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Wmo20i5 stelt nieuwe eisen aan de cliëntondersteuning: 
het moet in elke gemeente gratis beschikbaar zijn, is 
levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. 
Dat vereist herijking door gemeenten van hun beleid over 
cliëntondersteuning (zie de Handreiking Cliëntondersteuning). 
Een groot deel van de groep die in 20I5 naar gemeenten komt 
vanuit de AWBZ heeft psychische problematiek. Ook bij de 
huidige Wmo-gebruikers zijn al veel mensen met psychische 
klachten. Hun kenmerken vragen soms een specifieke 
invulling en expertise van cliëntondersteuning. Daarover 
gaat deze infokaart. 

De (o)ggz-doelgroep en 
specifieke cliëntondersteuning 
Aantallen 
Psychische aandoeningen komen veel voor. Jaarlijks heeft 20-25% 
van de bevolking er last van (Nemesisonderzoek, 2013). Voor het 
overgrote deel zijn dit mensen met enkelvoudige, tijdelijke, 
psychische klachten. Ze krijgen eventueel behandelingvia de 
Zorgverzekeringswet. Zij ervaren geen beperkingen bij zelfredzaam
heid, participatie en/of wonen vanwege deze psychische Wachten. We 
laten hen hier daarom verder buiten beschouwing. 

5-6% van de bevolking heeft psychische aandoeningen en/of 
ernstige psychosociale problematiek in combinatie met beperkingen 
bij zelfredzaamheid, participatie en/of wonen vanwege deze 
klachten. Deze mensen bedoelen we als we hier spreken over 
'de (o)ggz-doelgroep'. Deze bestaat uit verschillende subgroepen. 



Doelgroepen Omvang 
Mensen met complexe klachten, tijdelijk of langdurig. Zij hebben q% van de bevolking 
niet alleen een psychische aandoening cf ernstig psychosociaal (schatting HHM, 2009) 
probleem, maar ervaren hierdoor ook lichte tot motige beperkingen bij 
zelfredzaamheid en participatie. 

Mensen met complexe klachten, meestal langdurig. Zij hebben een 
ernstige psychische aandoening (EPA) waarvoor ze behandeld 
worden. Ten gevolge hiervan ervaren ze ook ernst/ge beperkingen bij 
zelfredzaamheid, participatie en/of wonen. Ongeveerde helft van 
deze groep herstelt na verloop van tijd. 

Jeugdigen en hun ouders die cliënt zijn van de jeugd-ggz en die 
door hun aandoening beperkingen ondervinden bij hun ontwikkehng 
en bet volgen van onderwijs. 

Doelgroep van de openbare ggz: mensen die n/et voldoende in stoot 
zijn in de eigen bestoansvoorwoorden te voorzien. Het gaat om mensen 
die geen hulpvraag stellen of in hun hulpvraag niet gehoord 
worden. Zorg komt niet goed tot stand en/of sluit onvoldoende 
aan. Meestal komen zij in beeld via meldingen van anderen. Denk 
hierbij aan multiprobleemhuishoudens, mensen met een 
verslaving, dak- en thuisloze volwassenen en jongeren. 

160.000 personen, ca. 1,6% 
van de volwassen bevolking. 
(Delespaul, 2013). 

Ca. 12.500 jeugdigen tot 18 
jaar en hun ouders (HHM, 
2014) 

Ca.no.ooo 
(1,1% volwassen bevolking), 
waarvan de helft cliënt bij de 
maatschappelijke opvang. 
Dak/thuisloze jongeren 
(12-23 jaar) 9.000 (HHM, 
2014). 

Gebruik zorg en ondersteuning 
Nu al doelgroep Wmo, veelal geen AWBZ-
indicatie begeleiding, vooral ambulante 
behandeling (Zvw). Vaak samenloop met WWB/ 
Participatiewet. 

Behandeling, ook regelmatig opnames (Zvw). 
Veelal in combinatie met begeleiding (67000) 
of beschermd wonen (32000). Vaak samenloop 
met Participatiewet en/of Jeugdwet. 

Behandeling in de jeugd-ggz; vaak begeleiding 
thuis en/of op school met pgb AWBZ. Vanaf 
2015 Jeugdwet. Ook samenloop met Wmo, 
Participatiewet en/of Zvw voor de ouders. 

Vaak géén diagnose en/of behandeling (Zvw), wel 
(vermoeden van) psychiatrie, verslaving, 
verstandelijke handicap. 
Enige overlop met vorige groepen mogelijk. 
Vaak samenloop Wmo, Participatiewet en 
Jeugdwet. 

Specifieke kenmerken en omstandigheden: 
• De meeste mensen met (ernstige) psychische aandoeningen 

hebben dezelfde levenswensen als andere burgers, maar 
hebben meer moeite om deze te realiseren. Er zijn proble
men op meerdere levensgebieden. Vaak is er sprake van een 
laag inkomen of zijn er schulden, is de lichamelijke gezond
heid slechter, zijn mensen eenzaam en hebben een klein 
sociaal netwerk en weinig dagbesteding of betaald werk. 

• Vaker dan bij andere mensen is ook sprake van verslaving, 
huiselijk geweld en/of justitiële problemen. 

• Voor mensen met een achtergrond in een niet-westerse 
cultuur kan de sociale en maatschappelijke impact van een 
psychische aandoening extra groot zijn vanwege een andere 
kijk op psychische aandoeningen en schaamte en schuldge
voelens bij iemand zelf en zijn directe omgeving. 

• De klachten en symptomen die bij de aandoening horen, 
kunnen sterk wisselen in ernst en intensiteit. Mensen 
ervaren bijvoorbeeld problemen met communicatie, 
concentratie, oriëntatie, gebrek aan energie of sterke 
wisselingen in energie. Soms is iemand een tijdlang stabiel 
en soms is intensievere behandeling of zelfs opname nodig. 
De één kan jarenlang stabiel zijn terwijl bij anderen de 
klachten en symptomen lang op de voorgrond staan. 

• Veel mensen hebben slechte ervaringen met stigmatisering 
en uitsluiting. Ook is het vaak moeilijk om een ondersteu-
ningsvraag te formuleren. Hierdoor kan iemand huiverig zijn 
voor het aankloppen bij algemene publieksvoorzieningen. 

• Veel mensen hebben moeite in het contact met instanties. 
Vaak bestaat de noodzaak een beroep te doen op ondersteu
nende regelingen (kwijtschelding belasting, toeslagen, 
bijzondere bijstand) maar kan iemand zelf niet goed de weg 
daarin vinden. Effectief gebruik hiervan vraagt grote birreaioi-
cratische vaardigheden; die lang niet iedereen in huis heeft. 

Deze mensen werken stap voor stap en met vallen en opstaan 
aan hun persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel. 
Vooral degenen met langdurige problemen zullen regelmatig 

een beroep doen op cliëntondersteuning. Dit kan iemand 
helpen bij het versterken van de regie op het eigen leven. 

Jeugdigen en hun ouders 
Als een kind een ontwikkelingsstoornis en/of psychische 
aandoening blijkt te hebben, is dat zeer ingrijpend voor het 
hele gezin. Het kind zelfheeft vaak moeite met het vinden van 
aansluiting op school en met andere kinderen. Ouders - maar 
ook broers en zusjes - moeten hun hele dagelijks leven 
aanpassen aan de specifieke eisen voor de opvoeding van dit 
kind. Veel ouders regelen via inzet van pgb's maatwerkoplos
singen om hun zorg- en opvoedtaak aan te vullen. Vragen 
liggen verder bij het vinden van passend onderwijs en bij 
opvoedingsbegeleiding. In ongeveer de helft van de gevallen is 
tevens sprake van een eigen ondersteuningsbehoefte bij de 
ouders, bijvoorbeeld in verband met de combinatie zorg en 
werk, spanningsklachten en/of relatieproblemen. 
Dak- of thuisloze jongeren kampen zelf met problemen 
waardoor in het gezin van herkomst wonen niet langer 
mogelijk is, of het gezin is voor hen niet veilig meer. Ongeveer 
80% heeft een verleden in de jeugdzorg. Het ontbreken van 
adequate huisvesting, zorg, schulden/armoede en toegang tot 
scholing en/of werk zijn met elkaar samenhangende en elkaar 
versterkende problemen. 
Cliëntondersteuning voor jongeren en hun ouders vindt vaak 
plaats door ouder- en familieorganisaties, steunpunten ggz, 
MEE en/of het CJG. Voor zwerfjongeren bestaat ook goede 
ervaring met peer-to-peerprojecten. 

Specifieke cliëntondersteuning (o)ggz 
De laatste jaren heeft het geven van onderlinge steun (cliënton
dersteuning geboden voor en door lotgenoten) een grote 
«dRdargMOOWn. Specifiek daarbij is een combinatie van 
laagdrempelige inloop, aaifcodvan herstelgroepen en de inzet 
van ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen zijn mensen 
met ernstige psychische aandoeningen die dooi scholing en 
training hebben geleerd hun ervaringskennis in te zetten voor 
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en over te dragen aan anderen. Sleutelwoorden daarbij zijn 
herkenning, hoop (voorbeeldrol), empowerment en compas
sie. Dit specifieke aanbod cliëntondersteuning, informeel én 
formeel, met daarin de doorgroeimogelijkheid van ontvanger 
naar gever van steun, leidt tot activering en versterking van 
eigen kracht. Het sluit daarmee goed aan op het werken aan 
eigen herstel en op de doelen van de transities. In de meeste 
regio's zijn dit soort organisaties werkzaam. 
• Soms zijn het zelfstandige organisaties zoals steunpunten 

ggz, cliëntenorganisaties, ZZP-ers. 
• Soms zijn de initiatieven organisatorisch ondergebracht bij 

bijvoorbeeld MEE, een eigen eenheid binnen een ggz-instel-
ling, RIBW of maatschappelijke opvang, of bij Zorgbelang of 
een steunpunt voor informele zorg. 

Het landelijk platform ggz (LPGGz) kan behulpzaam zijn om 
deze organisaties te vinden. Als in de regio nog weinig 
beschikbaar is, kan het LPGGz ook verwijzen naar goede 
voorbeelden elders. 

Opgaven voor gemeenten 
met betrekking tot 
cliëntondersteuning (o)ggz 
De eisen in de nieuwe Wmo over cliëntondersteuning vanaf 
2015 leveren onderstaande specifieke aandachtspunten voor 
het aanbod cliëntondersteuning (o)ggz. 

1. Cliëntondersteuning moet beschikbaar zijn voor iedere burger. Het 
moet onafhankelijk zijn en zo geregeld dat de cliënt dit ervaart als 
echün zijn belang. 

• Veel gemeenten streven in hun beleid naar integrale cliëntonder
steuning en naar een samenhangend aanbod van formele en 
informele cliëntondersteuning, bijvoorbeeld van MEE, AMW, 
(vrijwillige) ouderenadviseurs, Wmo-consulenten, steunpunten 
ggz en mantelzorgondersteuners. Ook de (o)ggz-doelgroep moet 
daar in principe goed terecht kunnen. Dat wil zeggen: bij cliënt
ondersteuners die inzicht hebben in de leefwereld van deze 
groep, met de daaruit voortvloeiende specifieke behoeften en 
vragen op alle aspecten van het sociaal domein en ook met 
kennis over de mogelijkheden en toegangsbepalingen van de ggz. 

• De inzet van ervaringskennis is van grote meerwaarde bij de 
ondersteuning van mensen met psychische problematiek in hun 
herstel. Juist dit wordt ervaren als 'echt in mijn belang'. Het is 
belangrijk dit in het beschikbare aanbod op te nemen. 

• Een aantal mensen met psychiatrische problematiek heeft 
behoefte aan cliëntondersteuning via een eigen veilige plek. 
Gemeenten staan nu voor de keus: zo'n specifiek aanbod 
creëren of continueren of bestaand specifiek aanbod meteen 
dan wel geleidelijk integreren in integraal aanbod. Het gesprek 
hierover aangaan met de huidige cliëntondersteuners en met de 
mensen om wie het gaat, kan leiden tot passende oplossingen, 
die door de gebruikers voldoende worden ervaren als 'onafhan
kelijk en in mijn belang'. 

• De bestaande steunpunten ggz zijn meestal regionaal georgani
seerd. Een dergelijke voorziening continueren vraagt regionale 
samenwerking. Dat laat onverlet dat de onderlinge samenwer
king en afstemming met andere (lokale) cliëntondersteuners, 

zorgverlening en de gemeentelijke processen rond bijvoorbeeld 
de toegang dan wel goed geregeld moet zijn; een specifieke 
voorziening moet niet op een eilandje komen. 

• Een aantal mensen uit de (o)ggz-groep leeft erg geïsoleerd en 
zoekt uit zichzelf geen hulp of steun. Laagdrempeligheid, 
toegang en toeleiding tot zorg en ondersteuning zijn voor hen 
extra belangrijk. Vaak hebben deze mensen al wel contact met 
wijkteams, bemoeizorg of andere verwijzers zoals woningcorpo
raties, politie, huisarts - soms ook met een straatadvocaat of 
met lotgenoten/ervaringsdeskundigen. Het is belangrijk om 
met betrokkenen uit te werken in hoeverre in deze contatten 
cliëntondersteuning geboden wordt of kan worden. 

2. Cliëntondersteuning moet levensbreedzijn, dat wil zeggen gericht 
op maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, 
jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen en werk en inkomen. 

• Dit is extra van belang voor de ggz-doelgroep. Daar is vaak 
sprake van samengaan van vragen op veel gebieden. De 
cliëntondersteuners dienen deze breedte af te kunnen dekken. 

• Bij gezinnen zal het streven zijn om het gezin zo veel mogelijk 
als eenheid dooréén cliëntondersteuner te bedienen. Zowel 
vanwege de breedte van de problematiek als vanwege eventuele 
onderlinge belangentegenstellingen tussen gezinsleden zal dit 
wellichtniet altijd mogelijk of wenselijk zijn. Ookvoordit 
dilemma zal in overleg met betrokkenen een passende aanpak 
gevonden moeten worden. 

• Dit geldt ook en wellicht nog sterker voor cliëntondersteuning 
aan multiprobleemhuishoudens en zwerfjongeren die per 
definitie met hun vragen op het snijvlak zitten van de drie 
transities, eventueel aangevuld met Zvw en justitiële 
bemoeienis. 

• Door de fluctuaties in ernst zijn bij de ggz-doelgroep vaak 
wisselingen van situatie: opnames, verblijf in beschermd 
wonen, zelfstandig wonen wisselen elkaar af. Iedere stap in het 
herstelproces vraagt een nieuwe oriëntatie. De mogelijkheden 
om in verschillende maatschappelijke rollen te functioneren 
(b.v. werknemer, ouder) en daarmee de behoefte aan ondersteu
ning, variëren mee. Continuïteit van levensbrede cliëntonder
steuning is daarbij belangrijk, ook bijvoorbeeld als een cliënt 
tijdelijk opgenomen is buiten de eigen woonplaats. 

• De veranderingen in de geneeskundige ggz vragen om een 
nieuw samenspel tussen behandelaars (Zvw) en ondersteuners 
vanuit het lokaal sociaal beleid. Ook hierbij kan de cliënt 
behoefte hebben aan cliëntondersteuning om wegwijs te raken 
in de nieuwe verhoudingen. De cliëntondersteuners voor deze 
doelgroep moeten daarom ook goed op de hoogte zijn van de 
inrichting en toegangsbepalingen van de ggz (Zvw) en de 
langdurige zorg (Wlz). 

3. De cliënt moet in ieder geval een beroep kunnen doen op cliënt
ondersteuning bij de toegang, als sprake is van een onderzoek 
naar de hulpvraag en daarover expliciet geïnformeerd worden. 

• Voor mensen met ernstige psychische klachten is het samen
gaan tussen behandeling en ondersteuning steeds een punt van 
aandacht. Overgangen waarbij het ook belangrijk is dat 
cliëntondersteuning expliciet wordt aangeboden is bij 
verwijzing naar de ggz door de huisarts, bij terugkeer in de 
samenleving na een opname en bijvoorbeeld bij de overgang 
18-/18+. 



Wat moet er in 2014 nog 
gebeuren voor 
cliëntondersteuning (o)ggz 
Centraal staat het doel: dat passend aanbod cliëntondersteuning 
per: januari 2015 beschikbaar is. Dit vraagt de volgende stappen. 
• Weten wat er is: Verstandig is eerst een inventarisatie te maken 

van bestaande vormen van cliëntondersteuning in gemeen
te/regio, hun doelgroepen, hun deskundigheid en aanbod. 
Daarbij gaat het zowel om formeel als ook informeel 
aanbod, zoals aanbod via cliëntenorganisaties. 

• Toetsen op geschiktheid: gemeenten zorgen in 2014 dat het op 
het brede publiekgerichte aanbod cliëntondersteuning 
passend is (of passend gemaakt wordt) voor deze groepen en 
onderzoeken of daarnaast ook specifieke vormen nodig zijn. 
Dit vraagt om overleg hierover met alle betrokkenen en om 
deskundigheidsbevordering. Geschikte vormen van 
deskundigheidsbevordering zijn werkbezoeken en ont
moetingen met de doelgroep, training door ervarings
deskundigen. Steunpunten, (regionale afdelingen van) 
diëntenorganisaties, ggz-aanbieders en/of RIBW's kunnen 
kennismaking met en scholing over de (o)ggz-doelgroep 
en over de zorg organiseren. 

• Werken aan samenhang: Verder werken gemeenten toe naar 
afspraken hoe onderlinge afstemming tussen de diverse 
informele en formele cliëntondersteuners, de relatie tot 
sociale wijkteams, gemeenteloket(ten) en de relatie met het 
hulpaanbod geregeld worden. Overleg met alle deze partijen 
(inclusief de cliëntgroepen) met als doel het vastleggen van 
de gekozen aanpakken voor de korte termijn en ontwikkelaf-
spraken richting het gewenste 'eindplaatje'. 

• Contraaeren/sufe/dièren; dit zal vaak in regionaal verband 
gebeuren. Dat betekent dat hierover ook afstemming met 
de regiogemeenten plaatsvindt. 

Zorgen voor bekendmaking: Voor de mensen waar het om 
gaat is belangrijk dat zij - met name tijdens de transities -
duidelijk weten waar zij terecht kunnen voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning en welke mogelijkheden daarin 
beschikbaarzijn, zowel formeel als informeel zoals lotgenoten
groepen. Bij de informatievoorziening is aandacht voor 
laagdrempeligheid en herkenbaarheid belangrijk. Betrek 
leden van de doelgroep en huidige clientondersfeuners bij de 
ontwikkeling van geschikte informatie en bij het geven van 
voorlichting op vindplaatsen zoals hulpverlening, steun
punten en diëntenorganisaties. 

Waar vinden gemeenten meer 
informatie over het onderwerp 
Actuele informatie over transitie cliëntondersteuning: 
www.invoeringwmo.nl/content/clientondersteuninp-o 
waaronder: 
• Overzicht ggz-steunpunten per april 2014 
• Handreiking cliëntondersteuning 
• Infokaart cliëntondersteuning 

Handreiking cliëntgroepen extramurale begeleiding: 
www.invoeringwmo.nl 
Het landelijk platform ggz (LPGGz): 
www.landelijkplatformggz.nl waaronder: 
• Kanteling Wmo: iedereen doet mee - mensen met 

psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid 
• Factsheet steunpunten ggz 

Informatie over stigmatisering:  
www.samensterktegenstigma.nl 

De informatie in deze kaart is gebaseerd op het wetsvoorstel 
Wmo 2015 en Jeugdwet. Het wetsvoorstel Wmo 2015 moet nog 
goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. 
Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst 
mogelijke zorg besteed. Het TransitieBureau kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, 
noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. 

Invoering Wmo 

www.invoeringwmo.nl | helpdeskdDinvoeringwmo.nl 

TransitieBureau Wmo 

1070-340 6100 

© Rijksoverheid | Juni 2014 



martien@informatiesteunpunt.ni 

Nic Vos de Wael <N.VosdeWael@platformggz.nl> 
maandag 7juli 2014 15:15 

Aan: martien@informatiesteunpunt.nl; GRIFFIE 
CC: participatieraad@haarlem.nl; 'college B&W Haarlem' 
Onderwerp: RE: Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGZ) steunt ISP urgent 

urgent voor hedenavond 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: Gemarkeerd 

Geachte heer Luijcks, 

In verband met onderstaande melden wij graag het volgende. 
Het Landelijk Platform GGz hecht grote waarde aan laagdrempelige initiatieven voor ondersteuning aan mensen met 
psychiatrische en psychosociale problematiek. Deze initiatieven zijn veelal gebaseerd op ervaringsdeskundigheid; 
zij leveren een onmisbare bijdrage aan herstel en integratie van mensen uit onze achterban.Het ISP is een van deze 
organisaties. 
Met zorg constateren wij dat dit soort initiatieven in het grote transitiegeweld vaak het onderspit dreigen te 
deiven.terwijl zij juist zo goed passen bij doelstellingen van de Wmo zoals het versterken van eigen kracht en 
onderlinge hulp. 

Wij wensen u veel succes in de strijd om uw voortbestaan. 

Met hartelijke groet, 

Nic Vos de Wael 
Beleidsmedewerker participatie en langdurende zorg 

Landelijk Platform GGz 
Postbus 13223, 3507 LE Utrecht  
Maliebaan 87. 3581 CG Utrecht  
030-236 37 65/06-26 170180  
www.DlatformQQZ.ni 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

www.meldiezorq.nl gaat doorl MELD 

Indien u geen ntoum van hst LPGGz wenst te ontvangen kunt o dit aan ons doorgeven. Stuur dan esn mailtje naar n.vosdewaei(0.Dlatfonm]zn!. 
De informstie in dit e-mai!berich( is uitsluitend bestemd voorde geadresseerdein). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. DU e-maiibencnrts 

voorzien var, een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bencht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Van: martien@informatiesteunpunt.nl rmailto:martien@informatiesteunpunt.nn 
Verzonden: donderdag 3 juli 2014 13:16 
Aan: GRIFFIE 
CC: Nic Vos de Wael; participatieraad@haarlem.nl; 'college B&W Haarlem' 
Onderwerp: Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGZ) steunt ISP urgent urgent voor hedenavond 

Geachte leden van Commissie Samenleving en ook aan de leden van de voltallige gemeenteraad Haarlem 

Hierbij melden wij u graag dat het LPGGZ (zie onderwerp) een steunbetuiging voor het ISP zal uitspreken, hetgeen 
wij a.s. maandag zullen ontvangen. 



Wij zullen deze steunbetuiging meenemen in ons bezwaar tegen de afwijzing van de subsidie 1 juli 2014 tot en met 
31 december 2015 

Waarvan acte, 

Met vriendelijke groet. 
Het bestuur ISP 

Martien Luijcks, penningmeester 

PS De heer Nic Vos de Wael van het Landelijk Bureau van het LPGGZ heeft dit aan ons toegezegd 
PS: Geachte Griffier: S.V.P. ook kopie van dit bericht aan de leden van het College van B&W 

Geen virus gevonden in dit bericht.  
Gecontroleerd door AVG - mw.avg.com 
Versie: 2014.0.4716 / Virusdatabase: 3986/7809 - datum van uitgifte: 07/07/14 



Zo zijn steunpunten ggz... 

1. Cliëntvolgend 
De ondersteuner is geen hulpverlener maar staat'naast'de cliënt. Hij/zij respecteert eh 
ondersteunt de keuzes die de cliënt maakt. Hij/zij sluit aan bij de vragen en wensen die de 
cliënt op dat moment heeft. De cliënt bepaalt het tempo. 

2. Empowerend 
De ondersteuning is erop gericht de eigen kracht van de cliënt te ontdekken en te versterken. 
De cliënt wordt gestimuleerd om zelf keuzes te maken en mee te doen aan activiteiten. 

3. Netwerkend 
Steunpunten ggz hebben een breed aanbod aan producten, diensten en activiteiten op het 
gebied van onderlinge steun en maatschappelijke participatie. Zij helpen cliënten bij het 
opbouwen van een sociaal en maatschappelijk netwerk. 

4. Laagdrempelig 
Steunpunten ggz hebben geen wachtlijsten; mensen kunnen zonder afspraak binnenlopen 
en krijgen een warm onthaal in een informele sfeer. De ervaringsdeskundigheid van 
medewerkers draagt daaraan bij. 

5. Ervaringsdeskundig 
Steunpunten ggz werken meestal met gemengde teams van vrijwilligers en professionals. 
Getrainde ervaringsdeskundigen winnen makkelijker het vertrouwen; cliënten voelen zich 
herkend en erkend. Daarnaast hebben betaalde ervaringsdeskundigen een voorbeeldfunctie, 
waaruit vrijwilligers en cliënten hoop kunnen putten. 

6. Signalerend 
Steunpunten ggz leggen een verbinding tussen individuele ondersteuning en collectieve 
belangenbehartiging. Zij verzamelen en analyseren ondersteuningsvragen van cliënten. 
Daarmee vervullen zij een signaalfunctie voor beleidsmakers en belangenbehartigers. 

7. Onafhankelijk 
Steunpunten zijn grotendeels onafhankelijk van zorgaanbieders of instanties, en zijn bij 
voorkeur gevestigd bij een cliëntenorganisatie. 

Steunpunten? 
Onmisbare 
schakels! 
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