
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directie Publieke 
Gezondheid 
01GZ / Preventie 

Ontworpen door 
Aan 
	 Stas 

	 Deadline: 10-06-2022 
Cc MLZS 

nota 
(ter beslissing) 	 Aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' 
-^- 

1. Aanleiding 
Op 10 juni wordt de aanpak "Mentale gezondheid: van ons allemaal" besproken in 
de ministerraad (MR). Na akkoord van de MR wordt de aanpak verzonden aan de 
Tweede Kamer en openbaar gemaakt. 

2. Geadviseerd besluit 
Wij adviseren u akkoord te gaan met het verzenden van de aanpak 'Mentale 
gezondheid: van ons allemaal' met de bijbehorende bijlagen aan de Tweede 
Kamer. 

3. Kernpunten 
Op 23 mei jl. is de aanpak besproken in de CWIZO en van een akkoord voorzien 
voor verzending aan de MR. 

In voorbereiding op de Ministerraad van 10 juni as. zijn de stukken voorgelegd 
aan de betrokken ministers van OCW, SZW en de minister voor Langdurige Zorg 
en Sport en staatssecretarissen van OCW. Zij zijn akkoord met 
medeondertekening van de Kamerbrief. 

4. Toelichting 

a, 	Draagvlak politiek 
Er is veel draagvlak in de politiek om aan de slag te gaan met mentale 
gezondheid. Er zijn in de Tweede Kamer verschillende moties ingediend die vragen 
om aan de slag te gaan met mentale gezondheid. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
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Er is in de afgelopen periode veel aandacht geweest voor mentale 
gezondheid, mede door verschillende onderzoeken die hierover zijn 
verschenen. Bijvoorbeeld over de impact van de coronapandemie op de 
mentale gezondheid van jongeren. De meest recente publicatie is die van 
het CBS van d.d. 1 juni over de toename van jongeren met slechte 
mentale gezondheid in 2021. 
Voor het uitwerken van de aanpak is er contact geweest met de doelgroep 
en relevante veldpartijen. Zij hebben meegedacht en input geleverd over 
wat er nodig is voor de aanpak mentale gezondheid. U heeft in 
verschillende werkbezoeken met de doelgroep gesproken over wat er 
volgens heb nodig is om de mentale gezondheid te versterken. 
Na akkoord van de MR worden de Kamerbrief en de aanpak naar de 
Tweede Kamer gestuurd en daarmee openbaar. Daarnaast wordt bezien 
welke communicatiekanalen we in kunnen zetten om breder aandacht te 
genereren voor de aanpak. 
De cijfers zoals gebruikt in de Kamerbrief en de aanpak zijn afkomstig van 
de Staat van de Volksgezondheid. Daarnaast worden aanvullende cijfers 
gebruikt over mentale gezondheid die uit specifieke onderzoeken 
afkomstig zijn. 

c. Financiële en personele gevolgen 
Voor het jaar 2022 is een budget van € 4 mln. beschikbaar om de actielijnen in 
gang te zetten en voorbereidingen te treffen voor de uitwerking in de jaren 2023 
tot en met 2025. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
n.v.t. 

e. Afstemming (intern, Interdepartementaal en met veldpartijen) 
De aanpak is tot stand gekomen in gesprek en in samenwerking met de doelgroep 
zelf (waaronder het jongerenpanel), partners uit het veld en de verschillende 
ministeries (waaronder het ministerie van VWS, OCW en SZW). 

In de periode van april 2021 t/m februari 2022 is er in opdracht van de vorige 
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een verkenning uitgevoerd 
naar de ambities, activiteiten en behoeften met betrekking tot een Nationaal 
Preventieakkoord Mentale Gezondheid. In de Kamerbrief presenteren we de 
resultaten van de tweede fase van deze verkenning. Alle waardevolle input vanuit 
de verkenning en andere relevante rapporten vormen bij elkaar de basis voor de 
bijgevoegde aanpak, "Mentale gezondheid: van ons allemaal'. 

Op 19 mei jl. heeft een fysieke bijeenkomst plaatsgevonden met relevante 
partners uit het veld en verschillende sectoren (variërend van kennisinstellingen, 
gemeenten, uitvoerings- en koepelorganisaties). Tijdens deze bijeenkomst is de 
conceptaanpak aan de partners gepresenteerd en hen gevraagd om feedback en 
een reflectie op de aanpak. Vervolgens zijn we in subgroepen uiteen gegaan om 
verder door te spreken op de vijf actielijnen. De belangrijkste uitkomsten uit deze 
bijeenkomst zijn verwerkt in de aanpak. Daarnaast heeft u in de afgelopen periode 
verschillende werkbezoeken afgelegd om met de doelgroep en veldpartijen door te 
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praten over wat er nodig is voor een aanpak mentale gezondheid. Ook de input 
vanuit deze werkbezoeken is verwerkt in bijgevoegde aanpak. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t. 

g. Toezeggingen 
Met de Kamerbrief en bijgevoegde aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' 
worden de volgende moties afgedaan: 

Motie Dik-Faber/Diertens c.s., de mogelijkheden en contouren van een Na- 
tionaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid te verkennen. 
Motie Bikker c.s. over een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leef- 

Met de Kamerbrief en bijgevoegde aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' 
doet u de volgende toezeggingen af: 

Er wordt een reactie gegeven op advies van de Gezondheidsraad over 
mentale gevolgen van de coronapandemie2. 
Er wordt een verwezen naar het SER-advies 'Veelbelovend' (2022) 3  

In de Kamerbrief en bijgevoegde aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' 
doet u de volgende toezeggingen: 
U zegt toe dat u in de voortgangsrapportage 'Herstel en Perspectief'4, die voor de 
zomer naar de Kamer wordt verstuurd, een uitgebreide reactie zult geven op het 
rapport "Veelbelovend" van de SER. 

h. Fraudetoets 
n.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau 
onleesbaar gemaakt. 

1  Kamerstukken II 2021-2022 25 295, nr. 1645 
2  Mentale aevoluen van de coronaoandemie: een eerste inventarisatie I Advies I Gezond-
heidsraad 
3  SER (2021) 'En nu daden' en SER (2022), 'Veelbelovend: kansen en belemmeringen voor 
jongeren 2021' 
4  Kamerstukken II 2020-2021 35 882, nr. 1 
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