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Taskforce GGZ (wachttijden) 
Zuid-Hollandse eilanden

▪ Op de Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) is de taskforce (wachttijden) GGZ ZHE

actief om te zorgen dat mensen met psychische problematiek sneller de juiste

hulp op de juiste plaats krijgen in deze regio. Deelnemers:

- (Huisartsen)zorggroepen: Cohaesie, KIEK, Haringvliet, Hoeksewaard;

- Gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne, Goeree-

Overflakkee en Hoeksche Waard;

- GGZ-organisaties: Parnassia Groep (waaronder de zorgmerken Antes, Indigo

en Youz) FortaGroep en GGZ Delfland;

- Zorgverzekeraar: CZ

▪ In het programmaplan (2020) staat beschreven welke thema’s we in gezamenlijk 

willen oppakken, zoals (laagdrempelige) consultatie, inzet van de POH GGZ 

Jeugd, gezamenlijke casuïstiekbespreking en scholing.

▪ Stuurgroep (2021) heeft besloten te richten op doelgroepen: Jeugd en 

Volwassenen

▪ Op sommige thema’s wordt aansluiting gezocht bij de taskforce in Rotterdam

▪ Het Programmaplan is te downloaden via https://wegvandewachtlijst.nl/wp-

content/uploads/2020/11/Programmaplan-wachttijden-GGZ-ZHE-versie-14-05-

2020-DEFINITIEF.pdf

https://wegvandewachtlijst.nl/wp-content/uploads/2020/11/Programmaplan-wachttijden-GGZ-ZHE-versie-14-05-2020-DEFINITIEF.pdf


Normalisatie 
hoe dan? maar wat is normaal?

luisteren

een gelijkwaardige 
relatie

snel naar een 
(echte) oplossing 
toewerken, doen 

wat nodig is

dat er eerlijk met je 
gecommuniceerd wordt

professioneel 
handelen

Bron: Baat het niet, dan schaadt het wel. Remko Iedema (juni 2019)



Bron: Verdraaide organisaties: 
terug naar de bedoeling. Wouter 
Hart (2015)

VERBINDING

gebruik van 
instrumentele rationaliteit

gebruik van 
communicatieve rationaliteit

https://verdraaideorganisaties.nl/samenvatting/

https://verdraaideorganisaties.nl/samenvatting/


Bron: Het sociaal domein in cartoons: Praktijkervaringen en vraagstukken 
van sociaal werkers in beeld (werkplaats Sociaal Domein Twente, april 2018)





slimme organisatie



Robert Vermeiren is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie,
subafdelingshoofd LUMC Curium Kinder- en Jeugdpsychiatrie en hoofd
van de afdeling Onderzoek en Onderwijs. Daarnaast is hij Hoogleraar/
hoofd onderzoek bij Youz, Parnassia Groep. Ook is hij hoofdredacteur
van het vakblad De psychiater, bestuurslid van de afdeling
kinderpsychiatrie bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, lid
stuurgroep van de Academische Werkplaats Forensische Zorg Jeugd
(AWFZJ) en de Academische Werkplaats SAMEN.

Zijn avond stond in het teken van 
“de kracht van kwetsbaarheid, 
zijn verwondering van de mens 
en het belang van luisteren naar 
jongeren.”

Meer info en terugkijken van het programma:
https://www.vpro.nl/programmas/zomergasten/
kijk/afleveringen/2021/robert-vermeiren.html

https://www.vpro.nl/programmas/zomergasten/kijk/afleveringen/2021/robert-vermeiren.html


Meer info en links naar podcast:
http://www.hoedeggzverandert.nl/

http://www.hoedeggzverandert.nl/


Bron: https://www.essenburgh.com/nl/regenboogmodel-voor-integrale-zorg#

Bron: Samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals binnen 
Krachtige basiszorg: Ervaringen uit Overvecht. Nivel (april 2019)


