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Biodiversiteit 
op De Grote Beek  

Rob Lammers, beleidsadviseur GGzE: “We 

zien dat er water is teruggekomen. En 

planten en insecten. Dat is zo belangrijk 

voor de verbetering van de biodiversiteit. 

Als we biodiversiteit stimuleren, dan 

verbetert de natuur. 

Met dit project willen we hemelwater op 

het terrein van De Grote Beek opvangen. 

We verwachten hiermee volgende zomer 

droogte te voorkomen. 

Wist je dat er steenmarters, vossen en 

nertsen in ons bos lopen? Ons terrein is 

erg geschikt voor hen. Vrij uniek: er lopen 

zelfs twee paartjes vossen. Dat willen we 

koesteren. Als wij het milieu op De Grote 

Beek veranderen, dan is dat goed voor 

mens en dier.

Met deze projecten willen we ook mentale 

gezondheid bevorderen. Buiten zijn, 

bewegen en buiten behandelen. Door 

water wordt dat aantrekkelijker. We weten 

dat mensen in de buitenomgeving eerder 

herstellen. 

Dat past in de groene GGZ-beweging, 

‘Green Mental Health’. Over vier jaar 

willen we 10% van de behandelgesprekken 

buiten voeren. Daar draagt ons 

waterproject aan bij.”

Het waterbeheerproject is voor de helft af! Door de droogte stonden de 
vijvers van De Grote Beek helemaal leeg afgelopen zomer. Maar met het 
project gaan we de goede kant op. 
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Uit de oude doos

Vroeger vierden we de feestdagen zo creatief en goedkoop 

mogelijk. Met Sint en kerst deden veel mensen extra hun 

best om het gezellig en sfeervol te maken.

 

We weten niet precies wanneer deze foto’s gemaakt zijn. 

De foto met de Sint moet tussen 1940 en 1955 zijn. Op de 

foto staat de Goedheiligman natuurlijk, met de Geneesheer-

Directeur uit die tijd, Dr. Mooij. 

Fijne feestdagen allemaal! 

Het nieuwsblad Planetree & Kwaliteit houdt je op de hoogte van mooie en bijzondere 

initiatieven die GGzE realiseert samen met cliënten, naasten, vrijwilligers, ervarings-

deskundigen en medewerkers. 
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Stof tot nadenken

“Aan alles komt een einde zelfs aan eindeloos.”

 Remco Jonckers                                                                                                                                         

      Belgisch aforist
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Product met een 
verhaal

Deze zomer verhuisden de kledingwinkel, 

cadeauwinkel en de dagbestedingsplek van De Kleine 

Beek naar Grote Beekstraat 12. Het bloemschikken en 

de houtbewerking verplaatsten zich naar de tuin. 

Annemiek de Wit, manager De Kleine Beek en 

dagbesteding: “Medewerkers en deelnemers hebben 

zelf het werk verricht. Daardoor voelde iedereen zich 

erg betrokken. Bij ons koop je producten met een 

verhaal. Gemaakt door iemand die daar heel trots 

op is. Notitieboekjes van oud textiel, of kaarten. 

Egelhuisjes, van hout van het landgoed. 

De boetiek is ook erg populair. Die is perfect voor 

mensen met een smalle beurs. De kwaliteit is goed en 

we vragen kleine prijsjes. 

We werken steeds duurzamer. En zo lokaal mogelijk. 

We willen ook voor iedereen iets zinnigs bedenken. 

Zodat iedereen iets kan bijdragen. Er zijn nog 

verbeterpunten. Maar we zien dat we van elkaar 

kunnen leren. En elkaar kunnen inspireren. 

We weten elkaar steeds beter te vinden. We hopen dat 

anderen ons ook gaan vinden.”
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Mensen van GGzE
Sinds een paar maanden delen we op 

Instagram korte verhalen met foto’s 

van cliënten. Menselijke, persoonlijke 

verhalen die een inkijkje geven in het 

leven van mensen die meer zijn dan 

psychiatrisch cliënt. 

De verhalen gaan niet over de 

behandeling of diagnose. Ze gaan over de 

mensen zelf. Zo kan de lezer verder kijken 

dan vooroordelen en hokjes-denken.

Kijkers werden geraakt door ‘100 dagen in 

je hoofd’. Door de verhalen en openheid 

van cliënten. De afstand werd kleiner. 

Die ander werd weer mens; met dezelfde 

gelaagdheid, behoeftes en verlangens 

als wij. Dat willen we ook doen met het 

account @mensenvanggze. 

Meedoen of iemand voordragen? Dat kan! 

Eerst interviewen we de cliënt kort en 

maken we een foto. We plaatsen de tekst 

en foto online als deze zijn goedgekeurd 

door de cliënt en de behandelaar.

 

Meer info? Neem contact op met Doortje 

Cornelissen via doortje.cornelissen@ggze.nl.
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Vanstreek Festival: een echte 
beestenbende
Blije gezichten, veel bezoekers en een 

stralend zonnetje: de vijfde editie van 

het Vanstreek Festival was een groot 

succes! Het festival was op het terrein 

rond De Boerderij, De Paardenhoeve en 

de Caffeïne Dealers.

Het thema was ‘wat een beestenbende’ en 

dat was het ook echt. Voor de kinderen 

waren er beestachtig leuke activiteiten. 

Zo konden ze dierenmaskers maken, 

tokkelen en geschminkt worden. Ook voor 

de oudere bezoekers was er van alles te 

beleven. Een landgoedtour, chillen in de 

wei en een VR-beleving. Ook konden ze 

snuffelen op de markt en met een drankje 

in de zon genieten van live-muziek. 

Op de website www.ggze.nl/vanstreek 

kun je alle foto’s vinden, gemaakt door 

fotograaf Bram Saeys. 

Wil je volgend jaar samen met cliënten 

een activiteit verzorgen op het Vanstreek 

Festival? Mail dan naar vanstreekfestival@

ggze.nl. Groot respect voor iedereen die 

hieraan meewerkt! 
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Circus op het landgoed

“Wij hebben enorm genoten, het was heerlijk om mee te 

maken!” Zondag 16 oktober streek het circus weer neer op 

het landgoed. De reacties waren enthousiast. Het zonnetje 

scheen, iedereen genoot volop. “Het was een hele leuke 

middag samen met onze jongens, dankjewel!” Tot volgend 

jaar allemaal! 
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Mooie organisatie om bij te 
 werken, dat laten we zien

Beter slapen met de 
 SlaapWijzer

Met de Ambassadeurstool kunnen GGzE-

medewerkers op social media berichten 

plaatsen. “Er komen steeds meer 

ambassadeurs bij. Ze sturen heel veel 

berichten in en delen ze op social media 

via de ambassadeurstool. Dat vinden 

we fijn! Zo krijgt GGzE steeds meer 

bekendheid en weten steeds meer mensen 

wat we doen”, zegt Joyce van Baast, HR 

manager GGzE.  

Je verdient punten als je via de 

ambassadeurstool een bericht indient 

of als je iets deelt. Afgelopen oktober 

ontvingen 30 ambassadeurs met de 

meeste punten een attentie.  

Ambassadeur worden? Dat kan! Meld 

je aan op ambassadeur@ggze.nl. Nadat 

jij als ambassadeur jouw uitnodiging 

hebt geaccepteerd en je account hebt 

aangemaakt, kun je aan de slag met zelf 

plaatsen én met delen van berichten van 

anderen op jouw sociale media via je 

computer of via een app. 
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Eigen regie met het 
 Cliëntenpanel 

Het cliëntenpanel bij FACT Regio 

Zuid is ruim vier jaar actief. Ze zijn 

betrokken bij vraagstukken van het 

team. En bij ideeën van cliënten. Zo 

krijgen cliënten medezeggenschap. 

En wordt de afstand tussen team 

en cliënt verkleind. 

Iedere maand buigt het panel zich over 

onderwerpen die bij cliënten leven. Het gaat over 

het team zelf of over praktische zaken, zoals 

de verlichting in de wachtruimte. Ook nemen 

panelleden deel aan sollicitatieprocedures voor 

nieuwe medewerkers. 

Er hangt een ideeënbus in de wachtruimte van 

FACT Regio Zuid. Zo kunnen cliënten het panel 

bereiken. Ieder idee wordt serieus genomen. In 

magazine het (K)wartaal koppelt het panel de 

resultaten terug naar de cliënten. Inge van den 

Anker, ervaringsdeskundig begeleider: “Als cliënt 

moet je vaak regie inleveren. Door het panel 

krijgen cliënten dat gevoel van regie weer terug. In 

ieder geval voor een deel. Ze voelen dat ze serieus 

genomen worden. En dat is ook zo. Anders werkt 

het niet.” 

Meer weten? Bel of mail inge.vanden.anker@ggze.nl

06-81 82 45 80
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Naastenraad – vriendelijk 
 kritisch en helpend

Rob Lammers, beleidsadviseur en lid van de 

Naastenraad: “Ik ben zeven jaar lid van de 

Naastenraad van GGzE. Ik heb meerdere zussen en 

een broer die in behandeling zijn of zijn geweest. 

De raad overlegt met de Aandachtsfunctionarissen 

Naastenbeleid. We praten over aandacht voor 

familie en naasten op de afdeling. We onderzoeken 

wat er leeft. Samen willen we hun positie 

verbeteren binnen GGzE. Ik werk voor GGzE en ik 

ben naaste. Daardoor bekijk ik de situatie van twee 

kanten. Ik zie dat GGzE echt naar naasten kijkt. 

Hun positie probeert te verbeteren. Maar het loopt 

wel eens mis. Daar moeten we oog voor houden 

zodat we dit voorkomen.”
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Kort slapen, of juist te veel slapen, moe 

wakker worden. Klachten die we allemaal 

wel kennen. Vaak zien we medicatie als DE 

oplossing. Zeker als het probleem al een 

tijd bestaat. Je wilt graag een oplossing die 

meteen werkt. 

Er zijn ook andere oplossingen die 

misschien minder snel werken. Maar als je 

doorzet, bereik je een duurzamer resultaat.

De SlaapWijzer geeft advies in 

toegankelijke taal. Bij het opzetten is 

naar gebruiken en slaapgewoontes 

gekeken die in de psychiatrie veel 

voorkomen. Daardoor is de Slaapwijzer 

gebruiksvriendelijk voor iedereen die kan 

lezen.

  

De SlaapWijzer stelt 14 vragen. Bij elke 

vraag wordt uitgelegd hoe deze factor je 

slaap beïnvloedt. En wat je daaraan kunt 

doen.

Er zijn al SlaapWijzers uitgedeeld bij 

verschillende FACT teams en bij team 

VIBE. De reacties zijn positief.

Cliënten van FACT hebben geholpen bij het 

verfijnen van de adviezen. 

Net voor kerst vorig jaar is de Ambassadeurstool geïntroduceerd binnen 
GGzE.
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Laatste nummer Nieuwsblad 
Planetree en kwaliteit

Na 5 edities van het Nieuwsblad was het tijd om te 

evalueren. Zo hebben we in de vorige editie een poll 

opgenomen. Er zijn 13 uiteenlopende reacties ontvangen. 

Naast de goede dingen zoals een mooie opmaak en 

variatie aan artikelen is er ook feedback dat veel 

informatie al bekend is vanuit andere kanalen. Ook werd 

aangegeven dat het blad niet breed gelezen wordt en dat 

door de lange productietijd de nieuwswaarde vermindert. 

Nieuwswaarde, inspiratie voor iedereen en breed gelezen, 

waren de doelstellingen van het Nieuwsblad. Op basis van 

de resultaten van de poll hebben we moeten concluderen 

dat deze doelstellingen onvoldoende zijn bereikt. We 

hebben ons daarom afgevraagd of het Nieuwsblad het 

beste middel is om cliënten, naasten, vrijwilligers, 

ervaringsdeskundigen en medewerkers te informeren. 

Deze overwegingen hebben, mede gelet op de kosten en 

het behaalde rendement, ertoe geleid dat het besluit is 

genomen om het nieuwsblad niet meer uit te brengen. 

Alle informatie kun je terugvinden op www.ggze.nl, LISA 

of de social media kanalen van GGzE zoals Facebook, 

LinkedIn en Instagram.

Walk into the Light

Samen eten: licht in  donkere dagen

Familiedag op De Woenselse Poort

Aandacht voor suïcidepreventie blijft 

belangrijk. De impact van een suïcide 

is groot. Een suïcide raakt meer 

dan 100 mensen. Familie, vrienden, 

collega’s, maar ook hulpverleners. 

Daarom besteden we bij GGzE iedere 

septembermaand aandacht aan ‘World 

Suicide Prevention Day’.  

 

Dit jaar was dat met een ‘Walk into 

the Light’ bijeenkomst. Zo’n 12 GGzE-

medewerkers kwamen bij zonsopgang 

bij elkaar. Samen liepen ze over het 

terrein van De Grote Beek. De wandeling 

eindigde bij het Lichtcafé. Een symbolisch 

eindpunt, om te eindigen in het licht. 

Om te laten zien wat licht kan doen 

bij een depressie. En wat het Lichtcafé 

hierbij kan betekenen. Want: “NIEMAND 

ZOU RADELOOS EN IN EENZAAMHEID 

MOETEN STERVEN DOOR SUÏCIDE”

Al pratend over het woord ‘kerst’ 

kwamen er veel verschillende beelden 

naar voren. “Logisch, want we 

vertegenwoordigen zoveel verschillende 

landen en tradities: van mensen uit de 

Filipijnen tot de Antillen, van moslims 

tot hindoes”, vertelt Irene van der Puijl, 

stagiaire Centrum voor BeZINning.

“Wat zouden we graag met elkaar omgaan 

zoals met een pasgeboren baby. Kwetsbaar 

en open. Daar was iedereen het over eens. 

Niemand wenst muren, of oordelen. Wel 

meer liefde, voor mens en dier.” Eenieder 

wenst elkaar het beste. Wat dat ook is. 

Voor, tijdens en na de kerst. Tot ver in 

het nieuwe jaar. En misschien zelfs tot de 

volgende kerst…” 

Iedere tweede zondag 

van de maand wordt De 

Tuin van De Woenselse 

Poort omgetoverd tot 

een kinderboerderij. 

Kinderen van cliënten 

komen dan om tijd 

met hun ouder door te 

brengen. 

Niet in een afgesloten ruimte, niet 

stilzitten op een stoel. Bij De Tuin kunnen 

ze rondlopen, spelletjes doen en de 

dieren voeren en aaien. De Tuin is een 

dagbestedingsproject van De Woenselse 

Poort. Cliënten verzorgen de groentes 

en de dieren. Bij De Tuin leven varkens, 

geiten, kippen en konijnen. Vooral de 

konijnen Toet en Cleo zijn erg populair 

bij de kinderen. De eerste keer was 

het voor iedereen wat wennen en best 

spannend. Het is toch een andere manier 

om elkaar te zien. Maar het wende al 

snel. Het bezoek van de kinderen wordt 

voor iedere cliënt apart geregeld. De 

bezoeken duren anderhalf uur. Aanmelden 

voor de kinderboerderij? Dat kan via 

maatschappelijk werk. 
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Colofon
GGzE biedt mensgerichte zorg. Zorg waarin de mens centraal staat, zorg die je je 

familie en vrienden gunt. Het gedachtegoed Planetree stimuleert ons om cliënten 

de best mogelijke aandacht en zorg te geven. Planetree verbindt mensen die zorg 

ontvangen en mensen die zorg bieden. 

GGzE heeft in 2014 als eerste GGZ-instelling in Europa het Planetree label ontvangen 

en in 2018 het gouden Planetree certificaat. In het voorjaar van 2022 krijgen we 

bericht over de hercertificering.  

 

Redactie

Eric van Daele, Dennie van Esch, Jeroen Kampkes, Rob Lammers, Noortje Peek, 

Rowdy Retera, Mirjam van Elst, Walter Verwegen en Betsy Strijbos.  

Heb je nieuws of wil je iets onder de aandacht brengen?

Neem contact op met Betsy Strijbos, betsy.strijbos@ggze.nl.

Dit nieuwsblad is een uitgave van GGzE. December 2022– uitgave #06
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Website Durf jij met mij? 

Op zoek naar vriendschap? Een date? Een serieuze 

relatie? Door psychische problematiek is het soms lastig 

om aansluiting te vinden. Dan is de website ‘Durf jij met 

mij’ misschien iets voor jou. Het is een gratis contact- en 

ontmoetingssite voor mensen met psychische klachten. Je 

kunt hier helemaal jezelf zijn en op een veilige manier met 

anderen in contact komen. Inmiddels zijn er vele liefdes- 

en vriendenmatches ontstaan. Er zijn bijna 5.000 actieve 

leden. 

Als cliënt van GGzE kun jij gratis gebruik maken van deze 

website. Je hebt wel een eigen e-mailadres nodig en je moet 

ouder zijn dan 18 jaar. 

Ga naar http://www.durfjijmetmij.nl en schrijf je in. Wie 

weet vind je een leuke match! 

Weet wat verschil maakt

W

eet wat verschil m
aakt

Ga naar de 

website

Lees verder op 

GGzE in beeld


