
Samen het sterkst 
in mentale gezondheid

Urgentie  

Waar we voor gaan  

Veranderde vraag 
De aard van de hulpvraag verandert. 

Mensen zijn mondiger en wensen meer 

transparantie. Bovendien zorgen technische 

ontwikkelingen en innovaties voor nieuwe 

mogelijkheden en kansen.  

Dichtbij

We gaan voor een nieuw model van cliëntgerichte mentale gezondheidszorg. We  werken zo dichtbij de cliënt als 

mogelijk: ‘Samen het sterkst in mentale gezondheid’ dichtbij zijn of haar naasten en dichtbij onze samenwerkings-

partners. Wie zich tot GGz Breburg wendt, is niet alleen cliënt maar een compleet mens. We zoeken samen naar het  

juisteantwoordophunvraag,passendbijhununiekeverhaalenbehoefte.Dathoeftnietaltijdeenbehandeling

binnenGGzBreburgtezijn.Wedelenonzeexpertisemetonzesamenwerkingspartnerszodatwesamenmeer

 mensen met mentale problemen kunnen helpen. Samen het sterkst in   mentale gezondheid, noemen we dat.  

Toegenomen vraag 
De hulpvraag aan de ggz wordt groter, terwijl 

de krapte op de arbeidsmarkt, de regeldruk 

en de kosten van de zorg verder toenemen. 

We zien de mens

Lange wachtlijsten 

Er zijn op sommige plekken te lange 

 wachtlijsten ontstaan binnen de ggz die 

we niet opgelost krijgen met onze huidige 

 manier van werken. Niet iedereen die dit 

nodig heeft krijgt op tijd de juiste zorg.  

Samen



Expertisecentra
Naast de integraal georiënteerde Mentale 

Gezondheidscentra bieden we specialistische 

zorg op maat voor specifieke klachten en 

doelgroepen binnen onze Expertisecentra. 

3.

Elke van der Sterren

Samen Innoveren  
We gaan aan de slag met allerlei digitale 

ontwikkelingen om het dagelijkse werk 

van onze professionals te versimpelen 

en te verbeteren. De projecten binnen dit 

thema zijn ondersteunend aan de andere 

programma’s van de strategische koers. 

5.

Marieleen Bouts

2.

Bas Dirken 

Mentale Gezondheidscentra  
Met de inrichting van 9 Mentale Gezond-

heidscentra in onze regio bewegen we 

komend jaar letterlijk dichter naar cliënten, 

verwijzers en partners in het sociaal domein 

toe en gaan we voor een wijkgerichte 

en vraaggerichte aanpak. 

1.

Gloria Gribling

Samen Regie  
Samen Regie is het fundament waarop

we bouwen. Het is onze manier van 

 samenwerken. Samen nemen we regie 

en samen vormen we de organisatie waar 

de  cliënt de best mogelijke zorg krijgt die 

hij nodig heeft. We vertrouwen op het 

 vakmanschap van onze professionals en 

netwerkpartners enerzijds en het vermogen 

van mensen om zelf betekenisvolle sturing 

aan het eigen leven te geven anderzijds.  

4.

Sandra Vos

Acute en Intensieve Zorg 
Acute en Intensieve Zorg houdt zich 

bezig met de nieuwe ontwikkelingen en 

 knelpunten in de (niet-planbare) acute en 

intensieve zorg binnen Breburg. We werken 

verder aan een sluitende keten voor de 

 acute ggz en aan de beste zorg voor 

mensen die in een acute fase een 

 beroep op ons doen.  
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