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Floortje   Scheepers • Movisie •
erik dannenberg •Mind •

zelfregiecentra •
Zorgbelang   Brabant - Zeeland

Gemeente   ‘s- Hertogenbosch •Jeroen   Deenik •
Nederlandse   GGZ  Phrenos • Valente  • Gemeente Tilburg 

 Gemeente  eindhoven  • Gemeente Amsterdam • Drenthe   
werkt • Gemeente   Groningenggz  vriendelijke  gemeente 

• Universiteit   van   Amsterdam • VNG
Springplank   040  • GGZe • Karlijn   Roex • Markieza • Wij   Eindhoven •

 Mind-Ypsilon • Mantelzorg • Trimbos •Boedies • Labyrinth   in   Perspectief •
Naasten  in  kracht • Stichting   Bestaanskracht • Stichting   Aurora •

Stichting   Naast • Stichting   Scherp • STIP   Breda • Caring   Community   073 •
Thuis   in   de   wijk • De   Stijl • Reinier   van   Arkel •

ZonMW • Caroline   Schipper • KOPP   Gemeenteland •
Bekostigings   oplossingen • Yucel   methode • Hulpkaart •

Michael   Milo • Nienke   Boesveldt• Henk     willem     klaase • Kraaipan •
MHFA • ABFF •Eiwerk• Ammelle   de   Ganzen •Gouden    Mannen•

Outsider   art •Platform   positief   mentaal• Diep   Water   Collectief •
ggz   vriendelijke   wijk • Esther   vossen   seelding •Kringwijs •

Corona   Thrive • Crisiskaart • Stichting   IPC
Mio   EKC • Droes • Groene   Kans • WOK   Angelada   de   Jong •

Lichthuis • Armoede   Ismael • Stigmag• Karlijn   Roex
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In heel Nederland groeit het besef dat we 
de ondersteuning voor mensen met 
psychische kwetsbaarheid anders aan 
moeten pakken. Er zijn veel inspirerende 
voorbeelden. Die gaan we bij elkaar 
brengen en delen! We zetten hierbij vol in 
op verbinding tussen GGZ en gemeenten! 
Herstel vraagt immers om een zorgzame 
gemeenschap en verbinding met de 
mensen om je heen. Pas dan zijn mensen 
thuis. 

Caring   Community   festival
Tijdens het festival doe je achter je laptop 
kennis op over zelfregiecentra, 
oplossingen in de wijk, handreikingen 
rondom bekostiging, kunst en 
muziekprojecten. Zo doe je inspiratie op 
via debat en herstelverhalen en leer je 
hoe je vanuit gezondheidsbeleid en 
regionaal preventie-akkoord een bijdrage 
kan leveren aan: psychische gezondheid, 
de normaalste zaak van de wereld!

Er is daarnaast ruimte om met elkaar af te 
spreken - mensen door het hele land te 
ontmoeten in een digitaal plein. 

Deelname is gratis maar niet vrijblijvend. 
Op onze website lees je er alles over, 
bestel je tickets online.


