
Workshop 
ggz-zorg en 

behandeling in huis?



Het vertrekpunt



Wie wij zijn!
▪ Jolijne Pilanen, psychiatrisch verpleegkundige

▪ Esther de Jongh, gebiedsmanager

▪ Brede Welzijnsorganisatie

▪ Regio West-Brabant



Regio in beeld

Centrumgemeente Bergen op Zoom

▪ Housing First: 10 trajecten

▪ Herstelcentrum (dag- en nachtopvang): 15 plaatsen

▪ Crisisopvang: 8 plaatsen

▪ Begeleid wonen: 19 plaatsen

▪ Logeerhuis jongeren: 2 plaatsen

▪ Opvangvoorziening jongeren: 5 plaatsen (2022/2023: 7 plaatsen)



Brede aanpak

Van opvang naar herstel
1. Inspiratie en gedachtenvorming

herstelvisie
2. Verbouwing opvangvoorziening  
3. Team Job Coaching
4. Team Specialistische Zorg 
5. Team Eropaf 
6. Team Schuldhulpverlening 
7. Voorziening voor Zwerfjongeren



Wat vinden we belangrijk

Iedereen wil in beweging komen, ongeacht de situatie. De kunst is om 
daarbij aan te sluiten. 



Wat is jouw purpose en 
bepaalt jouw keuzes?



Wat motiveert ons in de keuzes?
▪ De maatschappelijke verschillen worden groter

▪ De roep om verandering wordt luider

▪ De kosten van de zorg stijgen en de wachtlijsten groeien
▪ Noodopvang is niet direct beschikbaar en er zijn 

onvoldoende passende woningen
▪ Gebrek aan het vermogen om tot gedeelde 

verantwoordelijkheid te komen
▪ De samenleving die we voor ogen hebben vraagt  

om fundamentele wijzigingen





‘Ik durf nu eindelijk met een 
bewindvoerder te werken. Met 
mijn GGZ-behandelingen ben ik 
gestopt. Ik heb Jolijn en Carolina 
om op terug te vallen’



‘Ik heb een herstelplan. Daar staat 
in wat ik wil en nodig heb. Ik wil 
uit deze ellende. Clean zijn. 
Gewoon het simpele, weet je wel. 
Huisje, boompje, beestje’





Uitgangspunten
We werken vanuit:

▪ Herstel, eigen kracht en positieve gezondheid

▪ Werelden en domeinen verbinden

▪ Aantonen dat samenwerken loont

▪ Zoeken naar mogelijkheden en kansen

▪ Zoeken naar maatschappelijke, financiële en 

politieke steun

▪ Niet meer experimenteren, maar doorpakken

▪ Investeren in mensen en cultuur



De dagelijkse praktijk
▪ De gast maakt een eigen plan en 

stelt een team samen

▪ Alle hulp staat in dienst van het plan 

▪ We werken samen met iedereen die kan helpen

▪ We pakken alles aan wat helpt en wat werkt

▪ We maken verbinding als die er (nog) niet is

▪ We zoeken naar werkzame bestanddelen 
en validatie

▪ Hiermee maken we impact en is het 
traject duurzaam



Wat is jouw purpose en 
bepaalt jouw keuzes?



Bedankt en veel plezier 
op het Valente festival!


