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Innovatieve ideeën in de GGZ, verbeteringen die al zijn ingezet op basis van inhoudelijke overwegingen en bijdragen aan het welzijn van de patiënt: de Well Being Award
2014.

zorg en begeleiding nodig op meerdere levensdomeinen. Daarom is het belangrijk dat
voor de cliënt een samenhangend integraal zorg- en ondersteuningsaanbod wordt
gecreëerd.

Donderdag 25 september 2014

Hoe zorgt uw instelling ervoor dat zaken als lifestyle, zinvolle dagbesteding, gezonde voeding en welzijn, duurzaamheid en veiligheid geborgd blijven, ook als de cliënt in zijn eigen omgeving verblijft?

Iedereen wil het liefste leven, wonen, leren en werken in een prettige en vertrouwde omgeving. Als mensen vanwege psychische of psychiatrische problemen ondersteuning nodig hebben in de vorm van behandeling of begeleiding door een GGZinstelling dan willen mensen dat deze zorg zo goed mogelijk aansluit bij de eigen
leefwereld. Daarnaast mag je er als cliënt vanuit gaan dat de kwaliteit van zorg die
geboden wordt goed is.
Kwaliteit van zorg betekent professioneel, vakkundig, veilig, maar ook persoonlijke
aandacht en respect in de omgang, een plezierige ambiance, keuzevrijheid en beslisrecht. Kortom: zorg met menselijke maat. De Well-Being Award zet initiatieven en
projecten van GGZ-instellingen die op innovatieve wijze bijzondere aandacht besteden aan het welzijn van de cliënt in ‘the spotlights’.
De Well-Being Award mag gezien worden als een concrete waardering voor de beste
totaalzorg aan de cliënt. De opzet van deze integrale kwaliteitsprijs kan, wellicht
meer dan certificatie, een stimulans zijn en een uitermate nuttige uitwerking hebben in het (verder) verbeteren van het kwaliteits-niveau en het welzijn van GGZcliënten. Innovatieve projecten en/of afdelingen kunnen als inspirerend voorbeeld
dienen voor andere collega-instellingen.
GGZ Nederland, de brancheorganisatie van de instellingen voor de geestelijke
gezondheids- en verslavingszorg, ondersteunt de Well-Being Award en noemt het
initiatief “uiterst actueel en vooruitstrevend”.

Well-Being Award 2014
De tweede editie van de Well-Being Award staat in het teken van ‘duurzaam ambulantiseren’.

Duurzaam ambulantiseren
Ambulantiseren is een thema dat hoog op de agenda’s van GGZ-instellingen staat.
Kern is dat bij ambulantisering de cliënt centraal staat; het gaat om zijn behoeften,
zijn wensen en om de kwaliteit van leven. Het doel van de te verlenen zorg en ondersteuning aan de cliënt is herstel van zowel gezondheid als herstel van burgerschap.
Dat laatste houdt in dat de cliënt zoveel mogelijk in staat moet zijn de regie over het
eigen leven te behouden en te participeren in de maatschappij. Bij ernstige psychiatrische problematiek is daarvoor naast medisch-psychiatrische behandeling, vaak

Tijdens het Well-Being congres staan we stil bij voorbeelden van projecten die
inspelen op deze vraag.
Daarnaast belonen we initiatieven die bijdragen aan maatschappelijke deelname
(zoals samenwerking met buurthuizen, sport- en hobbyclubs of bijvoorbeeld een initiatief om samen een groentetuin voor de Voedselbank op te zetten).

Meld uw Well-Being project aan
Wilt u in aanmerking komen voor de Well-Being Award of de aanmoedigingsprijs.
Heeft uw instelling of afdeling een aansprekend project op gebied van ‘duurzame
ambulantisering’ of ‘zingeving’? Met uw project toont u niet alleen uw kennis en
ervaring aan branchegenoten, maar ook de waardering voor alle inspanningen van uw
eigen organisatie/afdeling. Meld het project aan via onze website www.wbaggz.nl. Na
aanmelding ontvangt u een enquête voor uw medische-, zorg- en facilitaire discipline. Op basis van uw antwoorden en een mogelijk bezoek aan uw afdeling/organisatie, selecteert de jury de drie beste aanmeldingen. Tijdens het Well-Being congres
op 25 september 2014 presenteren de genomineerde partijen hun project.

Het congres
Het congres gaat verder dan alleen de presentaties van de drie genomineerde projecten en de uitreiking van de award. Voor verdere inhoudelijke verdieping spreken
ook experts uit het veld en de politiek over het onderwerp ‘duurzame ambulantisering’. Via onze website www.wbaggz.nl kunt u zich inschrijven voor het congres.
Kosten voor deelname aan het congres bedragen (inclusief nieuw handboek):
€ 75,- niet medici
€ 95,- medici
€ 500,- 10 kaarten multidisciplinair
Accreditatie wordt aangevraagd.
Deelnemende instanties krijgen
10 toegangskaarten.

