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SAMEN WERKEN AAN

PSYCHISCHE GEZONDHEID!

GGZ Vriendelijke Gemeente organiseert voor alle gemeentes van Nederland het 

Festival Caring Community.

We hopen uw gemeente 24 tot 26 maart online te verwelkomen!

https://ggzvriendelijkegemeente.us7.list-manage.com/track/click?u=fd5e49c47ffbe96b729805477&id=8518834337&e=fc9857a9bf
https://mailchi.mp/530ee2c6ce73/nieuwsbrief-februari-4753468?e=fc9857a9bf


https://ggzvriendelijkegemeente.us7.list-manage.com/track/click?u=fd5e49c47ffbe96b729805477&id=b5948c1ef5&e=fc9857a9bf


Aandacht voor wat wél werkt:

Caring Community Festival 2021

Om te laten zien wat wél werkt als het gaat om de ondersteuning van 

mensen met psychische kwetsbaarheid wordt van woensdag 24 maart t/m 

vrijdag 26 maart het Caring Community Festival gehouden. Tijdens dit 



online evenement zijn er op meerdere podia verschillende sprekers te 

zien en te horen. We laten sprekers aan het woord die vanuit gemeenten, 

welzijn en GGZ er in geslaagd zijn om verbindingen tot stand te brengen 

die bijdragen aan een betere ondersteuning voor mentale gezondheid.

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

24 - 25 - 26 MAART 2021

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, 

en kun je online je tickets bestellen!
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