
Mentale Kracht 040
‘GGzE laat mensen groeien!’



Mentale Kracht 040 – context

• Jaarprevalentie psychische klachten 20/30%

• GGZ-capaciteit ‘dekt’ slechts 6% van deze populatie

• Juiste zorg op de juiste plek bevorderen (toegang en uitstroom)

• Mogelijkheden voor doorontwikkeling ‘publieke GGZ’

• Laagdrempelige platforms, ervaringen delen, elkaar de weg wijzen

• Behoefte aan herstelgericht aanbod, lokaal ingebed, in partnership met de 
omgeving, bevorderen van zelfredzaamheid, gericht op (terugval)preventie



Mentaal hoofdkwartier: 
De grote Beek 

Mentale Kracht in de Wijk

In de community:
MentaleKracht 040

Work in progress
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Mentale Kracht 040 - Why
Samen met andere belanghebbenden de mentale kracht van alle inwoners uit de regio
040 bevorderen

Missie GGzE: community voor mentale kracht ’GGzE laat mensen groeien!’

Mentale Kracht 040 - What

Het realiseren vanMentale Kracht 040, bestaande uit

-Mentalekracht040.nl: een eCommunity
• Blogs, vlogs, filmpjes, e-books, webinars, online zelfhulpmodules 

• Links naar relevante websites: o.a. zelfhulpnetwerk, WMO, 113 zelfmoordpreventie

• Samenwerking met Welshop; platform, online hulp waar nodig

-MK040: herstelwerkplaatsen



www.mentalekracht040.nl



Aanbod: gratis trainingen



Aanbod: sluit aan bij actualiteit



Aanbod: preventie door gezonde leefstijl



Aanbod: preventie door opvoedingsadvies



Aanbod: stimuleren lotgenotencontact



MentaleKracht040.nl

Tot nu toe gerealiseerd:

• Een platform over mentale veerkracht

• Blogs, vlogs, webinars, filmpjes, e-books

• Links naar informele zorg: o.a. zelfhulpnetwerk, WIJ Eindhoven

• Multideskundigheid: professionals en ervaringsdeskundigheid

Ambities voor de toekomst:

• Samenwerking met ketenpartners

• eCommunity verder vormgeven (mentalekracht040 of andere vorm)

• Forum

• Lokale spinoffs en meetings

• eSpreekuur



www.psychosenet.nl





www.lekkerinjevel.amsterdam



MK040: herstelwerkplaatsen

• De fysieke ontmoetingsplek

• Werken aan herstel

• 100% gerund door peer workers

• Trainingen, cursussen, ontmoetingen

• Talentontwikkeling







Samengevat

• Toenemende zorgbehoefte en achterblijvende capaciteit

• E-community en herstelwerkplaatsen voor mentale kracht

• Ontwikkeling van Mentalekracht040.nl 

• Doorontwikkeling in samenspraak met stakeholders, o.a. huisartsen, sociaal 
domein, welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen


