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In 2016 hebben we als Veldzicht veel stappen gezet om de beweging 
te maken naar een volwaardig behandelcentrum voor trans
culturele psychiatrie. Steeds verder verbeteren we onze organisatie 
als het gaat om zorgaanbod, bedrijfsvoering en beleidsvorming. 
Het samen vormgeven van het nieuwe Veldzicht staat daarbij 
centraal. Met elkaar hebben we daarom ook gekeken naar onze 
identiteit als organisatie. Daarbij zijn vragen aan de orde gekomen 
zoals: Wie zijn we? Wat vinden we belangrijke waarden? Welke 
toekomst zien we als organisatie? Antwoorden op deze vragen zijn 
niet alleen belangrijk voor onszelf, maar ook voor onze patiënten 
en ketenpartners met wie we werken.

Deze uitgave is een weergave van de uitkomsten hiervan. Een blik 
op onze identiteit en onze toekomst als centrum voor trans
culturele psychiatrie. Iets waar we iedere dag opnieuw aan werken.

iden·ti·teit (de; v)

Identiteit begint met een gedeeld perspectief en geeft  
antwoord op vragen als:

Wie zijn wij?
Wat streven we na?
Wat vinden we belangrijk?

Meerdere mensen die dezelfde overtuigingen delen over  
de kenmerken van een organisatie, creëren dit perspectief.  
De identiteit van Veldzicht maken we met zijn allen. 
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Voor wie doen we het?

Wij hebben een bijzondere taak als organisatie. We bieden mensen 
met psychiatrische problematiek een beschermde omgeving waar 
zij de rust en ruimte kunnen vinden om hun levensloop daarna 
weer te vervolgen. Soms in een omgeving binnen Nederland en 
soms daar buiten.

Hiermee helpen we niet alleen patiënten in Veldzicht, maar ook 
andere organisaties waar patiënten verblijven uit een andere 
cultuur. Door ons specialisme vervullen we een bijzondere rol voor 
de samenleving. Wij zorgen ervoor dat mensen die een risico 
vormen voor zichzelf of hun omgeving in beslotenheid aan hun 
toekomstperspectief kunnen werken.

Waarom doen we het?

Onze missie is mensen vaardig en veilig verder te helpen.  
In Veldzicht bieden we een veilige omgeving voor het intensief 
behandelen van mensen met complexe psychiatrische  
problematiek. Meestal hebben zij een niet westerse culturele 
achtergrond en een andere dan de Nederlandse nationaliteit.  
Wij willen mensen die verblijven in Veldzicht zoveel mogelijk 
vaardig en veilig verder helpen. Op weg naar een passende plek  
in een beschermende omgeving in de samenleving in Nederland  
of in het land van herkomst.

Onze kracht

De afgelopen jaren heeft Veldzicht een grote verandering mee
gemaakt én doorstaan. De uitkomst is onder meer geweest dat we 
nu een grote nieuwe groep patiënten in ons centrum mogen 
verwelkomen. Mensen met een niet westerse cultuur en achter
grond. Met volle overtuiging en enthousiasme werken we er 
dagelijks aan om optimaal toegerust te zijn om voor deze groep 
mensen onze missie waar te maken. Een uitdagende zoektocht 
naar en invulling van nieuwe competenties, kunde en kennis.
Wat de afgelopen periode duidelijk heeft gemaakt is dat wij als 
Veldzicht beschikken over een enorme veerkracht en gedrevenheid. 
Gecombineerd met een duidelijke trots op onze organisatie en 
onze waarde voor de omgeving!
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cul·tuur  
(de; v; meervoud: culturen)

Een systeem van betekenissen dat mensen gebruiken om de wereld om hen 
heen te interpreteren en dat vorm geeft aan hun reacties hierop.

De beweging van Veldzicht naar een centrum voor trans
culturele psychiatrie vraagt om een omslag in denken en doen. 
Het begrijpen van de rol van cultuur bij patiënten met 
nietwesterse achtergrond is van belang om onze missie voor 
deze groep patiënten te kunnen vervullen. Blijvende aandacht 
voor de rol en invloed hierop van onze eigen culturele 
opvattingen is hierbij noodzakelijk.
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Transculturele psychiatrie

Met het verleggen van onze grenzen naar een centrum voor 
transculturele psychiatrie is een grotere focus komen te liggen op 
de ontwikkeling van onze kennis en kunde op dit vlak. 

Het is een werkveld waarin nog veel onbekend is. Centraal staat in 
ieder geval het besef dat culturele aspecten een belangrijke rol 
spelen in contact, diagnose, begeleiding en behandeling van 
patiënten met een niet westerse achtergrond.

Aandacht voor en kennis van de individuele patiënt, cultuur en 
herkomst zijn de start van een verkenning van de culturele 
aspecten die een rol spelen bij het vinden van de optimale 
behandeling en bejegening.

Beschermende muren

De karakteristieke muren van Veldzicht vervullen meerdere 
functies. Soms vormen ze een beveiligde locatie voor de bewoners 
omdat zij een gevaar voor zichzelf zijn. Dan weer bieden ze een 
rustige en veilige plek voor mensen die dit nodig hebben. Daarmee 
dragen we bij aan een veiliger samenleving. De muren hebben 
daarmee altijd een sterk beschermende rol gehad en hebben dat 
nog steeds. 

Met de komst van steeds meer mensen uit andere culturen, zullen 
we het beschermende karakter van deze muren zelf sterk moeten 
blijven uitdragen. Voor ons is het vanzelfsprekend, voor veel 
anderen wellicht veel minder. Dit doen we door zorgvuldigheid in 
onze houding en ons gedrag richting anderen.
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Gehoord worden  respect   begrip / willen begrijpen  zekerheid  

betrokkenheid  toegankelijkheid  grensverleggend  dialoog  

open / openheid  ambitie  samen  (on)veiligheid  

verbinden  trots  klantgericht zijn  uitblinken  uitdaging  

kwaliteit  expertise  klant centraal  vertrouwen

Door interviews, discussiesessies en vragenlijsten is er door 
mensen binnen Veldzicht veel gezegd over de ambitie en toekomst 
van Veldzicht. Typerende woorden van al deze input en betrokken
heid staan hierboven weergegeven.

Belangrijke thema’s en waarden voor Veldzicht de komende tijd 
zijn: interne & externe samenwerking, ontwikkeling & verdieping, 
delen van kennis & kunde, transcultureel werken, bejegening & 
inlevingsvermogen, vraaggericht werken & dialoog, professioneel, 
persoonlijk, geïnteresseerd, gelijkwaardig.
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Werken vanuit waarden

Om mensen zo goed mogelijk vaardig en veilig verder te helpen, 
hanteren we in onze manier van werken een aantal centrale 
waarden. Deze waarden geven richting aan onze keuzes en ons 
handelen in de praktijk van alledag. Het laat zien wat wij belangrijk
vinden als organisatie en als medewerkers. 

Onze kernwaarden zijn: professioneel, persoonlijk, geïnteresseerd 
en gelijkwaardig.

Deze vormen ons fundament en zullen we met zijn allen verder 
gaan verkennen en invulling geven. 

Onze ambitie

Veldzicht verlegt haar grenzen en streeft ernaar een sterke naam te 
krijgen als centrum voor transculturele psychiatrie in Nederland. 
Dit bereiken we door onze unieke combinatie van faciliteiten, 
waardoor we naast een intensieve behandeling en een humane 
bejegening ook waar nodig een beveiligde omgeving kunnen 
bieden. 

We zijn ambitieus, maar zeker ook realistisch. Eerst bouwen we aan 
een sterke naam als centrum voor transculturele psychiatrie. 
Daarna kijken we verder en kiezen we voor ons zelf een nieuw 
richtpunt.

Wij zijn op weg om een sterk 
centrum voor transculturele 
psychiatrie te worden. Om deze 
uitdaging op te pakken zijn we al 
geruime tijd volop in beweging. 
Van beslotenheid naar 
verbinding, van beveiliging naar 
bescherming, van uniformiteit 
naar flexibiliteit en van mandaat 
naar dialoog. 
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Toekomst?

Sinds 2016 richten we onze focus op het verdiepen van onze 
expertise in transculturele psychiatrie en het verbeteren van de 
interne organisatie en diverse bedrijfsprocessen. Dit loopt door in 
de toekomst, want we zijn nog niet klaar. 

In 2017 hebben we onze expertise in complexe psychiatrische 
problematiek bij mensen met een nietwesterse achtergrond 
verdiept. In 2018 verbinden we ons sterker met ketenpartners in 
het werkveld. 

Dit alles doen we in gezamenlijkheid. Samen leren en ontwikkelen 
we ons om de mensen die verblijven in Veldzicht op een zo goed 
mogelijke manier vaardig en veilig verder te helpen. Door hier 
blijvend aan te werken ontwikkelt Veldzicht zich tot een sterk merk 
als centrum voor transculturele psychiatrie. Een naam waar we met 
elkaar trots op zijn.

Veldzicht verlegt haar grenzen. 
Op weg naar een sterk centrum 
voor transculturelepsychiatrie.

Veldzicht verlegt haar grenzen. Op weg naar een sterk centrum voor 
transculturelepsychiatrie. We werken daarbij vanuit de waarden: 
professioneel, persoonlijk, geïnteresseerd en gelijkwaardig. 
Binnen een veilige omgeving voor onze patiënten. Geborgen door 
onze beschermende muren en verbonden met de wereld om ons 
heen. Zo helpen we mensen vaardig en veilig verder.
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