Rapportage enquête “De ggz laat zich horen”
Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011
Inleiding
Op 10 september 2008 werd de website “De ggz laat zich horen” gelanceerd. Met deze site
en de bijbehorende mailinglijst wordt aan GGZ professionals een platform geboden voor
informatie en uitwisseling. Een platform dat niet de mening van beleidsmakers en
bestuurders vertolkt, maar de mening van de professionals op de werkvloer.
Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder en werd het tijd opnieuw te rade te gaan over de te
volgen koers. Slagen we er nog steeds in professionals te valideren in hun mening over de
ontwikkelingen in de GGZ en hen te inspireren en te mobiliseren om daar iets mee te doen?
En hoe moet het verder met het initiatief? Om te onderzoeken hoe onze leden hierover
denken, werd op 19 april 2011 een oproep verzonden aan alle leden van de mailinglijst met
de vraag om mee te doen aan een enquête.
Enquête
In deze online enquête (zie bijlage) werden vragen gesteld over de waardering voor het
initiatief “De ggz laat zich horen”, wat men erin mist, de te volgen koers, het omgaan met
GGZ Nederland, het eventueel oprichten van een Partij voor de Zorg, het eventueel oprichten
van een Stichting Betere Zorg Nederland en het uitbouwen van de actiegroep Zorg Geen
Markt tot een breder gedragen platform voor kritische zorgprofessionals. Tot slot werd
gevraagd wat het belangrijkste is dat er in de GGZ moet veranderen.
Resultaten
567 respondenten (12% van het aantal leden) vulden de vragenlijst in.

Waardering
Opvallend was de eensgezindheid in de waardering voor het initiatief “De ggz laat zich
horen”. Met name wordt gewaardeerd dat er vanuit de praktijk actief en vasthoudend wordt
opgekomen voor het belang van de ggz (34%) en dat er vanuit het werkveld een kritisch
tegengeluid naar buiten wordt gebracht (27%). Verder wordt gewaardeerd dat het initiatief
helpt om professionals te bundelen, een stem te geven en te inspireren (11%).
Doorgaan
Bijna alle respondenten (99%) gaven aan het belangrijk te vinden dat “De ggz laat zich
horen” doorgaat. Driekwart is voor doorgaan op dezelfde voet, een kwart is voor doorgaan
op een andere manier.
Wat mist
50% van de respondenten vulde iets in bij de vraag wat gemist wordt in het initiatief. De
grootste groep (32%) geeft aan dat er meer aandacht in de media gezocht zou kunnen
worden. Publicaties in tijdschriften en kranten, maar ook radio en televisie worden daarbij
geopperd. Zo ontstaat meer bekendheid met en hopelijk ook meer draagvlak voor de
problemen in de ggz. Een ander punt dat genoemd wordt is het gebrek aan politieke invloed
(13%). Gesteld wordt dat een goede lobby bij de politiek en bij het ministerie meer effect
zou kunnen hebben. 12% geeft aan dat er meer samenwerking vereist is met vakbonden,
beroepsorganisaties en andere kritische partijen in het veld. Eveneens 12% geeft aan dat in

de eerste plaats meer actie nodig is. Tot slot wijst wederom 12% op het belang van het
uitwerken van een alternatief (duidelijk maken waar je wel voor bent en voorstellen doen ter
verbetering).

GGZ Nederland
De vraag hoe om te gaan met koepelorganisatie GGZ Nederland levert verdeeldheid op. De
meerderheid (57%) pleit ervoor om ondanks alles proberen samen te werken. Een
aanzienlijke minderheid (40%) wil juist meer de confrontatie zoeken. Opvallend vaak wordt
in de toelichting genoteerd dat het belangrijk is om te blijven samenwerken, maar op punten
die GGZ Nederland laat liggen juist de confrontatie aan te gaan. In samenwerking een
kritische partner te zijn. Genoemd wordt dat het helder moet zijn als GGZ Nederland een
standpunt uitdraagt dat niet door de werknemers in de ggz wordt herkend.
Mogelijke initiatieven
Aan de respondenten werd gevraagd hoe zij denken over drie mogelijke initiatieven:
1. Het oprichten van een Partij voor de Zorg;
2. Het oprichten van een Stichting Betere Zorg Nederland die de belangen van de
zorgprofessionals kan vertegenwoordigen (in navolging van de Stichting Beter Onderwijs
Nederland);
3. Het uitbouwen van de actiegroep Zorg Geen Markt tot een breder gedragen platform
voor kritische zorgprofessionals, ongeacht politieke kleur.
Het idee om een Partij voor de Zorg op te richten levert grote verdeeldheid op (21% zeer
negatief, 22% negatief, 27% neutraal, 15% positief, 14% zeer positief). Over het oprichten
van een Stichting Betere Zorg Nederland wordt beduidend positiever gedacht (44% zeer
positief, 36% positief). De derde optie, het uitbouwen van de actiegroep tot een breder
gedragen platform voor kritische zorgprofessionals, levert het meeste enthousiasme op (51%
zeer positief, 33% positief).

Overige vragen
Op de vraag wat er in de ggz moet veranderen gaf het merendeel van de respondenten aan
dat de professional weer eigenaar moet worden van het werk.
Bij de laatste vraag (‘Wil je nog iets aan ons kwijt’) deden de respondenten opnieuw
opvallend veel waarderende en steunende uitspraken over het initiatief “De ggz laat zich
horen”, met daaraan gekoppeld de oproep om vooral door te gaan.
Conclusie
Ruim drie jaar na de start is de steun voor het initiatief “De ggz laat zich horen” nog altijd
groot. Dat onze visie en ons handelen wordt gewaardeerd blijkt uit vele positieve, zelfs
hartverwarmende uitspraken van respondenten. Veel collega’s weten zich gesteund en
gesterkt door ons initiatief. De eenduidige boodschap is: ga (zo) door. Met als voornaamste
aandachtspunt het meer opzoeken van de media en het vergroten van de daadwerkelijke
invloed. Een aandachtspunt dat wij zelf ook zien. Maar de realiteit is dat de GGZ vaak niet zo
interessant wordt gevonden door de media. Bovendien kost het veel tijd en inspanning om
iets in de media op een goede manier voor het voetlicht te krijgen. Dit neemt niet weg dat
de uitkomsten van deze enquête voor ons een duidelijke stimulans zijn om – binnen de
mogelijkheden die we hebben – door te gaan met ons werk!
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Welke koers zou De ggz laat zich horen wat jou betreft de komende tijd moet...
Doorgaan op dezelfde voet

426 (75.13 %)

Doorgaan op een lager pitje

3 (0.53 %)

Stoppen en ons neerleggen bij
de realiteit

3 (0.53 %)

Doorgaan op een andere
manier (geef hieronder een
toelichting)

135 (23.81 %)

n = 567
# 567

Hoe vind je dat we moeten omgaan met de koepelorganisatie GGZ Nederland?
Ondanks alles proberen samen
te werken

322 (56.99 %)

Negeren

19 (3.36 %)

De confrontatie zoeken (geef
hieronder een toelichting)

224 (39.65 %)
n = 565
# 565

Hoe denk je over het volgende mogelijke initiatief: Het oprichten van een P...
Zeer negatief - Zeer positief
1

117 (21.04 %)

2

124 (22.3 %)

3

152 (27.34 %)

4

86 (15.47 %)

5

77 (13.85 %)
n = 556
# 556

Hoe denk je over het volgende mogelijke initiatief: Het oprichten van een S...
Zeer negatief - Zeer positief
1

14 (2.5 %)

2

21 (3.76 %)

3

80 (14.31 %)

4

199 (35.6 %)

5

245 (43.83 %)
n = 559
# 559

Hoe denk je over het volgende mogelijke initiatief: Het uitbouwen van de ac...
Zeer negatief - Zeer positief
1

7 (1.25 %)

2

16 (2.86 %)

3

65 (11.63 %)

4

186 (33.27 %)

5

285 (50.98 %)
n = 559
# 559

Legenda:
n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien
# = aantal ontvangen antwoorden
(c) Joan van Rixtel
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Vragenlijst De GGZ laat zich horen
Graag willen we je een korte vragenlijst voorleggen. Je helpt ons enorm in het bepalen van de te volgen koers
als je deze vragenlijst wilt invullen. Het kost je maximaal 5 minuten.
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Vragenlijst De GGZ laat zich horen

1.
Wat waardeer je in het initiatief De ggz laat zich horen? *

2.
Wat mis je in het initiatief De ggz laat zich horen? *

3.
Welke koers zou De ggz laat zich horen wat jou betreft de komende tijd moeten varen? *
Doorgaan op dezelfde voet
Doorgaan op een lager pitje
Stoppen en ons neerleggen bij de realiteit
Doorgaan op een andere manier (geef hieronder een toelichting)

4.
Eventuele toelichting op het bovenstaande:
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5.
Hoe vind je dat we moeten omgaan met de koepelorganisatie GGZ Nederland? *
Ondanks alles proberen samen te werken
Negeren
De confrontatie zoeken (geef hieronder een toelichting)

6.
Eventuele toelichting op het bovenstaande:

7.
Hoe denk je over het volgende mogelijke initiatief: Het oprichten van een Partij voor de Zorg

Zeer negatief

Zeer positief

8.
Hoe denk je over het volgende mogelijke initiatief: Het oprichten van een Stichting Betere Zorg Nederland die
de belangen van de zorgprofessionals kan vertegenwoordigen (in navolging van de Stichting Beter Onderwijs
Nederland)

Zeer negatief

Zeer positief

9.
Hoe denk je over het volgende mogelijke initiatief: Het uitbouwen van de actiegroep Zorg Geen Markt tot een
breder gedragen platform voor kritische zorgprofessionals, ongeacht politieke kleur

Zeer negatief

Zeer positief

10.
Eventuele toelichting op de drie zojuist genoemde mogelijke initiatieven:

11.
Wat is volgens jou het belangrijkste dat er in de GGZ moet veranderen?
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12.
Wil je nog iets aan ons kwijt?

Je hebt nu alle vragen ingevuld. Door op onderstaande knop te klikken kun je de gegevens verzenden. Daarna
kom je in een scherm dat je kunt negeren. De reden dat dit scherm verschijnt is dat we deze enquete hebben
gemaakt op een gratis site - ook wij zijn voortdurend bezig de kosten beheersbaar te houden.
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Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. In de komende mails zullen we je op de hoogte brengen van de
resultaten van deze peiling.

(c) Joan van Rixtel

