2018 anders worden als de LSFVP haar activiteiten zou 

kunnen uitbreiden naar het sociaal domein. Met steun van het Ministerie van VWS gaat de LSFVP de komende twee 
jaar onderzoeken hoe haar doelgroep blijvend bereikt kan worden en welke dienstverlening hiervoor nodig is. Enkele 
instellingen zijn benaderd om deel te nemen aan proeftuinen in deze projectperiode. Het kan zo zijn dat een ‘vaste’ fvp 
van een bij dit project betrokken instelling relatief veel tijd spendeert aan werkzaamheden ten behoeve van dit project. 
In dat geval zal de instelling hiervoor door de LSFVP vanuit de projectsubsidie financieel tegemoet worden gekomen. 
Mochten de uitkomsten van het project aanleiding geven tot landelijke implementatie van het aanbod van onze 
dienstverlening in het sociaal domein, dan zullen de gemeenten mee moeten gaan betalen. Er komt dan vanuit de 
LSFVP een vernieuwd voorstel hoe met elkaar af te rekenen. 
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FAMILIEVERTROUWENSWERK IN CIJFERS 

De overzichten 1 t/m 11 geven detailinformatie over hulpvragers, hulpvragen en het hulpaanbod van de fvp 

in instellingsgerelateerde casuïstiek, zoals geregistreerd in RAPP in 2016. 

Vergelijking van de cijfers van de afgelopen drie jaar (tabel 7) geeft het volgende verloop in de door naasten 

ervaren relatie met instellingen, hulpverleners en behandelaren: 

 Er zijn in 2016 geen grote verschuivingen ten opzichte van de voorgaande jaren. 

 De ontevredenheid over de zorg en behandeling blijft onverminderd groot. 

 De bejegening wordt beter. 

 Naasten stellen nog veel vragen over hoe om te gaan met het ziektebeeld.  

 Naasten hebben nog veel behoefte aan informatie en advies. 

 
tabel 7 

Alle hulpvragen in % 2014 2015 2016 

anders 5,4 7,8 7,5 

hoe om te gaan met het ziektebeeld 9,7 11,7 12,3 

ontevreden met de zorg/behandeling 25,6 22,0 24,6 

ontevreden over bejegening familie 7,3 7,2 4,9 

vraag om bemiddeling 4,3 5,5 5,2 

vraag om informatie/advies 32,5 27,6 26,4 

vraag om steun / luisterend oor 7,2 9,2 9,2 

weinig betrokken bij behandeling 8,0 9,0 10,0 

 

De laatste drie jaren bleef het aantal instellingen waarmee de LSFVP een overeenkomst heeft afgesloten 

nagenoeg gelijk. De laatste twee jaren gold dit ook voor het totaal aantal cliënten in zorg bij de ggz-

instellingen (opgave GGZ Nederland). Dat betekent dat ook een vergelijking van de absolute getallen 

redelijk tot dezelfde conclusies zou leiden als de vergelijking van percentages.  

De vraag ‘hoe om te gaan met het ziektebeeld’ is eigenlijk een vraag die in het contact met de behandelaar 

besproken zou moeten worden. Het verdwijnen van psycho-educatie in het behandelaanbod is geen goede 

zaak, want de vraag blijft onverminderd groot. Fvp’en kunnen slechts in algemene termen iets zeggen over 

hoe om te gaan met ziektebeelden. Nog afgezien van privacyaspecten, is het beter als behandelaren 

hiermee aan de slag gaan.  

Zorgelijk is dat de categorieën ‘ontevreden over bejegening familie’ en ‘weinig betrokken bij behandeling’ 

samen toch nog 15% van de casuïstiek uitmaken. De Inspectie heeft zich de afgelopen periode herhaaldelijk 

stevig uitgesproken dat het niet of slecht betrekken van naasten niet in overeenstemming is met goed 

hulpverlenerschap. 
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overzicht 1. Hoe heeft de beller ons gevonden aantal % 

onbekend 984 48,83 

hulpverlener 229 11,36 

familielid of kennis 84 4,17 

familieorganisatie 50 2,48 

media 5 0,25 

folder 48 2,38 

internet 120 5,96 

website LSFVP 84 4,17 

onbekend 81 4,02 

anders 330 16,38 

totaal 2.015 100,00 

  

 

    

overzicht 2a. Geslacht  aantal & 

man 540 26,80 

onbekend 112 5,56 

vrouw 1.363 67,64 

totaal 2.015 100,00 

  

 

    

Overzicht 2b. Leeftijd  aantal % 

0-18 3 0,15 

18-25 50 2,48 

25-60 1.403 69,63 

60+ 397 19,70 

niet ingevuld 107 5,31 

onbekend 55 2,73 

totaal 2.015 100,00 

 

 

  

overzicht 3. Relatie tot cliënt van hulpvrager aantal % 

anders 259 12,85 

broer 65 3,23 

dochter 99 4,91 

moeder 781 38,76 

niet ingevuld 99 4,91 

partner 275 13,65 

vader 214 10,62 

zoon 45 2,23 

zus 178 8,83 

totaal 2.015 100,00 
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overzicht 4. Hoe noemt het familielid het ziektebeeld aantal % 

anders 396 19,65 

autisme 147 7,30 

borderline 145 7,20 

depressie 140 6,95 

dubbele diagnose 130 6,45 

manisch-depressief 94 4,67 

niet ingevuld 138 6,85 

onbekend 229 11,36 

schizofrenie / psychose 470 23,33 

verslaving 126 6,25 

totaal 2.015 100,00 

  

 

    

overzicht 5. Alle naasten waarmee contact in de casus  aantal % 

anders 2.124 8,34 

broer 889 3,49 

dochter 585 2,30 

moeder 1.357 5,33 

onbekend 0 65,70 

partner 432 1,70 

vader 1.670 6,56 

zoon 576 2,26 

zus 1.105 4,34 

totaal 8.738 100,00 

  

 

    

overzicht 6. Hoofdvraag van hulpvragers  aantal % 

anders 170 8,44 

hoe om te gaan met ziektebeeld 230 11,41 

niet ingevuld 102 5,06 

ontevreden met de zorg / behandeling 525 26,05 

ontevreden over bejegening familie 87 4,32 

vraag om bemiddeling 39 1,94 

vraag om informatie / advies 566 28,09 

vraag om steun / luisterend oor 93 4,62 

weinig betrokken bij behandeling 203 10,07 

totaal 2.015 100,00 

  

 

    

overzicht 7. Hoofdvraag: hulpaanbod van de fvp  aantal % 

bemiddelen bij communicatie 403 20,00 

bemiddelen bij klachten 202 10,02 

bieden van een steunend contact 464 23,03 

doorverwezen 85 4,22 

informeren / adviseren 674 33,45 

niet ingevuld 160 7,94 

voorlichting geven 27 1,34 

totaal 2.015 100,00 
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Overzicht 8. Alle hulpvragen  aantal % 

anders 180 7,47 

hoe om te gaan met ziektebeeld 296 12,28 

ontevreden met de zorg / behandeling 593 24,61 

ontevreden over bejegening familie 118 4,90 

vraag om bemiddeling 124 5,15 

vraag om informatie / advies 635 26,35 

vraag om steun / luisterend oor 221 9,17 

weinig betrokken bij behandeling 243 10,08 

totaal 2.410 100,00 

  

 

    

Overzicht 9. Alle hulpvragen: hulpaanbod van de fvp  aantal % 

anders 1 0,04 

bemiddelen bij communicatie 525 21,78 

bemiddelen bij klachten 307 12,74 

bieden van een steunend contact 612 25,39 

doorverwezen 97 4,02 

informeren / adviseren 750 31,12 

niet ingevuld 77 3,20 

voorlichting geven 41 1,70 

totaal 2.410 100,00 

  

 

    

Overzicht 10. Juridische status  aantal % 

andere juridische status 6 0,30 

IBS 57 2,83 

PIJ 1 0,05 

RM 180 8,93 

status onbekend 388 19,26 

strafrechtelijke last 5 0,25 

TBS 6 0,30 

vanuit gevangeniswezen in combinatie met RM 7 0,35 

vanuit gevangeniswezen in combinatie met “vrijwillig” 1 0,05 

voorwaardelijke machtiging 7 0,35 

vrijwillig 1.357 67,34 

totaal 2.015 100,00 

  

 

    

Overzicht 11. Zorgsector  aantal % 

anders 18 0,89 

cliënten met een verstandelijke beperking 16 0,79 

forensisch 23 1,14 

kinder- en jeugdpsychiatrie 89 4,42 

onbekend 677 33,60 

ouderenpsychiatrie 93 4,62 

verslavingszorg 102 5,06 

volwassenenpsychiatrie 997 49,48 

totaal 2.015 100,00 
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LANDELIJK BUREAU 

Het landelijk bureau vervult een spilfunctie in de organisatie. Hier zijn alle bestuurlijke, ondersteunende, 

secretariële en administratieve taken ondergebracht om de bedrijfsvoering, kwaliteitsbewaking en onder-

steuning van het primaire proces goed te laten verlopen. De interne organisatie is gericht op het faciliteren 

van de fvp’en, het implementeren van landelijke afspraken over kwaliteit, rapportage en registratie en een 

adequaat relatiebeheer, met als doel de klanttevredenheid optimaal te houden en te kunnen blijven 

werken aan een verdere inbedding van het familievertrouwenswerk in de ggz.  

In de afgelopen jaren zijn steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij het landelijk bureau terecht-

gekomen. Verslaglegging over het vertrouwenswerk en verantwoording van de ingezette middelen vraagt 

om meer administratieve ondersteuning van het primaire proces dan nodig was in de beginjaren van de 

organisatie. Gezien de groeiende complexiteit van de omgeving en de toename van de zwaarte van de 

casuïstiek, is het voor een adequate en goede ondersteuning van de fvp’en echter nodig de dienstverlening 

van het landelijk bureau te blijven prioriteren.  

Dienstverlening meetbaar maken 

In 2016 is een begin gemaakt met de introductie van outputfinanciering als verantwoordingsinstrument 

voor het vertrouwenswerk van de LSFVP. Na het inventariseren van eisen en verwachtingen van het 

Ministerie van VWS bleek dat het detailniveau van onze registratie van activiteiten en verplichtingen 

voldoende uitgangspunten bood voor het ministerie om vertrouwen te hebben in de LSFVP en haar 

administratieve organisatie. Outputfinanciering vraagt echter veel meer dan een verantwoording op het 

niveau van subsidiecategorie. We staan voor de opgave onze dienstverlening zo te beschrijven dat de 

complexiteit van casuïstiek en de kwaliteit en kwantiteit van onze dienstverlening binnen een zekere 

bandbreedte meetbaar wordt. 

In het afgelopen jaar zijn hierin vorderingen gemaakt. Zo is de beschrijving van de methodische processen 

van onze dienstverlening verder aangescherpt, is een indeling in regio’s gemaakt waarbinnen fvp’en elkaar 

kunnen ondersteunen bij fluctuerende werkdruk en wordt intervisie en casuïstiekbespreking toenemend 

ingezet om de efficiëntie en effectiviteit van het werk onderling te bespreken en te toetsen. Een in 2017 te 

houden klanttevredenheidsonderzoek geeft verdere informatie voor het opzetten van gemeten kwaliteit als 

het belangrijkste stuurinstrument voor de outputfinanciering. 

Daarnaast wordt ons digitaal registratie- en rapportagesysteem RAPP2
4
 vrijwel continu aangepast en 

verbeterd om op meer detailniveau activiteiten te onderscheiden. Een goed voorbeeld hiervan is de 

splitsing tussen regulier werk en de projectmatige activiteiten in de proefregio’s die in het kader van het 

project Sociaal Domein zijn ingericht. 

Hiermee verband houdend is in het tweede half jaar begonnen met tijdschrijven
5
 over de categorieën van 

de instellingssubsidie. Uit de gegenereerde gegevens kan voorzichtig worden opgemaakt dat een fvp 

---------- 
4
 Het registratiesysteem is het meetinstrument voor het aantal in behandeling zijnde of afgehandelde casussen. In 

samenwerking met fvp’en, landelijk bureau en de leverancier/helpdesk blijft het een continu groeiend systeem. Waar 
nodig worden aanpassingen gedaan om de registratie optimaal in het systeem te krijgen. Nu in 2016 een start is 
gemaakt met het project Sociaal Domein worden ook aanpassingen opgenomen om de registratie van casuïstiek vanuit 
instellingen, sociaal domein en hulplijn op te nemen. Door middel van rapportages kan op ieder moment een 
steekproef worden gehouden, waarin het aantal geregistreerde casussen opgeroepen kan worden. Zowel via de 
instellingen als via het netwerk van de LSFVP kan in de beveiligde omgeving door iedere fvp geregistreerd worden. 

 
5
 In het jaar 2016 is de LSFVP begonnen met tijdsregistratie, het zogenaamde tijdschrijven. In overleg met de 

accountant is het jaar 2016 een proefjaar met een in Excel opgemaakt tijdschrijfprogramma. Hierdoor zijn we in staat 
geweest het tijdschrijven uitgebreid te introduceren bij de fvp’en, de kinderziektes op te lossen en op zoek te gaan naar 
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gemiddeld 55-75% van de tijd bezig is met casuïstiek en dat de confrontatie met aantallen casussen per fvp 

(gecorrigeerd voor omvang dienstverband) een indicatie geeft van regionale verschillen in wat er nodig is 

aan dienstverlening en/of de gemiddelde tijdsinvestering per casus. Deze cijfers zullen in de toekomst mede 

richting geven aan de benodigde inzet van familievertrouwenswerk per regio in Nederland. 

Blijven bouwen aan naamsbekendheid 

Een ander belangrijk aandachtsgebied in 2016 (en volgende jaren) is de communicatiefunctie. Het blijft 

noodzakelijk om zowel binnen als buiten de instellingen continu te werken aan de bekendheid van het 

familievertrouwenswerk, de LSFVP en de fvp’en. Dat hebben we in 2016 dan ook gedaan. Krimp en 

omvangrijke personele wisselingen bij de gecontracteerde organisaties, maken dat de positie van naasten 

en het hen betrekken bij de zorg steeds opnieuw onder de aandacht moet worden gebracht. Niet alleen 

kwartiermaken bij ‘nieuwe’ instellingen is dus van belang, maar zeker ook het onderhouden van relaties en 

het steeds maar weer organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten door fvp’en. 

In het licht van deze noodzaak is de directeur ook meer ‘op pad’ geweest om het netwerk uit te bouwen en 

te onderhouden. Daarnaast werd intensief via sociale media (Twitter, LinkedIn) gewerkt aan de naams-

bekendheid van de LSFVP. Resultaten zijn natuurlijk moeizaam te meten, maar het feit dat journalisten ons 

beter weten te vinden en de LSFVP bijvoorbeeld om commentaar vragen bij ontwikkelingen in de ggz is een 

indicatie dat de betere exposure van de LSFVP haar vruchten begint af te werpen. 

Anticiperen op wetswijzigingen 

Ook ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving vereisen toenemende aandacht van het landelijk 

bureau. Zo heeft de implementatie van de Wet kwaliteit en klachten geschillen zorg (Wkkgz) met zich 

meegebracht dat er op veel plaatsen werkafspraken moesten worden gemaakt tussen klachtenfunctio-

narissen en fvp’en. Ook de ontwikkelingen rond het tot stand komen van de Wet verplichte ggz (Wvggz) 

vroeg veel aandacht en tijd van het landelijk bureau. Nadat duidelijk werd dat de behandeling vanwege de 

gewenste synchronisatie met de Wet zorg en dwang en de Wet forensische psychiatrie niet eenvoudig zou 

zijn, werd het nog belangrijker om de voortgang nauwlettend te volgen en tijdig de positie van de LSFVP uit 

te venten. 

Werken aan professionaliteit 

De interne organisatie en het faciliteren van onze medewerkers heeft in 2016 een professionaliseringsslag 

doorgemaakt. Samen met de Stichting PVP en enkele externe krachten is de personeelsadministratie 

geautomatiseerd. Om deze groeiende focus op bedrijfsvoering niet ten koste te laten gaan van de ont-

wikkeling van de inhoud van het vak en het professionaliseren van werkprocessen, zijn de werkgroepen 

Methodiek, Rapportage en registratie en Scholing intensief en frequent aan de slag gegaan met een 

duidelijke agenda en doelstellingen aangaande de kwaliteit en toetsbaarheid van het werk in het primair 

proces.  

De regionale organisatie van het werk draagt bij aan een meer intensief contact over inhoud en organisatie 

van het werk en daarmee aan de kwaliteit van dienstverlening. Naast intervisie en casuïstiekbespreking 

draagt nu ook het regionaal werkoverleg bij aan de verdere professionalisering en afstemming. 

In verbinding blijven 

Om het landelijk bureau voldoende aangehaakt te houden bij de behoeften van de fvp’en in het primaire 

proces, vindt er halfjaarlijks een ‘benen-op-tafelgesprek’ plaats tussen de personeelsvertegenwoordiging en 

 
---------- 
een geschikt tijdschrijfprogramma. Dat hebben we gevonden in Yoobi, geleverd door E-Dynamics. Door dit 
tijdschrijfprogramma te koppelen aan de begroting van de LSFVP is het bureau in staat een uitstekende registratie van 
werkzaamheden op te leveren. Eveneens is het programma gekoppeld aan de verlofregistratie. Per 1 januari 2017 zijn 
zowel de fvp’en als het landelijk bureau gestart met het tijdschrijven via Yoobi. 
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de directeur. In 2016 heeft dit geleid tot een onderzoek naar beleefde en reële werkdruk onder 

medewerkers via de methodiek van mindmapping. In 2017 worden de uitkomsten hiervan besproken en 

omgezet in beleid. Ook heeft een fvp bij wijze van experiment de taak gekregen mee te helpen om de 

verbinding tussen het landelijk bureau en het werkveld optimaal te houden. Eind 2017 zal dit worden 

geëvalueerd.  

Investeren in kwaliteit, ook in 2017 

Het afgelopen jaar heeft een en ander geleid tot een taakuitbreiding, welke zich ook de volgende jaren zal 

blijven voortzetten. De grenzen van het behapbare door het landelijk bureau zijn wel duidelijk in zicht 

gekomen. Zijn de personeelszaken, control, financiële en salarisadministratie prima via inhuur bij de 

Stichting PVP belegd, de communicatie- en juridische functie vraagt om een meer structurele investering. 

Het op taak of project inhuren voldoet niet meer. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De advies- en hulplijn kreeg in 2016 (en dat zal zeker ook in 2017 zo zijn) een toenemend 
aantal vragen van naasten en professionals uit het sociaal domein. Meestal ging het om 
advies of informatie over de sociale kaart, of ziektebeelden en hoe daarmee om te gaan. 
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KWALITEIT & OPLEIDING 

Kwaliteit  
 

Klachtencommissie 

Voor klachten over de dienstverlening van de fvp bestaat een klachtenprocedure. Men kan de klacht 

bespreken met de fvp of met de directeur van de LSFVP. Het is ook mogelijk om een formele klacht in te 

dienen bij de directeur van de LSFVP of bij de Klachtencommissie Familievertrouwenspersonen. Deze 

externe, onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter, een jurist en twee deskundigen op het gebied 

van vertrouwenswerk. 

De klachtencommissie ontving geen klachten in 2016. 

 

Opleiding 
 

Teamactiviteiten 
 

Intervisie 

De fvp’en namen deel aan gemiddeld vijf intervisiebijeenkomsten in regionale teams. Tijdens deze 

bijeenkomsten bespraken ze actuele casuïstiek en andere aspecten van het werk met ervaren collega’s. 

Zodoende toetsen en ontwikkelen ze hun werkstijl en aanpak. Deelname is verplicht. De samenstelling en 

grootte van de groepen is conform de gekozen intervisiemethodiek. 

Acht fvp’en volgden een intervisiemethodiek gebaseerd op ‘De Mat’. Dit aanbod is een vervolg op de 

training ‘Excellent communiceren’ verzorgd door Bureau De Mat in 2015. Ook in 2017 zal dit worden 

voortgezet. 

Training Presentatievaardigheden (drie dagdelen) 

Van de fvp’en wordt verwacht dat zij de informatie en belangen van de LSFVP op een effectieve manier 

kunnen communiceren naar diverse doelgroepen. In 2016 is hiervoor een cursus georganiseerd. 

Getraind is op het effectief geven van groepsvoorlichting en presentaties voor verschillende doelgroepen, 

zoals medewerkers van instellingen, families en overheden bij gelegenheden als congressen en 

familiebijeenkomsten. In de aangeboden clinic leerden de deelnemers op een effectieve wijze te 

presenteren zonder gebruikmaking van ondersteunende middelen als PowerPoint. Door de training hebben 

de fvp’en zichzelf beter leren kennen: hoe kom ik over, wat is mijn kracht, waarin kan ik me verbeteren en 

hoe zet ik mijn middelen zo goed mogelijk in. 

Individuele deskundigheidsbevordering 
 

Assessment startende medewerkers 

Voor indiensttreding wordt getoetst of de voor de LSFVP beschreven competenties er zijn en welke verder 

ontwikkeld kunnen worden. Die ontwikkeling krijgt een vervolg in het scholingsprogramma voor de 

individuele medewerker. 

Inwerkprogramma 

In 2016 kregen drie nieuwe collega’s werkbegeleiding van een vaste collega gedurende drie tot zes 

maanden. Het inwerkprogramma is geëvalueerd met de stafmedewerker. Na het inwerkprogramma 

worden de nieuwe medewerkers verder ondersteund via intercollegiale consultatie en intervisie. 
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Persoonlijke ontwikkeling 

Twee medewerkers volgden een individueel coachingstraject in 2016. Tien medewerkers bezochten 

congressen en seminars op basis van individuele deelname. De bibliotheek met educatieve literatuur, 

documentaires en intranetdocumenten is uitgebreid met een aantal publicaties en is beschikbaar voor alle 

medewerkers. 

Werkgroepen 

Deeltaken op het terrein van Kwaliteit en Opleiding worden voorbereid door speciaal ingestelde 

werkgroepen. Deze werkgroepen hebben een brede samenstelling. De opdrachten van de werkgroepen 

komen rechtstreeks voort uit de discussies en resultaten van de mini-conferentie van september 2015. 

De werkgroepen maken deel uit van een voor de beleidsontwikkeling typische circulaire systematiek. Uit 

intervisie en casuïstiekbespreking komt input voor methodiekontwikkeling. Deze wordt geagendeerd in de 

werkgroep Methodiek. Uitkomsten worden gepresenteerd in landelijke bijeenkomsten, waarna de 

werkgroep Scholing zorgt voor een implementatieprogramma. Eventuele gevolgen daarvan voor de advies- 

en hulplijn of voor registratie en rapportage worden uitgewerkt in die betreffende werkgroepen. 

Werkgroep Methodiek 

De werkgroep Methodiek heeft het handboek ‘Methodiek van het familievertrouwenswerk’, dat alle fasen 

van het dienstverleningsproces beschrijft, verder uitgewerkt. Elke opeenvolgende versie is geïntroduceerd 

bij alle collega’s en hun feedback is verwerkt in een nieuwe versie. In 2017 volgt aanvulling met te volgen 

procedures bij bijzondere casuïstiek, waaronder het handelen bij suïcidaal gedrag en huiselijk geweld. Ook 

heeft de werkgroep een uitgebreide folder voor behandelaren ontwikkeld. 

Werkgroep Scholing en leren van elkaar 

De werkgroep Scholing en leren van elkaar heeft in 2016 de werkmethoden van intervisie en collegiale 

consultatie in samenhang beschreven. Het scholingsprogramma voor 2016 is geëvalueerd en die van 2017 

opgesteld met input vanuit de werkgroep Methodiek 

Werkgroep Registratie en rapportage 

De werkgroep Registratie en rapportage heeft een plan van aanpak voor aanpassingen van het 

registratiesysteem gemaakt met als doel te bereiken dat het systeem: 

 gegevens kan opleveren voor de door het Ministerie van VWS gewenste outputfinanciering, 

 gegevens kan opleveren van de door de LSFVP verwerkte casuïstiek in het sociaal domein en bij de 

basis-ggz, en 

 gebruiksvriendelijker wordt. 

Dit plan van aanpak wordt in 2017 gerealiseerd. 

Werkgroep Hulplijn 

Deze werkgroep heeft als doel het verbeteren van de efficiency en de communicatie bij het werken aan de 

advies- en hulplijn voor familie en naasten. Met name is aandacht besteed aan protocollering van processen 

en specifiek voor de methodiek van het werk aan de hulplijn relevante casuïstiek. De werkgroep bestaat uit 

alle medewerkers die betrokken zijn bij de hulp- en advieslijn. De werkgroep heeft een aantal 

werkafspraken bijgesteld, waaronder die ten aanzien van de interne doorverwijzing, en de dienstverlening 

geëvalueerd. Ter wille van de continuïteit is het hulplijnteam verdubbeld. Er was bijzondere aandacht (en 

dat zal zeker ook in 2017 zo zijn) voor het toenemend appel dat familie en professionals uit de basis-ggz en 

het sociaal domein doen op de hulplijn. Meestal gaat het bij deze laatste groep om advies of informatie 

over de sociale kaart of ziektebeelden en hoe daarmee om te gaan. 
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Werkgroep Regionalisering 

De werkgroep Regionalisering heeft in 2016 tot taak gehad te komen tot een goede indeling in regio’s om 

het regionaal werken zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten en te laten functioneren. De 

werkzaamheden zijn beëindigd met de introductie bij de medewerkers en de instellingen van deze nieuwe 

organisatie van de dienstverlening. Er zijn zes regio’s gevormd. In regiovergaderingen worden 

werkafspraken gemaakt en geëvalueerd. 

Werkgroep Sociaal Domein 

In 2016 is in de werkgroep een begin gemaakt met de vraag wat het werken binnen het sociaal domein 

betekent voor het familievertrouwenswerk en de te hanteren methodiek. In een aantal regio’s wordt nu 

ervaring opgedaan. De kwartiermakers en de projectadviseur wisselen ervaringen uit met de werkgroep en 

overige collega’s. Verder is een scholingstraject gestart waarin ook vragen rondom methodiek aan bod 

komen. De activiteiten worden bij de projectrapportage financieel verantwoord. 

Digitaal professionaliseren 

Het landelijk bureau heeft met steun van enkele fvp’en de SharePoint-toepassing verder ontwikkeld. Een 

belangrijk doel is medewerkers goed te informeren over opleidingen, vakinhoud, ggz, sociale kaart, LSFVP-

werkgroepen en ontwikkelingen in het vertrouwenswerk.  
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Bijlage 1 
 

VERSLAG VAN DE 
PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING (PVT) 

De centrale thema’s dit jaar voor de LSFVP waren de uitbreiding van het werkgebied van de fvp, het sociaal 

domein en de regionalisering. De PVT heeft alle plannen en ontwikkelingen gevolgd (dit proces is nog niet 

afgerond) en erop mogen reageren. De PVT maakt hierbij afwegingen die zowel het personeel als de 

organisatie ten goede komen, met het doel de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De PVT 

heeft in 2016 drie maal een advies uitgebracht. 

Advies reiskostenvergoeding 

Het eerste advies betrof de reiskostenvergoeding die niet eenduidig was, daar sommige fvp’en werken 

vanuit huis en andere fvp’en werken vanuit de instelling. De reiskostenvergoeding is nu voor alle fvp’en die 

in dienst zijn van de LSFVP hetzelfde en daarin worden alle gemaakte reiskilometers op een zelfde wijze 

vergoed. 

Advies werkdruk 

Het tweede advies is voortgekomen uit het thema ‘werkdruk’. De PVT-leden hebben het voorstel om dit 

onderwerp te bespreken in het landelijk overleg aangegrepen om met behulp van mindmapping een beeld 

te krijgen van de meest relevante zaken die werkdruk-verhogend zijn. Drie dingen sprongen er duidelijk uit 

en zijn in een volgende overlegvergadering besproken met de directeur: 

 Het registratiesysteem RAPP (vooral het feit dat het technisch niet lekker loopt, maar ook de 

beperkingen van RAPP) is werkdruk-verhogend. 

 Het schrijven van (al dan niet vele) jaarverslagen levert stress op.  

 Dan zijn er nog vele losse zaken die de werkdruk verhogen (individueel), waarbij het “kunnen 

spuien” een werkdruk-verlagend effect zou kunnen hebben. 
 

Advies nevenfuncties 

Tot slot heeft de PVT een ongevraagd advies uitgebracht over het hebben van nevenfuncties naast de 

functie van fvp. De belangrijkste overweging hierin is het handhaven van de onafhankelijkheid van de 

functie.  

Meedenken over personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid in het algemeen heeft het gehele jaar door onze aandacht, van het hebben van een 

vakantie-urenoverzicht tot het instellen van de (nieuwe) kwartiermakersfunctie in het kader van het project 

Sociaal Domein. Eind 2016 stond vergrijzing binnen het team en het aannamebeleid op de agenda – een 

onderwerp dat in 2017 zijn vervolg zal krijgen.  

De PVT laat zich voor onderwerpen vooral inspireren door de nieuwe ontwikkelingen en de input van 

collega-fvp’en. Vier maal per jaar wordt de achterban geïnformeerd over de activiteiten van de PVT tijdens 

een landelijk overleg. De samenwerking met de directie verloopt soepel en coöperatief. In juni 2017 heeft 

de PVT haar eerste nieuweledenverkiezing.  

De PVT bestaat uit:  

Joke van de Veer (voorzitter) 

Ellen de Leijer 

Liset Bartels  
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Bijlage 2 
 

OVERZICHT MEDEWERKERS 

Op 31 december 2016 

Familievertrouwenspersonen 

Jan Gerard Ahout 

Liset Bartels 

Fred Besemer 

Truus Bijker 

Peter Brakel 

Ria Egelmeer 

Olga Gorbatsjewa 

Peter van Grinsven 

Chris de Haas 

Ellen de Leijer 

Wim van Lierop 

Guus van Loenen 

Judith van Nimwegen 

Corry Post 

Marijke Rasch 

Jacqueline Rodenburg 

Sanne Schenkkan 

Myrna Seekles 

Lieke van der Star 

Joan Taat 

Wim Timmermans 

Joke van der Veer 

Jettie Zijlstra 

 

Bureaumanager 

Nathalie Koeman 

 

Stafmedewerker Kwaliteit en Opleiding 

Toon Vriens 

 

Directeur 

Rob Jongejans 
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Bijlage 3 
 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Op 31 december 2016 

Rudi Rikken (voorzitter), namens familie en familieorganisaties in de ggz 

Benoemd 13-7-2010  

 

Titia Feldmann (vicevoorzitter), namens cliënten en cliëntenorganisaties in de ggz 

Benoemd 13-7-2010  

 

Jeroen Muller (penningmeester), namens de ggz-instellingen 

Benoemd 13-7-2010, aftreden 1-1-2017 

Voorzitter raad van bestuur Arkin 

 

Marij de Roos (bestuurslid), namens familievertrouwenspersonen in de ggz 

Benoemd 13-7-2010  

Senior beleidsmedewerker GGz Breburg 

 

Rob Laane (bestuurslid), kennisveld zorgverzekeringsbranche 

Benoemd 1-1-2015 

 

Peter Glasbeek (bestuurslid), kennisveld sociaal domein 

Benoemd 1-1-2015 

 

Gewijzigde samenstelling bestuur in 2017 

Jeroen Muller is afgetreden per 1-1-2017 

Roxanne Vernimmen (voorzitter raad van bestuur Altrecht) is benoemd per 1-1-2017 als bestuurslid 

namens de ggz-instellingen 

Rob Laane is penningmeester per 1-1-2017 
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Bijlage 4 
 

PUBLICATIES, PRESENTATIES & ADVISERING 

Publicaties 
Nieuwsbrief november 2016 

Publieksjaarverslag 2015 

Folder De Familievertrouwenspersoon (versie voor in sociaal domein) 

Poster/praatpapier als hulpmiddel bij voorlichting over de LSFVP en triadegericht werken  

Brochure ‘Familie is er voor altijd’ 

Medewerking door Wim van Lierop (fvp) aan de film ‘Ondersteuningsmogelijkheden voor familie en 

naasten’ binnen GGZ Rivierduinen 

 

Presentaties 
Bij diverse symposia, congressen en binnen ggz-instellingen hebben fvp’en informatie verstrekt, waaronder: 

- Zorgpodium Amsterdam 

- Phrenos Kenniscentrum i.v.m. het thema ‘inzet van familie-ervaringsdeskundigheid in de ggz’ 

- Bijeenkomst ‘De Nieuwe GGZ’ 

Diverse presentaties in het kader van betrokkenheid in de proefregio’s van het project Sociaal Domein. 

 

Advisering 
Generieke module van het Kwaliteitsinstituut (NKO), ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen 

met psychische problematiek’ 

Commentaar 2e Nota van Wijziging Veldraadpleging Wvggz 

Generieke module NKO Suïcidepreventie over naasten 

Participatiewerkgroep 

 

Initiatief 
Voorbereiding herschrijven Modelregeling  

 

Deelname aan beleidsontwikkeling 
Onderzoek richtlijn ambulante dwang NVvP 

Onderzoeksvoorstel VU/EMGO naasten en suïcidepreventie 

Overleg met VWS inzake voortgang suïcidepreventie 

Nieuwjaarsbijeenkomst PGO support 

Afstemmingsgesprek GGZ Nederland met als onderwerp verwarde personen en inzet 

familievertrouwenswerk in het sociaal domein en bij de basis-ggz 

Samenwerking patiëntenvertrouwenspersoon en familievertrouwenspersoon 

Expertmeeting thematische wetsevaluatie gedwongen zorg 

Instelling Klachtencommissie LSFVP 

113 Online landelijke agenda 

Voorbereidende gesprekken mini-congres LSFVP 

Rembrandt Zuiderhout-onderzoek vertrouwenswerk 

Kennismaking Labyrint- In Perspectief  

LPGGz zorginkoop vanuit patiëntenperspectief 

Proeftuin samenwerking opleidingstrajecten met andere organisaties die vertrouwenswerk leveren 

Samenwerkingsafspraken m.b.t. doorverwijzing tussen AKJ en LSFVP 
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Nieuwsberichten op lsfvp.nl 
 
Project Sociaal Domein van start 

11 november 2016 

De LSFVP biedt in drie regio's ook familievertrouwenswerk aan binnen het sociaal domein en de 

eerstelijnszorg. Het project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VWS en loopt tot medio 2018. 

 

Gemeenten Noord-Holland-Noord al actief in het sociaal domein sinds 2007 

9 november 2016 

"Juist in het sociale domein is ondersteuning van de familie hard nodig", zegt Marijke Vellekoop. "De 

gemeenten in Noord-Holland-Noord financieren al sinds 2007 familievertrouwenswerk in het sociaal 

domein." 

 

Versplintering van zorg vraagt om een goede gids 

9 november 2016 

Rob Laane, senior inkoper van zorgverzekeraar VGZ, ziet kansen voor de familievertrouwenspersoon in het 

sociaal domein. "Er zijn een heleboel vastloopmomenten in het traject naar hulp en de juiste zorg. Naasten 

en mantelzorgers lopen soms vast in een woud van regels, die ook nog eens per regio of gemeente anders 

kunnen zijn.” 

 

Onderzoek 'De weg naar passende zorg' 

20 september 2016 

Gezocht: mensen die willen vertellen over hun ervaringen met het vinden van passende langdurige zorg en 

ondersteuning voor zichzelf of voor hun familielid of naaste. 

 

Thuisarts.nl verwijst door naar familievertrouwenspersoon 

11 augustus 2016 

Ook huisartsen erkennen dat mantelzorgers in de ggz soms behoefte hebben aan extra ondersteuning door 

een familievertrouwenspersoon. Ze verwijzen u door via thuisarts.nl. 

 

Mantelzorgers van ggz-cliënten zoeken te weinig hulp voor zichzelf 

1 augustus 2016 

Ze hebben het vaak zelf niet door, maar familieleden en partners van mensen met een geestelijke ziekte zijn 

óók mantelzorger. En als mantelzorger heb je recht op ondersteuning, zegt familievertrouwenspersoon 

Truus Bijker in een interview in de Stadskrant Brunssum van juli 2016. 

 

Manifest Ypsilon roept politiek op tot actie in de ggz 

7 juni 2016 

Weet u wie u moet bellen als u wordt geconfronteerd met een ernstig verwarde persoon? Veel mensen 

antwoorden 'nee' op deze vraag, constateert familievereniging Ypsilon in haar manifest 'Verkiezingen 2017'. 

 

Familierelaties vaak te slecht voor mantelzorg 

9 februari 2016 

Dat blijkt uit een onderzoek naar de familiebanden in Nederland. Familierelaties zijn star: is een relatie 

eenmaal slecht, dan blijft ze slecht, ook wanneer iemand hulpbehoevend wordt. Overschat de overheid de 

mogelijkheden van mantelzorg? 

 

  

http://www.lsfvp.nl/
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Bijlage 5 
 

Aangesloten instellingen 

op 31 december 2016 

 

 

Ggz-instelling Werkmaatschappij 

Altrecht Stichting Altrecht 

Antes Bouman verslavingszorg 

 Youlz (jeugd) 

 Sprink (kortdurende behandeling) 

 Delta Psychiatrisch Centrum 

Antonius Ziekenhuis Zuid-West Friesland PAAZ Antonius Ziekenhuis Sneek 

Antonius Ziekenhuis Utrecht - Nieuwegein Antonius Ziekenhuis Utrecht - Nieuwegein 

Apanta-GGZ B.V. Apanta 

Arkin Jellinek 

 Novarum 

 Npi 

 Mentrum 

 Roads B.V. 

 Inforsa 

 Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam 

 Sinaï Centrum 

 PuntP 

Cordaan Stichting Cordaan 

 Cordaan "In het Zomerpark" 

Curium Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium 

De Bascule Academisch centrum De Bascule 

De Viersprong Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong 

Dimence Stichting Dimence 

Eleos RIBW Eleos Zeeland 

 Eleos 

 RIBW Eleos Zuid-Hollandse Eilanden 

GGNet Stichting GGNet 

GGz Breburggroep GGZ Midden-Brabant 

 GGZ Regio Breda 

GGz Centraal Stichting GGz Centraal Amersfoort 

 Stichting GGz Centraal Ermelo 

GGz Delfland GGz Delfland 

GGz Drenthe GGz Drenthe 

RIBW Leger des Heils GGz Drenthe 
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Ggz-instelling Werkmaatschappij 

GGz Eindhoven Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de 

Kempen 

GGz Emergis Stichting Emergis 

GGz Friesland GGz Friesland 

 RIBW Leger des heils GGz Friesland 

GGz Ingeest GGz Ingeest (Amsterdam-Amstelland) 

 GGz Ingeest (Meerlanden en Zuid-Kennemerland) 

GGz Mondriaan Mondriaan 

 PsyQ 

GGz Noord-Holland Noord Stichting GGz Noord-Holland Noord 

 RIBW Leger des Heils GGz Noord-Holland Noord 

 GGz-centrum West Friesland 

GGz Oost-Brabant Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant 

GGz Pameijer Stichting Pameijer (SP) 

 Stichting Pameijer SP 

 Stichting Pameijer SP regio ZHE 

GGz Reinier van Arkel Reinier van Arkelgroep 

GGz Rivierduinen GGz Rivierduinen 

GGz Westelijk Noord-Brabant GGZ Westelijk Noord-Brabant 

 Stichting Maatschappelijke Opvang Breda en Omstreken 

 Stichting Tender 

 Traverse 

HVO-Querido Stichting HVO-Querido 

Kwintes Stichting Kwintes 

Lentis Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming 

Levanto Groep RIMO Parkstad 

 RIBW Heuvelland en Maasvallei 

 Impuls 

Lister (voorheen SBWU) Lister 

Mensana - MET GGZ Stichting Mensana RIBW Noord- en Midden Limburg 

Molemann Tielens Molemann Tielens 

Novadic Kentron Novadic Kentron 

Parnassia B.V. Parnassia 

 Brijderstichting 

 Stichting Anton Constandse 

 Context 

 De Jutters 

 Indigo Zorgservice 

 Lucertis 

 PsyQ 

 I-Psy 

 Palier 
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Ggz-instelling Werkmaatschappij 

Parnassia Haaglanden Parnanassia Haaglanden 

Parnassia Dijk en Duin BAVO Europoort B.V.  

Parnassia Bavo/Europoort GGz Dijk en Duin 

Pro Persona Indigo 

 Pompestichting 

 Regionale Centra voor GGz 

 Pro Persona Jeugd 

 Psydon 

 Kliniek Overwaal 

 RIBW Leger des Heils GGZ Nijmegen 

 Stichting Pro Persona GGZ 

RIBW Gooi en Vechtstreek RIBW Gooi en Vechtstreek 

RIBW Brabant RIBW Midden-Brabant 

RIBW Kennemerland/Amstelland en 

Meerlanden 

RIBW Kennemerland/Amstelland en Meerlanden 

RIBW Zaanstreek, Waterland, West-

Friesland 

RIBW Zaanstreek, Waterland, West-Friesland 

Stichting Dr. Leo Kannerhuis Leo Kannerhuis 

Symfora/Meander Symfora/Meander 

UMC Utrechts Medisch Centrum afdeling Psychiatrie 

UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen afdeling Psychiatrie 

Victas Stichting Victas 

Vincent van Gogh Vincent van Gogh Instituut 

VNN Verslavingszorg Noord Nederland 

Yulius Yulius 

Zaans Medisch Centrum Zaans Medisch Centrum 

Zeeuwse Gronden Zeeuwse Gronden 

Zuyderland Orbis GGZ 
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