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Geachte heer Krapels en mevrouw Zonneveld,
Hierbij bieden wij u, namens Ieder(in), het LPGGz en de Patiëntenfederatie, de notitie “Ingrediënten
PG-Beleidskader” aan. Graag maken wij binnenkort een afspraak om deze notitie ook mondeling aan u
toe te lichten. In deze notitie schetsen wij de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het speelveld,
bepleiten wij het belang van een sterke PG-beweging, en verkennen wij eerste denkrichtingen voor
een nieuw beleidskader.
In samenwerking met PGO-Support en in afstemming met onze achterbannen hebben wij, zoals met u
afgesproken, dit najaar hard gewerkt aan het ontwikkelen van een eerste gezamenlijke visie op de
toekomst van de patiënten-, cliënten- en gehandicapten-beweging. In een serie toekomstsessies met
de koepels, met een deel van onze leden en andere vertegenwoordigers vanuit onze brede achterban,
hebben wij ingrediënten en overwegingen verzameld, waarvan wij vinden dat ze onderdeel zouden
moeten zijn van het nieuw te ontwikkelen PG-beleidskader. Uiteraard hebben wij als landelijke koepels
elk eigen achterbannen, beleidsthema’s en speerpunten. In deze notitie hebben wij de nadruk gelegd
op dat wat ons bindt, en op hoe wij denken dat wij vanuit onze samenwerking en verbindende rollen,
in een sterk veranderend speelveld, gezamenlijk kunnen optrekken voor een krachtige stem en een
stevige plek voor (organisaties van) patiënten, cliënten en mensen met een beperking!
Wij hebben deze notitie voor feedback, verspreid onder alle deelnemers aan het proces en aan onze
bredere achterbannen. Gelukkig hebben veel van onze leden en relaties aangegeven zich op
hoofdlijnen in onze eerste beelden te herkennen, hoewel natuurlijk lang niet alle leden en relaties
gelijke beelden over de nabije toekomst hebben. Wij hebben onze achterbannen toegezegd dat naast
het door onszelf ingerichte proces, het Ministerie de komende maanden ook een eigen traject zal
inrichten waarin PG-organisaties nog hun inbreng zullen kunnen doen voor het nieuwe beleidskader.
Graag blijven wij hierin ook komende maanden dichtbij en goed aangehaakt.
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