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In dit boekje vindt u meer informatie over Veldzicht als organisatie, 
wie hier verblijven en wat wij doen. Ook kunt u meer lezen over de 
geschiedenis van de plek waar Centrum voor Transculturele 
Psychiatrie Veldzicht zich bevindt. 

Wees welkom in Veldzicht! 

De medewerkers van CTP Veldzicht
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Wat is Veldzicht?

Veldzicht is een centrum dat zich specialiseert in het behandelen 
en begeleiden van mensen die in hun dagelijks leven te kampen 
hebben met complexe psychiatrische problemen. 

De mensen die verblijven in Veldzicht hebben vaak een andere 
culturele achtergrond dan de Nederlandse of Westerse. 

Zo’n 80% van alle mensen die in Veldzicht verblijven hebben een 
andere dan de Nederlandse nationaliteit. Er verblijven mensen met 
ca. 50 verschillende nationaliteiten. 

De plek?

Op de plek van het huidige Veldzicht hebben al bijna 200 jaar 
verschillende instellingen hun maatschappelijke bestemming 
gehad. Door de jaren heen is er veel bijgebouwd en hebben 
gebouwen andere functies gekregen. Sinds 2016 is Veldzicht een 
Centrum voor Transculturele Psychiatrie. 

Kenmerkend voor Veldzicht zijn het uitgestrekte terrein en haar 
karakteristieke muren. Deze muren kennen in haar gehele bestaan 
meerdere rollen. Soms vormen ze een beveiligde locatie voor de 
bewoners die zij niet makkelijk kunnen verlaten. Dan weer bieden 
ze een rustige en veilige plek voor mensen die dit nodig hebben. 
De muren hebben daarmee altijd een sterk beschermende rol 
gehad en hebben dat nog steeds. 
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Wie werken hier?

In Veldzicht werken ruim 400 enthousiaste mensen die hart 
hebben voor hun werk, collega’s en de mensen die verblijven in 
Veldzicht. Binnen het gebouw komt u heel uiteenlopende mensen 
tegen die dagelijks samen werken in Veldzicht. 

Mensen in de zorg en begeleiding zoals psychiaters, psychologen, 
beveiligers, facilitair medewerkers en geestelijke verzorgers. 
Mensen die zorgen voor het eten, de schoonmaak, veiligheid en 
onderhoud. U komt vast velen van hen tegen.

Wat doen we?

Het doel van de behandeling en het verblijf in Veldzicht is u vaardig 
en veilig verder helpen. Om dit te bereiken hebben we een aantal 
uitgangspunten in hoe we ons werk doen. 

• Uw mogelijkheden staan centraal.
• Uw problematiek bepaalt onze aanpak en de plaatsing binnen 

Veldzicht.
• U neemt deel aan een zorgprogramma dat aansluit bij wat u 

nodig heeft.
• Uw veiligheid en die van andere mensen in Veldzicht en de 

samenleving zijn verbonden.

Samen met u willen we een aantal dingen bereiken: het verminderen 
van uw klachten en van risico’s en het werken aan uw toekomst  - 
perspectief.
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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.

Wat vinden we belangrijk?

Omdat we u zo goed mogelijk vaardig en veilig verder willen 
helpen vinden we een aantal waarden erg belangrijk. Niet alleen in 
ons werk, maar ook in de omgang met elkaar. Dit verbindt ons en 
geeft richting aan onze keuzes en handelen in de praktijk van
alledag. Het laat zien wat wij belangrijk vinden als organisatie en 
als mensen. Waarden die we belangrijk vinden zijn: professioneel, 
persoonlijk, geïnteresseerd en gelijkwaardig.

Vragen?

Heeft u vragen over Veldzicht of over dingen die in deze uitgave 
staan? Of wilt u meer weten van een bepaald onderwerp? Laat dit 
dan gerust weten aan uw begeleider. Hij of zij vertelt u graag meer 
over Veldzicht. 



Colofon
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