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GEM

...Oftewel GEM, dus geen EGM zoals je zou verwachten. GEM bekt beter 
en als u een woordje over de grens spreekt, weet u dat GEM een sieraad is. 
Iets moois en begerenswaardigs dat opgediept en bewerkt moet worden 
om zijn onweerstaanbaarheid aan de wereld te openbaren...

Ecosysteem Mentale Gezondheid

GEM is Onweerstaanbaar?  
Als je in resultaten geïnteresseerd bent zeker! Niemand zal ontgaan 
zijn dat het huidige zorgsysteem, laten we het zacht uitdrukken, zijn 
problemen kent. Uit de analyse van GEM blijkt dat, ondanks alle 
professionele inzet, de problemen inherent aan de organisatie van de 
zorg zijn. Op hoog niveau wordt hardop uitgesproken dat het wachtlijst- 
probleem de eerste jaren niet opgelost gaat worden. Onweerstaanbaar 
is dus niets teveel gezegd als je de wachtlijst zegt op te lossen. Maar het 
lukt dus niet met ‘meer van hetzelfde’, of ‘hetzelfde maar dan beter’. 
We hebben een fundamentele transitie nodig.

Een transitie? Toe maar...we blijven toch wel over een GGZ beschikken? 
Zeker; de innovatieve GGZ en de ontwikkelde deskundigheid zullen 
blijvend nodig zijn. Innovatie is slechts mogelijk wanneer we op iedereen 
kunnen terugvallen. Maar het huidige systeem moet niet centraal gesteld 
worden. Als je ‘Kader Passende Zorg’ serieus neemt, kun je er niet 
omheen dat er een verrijking van de mogelijkheden voor het ‘werken aan 
weerbaarheid’ tot stand gebracht moet worden. 
Mogelijkheden in de GGZ maar ook erbuiten.

Wat mag die GEM-droom dan wel niet zijn?
Vrijwel dagelijks slaan we met trillende handen de krant open om te lezen 
hoe het huidige systeem worstelt met elk van deze doelen. 
Bekijk onderstaande illustratie. Dat zou toch ieders droom moeten zijn?

Talk is cheap! Dat ‘huidige systeem’ heeft voor dat soort doelstellingen 
inmiddels ambitieuze aanpakken op de rit staan!
We kennen ze: Integraal Zorg Akkoord, Stuurgroep Toegankelijkheid, 
Wachttijden GGZ, Kader Passende Zorg... We ondersteunen ze want zoals 
je zegt: de doelen verschillen niet. GEM stelt echter dat de problemen 
systemisch ingebakken zitten. We denken zelfs dat de meeste partijen wel 
zien waar de schoen wringt maar er worden vooral ‘woorden’ aan vuil 
gemaakt. GEM is geen ‘rocket science’ maar maakt wel nu reeds praktijk, 
als burgerbeweging, die om haar doelen te bereiken, maatschappelijke 
investeringen nodig heeft. GEM pleit daarom voor een tweesporen-
beleid, waar GEM op spoor 2 de voorgespiegelde merites van een GEM-
transitie omzet in harde, wetenschappelijk onderbouwde evidentie. 

...en waar kunnen we de GEM impact zien gebeuren?
GEM werkt met ‘coalitions of the willing’. Sinds januari 2022 zijn coalities, 
gesteund door ZonMw, in Doetinchem, Deventer of door de gemeente in 
de Noordelijke Veluwe aan de slag gegaan. Die coalities omvatten GGZ-
instellingen, welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen, huisartsen en 
kunnen dus echt wat teweeg brengen. 

Als GEM alles waarmaakt, zal dat wel een dure grap worden en net als 
andere ‘innovaties’ in de zorg leiden tot een enorme kostenverhoging.
GEM heeft bewust geen rode pijl toegevoegd die een reductie van het 
nationale zorgbudget suggereert. GEM volgt de ‘sustainable development 
goals’ van de Verenigde Naties. Als de OECD stelt dat 10-15% van het BNP 
voor zorg gereserveerd moet worden (en 10% hiervan aan GGZ) dan loopt 
Nederland keurig in de pas. Hoewel GEM zelf sterk de indruk heeft dat 
het budget na een aanloop flink naar beneden kan, is dat geen reden om 
onszelf op de borst te kloppen. Wél zeggen we: 
GEM doet voor hetzelfde budget een 33% betere job!

Leg eens in het korte bestek van de rest van deze pagina uit hoe GEM 
dat denkt te doen?
Ten eerste zal GEM de gangbare opvatting omtrent psychisch lijden in 
de geesten van professionals en burgers ‘reframen’: psychisch lijden is 
namelijk geen ‘ziekte’ maar onvermogen om met een normale uitdaging 
van het leven om te gaan. Een lot dat 50% van ons gedurende ons leven 
te wachten staat. Ten tweede breekt GEM met de gangbare praktijk 
waarin iemand die zich aanmeldt om de eigen weerbaarheid te vergroten, 
slechts één specialistisch zorgpad aangeboden wordt. GEM stelt dat 
naast dit zorgpad, zich een heel universum aan opties bevindt die de 
moeite zijn om uit te proberen. Het gros van de opties bevindt zich in het 
maatschappelijk domein, ofwel in het ‘normale leven’. De hulpverleners 
die hier actief zijn, zijn lang niet allemaal ‘professional’. Ook ú kunt in een 
situatie komen waarin uw support precies datgene is wat nodig is om een 
vriend die schulden heeft en in een depressie is geraakt te helpen om 
zichzelf uit de put te trekken. GEM wil daartoe een ecoysteem inrichten 
waarin alle mensen floreren, waar ‘zorg-vraag’ en ‘-aanbod’ met elkaar in 
balans zijn, waarin het zorg-geld dat rondgaat doelmatig besteed wordt, 
en waar de kwaliteit zowel in de ogen van ‘vrager’ als ‘aanbieder’ omhoog 
gaat. Een zorg-koraalrif dus, of zelfs een nirvana... 

GEM

GGZ 
POPULATIE

PREVALENTIE
EPA

REDUCTIE

33%

SUICIDE STIGMA

PARTICIPATIE

TOENAME

33%
LEVENS 

VERWACHTING

THE GEM AIM:
. . .  GEEN TRIPLE, GEEN QUADRUPLE ZELFS GEEN QUINTUPLE 

MAAR EEN . . . 

SEXTUPLE AIM

https://www.oecd.org/health/mental-health.htm
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Transformeren gaat niet in een klap. Daarvoor zijn de krachten die ‘het 
bestaande’ ondersteunen te groot. 
De GEM-strategie is daarom, met dank aan Jan Rotmans en studio Drift, 
om Bottom-up te beginnen met:
(1) experimenteren met wat voorhanden is, daarvan te leren hoe we in 
een volgende stap succesvol kunnen...
(2) versnellen. wat betekent dat we ons als volwaardig alernatief 
presenteren tegenover het bestaande zorgsysteem om vervolgens 
gebruik te kunnen maken van...
(3) de verbindingen die het complete ecoysteem biedt.

Tegen die tijd, aangekomen in het kruispunt van de X-curve, kunnen 
we GEM-data vergelijken met de bestaande zorg-data.  Met deze 
analyse kunnen we een Top-Down proces opstarten waarin we de 
instituitionele wereld uitdagen om het bewegen richting rechtsboven  
aantrekkelijk te maken.

De 
Droom van 
een Nieuw 
Systeem

Het Nieuwe
Systeem

Het 
Bestaande 

Systeem

gespecialiseerde 
kennis, therapieen 

medicijnen en 
technieken vinden een 
gebalanceerde plaats 

in het Ecosysteem 
Mentale Gezondheid

Het 
Obsolete
Systeem

institutionaliseren

 stabiliseren

 experimenteren

 versnellen

verbinden

optimaliseren

destabiliseren

chaos

afbreken

uitfaseren

GEM streeft ernaar in elke regio zeven nieuwe hulpbronnen, door GEM 
‘Resources’ genoemd, beschikbaar te maken en daarmee een ‘paralelle 
GGZ’ of ‘Publieks GGZ’ te creëen. Van al deze resources zijn her en der 
voorbeelden in praktijk gebracht. GEM wil ze in één ecosysteem met 
elkaar in verbinding brengen.

De bedoeling van de VeranderAteliers is om, gebruikmakend van ‘wat er 
al is’, te komen tot een transformatie van ons ‘zorgsysteem’.
Dat transformeren raakt aan gevestigde belangen, ook in de regio’s. 
Het zal missionair werk vereisen om iedereen duidelijk te maken hoezeer 
het de moeite waard is om met ons mee te bewegen! 

GEM-Resources Transformeren

Nieuwe Resources voor een paralelle GGZ
Mensen bewegen zich binnen dit ecosysteem zoals ze willen. Alle 
werkzame mensen binnen het systeem faciliteren of werken op verzoek. 
Er is geen ‘verwijzen’, ‘behandel-traject’ of ‘diagnose’ meer.

De GEM-transitie roadmap richting het nieuwe zorgsysteem verloopt 
van links naar rechts via de groene stapstenen die in de VeranderAteliers 
ontwikkeld worden. Van de rode stapstenen richting obsoletie maken we 
gebruik als ze zich voordoen. Vóór het kruispunt werken we Bottom-up, 
zoveel mogelijk gebruikmakend van wat er al in de wijken gebeurt, maar 
nu zoveel mogelijk gericht op het GEM-waardenkader én in verbinding 
met de rest van het ecosysteem in wording. Daarna werken we Top-
Down en zoeken we naar duurzame financiering en juridische grondslag 
voor het nieuwe zorgsysteem.

                                      What’s in a Name?
Het is gebleken in eerdere veranderateliers, dat de NAAMGEVING 
van de 5 GEM resources aanleiding geeft tot ‘Hoekse en Kabeljauwse’ 
twisten. We zien daarom in het vervolg af van bepaalde termen en 
nodigen de VeranderAteliers zélf uit te bepalen welke benamingen ze 
het best bij de lokale situatie vinden passen. 
Zelf gebruiken we Acronymen die de inhoud beschrijven:

WoW: Weerbaarheids Ondersteunend Werken. Hier komt een gesprek 
op gang tussen mensen die psychisch lijden en mensen die over 
kwaliteiten beschikken om samen op zoek te gaan naar opties om aan 
weerbaarheid te werken;
De PeP: Peer Support Plek. Ruimte waar gewerkt wordt met peer-support;
De LoL: Large Group Behandelingen onder Leiding. Behandel-
voorziening voor (Large) Groeps-behandelingen;
De SoS: Specialistisch onder Supervisie SGGZ. Intensieve individuele 
behandelingen die op flexibele en modulaire wijze worden georganiseerd;
De PoS: Participatie op Sociale Grondslag. Mogelijkheden die kunnen 
bijdragen aan de participatie van mensen met ernstig psychisch lijden;
De EcO: eCommunity. Digitaal platform voor Chat, forum, blog en eHealth.
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De bedoeling is om de transitiedynamiek begrijpelijk te maken als een 
visueel proces met een basispatronen van opbouw en een van afbraak 
om vervolgens daarop te een plan te maken door;

• De onderliggende dynamiek en hun potentiële interacties duiden;
• Bewustwording en prioriteitstelling: Waar liggen in onze loklae context 
de kansen;
• Systemische verandering relateren aan bredere maatschappelijke 
processen;

publieke
ggz

alle 
partijen bij
elkaar en 
zeggen:

wij gaan 
elkaar niet
in de steek

laten

we gaan 
de patient 
niet alleen

laten

we gaan
het 

schaffen

niet kijken
of iemand 
anders het

doet

diagnose
dwang

medicatie
denken

normaal
= te 

smal

hyper 
specialisatie

slechte 
publiciteit - 

angst risico's, 
dwang

geld: 
iedereen 
rent naar 

potjes

te veel lagen
in 

organisaties

Aanbod in 
GGZ die 
vraag 

creëert

productie
norm

personeel
tekort

Privacy
wet

Protocollen

vastgoed
bezit

contra 
indicaties 

verzekering

admin
lasten

stilstaan 
bij de bril 

die je 
opzet

We leven 
langer  met

minder 
kwaliteit

specialisatie 
is een ander 
woord voor 
wachtlijsten 

creeeren

paralelle
ggz

Monitor 
data laat 
variatie 

zien

Dat is 
betekenisvol

tweedeling

relatie ggz 
en sociaal ec
variabelen 
op pc4 nivo

ggz is 1op 1 
verbinden 
met soc ec 

problematiek

maslow: 
wankelende 

bestaanzekerheid

makkelijker bij 
psychotherapie
dan welzijn op 

recpet

1 op 7 kinderen
heeft een vorm

van 
ondersteuning

sector is 
slechts 

30% jeugd 
ggz

70% jeugd 
opvoedhulp

juridisering
van het 
systeem

controle
dwang

buro 
cratie

verantwoording 
naar gemeente +

doelen  + 
evaluatie 

allemaal op 
papier

marktwerking 
in de zorg 

geldgestuurde 
ggz

regels
moeilijktse 

gevallen 
hebben minder

toegang tot 
specialisaties

bekostiging
regelgeving

inkoop
eisen

zorg moet uit 
teveel 'potjes' 

worden betaald 
= 

onoverzichtelijk 
sluit zorg uit

financien
wie 

betaalt?

eisen zorg 
verzekeraars

elkaar 
bijtende 

financiering 
stromen

personeels
dynamiek

SOCIAAL/ 
ECONOMISCH

GGZ lobby, 
grote stem
ook  lokaal

GELD

parallele
GGZ

Elders
gezien

KonKreet

samenwerking 
informeel/ 
formeel in 
cassusen

geen 
protocol 

alsd basis

SCIL

Welzijn 
op recept

pilot

RACTzonder 
indicatie
werken

gebieds 
gericht 
werken

peer + 
peer 

groepen

WRAP
herstel 
gericht 
werken

zelfregie
achtig 

centrum

kopp/
kov

inzet 
ervarings 

deskundigen

project 
'tijdelijk
wonen'

project 
'inclusief 

in de 
buurt'

sociale 
netwerk 

versterking
SNV

de wijze 
waarop 

Oekrainers in 
Ermelo worden

opgevangen

HOI 
NHN

Bij. 
Bram

keukentafel 
gesprek 

buurtcoach 
en JGW

JIM

Systemisch 
werken 

buurtplein

Inzet
Van

Ervaring

stadkamer

Verbinden 
op Interesse

stadskamer

Vraag gerichte 
kennis making

stadskamer

Netwerk
intake

...
overleg 
SEPPP

herstel 
gericht 

ontmoeten

positieve 
psychologie

BAS

Herstel 
groepen

BAS
modules 
door ED

ggnet

inzetten eigen 
ervaring door 
hulpverleners

ggnet

I- ROC pilot
bij ggnet/ 
BAS/ FACT

familie erv. 
desk

ggnet

insteek op 
coping 

BAS

Iriscovery

Leger 
des 

Heils

Buurtplein
inloop

Buurtplein:
Maatschappelijks 

activerings
centrum

buurtplein: 
wat telt 

gespreks- 
instrument

Route vd 
Vraag

stadskamer

Trainingen
herstel + 

how
bij ggnet

Herstel 
Ondersteunden 

Werken

iriszorg

Trainingen
herstel + 

how
bij ggnet

werkwijze 
dr. Klaas 

Huijbregts

social kaart
per regio

ggnet

Pilot 'Eigen 
wegwijs' van

GGNet en 
Buurtplein

methoodiek 
IRB

inclusief
in de 
wijk

ozo

ed bij 
beleid 

(profila)
inclusief

in de 
buurt

weet id
winkel

veluwe
games

herstel 
training 

voor 
clienten IBM

opstanet
GOAL

Kreet

de lijn: 
versterken 
van gewone

leven

parallele
ggz in de

WMO

huisarts 
coaching

de kracht 
van ervaring
organiseren

eigen
regie

krachten 
profiel 

inzetten 
met client

luister 
goed naar 

de 
hulpvraag

maak 
gebruik 

van elkaar

focus 
op het 
werk

maatjes 
voor 

clienten 
(langdurig)

werken 
vanuit de 
bedoeling

wat werkt: 
contact hebben 

met 
hulpverleners 

0e-3e lijn 
verbinden

weg van 
idee 'ik weet

wat goed 
voor jou is'

brede aanpak 
niet probleem 
gericht maar 

kracht herstel 
gericht

mens 
gericht 

monitoren

menswaardig,
de mens zien 

ipv het 
probleem

wat kan wel, 
denken in m

mogelijkheden

vanuit 
gezamelijke 

belangen 
denken

geen wij zij

lange termijn 
denken wat 
levert een 
bepaalde 

interventie 
uiteindelijk op?

gezamelijke
visie op 
mentale 

gezondheid

denken 
vanuit 

inhoud, geld 
volgend

zorg is 
geen 

politiek

minder 
burocratie 

minder 
protocollen

inzet op 
diversiteit

tijdgeest van 
nu: ander 

taalgebruik 
veel aandacht 

voor diversiteit

gender, 
cultureel 

en 
psychisch

Burenhulp

"voorliggend"
werken

Cultuur 
sensitieve
interview

Narratief
verhaal

bij intake 
aandacht voor 

meerdere 
levensgebieden

Multi 
disciplinair

overleg
om 

denken

doel 
gesprek

kracht 
gericht 

werking

oplossings
gericht 
werken

organisatie 
overstijgend 

samenwerken

betrekken
netwerk

net 
werken

train 
the 

trainer

sport

waarde 
van 

bewegen

sport 
leiders

leefstijl 
positieve 

gezondheid

we moeten 
vaker meten, 
jaarlijks als 
onderdeel 
onderwijsclient en diens 

wens centraa.l 
dus niet over de 

ander als 
deskundige 

beslissen

of ervaring
van de 
mantel 
zorgers

naast 
betrokkenen 

laten 
deelnemen 

aan HOI
mdo+ 

organiseren 
betrokkenen 

rondom client 
breed betrekken

logeerplek ter
ontlasting 

mantelzorger 
en familie

systeem 
netwerken 

betrekken bv 
fam vrienden 

school sport etc

financiele 
ruimte voor 
experiment 

binnen 
kaders

budget HA 
zorg: ruimte en
tijd om Nieuwe

GGZ te 
implementeren

meer kijken naar 
uitkomsten 

(verantwoording) 
bv audits adhv 
clientverhalen

declaratie 
consulten POh 

ggz een 
financiele 

verrichting 
toevoegen: HOI

geen 
wachttijden 
direct hulp

eHealth

basis 
inkomen

meer 
woningen

POH 
jeugd

Open 
Dialogue

familie 
leden bij 
gesprek 
huisarts

samenwerking 
psychosomatische 

fysiotherapeut

welzijns coach 
+ huisarts 

maken pso- goz 
spinnenweb

regio 
team 
jeugd

opleiden
ED

mee inzet 
ED 

individueel 
collectief

ondersteuning 
naatsen

smoes
jes

operationeel/
burocratie/ 

Juridisch

frauduleus
handelen

Huisarts
drukde nieuwe ggz 

die in de media
geframed 
wordt als 

'bezuiniging;'

werkdruk

interne 
oraganisatie

angst voor
verlies 

eigen werk

bedreiging
'te snel;' 
gaan...

veranderen
is weertand

...ED in zetten
die er nog 
niet klaar 
voor zijn

versnippering

teveel op 
basis 

output ipv 
outcome

Systeem 
denken 

(diagnose)

Alles wat
kan, 
moet

Overheid
in regie

Medisch
denken

Denken
voor 

iemand

Hokjes 
denken

Koker
visie

Denken 
v.v. 

problemen

Bang zjin 
voor 

verlies 
baan

Burger =
Sitting 
Duck

De baas
zijn

Denken
vanuit 
ziekte

Inwoner
uit 

beeld
Praten 
over vs 

met

Te veel 
specialisten

rol 
aanneemenBeroeps 

deformatie 
(wat hoort bij 

mij als 
persoon)

Alle 
problemen 
weg willen 
poetsen: 

"Curling Life"

te weinig 
preventie

denken

interne 
gericht 

heid voortrekkers 
geven allen 
hun eigen 

visie

silo's veel schotten 
waarbinnen 

wordt 
gewerkt

mind
set

jongeren 
horen meer 

bij hun 
microsysteem

geen 
huisvesting 

kunnen 
vinden voor 

mensen

ontsporende 
burgers in een 

wijk die overlast 
veroorzaken ...en
in nieuws komen

in hoeverre  
sluit opleiding 
professionals 
aan bij deze 

ontwikkeling

geen 
huisvesting 

kunnen 
vinden voor 

mensen

Sociale kaart 
niet duidelijk 

[=niet 
gebruiken?]

Naasten 
worden 

niet 
betrokken

geen gelijkheid
tussen 

somatische 
zorg en 

geestelijke zorg

anonieme
ggz

operationeel/
burocratie/ 

Juridisch

GEM

Meer 
"brede"

samenleving

zonder 
schotten 

samenwerken

Aandacht 
voor mentale 
gezondheid 
op school

Samen 
werking 

medisch en 
sociaal 
domein

Eigen regie
en 

verantwoo
rdelijkheid

Netwerk 
oplossing: 

samen 
optrekken

verbinden 
van 

organisaties

Inwoner
aan zet

vanuit 
waarden 
denken 
/werken

regionale
samen 

werking

andere 
bekostigings
initiatieven

bewust 
wording

leren 
van 

elkaar

landelijke 
trend

er staan nu 
voortrekkers 

op

wil tot 
verandering

helemaal
opnieuw 
beginnenstarten 

met juiste
mensen

nieuw 
beroeps 

competentie 
profiel ED ...?..

KANS
...De relatie 

tussen de trend 
in de 

determinanetne

...in hoeverre 
bepaalde 

interventies voor 
het versterken 

van determinant 
werken

... dat jeugd het 
gevoel heeft dat
ze erbij horen, 
dat ze er toe 

doen

...wat is de sociale 
gradient van de 

verschillende 
vormen van zorg 

en toegang tot 
zorg

...hoeveel 
kinderen  in

armoede 
opgroeien

...of de juiste 
partners in het

ecosysteem 
meedoen

...is er diversiteit 
in 'bereik'

(hoogopgeleiden 
vinden de zorg 

wel)

...wat is de 
bestaanzekerheid 

en mentale 
geziondheiod 

ouders

....hoe de wereld 
van kinderen eruit
ziet en hoe  ze dat

beleven 
...verschuift die in 

positieve zin

...werkt 
het wat 
we doen

...wat  de mate 
van zelfregulatie
is en sociale en 

emotionele 
vaardigheden

...wat  de 
aanwezigheid 

beschermende- 
en risiko factoren 

per wijk is

... zo mogelijk
vanuit 

beleving 
jeugd

...de rijkdom 
van de  

omgeving 
(speeltuinen)

...hoe 
centraal 

staat kansen
gelijkheid

... of de 
bestaans 

zekerheid  
toeneemt

... hoe het 
staat  met de 
toegang tot 
samenleving

... hoe het 
staat  met 

de toegang 
tot steun

...het 
welbevinden

jeugd en 
volwassesen

...de 
bestaan 

zekerheid 
jeugd

...de 
satisfactie  

bij de 
professional

wat moet je 
daaroor 

monitoren
...meer 

preventief 
denken en 

werken

...complex
iteit

v

MKBA
...meer 
samen 

werking

...wacht 
tijden 

omlaag ...meer 
veerkracht

ropi- r

...afschaling
zorg

...zorg onaf 
hankelijk 

heid

...nul 
meting 

hapiness
... meer 
burgers/ 

maatschappij

... minder dubbel 
diagnostiek/ 

comorbiditeit/ 
multi 

problematiek

...tevreden
heid van 
de client

...dat het 
beter gaat 

met 
kinderen

40 min 
afschaffen

behandel
doelen

rom

ggz als 
oplossing
voor alles

nadat hulp is 
ingezet voor 

langdurige zotg 
steeds weer 

opnieuw 
indiceren

stoppen met
de woorden 
patient en 

client

stop ermee 
dat wij 

bepalen wat 
goed is voor 

de ander
aanbesteden

doen alsof 
de ggz 

professional
het weet

specialiseren

controle
op 

controle

de term 
Evidence 

Based 
onterecht 
gebruiken

dat er altijd een 
diagnose nodig is
en dat sommige 

niet vergoed 
worden

18-/18+
knip

stoppen met 
nutteloze 

vinger aan de 
pols contacten

het centraal 
stellen van 
specifieke 

methodes voor 
specifieke 
diagnoses

levensvragen/ 
problemen als 

psychische 
problematiek 

benaderen

bezuinigingen 
vanuit 

overheid

klassiek 
denken en 

zorgopleiding

zorg 
prestatie

model

'te moeilijke'
behandeling

maatschappij 
van  controle

DWANG!

of/of 
denken

exclusie

alles 
willen 
fixen

praten
over

symptoom
bestrijding

maakbaarheid 
in alles

wachtlijsten

incident 
management

denken
voor

indicaties

veel 
overleggen

focus op 
klachten

oordeel 
aannames

MDOachtige 
vergaderingen

ongelijk
waardig

heid

bepalen
voor de 
clientclient 

alleen zien, 
spreken, 

behandelen

alleen richten
op hulpvrager

en niet op 
diens 

netwerk

lineair 
denken 
[leven is 

niet lineair]

aanbod 
gerichte

zorg uitsluit
criteria

financierings 
belang

hierarchie

geschotte 
financiering

selectie

zorgstraat

stop 
DSM IV 

zorg

triage

uit 
behandelding

dbc

dsm 
5

hokjes 
denken

buro 
cratie

labels

invullen

diagnoses

groeps 
denken

wij/ zij 
denken

schotten

niet 
luisteren

focus op 
klachten

mensen 
klein 

houden

afhankelijk 
heid

onder 
behandeling

medicali
seren

over 
behandeling

hoge 
kosten 

eigen risico

stigmadenken in 
termen als 
Psychisch 
kwetsbaar

buiten de 
samenleving

staan

VER 
LEDEN

DRUK

B
ED

R
EI

G
IN

G
EN

OPLOSSINGEN

NIEUWE VOORSTELLEN OUDE PRAKTIJKEN

METEN = WETEN 

KANSEN

• Streven naar de ontwikkeling van een gedeelde visie, een gemeenschappelijke 
agenda en Communicatieplan;
• Ondersteuning van besluitvorming: gezamenlijk identificeren van een roadmap en 
een strategie. 
• Inzicht in de beniodigde  resources om stappen te maken en een gunstig klimaat 
voor verandering te creëren;
• Aansturen op leren en institutionele verandering: maak transformatie mogelijk 
door verandering in gemeentelijk- en overheidsbeleid.
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GEM

                     Praat mee en blijf op de Hoogte!
Het GEM-project krijgt gestalte aan vergadertafels en zaaltjes 
maar wordt bijeengebracht en gedocumenteerd in de Virtuele 
Ruimte Basecamp: alles wat we van belang achten, plaatsen we op 
Basecamp en alle communicatie verloopt ook via Basecamp. Hier 
vinden ook de discussies plaats. 
Daarom: blijf niet aan de zijlijn staan...Verschaf jezelf een opt-in-
link en praat mee:
GEM Ecoysteem Mentale Gezondheid 
GEM Deventer
GEM Doetinchem
GEM Gezond Veluwe

WA
RNIN

GDe bedoeling van de VeranderAteliers is om, gebruikmakend van ‘wat er al 
is’, te komen tot een transformatie van ons ‘zorgsysteem’.
Dat transformeren raakt aan gevestigde belangen, ook in de regio’s. 
Het zal missionair werk vereisen om iedereen duidelijk te maken hoezeer 
het de moeite waard is om met ons mee te bewegen! 

De GEM-VeranderAteliers

Nieuwe Resources voor een paralelle GGZ
GEM streeft ernaar in elke regio zeven nieuwe hulpbronnen, door GEM 
‘Resources’ genoemd, beschikbaar te maken. Hierin willen we de mensen 
bij elkaar brengen die de handen uit de mouwen gaan steken en de 
transitie ter hand gaan nemen. 

Wie nemen deel in de VeranderAteliers
In principe kan iedereen meedoen. ‘Atelier Deelnemers’ moeten rekenen 
op drie dagdelen. Van mensen die zitting nemen in de ‘Lokale Werkgroep’ 
wordt meer gevraagd: zij werken de plannen voor de Resources uit tot 
een nivo waarop we buy-in kunnen vragen van de relevante bestuurders. 

Gericht op BESTUURLIJKE 
BUY IN tav de GEM Visie

Leidinggevenden van alle 
stakeholders

Een Sessie:

• Over VeranderAteliers

Bereidheid omtrent, doelen, 
benodigde inspanning en 

middelen, tijdspad.

Gericht op BESTUURLIJKE 
BUY IN tav de GEM Visie

Bestuur en Management 

Twee Sessies:
#1: Introductie Sessie 

Bestuur
#2:  Introductie Sessie 

management

Bereidheid transformatie 
proces te onderzoeken 

Organiseer een proces waarin
mensen die psychisch lijden op 
zoek gaan naar opties in nauwe 

samenwerking tussen POH, 
Sociaal Domein en Publieke GGZ

Huisartsen, POH, Psycholoog/ 
Verpleegkundig Specialist, 

Ervaringsdeskundigen, WMO 
consulenten.

o.l.v. Philippe Delespaul

Drie sessies:
#1: Welke krachten spelen er 
en wat kunnen of doen we al
#2: Wat kunnen we Morgen?

#3 Welk Plan hebben we

Een Roadmap van het NU 
naar de DROOM: 

Ingevuld, Begroot en van 
‘Personeel’ voorzien

Organiseer mogelijkheden 
voor clienten om in ‘Large 
Groups’ behandelingen te 

participeren.

POH, Psycholoog/ 
Verpleegkundig Specialist, 

Ervaringsdeskundigen, GGZ

o.l.v. Philippe Delespaul

Drie sessies:
#1: Welke krachten spelen er 
en wat kunnen of doen we al
#2: Wat kunnen we Morgen?

#3 Welk Plan hebben we

Een Roadmap van het NU 
naar de DROOM: 

Ingevuld, begroot en van 
‘personeel’ voorzien

Organiseer Peer-support
met een clientgericht, 

gediversi�ceerd educatief 
portefolio van ‘Leergroepen’

Ervaringsdeskundigen

o.l.v. Martin Kole

Drie sessies:
#1: Welke krachten spelen er 
en wat kunnen of doen we al
#2: Wat kunnen we Morgen?

#3 Welk Plan hebben we

Een Roadmap van het NU 
naar de DROOM: 

Ingevuld, begroot en van 
‘personeel’ voorzien

Organiseer mogelijkheden om 
specialistische behandelingen 

modulair aan te bieden in 
aanvulling op de trajecten van 

de Publieke GGZ

POH, Psycholoog, GGZ

o.l.v. Jim van Os

Drie sessies:
#1: Welke krachten spelen er 
en wat kunnen of doen we al
#2: Wat kunnen we Morgen?

#3 Welk Plan hebben we

Een Roadmap van het NU 
naar de DROOM: 

Ingevuld, begroot en van 
‘personeel’ voorzien

Creëer sociale ondertnemingen 
waar opleiding en werk door 

mensen met een arbeids 
beperking in het kader van 
psychisch lijden de winst is

Ervaringsdeskundigen, WMO 
consulenten

o.l.v. NTB

Drie sessies:
#1: Welke krachten spelen er 
en wat kunnen of doen we al
#2: Wat kunnen we Morgen?

#3 Welk Plan hebben we

Een Roadmap van het NU 
naar de DROOM: 

Ingevuld, begroot en van 
‘personeel’ voorzien

Leg de roadmaps, de 
begrotingen, het tijdspad en 
de benodigde middelen voor 
in de vorm ‘projectplan’ voor 

alle onderdelen

de C-Suite, bestuurders, 
toezichthouders

alle stakeholders

Discussie: 
Gaan we accoord met het 

implementeren 
het ‘projectplan’?

een Go/ No Go voor de 
Transformatie

VERANDERATELIERS

WIE

WAT

RESULTAAT

2
INTRODUCTIE

WIE

WAT

RESULTAAT

1
WoW

WIE

WAT

RESULTAAT

3
LoL

WIE

WAT

RESULTAAT

4
PeP

WIE

WAT

RESULTAAT

5
SoS

WIE

WAT

RESULTAAT

6
PoS

WIE

WAT

RESULTAAT

7
EXECUTIVE ROUND TABLE

WIE

WAT

RESULTAAT

8

Wie er ook aanschuiven: het is belangrijk dat de mensen die bereid zijn 
de handen uit de mouwen te steken in elk geval aantreden. 
De werving van deelnemers is in handen van de ‘Lokale Consuls’.

https://3.basecamp.com/3598839/join/ZLXLMynVSzeB
https://3.basecamp.com/3598839/join/KmqKshEckEmo
https://3.basecamp.com/3598839/join/ybCwggHVwmzX
https://3.basecamp.com/3598839/join/ybCwggHVwmzX
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Wat zijn bedreigingen die 
zich voordoen

....
en hoe moet de 

transformatie zich daartegen 
wapenen?

 Wat zijn kansen die zich 
voordoen

....
en welk voordeel kan de 

transformatie zich daarmee 
verschaffen?

Welke maatregelen treft 'het 
systeem' om die druk te 

verlichten?
....

...alle pogingen, dus 
ongeacht of ze effectief of 

niet zijn

2 3 4

Voor opschaling en 
stabilisering hebben we 

instituties nodig
...

Wat moeten we aan ze 
vragen?

Welke donkere wolken  
bedreigen de huidige wereld

...
en hoe kan de  transformatie 

daarvan profiteren?

5

6

welke 
donkere 
wolken 

hangen boven 
het systeem

wat vragen 
we van de 

INSTITUTIES?

Wat zijn 
de 

Kansen

wat DOET 
het 

systeem al?

Wat zijn de 
Bedreigingen

Transformeren betekent ook 
dat je ophoudt met bepaalde 

zaken
...

wat doen we in de toekomst 
niet meer

?

7

heb je nog vragen die niet 
gesteld zijn

...

stel ze hier!

De uitkomsten van deze 
sessie worden door de GEM 

facilitators en de Lokale 
Trekker geanalyseerd en 

maken duidelijk waar jullie 
regio staat en welke eerste 

stap gezet kan worden in de 
Transitie

waarvan wil 
je afscheid 

nemen?

Zijn we het erover eens dat 
het Huidige zorgsysteem 

onder DRUK staat?
...

denk aan financiele, 
organisatorische, politieke 

etc factoren

1

 oorzaken 
DRUK

op een apart 
post it

Hoe kunnen we het 
afbouwen versnellen

...
en de pijn van het afbouwen 

verzachten
?

8

hoe
faciliteren 

 we de 
afbouw

We willen ons graag 
bewijzen ten opzichte van 

het bestaande systeem
...

Wat hopen we
te bereiken?

9

welke 
Challenge
hanteren 

we

10
9

Hier formuleren we per Resource 
(dus HOG, RC, TH, Mod Ther, of Soc 

Ond) een specifieke opdracht.
De hier na volgende vragen 

bespreken we voor met de Lokale 
Trekker

de 
OPDRACHT

11

VeranderAtelierVeranderAtelier 1
In het eerste VeranderAtelier onderzoeken we wat voor vlees we in de kuip 
hebben. Wie doen er mee, kennen we elkaar, welke ambitie hebben we?  
GEM zal zich presenteren en het doel en de waarden achter de beoogde 
Resource introduceren. Daarna onderzoeken we hoe het zorgsysteem in 

Uit de veelheid aan informatie die opgehaald wordt, leren we de lokale 
context beter kennen en proberen we zaken met elkaar in verband te brengen 
waardoor we meer greep op krijgen op de vraag wat ons te doen  staat. 
In de volgende sessie doen we daar een voorzet voor .       

GEM Ervaringsdeskundige 
Heeft aan de basis 

gestaan van de GEM Visie 
en toetst in hoeverre we 

GEM maken of toch 
terugvallen in oude 

werkwijzen. 
Heeft een Adviserende rol

Lokale Consul 
Organiseert de 

VeranderAteliers en werft 
deelnemers

Overziet alle Ateliers 
Verzorgt feedback 

richting GEM Kernteam

Lokale Werkgroep 
De mensen die zich 

aanmelden om de Resource 
te ontwikkelen.

Zij hebben het laatste woord

Atelier Deelnemer 
Nemen deel aan de ateliers. 
Fungeren als klankbord voor 

de Werkgroep

Lokale Trekker 
Treedt op als 

gesprekspartner met 
Facilitators en zit de Lokale 

Werkgroep voor

GEM Kernteam 
 Faciliteert de sessies. 
Geen inhoudelijke rol

DE SPELERS

GEM

onze regio erbij staat, welke problemen we 
hebben, wat we goed doen, waar het aan 
ontbreekt, wat er al is, wie zijn de actoren die 
bepalen ‘hoe de hazen lopen’. 
Ter inspiratie hebben hieonder we een paar 
concrete vragen afgedrukt:
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Als de Resource open gaat, 
gaat ook de meter lopen

...

dat zal geen vrijwilligerswerk 
zijn

De Resource moet wel 
ergens  plaats vinden

...

liefst op een plek met een zo 
laag mogelijke 'drempel'

Wie gaat er eigenlijk aan de 
slag in de Resource?

....

...wat is hun rol en wie praat 
direct met de bewoners?

2 3 4

Als we iets we willen leren 
van ons eerste experiment 

moeten we ook wat 
vastleggen

...

Hoe doen we dat?

de Resource veronderstelt 
dat we bewoners in een 

ecosysteem vrij rond kunnen 
bewegen

...
Wat is er eigenlijk allemaal 

voorhanden in je regio?

5

6

wat heb je 
nodig in de 
rest van het 
ECOSYSTEEM

hoe leggen we 
 

lessons 
learned

vast

WAAR 
schroeven we 
het bordje op 

de deur

Welke 
personeels 
advertenties 

gaan we zetten

Wie zal 
dat 

BETALEN

Welke bewoners willen we 
graag over de vloer als de 

resource open gaat?

....

Iedereen die aanloopt?

7

heb je nog vragen die niet 
gesteld zijn

...

stel ze hier!

Als de Lokale Werkgroep  
deze uitkomsten verwerkt 

tot antwoorden, zijn we klaar 
voor een

volgende stap in de transitie 
welke in VeranderAtelier 3

gepresenteerd en 
bediscussieerd zal worden

WIE zijn 
de 

cliënten

De Bewoner heeft op een of 
andere manier de weg naar 

de Resource gevonden

...

en dan? 

1

welk 
GESPREK 

wil je 
voeren

Hoe vindt de bewoner de 
Resource, hoe komt het tot 
een bezoek, wie bepaalt de 

gesprekspartners...
...

wie mag de bewoner 
meenemen?

8

hoe ziet de 
Klantreis 

eruit

We willen ons graag 
bewijzen ten opzichte van 

het bestaande systeem
...

Wat hopen we
te bereiken in

onze Resource?

9

welke
KPI's 

hanteren 
we

10
9

De uitkomsten van de vorige sessie 
worden door de GEM facilitators en 

de Lokale Trekker geanalyseerd 
geven aanleiding tot een aantal 

vragen.
Bijvoorbeeld zoals hierna 

aangegeven.

de
RC 

OPDRACHT

21

VeranderAtelier 
VeranderAtelier 2

De vragen komen uit VeranderAtelier 1, bijvoorbeeld zoals afgedrukt in 
de illustratie.  Als we deze vragen kunnen beantwoorden kunnen we de 
volgende stap te zetten in de transformatie. 
De Lokale Werkgroep is eerder buiten de ateliers om bijeen gekomen en 
leidt de Atelier Deelnemers langs de vragen. 
Aan het eind van de sessie vragen we of er mensen zijn die de Lokale 
Werkgroep willen vormen. Deze Lokale Werkgroep krijgt de opdracht het 
Werkboek te gebruiken om tot een Plan van Aanpak te komen en die te 
presenteren en te verdedigen ten overstaan van de Atelier Deelnemers.

In VeranderAtelier 2 gaan we een begin maken met een Plan van 
Aanpak om een eerste stap zetten met als doel een aantal mensen 
in de gelegenheid te stellen om, als hget een Experiment betreft, te 
onderzoeken, ervaring op te laten doen en te leren wat het betekent om 
te werken in de nieuwe Resource. Gaat het om Versnelling, dan vragen we 
ons af wat het betekent om op te schalen.

GEM Ervaringsdeskundige 
Heeft aan de basis 

gestaan van de GEM Visie 
en toetst in hoeverre we 

GEM maken of toch 
terugvallen in oude 

werkwijzen. 
Heeft een Adviserende rol

Lokale Consul 
Organiseert de 

VeranderAteliers en werft 
deelnemers

Overziet alle Ateliers 
Verzorgt feedback 

richting GEM Kernteam

Lokale Werkgroep 
De mensen die zich 

aanmelden om de Resource 
te ontwikkelen.

Zij hebben het laatste woord

Atelier Deelnemer 
Nemen deel aan de ateliers. 
Fungeren als klankbord voor 

de Werkgroep

Lokale Trekker 
Treedt op als 

gesprekspartner met 
Facilitators en zit de Lokale 

Werkgroep voor

GEM Kernteam 
 Faciliteert de sessies. 
Geen inhoudelijke rol

DE SPELERS

GEM
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31

VeranderAtelier

Het voorstel 
De Lokale Werkgroep 

beschrijft het de oplossing 
die zij voorstelt

...
Geen reacties of dialogen 

toegestaan.

Amenderen
De Lokale Werkgroep kan  de 
bedoeling verduidelijken of 

het voorstel wijzigen op 
basis van reacties.

...
Nog steeds geen discussie 

toegestaan.

Reactieronde
elke persoon kan naar eigen 
goeddunken op het voorstel 

reageren.
...

Ook hier geen discussie of 
reacties.

Bezwaarronde
De GEM facilitator vraagt 

elke persoon op zijn beurt: 
“Ziet u redenen waarom het 
aannemen van dit voorstel 
schade zou veroorzaken of 
ons achteruit zou brengen?” 

(=een “Bezwaar”).
...

Bezwaren worden zonder 
discussie geuit, getoetst en 

vastgelegd

Verhelderende vragen 
iedereen kan verhelderende 

vragen stellen. De loklale 
Werkgroep kan antwoorden.

...
Geen reacties of dialogen 

toegestaan.

het voorstel wordt
aangenomen
indien er geen

bezwaren naar voren gebracht 
worden.

IDM start met voorstel van de 
Lokale Werkgroep

Bij een zwaarwegend bezwaar van 
een van de atmelier deelnemers, 

wordt de informatie van het 
bezwaar geïntegreerd in het 

voorstel.
...

 Iets is een zwaarwegend bezwaar 
wanneer het schade kan 

berokkenen.

Integratie
Het doel is om een gewijzigd 
voorstel op te stellen dat niet 

tot bezwaar leidt, maar dat 
toch het probleem van de 

indiener aanpakt.

Het voorstel van de Lokale 
Werkgroep kan op Consent 
van de Atelier Deelnemers 

en de GEM 
Ervaringsdeskundige 

rekenen het voorstel zal  
uitgevoerd worden 

geen bezwaren
?

<<<<<
...

Bezwaren
?
V
V

...en 
anders 

niet

Waar consensus 
gaat over: 

‘iedereen moet 
het met elkaar 

eens zijn’...

Het consent 
principe helpt om 
snel besluiten te 

nemen en 
wendbaar te zijn.

Focus op elk 
bezwaar, 
één voor 

één.

Zodra alles is geïntegreerd, 
doorloop je nog een 

bezwaarronde.

...gaat het consent 
principe over

'geen 
zwaarwegend 

bezwaar’.

We kunnen 
immers snel 

bijsturen wanneer 
blijkt dat de 

beslissing niet 
goed uitpakt.

Consent in 
plaats van 
consensus

...

VeranderAtelier 3
In VeranderAtelier 3 gaat de Lokale Werkgroep aan de Atelier-deelnemers, 
de Consuls en de GEM-ervaringsdeskundige  presenteren hoe zijn de 
volgende stap van de Transformatie in willen richten.
De vragen die opgeroepen worden, worden in deze sessie afgehandeld 
middels het Integrative Decision-Making Proces: een gestructureerd 
proces voor het nemen van beslissingen in een groep. Bruikbaarder dan 
zowel ‘consensus’ en zeker dan ‘top-down’ besluitvorming (de twee 
uitersten van het spectrum).
Het laatste woord is aan de Lokale Trekker.

GEM

GEM Ervaringsdeskundige 
Heeft aan de basis 

gestaan van de GEM Visie 
en toetst in hoeverre we 

GEM maken of toch 
terugvallen in oude 

werkwijzen. 
Heeft een Adviserende rol

Lokale Consul 
Organiseert de 

VeranderAteliers en werft 
deelnemers

Overziet alle Ateliers 
Verzorgt feedback 

richting GEM Kernteam

Lokale Werkgroep 
De mensen die zich 

aanmelden om de Resource 
te ontwikkelen.

Zij hebben het laatste woord

Atelier Deelnemer 
Nemen deel aan de ateliers. 
Fungeren als klankbord voor 

de Werkgroep

Lokale Trekker 
Treedt op als 

gesprekspartner met 
Facilitators en zit de Lokale 

Werkgroep voor

GEM Kernteam 
 Faciliteert de sessies. 
Geen inhoudelijke rol

DE SPELERS
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sGGZ

GEM VOEDINGSBODEM VOOR ZORGTRANSITIE

Regie
- Patiënten zijn geen 

‘klanten’: is hun 
gezondheid en de 
weerbaarheid uw 

allereerste belang of gaat 
het om productie in uw 

eigen winkel?
- Hebben uw patiënten 

volledige regie over de 
manier waarop ze hun 

weerbaarheid denken te 
moeten vergroten?

Large Groups
Biedt het ecosysteem mogelijkheden 
om in groepen behandeld te worden 

zodat mensen net zo zeer ‘patiënt’ zijn 
als ‘behandelaar’?Communicatie

Communiceert het ecosysteem haar 
nieuwe mogelijkheden en visie actief 

uit richting bevolking?

Gebruiker 
Centraal

Stelt het ecosysteem 
de bewoner werkelijk 

en aantoonbaar 
centraal?

Is het ecosysteem 
aantrekkelijk voor de 

gebruiker?

Bekostiging
Is in het ecosysteem het 
fnuikende schot tussen 

ZvW en WmO verwijderd?
Slaagt het ecosysteem erin 
de gecombineerde ZvW en 
WmO kosten niet te laten 

stijgen? 

Modulaire GGZ
Heeft het ecosysteem 

georganiseerd dat 
specialistische therapiën 

modulair geleverd kunnen 
worden als de cliënt daar 

behoefte aan heeft?

eCommunity
Spant het lokale ecosysteem zich voldoende 

in om mensen bewust te maken van de 
beschikbaarheid van  anonieme, direct 

toegankelijke support?

Peer Support
Biedt het ecosysteem 

faciliteiten waar mensen 
steun kunnen vinden bij 

lotgenoten als ze naar Peer 
Support zoeken om samen 

verandering teweeg te 
brengen?

Coalities Bouwen 
Biedt het ecosysteem incentives om 
samenwerking aan te gaan. Uiteraard in 
Win-Win situaties, maar ook omdat 
Samenwerken de samenleving ten goede 
komt
 

Privacy
Biedt het ecosysteem 

waarborgen en 
voorzieningen voor de 

privacy van de 

Social Holding
Biedt het ecosysteem 
voldoende ondersteuning 
welke mensen nodig hebben 
om sociale experimenten uit 
te voeren op het gebied van 
leven, werken, wonen, 
opleiding, school, sport, 
ouderschap, gezinsleven – 
kortom alles wat nodig is om 
je ‘ding te kunnen doen’.

Toegankelijkheid
Zijn alle faciliteiten in het 

ecossysteem bereikbaar voor 
allen die er hun heil bij zoeken?

Disseminatie
Zijn de faciliteiten in het 
ecosysteem beschikbaar 

om door anderen te 
implementeren?

Deelt het ecosysteem mee 
in overleg rondes met 

andere ecosystemen om 
kennis te delen en van 

elkaar te leren?

Financiële 
Vergoeding

wordt in het 
ecosysteem ieders 

zorg inspanning 
financieel vergoed? 

Ook die van 
vrijwilligers en 

ervarings 
deskundigen?

Participatie
Biedt het ecosysteem zinvol 
en bevredigend banen waar 

mensen op hun eigen manier 
kunnen werken

Afbouwen
Biedt het ecosysteem 

ondersteuning voor praktijken 
die afgebouwd worden?

BUY IN
Ondersteunen de 

belangrijkste 
Stakeholders het 

ecosysteem in woord en 
daad?

Gesprek
Biedt het ecosysteem 
plaatsen waar mensen 

een Weerbaarheids 
Ondersteunend Gesprek 

kunnen voeren?

Transparant
Is de ‘governance’ van het 
ecosysteem ingericht op 

volledige onderzoek- 
baarheid?

Research
Wordt  systematisch data 
verzameld om een Social 

Trial de kwaliteiten van het 
ecosysteem te kunnen 

monitoren

... Kunnen mensen 
anoniem gebruik 

maken van het 
ecosysteem?

Authenticiteit
Bureaucratiebewustzijn 
Creativiteit
Deliberate Practice
Herstelgerichtheid
Menselijkheid
Relatie
Spiritualiteit
Trauma-informed
Zelfherstellend vermogen
Werken met naasten

Voedingsstoffen 
Ecosysteem:

PoS

EcO

PeP

LoL

SoS

WoW
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  Het plan van Gezond Veluwe
Ter inspiratie kun je ‘Herstelondersteunend 
Netwerkgesprek binnen de huisartsenzorg’  
downloaden dat in de Noordwestelijke 
Veluwe opgesteld is door de Lokale ‘WoW’ 
Werkgroep. Dit is echt een supergoed 
resultaat en een bruikbaar startpunt van het 
experiment!

Dat zijn in principe de drie stappen die waarin we een Plan van Aanpak 
willen opstellen. Soms gaat het sneller en doen we het in twee Ateliers, 
soms in vier of zelfs vijf. Benieuwd hoe er het aan toe gaat? In de 
Werkboeken vind je links naar filmpjes en slide decks van de Ateliers die 
reeds plaats hebben gevonden. 

Tot ziens in de VeranderAteliers!
     

READING TIP

Colofon
GEM is een beweging die een transitie in de zorg wil 
bewerkstelligen. Deze transitie kan alleen plaats vinden als 
belangrijke stakeholders mee willen werken aan de uitwerking 
ervan. 

De VeranderAteliers zijn ontwikkeld door Reframing 
Academy, onderdeel van Reframing Studio.
De studio investeert haar denkkracht in sociaal 
waardevolle projecten. Reframing Studio houdt zich binnen 
ontwerpvraagstukken bezig met de ‘esthetiek van de 
middelen’. 
Onder ‘esthetiek’ wordt daar behalve de traditionele 
betekenis, vooral de samenhang en balans met andere 
relevante kwaliteiten bedoeld. De mate waarin met de 
creatieve respons verantwoordelijkheid genomen en belegd 
wordt, maakt daar altijd deel van uit. 

Het werk wordt gedreven door een sterke wil om mensen 
in staat stellen zich te verbinden met de steeds complexer 
wordende wereld van materiële en sociale producten, 
diensten en werkwijzen. 
Het doel is daarbij om sociale condities te ontwerpen die 
zinvolle, productieve, onafhankelijke en harmonieuze levens 
mogelijk maken.

Deze transitie moet bevochten worden tegen gevestigde 
belangen in, maar komt tegemoet aan het streven ‘Geluk, 
Gezondheid en Welzijn’ te garanderen zoals vastgelegd in 
een van de tien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties, de mondiale duurzame 
ontwikkelingsagenda voor 2030.

Sluit u aan, beweeg mee en versnel de transitie!

GEMGEM

GEMGEM

meer weten over GEM?
www.denieuwe ggz.nl

bekijk ons animatie -fimpje 
over de GEM Populatiereis

...enne...Tot ziens op Basecamp!
Daar moet je toch heen want deze publicatie wordt frequent bijgewerkt. 
Als je ermee aan de slag gaat, doe dat met de meest recente versie:
GEM-VeranderAteliers INTRODUCTIE - https://public.3.basecamp.com/p/
bpKiVA3MhhGUF9QCxNVfyvcp
Werkboek-GEM VeranderAtelier WoW - Weerbaarheids 
Ondersteunend Werken - https://public.3.basecamp.com/
p/4EYQ7wd7gEaNbL87dwWFkpRn
Werkboek-GEM VeranderAtelier PeP -Peer Support Praktijk - https://
public.3.basecamp.com/p/jSJnQ3tPTuFpQ8quYnQNKMFH
Werkboek GEM VeranderAtelier LoL - Large Groups - https://
public.3.basecamp.com/p/4T7ifemF2KmBpJWmu6sMmmtB
Werkboek GEM VeranderAtelier SoS - Specialistisch onder Supervisie - 
https://public.3.basecamp.com/p/LgHc1bjoFwTamY4nSjd2S11w
Werkboek GEM VeranderAtelier PoS - Participatie op Sociale 
grondslag - in voorbereiding: https://public.3.basecamp.com/p/
M8avnoxjbAShVq4meEWdAr3T
Werkboek GEM VeranderAtelier EcO - eCommunities - in voorbereiding: 
https://public.3.basecamp.com/p/W8Xdr2dXyzdGgVGjg9A1uSSM

https://public.3.basecamp.com/p/4EYQ7wd7gEaNbL87dwWFkpRn
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