
Welkom op de elfde spv studiemiddag 

• Namens 

• Jos Nederpel 

• Gerda van der Zande 

• Alette Ruiter 

• Henk-Willem Klaassen 



Sponsoring: 

• V en VN SPV 

• GGZ Dijk en Duin, Parnassia 

 

 

• Dank voor de  

• geboden  

• mogelijkheid 



SPV aan zee 

• SPV weg ermee!! 

• 2 en 3 oktober 2014 



12-de studiemiddag 
30-10-2014 

• Bauke Koekoek spv, lector 

• Mark van Veen, spv en 
verplegingswetenschapper 

• Moeilijk doen over moeilijke mensen: hoe we 
elkaar niet helpen in de GGZ en hoe dat 
anders te doen  

• Hoe krijg ik mijn probleem en vraag op tafel? 



Aanmeldingen 

• Extra aanmeldingen/extra stoelen 

• Lid/geen lid 

• Kwaliteitsregister 

 



Automatische accreditatie 

• Na invullen van je BIG of relatienummer 

• Handtekening  

 

• Aantal weken later staan de geaccrediteerde 
punten in je kwaliteitsregister 



Evaluatie 

• Formulier invullen 

• Ideeën zijn welkom 



Terug naar de basis? 
Basis GGZ, theorie, praktijk en 

visie 
 

• Jos van der Lans, Cultuurpsycholoog 

• De sociaal-psychiatrie: tussen buurt en bedrijf.   

• In de war en eigen kracht: gaat dat samen? Terug naar de kern - dichtbij en 
doortastend 

• Mirjam Goorhuis, sociaal werker sociaal wijkteam Zaanstad, Zaandam Zuid en 
Rosmolenbuurt 

• Cecilia Kos, sociaal werker sociaal wijkteam Zaanstad, Zaandam Zuid en 
Rosmolenbuurt 

• Ervaringen na 1 jaar sociale wijkteams in Zaandam 

• Marcel Smits, SPV, directeur Psya-zorg, Vice-voorzitter V&VN-SPV 

• SPV terug naar de wijk 

• Jaques Vlaar, SPV Vicino 

• De SPV in de praktijk bij huisartsen als POH-verpleegkundige, ervaringen uit Bergen 
en Akersloot 



Jos van der Lans 

•                Burgerkracht  b   Bemoeien 
werkt!      werkt 

•               Koning Burger 



• Afstandelijkheid- hartstocht 

• Evidence base practice- practice 
based evidence 

• Graad van organisatie is laag-
losse individuen-niet goed 
onderhouden-ondermijnen 
kwaliteit van professioneel werk 

 

2008 



fase tijdperk kenmerk Prof-burger 

1945-65 wederopbou
w 

bevoogding Erbovenop 

1965-85 emancipatie identificatie Ernaast 

1985-2002 No-
nonsense 
/markt 

distantie Ervandaan 

2002- Herontdekki
ng van 
leefwereld 

Betrokken 
professional
s 

eropaf 

2010 



Sociaal doe het 
zelven 

Direct 
wederkerigheid 

Gegeneraliseerd
e 
wederkerigheid 

Sterke banden Met bekenden 
voor elkaar 

Met bekenden 
voor anderen 

Zwakke banden Met 
onbekenden 
voor elkaar 

Met 
onbekenden 
voor anderen 

2013 



• Van verzorgingstaat 
naar verzorgingsstad 

 

• Participatiesamenleving 

 

• De wijk in 

 

• Burgerkracht 

2014 



Mirjam Goorhuis en Cecilia Kos 



Sociaal wijkteam Zaandam 

 



Sociale wijkteams in Nederland 

• Leeuwarden, Utrecht, Nijmegen, Amsterdam 

• You Tube 

• In Noord-Holland: Zaandam 10 teams en 3 
jeugd wijkteams 

•  In NHN langzame ontwikkeling zonder GGZ 
bemoeienis 

• Congressen 

 



Pauze 

 



Marcel Smits 



Marcel Smits 

• Spv, GGZ NHN, Brijder 

• PSYa 

• Vice voorzitter V en VN, spv 

• Spv terug naar de wijk 

• Thema’s van het bestuur: hoofdbehandelaarschap, 

expertisegebied spv, medicatie voorschrijven, POH spv, 
regio’s/contactpersonen per instelling, spv in de wijk, spv regio 
studiemiddagen  



1997 



Jaques Vlaar 

• Duin en Bosch 

• Spv 

• TIZ West Friesland/Hoorn 

• FACT Alkmaar  

• SEPH 

• Vicino, Akersloot, Bergen 



Evaluatie 

• Formulier invullen 

• Ideeën zijn welkom 



Toekomst van de spv 

• Thema van alle spv studiemiddagen 

• Inspiratie en uitdaging 


