
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Interesse?  
Reactie inclusief CV en korte 
motivatie aan: 
Marjolein de Vries 
mdevries@trimbos.nl 
 
Uiterlijk maandag 
8 juni 2020 
 
 
Informatie & vragen: 
Aouk de Gee 
agee@trimbos.nl 
 

 
 
 

Netherlands Institute of Mental Health and Addiction 

Vacature Voorzitter 
Landelijk Platform KOPP/KOV 

Enthousiaste, stevige voorzitter gezocht. 
Het Landelijk Platform KOPP/KOV (LP KOPP/KOV) zoekt een stevige en toegankelijke voorzitter. Iemand 
met een netwerk of ingangen bij de landelijke politiek en gemeenten. Een verbinder. Iemand die snel en 
strategisch kan schakelen, gewend is om out-of-the-box te denken en een lange adem heeft. Een voorzitter 
die vanuit betrokkenheid het veld en de doelgroep kan vertegenwoordigen. 
 
Het Landelijk Platform KOPP/KOV 
De eerste landelijke bijeenkomst van preventie professionals om kennis en ervaring uit te wisselen rond 
het aanbod voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) vond plaats in september 1988. In 
de jaren ’90 kreeg deze uitwisseling de vorm van een officieel Landelijk Platform, gecoördineerd door het 
Trimbos-instituut met financiering van het ministerie van VWS. In 2005 sloten de professionals die zich 
richten op kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KOV, destijds KVO) zich bij dit platform aan. Tot 
op de dag van vandaag richt het LP KOPP/KOV zich op uitwisseling van ervaring en kennis, zet het de 
KOPP/KOV doelgroep op de landelijke, regionale en lokale agenda en focust zich op de kwaliteit, 
ontwikkeling en financiering van het aanbod. 
 
Speerpunten 
Bijna overal in het land zijn preventieve interventies voorhanden. De toeleiding naar deze interventies en 
de signalering van KOPP/KOV-problematiek – met name binnen de volwassen GGZ – blijft een 
aandachtspunt. De belangrijkste uitdaging is de financiering. Zoals blijkt uit een rondgang door Trimbos, 
onderschrijven zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars het belang van aandacht voor deze 
doelgroep. Maar sluitende financiering blijkt lastig (jeugdzorg, ZVW, DBC, WMO, etc.). Dit zal dan ook 
binnen het platform de komende tijd een belangrijk thema zijn en blijven. 
 
Een tweede speerpunt is het versterken van de positionering van het Landelijk Platform KOPP/KOV. We 
willen als platform meer naar buiten treden en verbinding maken met verschillende 
samenwerkingsverbanden en richting andere doelgroepen. Doel is dat het Landelijk Platform KOPP/KOV 
een vanzelfsprekende samenwerkings-/sparringpartner wordt waar het gaat om de KOPP/KOV-doelgroep 
en voor partijen die zich met doelgroepen bezig houden die hieraan raken of hiermee overlappen 
(bijvoorbeeld jonge mantelzorgers) 
 
Taken van de Voorzitter 
• Samen met de coördinatiecommissie de jaarlijkse bijeenkomsten van het LP KOPP/KOV voorbereiden. 
• Het leiden van de bijeenkomsten van het LP KOPP/KOV, 2 keer per jaar.  
• Samen met de coördinatiecommissie en de leden van het platform een strategie voor de toekomst 

van het KOPP/KOV-veld (verder) uitwerken en uitdragen. 
• Vertegenwoordigen van de leden van het LP KOPP/KOV (en daarmee de belangen van de doelgroep 

waarborgen) naar andere partijen: politiek, financiers, GGZ Nederland, VKN en andere belangrijke 
organisaties en samenwerkingsverbanden. 

De voorzitter zal onderdeel uitmaken van de coördinatiecommissie van het LP KOPP/KOV. Deze commissie 
bestaat momenteel uit Maryleen Soree (GGZinGeest/Prezens), Yvonne Ruhl (Novadic-Kentron), Esther 
Mesman (Erasmus MC Sophia), Mirjam Bartels (Tactus), Anouk de Gee en Lily Menco (Trimbos-instituut). Er 
bestaat de wens om deze commissie uit te breiden met een volwassen KOPP/KOV.  
 
Gevraagde competenties 
• Boven de partijen staan, meervoudige partijdigheid, met draagvlak in het veld 
• Strategisch: manoeuvreren tussen/met verschillende belangen, goed kunnen aansluiten in contact, 

processen en soms ingewikkelde discussies in goede banen kunnen leiden 
• Verbindend: naar de kinderen, ouders, verschillende beroepsgroepen, financiers, etc. 
• Een duidelijke visie en strategie kunnen uitdragen  
• Verbaal sterk en overtuigend 
• Empathisch: betrokkenheid voelen bij de doelgroep (zowel KOPP als KOV als de ouders), lans breken 

voor kinderen en ouders 
• Inhoudelijke kennis van KOPP/KOV is een pre 

 
De tijdsinvestering in het eerste jaar zal neerkomen op ongeveer 8-10 dagen. 
Bij interesse vragen we uiterlijk maandag 8 juni 2020 een CV en een korte motivatie te sturen aan Marjolein 
de Vries (mdevries@trimbos.nl). 
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