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Therapeutisch Centrum GGZ is in enkele jaren gegroeid naar een middelgrote organisatie
met een sterke lokale verankering in Emmeloord, Lelystad, Dronten, Kampen/Genemuiden
en Barneveld. Ondanks een turbulente omgeving zijn wij een stabiele, gezonde organisatie
met veel betrokkenheid naar elkaar en cliënt. Met enthousiaste en ambitieuze medewerkers
die een leven lang leren om hun vak te verbeteren. 
Daar zijn we trots op en geeft ons alle vertrouwen naar de toekomst.

Dit document is tot stand gekomen met alle medewerkers en toezichthouders samen. Een
waardenspel -door iedereen individueel gespeeld- heeft ons drie kernwaarden opgeleverd.
Dit werd opgevolgd door een onvergetelijke visiedag die we met elkaar beleefden en ons een
rijke opbrengst voor dit koersplan heeft gegeven. Quotes van medewerkers op die dag zijn
opgenomen in dit document.
De koerslijnen op de volgende pagina’s geven de richting aan voor 2022-2025. Hierin zit
verkregen rijkdom die we willen bestendigen, maar ook ambities die nog ontwikkeling
vragen. Ons doel is om te blijven vernieuwen en verbeteren om goede geestelijke
gezondheidszorg te kunnen bieden.

Raad van Bestuur 
Pim Durieux en Dianne Burger

Voorwoord



Deskundig

Kenmerkt zich door: Professioneel & Bekwaam
Wij zijn expert in ons vak en handelen ethisch en professioneel. 
Dit is de basis van ons werk.

Betrouwbaar

Kenmerkt zich door: Vertrouwen & Veiligheid
Wij zijn eerlijk en transparant en zijn hierop aanspreekbaar. 
Dit is de basis van het veilige klimaat. 
 

Kenmerkt zich door: Betrokken & Aandacht 
Wij zijn persoonlijk; warm en echt contact staat bij ons altijd voorop. 
Dit is de basis van elke ontmoeting. 

Verbindend

Kernwaarden 
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Therapeutisch Centrum GGZ verleent professionele geestelijke gezondheidszorg aan
kinderen, jongeren en volwassenen. Wij hebben daarbij aandacht en respect voor iedere
vorm van diversiteit, omdat inclusie bij ons voorop staat.  

Therapeutisch Centrum GGZ biedt de zorg dichtbij de leef- en/of werkomgeving van de
cliënt. Ook hebben we oog voor de netwerksamenleving waar we ons in bevinden. We
werken vanuit de kernwaarden, de missie en visie van Therapeutisch Centrum GGZ. 

Over TC GGZ

Missie | Waar staan we voor?

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg, lokaal en verbindend, volgens professionele
maatstaven met als doel herstel van functioneren.

Wij geven zingeving in alle behandeltrajecten een plek en nemen eigen regie van de
cliënt als uitgangspunt. Het behandelaanbod is gespecialiseerd naar leeftijdsgroepen.
We hebben oog voor actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Het bieden van een
volledig digitaal behandelaanbod is daar een voorbeeld van. De cliënten en
professionals van Therapeutisch Centrum GGZ ervaren en waarderen kleinschaligheid
en lokale stevigheid. Wij zijn betrokken. We investeren in de relatie met
samenwerkingspartners en delen onderlinge expertise. Onze professionals halen
voldoening uit hun werk. 

Groeien in kwaliteit boven kwantiteit!

Visie | Waar gaan we voor?
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Vanuit onze christelijke oorsprong geven we invulling aan zingeving. Wij hechten eraan dat
zingeving zichtbaar en ervaarbaar is in de organisatie en in de zorg die wij verlenen. We
blijven met elkaar in gesprek over ieders individuele levensbeschouwing en zingeving. Wat
zijn onze drijfveren in het leven, in ons werk en in onze samenwerking.

     Identiteit 

is een veilige en vertrouwde omgeving om het thema identiteit open met elkaar te bespreken.  
omarmt en respecteert de verschillende overtuigingen rondom zingeving van zowel de cliënten als
professionals.
heeft zowel naar onze professionals als naar onze cliënten toe aandacht voor zingeving.
sluit in de behandeling aan bij de persoonlijke levensbeschouwing van de cliënt.
gelooft dat zingeving voor meer inclusie en verbinding zorgt.  

Therapeutisch Centrum GGZ: 
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“Zingeving aanboren werkt verbindend,“Zingeving aanboren werkt verbindend,  
of dit nu christelijk is of andersoortig.”of dit nu christelijk is of andersoortig.”



Gedurende het gehele behandeltraject wordt eigen regie van de cliënt gestimuleerd. Het
nemen van de regie door de cliënt gebeurt in samenspraak met de professional. Het
basisprincipe waaruit dit voortvloeit is dat wij de autonomie en het zelfvertrouwen van de
cliënt stimuleren en respecteren.

     Cliënt

verstaat onder regie het samen vormgeven van de behandeling. De professional neemt ervaring
en kennis mee. De cliënt is nodig om steeds mee te denken over focus, vorm, inhoud, keuze- en
beslismomenten alsook de uitvoering van de behandeling. 
gelooft dat een goede behandelrelatie tussen professional en cliënt een voorwaarde is voor
passende en effectieve hulp. 
heeft aandacht voor de normen en waarden van de cliënt. Er is een goede balans tussen
professionele betrokkenheid en persoonlijke distantie. 
heeft een herstelgerichte benadering tijdens het behandeltraject: wij faciliteren het
herstelproces met als doel dat iemand binnen zijn/haar mogelijkheden zo goed mogelijk kan
functioneren en participeren. 

Therapeutisch Centrum GGZ:  
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“Het mooie is dat in dit thema alle drie“Het mooie is dat in dit thema alle drie
kernwaarden weer terugkomen!”kernwaarden weer terugkomen!”



De organisatiestructuur van Therapeutisch Centrum GGZ kent een driedeling: een
onderscheidend behandelaanbod voor Kind en Jeugd (0-16 jaar), Jongvolwassenen (16-23
jaar) en Volwassenzorg (23+ jaar). Deze unieke driedeling zorgt voor meer deskundigheid
en verbinding in de organisatie. Verbinding met elkaar, verbinding in specialisme en lokale
verbondenheid. 

     Behandelaanbod 

biedt een breed aanbod aan GGZ hulp.
werkt met bewezen effectieve behandelmethoden en volgt de meest recente disciplinaire
richtlijnen.  
heeft aandacht voor de specifieke levensfaseproblematiek van de cliënt.
hanteert een brede, systemische benadering, dichtbij de leef- en werkomgeving van de
cliënt. 

Therapeutisch Centrum GGZ: 
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“Een team voor jongvolwassenen:“Een team voor jongvolwassenen:  
een mooie aanvulling op het huidige aanbod!”een mooie aanvulling op het huidige aanbod!”



Wij zetten digitalisering en technologie in om onze organisatie te optimaliseren en te
moderniseren. We bieden, naast behandeling op locatie, een blended en volledig digitaal
behandelaanbod. 

     Digitalisering 

ziet de kansen en mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt voor een effectiever en
efficiënter behandelaanbod.
ontwikkelt een visie rondom digitale transformatie en zorgt ervoor dat de voorwaarden,
veiligheid, privacy, risico's en digitale toepassingen goed in kaart worden gebracht. 
onderzoekt hoe de inzet van e-health de traditionele zorg en behandelaanbod kan verbeteren
waarbij rekening wordt gehouden met de cliënt en zijn/haar problematiek.
werkt datagedreven en monitort de vooruitgang en uitkomsten van behandelingen met als doel
om het herstelproces van de cliënt te verbeteren. 
erkent de beperkingen die digitalisering met zich mee brengt en gelooft in de kracht en
meerwaarde van elkaar fysiek blijven ontmoeten. 

Therapeutisch Centrum GGZ: 
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“Door een breder digitaal aanbod, kunnen we“Door een breder digitaal aanbod, kunnen we  
dichter bij de leefwereld van onze cliënten komen.”dichter bij de leefwereld van onze cliënten komen.”



Wij geloven in verbinding en samenwerken. We maken optimaal gebruik van onze eigen
expertise en weten waar en wanneer we externe deskundigheid moeten inschakelen om een
cliënt vooruit te helpen. We participeren in de netwerksamenleving.

     Samenwerking

verder te bouwen aan expertise binnen de organisatie en de uitwisseling daarvan.  
haar professionals optimaal gebruik te laten maken van elkaars kwaliteiten. 

verder te bouwen aan een goede relatie met samenwerkingspartners.
te investeren in kennis over de sociale kaart en het netwerk. 
aan te sluiten bij het systeem en de leefwereld van de cliënt.  
aandacht te hebben voor het ontstaan van een netwerksamenleving waarbij cliënten vaker
deel uitmaken van verschillende groepen.

Therapeutisch Centrum GGZ verbetert haar interne samenwerking door:

Therapeutisch Centrum GGZ verbetert haar externe samenwerking door:
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“Meer lef tonen en staan voor onze expertise én onze grenzen.“Meer lef tonen en staan voor onze expertise én onze grenzen.
Samen trots zijn op Therapeutisch Centrum GGZ.”Samen trots zijn op Therapeutisch Centrum GGZ.”



     Organisatie  

Therapeutisch Centrum GGZ werkt de komende jaren aan een noodzakelijke en duurzame
groei om de juiste deskundigheid te kunnen blijven bieden aan cliënten. Er is sprake van
groei als dat de kwaliteit bevordert. De voorwaarde voor die noodzakelijke groei is en blijft
het ervaren van kleinschaligheid. Het gaat om groei in kwaliteit boven kwantiteit waarbij we
de lokale stevigheid kunnen bewaren. 

bestendigt en verstevigt de groei van de afgelopen jaren. 
investeert in stabiele en samenwerkende teams. 
heeft aandacht voor de autonomie van zowel de cliënten als de professionals. 
heeft oog voor de onderlinge betrokkenheid en verbinding bij groei. 

Therapeutisch Centrum GGZ: 
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“Maak van onze kleinschaligheid een kracht!”“Maak van onze kleinschaligheid een kracht!”



Wij stimuleren en faciliteren persoonlijke en professionele groei. Daarbij streven we naar
een goede balans tussen werk en privé. We hebben aandacht en waardering voor onze
professionals en geven autonomie, zodat zij voldoening halen uit hun werk.  

     Professional  

zal blijven werken aan het behouden van een open sfeer, persoonlijke benadering en korte
communicatielijnen binnen de organisatie. 
stimuleert en ondersteunt binnen vooraf opgestelde kaders de ontwikkeling van haar
professionals in hun huidige functie of toekomstige functie. 
vindt het belangrijk dat haar professionals efficiënt, kostenbewust en resultaatgericht
werken.
stelt goed werkgeverschap en een fijn werkklimaat centraal. 
stelt werkgeluk voorop en bespreekt samen met de professionals aan welke uitingen van 
 waardering er behoefte is. 
verhoogt haar zichtbaarheid en aantrekkelijkheid als werkgever. 

Therapeutisch Centrum GGZ: 
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“Aandacht voor ‘hoe zit je erbij’ vind ik echt een meerwaarde."“Aandacht voor ‘hoe zit je erbij’ vind ik echt een meerwaarde."



Mooie ambities na een inspirerend proces: zo kijken we naar dit koersdocument en de
totstandkoming ervan. 

Het koersdocument geeft ons kernwaarden, die ons houvast geven in de hectiek van de dag.
Ambitieuze doelen voor de komende tijd waar we ons op kunnen richten. Met een open blik
de toekomst in, helder voor ogen wie we zijn, wat we doen en waarvoor we het doen. Zo
hebben we een aantal keuzes gemaakt die de kwaliteit van de zorg moeten verbeteren. 

Een koersdocument geeft richting, maar het echte werk gaat nog komen. Het jaar 2022 zal
in het teken staan van het maken van actieplannen. Samen zullen we zoeken naar de eerste
stappen in de richting van deze koers. Of dat nu gaat over onze identiteit, over het
vormgeven van de driedeling, digitalisering of over samenwerking. Uit alle thema’s zullen
acties voortvloeien, zodat we concreet werken aan onze koers. Een samenbindende,
actiegerichte maar ook energiegevende opdracht waar we zin in hebben!

Mocht het lezen van dit koersdocument vragen bij je oproepen of heb je suggesties om de
koersen om te zetten in concrete acties, dan nodigen we je van harte uit om hierover met
ons in contact te komen via info@therapeutisch-centrum.nl.

Emmeloord, januari 2022

Nawoord
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mailto:p.durieux@therapeutisch-centrum.nl


Identiteit
Zingeving is onderwerp van gesprek; met cliënten en collega's.

Cliënt
Samen actief; regie bij behandelaar en cliënt.

Behandelaanbod
Meer specialisatie en betere zorg; onderscheidend naar drie levensfases.

Digitalisering
Digitaal waar mogelijk; indien even goed of beter.

Samenwerking
We benutten iedere kans tot verbinden en samenwerken; binnen en buiten onze
muren.

Organisatie
Groeien in kwaliteit; boven kwantiteit.

Professional
We stimuleren en faciliteren groei; persoonlijk en professioneel. 

Koersen in het kort  
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