
  

  
 
Aan: deelnemende leden en bestuursleden F-ACT Nederland 
Van: Nellieke de Koning 
Datum: 25 november 2018  
Betreft: Verslag Algemene Ledenvergadering F-ACT Nederland d.d. 23 november 2018  
Status:        Concept 
 
Aanwezige leden: 
Adrie van Nuland, casemanager SIW bij GGZ NHN 
Caroline Truijens, directeur behandelzaken WZPen AFB Reinier van Arkel 
Willeke van der Plas, directeur behandelzaken Herstel en Behandeling bij GGZ Friesland 
Marina Dings-Rijswijk, casemanager maatschappelijke psychiatrie GGZ NHN 
Coline van Everdingen, arts M&G, PhD kandidaat universiteit Maastricht 
Pascal Hoogenboom, manager alg. Zaken wijkgerichte psychiatrie GGZ Rivierduinen 
Liesbeth de Lange, psychiater VIP team manager behandelzaken FACTteams bij Mentrum 
Sanne Hiehle, projectleider F-ACT Congres 2019 GGZ Drenthe  (verlaat) 
Heleen Groenevelt, Healthy Solutions (integrated Healtcare)  
+ Collega Heleen Goenevelt (geen lid?) 
 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Nellieke de Koning, RvB De Bascule en kinder- en jeugdpsychiater 
Philippe Delespaul, Hoogleraar innovatie in de GGZ Universiteit Maastricht en Mondriaan 
Mirjam Schleijpen, Directeur Divisie Ambulant GGNet 
Dienke Boertien, coördinator Programma Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Participatie van  

  Kenniscentrum Phrenos 
Ronald van Gool, Vpk specialist GGZ, voorzitter VAR, bij GGZ inGeest 
Hans Kroon, Programmahoofd Reïntegratie Trimbos Instituut 
 
 
1. Welkom  
Voorzitter Nellieke de Koning heet de aanwezigen welkom. Er volgt een voorstelrondje waarbij de 
aanwezigen vertellen over de ontwikkelingen in hun regio.  

       Er wordt een vraag gesteld over de aanwezigheid van 2 mensen van ‘Healthy Solutions’, moet F-ACT 
Nederland willen dat er een commerciële organisatie aan tafel zit? Zij	zijn	lid	geworden	met	hun	
organisatie.	Naschrift:	alleen	individuen	zijn	lid,	geen	teams	of	organisaties.	

							Iemand	voelt	zich	daar	niet	prettig	bij,	sommigen	delen	dat.	Mensen	kunnen	hun	reacties	mailen	naar	
het	bestuur,	Healthy	Solutions	zal	ook	melden	wat	hun	overweging	is	om	lid	te	zijn	van	F-ACT	Nederland,	
het	wordt	besproken	in	het	bestuur.	Actie 
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2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt  vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen vanuit het bestuur  

       -  Er is een terugkoppeling gegeven over de bijeenkomst bij de VNG van 2 november jl. 
-  Dienke Boertien heeft gemeld bezig te zijn met de wijze waarop ervaringsdeskundigheid landelijk wordt 
   ingezet, haar vraag is of een beleidsnotitie/ best practice daarbij zou helpen. F-ACT teams hebben liever  

         een goed netwerk, bij elkaar te rade kunnen gaan, dan een notitie. 
 
 
4. Financiën en aantal leden 
Er zijn 308 leden, de financiën zijn op orde. 
 
 
5. Rooster van aftreden 
Ronald van Gool is de eerstvolgende die aftreedt, de vraag is om aanvulling van iemand die ook in een  
F-ACT wijkteam werkt, verslavingsexpertise is interessant voor een nieuw bestuurslid. 
 

 
 
6. F-ACTIVAL 6 juni 2019 in Assen (GGZ Drenthe) 
Sanne Hiehle, projectleider van het F-ACTIVAL geeft een toelichting, ze combineren drie festivals, laten 
het mooie van Drenthe zien, maar ook wat armoede doet die generaties lang wordt overgedragen. Ook is 
er plaats voor innovaties in het programma. Voor de terugkoppeling F-ACT Congres/ Masterclass 2018 
was geen tijd. 
	 
 
7. Tweede deel van de bijeenkomst !  Platform (F)ACT start om 10.30 uur 

       Platformvergadering en volgende Platform: er was veel enthousiasme over de huidige vorm, inhoudelijk 
interessant en daarnaast de implementatie vormen in diverse organisaties.  
De presentaties waren: SSIW bij GGZ-NHN: Sonja van Rooijen, Trauma expertise in de F-ACT 
wijkteams van GGZ-NHN: Magda Mascini, Zorgprogramma complex trauma gerelateerde stoornissen: 
Maria Mauritz van GGNet). Wat kom je dan tegen aan positieve en lastige zaken? Goede opkomst en 
mooie discussies, deze vorm vonden de aanwezigen voor herhaling vatbaar. Kies een inhoudelijk 
belangrijk thema en kijk naar de implementatie van deze expertise in de F-ACT wijkteams.  
De presentaties krijgen alle aanwezige collega’s graag toegestuurd, twee extra aanwezigen hebben hun e-
mail adres daarvoor aangegeven: L.Goor@antesgroep.nl en m.hilwig@mondriaan.eu 
 
 
8. WVVTK en sluiting 
Een onderwerp voor het volgende Platform (F)ACT zou kunnen zijn ‘forensische zorg/expertise en 
veiligheid, implementatie van deze kennis in je F-ACT teams, welke voorbeelden zijn er? Actie 
De voorzitter sluit de bijeenkomst. 
 
 
 
 


