
Waardenetwerk: Ambitie, doelen en acties 2023

Mentale gezondheid

Ambitie

Wij willen dat:
1. Het landelijke beleid op alle maatschappelijke 

terreinen (onderwijs, werk en inkomen, 
ruimtelijke ordening) de mentale gezondheid van 
mensen versterkt.

2. Het versterken van mentale gezondheid stevig 
ingebed raakt in lokale/regionale gezondheids-
netwerken. Met een nieuwe rol voor de ggz (die 
overwegend behandelend was):
– Kennis overdragen aan partners binnen/

buiten de zorg. 

– Attenderen op risicovolle situaties.
– Behandelen indien nodig.

3. De samenleving mentale diversiteit beschouwt 
als gegeven, dat het hebben van mentale 
problemen bij het leven hoort, wel lijden 
kan veroorzaken maar niet per se met een 
gemedicaliseerd aanbod hoeft te worden 
opgelost en dat mensen van jongs af aan 
leren hoe zij hun mentale gezondheid kunnen 
versterken.

Doelen

Doelen

Presenteren visie en agenda rond het versterken van 
mentale gezondheid (ook leidraad in dialoog met 
leden/stakeholders). 

Versterken lobbycoalitie voor financiering/wet- en 
regelgeving rond preventie in het zorgstelsel. 

Faciliteren ontwikkeling regionale samenwerking en 
mentale gezondheidscentra (m.b.t. IZA). 

Versterken van beweging binnen/buiten de ggz 
waarin participatie - behoud van of terugkeer naar 

betaald werk - voor mensen met mentale gezond-
heidsproblemen onmisbaar is in de behandeling. 
We maken afspraken met werkgevers(-organisaties) 
over het versterken van mentale gezondheid op de 
werkplek. 

In beeld brengen van relatie tussen mentale proble-
men en maatschappelijke thema’s als armoede en de 
inrichting van de fysieke omgeving.

Acties

• Deelnemen aan:
– ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ van 

VWS (maatschappij, wijk, werk, jongeren, 
online);

–  Initiatiefgroep Preventieakkoord, brede coali-
tie van maatschappelijke organisaties die zich 
inzetten voor structurele organisatie/financie-
ring van preventie binnen het zorgstelsel;

–  een Groeifonds-aanvraag m.b.t. een infra-
structuur voor (obesitas-) preventie (via 
Federatie voor Gezondheid);

–  WT Mentale gezondheidscentra en WT 
Financiering preventie, met WN VB en V/GL;

–  digitaliseringsagenda NL-ggz over de opscha-
ling van blended (zelf-)zorg.

• Ontwikkeling infographic/kerngegevens m.b.t. 
thema Mentale gezondheid en werk.

• Partnerschap Denktank Mentale vooruitgang en 
werk van de Argumentenfabriek

• Netwerkactivering: ontwikkelen strategie 
community Mentale gezondheid, webinars voor 
leden/samenwerkingspartners.
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