
Waardenetwerk: Ambitie, doelen en acties 2023

Volwaardig burgerschap

Acties 

Doelen

Voor burgers met complexe psychiatrische  
problemen willen wij:
• Stimuleren dat in meer regio’s partners samen 

werken aan:
– participatie van inwoners (cliënt met naasten/

buurtgenoten) vanuit eigen regie en gelijk-
waardigheid.

– voldoende passende/betaalbare woningen 
in gevarieerde/leefbare wijken met 
ontmoetingsplekken en herstelinitiatieven 
zodat zorg kan worden afgeschaald.

– minimaal 1500 mensen toeleiden naar 
betaald werk.

• Met MIND en partners bijdragen aan realisatie 
zelfregie- en herstelcentra;

• Regionale samenwerking faciliteren en 
ontwikkeling van het verkennend gesprek 
(richtlijnen/toepassing) zoals benoemd in IZA;

• Bijdragen aan financiering domeinoverstijgende 
samenwerking ggz en partners.

Ambitie

Met deelnemers en landelijke partners goede 
voorbeelden delen, verrijken met (eigen) kennis 
en oplossingen vinden voor belemmeringen bij 
volwaardig burgerschap. Dit door webinars, online/
regionale themagroepen en belangenbehartiging. 
We verbinden op ambitie en uitvoering met de 
bestuurders van de visie GGZ 2035.

Met regieteams/leden realiseren we rand- 
voorwaarden voor onze doelen:
• Voorstel doen voor financiering 

ervaringsdeskundigen (MBO) in de ggz en het 
sociaal domein en van samenwerkingskosten.

• Bijdragen aan samenwerkingsagenda ggz en 
sociaal domein.

• Bijdragen aan opzet/realisatie digitale 
lotgenotengroepen.

• Onderzoeken of/hoe data-analyse helpt bij reali-
seren doelen.

• Onderzoeken haalbaarheid HBO ggz.

Met landelijke partners:
• Met de Actieagenda Wonen en het programma 

Een Thuis voor Iedereen (ministerie van BZK), 
workshops organiseren over integrale samen-
werking, en drie regionale projectateliers om met 
experts die samenwerking te optimaliseren.

• Met Mentale Gezondheid starten we een winning 
team “Verkennend gesprek” met leden, SWN, 
huisartsen, AKWA en GEM voor input opstellen/
uitvoeren richtlijn.

• Steunen initiatieven van VNG en MIND om het 
doel “herstelinitiatieven in elke gemeente” te 
realiseren.

We willen een samenleving waar iedereen meetelt en kan meedoen,  
en zo min mogelijk afhankelijk is van zorg. Daarbij is de ggz partner in 

een breder netwerk dat dienstbaar is aan de burger met complexe 
psychiatrische problemen.  

Uitgangspunt is gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt, naasten, ggz, 
huisartsen, herstelinitiatieven, welzijn, gemeenten, woningcorporaties e.a.
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