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Het jaar van uitdagingen
en erkenning
Jaarverslag Steunpunt ggz

Inhoud
1. Voorwoord
Net als in 2020 hee de coronacrisis veel invloed gehad op zowel de inhoud van ons werk als op de
con nuïteit van de uitvoering. Wij hebben aangetoond dat we een sterk adap ef vermogen hebben
door ﬂexibel te laveren tussen alle lock downs!
2. Wie zijn wij?
Steunpunt ggz is een zelfregie- en herstelcentrum opgericht in 2000. Steunpunt ggz hee als doel het
s muleren van en vormgeven aan par cipa e in zorg en samenleving voor mensen met psychische
en/of psychosociale problema ek en hun betrokkenen om vanuit hun eigen perspec ef bij te dragen
aan verbetering van hun kwaliteit van leven. Dat doen wij op basis van een diversiteitsensi ef
perspec ef.
3. Wie zijn onze cliënten/deelnemers
Maak kennis met familie De Harde, Imre, Anke, Berry en Lina. Allen hebben in 2021 ondersteuning
ontvangen van Steunpunt ggz. Hun verhalen geven een algemeen beeld van de ondersteuningsvragen
die wij als Steunpunt ggz beantwoorden.
4. Wat doen wij?
Al onze ac viteiten zijn gericht op zelfregie & herstel. Onze individuele clientondersteuners zijn geen
‘probleemoplossers’ maar bieden inzicht in situa es die zeer complex zijn.
5. De ﬁnanciën
Steunpunt ggz worstelt - net als vele collega zelfregiecentra - om alle noodzakelijke ac viteiten
bekos gd te krijgen. Er is namelijk geen we elijke plek in de keten voor Zelfregie en Herstel Centra.
Hoewel het de trend is steeds meer ervaringsdeskundigheid in te ze en, blij structurele bekos ging
kwetsbaar.
6. De uitdagingen
Gekscherend zeggen wij vaak dat wij onszelf met genoegen willen opheﬀen, mits de wijze waarop
zorg en ondersteuning wordt geboden voldoende recht doet aan de verschillen tussen mensen op
basis van gelijkwaardigheid!
7. De Erkenning
Zoals bij de Uitdagingen beschreven staat, zijn wij in een fase beland om expliciet te maken wat wij
impliciet al jaren doen. Dat levert mooie en leerzame momenten op, evenals discussie op onderlinge
verschillen in interpreta e.
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1. Voorwoord
Net als in 2020 hee de coronacrisis veel invloed gehad op zowel de inhoud van ons werk als op de
con nuïteit van de uitvoering. Wij hebben aangetoond dat we een sterk adap ef vermogen hebben
door ﬂexibel te laveren tussen alle lock downs! Wij hebben diverse aanvullende ac viteiten
uitgevoerd gerelateerd aan de coronapandemie. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage om de
vaccina egraad bij onze doelgroep te verhogen. Bij deze ac viteiten hebben wij voortdurend
samengewerkt met diverse organisa es: van buur eams tot GGD, van Pharos tot collega organisa e
zoals Al Amal en Krachtwijken, van thema werkgroepen tot aan samenwerking met diverse
Islami sche organisa es.
Het jaar 2021 was het jaar waarin de impact van het onderzoeksrapport over de toeslagenaﬀaire
Ongekend onrecht helder werd. Naast de val van het Kabinet, bracht dit voor een deel van onze
doelgroep ook een gevoel van erkenning. Zij lopen voor hun gevoel regelma g aan tegen dichte
deuren, moeilijk te bereiken medewerkers, ingewikkelde procedures en kampen met een sterk
wantrouwen jegens overheidsinstan es. Er zijn veel mogelijkheden om zorg, hulp en/of ondersteuning te krijgen, het vinden van je weg is echter complex. Dat deze complexiteit steeds vaker gezien
wordt als een eigenschap van ons bureaucra sch systeem en poli ek klimaat, in plaats van een falen
van de burger, wordt als posi ef ervaren.
In 2021 hebben wij als organisa e gestuurd op meer interne samenwerking en afstemming. Er zijn
drie teams gevormd, die wekelijks afstemmen en in toenemende mate complementair aan elkaar zijn.
Het team individuele ondersteuning draagt zorg voor de ona ankelijke gespecialiseerde
cliëntondersteuning, het (digitaal) herstelverhaal en de hulp & crisiskaart. Het team groepsgewijze
ondersteuning par cipeert in diverse werkgroepen en overlegstructuren in de stad en verzorgen
herstelgerichte cursussen, met name gericht op ervaringsdeskundigheid. Het team kennisondersteuning biedt aan beide teams ondersteuning, van het organiseren van lunchreferaten tot aan het
bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en van ondersteuning bij beleidvorming tot aan het
samenwerken met diverse kenniscentra. Deze nieuwe indeling bevalt ons erg goed!
Het beleid ‘blijf thuis bij klachten’ vroeg veel ﬂexibiliteit en extra inzet van onze medewerkers,
vrijwilligers en stagiaires. In 2021 kampten wij als Steunpunt ggz met vele zieken, waarvan een aantal
langdurend en/of erns g. Een van onze vrijwilligers hee enige jd in het ziekenhuis gelegen.
Eén van onze ervaringsdeskundige overleed onverwachts. Dit hee een ﬂinke impact op ons allen
gehad. Wij hopen dan ook dat 2022 beter wordt.
Dineke Smit, Directeur & onderzoeker
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Zelfregie en herstelcentrum
Steunpunt ggz is een zelfregie- en herstelcentrum opgericht in 2000. Steunpunt ggz hee als doel het
s muleren van en vormgeven aan par cipa e in zorg en samenleving voor mensen met psychische
en/of psychosociale problema ek en hun betrokkenen om vanuit hun eigen perspec ef bij te dragen
aan verbetering van hun kwaliteit van leven. Dat doen wij op basis van een diversiteitsensi ef
perspec ef.
Steunpunt ggz werkt aan mentale gezondheid bij mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of
psycho-sociale problemen. Veel van onze cliënten behoren tot een minderheidsgroep vanwege hun
problema ek of hun etnische achtergrond. Er is sprake van een verschil in cultuur, in vaardigheden
en een verschil in maatschappelijke posi e.
Steunpunt ggz zet zich in voor een gezondheidszorg die recht doet aan verschillen tussen mensen
op basis van gelijkwaardigheid.
Steunpunt ggz werkt daarom diversiteit sensi ef. Diversiteit sensi ef wil zeggen dat wij deze
verschillen vanuit een historisch-maatschappelijk perspec ef en uit eigen ervaring kennen. Al onze
medewerkers zijn ervaringsdeskundig en/of leefwereld deskundig. Wij zijn bewust van onze eigen
culturele waarden, mogelijkheden en maatschappelijke posi e en die van de ander.
Wij gaan er niet vanuit dat we de levensvisie van de ander wel kennen, maar wij herkennen vanuit
onze exper se de gedragscodes binnen de verschillende culturen van kwetsbare inwoners, sluiten
aan bij hun belevingswereld én vragen dit bij iedere individu na. Dat vraagt jd en die jd nemen
wij voor iedereen!
Onze kernwaarden
De kernwaarden van Steunpunt ggz zijn: Inclusiviteit, Diversiteit, Gelijkwaardigheid, Wederkerigheid
en Zelfregie. Deze kernwaarden zijn leidend voor wie we zijn, voor het bepalen van onze koers en
strategie. Deze kernwaarden zijn ook behulpzaam bij het maken van keuzes, keuzes moeten passen
bij onze kernwaarden.
Organogram
Steunpunt ggz hee een bestuur op afstand. Het bestuur ondersteunt de directeur op basis van hun
exper se en adviseert de directeur bij de koers, strategie en ﬁnanciële ontwikkelingen.
De bestuursleden zijn allen als vrijwilliger betrokken bij Steunpunt ggz.

Steunpunt ggz werkt met een direc emodel. Dat wil zeggen dat de dagelijkse leiding in handen is van
een directeur en dat het bestuur de eindverantwoordelijkheid hee . Het beleid wordt in
gezamenlijkheid vastgesteld.
In 2021 werd het bestuur gevormd door: Reinder Wijmenga (voorzi er), Rita van Maurik, Nardie
Eijsberg, Marco Harskamp, Amina Berkane (tot mei), Evelien Ribbens (vanaf september).
De dagelijkse leiding is in handen van de directeur Dineke Smit.
Team Individuele Ondersteuning
Het formuleren van de juiste hulpvraag en het vinden van het juiste loket, met name bij complexe
hulpvragen binnen unieke omstandigheden, is geen eenvoudige zaak. De Na onale Ombudsman
concludeerde dat in de uitvoering, instan es nog steeds te weinig samenwerken en er nog steeds
sprake van administra eve rompslomp. Burgers weten niet goed waar zij op kunnen rekenen en
ervaren een gevoel van willekeur en rechtsongelijkheid als het toegangsbeleid per gemeente
verschillend wordt uitgevoerd. Daarnaast zorgen geves gde werkwijzen en ingesleten gewoonten
ervoor dat er onvoldoende vraaggericht en integraal wordt gewerkt. Het vinden van de juiste hulp
en/of zorg is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of mensen die onvoldoende bekend
zijn met ons zorgstelsel, vaak extra las g.
Team Individuele ondersteuning biedt ona ankelijke clientondersteuning, ondersteuning bij het
schrijven van je Herstelverhaal en gee de Hulpkaart en Crisiskaart uit. Het team wordt gevormd door
6 cliëntondersteuners, meerdere vrijwilligers/ervaringsdeskundigen c.q. leefwerelddeskundigen en
stagiaires. Het team wordt geleid door Saida el Arbaji.
Team Groepsgewijze Ondersteuning
Vaak lijkt het wel of een succesvol, ambi eus en ondernemend leven de norm is. En dat er zoveel
hulpverlenende instan es, werkgroepen en coaches zijn dat voor iedereen deze norm haalbaar zou
kúnnen zijn… Niets is minder waar. Het leven zit vaak vol tegenslag, velen ervaren sociale uitslui ng
en discrimina e, mensen raken verdwaalt in de wereld vol bureaucra e of hebben moeite onder
woorden te brengen wat er aan de hand is. Team Groepsgewijze Ondersteuning helpt mensen om
zich in de wijk beter gehoord en gesteund voelen, deelt haar exper se met betrekking diversiteit
sensi ef werken en biedt verschillende cursussen aan op het gebied van ervaringsdeskundigheid.
Belangrijk mo o is Meepraten én Meedoen!
Team Groepsgewijze Ondersteuning par cipeert in meerdere thema gerichte overleggen (denk aan
armoede of eenzaamheid) en in wijkgerichte overleggen (denk aan overleggen in Overvecht of
Kanaleneiland). Team Groepsgewijze Ondersteuning faciliteert meerdere mantelzorg groepen voor
mensen met een migra eachtergrond, maar ook groepen om te leren beter voor jezelf te zorgen.
Binnen dit team wordt de training Samen Deskundig georganiseerd waarin mensen met een
psychische kwetsbaarheid leren hun eigen ervaring in te ze en om anderen te ondersteunen.
Ook de groep Gouden Mannen, een groep voor reac vering van de wat oudere mannen met een
migra eachtergrond, wordt aangeboden. Het team bestaat uit twee trainers, meerdere vrijwilligers/
ervaringsdeskundigen c.q. leefwerelddeskundigen en twee stagiaires. Het team wordt geleid door
Mine Özalp-Durmaz.

Team Kennis Ondersteuning
Steunpunt ggz vindt kennisontwikkeling belangrijk en is graag op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen. Soms is er echter zoveel aanbod dat categorisering en overzicht creëren noodzakelijk
is. Team Kennis Ondersteuning werkt hierin samen met het landelijk exper secentrum Pharos die
ac ef inzet op het terugdringen van grote gezondheidsverschillen en met Phrenos die zich tot doel
hee gesteld het persoonlijk herstel en de maatschappelijke par cipa e van mensen met erns ge
en langdurige psychische aandoeningen te bevorderen.
Het Team Kennis Ondersteuning verzorgt de kennisontwikkeling van alle medewerkers en vrijwilligers/
ervaringsdeskundige c.q leefwerelddeskundigen. Dat doen zij door verschillende informa ebronnen
laagdrempelig aan te bieden, speciﬁeke vraagstukken nader uit te zoeken, themabijeenkomsten en
lunchreferaten te organiseren. Het team bestaat uit twee vrijwilligers/ervaringsdeskundigen, één
stagiaire en één onderzoeker. Het team wordt geleid door Dineke Smit.
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3. Wie zijn onze cliënten/deelnemers?
Maak kennis met familie De Harde, Imre, Anke, Berry en Lina. Allen hebben in 2021 ondersteuning
ontvangen van Steunpunt ggz. Hun verhalen geven een algemeen beeld van de ondersteuningsvragen
die wij als Steunpunt ggz beantwoorden.
Mensen komen binnen via de Inloopochtend (elke woensdag), via de telefonische en/of fysieke
spreekuren. Iedereen is welkom en we luisteren naar een ieders verhaal. Uiteraard kijken wij (eerst)
of wij de meest geschikte organisa e zijn om te ondersteunen.
Familie De Harde (client - team individuele ondersteuning)
Henrik De Harde is sinds de onverwachte dood van hun zoontje Arthur (5 jaar) in een diepe
depressie geraakt. Om zijn leven enigszins dragelijk te maken is hij steeds meer gaan drinken.
Dit hee een enorme impact op het gehele gezin: moeder Ee e, zoons Evert (12) en Harold (15).
Meerdere hulpverleners zijn met jd en wijle betrokken, helaas zonder signiﬁcante oplossingen.
Het gezin hee enerzijds het vertrouwen in de hulpverlening verloren maar smeekt anderzijds om
een posi eve s p op de horizon.
Jessica, medewerker van het Buur eam, vraagt Steunpunt ggz om een rol te spelen in dit gezin.
Steunpunt begint met een goed gesprek, luisteren, begrip ontwikkelen voor het perspec ef van alle
gezinsleden, betrokkenheid delen en vertrouwen winnen. De neiging om meteen met oplossingen en
advies te komen wordt onderdrukt. Zo’n emo oneel trauma, zoals in dit gezin, is niet in een paar
weken te verwerken of te herstellen. Het vraagt jd, geduld en vertrouwen in het herstel en het
vermogen van zelfregie. Oumaima (clientondersteuner) maakt met het gezin een overzicht van alle
krachten en uitdagingen op meerdere levensgebieden. Carolien (ervaringsdeskundige) biedt
regelma g een luisterend oor en draagt bij aan het opbouwen van de veerkracht van dit gezin. Zo
wordt er een patroon ontwikkeld waarin de spanningen wekelijks gezamenlijk besproken kunnen
worden en bij te hoge stress Carolien gebeld kan worden.
Nog steeds zijn wij bij dit gezin betrokken. Langzaam bouwen we het onderling vertrouwen op,
bemiddelen in de zorg voor het alcoholprobleem van vader en ondersteunen we moeder bij de
spanningen in dit gezin. Rouwverwerking en uitleg over emo es en gedragspatronen zijn vaste
onderwerpen. Ook Steunpunt ggz is op sommige momenten “waardeloos en irritant” volgens de
gezinsleden. Dat mag, wij blijven echter werken aan vertrouwen en zijn boven alles betrouwbaar.
Imre (client - team individuele ondersteuning)
Imre is 26 jaar en hee een zwaar leven. Op haar 21e is ze naar Nederland gekomen om te trouwen
met een 30 jaar oudere man. Haar schoonfamilie is weinig ondersteunend jegens haar. Ze kwam,
buiten haar schoonfamilie, nauwelijks in contact met anderen. Vorig jaar is haar man plotseling
overleden en staat Imre er geheel alleen voor. Ze weet niet goed wat te doen, of zelfs wat ze wil. Ze is
ambivalent over haar vrijheid die ook erg eenzaam voelt. Via de buurvrouw komt Imre in contact met
Amina (clientondersteuner). Samen kijken ze naar de huidige situa e. Wat moet er allemaal geregeld
worden, wie kan Imre meer leren om haar persoonlijke administra e op orde te krijgen en wat hee
Imre nodig om te onderzoeken hoe zij rich ng kan geven aan haar leven? Wekelijks is Imre op het
spreekuur van Steunpunt ggz; soms met een actuele vraag, soms voor wat vriendelijk contact.
Amina zet in op zelfregie en bakent de bezoekjes jdens de spreekuren goed af. Imre volgt bij Steunpunt ggz de cursus Beter voor Jezelf Zorgen. Onlangs hee Imre zich aangemeld bij Handje Helpen
voor vrijwilligerswerk. Als dit goed gaat wil ze later graag in de zorg gaan werken.

Anke, deelnemer Herstelverhaal en Samen Deskundig
Anke woont sinds 1,5 jaar op zichzelf. Ze hee bijna 10 jaar beschermd gewoond met langdurige
opnames in de psychiatrie vanwege vermeende psychosegevoeligheid. Pas toen het achterliggende
trauma werd erkend en behandeld, kon Anke klimmen uit een diep dal. Met kleine stapjes is zij haar
dagelijks leven weer aan het opbouwen. Opnieuw ervaren wat ze leuk vindt. Bij Steunpunt ggz hee
ze onder begeleiding haar herstelverhaal geschreven. Het Herstelverhaal gebeurt aan de hand van
7 thema’s. Elk thema bevat 2 of 3 vragen die je helpen zelf woorden te geven aan jouw ervaringen.
Maar ook om meer inzicht te krijgen in wat jij nodig hebt om te herstellen, wat je misschien verloren
bent, maar ook wat ervoor in de plaats is gekomen. Om te ontdekken wat je kracht is in plaats van je
stoornis. En hoe je opnieuw rich ng kunt geven aan je leven.
Daarna hee Anke de cursus Samen Deskundig gedaan. Hier leerde zij hoe zij met haar persoonlijke
ervaringen op professionele wijze anderen kan ondersteunen. Dit hee haar veel posi eve
zelfwaardering gegeven!
Berry maakt een Hulpkaart aan
Berry hee trauma gerelateerde angstklachten en studeert sinds kort op de Hogeschool Utrecht. Hij
is een ster in het vermijden van situa es die hem angs g maken. Het resulteert echter ook in een
bepaalde afzondering van zijn medestudenten. Dat wil hij liever niet en met zijn behandelaar hee
hij de verschillende op es besproken. Hij krijgt het advies om een Hulpkaart te gaan maken. Op de
Hulpkaart staat alle informa e die belangrijk is wanneer Berry even hulp nodig hee maar dat op
zo’n moment onvoldoende kan zeggen. Berry kan dan via de Hulpkaart omstanders laten weten hoe
zij kunnen helpen. Er staat op wat er aan de hand is, wie zijn contactpersonen zijn en andere zaken
die hij belangrijk vindt. Na een gesprek met onze coördinator Hulpkaart Annie (ervaringsdeskundige)
weet zij Berry te mo veren om het gesprek over zijn angsten aan te gaan met een van zijn
medestudenten. Samen met Annie hebben zij vervolgens een heel open gesprek gevoerd over zijn
psychische kwetsbaarheid wat voor Berry een enorme opluch ng was.
Lina, deelnemer AMWAHT
Lina is echtgenoot van Hasan die na een erns g auto ongeluk blijvend gehandicapt is geworden.
Hasan hee hersenletsel opgelopen en hee nog maar weinig controle over zijn emo es. Dat maakt
dat hij het enige moment diepgelukkig is met alle steun van zijn vrouw en het andere moment
agressief kan reageren wanneer het niet loopt zoals hij had verwacht. De mantelzorg is voor Lina erg
zwaar, zeker nu de kinderen niet meer thuis wonen.
Elke week neemt Lina deel aan de AMWAHT groep. AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers
(met een migra eachtergrond) Werken Aan Hun Toekomst. Ze ontmoet lotgenoten, ontvangt
ondersteuning van de groepsbegeleider Malika (ervaringsdeskundige). Regelma g hebben zij
gastsprekers of bespreken ze een thema. Bijvoorbeeld wat mag je van je gezin en familie vragen ter
ondersteuning van de mantelzorgtaken? Voor Lina is de AMWAHT groep een rustpunt in de week,
een moment voor haarzelf. Het is zo ﬁjn dat haar groepsgenoten herkennen wat er bij haar speelt en
ze eigenlijk weinig hoe uit te leggen.
Nieuwsgierig?
Nieuwsgierig geworden naar de verhalen en ervaringen van andere cliënten en deelnemers?
Ontmoet hen en onze ervaringsdeskundigen jdens de inloopochtend: elke woensdag van
10 - 12 uur.
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Al onze ac viteiten zijn gericht op zelfregie & herstel. Onze individuele clientondersteuners zijn geen
‘probleemoplossers’ maar bieden inzicht in situa es die zeer complex zijn. Zij weten de weg binnen
de zorg en het sociaal domein en kunnen goed het risico, de ernst en de samenhang van de factoren
inscha en. In goed overleg wordt er een Zelfregie & Herstel Plan gemaakt.
Onze groepsgewijze ondersteuners verzorgen diverse trainingen en lotgenotengroepen. Gezamenlijk
bieden wij tevens voorlich ng aan scholen en organisa es over psychische kwetsbaarheid. Daarnaast
ondersteunen wij ook andere organisa es bij hun projecten met onze exper se en de toegang tot
een speciﬁeke doelgroep.
Pleegzorg: Het mooiste wat je een kind kunt geven is een kans!
Op 8 april 2021 hebben wij een (digitale) voorlich ngsbijeenkomst georganiseerd over pleegzorg
voor jonge vluchtelingen. Er is een groot te kort aan pleegouders die (enigszins) bekend zijn met de
cultuur van deze alleenstaande jonge vluchtelingen. Deze is georganiseerd in samenwerking met
Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen) & De Rading (specialis sche jeugdzorg).
Totaal 45 deelnemers
Islami sche uitvaart ten jde van de Corona pandemie
Er is veel bemiddeld rondom de Islami sche uitvaart voor mensen met een migra eachtergrond.
Voor het Islami sche geloof is een graf voor onbepaalde jd van grote waarde, hetgeen niet mogelijk
is in Nederland. Door de lock downs kon men de overledenen ook niet naar het land van herkomst
overbrengen. Er zijn meerdere voorlich ngsbijeenkomsten gehouden in de stad.
Totaal 100 deelnemers
Voorlich ng MBO Utrecht
MBO Utrecht; voorlich ng aan eerstejaars studenten van de opleiding Sociaal Werk over psychische
problemen en over het werk dat Steunpunt ggz doet.
Totaal 23 deelnemers
Landelijk Congres Clientondersteuning
Er is een workshop gegeven over hoe wij als Steunpunt GGZ cliëntondersteuning organiseren en wat
we de afgelopen vijf jaar hebben geleerd en geïnnoveerd. In twee online sessies hebben wij voor een
divers groep professionals een interessante uiteenze ng gegeven over hoe wij naar OCO kijken en
het toepassen op cliënten met een migra eachtergrond.
Totaal 28 deelnemers
Taal doet meer
Wij hebben dit jaar ‘Taal doet Meer’ lessen vooral online gegeven. Dit omdat samenkomen jdens de
coronaperiode bijna niet mogelijk was. Er kregen twee cliënten per groep via WhatsApp videobellen
les van een stagiaire/vrijwilliger. We hebben helaas ook gezien hoe beperkt digitaal vaardig velen zijn
en welke consequen es dit met zich meebracht.
Totaal 16 deelnemers

Gezonde Taal
In 2021 hebben 4 groepen gedraaid, waarbij aandacht is besteed aan het verbeteren van de taalen gezondheidsvaardigheden van inwoners in Utrecht. De groepen draaiden voornamelijk digitaal,
waarbij er twee tot vier deelnemers per keer deelnamen aan acht bijeenkomsten. Daarnaast zijn
een aantal individuele mensen begeleid. Het eﬀect op de groep is dat ze meer gesterkt zijn in hun
zelfvertrouwen en durfden hierdoor veel beter het contact aan te gaan met hulpverleners/ huisarts/
naasten. Wanneer zij zelf bepaalde psychische kwetsbaarheden ervoeren ontwikkelden zij taal en
gewoontes om dit bespreekbaar te maken. Kennis verbreding en zelfregie werden hierdoor versterkt.
Totaal 26 deelnemers
Alle Mantelzorger Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT)
We hebben 4 AMWAHT groepen met elk 7 - 10 deelnemers. Deelnemers waren mantelzorgers met
een migra eachtergrond. Zij hebben gedurende 2021 en de vele lock downs goed contact met elkaar
weten te houden. De groepen hebben gedraaid in Kanaleneiland, Leidsche Rijn en Overvecht.
Totaal 31 deelnemers
Ondersteuning en begeleiding nieuwkomers met psychische klachten
In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam hebben wij ook in 2021 bijgedragen aan het
onderzoek naar psychische klachten bij Syrische vluchtelingen. Onze ervaringsdeskundige hee een
sleutelrol gespeeld in het programma Problem Management+ (van de World Health Organiza on).
Totaal 9 deelnemers
Sleutelpersonen training ervaringsdeskundigen
Sleutelpersonen zijn mensen met een migra eachtergrond die getraind zijn om lotgenoten te
ondersteunen. Migranten en vluchtelingen weten nog niet al jd hoe de gezondheidszorg in
Nederland is georganiseerd. Ook ervaren migranten barrières door taalproblemen en door
verschillen in culturele opva ngen en ideeën over ziekte en gezondheid. Er is schaamte om over
psychische klachten te praten en hulp te zoeken. Daarnaast zijn veel migranten en vluchtelingen
onvoldoende gezondheidsvaardig. In 2021 zijn er in samenwerking met Pharos sleutelpersonen
opgeleid.
Totaal 16 deelnemers
Samen deskundig
De cursus Samen Deskundig is bedoeld voor mensen met ontwrichtende ervaringen die anderen willen gaan ondersteunen op basis van hun eigen ontwrich ng én herstel We hebben in 2021 de cursus
Samen Deskundig in hybride vorm aangeboden. Hij was online te volgen voor wie wegens corona niet
uit huis kon of durfde en fysiek voor wie wilde. Dit was géén ideale situa e omdat bij deze cursus het
vooral gaat om de groepsdynamiek van het vertellen van je eigen ervaringen van ontwrich ng en het
reageren op de verhalen van ontwrich ng van anderen. Het was echter een hybride vorm of niet.
Totaal 15 deelnemers
Beter voor jezelf zorgen
Beter voor jezelf zorgen’ is voor mensen met stemmingsstoornissen en angstklachten. Er is extra
aandacht geweest voor stress. Zo is er een stress training gestart in samenwerking met Pharos en
U-Centraal, die de deelnemers tot veel inzichten en ze tot ac vering hebben gebracht.
Totaal 8 deelnemers

Utrecht Stadsdiner op Wereldarmoededag
Steunpunt ggz hee deelgenomen aan het Groot Utrecht Stadsdiner op 17 oktober 2021. Het thema
was: ‘kansen om te leren voor iedereen, je hele leven lang’. Medewerkers van Steunpunt ggz hebben
gekookt voor 10 stadsgenoten. De diversiteit van onze gasten was groot; qua achtergrond en
lee ijd. Diverse onderwerpen zijn met elkaar besproken en er werd veel gelachen. Alle gasten kregen
na aﬂoop een klein cadeaumandjes mee.
Totaal 10 deelnemers
Hulpkaart
Hulpkaart Utrecht - Neem de regie van je leven weer in eigen handen.
De hulpkaart is een kaartje zo groot als een bankpas waarop je alle informa e zet die belangrijk is
wanneer je hulp nodig hebt maar dit zelf niet goed kunt verwoorden. Bijvoorbeeld omdat je in paniek
bent geraakt. De hulpkaart biedt dat de juiste informa e zodat omstanders weten hoe zij kunnen
helpen. Er staat op wat er aan de hand is, wie jouw contactpersonen zijn en andere zaken die jij
belangrijk vindt. Net als voorgaande jaren hebben zo rond de 75 Hulpkaarten ingevuld. Daarnaast
hebben we een beperkt aantal kaarten op verzoek opnieuw uitgeprint en zijn er zo’n 10 informa eve
gesprekken gevoerd die uiteindelijk niet hebben geleid tot een ingevulde Hulpkaart.
Totaal 75 hulpkaarten
Herstelverhaal
Herstelverhalen zijn persoonlijke verhalen van kracht en hoop. Hoewel ze vaak beginnen met
psychisch lijden en alles waarvan mensen moesten herstellen, zijn het vooral verhalen van de dingen
die mensen die veel tegenslag hebben ondervonden in hun leven hebben geleerd op die weg: waar
ze mogelijkheden zijn gaan zien, en kracht vonden om hun leven in eigen hand te nemen. Naast de
reguliere versie hebben we een eerste pilot van een Turkse en Arabische versie gereed gemaakt.
Dit betekent niet alleen een taalkundige vertaling maar ook het meer verwerken van de culturele
factoren die een grote rol spelen bij het bespreekbaar maken van ontwrichtende ervaringen.
Bij de pilotuitvoering is hier nadrukkelijk op gelet.
Totaal 33 deelnemers
Voorlich ngsbijeenkomsten
Corona gerelateerde werkgroepen en informa e
In 2021 is gepar cipeerd in diverse corona-gerelateerde werkgroepen. Dat kon gaan over de
corona-maatregelen, bijvoorbeeld hoe de maatregelen toepasbaar waren voor de concrete
situa e van onze doelgroep. Bij elke nieuwe maatregel was er weer veel onzekerheid en/of verzet.
Door Steunpunt ggz is vooral ingezet op begrip voor de weerstand en het herhaaldelijk bieden
van de juiste informa e.
MIND Diversiteitsgroep
Elke maand nemen wij deel aan een overleg en verzorgen we bijvoorbeeld een perspec efsessie.
Of kijken we hoe we diversiteit binnen GGZ bespreekbaar maken binnen verschillende organisa e.
Interne voorlich ng Radicalisering en Extremisme basistraining
Twee medewerkers hebben deelgenomen aan de basistraining Radicalisering en Extremisme die werd
aangeboden door het ministerie van Jus e en Veiligheid. De verkregen informa e en ps zijn intern
besproken.

Voorlich ng divers
Er voorlich ngsbijeenkomsten verzorgt voor de Luisterlijn en WIJ 3.0. Daarnaast hebben wij
gepar cipeerd in projecten over Chronische stress in de wijk voor migranten en migranten jongeren
in samenwerking met Pharos.
Kwar ermakersac viteiten
Kwar ermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer
mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge om erbij te horen en mee te doen naar eigen
wens en mogelijkheden. Volgens de van Dale is een kwar ermaker iemand die belast is met de
voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. Kwar ermaken vanuit
Steunpunt ggz richt zich op mensen die door een psychische of psychosociale kwetsbaarheid te
maken hebben met uitslui ng. Het doel is hen succesvol te laten deelnemen aan de samenleving.
De aanpak is enerzijds gericht op het bevorderen van een samenleving waarin meer mogelijkheden
voor de doelgroep ontstaan en anderzijds om de groep te s muleren en te ondersteunen bij het
par ciperen in de samenleving. Voor een groot deel betekent kwar ermaker: bekend zijn bij
organisa es en de doelgroep. Naast diverse structurele overleggen, worden allerlei hand en
spandiensten verleend.
Een kort overzicht in de overleggen waarin wij par ciperen (niet volledig):
Werkgroep Overvecht, GGZ lunch Kanaleneiland, Interculturele overlegvormen met
samenwerkingsverbanden, Week van de Psychiatrie, GGZ Cliëntenperspec ef bijeenkomsten,
werkgroepen via MIND, themagroepen zoals gerelateerd aan Covid-19, ondersteunen van diverse
burgerini a even aansluitend bij onze doelstelling, Cliënten Familieraad Altrecht, Sirene Lunch.
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5. De ﬁnanciën
Steunpunt ggz worstelt - net als vele collega zelfregiecentra - om alle noodzakelijke ac viteiten
bekos gd te krijgen. Er is namelijk geen we elijke plek in de keten voor Zelfregie en Herstel Centra.
Hoewel de trend is steeds meer ervaringsdeskundigheid in te ze en, blij structurele bekos ging
kwetsbaar. Dat betekent per project subsidie aanvragen waarbij per project de regels en kaders
verschillen. Omdat je in een kleinschalige ﬂexibele organisa e je overhead op minimum niveau wilt
houden, brengt dit vele hoofdbrekens met zich mee.
Geﬁnancierde ac viteiten
Onze ac viteiten worden geﬁnancierd door de gemeente Utrecht en de gemeente Zeist. Dankzij
gi en van onder andere Altrecht, Kwintes en Lister kunnen wij ingaan op actuele knelpunten zoals
het ondersteunen bij digitale inclusie.
In 2021 hebben wij daarnaast een gesubsidieerde ac viteit gedaan in samenwerking met de
Hogeschool Arnhem Nijmegen en de lector Onbegrepen Gedrag, Bauke Koekkoek. Hierbij hebben we
naar de verhalen van mensen in de omgeving van mensen met onbegrepen gedrag gekeken. Hoe zien
zij het onbegrepen gedrag? Hieruit kwam een lijst van factoren die een signiﬁcante rol spelen in zowel
het ontstaan als het in stand houden van onbegrepen gedrag.
Met enige regelmaat vragen wij extra ﬁnanciering aan voor projecten middels complexe en
jdrovende procedures die zeker niet al jd met een extra subsidie worden gehonoreerd.
2021
Wij hebben in 2021, na twee jaren van ﬁnancieel verlies, ﬂink moeten snijden in onze uitgaven en de
ﬁnanciële administra e naar een hoger level moeten brengen. Dit ging niet zonder slag of stoot en
deed met jd en wijle veel pijn. Met een gezamenlijke inspanning en in goed vertrouwen hebben we
de jaarrekening van 2021 met een posi ef resultaat kunnen afsluiten.
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6. De Uitdagingen
Gekscherend zeggen wij vaak dat wij onszelf met genoegen willen opheﬀen, mits de wijze waarop
zorg en ondersteuning wordt geboden voldoende recht doet aan de verschillen tussen mensen
op basis van gelijkwaardigheid! Tot die jd zijn wij ac ef en bewegen wij mee met actuele
omstandigheden en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Voor ons is het elk jaar opnieuw een
uitdaging om te doen wat nodig is, te laten wat anderen kunnen oppakken en dat alles binnen onze
ﬁnanciële middelen en personele mogelijkheden.
Wat doen wij nu precies?!
Wij bevinden ons op het snijvlak tussen sociaal domein, de ggz en de informele zorg. We opereren
in het gebied tussen psychische klachten, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen
gerelateerd aan migra e uit onveilige landen. We bieden individuele ondersteuning bij zeer complexe
casussen waarbij er problemen zijn op meerdere levensgebieden en er vaak meer dan vijf
stakeholders betrokken zijn. We geven cursussen en trainingen gericht op ervaringsdeskundigheid
en het versterken van de zelfregie en geven voorlich ng om psychische en psycho-sociale problemen
laagdrempelig bespreekbaar te maken. In de netwerksamenleving werken we veel en graag met
collega organisa es samen en bij alles wat we doen kijken we of wij het ﬁnancieel kunnen bolwerken.
Wij houden goed zicht op wat er om ons heen gebeurt, we willen niet iets doen wat een ander al
doet. Met andere woorden wat we nu doen is al een uitdaging op zichzelf!
Toch zijn we gezamenlijk een proces aangegaan om hetgeen wij doen aan te scherpen, bereidheid te
ontwikkelingen tot veranderen en loslaten, en samen ervaren hoe ﬁjn het is wanneer wat we doen
helder op papier komt.
Hoe doen wij wat we doen?
Voor ons is het helder: wij werken op diversiteit sensi eve wijze aan zelfregie en herstel in een
complex ingerichte samenleving met hoge presta e normen voor haar burgers. We voelen ons thuis
bij de Presen etheorie, Posi eve Gezondheid en Open Dialoque. Wij maken ons sterk voor
kansengelijkheid en sociale inclusie en vinden dat organisa es zoals de onze een goede
afspiegeling zou moeten zijn van de samenleving. Onze werkwijze is echter nog te veel impliciet en te
weinig methodisch uitgewerkt en daardoor nog beperkt overdraagbaar. Expliciet maken van wat wij al
jaren impliciet doen kost jd en geld. Hiervoor hebben wij een subsidie aanvraag gedaan bij
Herstel Dichtbij van het Oranje Fonds en Mind (zie hoofdstuk erkenning).
Hoe vinden wij een meer structurele bekos ging?
De ac viteiten van zelfregie en herstelcentra in Nederland hebben echter geen structurele
bekos gings tel. Hoewel er in toenemende mate een verschuiving plaatsvindt van ggz naar sociaal
domein, blij een structurele posi e in de keten uit. Dat is vreemd. Het doolhof aan subsidieregels
blij ingewikkeld om te overzien en aanvraagprocedures zijn arbeidsintensief met een rela ef laag
slagingspercentage.
Wij zijn dan ook erg blij dat in 2021 de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel is opgericht.
Steunpunt ggz was één van de medeoprichters. De NVZH stree naar een structurele posi e van
Zelfregie en Herstel Ini a even in de zorgketen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
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7. De Erkenning
Met trots en dankbaarheid hebben wij eind 2021 van het Oranje Fonds en van het K.F. Hein Fonds
zowel erkenning als een ﬁnanciële bijdrage mogen ontvangen voor ons werk.
Zoals bij de Uitdagingen beschreven staat, zijn wij in een fase beland om expliciet te maken wat
wij impliciet al jaren doen. Dat levert mooie en leerzame momenten op, evenals discussie op
onderlinge verschillen in interpreta e. Wij zijn dan ook dankbaar dat wij met ﬁnanciële steun van
Altrecht, Kwintes en Lister de samenwerking met bijvoorbeeld de familieraad van Altrecht en met
Enik konden verbeteren, de groep Gouden Mannen in concept konden uitwerken en actuele
vraagstukken (die niet op de begro ng stonden) konden adresseren.
Herstel Dichtbij van het Oranje Fonds en MIND
Wij hebben subsidie aangevraagd en gekregen van het programma Herstel Dichtbij van het Oranje
Fonds en MIND. Deze subsidie hebben wij verkregen voor 3 jaar en is bestemd om onze diversiteit
sensi eve zelfregie en herstel te kunnen beschrijven en te onderbouwen. Hiermee krijgen wij de
kans om de exper se die wij hebben opgebouwd transparant te maken waardoor overdracht van
visie, methode en onderbouwing overdraagbaar wordt. In jaar 1 (2022) gaan wij onze visie, missie,
methode en onderbouwing beschrijven. In jaar 2 (2023) gaan we een casusboek ontwikkelen
waarbij onze werkwijze wordt toegelicht alsmede een training om andere organisa es te training in
het diversiteitsensi ef werken aan zelfregie en herstel. In jaar 3 (2024) staat het ondersteunen van
collega organisa es centraal in het diversiteit sensi ef werken.
Winnaar K.F. Hein S muleringsprijs 2021/2022
In samenwerking met Zin in Utrecht hee Steunpunt ggz een ac viteit ingezonden voor de
K.F. Hein S muleringsprijs. We werken hierbij tevens samen S ch ng Durf te Dromen. Het betre een
programma voor studenten met psychische problemen waarbij presta edruk een probleem
is en waarbij wij samenredzaamheid s muleren.
Uit het juryrapport:
“Met het plan ‘Presta edruk en Samenredzaamheid’ wordt een relevant en zeer actueel thema
aangekaart. De jury is zeer gecharmeerd van de term ‘samenredzaamheid’. Jezelf laten helpen op
het ene moment en de ander helpen op het andere moment. Het plan gaat uit van de kracht van jongeren. Het is sterk dat er wordt gewerkt met een groep van ervaringsdeskundige jongeren
en dat er ook is nagedacht over nazorg.”
Er is ons gezamenlijk een bedrag toegekend van 12.500 euro. Het programma van Presta edruk &
Samenredzaamheid start in 2022 op Mbo scholen in Utrecht.
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