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Werken in de nieuwe ggz 



Sinds ik bij de nieuwe ggz werk, ervaar ik 
dagelijks dat 

• Ik samen met mijn cliënt en zijn naasten kan bepalen wat nodig is 
• Ik werk vanuit contextuele sociale psychiatrie uitgangspunten 
• Ik samen met mijn team kan bepalen, binnen een paar kaders, wat wij 

als team willen 
• Ik gewaardeerd word door mijn organisatie 
• Ik in een organisatie werk die uitgaat dat WIJ als professionals 

bepalen wat er moet gebeuren 
• Ik geen last heb van overhead, staffunctionarissen, gebouwen, 

reorganisaties 



Ik neem jullie mee 

• In werken in de nieuwe ggz 
• In denken over nieuwe organisaties 
• In contextuele sociale psychiatrie door de spv 

 



Introductie 

• 40 jaar verpleegkundige, waarvan 27 jaar spv 



Nieuwe ggz    Nieuwe org 

• Handvest 
• Twee filmpjes 
• Organisaties 

 
 

• ….of gaat het veel meer over  
• Een nieuwe vorm van 

organisaties?  
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2015, 389 
bladzijden 

2016, geïllustreerde versie, 
170 blazijden 



Een nieuwe metafoor, organisaties als families 
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• Een nieuwe vorm van 

organisaties?  
 



Uitgangspunten nieuwe ggz 

• Nieuwe kijk op psychisch lijden..oa andere diagnostiek 
• Niet institutie staat voorop, maar cliënt en zijn context 
• Passende schaal in de wijk, naasten, wijk 
• E en M health 
• Zelforganiserende teams 
• Nieuwe manieren om zorg te onderzoeken. 

 



Over nieuwe ggz 

• https://www.youtube.com/watch?v=7XKcovp93No 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7XKcovp93No


Over diagnostiek 

• https://www.youtube.com/watch?v=3BRyIk_eFjs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3BRyIk_eFjs


Nieuwe ggz 

Participanten van de nieuwe ggz Samenwerkingspartners 



De nieuwe ggz 

2016 



Jaarboek SPV 



 
 
 • Sociale psychiatrie 

• Ontwikkelingen in de somatische gezondheidszorg 
• De nieuwe GGZ en BuurtzorgT 
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BZT: Contextuele sociale psychiatrie 

Client, zijn 
verhaal, zijn 
omgeving 

Kracht 
en klacht 

Buurt, 
huisarts 

Behandeltijd 

Sociale  
druk 

Ambulante 
hospitalisatie 

Wens van cliënt om 
snel weer beter te 
worden 

Naasten en/ of 
cliënt willen niet 
samenwerken 

Medicatie en 
Diagnose is niet, 
of niet alleen de 
oplossing 

Nieuwe ggz 

Wat levert het 
anders  
werken op? 

Contextuele sociale psychiatrie 

(S)pv in de wijk 



Uitgangspunten V en VN spv 

2014-2015: ggz in de wijk 
• hernieuwd positioneren van de wijkverpleegkundige ggz 



Uitgangspunten V en VN spv 

Strategisch beleidsplan spv 2016-2018: 
• veranderingen in de functies die  
• ‘in de wijk’.  
• eigen omgeving en bij hun normale leven,  
• de patiënt, de familie en naasten goed samenwerken 



 
 
 • Sociale psychiatrie 

• Ontwikkelingen in de somatische gezondheidszorg 
• De nieuwe ggz en BuurtzorgT 
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Onderbouwing Buurtzorg (T) 



Onderbouwing Buurtzorg  
• Gezondheid van individu, gezin en gemeenschap is inhoudelijk weer 

het leidend begrip voor de wijkvp. 
• Naast aandacht voor gezondheid staat aandacht voor ziekte centraal 
• Wijkverpleegkundigen maken gebruik van uitgangspunten en 

werkwijzen die horen bij een Maatschappelijke Gezondheidszorg 
• Betrekken van sociale omgeving 
• Beter (t)huis in de buurt 
• Geen getemde, maar bevrijde professionals 
• Kwaliteit weer centraal 
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BuurtzorgT 

• Zelfsturende teams 
• In wijk of regio 
• Brede doelgroep 
• Bij mensen thuis 
• Spv, MBO-HBO verpleegkundigen, psychiater in een andere rol dan 

GGZ team 
• Geen managers 

 
 
 



BuurtzorgT waardes, uitgangspunten 
• Geen controle maar vertrouwen 
• Samen en dichtbij 
• Vereenvoudigen 
• Teamrollen 
• Bereikbaar 
• Eigen ervaringen 

 
 
 
 
 
 



Amsterdam: 5 teams 
Haarlem 
Leiden 
Rotterdam 
Den Haag 
Goeree Overflakkee 
Walcheren 
Meijerij 
De Langstraat 
Lingewaard 
Dedemsvaart 
Leeuwarden 
Heerenveen 
 

Huidige teams 
Teams in ontwikkeling 

Ermelo 
Sittard 
Boxmeer 
Nijmegen 
Arnhem 
Zwolle  
Meppel 
Sneek 
Veldhoven/Eindhoven 
Almere 
 



Zorg dat jullie tijdig nieuwe medewerkers zoeken om jullie 
teams uit te breiden! Want als je te lang wacht wordt het te 
druk en dan loop je snel achter de feiten aan. Ik ben het erg 
eens met de ‘lummelberichten’ op therapieland. We doen best 
zwaar en serieus werk met vaak moeilijke mensen en dan is het 
ook belangrijk om te ontspannen. Belangrijk om ook goed voor 
jezelf te zorgen.  

Bericht van bestuurder 



 
 
 Kan en wil ik als spv: 

• Sociale psychiatrie bedrijven en uitgaan van de context? 
• Heb ik het gevoel dat mijn kwalitatieve werk gewaardeerd wordt? 
• Krijg ik de ruimte om te doen wat ik denk wat goed is? 

 
 

Vraag aan collega’s 
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• Heb ik het gevoel dat mijn kwalitatieve werk gewaardeerd wordt? 
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Zo nee: 
• Is werken in een nieuwe ggz, bijvoorbeeld 
 bij BuurtzorgT een optie? 

 

Vraag aan collega’s 



Workshop 

Charlotte Kleijwegt, Richard Touw en Henk-Willem Klaassen 
 

• Praktijk 
• Werken met naasten 
• Spv in die nieuwe ggz 
• Zelfsturing 

 
• Vragen en discussie met publiek 
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