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De voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland 
vindt het nog te vroeg om te zeggen of ze voorstan-
der is van de Participatiewet, maar in het uitgangs-
punt van inclusie en participatie kan Marleen Barth 
zich helemaal vinden. 
TEKST: WENDY BRAANKER, BEELD: JEROEN POORTVLIET

 D
e Participatiewet krijgt langzaam 
maar zeker handen en voeten, 
ook al moeten tal van belangrijke 
details nog worden uitgewerkt. 
Met het sociaal akkoord dat het 
kabinet en de sociale partners 
in april hebben gesloten, is wel 
duidelijk dat het verplichte quo-

tum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten 
voorlopig van de baan is. Het wetsvoorstel ligt nu voor 
advies bij de Raad van State. 
De Participatiewet in wording moet bijdragen aan een 
grotere deelname van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, zoals Wajong’ers. De groep die de meeste 
baat kan hebben bij de nieuwe wet, is ook de groep waar 
Marleen Barth zich de meeste zorgen over maakt: “De 
mensen met een chronische psychiatrische aandoening 
hebben als ze werken weinig economische meerwaarde. 
Je ziet dat zij op dit moment heel snel in de bak hopeloos 
belanden.” Terwijl ze als GGZ-voorzitter maar al te goed 
weet dat het de moeite waard kan zijn om juist in deze 
groep te investeren. “Deze mensen kunnen veel meer 
dan iedereen denkt.” 
De steden kunnen hun nieuwe verantwoordelijkheid 
aan, vermoedt Barth. “Maar dat zijn er ongeveer 36 op 
een totaal van 406 Nederlandse gemeenten. Dat betekent 
dat er 370 gemeenten overblijven waarvoor het echt 
ingewikkeld kan worden, door gebrek aan schaalgrootte, 
kennis of durf.” 

‘ WE LOPEN OVER 
EEN DUNNE LIJN’

Marleen Barth over de 
decentralisaties en bezuinigingen: 
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Samen werken aan effectieve dienstverlening voor burgers

De ideale schaal
Kijk voor meer informatie op: www.divosa-congres.nl
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die mensen. Zij moeten niet weggeduwd worden, maar 
net als ieder ander onderdeel zijn van de samenleving. 
Daar hebben ze recht op.” En ook al zit het economisch 
tij tegen, als door de vergrijzing straks grote groepen 
werknemers met pensioen gaan, zijn nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt hard nodig. 
Als het gaat om de groep waar GGZ Nederland zich voor 
inzet, kan participatie niet los gezien worden van zorg. 
“Goede zorg is een voorwaarde voor hun participatie. 
Deze mensen hebben begeleiding en ondersteuning 
nodig om het vol te houden.” Belangrijk is wel dat 
werkgevers die bereid zijn om iemand uit deze groep 
in dienst te nemen, ‘ontzorgt’ worden. Het kan zomaar 
gebeuren dat iemand met een psychische stoornis tijdens 
een psychose de trein naar Parijs pakt en niet op zijn 
werk verschijnt. Of dat iemand met verslavingsproble-
matiek toch weer te diep in het glas kijkt en verstek laat 
gaan. Zo iemand heeft een goede begeleider nodig vanuit 
de sociale werkplaats of de sociale dienst. Barth: “Een 
werkgever wil niet zelf achter zo’n werknemer aangaan, 
maar wil een 06-nummer kunnen bellen voor de nodige 
ondersteuning.”

DROOM
Barth is groot voorstander van IPS, Individual Place-
ment and Support, een Amerikaanse methode die ook 
in Nederland steeds meer navolging vindt. “Het mooie 
aan deze aanpak is dat het maatwerk betreft, maar dat 
het hele voortraject van re-integratie wordt overgeslagen. 
Mensen krijgen een passende baan en vanuit die positie 
wordt gekeken naar wat er nodig is om die baan te 
houden. Dus niets cursussen zelfvertrouwen of sollicita-
tietraingen. Gewoon, hup, aan de slag.”
GGZ Nederland kijkt naar de dromen van de mensen die 
als gevolg van een psychische aandoening uit de running 
zijn geweest en weer aan het werk zouden kunnen. Barth 
geeft het voorbeeld van een jongen die aan schizofrenie 
leed en eigenlijk het liefst piloot had willen worden. “Die 
droom is niet haalbaar, maar die jongen heeft nu wel een 
baan op Schiphol in de bagageverwerking, dus toch in 
de wereld van de luchtvaart, waar hij altijd al zo graag bij 
wilde horen.”
De belangrijkste opgave ligt volgens Barth overigens niet 
bij de mensen met een handicap of een beperking, maar 
juist bij de anderen. “Die moeten echt gaan beseff en dat 
iemand met een handicap ook gewoon een burger van 
dit land is, met gelijke rechten. Mensen met een handi-
cap of psychische stoornis worden maar al te makkelijk 
buitengesloten, of nog erger, gepest. Willen we van de 
participatie een succes maken, dan moet ook daar een 
einde aan komen.”

VERLEIDEN
Gemeenten krijgen veel voor hun kiezen met de komst 
van de Participatiewet. Maar er gebeuren al veel goede 
dingen, constateert Barth. Zoals in Amsterdam waar 
de partijen rondom de jeugd elkaar over de randen van 
verschillende domeinen de hand reiken en een beroep 
doen op elkaars kennis en deskundigheid. Een voorbeeld: 
de Vroege Interventieteams voor psychoses bij jongeren. 
“Het is wetenschappelijk bewezen dat de kans op een 
tweede psychose vermindert als iemand na een eerste 
psychose zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Daar 
zijn die interventieteams dan ook sterk op gericht. Het 
vermindert bovendien de zorgkosten.”
Een tweede voorbeeld waarover Barth positief is: de 
samenwerking in Groningen tussen zorgverzekeraars, de 
gemeente en de zorginstellingen. En nog een plek waar 
het goed gaat: de regio Noord-Holland-Noord, waar de 
regionale GGZ-instelling, de zorgverzekeraar, de sociale 
werkvoorziening en de gemeente nauw samenwerken. 
“Het is belangrijk dat verschillende instanties zich sterk 

maken voor hetzelfde doel. Ieder vanuit een eigen drive.”
Gemeenten moeten partijen verleiden om met hen aan 
tafel te gaan zitten, maar veel gemeenten zijn nog niet 
klaar voor de grote veranderingen die de decentralisaties 
met zich meebrengen. “Ze moeten deskundigheid in 
huis halen. Verbindingen aangaan met de verschillende 
domeinen.” Maar dat gemeenten alle kennis zelf in 
huis moeten hebben, is een misvatting. Wel wordt het 
heel hard werken. “En dan zou het zomaar kunnen dat 
we over vijf jaar tot de conclusie komen dat het werkt, 
ondanks de moeilijke uitgangspositie.” 
“We lopen over een dunne lijn”, opent Barth haar slotbe-
toog. Als het goed gaat, dan geven we het proces van par-
ticipatie een zet in de juiste richting. Gaat het niet goed, 
dan gaan we zomaar tien jaar terug in de tijd. Het moet 
daarom over meer gaan dan alleen over het overhevelen 
van geld van A naar B.” Barth vertrouwt erop dat dat ook 
het geval is. “Ik heb veel vertrouwen in de bewindslieden 
die zich hiermee bezighouden en ik zie ook veel wethou-
ders die oprecht van goede wil zijn.” *
 

Barth vertelt dat er binnen de ggz, de geestelijke ge-
zondheidszorg en verslavingszorg, naar schatting tussen 
de 160.000 en 240.000 chronisch zieken zijn en dat 
slechts 16 procent van die groep werkt. “Terwijl meer dan 
de helft dolgraag wil werken. Er is dus een enorm poten-
tieel aan mensen die niets liever willen dan de arbeids-
markt betreden.” Die wil heeft niet alleen te maken met 
de wens naar fi nanciële onafhankelijkheid, maar zeker 
ook met een behoefte aan zingeving, weet ze. Vier jaar 
geleden alweer heeft GGZ Nederland het visiedocument 
‘Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap’ opgesteld, 
over de vraag hoe je voor chronisch psychiatrische 
patiënten de kwaliteit van leven zo goed mogelijk kunt 
herstellen. “Werk en participatie – maatschappelijke par-
ticipatie – is een heel belangrijke randvoorwaarde voor 

‘ Als het niet goed 
gaat, dan gaan we 
zomaar tien jaar 
terug in de tijd’


