
Acties

Doelen

1. Perspectief van persoon met onbegrepen gedrag 
is uitgangspunt in landelijke/regionale organisa-
tie van passende zorg, ondersteuning, woning, 
inkomen, werk en sociale contacten.

2. Bieden optimale zorg: organiseren continuïteit 
van zorg voor patiënten in de ggz/FZ en versla-
vingszorg door samenwerking en kennisdeling; 
voldoende beveiligde bedden (FZ en Zvw); ont-
wikkelen langdurig beveiligd klinisch en vormen 
van niet klinisch wonen (geen justitiële titel).

3. Met ketenpartners passende ondersteuning 
organiseren, zodat mensen met complexe proble-
matiek meedoen in de samenleving: vroegsigna-
lering in de wijken; samenwerking met politie in 
acute situaties; samenwerking in de crisisketen; 
implementeren levensloopaanpak; 

samenwerking gemeenten en FZ-aanbieders bij 
doorstroming naar maatschappij. Aansluiten bij 
Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen, Pro-
gramma Integrale aanpak personen onbegrepen 
gedrag van J&V/VWS.

4. Creëren positieve beeldvorming over het werk 
van de forensische zorg. Partners van waar-
denetwerk dragen gezamenlijke boodschap uit: 
passende zorg/ondersteuning doelgroep, (on)
mogelijkheden van partijen en wederzijdse ver-
wachtingen.

Ambitie
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1. In regionale overleggen zorg en veiligheid: ge-
sprek over perspectief en samenwerking.

2. Met ketenpartners regionale bijeenkomsten orga-
niseren over integrale aanpak doelgroep.

3. Beïnvloeden landelijke agenda’s en bestuurlijke 
overleggen, wet- en regelgeving, domein overstij-
gende financiering en landelijke programma’s. 
O.a. aansluiten bij Bestuurlijke Agenda Forensi-
sche Zorg, het Forensisch Netwerk, Programma 
IZA.

4. Beïnvloeden/stimuleren van pilots vroegsignale-
ring; samenwerking met politie in regio’s. 

5. Bij gemeenten aandacht vragen voor doelgroep 
die uit-/instroomt bij (ambulante) FZ en stimule-
ren regionale afspraken over samenwerking i.s.m. 
FZ-beraad en Forensisch Netwerk.

6. Realistische verhalen verspreiden over perspec-
tief doelgroep, passende zorg en ondersteuning.

Zorg en veiligheid

Wij zien een maatschappij voor ons waarin iedereen zich thuis voelt en 
meedoet. Ook mensen met onbegrepen, risicovol of bedreigend gedrag.  

Hun psychische problemen mogen niet leiden tot isolatie of exclusie.  
Daarom hebben zij passende zorg, ondersteuning, huisvesting en sociale 

contacten nodig. In een veilige en leefbare omgeving; voor hen, hun naasten 
én burgers in de wijk. Het uitgangspunt hierbij is ieders perspectief, wensen 

en mogelijkheden. Door de complexe problematiek is het essentieel dat 
er aandacht is voor alle levensgebieden en de verbinding hiertussen. 

de Nederlandse ggz – Jaarplan 2023


	Button 1: 
	Pagina 16: 

	Button 2: 
	Pagina 16: 



