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Nieuwsbrief december 2022 
 

De jaarvergadering van 13 december is in het Inspiratiecentrum op het terrein van De Grote 

Beek; het BadLab is dan niet beschikbaar! 

__________________________________________________________________________ 

Voor de jaarplanners 

 

De regioavonden van Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen in 2023: 2e dinsdag van de 

maand, aanvang 19.30 uur in het BadLab (soms in het Inspiratiecentrum) op het terrein van 

De Grote Beek. 

10 januari 14 februari 14 maart 11 april  

________________________________________________________________ 

Inleveren kopij 

 

Inleveren kopij voor de volgende Nieuwsbrief: voor 1 januari 2022. 

wilvanderlaak@kpnmail.nl (nieuw mailadres!!) 

 

Redactioneel 
 

Tijdens de laatste bestuursvergadering gaf Olga Berger te kennen al haar activiteiten voor 

Ypsilon te willen beëindigen. Dit geldt onder meer voor haar werk in het bestuur, het 

verzorgen van de eindredactie van de Nieuwsbrief, het zoeken van sprekers en het voorzitten 

van de regioavonden. Jan Wouters en ondergetekende hebben haar nog thuis bezocht, 

waarbij ze haar besluit heeft toegelicht. Op de jaarvergadering van 13 december zullen we 

nog gepast stilstaan bij haar jarenlange inzet; ze heeft toegezegd daar voor het laatst (als 

bestuurslid) aanwezig te zullen zijn. 

Voor de Nieuwsbrief betekent dit dat de eindredactie vooralsnog wordt overgenomen door 

mij. Vandaar het gewijzigde e-mailadres.  

Het hoofdonderwerp van deze laatste Nieuwsbrief van het jaar bestaat uit het verslag door 

Toon Scheijvens. Zeer lezenswaard met dank aan Toon!  Ik hoop u allen te ontmoeten op de 

jaarvergadering van dinsdag 13 december in het Inspiratiecentrum! 

Wil van der Laak 
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Uitnodiging jaarvergadering 13 december aanstaande 

Locatie: Inspiratiecentrum, Grote Beekstraat 8, 5626 NE Eindhoven,  

  Landgoed ‘De Grote Beek’, hoofdingang aan de Boschdijk te Eindhoven. 

 

Parkeren: De richting naar parkeerterrein P6 en Inspiratiecentrum wordt met 

Ypsilonbordjes op het terrein aangegeven.  Aanvang:  19.30 uur 

 Avondvoorzitters: Jan Wouters/Wil van der Laak 

___________________________________________________________________________ 

Verslag thema-avond 8 november 2022: Gemeenten  GGZ-vriendelijk maken. 

Olga Berger verwelkomt, traditiegetrouw, onze bezoekers en gastspreker Jack van der 

Kruijs en opent de bijeenkomst om 19.35 uur.  Jack van der Kruijs begon zijn loopbaan in 

1994 als leerling-verpleegkundige aan “De Grote Beek”. De reden dat Jack hier als 

leerling-verpleegkundige startte is zijn moeder die psychotisch werd toen Jack nog maar 

12 jaar oud was. Bij Jack ontstond toen geleidelijk aan de fascinatie voor psychiatrie, 

voor mentale gezondheidsproblemen. Intussen is hij zo’n 30 jaar werkzaam als 

psychiatrisch verpleegkundige, maar ook als ervaringsdeskundige, manager bij stichting 

“De Boei” én initiatiefnemer van het landelijk netwerk “GGZ Vriendelijke Gemeente”. 

Jack blikt ook kort terug op het leven van zijn moeder. Samen met zijn oudere zus heeft 

hij 32 jaar achter de rug van “gedoe” door de diverse opnames van zijn moeder en het 

overmatige gebruik van antipsychotica. In die tijd van opnames was er nog nauwelijks 

enige infrastructuur voor mensen met psychiatrische problematiek. Door de 

samenwerking van “De Boei” met de kwartiermakers in de omliggende dorpen (o.m. 

Eersel, Veldhoven, Valkenswaard) heeft Jack voor het eerst gevoeld en gezien hoe het 

ook anders kan; als je niet in de kliniek of de psychiatrie werkt, hoe je in de leefwereld 

van de mensen zelf, dichtbij, lotgenotencontact organiseert of talentontwikkeling laat 

zien. 

Rond 2013-2014 ontstond er een “decentralisatiegolf” in Nederland. Meer taken gingen 

van het rijk naar de gemeente. Dit resulteerde onder meer in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Voor mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en niet goed 

meedoen in de maatschappij en waarbij het netwerk ook niet kan bijdragen dan is de 

gemeente verplicht ondersteuning te bieden, zoals jeugdzorg, dagbesteding en sociale 

werkplaatsen. Gemeenten kregen daarbij ook de financiële middelen van het rijk om dit 

te financieren. Kern van de zaak was: de zorg van die mensen en de coördinatie voor 

deze mensen dichter bij de burger, de inwoner te brengen waarbij de gemeente een 

steeds belangrijker taak krijgt! 

Veel gemeenten moesten wennen aan de nieuwe situatie die nu was ontstaan. 

Sommige gemeenten, met name kleinere gemeenten met korte lijnen die snel konden 

schakelen, waren daarin voortvarender dan andere gemeenten die daar moeite mee 

hadden zoals Eindhoven. In Eindhoven werden de kwartiermakers “afgeschaft” want het 

wijkteam ging dat wel doen; lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid werden 

genegeerd. In tegenstelling tot veel andere gemeenten kwam er vanaf 2015 geen 

specifiek doelgroepenbeleid (zoals bijv. voor mensen met een verstandelijke handicap, 

voor migranten of mensen met een psychische stoornis). Eindhoven had, aldus Jack, 

moeten differentiëren, moeten werken aan terugvalpreventie. Nu kwam er een  
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generieke (algemene) oplossing. De brug tussen leefwereld en psychiatrie, dat wat er 

nodig is dicht bij mensen en de psychiatrie op afstand, daar zit nogal wat ruimte tussen. 

Jack probeerde met anderen een netwerk op te bouwen in het land met mensen die 

het ook anders wilden. Ook veel werkenden binnen de psychiatrie vonden het moeilijk 

verbinding te maken met de leefwereld. Terwijl de gemeente of het wijkteam vonden 

dat ze niet alles konden oplossen als iemand manisch depressief of psychotisch is want 

dat is voor de psychiatrie. Samen met het netwerk wordt nu landelijk geprobeerd 

bruggen te bouwen via de herstelbeweging tussen de GGZ en de diverse gemeenten. 

In Eindhoven is het nog moeilijk om samenwerking te vinden met wijkteams en 

welzijnszorg. De kwartiermakers zitten in de regiogemeenten. Het heeft ook, aldus Jack, 

veel te maken met de manier van besturen van de GGzE die erg naar binnen gekeerd 

was de afgelopen jaren m.b.t. netwerk en samenwerking. De GGzE zou meer betrokken 

moeten zijn bij de leefwereld, dichtbij mensen thuis. Bovendien moet de GGzE niet meer 

zo vasthouden aan protocollaire medische behandelingen, die zijn niet meer zo van 

deze tijd. Overigens doet dat volgens Jack niets af aan het vele waardevolle werk 

binnen de psychiatrie. Jack concludeert tenslotte wel dat je het leven niet in de 

psychiatrie maar zoveel mogelijk thuis en met je naasten moet leven. Hij staat ook nog 

even stil bij het feit dat het fundamenteel onder de maat geregeld is bij sommige 

gemeenten en bij andere gemeenten heel goed (waaronder Eersel, Best, 

Valkenswaard). Hij vindt dat moeilijk uit te leggen, vandaar ook zijn initiatief voor “GGZ 

Vriendelijke Gemeente”. 

Op een vraag van een van de gasten wat nu de ideale gemeente is gaf Jack een wat 

algemener antwoord. In ieder geval is de boodschap van onze gastspreker dat, als je als 

naaste vastloopt, de huisarts een logische partner is evenals de behandelaar van je 

zoon/dochter/naaste. Ook iemand van het sociaal team of wijkteam op gemeentelijk 

niveau (in Eindhoven de Generalist) is je partner. Het is ook de plicht van de 

gemeente om je daarbij te helpen.        

Of dat hun lukt en of ze weten hoe dat moet én dat het vaak heel spannend is voor de 

betrokkenen, daar zitten we nu met elkaar middenin. 

Jack voert ons ook weer even terug in de tijd toen hij nog 12 jaar was en zijn moeder 

psychotisch werd. Het minste wat we ook voor elkaar zouden moeten krijgen voor al die 

“mennekes van 12”, is dat er nu op scholen voorlichting mentale gezondheid wordt 

gegeven en dat er plekken zijn waar je als 12-jarige gewoon met leeftijdgenoten kunt 

praten over die problemen. En dat dat niet aan jou ligt!!    

Dat zou Jack, naar eigen zeggen, bijzonder gelukkig maken. Geconstateerd kan worden 

dat die voorlichting nu in het onderwijs al in toenemende mate gebeurt. 

Hoe verschillend de gemeenten te werk gaan is al benoemd maar Jack vraagt nog 

even aandacht voor de werkwijze van de gemeente Deventer. In Deventer zijn ze erin 

geslaagd om op een andere manier mensen vanaf de huisarts te verwijzen. Zo wordt er 

voor mensen met bijv. psychische problematiek of somberheid helemaal aan de 

voorkant tijd genomen om een breed en zorgvuldig intakegesprek te voeren in plaats 

van een doorverwijzing te geven aan mensen met een angststoornis of een depressie 

wat vaak leidt tot lange wachttijden.  

Z.O.Z.--> 
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Daarvoor worden door de gemeente mensen vrijgemaakt om in de voorste linie al uit te 

gaan zoeken (vaak is het ”puzzelen”) of een hobby of lotgenotencontact of werk of 

schuldsanering een oplossing kan bieden. De huisarts werkt daar samen met de GGZ, 

het wijkteam, ervaringsdeskundigen en de Herstelacademie, die allemaal dichtbij elkaar 

zitten in een samenwerkingsverband. Samen met patiënt en zoveel mogelijk met familie 

en naasten wordt gekeken wat uiteindelijk de beste manier van begeleiding/aanpak is. 

Onder meer Tilburg volgt ook deze zienswijze. Maar ook in de omliggende gemeenten, 

waaronder Best, Veldhoven en Eersel, komen steeds meer samenwerkingsverbanden en 

goede initiatieven van de grond. 

Jack beklemtoont dat de verschillen in aanpak tussen de diverse gemeenten groot zijn. 

Maar het laat ook zien dat de gemeente een partner is in het verhaal; daar zit een 

hulpbron die je als naaste goed kunt gebruiken. Het is misschien wel even puzzelen en 

zoeken hoe het werkt maar met name, zeker ook in de regio, kunnen het bondgenoten 

zijn. Belangrijk dus om desnoods contact met de gemeente op te nemen, bijvoorbeeld 

via een afspraak met de desbetreffende wethouder. Ook een organisatie als Ypsilon kan 

daarbij, op bestuursniveau, een rol van betekenis spelen bij het bepalen van het beleid 

van een gemeente zoals bijvoorbeeld in Eindhoven! 

Op een enthousiaste en zeer betrokken manier heeft Jack zijn verhaal verteld waarbij zijn 

missie luidt: “alle 344 gemeenten in Nederland veranderen in ggz-vriendelijk”. De 

aanwezige gasten kregen daarbij alle gelegenheid tot het stellen van vragen waardoor 

er vaak sprake was van een levendig debat, waarbij trouwens ook de nodige zijpaden 

werden bewandeld. Olga Berger sloot de thema-avond om 21.35 uur met een hartelijk 

dankwoord (+ presentje) richting Jack en de aanwezige gasten. 

Toon Scheijvens 

Het bestuur wenst u: Fijne feestdagen, gezondheid,  

voorspoed en geluk in het nieuwe jaar! 
 

 

 

 


