GGZ WNB

Specialistische zorg voor iedere leeftijdsgroep!

GGZ Westelijk Noord-Brabant is een
aanbieder van specialistische geestelijke
gezondheidszorg. Wij hebben
deskundige teams in huis voor iedere
leeftijd, van jong tot oud. Jaarlijks
vertrouwen ongeveer 6.500 cliënten
erop dat onze medewerkers hen zullen
helpen bij het voorkomen, behandelen
of draaglijk maken van psychische
klachten. Dit met het doel dat zij (weer)
zo optimaal mogelijk kunnen meedoen
in de samenleving.
Wij bieden kwalitatief goede, zo veel
mogelijk evidence based, specialistische
geestelijke gezondheidszorg .
Onze medewerkers aan de basis.
Iedere dag zetten medewerkers zich
voor 100 procent in, voor de psychische
gezondheid en de veiligheid in de regio
Westelijk Noord- Brabant. Wij koesteren
dan ook de expliciete ambitie een
moderne, professionele en daarmee
aantrekkelijke werkgever te zijn.

Onze missie
GGZ Westelijk Noord-Brabant biedt
gespecialiseerde diagnostiek,
consultatie, behandeling en begeleiding
voor mensen met ernstige psychische
aandoeningen en de gevolgen daarvan.
Onze zorg is kortdurend als het kan en
langdurig waar nodig. Respect, aandacht
en openheid zijn daarbij onze
uitgangspunten.
Onze visie
Wij zetten ons met hoofd en hart in voor
de psychische gezondheid, veiligheid en
duurzaamheid in de regio Westelijk
Noord-Brabant en (deels) Tholen.
Daarbij ligt onze focus op de zwaardere
specialistische zorg. Wij willen gezien
worden als een innovatief
‘streekziekenhuis plus’ met een krachtig
netwerk en moderne zorgverlening. Wij
bieden ook ondersteuning aan de Basis
GGZ onder de naam GGZuidland.

"Ik ben met respect en belangstelling behandeld.
Alleen maar lof daarover".

Kwaliteit van zorg
Cliëntgerichtheid en kwaliteit van de
zorg gaan hand in hand. De
dienstverlening aan cliënten, verwijzers
en partners en de kwaliteit van het werk
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden:
het is mensenwerk met het hoofd en
hart.
Doelgroep
We bieden zorg aan aan kinderen (vanaf
0 jaar), jeugdigen, jong volwassenen,
volwassenen en ouderen, forensische
cliënten en cliënten met een lichte
verstandelijke beperking.
Medezeggenschap
Cliënten, medewerkers en familie zijn
vertegenwoordigd in de
medezeggenschap binnen GGZ WNB. In
verschillende raden praten zij mee over
de koers van GGZ WNB en over
ons beleid. Ze geven gevraagd en
ongevraagd advies, en dragen zo bij aan
de voortdurende ontwikkeling van onze
organisatie en de zorg die we leveren.

GGZWNB
Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren
(0164) 28 91 00
www.ggzwnb.nl
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Ons werkgebied
Het werkgebied van GGZ WNB bestaat
uit de volgende gemeenten: Bergen op
Zoom, Steenbergen, Woensdrecht,
Roosendaal, Halderberge, Rucphen,
deels Moerdijk (alleen Willemstad,
Fijnaart en Standdaarbuiten) en deels
Tholen (alleen klinische zorg).
We hebben verschillende locaties in
Bergen op Zoom, Roosendaal en op
Landgoed Vrederust te Halsteren.

