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Voorwoord 

Dit strategisch plan is tot stand gekomen met inbreng van velen van 

binnen en buiten de organisatie. Iedereen die heeft bijgedragen bedanken 

wij daarvoor hartelijk.  

Dit plan geeft ons een ontwikkelingsrichting, die we alleen kunnen 

waarmaken, mèt onze medewerkers, onze cliënten en hun naasten en 

onze partners op het gebied van zorg, begeleiding op andere 

levensgebieden en op het gebied van financiering. 

Inspelend op de vragen van de zorgmarkt, gaat ons aandeel in de zorg 

voor cliënten veranderen. Onze ambitie als organisatie is om  

- metaforisch gesproken -  waar mogelijk de specerijen in het gerecht te 

vormen, dat bereid wordt door de cliënt (indien nodig ondersteund met 

mantelzorg en/of vanuit het voorveld). En pas waar het dan toch nodig is, 

koken wij het volledige gerecht. Om deze vergelijking verder te trekken: in 

de categorie specerijen is saffraan duurder dan zout. De inzet van een 

specialistisch expertisecentrum is duurder dan die van een meer 

generalistische aanbieder. In dit Strategisch plan is te lezen op welke 

manier we dit vorm geven. 
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“

 

  

Niet alleen figuurlijk, maar ook 

letterlijk bereiden we maaltijden 

samen met cliënten. 

 

”
 

  
“Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk 

bereiden we maaltijden samen met 

cliënten.” 
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Samenvatting 

GGZ WNB zet haar strategische koers voor de komende jaren uit. Dit doen 

we op basis van de ontwikkelingen en vragen in de zorgmarkt en onze 

specialistische expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. 

In de zorgmarkt is een groeiende vraag naar samenwerking. Verwijzers en 

ketenpartners doen een krachtig appèl aan ons om onze expertise te 

behouden en te verdiepen en om deze breder in te zetten in 

samenwerkingsverbanden. Er leven vragen bij andere zorgorganisaties en 

andere ketenpartners omtrent training, consultatie, detachering en het 

onderzoeken van de mogelijkheden tot het opzetten van gezamenlijke 

afdelingen.  

Vanuit het herstelgerichte denken hebben we meer aandacht voor de 

belangrijke levensgebieden wonen, werken en sociale contacten. Ook 

vanuit deze benadering willen we meer de samenwerking aangaan, zodat 

cliënten nog meer een integrale behandeling en nazorg krijgen.  

Bovenstaande is onder te brengen in de thema’s verbreding van 

samenwerking en verdieping van expertise. Hierbinnen formuleren we 

vijf doelstellingen. Deze vullen we aan met vier interne 

randvoorwaardelijke doelstellingen.  

Verbreding van samenwerking: 

1) We maken helder welke zorgvragen wij met onze specialistische 

expertise kunnen beantwoorden en stemmen dat af met onze 

partners, zodat alle doelgroepen door het meest passende veld 

worden bediend; 

2) We nemen een flexibele en ondernemende houding aan; 

3) We leren van andere (zorg)instellingen en sectoren best practices. 

Verdieping van expertise: 

1) We ontwikkelen onze zorg inhoudelijk verder en innoveren;  

2) We gaan uit van een integrale, herstelgerichte benadering. 

 

Om bovenstaande waar te kunnen maken zijn een aantal interne 

randvoorwaardelijke doelstellingen van belang:  

a) Medewerkers beschikken over competenties en zijn gemotiveerd 

om mee te groeien met bovenstaande veranderingen en staan in 

hun kracht; 

b) Medewerkers zijn tevreden en zijn trots op de organisatie; 

c) Onze gebouwen en ons terrein zetten we slimmer in; 

d) We innoveren ook op technologisch vlak, waar mogelijk in 

samenwerking met andere organisaties. 

Wat we onze cliënten bieden: 

 

 
Als je vanwege psychische klachten bij ons in zorg komt tref je een team van dynamische, 

betrokken medewerkers die met jou en je omgeving meedenken hoe die klachten te 

beïnvloeden en de kwaliteit van je leven en dat van je naasten zo goed mogelijk te 

bevorderen. Daartoe denken wij samen na wat je zelf kunt (leren) en waarbij je (liefst 

tijdelijk) ondersteuning nodig hebt. 

Wij zijn er voor jou als je plots of langdurig hulp nodig hebt, of als je problemen zo complex 

zijn dat daarbij een gespecialiseerd team nodig is. Wij streven ernaar je zoveel mogelijk zelf 

de regie te laten nemen en houden, en je te steunen om je doelen te bereiken. Deze doelen 

stellen we samen met jou vast, vertrekkend van jouw mogelijkheden en datgene wat jij 

belangrijk vindt. 

De respectvolle wijze waarop onze zorgmedewerkers met je omgaan weerspiegelt dit 

streven. Zij werken in een team en krijgen achter de schermen ondersteuning van collega’s 

om die zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden, waar nodig de klok rond. Als dat beter 

aansluit bij waar jij om vraagt en behoefte aan hebt maken zij gebruik van de mogelijkheden 

van partners waar wij mee samenwerken. Dit doen zij uiteraard in afspraak met jou. 

 

 



 

4 

 

Inhoudsopgave 

VOORWOORD 

 

SAMENVATTING 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

1. INLEIDING 

 Aanleiding en doelstelling 

 Opbouw document 

2. WIE WIJ ZIJN: ONZE MISSIE EN VISIE 

 Missie 

 Onze visie op en inzet tot het leveren van goede zorg 

 Hoe zie je dat als cliënt terug? 

3. EXTERNE ONTWIKKELINGEN 

 Participatie en herstel 

 Ambulantisering 

 Cliënten kiezen bewuster en behouden meer eigen regie tijdens 

hun behandeling 

 Technologische innovatie 

 Ontwikkelingen in de financiering 

 Demografische ontwikkelingen 

 

 

 

 

 

4. WELKE DOELSTELLINGEN KIEZEN WE? 

Sfeerbeeld geleverde inbreng 

Thematische analyse 

Hoofdthema 1. Samenwerking met partners verbreden. 

Hoofdthema 2. Specialistische expertise verdiepen 

Hoofdthema 3. Interne speerpunten 

 

 Wat betekenen deze veranderingen voor … ? 

- Cliënten 

- Het netwerk 

- De medewerkers 

5. HOE BEREIKEN WE DEZE VERSTERKING VAN SAMENWERKING EN ONZE 

SPECIALISTISCHE EXPERTISE? 

 Te behalen resultaten bij thema Samenwerking verbreden 

 Te behalen resultaten bij thema Specialistische expertise verdiepen 

 Te behalen resultaten bij thema Interne speerpunten 

6. VAN EEN STRATEGIE NAAR EEN (JAAR)PLAN 

 

COLOFON 

 

BIJLAGE 1. ONZE DOELGROEPEN IN BEELD 



 

5 

 

1. Inleiding 

Aanleiding en doelstelling 

Het GGZ-landschap verandert snel. GGZ WNB wil aan het roer van deze 

verandering blijven staan, door daar actief richting aan te geven. Het doel 

van dit document is om te laten zien welke strategische doelstellingen we 

kiezen voor de komende jaren, waar die keuzes op zijn gebaseerd en wat 

dit betekent voor de organisatie. 

Dit document beschrijft de richting die we kiezen voor de jaren 2017 tot 

en met 2020. Het is tot stand gekomen vanuit overleg met partners op 

het gebied van (keten)zorg, financiering, wonen en werken en met ons 

leidinggevend kader, de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, de 

familieraad en het Platform ervaringsdeskundigen. Het ophalen van 

inbreng van onze (keten)partners laat de kanteling zien waar we ons als 

organisatie in bevinden. We richten ons meer naar buiten en nemen de 

vraag van de cliënt én de vragen van andere partners meer als 

uitgangspunt. De recent vastgestelde, nieuwe besturingsvisie vormt een 

belangrijke bron voor de manier waarop we als organisatie willen werken. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat de ontwikkelingen in de GGZ zo snel 

gaan, dat het moeilijk is om te voorspellen wat er de komende jaren gaat 

gebeuren. Het plan is gebaseerd op de kennis en inzichten die nu (begin 

2016) beschikbaar zijn. 

We kiezen er bewust wel voor om een strategisch plan voor meerdere 

jaren te schrijven, omdat we graag vooruit willen. Bijsturen vinden we 

beter dan niet vertrekken. Beter richten op een vlek op de horizon, dan 

wachten op een stip. 

Dat betekent wel dat we ten eerste moeten zorgen dat we als organisatie 

wendbaarder worden, zodat we sneller kunnen inspelen op 

ontwikkelingen.  

Ten tweede betekent het dat we onze plannen bijstellen wanneer wij 

daar, vanuit onze organisatie of vanwege een veranderde vraag in de 

zorgmarkt, aanleiding voor zien. Daarbij staat het op passende wijze 

(blijven) beantwoorden van de hulpvragen van onze cliënten centraal.   

In ieder geval schrijven we, net als in de afgelopen periode, jaarlijks een 

update voor dit document. 

Opbouw document 

De verdere opbouw van dit document ziet er als volgt uit. Hoofdstuk 2 

beschrijft waar we als organisatie voor staan, onze missie, visie en een 

vertaling daarvan in cliëntperspectief. Vervolgens schetsen we in 

hoofdstuk 3 een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, die de 

komende jaren in de geestelijke gezondheidszorg worden verwacht (ook 

al weten we niet of die informatie volledig zal blijken). Daarna kiezen we 

een richting voor de komende jaren (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 

beschrijven we op welke manier we daar naartoe werken. Dan volgt een 

korte beschrijving hoe dit document vertaald zal worden naar tactisch en 

operationeel niveau: we gaan ermee aan de slag (hoofdstuk 6). In de 

bijlage geven we per zorgonderdeel een beeld van de doelgroep en 

expertise.  
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“

 

  

We denken samen na over wat je 

zelf kunt (leren) en waarbij je 

ondersteuning nodig hebt. 

 

” 
 

 
“We denken samen na wat je zelf kunt 

(leren) en waarbij je ondersteuning nodig 

hebt.” 
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2. Wie wij zijn: onze missie en visie 

We baseren onze strategie op de combinatie van de vragen in de 

zorgmarkt en de kennis en kunde die wij bezitten op het gebied van 

geestelijke gezondheidszorg. In dit hoofdstuk schetsen we middels onze 

missie, visie en een vertaling daarvan in cliëntperspectief, de kern van 

onze organisatie. Voor meer informatie over onze doelgroepen 

verwijzen wij naar bijlage 1. “Onze doelgroepen in beeld”.  

Missie 

Wij stellen specialistische expertise ter beschikking op het gebied van 

geestelijke gezondheidszorg. Deze expertise zetten we in om, in 

samenwerking met onze partners, de geestelijke gezondheid van de 

bewoners in de regio westelijk Noord-Brabant te bevorderen, te 

herstellen en in stand te houden. Wij helpen zelf met name de cliënten 

die met spoed zorg nodig hebben, of die langdurige en/of complexe zorg 

nodig hebben. Ook onze partners maken gebruik van onze expertise. We 

streven er hierbij naar om zoveel mogelijk de eigen kracht, eigen regie en 

mogelijkheden van zowel cliënten, naastbetrokkenen, als medewerkers te 

versterken en te benutten. 

Onze visie op en inzet tot het leveren van goede zorg 

We doen er alles aan om:  

- Vraaggericht, servicegericht voor cliënten (maar ook voor elkaar 

en onze partners) en efficiënt te werken; 

- Onze kracht als centrum voor expertise en service daarvoor in te 

zetten;  

- Effectieve, persoonsgerichte en innovatieve zorg te leveren en 

samen met de cliënt en diens omgeving bij te dragen aan een zo 

hoog mogelijke kwaliteit van leven van onze cliënten; 

- Te zorgen dat onze medewerkers passende regie krijgen, zodat ze 

onze cliënten zo goed mogelijk kunnen behandelen, al dan niet in 

samenwerking met onze partners; 

- Als organisatie voor geestelijke gezondheidszorg midden in de 

samenleving te staan.  

 

Hoe zie je dat als cliënt terug?1 

 

 

 

 

 

 

 
1 Uit de besturingsvisie van GGZ WNB, februari 2016 

Als je vanwege psychische klachten bij ons in zorg komt tref je een team van 

dynamische, betrokken medewerkers die met jou en je omgeving meedenken hoe 

die klachten te beïnvloeden en de kwaliteit van je leven en dat van je naasten zo 

goed mogelijk te bevorderen. Daartoe denken wij samen na wat je zelf kunt (leren) 

en waarbij je (liefst tijdelijk) ondersteuning nodig hebt. 

Wij zijn er voor jou als je plots of langdurig hulp nodig hebt, of als je problemen zo 

complex zijn dat daarbij een gespecialiseerd team nodig is. Wij streven ernaar je 

zoveel mogelijk zelf de regie te laten nemen en houden, en je te steunen om je 

doelen te bereiken. Deze doelen stellen we samen met jou vast, vertrekkend van 

jouw mogelijkheden en datgene wat jij belangrijk vindt. 

De respectvolle wijze waarop onze zorgmedewerkers met je omgaan weerspiegelt 

dit streven. Zij werken in een team en krijgen achter de schermen ondersteuning 

van collega’s om die zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden, waar nodig de klok 

rond. Als dat beter aansluit bij waar jij om vraagt en behoefte aan hebt maken zij 

gebruik van de mogelijkheden van partners waar wij mee samenwerken. Dit doen 

zij uiteraard in afspraak met jou. 
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3. Externe ontwikkelingen 

Ontwikkelingen van buiten hebben invloed op onze organisatie. 

Hierbinnen maken we keuzes over hoe we met deze ontwikkelingen 

omgaan. We lichten er in dit hoofdstuk enkele ontwikkelingen uit, op 

het niveau van de Nederlandse samenleving, de zorg en specifiek de 

GGZ. Dit doen we op basis van gesprekken met interne en externe 

betrokkenen en de verwachtingen die zij daarin hebben uitgesproken.  

Per ontwikkeling beschrijven we kort wat deze voor onze organisatie en 

onze cliënten betekent.  

Participatie en herstel  

Het beleid vanuit de overheid op het gebied van zorg is de afgelopen jaren 

gericht op het veranderen van de wijze en het niveau van verzorging. Er 

wordt ingestoken op een maatschappij, waarin iedereen zoveel mogelijk 

zelf of met zijn naasten voor elkaar krijgt. Hulp of zorg is er alleen waar 

het echt nodig is. Dit wordt ook wel de participatiesamenleving genoemd. 

Ook van mensen met psychische aandoeningen wordt verwacht dat ze 

meer meedoen in de maatschappij.  

Deze beweging naar meer zelfredzaamheid, waarbij men uitgaat van 

eigen kracht en eigen regie, is in lijn met de herstelbeweging, die in gang 

is gezet vanuit (ex-)cliënten in de ggz. Een groep cliënten merkten dat zij 

verder kwamen in hun herstelproces, wanneer zij meer 

verantwoordelijkheid en regie in hun zorgproces kregen en als 

volledig/volwaardig persoon werden benaderd, in plaats van dat er alleen 

aandacht was voor het ziek zijn. Dit insteken op eigen regie, eigen kracht 

en mogelijkheden van de cliënt om de opbouw van een zinvol bestaan te 

faciliteren, naast het leven met een psychische aandoening, wordt 

herstelgerichte zorg genoemd. Veel instellingen voor geestelijke 

gezondheidszorg werken samen met ervaringsdeskundigen (speciaal 

opgeleide ex-cliënten of familieleden van (ex-)cliënten) om hun (visie op) 

zorg aan te passen om cliënten beter te ondersteunen in hun 

herstelproces. GGZ WNB zet ervaringsdeskundigheid in als belangrijke 

aanvulling op de zorg die we bieden. 

Wat betekent dit voor ons? 

Dit betekent dat ook onze cliënten meer gaan deelnemen aan de 

samenleving. Dat biedt kansen, maar levert ook risico’s op. Het idee dat 

(bijna) alle cliënten die worden opgenomen, daarna terugkeren en 

kunnen deelnemen aan de maatschappij, kunnen we zien als een kans. 

Immers, we willen als mens (bijna) allemaal ergens bij horen en 

geaccepteerd worden.  

De beweging naar meer participatie biedt ook mogelijkheden om het 

stigma rondom mensen met psychische aandoeningen te verminderen. 

Gelukkig zien we dit stigma al een aantal jaren afnemen. Psychische 

aandoeningen komen zoveel voor, dat iedereen er in zijn omgeving 

weleens mee te maken heeft. We blijven als organisatie wel investeren in 

een verdere afname van het stigma. 

 

Een reëel gevolg van minder en kortere opnames (zie de volgende 

paragraaf over ambulantisering), is echter dat mensen die verward zijn, 

vaker zichtbaar zijn binnen de maatschappij. Deze ontwikkeling is reeds 

gaande. We merken dat de maatschappij nog moet wennen aan de 

omgang met verwarde mensen.  

Meerdere organisaties leveren – in het kader van participatie - een deel 

van de zorg voor een cliënt, risico’s hierbij zijn versnippering van de zorg 

en dat mensen tussen wal en schip vallen. Wij zien het als onze 
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verantwoordelijkheid, als grootste aanbieder van ggz-zorg in deze regio, 

om bij te dragen aan een aantal zaken rondom deze thema’s:  

- Het vinden van een balans in welke zorg er nodig is; 

- samen met anderen zorgen dat er snel ingespeeld kan 

worden op een hulpvraag van iemand met psychische 

problemen of een hulpvraag van de omgeving; 

- kennis in de samenleving over de veranderingen binnen de 

geestelijke gezondheidszorg en de rol van de samenleving 

naar mensen met psychische aandoeningen;  

- en op cliëntniveau het informeren van diens 

naastbetrokkenen over de rol van de cliënt, zijn naasten en 

de GGZ met betrekking tot het herstel van de cliënt. 

Ambulantisering  

De afgelopen jaren zien we dat cliënten steeds vaker behandeld kunnen 

worden, zonder dat daarbij een opname nodig is. Deze beweging zet zich 

naar verwachting nog enkele jaren door, er zal echter altijd een (beperkt) 

aantal opnamebedden nodig blijven. Deze ontwikkeling loopt in lijn met 

de ontwikkeling naar een participatiesamenleving, waarin de nadruk 

wordt gelegd op zelfredzaamheid en inzet van informele steunsystemen, 

maar ook invulling wordt gegeven aan de wens van cliënten om zo lang 

mogelijk in hun eigen omgeving te wonen. 

Wat betekent dit voor ons? 

Door de regie en verantwoordelijkheid meer bij de cliënt leggen zal de 

cliënt meer in zijn kracht komen te staan en de aansluiting bij zijn 

omgeving behouden of sneller hervinden. Het aantal opnames wordt 

minder en ook de duur van opnametrajecten wordt korter (waar 

mogelijk). We behandelen cliënten steeds meer op afspraak op een 

locatie bij ons of bij hen thuis. Door dit alles neemt onze 

opnamecapaciteit af. Dankzij de combinatie van het herstelgericht 

benaderen van cliënten en het inzetten van andere behandelvormen 

blijven we in staat om cliënten passende hulp te bieden. Zo gebruiken we 

steeds meer andere dan traditionele behandelvormen, bijvoorbeeld 

FACT-zorg (Functional Assertive Community Treatment) en IHT (Intensive 

Home Treatment). Bovenstaande veranderingen betekenen dat we als 

organisatie leren om op een andere manier zorg te bieden.  

Cliënten kiezen bewuster en behouden meer eigen regie 

tijdens hun behandeling 

Er is steeds meer informatie over zorgaanbieders voor iedereen 

beschikbaar. Bij organisaties buiten de zorg zien we al langer dat klanten 

informatie die digitaal beschikbaar is (bijvoorbeeld websites en reviews), 

gebruiken om bewust te kiezen voor een bepaald product of organisatie. 

Ook in de zorg is deze ontwikkeling ingezet. Cliënten hebben steeds vaker 

al iets gelezen over wat er aan de hand kan zijn, of over welke 

mogelijkheden er bestaan om hiervoor hulp en ondersteuning te krijgen. 

Dat geeft hen al meer een beeld van wat ze kunnen verwachten en zorgt 

ervoor dat zij aan het begin van het proces al meer regie hebben. Deze 

regie moet de cliënten zoveel mogelijk behouden gedurende hun 

behandeltraject.  

Wat betekent dit voor ons? 

We moeten beter laten zien wat we doen. Dat willen we zichtbaar maken 

op onze website, in het cliëntenportaal, maar willen we ook laten zien in 

vakbladen, op symposia en in nieuwsartikelen. Zodat duidelijk is waarvoor 

men bij ons terecht kan, als dat nodig mocht zijn. Ook de eigen regie bij 

cliënten in de keuze voor de behandeling en gedurende de behandeling 
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moedigen we actief aan. Het is van belang dat cliënten en/of 

naastbetrokkenen samen met hun behandelaren bewuste keuzes maken 

over welke methodes worden ingezet en dat cliënten ook tijdens de 

behandeling leren in hun eigen kracht te staan. Hierbij maken we een 

afweging tussen vakinhoudelijke kennis van behandelaren en persoonlijke 

voorkeuren van de cliënt. Ontwikkelingen binnen onze organisatie naar 

werken vanuit eigen regie en kracht van de cliënt zijn gestoeld op het 

herstelgerichte gedachtegoed. 

Technologische innovatie  

Ontwikkelingen op technologisch gebied zorgen voor nieuwe vormen van 

zorgverlening, organisatie en communicatie. Dat zien we terug in vormen 

van communicatie tussen de behandelaar en de cliënt (bijvoorbeeld via e-

mail en beeldbellen) en bij het digitaal volgen van behandelvormen via 

eHealth en de mobiele telefoon (/tablet) variant daarvan: mHealth. We 

verwachten dat in de komende jaren, technologische innovatie steeds 

meer nieuwe mogelijkheden zal opleveren om beter aan te sluiten bij de 

cliënt en diens hulpvraag.  

Wat betekent dit voor ons? 

We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het actualiseren van de 

basis van onze ICT en applicaties en aan interne digitalisering van dossiers 

en processen. Dit is bijna afgrond en in de komende jaren kunnen we 

meer van onze capaciteit bij ICT en applicatiebeheer inzetten om te 

innoveren voor onze medewerkers en cliënten. Zo loopt er een project 

waardoor het voor cliënten mogelijk is geworden om digitaal in te loggen 

in hun dossier: Mijn GGZ WNB. Binnen dat portaal worden onderdelen 

ontwikkeld voor digitale communicatie met de behandelaar en voor het 

digitaal volgen van behandelingen/trainingen. De nieuwe technologische 

mogelijkheden helpen ons dus bij het digitaal ondersteunen van het 

zorgproces. Daarnaast wordt het mogelijk om (een groter deel van) de 

behandeling te digitaliseren. Dat vraagt inzet op inhoudelijke innovatie en 

vraagt een verandering in ons beeld van hoe een behandeling er uit moet 

zien. Ook daar gaan we de komende jaren hard aan werken.  

Ontwikkelingen in de financiering 

In de afgelopen jaren is een groot deel van de financieringsstromen 

veranderd. Zo is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg (Jeugdwet) 

en de ondersteuning van mensen met een beperking (Wet 

maatschappelijke ondersteuning: Wmo) bij de gemeentes komen te 

liggen. Daarnaast is langdurige intensieve zorg vanaf 2015 georganiseerd 

via de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wordt geïndiceerd via het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze veranderingen gaan gepaard met (forse) 

bezuinigingen. De komende jaren verwachten we minder forse 

veranderingen, maar zal er wel verfijning ontstaan in de manier van 

samenwerken tussen zorgaanbieders en financiers. 

Wat betekent dit voor ons? 

Het veld van zorgaanbieders en financiers is groter geworden. Daarop 

passen we onze interne systemen aan. We stemmen steeds meer zaken af 

met een groter onderdeel van het zorgveld (meerdere 

zorgaanbieders/financiers) in aanvulling op de individuele aanbieder – 

financier contacten. Zo kunnen we vanuit het gezamenlijk overleg zorgen 

dat elke cliënt een passend zorgaanbod krijgt, georganiseerd vanuit één of 

zo nodig meerdere instellingen. Hiervoor worden nieuwe 

samenwerkingsverbanden opgezet. Dat is ook nodig om met de huidige 

en toekomstige krimpende beschikbare financiële middelen, iedereen die 

het nodig heeft, passende zorg te kunnen bieden. 
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Voor ons als organisatie leiden ontwikkelingen in de financiering tot 

belangrijke uitgangspunten voor onze meerjarenbegroting, waarin we 

streven naar financiële gezondheid. Op basis van afspraken binnen het 

veld en gegevens van eerdere jaren, begroten we de zorg die we 

verwachten te leveren en de middelen (voornamelijk personeel) die 

daarvoor nodig zijn. 

Demografische ontwikkelingen  

Demografie gaat over de opbouw van de bevolking in bijvoorbeeld 

leeftijd, geslacht, nationaliteit en spreiding. Demografische 

ontwikkelingen zijn van invloed op de aantallen mensen die bepaalde 

psychische aandoeningen hebben in een bepaalde regio en daarmee op 

de hoeveelheid hulpvragen, waar op ingespeeld moet worden. Wonen er 

in een gebied bijvoorbeeld meer ouderen dan zijn er in totaal ook meer 

ouderen die hulp nodig hebben. 

Leeftijd en bevolkingsgrootte 

Wat betreft de levensverwachting in Nederland, wordt in de komende 

jaren een sterke groei verwacht in het aantal 65- en 80-plussers. Zie figuur 

1. Daarnaast zullen er in verhouding tot de rest van de populatie ook 

steeds meer ouderen zijn (vergrijzing).  

 

Zoals in onderstaande afbeelding te zien is wordt verwacht dat de totale 

bevolking in de regio West-Brabant de komende jaren nog licht zal 

groeien en dat deze na 2030 zal afnemen. 

 

 

Figuur 2. Verwachte bevolkingsgroei t/m 2050 

 

In januari 2016 wonen er in ons verzorgingsgebied (Bergen op Zoom, 

Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen, Woensdrecht 

en Tholen), in totaal ruim 302.000 mensen (bron: CBS). In onderstaand 

figuur is te zien dat deze populatie de afgelopen jaren ongeveer gelijk is 

gebleven. De verhouding binnen de populatie verschuift al enigszins naar 

minder jeugdigen en meer ouderen. 

Figuur 1: Aantal 65- en 80-plussers, 

1950-2012 (meetpunt 1 januari) en 

prognose aantal 65- en 80-plussers, 

2013-2060 (Bron: CBS 

Bevolkingsstatistiek; CBS 

Bevolkingsprognose voor 2013-

2060). 

 

http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/vergrijzing/toekomst/#reference_5138
http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/vergrijzing/toekomst/#reference_5138
http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/vergrijzing/toekomst/#reference_5179
http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/vergrijzing/toekomst/#reference_5179
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Figuur 3: Ontwikkeling aantal 

inwoners in ons verzorgingsgebied in 

enkele leeftijdsklassen, van 2010 t/m 

2015. 

(bron gegevens: CBS) 

 

 

EPA 

De cliëntengroep met ernstige psychische aandoeningen (EPA) kenmerkt 

zich door langdurig matig tot slecht functioneren en complexe problemen 

op verschillende niveaus in hun leven. Ze hebben onder andere een 

mindere gezondheidstoestand dan de gemiddelde Nederlander. In 

Nederland zijn dit ongeveer 160.000 mensen met een totaal van 3,4 

miljard aan zorgkosten in de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. 

Zie figuur 4 voor aantallen per zorgzwaartecategorie. Als we kinderen, 

adolescenten en mensen boven de 65 jaar toevoegen aan de 

bovengenoemde 160.000 komen we aan zo’n 216.000 EPA-cliënten in 

Nederland2. Een groot deel van onze cliënten valt binnen deze EPA-groep. 

Als we naar verhouding omrekenen hoeveel EPA-cliënten er in ons 

verzorgingsgebied wonen, komen we uit op een kleine 4000 mogelijke 

EPA-cliënten. 

Figuur 4. Landelijk aantal EPA-cliënten in verschillende niveaus van zorg. Bron EPA-

vignettenstudie (2014)3. 

Maatschappelijke diversiteit 

De maatschappelijke en culturele diversiteit is toegenomen met de 

instroom van immigranten in de afgelopen tientallen jaren. Er zijn al 

verpleeg- en verzorgingstehuizen die afdelingen opzetten voor 

bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse ouderen. Ook zien we het aantal 

vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvraagt en zich hier vestigt, sterk 

 
2 Op basis van Consensusdocument EPA (Philippe Delespaul) 2012: zorgprevalentie 
216.000 cliënten. Dit is ongeveer 75% van de populatieprevalentie (281.000) 

3 Rapportage EPA-vignettenstudie, Zorgverzekeraars Nederland mei 2014 
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toenemen. Deze mensen nemen ook hun eigen maatschappelijke en 

culture achtergrond mee en moeten wennen aan een heel andere wereld. 

Een deel van hen heeft hier hulp bij nodig. Ook hebben deze mensen 

vaker hulp nodig bij traumaverwerking. 

Wat betekent dit voor ons? 

In totaal blijft de populatie in ons verzorgingsgebied ongeveer even groot, 

wel neemt het aandeel ouderen aanzienlijk toe. Er wordt verwacht dat 

hiermee ook de hoeveelheid zorg en de periode waarin zij zorg nodig 

hebben toeneemt. Om te zorgen dat de zorgkosten niet oplopen is het 

van belang dat we ons richten op zoveel mogelijk afstemming en 

samenwerking met de zorgmarkt. Wie levert welke zorg, zodat cliënten 

met minder specialistische zorg toe kunnen? Ook vroege signalering van 

psychische problematiek is belangrijk (door bijvoorbeeld onze partners 

die in de wijk werken, hierop te trainen). Wanneer vroeg ingegrepen 

wordt, kan mogelijk worden voorkomen dat iemand ernstige 

problematiek ontwikkelt, waarvoor specialistische ggz nodig is.  

Daarnaast willen we als organisatie bij het aannemen van personeel 

rekening houden met de aansluiting bij de maatschappelijke en culturele 

diversiteit van de cliënten. Aansluiting bij de taal die een cliënt spreekt en 

affiniteit om (de invloed van) zijn culturele beweegredenen beter te 

kunnen inschatten en begrijpen zijn daarbij van belang.  

Verder vinden we het belangrijk om met het zorgveld af te stemmen waar 

vluchtelingen voor hulp terecht kunnen en wie hiervoor welke 

(specialistische) expertise biedt en eventueel versterkt. 
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“

 

  

We maken gebruik van technologische 

ontwikkelingen om onze cliënten zo 

goed mogelijk te ondersteunen. 

 

 

” 
 

 “We maken gebruik van technologische 

ontwikkelingen om onze cliënten zo goed 

mogelijk te ondersteunen.” 
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4. Welke doelstellingen kiezen we? 

In het licht van onze missie, visie en ontwikkelingen zien wij drie 

strategische thema’s voor de periode 2017 t/m 2020.  

Vele betrokkenen, zowel binnen als buiten onze organisatie hebben 

meegedacht om onze doelstellingen te formuleren. Zij vormen daarbij 

een belangrijke bron. In onderstaande alinea geven we een sfeerbeeld 

van de gesprekken weer in een woordwolk. In de alinea daarna vatten 

we kort samen welke strategische thema’s naar voren kwamen. Waarna 

de doelstellingen die we kiezen worden beschreven. In hoofdstuk 5 

werken we voor elke doelstelling, puntsgewijs uit welke resultaten we 

willen behalen om deze doelstellingen te realiseren. 

Sfeerbeeld geleverde inbreng 

In onderstaande afbeelding is een woordwolk weergegeven, deze is 

opgebouwd op basis van alle tekst van de gehouden interviews. Hoe 

groter een woord is weergegeven hoe vaker het in de gesprekken aan bod 

is geweest. Dit geeft de positieve sfeer en bereidheid tot samenwerking 

omwille van betere zorg voor de cliënt weer.  

 

 

 

 

 

 

Thematische analyse 

GGZ WNB kiest voor enerzijds verbreding van samenwerking (thema 1): 

we treden naar buiten, versterken de samenwerking met partners en 

ketenpartners en breiden deze uit. En anderzijds voor verdieping van onze 

expertise (thema 2): we blijven de specialistische ggz aanbieder en 

ontwikkelen ons daarin door. Door beide richtingen te bewandelen 

kunnen we de meeste meerwaarde creëren voor de gezondheid in ons 

werkgebied. Om de doelstellingen bij deze thema’s waar te maken is een 

aantal interne randvoorwaarden van belang (thema 3). 

Alle doelstellingen zijn gekozen ten behoeve van een verbetering van de 

kwaliteit van zorg die we voor onze cliënten nastreven.  

Hoofdthema 1. Samenwerking met partners verbreden. 

Zowel onze partners als wijzelf vinden het belangrijk dat we inzetten op 

communicatie over waarvoor men bij ons terecht kan. We willen actief 

inspelen op het breed inzetten van onze kennis in 

samenwerkingsverbanden, zodat cliënten, eerder, slimmer, efficiënter en 

mogelijk korter ondersteund worden, in hun herstelproces.  

 

We zien veel kansen voor het opzetten of uitbreiden van innovatieve 

samenwerkingsverbanden met zowel onze financiers, partners en collega-

instellingen om te zorgen dat alle doelgroepen in de regio zo goed 

mogelijk worden bediend.  
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Doelstellingen bij Verbreding van samenwerking: 

1) We maken helder welke zorgvragen wij met onze 

specialistische expertise kunnen beantwoorden en stemmen 

dat af met onze partners, zodat alle doelgroepen door het 

meest passende veld worden bediend; 

2) We nemen een flexibele en ondernemende houding aan; 

3) We leren van andere (zorg)instellingen en sectoren best 

practices. 

 

Hoofdthema 2. Specialistische expertise verdiepen 

We vinden het belangrijk om onze expertise te blijven doorontwikkelen, 

te innoveren en via onze innovaties andere onderdelen binnen en buiten 

de organisatie te inspireren en te versterken. Ook onze partners geven 

aan veel waarde te hechten aan onze specialismes en het belangrijk te 

vinden om gebruik te kunnen maken van onze kennis en expertise. 

 

Doelstellingen bij Verdieping van expertise: 

1) We ontwikkelen onze zorg inhoudelijk verder en innoveren;  

2) We gaan uit van een integrale, herstelgerichte benadering. 

 

Hoofdthema 3. Interne speerpunten 

Om de doelstellingen bij bovenstaande thema’s waar te maken is een 

aantal algemene randvoorwaardelijke doelstellingen van belang: 

a) Medewerkers beschikken, vanuit een passende disciplinemix, 

over competenties (kennis, kunde en flexibiliteit) en zijn 

gemotiveerd om mee te groeien met bovenstaande 

veranderingen en staan in hun kracht (talenten worden 

optimaal benut en we maken gebruik van eigen regie en van 

het nieuwe werken4); 

b) Medewerkers zijn tevreden en zijn trots op de organisatie; 

c) Onze gebouwen en ons terrein zetten we slimmer in, om bij 

te dragen aan de overige geformuleerde doelen; 

d) We innoveren ook op technologisch vlak (o.a. om bij te 

dragen aan het verlagen van de administratieve lasten, om 

‘het nieuwe werken’ in te voeren en eHealth verder te 

ontwikkelen), waar mogelijk in samenwerking met andere 

organisaties. 

Wat betekenen deze veranderingen voor … ? 

Zoals eerder gesteld zijn alle doelen gekozen op basis van een verbetering 

van de kwaliteit van zorg die we voor onze cliënten nastreven. In 

onderstaande alinea’s gaan we kort in op de veranderingen die men 

vanuit verschillende perspectieven het meest zal merken. 

In het algemeen zullen tijdens het werken aan deze doelstellingen: 

- Cliënten die al gebruik maken van onze zorg, gaan merken 

dat onze benadering verandert: we richten ons minder alleen 

op de diagnose en meer op het totaalplaatje, cliënten krijgen 

daarbij meer eigen regie én meer eigen verantwoordelijkheid 

(shared decision making is daarbij een uitgangspunt).  

Naasten worden meer betrokken in het zorgproces. Ook 

ervaren cliënten en hun naastbetrokkenen dat we beter 

bereikbaar zijn (zowel digitaal via de website en het 

 
4 Waar mogelijk werken we plaats- en tijdonafhankelijk. 
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cliëntenportaal als fysiek qua nabijheid en openingstijden).  

Met betrekking tot de zorg zal de cliënt tevens merken dat 

een groter deel van de zorg die we bieden in nauwe 

samenwerking met andere organisaties wordt geleverd.  

 

Nieuwe cliënten zullen dit niet als verandering ervaren, maar 

worden ook op deze manier benaderd. Zij zullen ervaren dat 

zijzelf en hun naasten actief worden betrokken in het 

vormgeven van hun zorgproces en zullen een goede 

bereikbaarheid ondervinden. 

 

- Het netwerk zal merken dat we onze samenwerking 

verbreden en meer actief naar buiten zijn gericht. Met het 

netwerk bedoelen we onze huidige en toekomstige 

samenwerkingspartners. We gaan samen met het netwerk 

verder bouwen aan de ideeën die er zijn om elkaar meer te 

versterken of aan te vullen. Verschillende onderdelen van 

GGZ WNB zijn in de afgelopen jaren 

samenwerkingsverbanden aangegaan met (onderdelen van) 

andere organisaties. We merken in het zorgveld dat er, onder 

andere vanwege de huidige ontwikkelingen in de zorgmarkt, 

meer vragen en ideeën leven bij andere organisaties om op 

verschillende manieren samen te werken. Daar gaan we 

graag op in. 

 

- De medewerkers zullen merken dat we van ze vragen mee te 

veranderen en bij te dragen aan de gestelde doelen, op 

welke manier hangt af van de functie en positie van de 

medewerker. Ook zullen ze ervaren dat ze meer regie krijgen, 

zowel in de manier waarop hun afdeling een verandering 

oppakt, als op de regie in het proces met de cliënt. De 

uitwerking hiervan zal een onderdeel vormen van de 

(jaar)plannen, zoals genoemd in hoofdstuk 6. 
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“

 

  

Herstelgericht werken betekent dat we uitgaan van 

mogelijkheden in plaats van beperkingen. We hebben 

vanuit deze werkwijze ook aandacht voor arbeid in 

het leven van onze cliënten. 

 

 

” 
 

 
“Herstelgericht werken betekent dat we uitgaan van mogelijkheden in 

plaats van beperkingen. We hebben vanuit deze werkwijze ook aandacht 

voor werk in het leven van onze cliënten.” 
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5. Hoe bereiken we deze 

versterking van samenwerking en 

onze specialistische expertise? 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we voor de vijf doelstellingen en de 

bijbehorende randvoorwaarden, puntsgewijs op welke resultaten we 

ons richten om de doelstellingen te bereiken. De uitwerking van hoe we 

dat gaan uitvoeren en grotendeels ook bij welke functionarissen we dat 

beleggen zal op tactisch niveau worden gedaan. 

Te behalen resultaten bij thema  

- Samenwerking verbreden - 
 

1) Helder maken welke zorgvragen wij met onze specialistische 

expertise kunnen beantwoorden en dat met anderen 

afstemmen, zodat alle doelgroepen door het meest 

passende veld worden bediend:  

• Helder communiceren naar onze omgeving: via de 

website, PR, positieve nieuwsberichten, vakbladen, 

symposia en social media.  

• Onze bereikbaarheid verbeteren voor de cliënt en onze 

partners (zowel digitaal via de website als fysiek qua 

nabijheid en openingstijden). 

• Transparantie naar verwijzers verbeteren door 

frequenter en doelgerichter te communiceren. 

• In kaart brengen welke doelgroepen onze 

specialistische expertise nodig hebben en afstemmen 

met andere aanbieders wie wat doet (o.a. qua 

preventie, nieuwe doelgroepen op het snijvlak met 

somatiek en qua bijdrage aan de acceptatie van onze 

cliënten in de samenleving). 

 

2) Flexibele en ondernemende houding:  

• Snel en flexibel, vraaggericht en servicegericht leren 

inspelen op de wensen van de markt (dus zowel van de 

cliënt als van samenwerkingspartners). Daarvoor is 

decentrale regelruimte van belang. 

• Onderzoeken hoe we onze expertise breder kunnen 

inzetten in samenwerking met onze huidige en nieuwe 

partners door trainingen en consultatie te bieden, 

personeel te detacheren, of door het ontwikkelen van 

gezamenlijke zorgproducten. Preventie van ernstige 

psychische problematiek door vroeg te signaleren en in 

te grijpen is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

• Op- en afschalen van de zorg die een cliënt krijgt intern 

en extern goed inregelen (inclusief overdracht). 

 

3) Leren van andere (zorg)instellingen en sectoren: 

• Door meer de verbinding aan te gaan met andere 

(zorg)instellingen in andere sectoren en hierbij een 

open onderzoekende houding aan te nemen, kunnen 

we leren van elkaars successen, vergissingen en 

leerprocessen op allerlei gebieden.  



 

20 

 

Te behalen resultaten bij thema  

- Specialistische expertise verdiepen - 
 

1) Inhoudelijk blijven groeien en innoveren: 

• Innovatie in de zorg o.a. voor de gebieden waarop we 

hoogspecialistische ggz bieden: agressie en antisociaal 

gedrag; en ouderenpsychiatrie. Ook wordt er een HIC 

afdeling ingericht (High & Intensive Care), om beter 

aan te sluiten bij de hulpvragen van cliënten die 

verkeren in ernstige psychiatrische crisis en waarbij de 

kans op gevaar hoog is. 

Daarnaast blijven we FACT, IHT en de basis ggz: 

GGZuidland doorontwikkelen. Met innovatie en 

doorontwikkelen bedoelen we dat we de kwaliteit van 

de zorg en het aansluiten bij de hulpvraag van cliënten 

continu willen verbeteren door nieuwe methoden te 

ontwikkelen, maar ook door huidige methodes te 

verbeteren. Waarbij we het belangrijk vinden om te 

evalueren door resultaten te meten, maar ook door in 

gesprek te gaan met cliënten en hun naasten.  

• Ook zorgen we dat we op de hoogte zijn van andere 

ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en leiden 

we hiervan verbeteringen in onze overige 

behandelmodules af. 

• Wetenschappelijk onderzoek gaan we zoveel mogelijk 

koppelen aan onze hoogspecialistische gebieden, maar 

we zullen ook bijdragen aan onderzoek naar 

herstelgerichte zorg. 

 

2) Integrale, herstelgerichte benadering: 

• Leren uit te gaan van mogelijkheden van de cliënt en 

zoveel mogelijk insteken op een zorg die eindig is, 

waarna de cliënt voldoende in zijn kracht komt om 

verder te kunnen. Daarbij is eigen 

regie/verantwoordelijkheid van de cliënt van belang en 

leren we om daar meer nadruk op te leggen, zodat de 

cliënt een zinvol bestaan opbouwt naast, met of na de 

beperkingen van zijn psychische aandoening.  

We overleggen welke vormen van regie en 

verantwoordelijkheid voor een cliënt passend zijn, in 

de fase waarin hij zich bevindt. De cliënt mag erop 

blijven vertrouwen dat we in zijn beste belang 

handelen, ook wanneer het nodig is om een deel van 

de regie of verantwoordelijkheid over te nemen.  

Belangrijke naasten van de cliënt betrekken we bij de 

behandeling.  

• We gaan uit van een combinatie van inzetten van een 

veranderingsgerichte of herstelgerichte benadering, 

afhankelijk van de fase waar een cliënt zich in bevindt. 

De zorgpaden en zorglogistiek scheppen kaders ter 

ondersteuning van de inhoud van de zorg. 

• We hebben aandacht voor herstel op andere 

belangrijke levensgebieden: werk, financiën, 

huisvesting en sociale contacten. Er wordt een 

afweging gemaakt of we dit zelf ook uitvoeren of 

daarvoor partners inschakelen, tijdens of na de 

behandeling.  

• Het vervolg beter inregelen: we zorgen dat een cliënt 

handvaten meekrijgt voor als het even minder goed 
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gaat en dat hij weet op welke naasten of instelling hij, 

in bepaalde situaties, kan terugvallen. 

• Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol om 

herstelgericht werken verder in te bedden in de 

organisatie.  

Te behalen resultaten bij thema  

- Interne speerpunten - 

 

a) Medewerkers beschikken, vanuit een passende 

disciplinemix, over competenties (kennis, kunde en 

flexibiliteit) en zijn gemotiveerd om mee te groeien met 

bovenstaande veranderingen en staan in hun kracht 

(talenten worden optimaal benut en we maken gebruik van 

eigen regie en van het nieuwe werken). 

• Training/coaching per team inzetten op wat er nodig is 

om aan bovenstaande te voldoen.  

• We voeren strategisch HR- en opleidingsbeleid om in 

te spelen op de benodigde functies voor de langere 

termijn. 

• We verwachten nog steeds dat onze organisatie moet 

krimpen de komende jaren, de ingezette duurzame 

krimp zal worden doorgezet. 

• We werken naar de identiteit van een lerende 

organisatie, waarbij we voortdurend toetsen en 

verbeteren. 

 

b) Medewerkers zijn tevreden en zijn trots op de organisatie. 

• Naast de punten bij het vorige doel is het belangrijk 

om aandacht te hebben voor wat er goed gaat en de 

successen die we behalen ook te vieren en te delen 

binnen en buiten de organisatie.  

 

c) Onze gebouwen en ons terrein zetten we slimmer in, om bij 

te dragen aan de geformuleerde doelen. 

• Van oudsher beschikken we over een mooi landgoed 

(Vrederust) en bepaalde gebouwen, die echter niet 

altijd meer passen bij de zorg die we willen bieden. Het 

is van belang om (in afstemming met onze partners) 

breed te onderzoeken op welke andere manieren we 

deze gebouwen en het landgoed kunnen inzetten om 

meer of andere toegevoegde waarde te leveren, de 

opbrengsten te verhogen en/of de kosten te verlagen.  

 

d) We innoveren ook op technologisch vlak onder andere om 

bij te dragen aan het verlagen van de administratieve lasten, 

om ‘het nieuwe werken’ in te voeren en eHealth verder te 

ontwikkelen, waar mogelijk in samenwerking met andere 

organisaties. 

• Hiermee zijn we goed op weg. Zoals we eerder in dit 

document noemden zijn in de afgelopen jaren 

bijvoorbeeld verschillende processen en dossiers 

gedigitaliseerd en werken we nu aan de 

doorontwikkeling van ons cliëntenportaal. Het is van 

belang om het ontwikkelde ICT Strategieplan 2015-

2018 verder uit te voeren.  
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“

 

  

Elk onderdeel stelt vanuit zijn eigen perspectief 
vast wat er bijgedragen moet worden aan het 
geheel, maar de focus kiezen we gezamenlijk. 

 

 

” 
 

 
 

“Elk onderdeel stelt vanuit zijn eigen perspectief vast wat 

er bijgedragen moet worden aan het geheel, maar de focus 

kiezen we gezamenlijk.” 
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6. Van een strategie naar een 

(jaar)plan 

In dit document hebben we beschreven welke ontwikkelingen we voor de 

komende jaren voorzien en hoe we daarop inspelen door doelen te 

stellen en in grote lijnen te schetsen hoe we daar gaan komen.  

In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat we vaak te veel, tegelijk 

willen. Die valkuil willen we vermijden door vanuit dit plan gericht met 

thema’s aan de slag te gaan voor bepaalde periodes.  

Elk onderdeel stelt vanuit zijn eigen perspectief vast wat er bijgedragen 

moet worden aan het geheel, maar de focus kiezen we gezamenlijk. Dat 

doen we door te werken met één thema per kwartaal, dat gekozen wordt 

vanuit een strategisch overleg. 

Bij de implementatie van dit plan gebruiken we de besturingsvisie als 

leidraad in hoe we werken en met elkaar omgaan. Tevens is het van 

belang om de vooruitgang te monitoren en te bewaken en daarover 

regelmatig, op verschillende niveaus, terugkoppeling te geven. 

Tot slot leggen we in onderstaande alinea’s de verbinding met de 

meerjarenbegroting. De begroting voor de komende jaren is gebaseerd op 

ontwikkelingen in de zorgvraag en afspraken met financiers.  

In het algemeen verwachten we op basis hiervan dat we als organisatie 

zullen blijven krimpen, met in verhouding met name een krimp in 

klinische zorg. De samenwerkingsvormen die we n.a.v. dit strategisch plan 

gaan verbreden kunnen pas in de begroting worden meegenomen 

wanneer de mogelijkheden zijn verkend en de afspraken concreet zijn 

gemaakt. Wat we wel meenemen zijn de volgende uitgangspunten: 

o Alle klinische zorg wordt afgebouwd met 33 procent door 

ambulantisering (of bij de LGGZ door minder instroom), zoals 

afgesproken in het bestuurlijk akkoord. Ambulante zorg of 

Intensive Home Treatment worden ingezet om waar 

mogelijk, opnamen te voorkomen. De zorg die tijdens een 

klinisch verblijf geboden wordt, zal gemiddeld genomen 

intensiever worden.  

o Begeleid zelfstandig wonen zal anders worden ingevuld: we 

kiezen ervoor niet als verhuurder van woonruimten op te 

treden en deze cliënten vormen van ambulante zorg te 

bieden (of door te laten stromen naar FACT of de basis ggz). 

Bij zorg die vanuit de gemeente wordt gefinancierd, wordt 

van ons verwacht deze kwalitatief, maar goedkoper te 

realiseren. Bij zowel de jeugdzorg als beschermd wonen 

wordt door de gemeentes gevraagd om meer in de keten en 

met de omgeving van de cliënt samen te gaan werken om tot 

efficiëntere zorgprocessen te komen. 

o We verwachten een stabiele of licht groeiende instroom aan 

cliënten in de basis ggz. 

o Selectieve inkoop van de zorgverzekeraars kan ervoor zorgen 

dat we minder cliënten met bepaalde lichtere stoornissen 

zullen behandelen. 

o We verwachten dat de inkoop in de forensische psychiatrie 

redelijk stabiel zal zijn. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten en een voldoende daarop 

afgestemde inzet van middelen (met name personeel) wordt voor de 

komende jaren een positief exploitatieresultaat verwacht. 
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Colofon 
Aan het tot stand komen van dit document hebben vele personen en 

gremia binnen en buiten de organisatie bijgedragen. Daarvoor willen wij 

hen hartelijk danken. 

De digitale versie is te vinden op onze website www.ggzwnb.nl. 

 

Auteur:   Jenny Jansen 

Redactie:  Patrick Knapen, Jenny Jansen, Karin Lemmens 

(KPMG Plexus) en Carla Jacobs 

Inbreng en toetsing: Leidinggevend kader, Raad van Bestuur, Raad van 

Toezicht, ondernemingsraad, centrale 

cliëntenraad, familieraad, platform 

ervaringsdeskundigen en verschillende 

medewerkers van GGZ WNB 

 Management, bestuur en adviseurs van onze 

externe partners op het gebied van (keten)zorg, 

financiering, wonen, werken en cliëntenbelang  

Vormgeving:   Jenny Jansen 

Fotografie:   Marianne Touw en Wim Hogewoning 

Schilderij voorpagina: Diana Simons, titel schilderij: 'Acquamarina’ 
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Bijlage 1.  

Onze doelgroepen in beeld 

 

In deze bijlage schetst elke RVE (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid) 

en het Zorgdienstencentrum (ZDC) een beeld van de doelgroep die zij 

bedient.  

Telkens beschrijven we algemene kenmerken van de doelgroep, brengen 

we in beeld welke samenwerkingspartners er intern en extern specifiek 

van belang zijn voor deze RVE en geven we informatie over de omvang 

(aantal cliënten waarvoor een onderdeel eindverantwoordelijk5 was in 

2015) en financiering weer.  

Bij elk onderdeel komt één of meerdere casusbeschrijvingen aan bod om 

dat beeld levendiger te maken. Deze beschrijvingen zijn altijd slechts één 

of enkele van de vele voorbeelden die er gegeven kunnen worden en 

kunnen niet gezien worden als representatief voor de hele doelgroep van 

een zorgonderdeel. De weergegeven namen van personen zijn fictief. 

Als geheel biedt dit hoofdstuk inzicht in wie onze doelgroepen zijn, wat 

voor soort zorgvragen wij beantwoorden en welke medewerkers en 

samenwerkingspartners daarvoor nodig zijn. Tevens geeft dit weer over 

welke expertise een zorgonderdeel beschikt. Op basis daarvan kan 

worden overlegd over welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking in 

de vorm van bijvoorbeeld consultatie, training of detachering. 

 
5 Het betreft het aantal unieke cliënten waarvoor een onderdeel eindverantwoordelijk 
was in 2015. De optelsom van deze aantallen komt uit op een groter getal dan het 
totale aantal cliënten dat door GGZ WNB is gezien. Een deel van de cliënten is intern 
doorgestroomd.  

Afkortingen zijn waar mogelijk uitgeschreven. Voor de overige afkortingen 

is achteraan deze bijlage een lijst met de betekenissen opgenomen.  

Doelgroepen op RVE niveau 

De volgorde waarin onze RVE’s aan bod komen is: 

• GGZuidland 

• RVE Kinder- Jeugd- en Jongvolwassenenpsychiatrie 

• RVE Veranderingsgericht  

• RVE Forensische psychiatrie en LVB  

• RVE Ouderenpsychiatrie 

• RVE Spoedzorgketen 

• RVE’s FACT en WOZ Bergen op Zoom & Roosendaal  

• RVE Residentiële psychiatrie 

• Het ZDC  

o Care en Cure 

o Platform ervaringsdeskundigen 
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Omvang en financiering  
 
Aantal cliënten in 2015 

• 950 cliënten  

Per financieringsvorm (in %) 

• 100% Zvw (Zorgverzekeringswet) 

Verwachte ontwikkelingen komende jaren: De generalistische basis ggz zit in een 
groeisegment, doordat de behandelingen korter en goedkoper zijn dan in de 
specialistische ggz. 

Medewerkers en samenwerking 

 

Welke soort medewerkers zijn er nodig?  

• GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, psychiaters. 

• Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, 
verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners. 

Interne samenwerkingspartners: Crisisdienst, FACT Bergen op Zoom en Roosendaal. 
 
Externe samenwerkingspartners: 
WijZijn, sociale domein, gemeenten, huisartsen, praktijkondersteuner GGZ, Kentra 
verslavingszorg, andere basis ggz instellingen en zorgverzekeraars. 

Doelgroep kenmerken 

Kenmerken doelgroep:  

Cliënten van 18 tot 90 jaar, met een laag complexe en matig risicovolle psychiatrische 
aandoening, of met een stabiele chronische psychiatrische aandoening. 

Zorgpaden: 1) Angst/trauma, 2) Stemming, 3) ADHD, 4) Persoonlijkheid,  
5) Agressie regulatie. De intensiteit van de geboden zorg is gebaseerd op de 
prestatie indicatoren: kort, middel, intensief en chronisch. 

Soort zorg: Ambulante behandeling. 

Doelstelling: Ons uitgangspunt is het aanpakken van mentale klachten door een zo kort 
maar krachtig mogelijke behandeling toe te passen. Zo blijft de cliënt niet onnodig lang in 
therapie. Ons doel is klachten te verminderen door te kijken naar ieders gezonde kant. De 
cliënt houdt bij GGZuidland zoveel mogelijk de eigen regie over de behandeling. 

 

Casusomschrijving 

Erik is 28 jaar, heeft een universitaire studie in informatiekunde afgerond en heeft een 
baan gevonden. Eenmaal aan het werk, voelt hij zich down, en loopt hij al snel tegen de 
druk van het werk aan. De druk van verantwoording die hij voelt, is voor hem moeilijk te 
verdragen. Erik meldt zich af en toe een paar dagen ziek, maar gaat daarna weer aan het 
werk. De gevoelens van stress, slecht slapen en niet lekker in zijn vel zitten, heeft hij 
maanden genegeerd. Tot dat zijn werkgever bemerkt dat het niet goed met hem gaat en 
hem verzoekt naar de huisarts te gaan. Die verwijst hem door naar de generalistische basis 
ggz met depressieve en angst klachten. Op basis van diagnostisch onderzoek, wordt 
gekozen voor een behandeling, met als belangrijkste deel cognitieve gedragstherapie, die 
Erik deels individueel en deels in een groep volgt. Daarnaast krijgt hij medicatie.  

Evert is 55 jaar en vanaf zijn 16e jaar heeft hij psychiatrische klachten. Hij heeft de 
afgelopen jaren behandeling gekregen bij verschillende GGZ-instellingen. Hij is opgenomen 
geweest en is hersteld door hem te helpen in zijn kracht te komen. Evert is nu cliënt bij 
GGZuidland, met een soort strippenkaart. Hij kan contact opnemen wanneer hij het nodig 
vindt. Evert heeft als dagbesteding vrijwilligerswerk, maar zou graag naar een  
betaalde baan willen. 
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Casusomschrijving 

Cindy is 4 jaar en is bekend met agressief gedrag thuis en op school. De kinderarts verwijst 
haar voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeladvies naar de gespecialiseerde ggz, 
gezien het anderen niet is gelukt haar te helpen.  
Uit uitgebreid diagnostisch onderzoek blijkt o.a. dat de zwangerschap en bevallingsperiode 
erg stressvol verlopen zijn en moeder mogelijk een postnatale depressie doormaakte. Er 
wordt gekozen voor intensieve systeembehandeling (behandeling van het gezin en de 
onderlinge relatie).  
 

Jolijn is 16 jaar oud en zit op het vwo. Jolijn is aangemeld met een ernstig depressief beeld 
en suïcidewens. De ouders onderschatten de betekenis van een depressie en kunnen 
daardoor onvoldoende emotionele steun bieden, ondanks hun betrokkenheid. Jolijn heeft 
een intensieve behandeling nodig met cognitieve gedragstherapie, hulp van medicijnen en 
de mogelijkheid om snel opgenomen te worden wanneer dit nodig is. Verder is er 
intensieve systeembehandeling nodig om ouders te leren hoe ze Jolijn het beste kunnen 
steunen. 

 

Omvang en financiering 

 
Aantal cliënten in 2015 

• 1860 cliënten 

Per financieringsvorm (in %) 

• 100% gemeente financiering voor 0-18 jaar = 77% van de RVE volgens de 

Jeugdwet. 

• 100% Zvw financiering voor 18-25 jaar = 22% en 1% van de RVE volgens de 

specialistische ggz en de langdurige ggz. 

Verwachte ontwikkelingen komende jaren: De verwachting is dat de inkomsten van de RVE 
geleidelijk aan zullen teruglopen omdat de omvang krimpt. Zowel op inhoudelijk als op 
financieringsgebied zal de ketensamenwerking verder vorm krijgen. Met name bij Jeugd zal 
de financieringsstructuur veranderen en zal hoofd- onderaannemerschap worden 
ingericht. Dat betekent dat de gemeenten een budget beschikbaar stellen van waaruit één 
zorginstelling (als ‘hoofdaannemer’) verantwoordelijk is voor alle zorg die een cliënt krijgt.  

Medewerkers en samenwerking     

Welke soort medewerkers zijn er nodig?  

• Psychiaters, psychotherapeuten, GZ-psychologen, systeemtherapeuten, sociaal 
psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden. 

• Verplegend personeel voor de klinische afdeling (sociaal pedagogisch 
hulpverleners/verpleegkundigen). 

• Vaktherapeuten. 

Interne samenwerkingspartners: 
Jeugd: met name met onderdeel Jongvolwassenen  
Jongvolwassenen: ZDC, ondersteunende diensten, Spoedafdeling, RVE Veranderingsgericht 
en FACT-afdelingen. 

Externe samenwerkingspartners:  
Jeugd: (Zorg)ketenpartners zoals: SDW, JUZT, GGZ Breburg, Veilig Thuis, het speciaal 
onderwijs en Spring. Daarnaast stakeholders als de gemeente (financier en toegang). 
Jongvolwassenen kent dezelfde partners als Jeugd maar ook nog de woonstichting, 
zorgverzekeraars en maatschappelijk werk. 

Doelgroep kenmerken 

Kenmerken doelgroep: Kinderen en Jongvolwassenen en hun gezinssystemen met 
symptomen die duiden op een ernstige psychische en psychiatrische stoornis. Het betreft 
hier risicovolle en complexe beelden, waarbij het noodzakelijk kan zijn om een beroep te 
doen op de acute psychiatrische voorzieningen.  

Zorgpaden: Jeugd/Jongvolwassenen: 1) autismespectrumstoornis, 2) ADHD en overige 
ontwikkelingsstoornissen, 3) internaliserende stoornissen en 4) externaliserende 
stoornissen. Bij jeugd werken we vanuit de zorgarrangementen in profielen en 
intensiteiten.  

Soort zorg: Ambulante behandeling. Jeugd: ook intensieve deeltijd. Bij Jongvolwassenen: 
ook 7 klinische bedden.  

Doelstelling: gericht op het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van factoren die de 
normale, gewenste ontwikkeling in de weg staan, zodat de jeugdigen/jongvolwassenen 
zich weer zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen overeenkomstig hun leeftijdsfase. 

 

RVE Kinder- Jeugd- en 
Jongvolwassenen 

psychiatrie 
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Casusomschrijving 

Bertina is een 53-jarige vrouw die bekend is met een bipolaire stoornis. Zij is al jaren 

stabiel met behulp van medicatie die zij trouw inneemt. Onlangs geconstateerd hartfalen 

heeft echter een ernstige depressieve episode ingeluid. Zij trekt zich terug en verzorgt 

zichzelf niet meer, komt nauwelijks nog buiten de deur. 

Haar huisarts verwijst Bertina op vraag van haar partner naar de gespecialiseerde GGZ. Na 

overleg met cliënt en haar gezin wordt besloten intensieve thuiszorg (IHT) in te zetten. 

Zodra er plaats is wordt overgegaan tot een klinische behandeling.  

 

Loes is een 24-jarige alleenstaande moeder van een vijfjarig zoontje. Het jongetje vertoont 

gedragsproblemen in het kader van autisme. Loes verliest vaak haar geduld en heeft soms 

woede-uitbarstingen. Door de omgeving wordt gevreesd voor mishandeling van het kind. 

Op aangeven van de huisarts, erkent zij dat de zorg voor haar zoontje haar draagkracht te 

boven gaat. Mogelijk is zij zelf ook beperkt door autisme. Loes wordt verwezen naar de 

sGGZ voor diagnostiek. Zij blijkt na onderzoek niet te voldoen aan de kenmerken van 

autisme, maar heeft wel een stoornis in de impulscontrole. Er wordt haar een  

behandeling aangeboden, gericht op een betere agressieregulatie. 

Omvang en financiering 

 
Aantal cliënten in 2015 

• 2490 cliënten.  

Per financieringsvorm (in %) 

• 100% Zvw financiering: specialistische ggz. 

Verwachte ontwikkelingen komende jaren: We verwachten dat zorgverzekeraars gaan 
sturen op het verlagen van de totale kosten per cliënt.  

 

Medewerkers en samenwerking  

Welke soort medewerkers zijn er nodig?  

• Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, (GZ)-psychologen, 

systeemtherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk 

werkenden. 

• Verplegend personeel voor de klinische afdeling (sociaal pedagogisch 

hulpverleners/verpleegkundigen), incl. behandelstaf. 

• Vaktherapeuten 

Interne samenwerkingspartners:  
Intake kern team i.v.m. doorverwijzingen, Spoedzorgketen en andere RVE’s, 

Zorgdienstencentrum en ondersteunende diensten 

Externe samenwerkingspartners:  
Huisartsen en collega-instellingen.  

 Doelgroep kenmerken 

Kenmerken doelgroep: volwassenen (18-67 jaar) met: ADHD, autisme, 
agressieproblematiek: zowel pleger als slachtoffer, PTSS (posttraumatische 
stressstoornis): waaronder met name complex en/of meervoudig trauma, 
persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme 
stoornissen en transculturele psychiatrie. 

Zorgpaden: namen gelijk aan bovenstaande problematieken. 

Soort zorg: Naast (intensieve) ambulante behandeling, wordt klinische behandeling 
geboden, daarvoor zijn 14 bedden beschikbaar. 

Doelstelling: Behandelingen vinden plaats op basis van de multidisciplinaire richtlijnen. 
Daarbij maken we gebruik van verschillende modellen, die op een consistente wijze 
worden toegepast en flexibel worden ingezet op basis van de hulpvraag van de cliënt en 
de aanwezige psychopathologie. Er wordt transmuraal gewerkt; ambulant indien 
mogelijk, intensief indien nodig. Het monitoren van de behandelingen vormt een 
belangrijke basis van het vasthouden van kwalitatief goede zorg. De behandelingen  

worden op regelmatige basis geëvalueerd met de cliënt en met het 
multidisciplinaire team.  

 
RVE 

Veranderingsgericht 
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Omvang en financiering 

 
Aantal cliënten in 2015 

• 670 cliënten.  

Per financieringsvorm (in %) 

• Forensische zorg: 58% 

• Specialistische GGZ: 32% 

• Wet langdurige zorg: 8% 

• Langdurige ggz: 1% 

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning: 1 % 

Verwachte ontwikkelingen komende jaren: verwacht wordt een toename van ambulante 
zorg en een daling van klinische capaciteit. Van belang hierbij zijn de ontwikkelingen op het 
vlak van de Wet verplichte GGZ en Forensische Zorg. Cliënten die in zorg komen zullen 
zwaarder zijn. 

 

Medewerkers en samenwerking     

Welke soort medewerkers zijn er nodig? 

• Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen, 
verpleegkundig specialisten, artsen. 

• Sociaal pedagogisch hulpverleners en, Verpleegkundigen niveau 4 en 5, 
maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, 
vaktherapeuten, bewegingsagogen, activiteitenbegeleiders, ondersteunend) 
zorghulpen, helpenden zorg en welzijn. 

Interne samenwerkingspartners: 
ZDC, ondersteunende diensten, andere RVE’s, Bureau Zorgkwaliteit en Innovatie. 

Externe samenwerkingspartners: 
Ministerie van veiligheid en justitie, reclassering, Forensisch Psychiatrische Centra, Zorg- en 
Veiligheidshuis De Markiezaten, zorgaanbieders verstandelijk gehandicapten, gemeenten, 
Penitentiaire inrichtingen, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en 
Psychologie, collega GGZ instellingen, woningcorporaties, maatschappelijke opvang, 
politie, forensische zorgpartners, MEE, verslavingszorg. 

Doelgroep kenmerken 

Kenmerken doelgroep: De RVE richt zich bovenregionaal op volwassen cliënten met een 
psychische, psychiatrische dan wel gedragsstoornis met ernstig delictgedrag en/of 
probleemgedrag en multiproblematiek. 
Forensische psychiatrie: het delictgedrag komt voort uit een psychische stoornis en/of 
gedragsstoornis. 
LVB: er is sprake van een ernstige psychiatrische stoornis bij een cliënt met een licht 
verstandelijke beperking. 

Zorgpaden: Forensische Psychiatrie (zorgroutes FP ambulant, FP klinisch, FP Intensief) 
Forensische Psychiatrie en LVB (zorgroutes FP LVB ambulant, FP LVB klinisch), LVB 
(zorgroute LVB ambulant). 

Soort zorg: klinische zorg, ambulante zorg, woonzorg en deeltijdzorg. 

Doelstelling: Forensisch: voorkomen dan wel verminderen van delictrecidive door het 
behandelen en bewerken van de delictfactoren. 
LVB: verminderen van de psychiatrische symptomen. 

 

Casusomschrijving 

John is 36 jaar, heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis en een laaggemiddelde 
intelligentie. Hij is onlangs opgenomen op basis van één van de 22 erkende forensische 
titels, een artikel 14a. Hij heeft een indicatie voor klinische forensische zorg binnen een 
Forensisch Psychiatrische Afdeling met beveiligingsniveau 2A en verblijfsintensiteit E. 

John heeft in zijn leven meerdere malen problemen gehad met politie en justitie. Na de 
scheiding van zijn vrouw drie jaar geleden heeft hij haar lange tijd gestalkt en uiteindelijk 
brand gesticht in haar woning. Hij heeft sinds zijn uithuisplaatsing op zijn 14e jaar 
nauwelijks meer contact met zijn familie en door zijn gedrag van de laatste jaren heeft hij 
ook het contact met vrienden verloren. Zijn alcoholverslaving heeft gezorgd voor 
problemen met zijn werkgever in de bouw. Ook financieel gaat het niet goed, hij heeft 
schulden. Recent is de ziekte van Crohn bij hem gediagnostiseerd.  

Tijdens John zijn opname in de FPA wordt in kaart gebracht wat hem tot zijn delicten heeft 
doen komen, wat zijn risicofactoren zijn, en ook welke factoren voor hem beschermend 
werken (delictanalyse en risicotaxatie). Vervolgens wordt behandeling ingezet op zijn 
delictfactoren. Daarna stelt hij samen met trainers, medecliënten en een 
ervaringsdeskundige een terugvalpreventieplan op om delictgedrag  
in de toekomst te voorkomen. 

RVE Forensische 
Psychiatrie en LVB 
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Omvang en financiering 

 
Aantal cliënten in 2015 

• 1180 cliënten 

Per financieringsvorm (in %) 

• Specialistische ggz: 98% 

• Langdurige ggz: 2% 

Verwachte ontwikkelingen komende jaren: vanwege de dubbele vergrijzing zal het aantal 
ouderen met psychische problematiek toenemen.  

Medewerkers en samenwerking    

 
Welke soort medewerkers zijn er nodig? 

• Psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen.  

• Verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, sociaal 

geriaters, verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden. 

Interne samenwerkingspartners: 
RVE veranderingsgericht, FACT-afdelingen en GGZuidland. 
 
Externe samenwerkingspartners: 
Huisartsen (Zorggroep West Brabant), De Brabantse Wal gemeenten, gemeente 
Roosendaal, stichting tanteLouise-Vivensis, TWB Thuiszorg met Aandacht, Groenhuysen, 
WijZijn, Bravis ziekenhuis, Veilig Thuis, Novadic-Kentron, GGD West-Brabant, Regionaal 
Platform Dementieondersteuning, Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen, 
Belangenorganisatie KBO en Alzheimer Nederland. 

Doelgroep kenmerken 

Kenmerken doelgroep: mensen in de derde en vierde levensfase (in principe ouder dan 67 
jaar, uitgezonderd cognitieve stoornissen) met psychische problemen of psychiatrische 
stoornissen. 

Zorgpaden: 1) Cognitieve stoornissen, 2) Angststoornissen, 3) Stemmingsstoornissen, 4) 
Persoonlijkheidsstoornissen, 5) Dubbele diagnose en 6) Psychose. 

Soort zorg: ambulante en klinische behandeling 

Doelstelling: De RVE biedt vraag- en behoefte-gestuurde geestelijke gezondheidszorg door 
middel van een breed, overzichtelijk en goed toegankelijk zorgaanbod, duidelijk 
herkenbaar, dicht bij de doelgroep ouderen en op maat georganiseerd.  

Centraal staan inzicht krijgen in en inspelen op de (veranderende en toenemende) 
zorgvraag, afstemming tussen zorgvraag en -aanbod en bevordering van cliëntparticipatie, 
in relatie tot het specialisme ouderenpsychiatrie. Er wordt gewerkt vanuit een 
herstelgerichte en/of rehabiliterende benadering. 

 

Casusomschrijving 

Dhr. Luijten is 65 jaar en heeft de diagnose dementie van het Alzheimertype gemengd met 
Korsakov. Hij wordt na een verblijf van enkele dagen in een verpleeghuis voor 
jongdementerenden aangemeld bij de specialistische ggz in verband met agressieve 
gedragsstoornissen. Hij wordt opgenomen op de opnamekliniek ouderenpsychiatrie. Na 
onderzoek blijkt dat zijn gedragsstoornissen passend zijn bij het mengbeeld van dementie. 
Er wordt gekozen voor intensieve behandeling waarbij dagstructurering en medicijnen op 
de voorgrond staan. Daarnaast wordt psycho-educatie aangeboden aan de familie en 
wordt er met het netwerk gekeken naar een passende woonomgeving. 

Mw. Cornelissen is een 76-jarige weduwe, die tien jaar geleden een eerste depressie heeft 
doorgemaakt na het overlijden van haar echtgenoot. Zij wordt aangemeld door de arts van 
het revalidatiecentrum, waar zij tweemaal verblijft na een knieoperatie. De arts geeft aan 
dat mevrouw angstig is geworden en veel pijnklachten heeft gehad. Deze klachten zijn 
mogelijk uitlokkende factoren voor het terugkeren van de depressie. Zij voelt zich somber, 
slaapt en eet slecht en onderneemt minder tot geen activiteiten. Na diagnostisch 
onderzoek is een intensieve thuisbehandeling gestart. Hierbij worden zowel psycho-
educatie, cognitieve gedragstherapie als medicijnen ingezet.  

 
RVE 

Ouderenpsychiatrie 
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Casusomschrijving 

Dhr S., een hard werkende vader, heeft voor de tweede maal een buitenechtelijke 
relatie. Hij benoemt een enorm schuldgevoel, vertrouwt niemand meer uit angst dat 
men hem wil straffen, hij wil leiden en boetedoen (depressieve stemming met 
schuldwanen en suïcidale gedachten). Hij heeft de afgelopen weken nauwelijks geslapen 
en de laatste drie nachten/dagen niet. Er is sprake van dwalen en weg willen lopen. Zijn 
echtgenote raakt overbelast en de situatie dreigt onhoudbaar te worden. Opname op 
onze intensieve afdeling volgt. 

Dhr T. betreft een ons onbekende 42-jarige man die naar verluidt vanavond bezig was 
zich te verhangen in het trapgat thuis. In het kader van een al langer bestaand 
depressief beeld, voelde hij zich steeds verder wegzakken en suïcidaal worden. Naast de 
relatieproblemen is sprake van schuldsanering, onvrijwillige werkloosheid en van 
alcoholmisbruik en een doorslaapprobleem. Een drang naar de dood is hardnekkig 
aanwezig en graag maakt hij gebruik van de mogelijkheid van een opname. Tijdens de 
opname wordt eerst ingezet op het stabiliseren van het beeld en het instellen op 
medicatie. Na één maand wordt de behandeling bij meneer thuis voortgezet  
in de vorm van Intensive Home Treatment. 
 

 
Omvang  
 
Aantal cliënten in 2015 
Deze RVE was in 2015 nog geen aparte eenheid. De crisisdienst heeft in 2015 710 
personen gezien, in 1270 contacten. 
 
Verwachte ontwikkelingen: 
De inzet van de crisisdienst zal zeer waarschijnlijk toenemen als gevolg van de 
ambulantisering en tegelijkertijd krimp van de opnamecapaciteit, met een verzwaring 
van de populatie en een toenemend aantal verwarde personen op straat/in de wijk. 

In samenwerking met politie, gemeenten, GGD, de huisartsen, HAP, Novadic-Kentron, 
Bravis ziekenhuis zal er passende oplossing voor de verwarde personen op straat 
worden ontwikkeld. Heldere afspraken over een triage/aanmeldpunt, een SPOR 
(Spoedeisende Psychiatrie Opvang Ruimte)/eerste opvang, over vervoer en uitwisselen 
van gegevens zijn daarvoor nodig, 

Daarnaast zal het IHT-team (Intensieve Home Treatment) vaker worden ingezet om 
cliënten in crisis thuis te behandelen of sneller te ontslaan vanuit de klinische setting. 

 

 

Medewerkers en samenwerking 

Welke soort medewerkers zijn er nodig?  

• Psychiaters, AIOS, SPV, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden. 

• Verplegend personeel voor de klinische afdeling (SPH/verpleegkundigen). 

• Vaktherapeuten, activiteitentherapeuten en activiteitenbegeleiders. 

Interne samenwerkingspartners: 
GGZuidland (Basis GGZ), RVE Veranderingsgericht, FACT-teams, RVE Forensische 
psychiatrie en/Licht Verstandelijk Beperkten en het Zorgdienstencentrum. 
 
Externe samenwerkingspartners: 
(Zorg)ketenpartners zoals: huisartsen, politie, RAV (ambulancedienst), PAAZ 
(Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis), Novadic-Kentron, huisartsenposten, A59 -
partners, Emergis, Bravis ziekenhuis, Veilig Thuis, de Viersprong, WijZijn, GGD, HAP 
(huisartsenposten), gemeenten in de regio en daarnaast de kleine GGZ instellingen. 

 

Doelgroep kenmerken 

Kenmerken doelgroep: Cliënten (bekend of nieuw) die in psychiatrische crisis verkeren. 
Het betreft hier risicovolle en complexe beelden, waarbij het noodzakelijk is om een 
beroep te doen op de acute psychiatrische voorzieningen. 

Zorgpaden: Crisisinterventie, Intensive Home Treatment (IHT) 

Soort zorg: Crisisinterventie op (ambulante) behandeling of nieuwe cliënt. Binnen deze 
RVE wordt ook een HIC-afdeling ingericht (High & Intensive Care). 

Doelstelling: De crisis eraf halen door cliënten zo kort als mogelijk, en zo lang als 
noodzakelijk een passende intensiviteit van zorg te bieden volgens het herstelgerichte 
gedachtegoed, met zo min mogelijk dwang en drang maatregelen. 

 

RVE 
Spoedzorgketen 



 

 

32 

 

 

 

  

Omvang en financiering 

Aantal cliënten in 2015 

• 1770 cliënten (inclusief klinische capaciteit, FACT en Woon Ondersteunende Zorg 
(WOZ). Via de openbare GGZ (OGGZ) zijn 31 cliënten gezien, waarvan er in 2015 
20 zijn doorgestroomd naar zorg in een dbc zorgcasus. 

Per financieringsvorm (in %): 

• FACT: Zvw financiering gemiddeld van de RVE’s  
o 56% specialistische ggz  
o 1% langdurige ggz  
o 4% wet langdurige zorg 

• WOZ financiering middels WMO = gemiddeld 48% van de RVE’s 

Verwachte ontwikkelingen komende jaren:  

• Grotere toestroom EPA-cliënten voor ambulante behandeling door verdere 
ambulantisering van zorg, beddenreductie op het landgoed en toewerken naar 
regiogebonden generalistische teams met specialistische expertise. 

• Herstel als uitgangspunt. 

• Intensiveren samenwerkingsverbanden met verschillende ketenpartners. 

Medewerkers en samenwerking     

Welke soort medewerkers zijn er nodig?  

• Psychiaters, verslavingsartsen, klinisch psychologen, (GZ-)psychologen, sociaal 
psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en 
verpleegkundigen. 

• Vaktherapeuten, sociaal pedagogisch hulpverleners, ervaringsdeskundigen, en 
arbeidsdeskundigen. 

Interne samenwerkingspartners: 
Alle zorgonderdelen (verwijzend), het Zorgdienstencentrum en de ondersteunende 
diensten. 

Externe samenwerkingspartners:  
Groot aantal ketenpartners zoals andere ggz-aanbieders, Prisma, WijZijn, Novadic-Kentron, 
thuiszorgorganisaties, gemeenten, Openbare GGZ (OGGZ), woningcorporaties, wijkcentra, 
zorgverzekeraars, patiënten- en familieorganisaties, huisartsen, praktijkondersteuner GGZ, 
Centrum Jeugd en Gezin, politie, Maatschappelijk Steunsysteem (MASS), bewindvoering 
(regionale sociale kaart) en opleidingsprogramma’s en scholen. 

Casusomschrijving 
Aron is 34 jaar, vrachtwagenchauffeur en momenteel zonder werk. Hij is via Openbare 
Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) bij het FACT aangemeld. Er zou sprake zijn van 
huiselijk geweld, een zorgwekkende thuissituatie en een vermoeden van een ernstige 
psychiatrische stoornis. Thuis zijn er forse escalaties waar zijn twee kinderen bij betrokken 
zijn geweest. Aron weigert hulp van zijn omgeving, maar om de veiligheid zoveel mogelijk 
te borgen verblijft hij tijdelijk bij zijn ouders. Dit bemoeilijkt het aanvragen van diverse 
sociale voorzieningen zoals een uitkering. 
Het FACT richt zich in eerste instantie op de ontregelingen en dit vraagt om een 
probleemgerichte, directieve aanpak in nauwe samenwerking met de ketenpartners. 
Casemanager Pieter verkent de situatie en biedt behandeling en begeleiding aan in 
samenwerking met het multidisciplinaire behandelteam, vanuit shared caseload 
principe. Pieter probeert Aron toe te leiden naar zorg en heeft een motiverende rol. Hij 
helpt hem om de contacten te leggen tussen de betrokken instanties en zo zijn krachten 
en die van zijn naasten te benutten. De ketensamenwerking heeft in deze fase duidelijke 
coördinatie nodig. Het team richt zich op het ondersteunen van Arons herstelproces. 
Wanneer Aron in zijn herstelproces weer meer regie kan pakken neemt Pieter meer een 
consulterende rol aan.  

 

 

 

 

       Doelgroep Kenmerken 
Kenmerken doelgroep: Mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA), die instabiel 
functioneren, veelvuldig of lang in behandeling zijn en bijvoorbeeld vanuit de thuissituatie 
komen. Ze staan veelal ambivalent tegenover de aangeboden zorg en ondervinden 
problemen op veel levensgebieden. De leeftijd varieert van 18 t/m 67 jaar, het betreffen 
mannen en vrouwen en de intelligentie varieert van hoogopgeleid tot verstandelijk 
beperkt. 

Zorgpaden: FACT: Outreachend, Herstelgerichte behandeling, Herstelgerichte participatie. 
WMO: beschermd wonen, WMO ondersteunende zorg.  

Soort zorg: Ambulante en outreachtende behandeling en zorg; beschermd wonen en 
opname mogelijkheid (voor crisis of behandeling).  

Doelstelling: Het doel is de cliënten te behandelen, begeleiden en te ondersteunen in hun 
herstelproces, om de kwaliteit van leven te maximaliseren, opdat zij zo optimaal mogelijk 
kunnen functioneren en meedoen in de maatschappij. De multidisciplinaire behandeling 
richt zich naast symptoombestrijding op algeheel Herstel, empowerment, participatie en 
bestrijding van stigmatisering. Deze benadering leidt vanuit onze visie tot vergroten van  

autonomie en zelfredzaamheid en afname van klachten of beleving ervan en 
verbetering van het functioneren (gezondheidswinst). 

 RVE’s FACT en WOZ 
Bergen op Zoom & 

Roosendaal  
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Casusomschrijving 

Hans is 28 jaar, minder begaafd en dwangmatig. Herhaaldelijk vervalt hij in drugsgebruik. 
In het verleden is hij meerdere malen met van overdosis opgenomen, waardoor zijn familie 
afstand heeft genomen. Zelf overziet hij niet hoe hij regelmaat in zijn dag houdt. 
Onzekerheid zorgt dat hij vervalt in passiviteit. Wonen met begeleiding maakt dat hij zijn 
ritme kan vasthouden, twijfels kan uiten in vragen en kan werken aan empowerment. 

Gerard, een man met schizofrenie, heeft altijd bij zijn moeder gewoond. Een enkele keer is 
hij kortdurend opgenomen vanwege psychoses. Hij is op zichzelf, heeft weinig contacten. 
Hij is 42 jaar als zijn moeder plotseling overlijdt. Dit zorgt voor een decompensatie en een 
opname. Omdat moeder altijd alles deed, is hij niet in staat weer snel terug te keren naar 
huis en komt in onze RVE terecht. Na een stabilisatieperiode, pakt hij onder begeleiding 
steeds meer zaken op, die hem zelfstandiger (kunnen) maken: zoals zijn zelfzorg, eten 
koken, contacten met anderen en activiteiten.  
Zijn doel is om in 1 à 2 jaar toe te werken naar een begeleide woonvorm.  

 

Omvang en financiering 
 
Aantal cliënten in 2015 

• 330 cliënten 

Per financieringsvorm (in %) 

• Wet langdurige zorg: 90% 

• Specialistische ggz: 6% 

• Langdurige ggz: 3% 

Verwachte ontwikkelingen komende jaren: Er wordt in de komende jaren een krimp 
verwacht naar ongeveer 175 bedden in totaal.  

Doelgroep kenmerken 

Kenmerken doelgroep: Cliënten met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) die in 
huidige situatie niet de regie over hun leven hebben die zij zouden willen en (nog) niet 
voldoende zelfstandig of veilig kunnen functioneren buiten het terrein. Deze cliënten 
hebben langdurig last van een psychiatrische aandoening. Er is behoefte aan 
ondersteuning op verschillende levensgebieden, met noodzaak tot klinische opname. 
Leeftijd: 18+ en IQ: 70+. 

Zorgpaden: 1) Veilig Herstel, 2) Psychiatrisch Stabiel, 3) Stabiel Leven 

Soort zorg: Klinische behandeling en verblijf  

Doelstelling: Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de cliënt en zijn fase in het 
herstelproces. De behandeling is gericht op het verbeterd functioneren, het vergroten 
van autonomie, een zo volledig mogelijk herstelproces en weer participeren in de 
maatschappij.  

 

Medewerkers en samenwerking 

Welke soort medewerkers zijn er nodig?  

• Psychiaters, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen 

en maatschappelijk werkenden. 

• Verplegend personeel voor de klinische afdeling (SPH/verpleegkundigen). 

• Vaktherapeuten. 

Interne samenwerkingspartners: 
RVE FACT en WOZ Bergen op Zoom en Roosendaal, RVE Forensische psychiatrie en LVB, 
het ZDC, toekomstige afdeling HIC (High Intensive Care), Cliëntenraad, Familieraad, 
Platform Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. 
 
Externe samenwerkingspartners: 
(Zorg)ketenpartners: stichting tanteLouise-Vivensis, Groenhuysen, SDW, S&L zorg, GGZ 
Breburg, Titurel, Kliniek Intensieve Behandeling, Centrum voor Consultatie en Expertise. 
Andere stakeholders: gemeenten, politie, woningstichting en het Maatschappelijk 
Steunsysteem (MASS).  

RVE Residentieel 
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Omschrijving 

Care:  

Cliënten kunnen tijdens hun behandeling bij GGZWNB geïndiceerd zijn voor 
dagbesteding, arbeidsgewenning, vormingsactiviteiten; ter ondersteuning en /of 
effectuering van de behandeling. Op basis van de persoonlijke behoeften bij de cliënt 
en de richtlijnen voor de behandeling kan er voor individuele cliënten een 
weekprogramma worden opgesteld. 

Cure: 

Gedurende de periode dat een cliënt in behandeling is maakt hij/zij kennis met diverse 
disciplines zoals psychiater/psycholoog, verpleegkundigen, maatschappelijk werker en 
therapeuten. De therapeut zal met name middels “doe activiteiten” problematiek in 
beeld brengen en op deze wijze werken aan inzicht en mogelijke veranderingen in 
gedrag en beleving. Met deskundige begeleiding is de cliënt in staat om te 
experimenteren met ander gedrag.  
 

 

Omvang en financiering 

 
Aantal cliënten in 2015 

• Het ZDC was eindverantwoordelijk voor 1300 cliënten, daarnaast worden 

cliënten begeleid die bij de andere zorgonderdelen in behandeling waren. 

Financiering 

• Financiering komt vanuit de WMO, het UWV en vanuit de RVE’s. 

Medewerkers en samenwerking  
 

Welke soort medewerkers zijn er nodig?  

• Care: activiteitenbegeleiders, vormingsmedewerkers, arbeidsconsulenten, en 
vrijwilligers. 

• Cure: vaktherapeuten (beeldend, muziek, drama en PMT), 
activiteitentherapeuten, arts/klinisch farmacologen en verpleegkundigen, 
diëtiste, fysiotherapeut, assistent fysiotherapeut, ergotherapeut, geestelijk 
verzorger, huisarts. 
 

Interne samenwerkingspartners:  
Alle RVE’s, de ondersteunende diensten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.  
 
Externe samenwerkingspartners: 
UWV, Gemeentes, WVS-groep, SDW, Stichting Samen Werken, WijZijn, stichting 
tanteLouise-Vivensis, Groenhuysen, Amarant, De Kringloper, huisartsen, apotheken en 
laboratoria. 

 

Doelgroep kenmerken 

Kenmerken doelgroep  
Care: interne doelgroep omvat cliënten uit de RVE’s FACT/WOZ, incl. Dubbele Diagnose; 
FP/LVB; Residentieel; Veranderingsgericht; Deeltijdbehandeling; Jong Volwassenen; 
Ouderenpsychiatrie. Externe doelgroep: cliënten vanuit de gemeente (WMO) en het UWV. 
Daarnaast de hele burgerij m.b.t. de dagactiviteitencentra en de inlooppunten in de regio.  
Cure: alle RVE’s binnen GGZ WNB. 

Soort zorg: Care: intern: dagbesteding (activiteitenbegeleiding, arbeid; inloop); scholing en 
vorming; arbeidstoeleiding (arbeidsprojecten en SPAR (Samenwerking, Participatie Arbeid- 
en Rehabilitatie); dagactiviteitencentra en inlooppunten. 
Cure: veranderingsgericht (activiteiten-, drama-, muziek-, beeldende therapie en PMT.) 
somatische screening, medische en paramedische dienst. 

Doelstelling: Care: Varieert van het bieden van een zinvolle dagbesteding, 
dagstructurering, arbeidstraining en -gewenning tot aan het ontwikkelen/behouden van 
sociale, cognitieve, praktische vaardigheden in het kader van autonomie, resocialisatie en 
(arbeids-)participatie. Cure: behandeling, advisering over gezondheid en leefstijl. 

 

ZDC  
Care: Centrale Agogie 

Cure: Therapie 
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Casusomschrijving 

Mevrouw Aerts is nieuw in zorg bij FACT Bergen op Zoom en heeft een uitgebreide intake 
gekregen. Hierin is naar voren gekomen dat zij o.a. een misbruikverleden heeft, maar hier 
niet goed over durft te praten met een hulpverlener. Vanuit het team wordt haar 
aangeboden dat ze gesprekken kan krijgen met een ervaringsdeskundige die eenzelfde 
soort verleden heeft.  

Mevrouw staat hier wel voor open en in een kennismakingsgesprek vertelt de 
ervaringsdeskundige wat haar werk inhoudt, wat ze aan begeleiding kan bieden en een 
stukje van haar eigen achtergrond.  
Mevrouw Aerts oogt in eerste instantie gespannen en vertelt weinig, maar durft zich meer 
open te stellen als blijkt dat er wederzijds herkenning is. Er ontstaat een open gesprek, 
waarin ervaringen en gedachten worden uitgewisseld. Aan het einde van het gesprek geeft 
mw. Aerts aan dat ze zich erg begrepen voelt door de ervaringsdeskundige en dat het haar 
hoop geeft om te horen dat het mogelijk is om los te komen van je verleden. Zij geeft aan 
graag de gesprekken voort te willen zetten, naast de begeleiding van een verpleegkundige. 

 

 

. 

 
Omvang en financiering 

 

Aantal cliënten in 2015 

• Ervaringsdeskundigen bieden interne dienstverlening, dit onderdeel is niet 
eindverantwoordelijk voor cliënten.  

• In 2015 waren er 6 ervaringsdeskundigen in dienst en 10 vrijwillige 
ervaringsdeskundigen werkzaam voor GGZ WNB. 
 

Financiering 

• Financiering komt vanuit de RVE’s. 

 

Verwachte ontwikkelingen komende jaren:  
Vanuit het herstelgericht werken zal de inzet van ervaringsdeskundigen in de komende 
jaren toenemen. 

Medewerkers en samenwerking 
 
Welke soort medewerkers zijn er nodig? 

• Ervaringsdeskundige werkers, zowel in dienstverband als vrijwilliger. 

Ervaringsdeskundigen zijn ex-cliënten of familieleden van (ex-)cliënten, die voorlichting, 
training, advies en herstelbegeleiding geven vanuit eigen hun (levens-)ervaring en 
opleiding tot ervaringsdeskundige.  

 
Interne samenwerkingspartners: 
De gehele organisatie. 
 
Externe samenwerkingspartners: 
Gemeenten, WijZijn, SDW, vrijwilligerspunt en maatschappelijke organisaties in de regio, 
GGzE, GGZ Breburg, Zorgbelang Brabant, GGZ Oost Brabant, Stichting Door en Voor, 
Trimbos-instituut, Landelijk Platform GGz, Trialoog. 

 

Doelgroep kenmerken 

Kenmerken doelgroep: alle cliënten die onder behandeling staan van GGZWNB en 
familieleden/naasten van deze cliënten. 

Zorgpaden: Ervaringsdeskundigen kunnen in alle zorgpaden worden ingezet, zowel bij de 
basis ggz als bij de specialistische ggz. 

Soort zorg: herstel, hoop en kracht geven aan cliënten. Individuele ondersteuning bieden, 
lotgenotencontact opzetten en ondersteunen, herstel training geven aan cliënten. 
Ondersteunen van familieleden/naasten. De herstelgerichte visie promoten in de 
organisatie. 
 
Doelstelling: Platform ervaringsdeskundigen is erop gericht om herstelgerichte zorg door 
de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen in de organisatie uit te zetten. Het herstel 
van cliënten en naasten is hierin leidend. 

  

 

Platform 
Ervaringsdeskundigen 
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Afkortingen bij: 

Namen van organisatieonderdelen van GGZ WNB: 

• BZI: Bureau Zorgkwaliteit en Innovatie 

• FACT: Function Assertive Community Treatment 

• FP: forensische psychiatrie 

• IHT: Intensive Home Treatment 

• LVB: licht verstandelijk beperkt(en) 

• RVE: resultaat verantwoordelijke eenheid 

• WOZ: woon ondersteunende zorg  

• ZDC: het Zorgdienstencentrum  

Financiering: 

• UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

• WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning  

• Zvw: zorgverzekeringswet 

Overige termen die in de zorg worden gebruikt: 

• ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een 

aandachtstoornis 

• EPA: Cliënten met Ernstige Psychische Aandoeningen 

• GZ-psycholoog: Gezondheidszorgpsycholoog 

• sGGZ: specialistische Geestelijke Gezondheidszorg 

• SPH: Sociaal pedagogisch hulpverlener 

• PMT: Psychomotore therapie 

 


