
Waarde(n)vol werken in de ggz 

Sabien Raams (dagvoorzitter)  - 9.30-9.45 

 

 

 

 

Goedemorgen! 

Graag wil ik u namens de Dimence Groep 

vandaag van harte welkom heten! 

Ik ben blij dat er vandaag mensen van binnen en 

buiten de ggz aanwezig zijn om stil te staan bij het 

onderwerp van vandaag:  

Waarde(n)vol werken in de ggz.  

Dit is het 2e congres in een reeks waarin we de 

waarden van waaruit we elke dag ons werk doen in 

de ggz nieuw leven willen inblazen.  

 

Mijn naam is Sabien Raams. Ik werk bij Dimence als 

directeur maar vooral als mens. En ik ben vandaag 

uw dagvoorzitter.  

--------------------------------------------------------- 

Alle mensen die een bijdrage leveren aan het 

programma gooien hun rollen vandaag wat door 

elkaar. Ggz-professional, patiënt, 

ervaringsdeskundige, familielid, collega,  



rouwende of troostende partij: we zijn dat allemaal 

op verschillende momenten in ons leven en vaak ook 

tegelijk. Wij laten vandaag onze persoonlijke kant 

zien of doen daartoe een poging. Allemaal op onze 

eigen manier.  

Betrokkenheid van mens tot mens vormt naast 

vakmanschap de kern van goede geestelijke 

gezondheidszorg. En dan in een goede mix. Dat is 

makkelijk gezegd, maar zoals veel dingen in het 

leven, moeilijker gedaan. Daar gaat het vandaag 

over. Over zoeken, worstelen, proberen, durven en 

doen. Die zoektocht is van alle tijden. 

 

Ik wil u aan het begin van ons programma even 

meenemen naar de lente van 1889. Zuid-Frankrijk. 

Vincent van Gogh was toen 35 jaar, een groot 

schilder, met een uniek talent en een enorme 

dadendrang. Zo kennen we hem. Ook is inmiddels 

ruimschoots bekend dat zijn leven niet over rozen 

ging. 

 

In de lente van 1889 werd Vincent van Gogh voor de 

2e keer in 3 weken tijd opgenomen in een 

psychiatrische inrichting in Saint-Rémy-de-Provence. 

Hij leed. Waaraan, dat weten de geleerden nog 

steeds niet, ook niet na uitvoerig bronnenonderzoek 

en vele theorieën verder.  

Misschien is dat ook niet zo belangrijk. Hij voelde 

zich gelukkig wel gesteund door zijn dokter, Félix 

Rey, voor wie hij een portret maakte om hem te 

bedanken. Hij schreef daarover aan Theo, zijn broer: 

“Rey is een heel goed mens, een vreselijk harde 

werker, altijd bezig. Wat een mensen, die dokters 

van tegenwoordig.” 



Vincent herstelde moeizaam: mentale inzinkingen 

wisselden zich al met heldere periodes. Daarin is hij 

geen uitzondering. Soms viel het mee. Aan zijn 

broer Theo schreef hij: “ik wist niet dat je geestelijk 

gebroken kon zijn en dat dat nadien ook herstelde. 

Dat zal, naar ik hoop, een kwestie zijn van tijd en 

geduld (maart 1889)”. 

Hij leed niet alleen aan zijn psychiatrische 

symptomen. Ook aan alle problemen die daar een 

gevolg van kunnen zijn: schaamte, angst en 

onzekerheid over de toekomst, wanhoop, gevoel van 

mislukking en sociaal isolement. Ook daarin is hij 

geen uitzondering. 

 

Na deze opname kwam hij terug in Arles, waar hij 

woonde. De mensen uit de buurt hadden daaraan 

voorafgaand een handtekeningenactie op touw gezet 

tegen zijn terugkeer. Dat raakte hem diep. “Ik ben 

voor niemand gevaarlijk”, zei hij tegen Frédéric 

Salles, de dominee waar hij bevriend mee was 

geraakt. Hij raakte opnieuw in een crisis en er 

volgde weer een psychiatrische opname. 

Na deze gesloten opname verbleef hij vrijwillig een 

jaar in de inrichting van Saint-Remy. Hij had twee 

kamers: een slaapkamer en een werkkamer. In 

tegenstelling tot eerdere ziekteperiodes schilderde 

hij in dat jaar juist zeer veel. Eerst alleen binnen het 

terrein van de inrichting, later trok hij er op uit om 

landschappen te schilderen.  

Zijn slaapkamer op de 1e verdieping keek uit op een 

ommuurd korenveld met een berglandschap op de 

achtergrond. U ziet op het scherm een paar 

schilderijen die uit dat raam zijn geschilderd. Ook 

ziet u een paar korenvelden die niet uit zijn raam 

zijn geschilderd. Hij bleef schilderen tot op de laatste 

dag van zijn leven. 



------------------------------- 

In het verhaal van het laatste jaar van het leven van 

Vincent van Gogh komen veel thema’s terug die ons 

ook vandaag de dag nog bezig houden.  

Zijn wanhoop, die steevast oversloeg naar zijn broer 

Theo en in wederzijdse brieven terug te lezen is. 

Betrokken dokters die alle middelen inzetten om 

Vincent te helpen genezen, maar geen weg naar 

Rome vonden. Vincents pogingen zijn 

ziekteverschijnselen te sussen door keihard werken 

en veel absint te drinken. 

En helaas komt ook de petitie tegen Vincents 

terugkomst in het dorp ons niet onbekend voor. 

Beter worden doe je vooral als je een thuis hebt. En 

je geliefd of tenminste een beetje welkom voelt.  

 

Uitstoting van mensen die anders zijn dan anderen 

is van alle tijden. Hoe wreed ook, het lijkt in ons te 

zitten.  

Af en toe maken we een wet, schrijven we een 

handboek of tekenen we een pamflet om ons hier 

tegen te wapenen. We zullen ons tegen onszelf 

moeten blijven verzetten om iedereen een plek te 

geven in de herberg die samenleving heet.  

 

Niet alleen vanuit onze normen maar juist ook 

vanuit onze waarden! 

 

Ik hoop van harte dat u een inspirerende dag heeft! 

 

Sprekers 

1e aankondiging 



 

We gaan beginnen met de eerste 2 sprekers: Als 2e 

zal zometeen spreken Jacobine Geel, voorzitter van 

GGZ Nederland, theologe en presentatrice.  

De eerste keer dat ze een preek zou houden, nota 

bene op een begrafenis, deed de printer het niet. 

Tegenwoordig heeft ze minder papier nodig en 

minder te verliezen. 

 

Maar eerst geef ik graag het woord aan mijn 

gewaardeerde collega Gerrit Glas. Gerrit is 

psychiater bij de Dimence Groep, opleider, filosoof, 

dubbel professor aan de VU en daarnaast trotse 

vader en opa van een stel getalenteerde jonge 

mensen. Zoals u weet zijn kwaliteiten niet eerlijk 

verdeeld in de wereld… Gerrit. 

 

09.45 
uur 

Waarden georiënteerd 
denken in de ggz –  

Een nieuw model vanuit het 
perspectief van de professional  

Jetty/Iris regelen de overgang tussen 
Gerrit en Jacobine 

10.30 
uur 

Kosten noch moeite  –  
over de kracht van 

waardegedreven zorg 

Aan het einde van het praatje bedankt 
Sabien Jacobine en kondigt een pauze aan. 

Koffie en thee bij de statafels geserveerd 

11.00  pauze  

 

*Dank je wel, Jacobine. 

We hebben nu even koffie en theepauze. Om 11.20 

starten we met het 2e deel van de ochtend 

 

PAUZE 

 

2e aankondiging 

*Wilt u weer plaatsnemen voor het 2e deel van de 

ochtend? 



 

Straks is er muziek. 

 

Maar eerst gesprek.  

 

Wat ik niet wil dat mij geschiedt, doe ik ook 

een ander niet.  

Maar als je nu vooral iets niet wilt? Of heel bang 

bent? In de war maar dat zelf niet vindt? Of 

getrouwd bent met iemand die ineens in de war lijkt 

maar dat zelf niet vindt? Of niet is? Of je bij hen 

thuis komt, als psychiater en als mens met de eed 

van Hippocrates op zak? Wat doe je dan? En hoe? 

 

Graag geef ik het woord aan Elnathan Prinsen en 

aan Marita en Gerard Veldscholte. 

 

11.30 

uur 

Wat ik niet wil dat mij 

geschiedt, doe ik ook een 
ander niet!? 
Mijn persoonlijke waarden in 

het licht van de spoedeisende 
psychiatrie. 

Sabien verzoekt mensen plaats te nemen 

en kondigt Elnathan prinsen, Marita en 
Gerard aan en het muzikaal intermezzo 

12.15 
uur 

Muzikaal intermezzo 
 

Jetty/Iris regelt overgang tussen spreker 
en muziek 

Sabien bedankt Marco en Pietro en kondigt 
lunch aan, en deelt huishoudelijke 

mededelingen mee met betrekking tot 
vervoer. (hier wordt een dia voor gemaakt) 

12.30 

uur 

Lunch  

 

Afkondiging, logistiek en lunch 

 

*Prachtig.  

 

Dat was een klein concert voor blokfluit en 

klavecimbel door Marco Magalhaes en Pietro 

Paganini.  



 

Ik wil onze ochtendsprekers en muzikanten hartelijk 

danken voor hun bijdrage! We gaan zo naar de 

lunch. 

Omdat we ons daarna gaan verplaatsen even wat 

informatie daarover: 

 

Dia 

Voor de workshoppers die naar Almelo gaan: de 

bus vertrekt om 12.45 bij de ingang van de kerk, 

lunchpakketten staan klaar bij de aanmeldtafel. U 

eet dus in de bus.  

 

 

Voor de mensen die een workshop in Deventer 

bezoeken zijn er 3 opties: 

1. Eigen auto: om 13.30 aankomen bij De 

Steerne, gebouw op terrein Brinkgreven. 

2. Bus: 13.10 vertrek bus bij ingang van de kerk 

3. Lopen: met Gerrit Glas via Deventer binnenstad 

naar Brinkgreven verzamelen bij DG-banner 

buiten. 

 

Vanaf de Steerne wordt u naar de 

workshopruimtes begeleid. 

 

Het is tijd om te gaan lunchen, tot straks! 

 

 

 

 



 

Nog wat kleine wijzigingen in het programma: 

 

Workshop 1: Bram Sizoo en Jasper Wagteveld  

Workshop 4: Ernst Klunder en Elsbeth Reitsma 

Workshop 6: Joost Walraven en Siem Groot 

Zwaaftink  

Workshop 8: Mirjam Stender en Bart Geerling 

 

 

 

 

  



Gesprek over spanningsveld tussen 

persoonlijke waarden en de praktijk in de 

ggz 

Sabien Raams (gespreksleider)  - 16.00 - 16.45 

 

16.00 
uur 

Gesprek over 
spanningsveld tussen 

persoonlijke waarden 
en de praktijk in de 

ggz 

Sabien heet iedereen welkom terug en kondigt 
Marijke Groot aan. Na praatje Marijke Groot 

leidt Sabien de discussie. Iris/Jetty staat met 
extra microfoon in de zaal 

 

 

 

Welkom terug! 

 

We komen zo te spreken over indrukken van 

vandaag en bespiegelingen over onze idealen 

en de praktijk. 

 

Maar eerst wil ik het woord geven aan 

Marijke Groot. Marijke leerde de hele ggz in 

1 jaar van binnenuit kennen en is inmiddels 

op twitter de onbetwiste koningin van de ggz-

zelfspot. Daarnaast is ze moeder, 15 jaar 

getrouwd, zus van, heeft Nederlands 

gestudeerd en heeft verstand van pubers en 

het leven.  

Mag ik jou het woord geven? 

 

 

 



Dilemma’s van vandaag 

Bij welke workshop geweest? Hoe was dat? 

 

Werken in de ggz 

 

Wat maakt dat je in de ggz bent gaan 

werken? Geldt dat nog steeds? 

 

Hoe breng jij jouw idealen in de praktijk? 

Wie heeft weleens zijn baan opgegeven voor 

zijn idealen? 

 

Waarden in de ggz 

 

Waarom ben jij afgekomen op dit congres 

over waardengedreven ggz? 

 

Hoe breng je dat in de praktijk? 

 

Levert dat spanningen op? 

 

Hoe combineer je waardengedreven werken 

en met energie en plezier je werk doen? 

 



Wie doet weleens iets waar hij persoonlijk 

moeite mee heeft? 

 

Hoe ga je daarmee om? 

 

De grote kunst van ons werk is om het 

menselijke en het ambachtelijke samen te 

brengen. Is dat ingewikkeld? 

 

Of maken wij het ingewikkeld? 

 

Lucretia: tijdens het vorige waardendebat 

vertelde jij ons over dilemma’s binnen jouw 

organisatie? Hoe is dat nu? 

 

Jako, waar worstel jij mee in je werk? 

 

Etc 

 

etc 

 

Wij laten vandaag onze persoonlijke kant 

zien of doen daartoe een poging. 

Allemaal op onze eigen manier. Ik wens 

ons de moed hier volop mee door te 

gaan. 

  



Richting slot 

Wat heeft jou vandaag geïnspireerd? Wat 

neem je mee terug vandaag naar 

Utecht/Groningen/Noord-Holland? 

 

16.45 

uur 

Wrap 

up  

Bedankje richting alle aanwezigen. En aankondiging 

borrel.  

 

Wat vond jij van vandaag, Gerrit? Wat zal je 

niet licht vergeten?  

Graag geven we nog even het woord aan Jan 

Berndsen, bestuurder van Lister en een van 

de belangrijkste aanjagers van het 

waardendebat in de ggz in Nederland. 

 

Tenslotte wil ik alle aanwezigen van vandaag 

zeer bedanken voor jullie inbreng en 

aanwezigheid vandaag. En natuurlijk Jetty en 

Iris voor de fantastische organisatie! Graag 

een warm applaus.  

Straks een goede reis terug en voor nu: aan 

de borrel! 

 

17.00 
uur 

Afsluiting 
en borrel 
 

 

 

 

 


