
1.  Zorg verlenen in de wijk & passende, betaalbare 
woningen in leefbare wijken.

2.  Brugfunctie sociaal domein (gemeente en 
 herstelinitiatieven) en sGGZ met als doel  
meer volwaardig burgerschap.

3.  Toe leiden naar  betaald werk,  
waaronder  opschalen IPS.

4.  Versterken van: Samen over de brug, Netwerk  
BW&B Valente,  Radicale vernieuwing lggz, Netwerk
psychiatrie, Ecosystemen Mentale Gezondheid (GEM).

Oproep 

Waardenetwerk Volwaardig  
burgerschap

Het waardenetwerk Volwaardig burgerschap is op zoek naar veranderaars: 
“mensen die willen experimenteren, risico nemen, vallen, schaafwonden 
oplopen en opnieuw risico’s nemen. Mensen die zich blootgeven en niet 
bang zijn gekwetst te worden: zij begrijpen dat mensen alleen maar betere 
mensen kunnen worden wanneer ze kijken naar wat hun naasten doen, 
niet om die te beoordelen, maar om hen te bewonderen vanwege hun 
toewijding en moed.” (vrij naar Paul Coelho, De weg van de boog).

Het kernteam van het waardenetwerk Volwaardig burgerschap (zie bijlage) heeft zich de 
afgelopen negen maanden voorbereid op de geboorte van het netwerk door focus aan te 
brengen en samenwerkingen te bouwen. Focus is aangebracht door gesprekken met leden en 
partners van de Nederlandse ggz, een open dialoogsessie over ‘wat is volwaardig burgerschap 
en wat verdient aandacht’ en een workshop op het festival Caring Community. Een goede basis 
voor samenwerking is gelegd met partners in het netwerk “Samen Over de Brug”, het netwerk 
Beschermd Wonen en Begeleiding van Valente, de partners van de Actieagenda Wonen, de 
beweging Radicale vernieuwing van de langdurige ggz e.a.. Nu is het moment om met iedereen 
die zich wil inzetten voor Volwaardig burgerschap de volgende stap te zetten naar samen leren, 
verbinden, inspireren, beïnvloeden en mogelijk maken.

Wij ambiëren een maatschappij waar ook mensen met ernstige psychische 
aandoeningen zich thuis voelen, herstel en waardigheid ervaren. 

Onze focus

Onze uitgangspunten
•  Elk mens heeft intrinsieke menselijke 

 waardigheid;
•  De mens wordt echt mens in relatie tot de  

ander en kan zo zichzelf waarderen.
•  Elk mens heeft het recht om te participeren  

in de samenleving (VN verdrag handicap).

•  De cirkel van Waardigheid als operationalisering 
van het begrip Volwaardig burgerschap.

•  Herstelgericht werken, eigen regie,  
talenten benutten en hoop bieden.

•  Zorgverlening sluit aan bij het ondersteunende 
formele en informele netwerk van de cliënt.
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Waardigheidscirkel van Schmidt, e.a. 

Volgens de waardigheidscirkel van Schmidt, e.a. 
(2018, zie figuur) gaat het bij  volwaardig burger schap 
om gezien worden en deelname aan de maat schappij. 
Om benaderd te worden als vriend en  gelijkwaardig, 
als volwassene. En te worden gezien als uniek 
persoon. Dit staat tegenover een attitude die als 
 vernederend wordt ervaren.

Met onze partners willen we goede initiatieven herkennen, in de schijnwerpers 
zetten, versterken en belemmeringen wegnemen waardoor in 5 jaar tijd 
meetbare verbeteringen worden bereikt op de focuslijnen. In Communities 
of Practice gaan we experimenteren op de genoemde thema’s. In winning 
teams ontwikkelen we met elkaar tools die de verandering helpen. We 
denken aan een leergang Volwaardig burgerschap met de GGZ Ecademy, een 
koplopersgroep om de lobby mee te voeden, het vinden van veranderaars die 
we gaan ondersteunen in hun regio en in hun organisatie.

Onwaardigheid in cijfers

EPA Gem. bevolking

Betaald werk 19% 76%

Eenzaamheid 39% 10%

Niet meetellen 25%

< Armoedegrens 25% 3 à 4%

Voortijdig sterven 1015 jaar

Verzamel de vijf deugden  
(Waardigheid, Vertrouwen,  
Moed, Mededogen en Geloof).  
Dan ben je een mens. 
 
– Kofi Annan
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Leden van het kernteam 2021
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