19 april 2018
Onze wensen
Geachte Staatssecretaris Paul Blokhuis,
Wij zijn heel blij met uw inzet voor mensen met chronische psychischiatrische problematiek en de
meters die u in dit veld wilt maken. Het rapport Dannenberg is door ons omarmd en zien wij als een
belangrijke leidraad voor de beweging die nog nodig is. Het rapport sluit naadloos aan bij onze
Contourennotitie, waarin wij de principiële keuze hebben gemaakt om van klassieke
belangenbehartiging van instellingen te veranderen in de beweging van sociale inclusie.
Wij committeren ons aan uw meerjarenagenda en zullen regionaal en lokaal inzet plegen om de
meerjarenagenda te helpen uitvoeren. Toch hebben we nog een aantal aandachtspunten die wij u
willen meegeven.

Voorkom dat de meerjarenagenda een papieren tijger wordt
Wij weten dat het Rijk beperkte instrumenten heeft en dat (regio)gemeenten, zorgverzekeraars,
zorgaanbieders en woningcorporaties belangrijke partners zijn in de uitvoering. Wel heeft het Rijk
stelselverantwoordelijkheid en daarmee de verantwoordelijkheid dat het stelsel ‘werkt’ voor de
mensen voor wie het bedoeld is. Aanjagen én monitoren zijn daarom belangrijk, om weeffouten of
tegenstrijdigheden op te lossen.
Wij verwachten dat u uw doorzettingsmacht inzet waar dat nodig is om de randvoorwaarden zoals in
het rapport van commissie Dannenberg benoemd zijn daadwerkelijk te realiseren en zorg draagt dat
de vele partners in dit veld werken aan hetzelfde doel: passende begeleiding in passende
beschermende woonvormen die bijdragen aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan voor psychisch
kwetsbare mensen.

Draag zorg voor een impuls betaalbare woonvormen
Om inzet naar Beschermd Thuis goed mogelijk te maken is actief woningmarktbeleid nodig –
goedkope woonvormen zijn broodnodig!

Maak gespecialiseerde begeleiding en laagdrempelige voorzieningen in het sociaal domein
mogelijk
Wij gaan uit van de eigen omgeving als basis voor de ondersteuning. Wij spreken dus niet van
zorgdoelgroepen of van zorgvoorzieningen. Onze focus ligt op de ondersteuning van kwetsbare
burgers in het sociale domein waarbij wij specifieke kennis inbrengen van psychische- of
psychosociale aandoeningen. Maatwerk staat centraal. Daarvoor hebben wij nodig: flexibele en
geintegreerde ondersteuningsarrangementen met mogelijkheden voor op- en afschaling van zorg
‘aan de achterkant’, zonder dat burgers (en professionals) zich door bureaucratische rompslomp
heen hoeven te worstelen. Zodat iedereen kan participeren op de meest passende manier.

Help ons de weg vrij te maken voor brede inzet van ervaringsdeskundigheid
Financiering van de inzet van ervaringsdeskundigheid is niet overal goed geregeld (het beeld is
divers, in sommige regio’s wel). Ervaringsdeskundigen leveren op veel manieren toegevoegde
waarde in ons werk, dus dat willen wij zonder belemmeringen kunnen honoreren. Dat vraagt om
agendering bij gemeenten en om het stevig uitventen van het belang van inzet van
ervaringsdeskundigen. Mogen wij op u rekenen?

De toelating tot de Wlz zien wij graag gepaard met flexibele leveringsvormen, zodat altijd
passende begeleiding ingezet kan worden op de plek waar iemand woont, ook buiten
een instituut.
Op dit moment wordt met het Ministerie diepgaand gesproken over de zorgprofielen en de titel
‘blijvendheid’ in de zorg. Het gaat om mensen met een lange levensgeschiedenis van chronische
psychiatrische problematiek. Wij willen voorkomen dat de Wlz tot ‘instituutsdenken’ verwordt – alsof
mensen levenslang in een instituut moeten blijven wonen. Wij werken altijd aan herstel, omdat wij
weten dat mensen stappen kunnen zetten in hun herstel, maar ook weer kunnen terugvallen. De Wlz
moet de mogelijkheid bieden om binnen de context van ‘blijvende begeleiding’ wel te kunnen kiezen
tussen verschillende woonvormen, passend bij de herstelfase van de cliënt. Dat kan dus ook in een
beschermende woonvorm in de wijk zijn.

Bewaak financiele borging van beschermd wonen in reële kostprijzen
De tarieven van beschermd wonen staan onder druk, merken wij in de inkoopgesprekken met
gemeenten. Wij maken ons zorgen over een ‘race to the bottom’. Ook de overheveling van WMOmiddelen naar de Wlz zal impact hebben op de beschikbare middelen in het sociaal domein.
Vanzelfsprekend behoren wij efficiënt en zuinig om te gaan met overheidsmiddelen, maar wij vragen
u om met ons te bewaken dat wij de benodigde kwaliteit kunnen blijven leveren tegen een reële
kostprijs.

Wees onze ambassadeur voor destigmatisering, sociale inclusie en participatie van deze
kwetsbare groep mensen
Onze cliënten zijn geen tweederangsburgers en hun psychische beperkingen staan niet gelijk aan wie
zij als mens zijn en wat zij kunnen bijdragen aan de maatschappij. In onze veeleisende samenleving
lopen ongewenste scheidslijnen en doet het ertoe of je gezond bent of niet, geld hebt of niet, een
hoge opleiding hebt of niet, werkt of niet. Wij willen dat iedereen in zijn/haar ‘mens-zijn’ erkend
wordt en zullen daarvoor actief naar buiten treden. Wij rekenen op uw ambassadeurschap.

Ambitie RIBW Alliantie
Wij staan als Alliantie voor een maatschappelijke beweging van sociale inclusie van kwetsbare
burgers in het sociaal domein.
Dit is ons doel en ons vak. Ons vakmanschap is cruciaal om kwetsbare burgers in positie te brengen
(en houden) om te participeren naar vermogen.
We werken met een brede blik in het sociale domein. Met specifieke kennis van psychische- en
psychiatrische aandoeningen en psychosociale problemen.
Als Alliantie faciliteren we vanuit ons vakmanschap op alle mogelijke manieren deze
maatschappelijke beweging.
Dat zien we als onze opdracht.
Dit geeft ons bestaansrecht.

