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Aandacht voor doelgroepen NVTZ
Directeur van de NVTZ, Marius Buiting, opent deze eerste bijeenkomst voor de
toezichthouders in de branche GGZ. De NVTZ wil specifieker aandacht besteden aan uw
eigen werkelijkheid. Meer en meer zal de aanpak van de NVTZ zich richten op specifieke
vragen vanuit de raad van toezicht. NVTZ zal dit op drie manieren doen: in de regio, gericht
op het deskundigheidsgebied van de toezichthouder en per branche. Inmiddels kent de
NVTZ vier brancheambassadeurs; voor de GGZ, voor welzijn, de eerstelijn en voor kleine(re)
VVT instellingen. Vanuit deze branches worden steeds meer specifieke activiteiten
ondernomen. Deze dag voor toezichthouders van GGZ instellingen is daarvan een voorbeeld.
Ontwikkelingen in de GGZ
Er doen zich forse ontwikkelingen voor in de GGZ. De branche verkruimelt, GGZ gaat de wijk
in en op inhoud is er een verschuiving van genezing naar herstel. Door middel van twee
presentaties worden de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen geschetst. De
presentaties van beide sprekers kunt u vinden op de NVTZ-site in de map GGZ-branche:
Phrenos ‘Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen’,
door Chrisje Couwenbergh, Elsbeth de Ruijter & Jaap van Weeghel
Zie ook: https://www.kenniscentrumphrenos.nl
Michael Milo ‘Samen Beter, bouwen aan vitale wijken’
Zie ook: https://www.samenbeter.org
De aanwezige toezichthouders verkennen vervolgens wat hierin met name relevant is voor
toezichthouders en wat het zou kunnen betekenen voor de invulling van hun rol.
Na een discussie in subgroepen is plenair gesproken over:
•

•
•

•

Aanwezige toezichthouders vinden het plezierig om in eigen kring (GGZtoezichthouders) te spreken over de transformatie binnen de GGZ en de gevolgen die
dit heeft voor het toezichthouden
Het gaat erom dat we als toezichthouder de juiste vragen aan de bestuurder(s)
stellen én het juiste gesprek voeren.
Als toezichthouder zouden wij onze bestuurder bijvoorbeeld kunnen vragen:
o Als 40 % van de behandelingen effectief is, bieden wij dan goede zorg?
o Als zorgvragen muliticausaal zijn, met wie werken wij dan samen? En wie is
daar binnen onze belangrijkste samenwerkingspartner?
Inhoudelijke kennis helpt om als toezichthouder de juiste vragen te kunnen stellen.
Kenniscentrum Phrenos maakt voor gemeenten een factsheet over de
ontwikkelingen in de GGZ. Het idee wordt opgevat samen met de NVTZ voor raden
van toezicht ook een dergelijke factsheet te maken.

•

•

•

Het valt aanwezigen op hoe snel we vanuit de bias van de professional naar
ontwikkelingen kijken. Het blijft nodig om aandacht te vragen voor het perspectief
van de betrokkenen: cliënt én naasten (familie). Ypsilon pleit voor beide vormen van
ervaringsdeskundigheid in de raad van toezicht.
Als we zoveel samenwerken met andere organisaties, wat wordt dan de vorm van
toezicht houden? Wordt dat: getrapt toezicht, coöperatief toezicht houden of een
toezicht-webber? (Dat laatste als verwijzing naar het begrip ‘webber’ uit de theorie
van prof. Roobeek die Michael Milo in zijn presentatie noemde.) Of gaan we van
toezicht houden op een instituut naar toezicht op energie?
De ontwikkelingen in de GGZ vragen ook aanpassing van de onderwijs curricula,
anders span je het paard achter de wagen.

Elkaar vaker ontmoeten: bij bijeenkomsten én online
Guido van Woerkom, voorzitter van de RvT van GGZ Rivierduinen en tevens voorzitter van
Vereniging voor Toezichthouders bij Woningcorporaties (VTW) hield een kleine peiling naar
de belangstelling voor het vaker bijeenkomen van de toezichthouders in de GGZ. Op basis
van de reacties blijkt dat het geval.
De NVTZ heeft daarin voorzien, door een digitaal platform te installeren. Alle aanwezige
leden van de NVTZ worden uitgenodigd lid te worden van dit platform. Op dit platform
kunnen toezichthouders vragen stellen, ervaringen delen en voorstellen doen. Naast fysieke
bijeenkomsten kunnen toezichthouders ook zo praktisch en eenvoudig met elkaar
communiceren. Bovendien: als u aangemeld bent voor deze groep ontvangt u ook
automatisch de aankondigingen van bijeenkomsten.
We verwachten dat de discussie ook een aanzet oplevert voor een werkagenda voor de
toezichthouders in de Branche GGZ. Piet zal dit voorbereiden en intern binnen de NVTZ
bekijken hoe deze bijeenkomst een vervolg krijgt.

