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PG werkt samen   
nieuwsbrief januari  -  2014 

 
 

Dit is de laatste nieuwsbrief van PG werkt samen in PDF vorm. Vanaf midden februari gaat de 
nieuwsbrief verder in digitale vorm. Deze wordt maandelijks verstuurd. Items uit de digitale 
nieuwsbrief worden gekoppeld aan de website van PG werkt samen. Mensen die zichzelf 
aangemeld hebben voor de website of de nieuwsbrief, blijven de nieuwsbrief ontvangen. Leden 
en achterban organisaties die zichzelf  nog niet actief aangemeld hebben voor de (digitale) 
nieuwsbrief, kunnen zichzelf op iedere moment aanmelden. 
 

1  Signaal & Advies   

In deze programmalijn werken we aan een nieuwe infrastructuur voor informatie en adviespunten, juridische ondersteuning, meldacties 
& panels en het delen van kennis. 

 

Stand van zaken 
In het eerste jaar van PG werkt samen hebben we veel van elkaar geleerd. 
We weten nu hoe de meldpunten van de afzonderlijke koepels en diverse 
patiëntenorganisaties werken. En deze werkwijzen stemmen we op elkaar 
af. De stroomschema’s en het programma van eisen voor de front office en 
aansluiting van de eigen meldpunten zijn klaar. We gaan nu aan de slag met 
het maken van een inrichtingsplan en het kiezen van een 
registratiesysteem. 

 
Werkgroepen voor lid organisaties  
Natuurlijk horen we graag met regelmaat de mening van onze lid organisaties. De planning voor 
de vergaderingen van de werkgroep zal zo snel mogelijk worden gemaakt. Meer informatie 
hierover vindt u op de website. Wilt u deelnemen aan deze werkgroep of informatie over de 
werkgroep? Stuur een mail naar Corrien van Haastert: c.vanhaastert@npcf.nl  
 

2 Kwaliteit  
Samen met het Kwaliteitsinstituut de  borging van patiënten  en cliënteninbreng bij kwaliteitsverbetering bevorderen en realiseren.   

 

Stand van zaken top20 
Van de top20-projecten is inmiddels bijna de helft gestart en de andere helft al in een 
vergevorderd stadium van voorbereiding. Daarnaast is de gehanteerde aanpak met de 
organisaties geëvalueerd. Een samenvatting wordt op de website van PG werkt samen geplaatst. 
De tweede groep projecten is in de tweede helft van 2013 voorbereid en bijna startklaar.  
 
Voor de meerjarenagenda (vanaf 2015) is eind van het jaar een nieuwe uitvraag bij de 
achterbannen gedaan naar onderwerpen die knelpunten kennen in de kwaliteit van zorg. Er zijn 
meer dan 60 onderwerpen naar voren gebracht. Bij onderwerpen die onvoldoende zijn 
toegelicht, wordt nu aanvullende informatie opgevraagd. . 
 

Bijeenkomst volgers 
Op 19 november j.l. is een inspirerende bijeenkomst geweest voor de ‘volgers’ van het deel-
programma kwaliteit. Er is uitgebreide informatie gegeven over het Kwaliteitsinstituut, 
voorbereiding op kwaliteitstrajecten en over de top20-projecten.  
 
Het CVZ wordt vanaf 1 april 2014 Zorginstituut Nederland 
Per 1 april 2014 treden de wettelijke bevoegdheden van het kwaliteitsinstituut in werking. We 
werken met het kwaliteitsinstituut samen aan de Agenda 2014 en het Toetsingskader voor 
bestaande en nieuwe standaarden en richtlijnen. Over de aanpak hiervan ontvangen de pg-
organisaties op korte termijn nadere informatie, die ook op de website wordt geplaatst.  
 

http://www.pgwerktsamen.nl/
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/nieuwsbriefpgwerktsamen
http://www.pgwerktsamen.nl/
mailto:c.vanhaastert@npcf.nl
http://www.pgwerktsamen.nl/
http://www.pgwerktsamen.nl/
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3 Participatie      
Bevorderen van participatie, gelijke rechten, plichten en kansen voor mensen met en zonder beperking 
op de deelterreinen wonen en werk.  

 

Stand van zaken Wonen en Woonomgeving 
Het jaar 2013 stond in het teken van het inventariseren van woonwensen en –ervaringen onder 
leden van onze achterban. De gezamenlijke meldactie wonen heeft 2215 ingevulde vragenlijsten 
opgeleverd!  Het rapport met de uitkomsten zal zeer binnenkort verschijnen. Voorts zijn 
inmiddels 60 mensen uit de achterban geïnterviewd over hun woonsituatie.  
 

Werkgroep Wonen en Woonomgeving 
In november heeft de werkgroep wonen zich gebogen over de eerste uitkomsten van de 
meldactie en interviews.  Daarbij zijn de thema’s “veiligheid thuis”, “de relatie tussen wonen en 
zorg” en “de beschikbaarheid van geschikte woonruimte” uitgediept. De werkgroep benoemde 
een groot aantal aandachtspunten. Bijvoorbeeld in het kader van veiligheid, dat het beleid van 
langer thuis wonen betekent, dat regionale veiligheids- en rampenplannen moeten inspelen op 
deze ontwikkeling. Want mensen met diverse beperkingen zullen steeds meer verspreid over de 
wijken wonen.  
 

Actieplan Wonen en Woonomgeving 
In de maanden februari en maart 2014 zullen we de bevindingen uit de interviews en de 
literatuurstudie verder opschrijven. Samen met het rapport van de meldactie en de 
aandachtspunten vanuit de werkgroep is er dan een solide basis voor het “actieplan wonen”. Het 
actieplan wonen bevat concrete actiepunten om de kwaliteit van wonen voor mensen met een 
aandoening of beperking te verbeteren.   

 
Arbeid; gevolgen van de participatiewet 
In 2013 zijn vier bijeenkomsten geweest van de klankbordgroep arbeidsparticipatie. Bij elke 
bijeenkomst wordt de stand van zaken gegeven omtrent de Participatiewet. De laatste week zijn 
op dit gebied de nodige ontwikkelingen gaande. Ieder(in), de fusieorganisatie die is 
voortgekomen uit Platform VG en CG-Raad, heeft een onderzoek gepresenteerd naar de gevolgen 
van de Participatiewet. Regioplan heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ieder(in) en 
de Landelijke Cliëntenraad. Landelijk Platform GGz ondersteund het onderzoek. De belangrijkste 
conclusies zijn:  
- De 125.000 baangaranties zijn onzeker.  
- Er zal stevige concurrentie tussen specifieke groepen ontstaan.   

 
Arbeid; hoe verder 
Bovenstaande conclusies kwamen terug in de Ronde Tafel over de Participatiewet van 13 
januari j.l.. Regioplan heeft de startnotitie opgesteld voor het onderdeel arbeid. Hierdoor is veel 

informatie over arbeidsparticipatie op een overzichtelijke manier beschikbaar 
gemaakt. Daarnaast is een eerste aanzet gegeven tot het bouwen van een 
monitor voor de invoering van de Participatiewet. Het jaar 2014 zal in het teken 
staan van de ontwikkeling van een training voor de lokale belangbehartigers. 
Hierin worden de monitor en startnotitie ingezet en toegepast.  
 

Arbeid; uitnodiging congres van de Landelijke Cliëntenraad 
Indien u al lokaal actief bent, in bijvoorbeeld een WMO- of WWB-Raad, nodigen we u graag uit 
voor het Congres van de Landelijke Cliëntenraad.  

 
 
 
 
 
www.pgwerktsamen.nl 
NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz voeren van 2012 – 2015 het programma PG werkt samen uit. PG werkt 
samen richt zich op het borgen van het cliëntperspectief  in de ontwikkeling van de ‘zorg’ en ‘kwaliteit van leven’. PG 
werkt samen kent drie programmalijnen.    

https://iederin.nl/nieuws/15054/aan-het-werk-helpen-van-arbeidsgehandicapten-dreigt-te-mislukken/
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Landelijkeclientenraad.aspx

