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NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD 
OVERIJSSEL *** 12 OKTOBER 2022 *** 
Stichting GGZ Beraad Overijssel (2011) is een onafhankelijk regionaal verbindend platform voor en door 
inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Het Beraad richt zich op actieve cliënten, ervaringsdeskundigen en 
bondgenoten. Het GGZ Beraad jaagt aan, informeert & emancipeert. Ons directe werkgebied is de Kop van 
Overijssel, Zwolle-Kampen en het Vechtdal. Het Beraad werkt zonder subsidie en bestaat uit een bestuur en 
sympathisanten. De Nieuwsbrief verschijnt elke maand. Deze editie telt 3 pagina’s. 
 
INTRO 
Gedwongen door een ‘nieuwe werkelijkheid’ (Corona, gasprijs, inflatie, aardbevingen) stelt 
de overheid veel potten met geld beschikbaar. Ook voor ons als cliëntenbeweging is meer 
geld beschikbaar, vaak voor goede ideeën van onderop. 
Zo is er in deze Nieuwsbrief een aanbod te lezen van expertisenetwerk Jeugd Overijssel. 
Daarnaast wil het Oranjefonds buurtinitiatieven gaan subsidiëren die iets gaan doen met 
mentale gezondheid. Ook komt er vanaf 2024 fors meer geld beschikbaar voor 
patiëntenorganisaties. Je leest er meer over in deze Nieuwsbrief. 
 
INGEZONDEN: GELD EN ONDERSTEUNING BIJ GOEDE IDEEËN JEUGD OVERIJSSEL 
“Wij, Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, zoeken ideeën of initiatieven die kunnen helpen bij 
het oplossen van complexe problemen bij jeugdigen. 
Heb jij zo’n idee of initiatief? Dan komen we graag in contact met jou. 
Overijssel geeft een impuls aan goede initiatieven die ècht bijdragen aan een oplossing voor 
de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. Het gaat om 
jongeren die ambulant (thuis) hulp krijgen, maar ook die elders verblijven, bijvoorbeeld in 
beschermd wonen. 
Naast de financiële impuls, bieden we ondersteuning om jouw idee of initiatief tot uitvoering 
te brengen. We denken, indien nodig, met je mee, verbinden het netwerk met alle kennis 
die voorhanden is en bieden je de helpende hand bij het schrijven van de aanvraag. 
Kan jij een steentje bijdragen in het oplossen van complexe problemen bij jeugdigen? 
Meld je dan. Ook als het nog maar een idee is, we denken graag (in een vroeg stadium) met 
je mee.  
Jouw idee of initiatief kan en mag bijvoorbeeld een (woon)aanbod zijn dat er (nog) niet 
(voldoende) is, maar het kan ook gaan over het maken van een verbeterslag in de onderlinge 
samenwerking waardoor een beter aanbod gecreëerd wordt voor de jongeren. 
De spelregels bieden de nodige financiële en relationele ruimte om een aanvraag in te 
dienen! Kosten kunnen worden gedekt vanuit de impulsgelden.” 
“We organiseren digitale inloopuren, zodat jij gemakkelijk je idee kunt toelichten en vragen 
kunt stellen. Heb je interesse om verder te praten? Stuur dan een e-mail naar 
programmamanager Inge Busschers via contact@expertisenetwerkjeugdoverijssel.nl.” 
Alle overige informatie vind je op www.expertisenetwerkjeugdoverijssel.nl 
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25 miljoen extra voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PG-organisaties) 
In de slipstream van de Miljoenennota op Prinsjesdag zat nog een zeer welkom nieuwtje. 
Vanaf 2024 komt er jaarlijks 25 miljoen extra beschikbaar voor subsidie van patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties. Dat is goed nieuws! Dries Hettinga, directeur van PGOsupport: 
"We zijn blij dat de oproep vanuit de sector gehoor heeft gekregen." 
 
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen vanaf 1 januari 2024 op meer financiële 
steun vanuit VWS rekenen. Het PG-subsidiekader waaruit zij steun ontvangen zal worden 
opgehoogd van 21 naar 46 miljoen per jaar. Dit doet recht aan de steeds grotere vraag die 
wordt gesteld aan patiënten en gehandicaptenorganisaties, zowel op het terrein van 
informatievoorziening, lotgenotencontact als belangenbehartiging. Op dit moment is niet 
bekend hoe de extra 25 miljoen verdeeld gaat worden binnen het subsidiekader. Dat moet 
nog verder ingevuld worden. 
 
Dries Hettinga, directeur van PGOsupport: “We zijn blij te zien dat de oproep vanuit de 
sector gehoor heeft gekregen bij VWS. Het is het resultaat van een goede lobby. Met deze 
verruiming van de steun kunnen patiënten- en gehandicaptenorganisaties hun 
ervaringsdeskundigheid nog beter inbrengen in de zorg, GGZ en het sociaal domein.” 
Bron: website PGO-support, 26 september 
 
Gegevens zorgvraagtypering aanleveren NZa uitgesteld 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de datum per wanneer ggz-instellingen 
informatie over zorgvraagtypering moeten aanleveren uitgesteld naar 1 januari 2023. 
Het gaat om anonieme informatie over welke zorgvragen cliënten van de ggz-instellingen 
hebben. Deze informatie geeft de NZa meer inzicht in welke en hoeveel zorg er nodig is voor 
cliënten. 
Vanaf 1 januari 2023 moet elke ggz-instelling het gekozen zorgvraagtype (dit is de zorgvraag 
en problematiek van de cliënt) op de declaratie aan de zorgverzekeraar vermelden. Let wel: 
dit zijn anonieme gegevens en deze zijn op geen enkele manier te herleiden naar een 
persoon. Je naam, burgerservicenummer en postcode worden niet meegestuurd. 
 
Als je als cliënt bezwaar hebt tegen het aanleveren van gegevens aan de NZa en aan de 
zorgverzekeraar voor declaratie, kun je dit aangeven bij je (regie)behandelaar. Die neemt het 
bezwaar op in het behandeldossier. Je kunt hiervoor een privacyverklaring ondertekenen. De 
gegevens over de zorgvraagtypering en over de diagnose komen dan niet op de factuur 
terecht en worden niet aan de NZa aangeleverd. 
 
Impuls Herstel Dichtbij: geld voor nieuwe buurtinitiatieven 
Bijna alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NVZH) doen mee 
met het programma ‘Herstel dichtbij’.  
Er zijn weer nieuwe subsidiemogelijkheden vanuit dit programma van het Oranjefonds. 
Buurtorganisaties die zich willen inzetten voor mentale gezondheid kunnen geld aanvragen 
via de Impuls Herstel Dichtbij. De Impuls is een stimulans voor organisaties die voor de 
eerste keer serieus overwegen zich specifiek te gaan richten op mensen met een psychische 
kwetsbaarheid.  
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De Impuls is onderdeel van het programma Herstel Dichtbij – Samen voor Mentale 
Gezondheid, in samenwerking met MIND. 
Tot 15 oktober kunnen initiatieven zich nog inschrijven voor de Impuls Herstel Dichtbij.  
Kijk op https://lnkd.in/exmMrPtS voor meer informatie. 
 
KORT NIEUWS 
De Zwolse schrijver Dick Hoedeman heeft zijn vijfde boek online staan. Kijk en bestel op 
www.filosofie-en-verhalen.nl De jongste titel heet Waarheid en werkelijkheid en telt 150 
kernzinnen/ aforismen van een spitsvondige schrijver met autisme. *** Zorgbelang 
Overijssel zoekt per direct een cliëntondersteuner voor 18 uur vanwege een toegenomen 
vraag aan ondersteuning. Zorgbelang Overijssel biedt inwoners gratis cliëntondersteuning in 
de Wmo voor diverse gemeenten en in de langdurige zorg (Wlz) in heel Overijssel. Daarnaast 
is er ook nog een ombudsvrouw in Kampen en Hardenberg actief. Wie alle namen en 
gezichten eens bij elkaar wil zien, kan terecht op de website www.zorgbelang-overijssel.nl 
>>> over ons. Opvallend: het team van Johan Feenstra is uitgebreid met twee mannen.*** 
Het Autisme Netwerk Overijssel (AKO) biedt elke maand een informatief vragenuurtje aan 
via Teams. Zo staat op 25 oktober autisme en slaapproblematiek centraal. Meer info, kijk op 
www.autismeoverijssel.nl 
 
KORT NIEUWS 2 
De depressievereniging heeft sinds deze maand de website vernieuwd. Bekijk de vlotte lay-
out op www.depressievereniging.nl en ontdek de mogelijkheden van een e-community. *** 
De Social Run was in september een succes, zowel qua deelname van 43 teams als wat de 
geïnde sponsorgelden betreft. Binnenkort kun je een subsidieaanvraag indienen via de 
organisator van het sportevenement. Surf naar www.socialrun.nl >>> subsidieprojecten >>> 
socialrun subsidie aanvragen. *** Deventer en vier buurgemeenten blijven 
cliëntenraadsleden, adviesraadleden en ervaringsdeskundigen betrekken bij de plannen 
rondom beschermd en begeleid wonen. De volgende bijeenkomst is op 15 november van 
15.00 tot 16.30 uur in het gemeentehuis van Deventer. 
 
WO 30 NOVEMBER, HARDENBERG: GGZ CAFÉ MET GASTSPREKER INTACT 
De participatieraad Hardenberg en het GGZ Beraad organiseren op 30 november een sociale 
en informatieve avond. Onder de noemer GGZ café is iedereen welkom; van actieve cliënt 
tot mantelzorger en van naaste tot belangstellende. 
Op het GGZ café van woensdag 30 november is Daphne Doorn te gast. Zij werkt als 
coördinator bij Intact, de ervaringsdeskundige tak van Tactus verslavingszorg. Daphne vertelt 
o.a. over de lotgenotengroepen die Intact aanbiedt voor (ex) verslaafden en partners van 
verslaafden. 
Het café duurt van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur en vindt plaats in de Koppel, Vechtstraat 
8 in Hardenberg. Aanmelden kan via secretariaat@participatieraadhardenberg.nl 
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