
2020
Alles anders en toch
veel hetzelfde 
Jaarverslag Steun- en Informatiepunt GGZ Utrecht



Inhoud
1. Voorwoord
Het jaar 2020 was een jaar waarbij veel veranderde (corona) én ook veel hetzelfde bleef (psychische
kwetsbaarheid). Onze ondersteuning was in 2020 voor velen onmisbaar. Met enthousiasme en
crea  viteit konden wij, ondanks alles, zo’n 350 mensen ondersteunen.

2. Steunpunt GGZ al 20 jaar ac  ef
Vanuit onze kernwaarden: Inclusiviteit, Diversiteit, Gelijkwaardigheid, Wederkerigheid en Zelfregie 
ondersteunden wij inwoners uit Utrecht, Zeist en S  chtse Vecht. Zowel de inwoners als de collega’s
met wie wij samenwerken zijn hier zeer tevreden over.

3. Cultuursensi  ef werken
Als team zijn wij een goede afspiegeling van de samenleving. Cultuursensi  ef werken en inzet van
ervaringsdeskundigen is voor ons normaal. Onze medewerkers spreken meerdere talen. Wij creëren 
kansen en s  muleren zelfregie.

4. Gespecialiseerde cliëntondersteuning
Ga er maar aan staan: je hebt psychische problemen, fi nanciële- en/of huisves  ngsproblemen, bent 
de Nederlandse taal onvoldoende mach  g en ervaart een groot cultureel verschil. Waar kan je dan
aankloppen voor hulp? Bij Steunpunt GGZ natuurlijk!

5. Empowerment en herstel
Wij hebben veel vertrouwen in ervaringskennis en ondersteunen passende trainingen gericht op
herstel en zelfregie. Wij bieden o.a. de training (familie) ervaringsdeskundigheid, begeleiden bij het 
(her)schrijven van jouw levensverhaal en nog veel meer!

6. Par  cipa  e en preven  e
Iedereen wil op gelijkwaardige wijze par  ciperen in onze samenleving. Helaas hee   niet iedereen
dezelfde middelen en mogelijkheden. Steunpunt GGZ creëert passende kansen om mee te kunnen 
doen. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of m.b.v. de Hulpkaart.

7. Uitdagingen voor 2021
Wij zijn in 2020 natuurlijk reeds fl ink uitgedaagd door corona! Toch gaan wij onvermoeid door onszelf 
ook in 2022 verder uit te dagen. Wij ze  en o.a. in op het op  maliseren van de samenwerking en het 
delen van informa  e.
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1. Voorwoord
Door een te sterke nadruk op individuele verantwoordelijkheid van burgers was er in het afgelopen
decennium onvoldoende aandacht voor de grenzen aan hun denk- en doen-vermogen. Daarom
adviseren wij om in beleid en uitvoering een meer realis  sch perspec  ef op burgers te hanteren.

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (13 november 2020)

Het jaar 2020
Het jaar 2020 was een jaar waarin alles anders verliep dan gepland én waar veel hetzelfde bleef…
Daar waar wij al  jd de nabijheid zoeken, werden wij gedwongen afstand te houden en 
transformeerde wij naar een nieuwe digitale nabijheid. Daar waar wij inze  en op overzicht krijgen
en het ondersteunen van zelfregie, bleek het verkrijgen van informa  e complexer dan normaal. Het
thuiswerken bemoeilijkte de interne en externe samenwerking en afstemming. De knelpunten waar
inwoners van Utrecht en Zeist ondersteuning bij nodig hadden bleef nagenoeg gelijk. Er kwam ook 
een lichtpuntje: er kwam publiekelijk meer aandacht voor psychische kwetsbaarheid, eenzaamheid
en beperkte digitale vaardigheden van bepaalde groepen mensen.

Corona
De pandemie vormden ook voor onze medewerkers een grote uitdaging! Thuiswerken met kinderen, 
spreekuren niet meer kunnen houden in de buurthuizen, hoog ziekteverzuim en het wennen aan het
‘nieuwe normaal’. In alle fases van de lockdown bleven onze spreekuren gelukkig open, zij het vaak
digitaal en/of telefonisch. De groepsac  viteiten gingen waar mogelijk in een online versie door, voor
een aantal ac  viteiten was online echter geen op  e. Bij de tweede lockdown merkten we dat het 
aantal aanmeldingen afnam. Wat hiervan de reden is hebben wij nog niet scherp in beeld.

Door de coronamaatregelen werd de crea  viteit van alle mensen betrokken bij ons steunpunt
geprikkeld. Dat leidde tot nieuwe, waardevolle digitale ac  viteiten waarmee we cliënten konden 
helpen om zich in deze  jd staande te houden. Zo ontwikkelden we de digitale cursus Eenzaamheid
en Veerkracht, gericht op het omgaan met eenzaamheid en het s  muleren van de veerkracht. Een 
digitale huiskamer waar iedereen welkom was, werd in allerijl geïmplementeerd. Troostkaartjes 
werden getekend en verstuurd naar alle cliënten. Het Digitaal Herstelverhaal func  oneerde als
vanouds en vormde zo een rots in de branding. Ook de Crisiskaart en Hulpkaart waren in 2020 van 
grote waarde, de cliënt hield zo zelf de regie waarna er adequater hulp geboden kon worden.

Afscheid en nieuw begin
In 2020 namen we afscheid van Huub Beijers, die met welverdiend pensioen ging. Dit luidde ook een 
 jdperk in met nieuwe interne ontwikkelingen, die in 2021 meer handen en voeten zullen krijgen.

We ze  en nog meer in op samenwerking en op het fl exibel in kunnen spelen op actuele ontwikkelin-
gen. We con  nueren onze voortdurende aandacht voor mensen met psychosociale kwetsbaarheid en
geven een stem aan de mens die soms verzuipt in het systeem.

“In dit verslag geven we u een impressie van de ac  viteiten en resultaten van het Steun- en
Informa  epunt GGZ in 2020. Ik wens u veel leesplezier.”

Dineke Smit, directeur Steun- en Informa  epunt GGZ
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2. Steunpunt GGZ, al 20 jaar ac  ef
Gezondheidsverschillen worden echter niet alleen veroorzaakt door sociaal-economische ongelijkheid.
In werkelijkheid is de achterliggende ongelijkheid veel complexer en overs  jgt deze vaak de 
individuele mogelijkheden om die te beïnvloeden. Zolang we die complexe ongelijkheid niet 
adresseren, zal de aanpak van het probleem geen succes hebben. Met alle maatschappelijke gevolgen 
en kosten van dien.

De Raad van Volksgezondheid & Samenleving (3 oktober 2020)

Wat doen wij?
Steun- en Informa  epunt GGZ biedt ona  ankelijke gespecialiseerde ondersteuning aan mensen met
een psychische kwetsbaarheid en/of migra  e-achtergrond. Wij bieden ondersteuning waar nodig,
creëren kansen voor diegene die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en zijn als organisa  e en
teamsamenstelling graag een afspiegeling van de diversiteit binnen onze samenleving. Dit doen wij al 
vanaf 2000 en vierden in 2020 – op gepaste wijze – ons jubileum!

Wij hechten grote waarde aan integrale samenwerking. Dit betekent dat wij in samenhang en in
afstemming streven naar een op  male samenwerking om zo snel, eenvoudig en duurzaam bij te
dragen aan het oplossen van meervoudige problemen. Het versterken van de veerkracht van de
samenleving, het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en par  cipa  e en het benu  en van het
eigen netwerk daarbij, zijn de tools waarmee wij werken.

Ons team
Ons team bestaat uit professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van diverse culturele
achtergronden, van verschillende lee  ijden en met een brede diversiteit aan opleidingsachtergrond. 
Door onze samenstelling vormen we een goede afspiegeling van het domein waarbinnen wij werken
en dat vinden onze cliënten terug in onze werkwijze. Wij zijn van alle markten thuis!

Medewerkers in vaste dienst: 27%
Medewerkers langlopende ZZP contract: 7%
Ervaringsdeskundigen: 16%
Ervaringswerkers: 21%
Stagiaires Mbo en Hbo: 29%

Onze kernwaarden
De kernwaarden van Steun- en Informa  epunt 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.

In 2020 ac  ef in Utrecht, Zeist en S  chtse Vecht



Tevredenheidsonderzoek 2020
In 2020 hebben wij een cliën  evredenheidsonderzoek verricht. Onze cliënten gaven ons gemiddeld 
een 8,2. Zij waren (zeer) tevreden over de uitleg die zij kregen, de geboden ondersteuning, de
bereikbaarheid en de resultaten van de ac  viteiten en de mate waarin de zelfregie werd bevorderd.
De mate waarin familieleden en/of naasten betrokken werden vraagt om verdere verbetering.

“Wat ik heel fi jn vind is de laagdrempeligheid. Je stuurt gewoon een mailtje en je kunt langskomen
zonder wach   jd. Verder vind ik het informele karakter van deze organisa  e pre   g.” Client, 34 jaar

“Het is een hele andere benaderingswijze. Veel beter, veel menselijker, veel humaner. De benadering 
naar de mensen toe is heel posi  ef. Heel inlevend en begripvol en dat is moeilijk te vinden bij andere 
organisa  es.” Client, 47 jaar

“Dit is een gevoel dat dit deels te maken hee   met de ervaringsdeskundigheid van de
cliëntondersteuner(s) waardoor je je meer begrepen voelt. Dat zie ik als meerwaarde.” Client, 62 jaar

“Wat ik heel fi jn vind is de laagdrempeligheid. Je stuurt gewoon een mailtje en je kunt langskomen
zonder wach   jd. Verder vind ik het informele karakter van deze organisa  e pre   g.” Client, 34 jaar

“Het is een hele andere benaderingswijze. Veel beter, veel menselijker, veel humaner. De benadering 
naar de mensen toe is heel posi  ef. Heel inlevend en begripvol en dat is moeilijk te vinden bij andere 
organisa  es.” Client, 47 jaar

Tevredenheid samenwerkingspartners
Wij werken graag samen met onze collega’s in de wijken en buurten. Deze samenwerking kent
verschillende vormen. Zij verwijzen cliënten naar ons toe en vice versa. Soms werken we samen aan
een casus. Het komt voor dat wij cliënten ondersteunen die zich onvoldoende gehoord voelen door 
collega zorgverleners. Juist dan zoeken wij de dialoog en bouwen wij bruggen! Wij zijn blij dat 80%
van de samenwerkingspartners zeer tevreden is over de samenwerking.

Uitstekend: 10 %
Zeer tevreden: 70 %
Tevreden: 20 %
Ma  g tevreden: 0 %
Ontevreden: 0 %

“De collega van het Steunpunt is voor mij een fi jne samenwerkingspartner. Zij hee   een heldere,
directe communica  e die ik zeer waardeer. Verder kan zij goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden,
het overzicht te bewaren en de lopende zaken met elkaar te verbinden.

Bij meerdere gesprekken met uiteenlopende par  jen trad zij op als een regisseur op proces en als
extern geheugen voor de cliënt. Dat was zowel voor de cliënt als andere aanwezigen zeer waardevol. 
Ik heb ook wel eens een meningsverschil of botsing met haar gehad. En deze hee   zij/hebben wij
professioneel opgelost. Vooral het feit dat je het ook oneens met elkaar kunt zijn maakt dat ik de 
samenwerking met de collega van het Steunpunt zeer.”

Buur  eam medewerker Utrecht



Extra stageplaatsen in 2020
Door de corona epidemie vielen landelijk gezien veel stageplaatsen weg. Wij zagen het als onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid om extra plaatsen te creëren voor stagiaires vanuit o.a. de 
opleiding Ervaringsdeskundige, Social Work en Management in de zorg. Totaal hebben wij zeven
stagiaires uit het Hbo en Mbo kunnen begeleiden.

Het bestuur
In 2020 werd ons bestuur gevormd door Reinder Wijmenga (voorzi  er), Rita van Maurik, Nardie
Eijsberg, Ahmed Essousi, Reinie Groothoff  en Wil Voogt. Helaas is eind 2020 ons zeer gewaardeerd 
bestuurslid Wil Voogt geheel onverwachts overleden.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, Dineke Smit.

Het belang van bruggenbouwers
Uit onze prak  jk

“Er waren al jarenlange spanningen in het gezin Ante. Moeder kampte met chronische depressie,
vader en de oudste zoon zijn gediagnos  ceerd met au  sme. De twee dochters lijden zichtbaar onder 
alle spanningen. Er volgt een vechtscheiding waarna de vader een straatverbod krijgt.

Het onderlinge contact in het gezin verloopt uiterst moeizaam. Eind april 2020 is de depressie van
moeder zo erns  g dat er na een crisis besloten wordt tot klinische opname. De kinderen worden
elders ondergebracht. Vader klopt aan bij ons aan omdat hij niet geïnformeerd is over de situa  e en 
heel graag zijn kinderen bij zich wil hebben.

Wij luisteren in een eerste gesprek naar het verhaal van de vader. Samen brengen we de situa  e in
kaart, inclusief alle (mogelijk) betrokken instan  es. De hulpvraag van de vader is helder: “ik wil weten 
waar mijn kinderen zijn, ik wil contact met ze en ik wil dat ze  jdelijk bij mij komen wonen”.

We ondersteunen hem zowel mentaal als prak  sch bij het contact met betrokken instan  es en
hulpverleners. De ervaringsdeskundige biedt een luisterend oor, een uitlaatklep voor zijn frustra  es en 
s  muleert zijn zelfregie en veerkracht.

Hoewel nog steeds bemoeilijkt door de lockdown, herstelt langzaamaan het contact met reguliere
hulpverleners. De ervaringsdeskundige ondersteunt de vader nog gedurende enige  jd om vervolgens
de casus naar tevredenheid af te sluiten.”
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3. Cultuursensi  ef werken, omdat iedereen 
uniek en gelijk is
Syrische statushouders boeken vooruitgang. Het aandeel psychisch ongezonde Syrische statushouders
daalde licht (van 42% naar 38%) maar is nog steeds driemaal zo hoog als in de algemene bevolking.

Sociaal cultureel planbureau (4 juni 2020)

Exper  se op het gebied van psychische kwetsbaarheid en de leefwereld van mensen met een
migra  eachtergrond
Het Steun- en Informa  epunt GGZ ondersteunt veel inwoners met een migra  eachtergrond. Helaas 
kampen zij, meer dan de gemiddelde Nederlander, met gezondheidsproblemen, fi nanciële problemen
en ervaren zij knelpunten op het gebied van huisves  ng. Het minder goed kunnen doorgronden van 
de regels vaak gecombineerd met taal- en culturele verschillen, maakt dat zij gespecialiseerde
ondersteuning nodig hebben. Dit doen wij samen met collega organisa  es.

Een aantal van onze medewerkers spreken meerdere talen en zijn goed bekend met de culturele
achtergronden. Onze aanpak kenmerkt zich door cultuursensi  viteit, exper  se ten aanzien van
psychische kwetsbaarheid, kennis van de sociale kaart en van wet- en regelgeving en het s  muleren
van de zelfregie. Door de inzet van onze ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen kunnen wij veel
bereiken. Hoe dat kan uitpakken, leest u in het verhaal van Mehmed, die dreigde te radicaliseren 
terwijl er feitelijk sprake was van opstandig pubergedrag.

Samenwerking kenniscentra
Voor de ondersteuning van statushouders met psychische klachten en complexe problemen werken 
we nauw samen met o.a. Pharos en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Cliënten vinden hun weg
naar het Steunpunt op advies van collega organisa  es en steeds vaker ook uit eigen beweging.

AMWAHT groepen: zorg voor mantelzorgers
Wij ondersteunen al vele jaren meerdere AMWAHT groepen. Een AMWAHT groep bestaat uit
mantelzorgers met een migra  eachtergrond en wordt geleid door ervaringsdeskundigen. De groepen
zijn gericht op onderlinge steun maar zeker ook op het versterken van de zelfregie en empowerment. 
In 2020, een jaar waarin thuiszorg zeer beperkt werd, hadden zij het zwaar. Het wegvallen van de
wekelijkse groepsbijeenkomsten vanwege de coronamaatregelen kon gelukkig worden
gecompenseerd door frequent Whatsapp contact en diverse buitenac  viteiten.
totaal 25 deelnemers

Training Sleutelpersonen
Wij hebben op verschillende manieren gepar  cipeerd in de training Sleutelpersonen in
samenwerking met Pharos, zowel in de organisa  e van de training als ook bij het verzorgen van de 
trainingsbijeenkomsten en de begeleiding van de cursisten. Sleutelpersonen voor specifi eke
doelgroepen geven voorlich  ng, bouwen bruggen, bemiddelen tussen betrokken par  jen.
totaal 16 deelnemers



Bijdrage aan STRENGTHS onderzoek
Wij hebben een bijdrage kunnen leveren aan een interna  onaal onderzoek naar psychische klachten 
bij Syrische vluchtelingen. Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken of een nieuw programma, 
genaamd “Problem Management Plus (PM+)”, veelvoorkomende psychische klachten, zoals angst en 
somberheid, bij Syrische vluchtelingen vermindert. Het PM+ programma is ontwikkeld door de
Wereldgezondheidsorganisa  e (WHO).
totaal 10 deelnemers

Mehmet: radicaal of puberaal?
Uit onze prak  jk

“Mehmet is 18 en gaat vanwege de lockdown al enige  jd niet naar school. Thuisonderwijs is geen 
succes, te veel zusjes en broertjes in een kleine ruimte met één slechtwerkende laptop.

Mehmet gaat als  jdverdrijf op zijn telefoon zijn ‘wereld verkennen’, daarbij toont hij ook interesse
voor IS en vergelijkbare radicale groeperingen. De mentor op school wordt ge  pt, die informeert de
wijkagent, die contact opneemt met het buur  eam en in korte  jd is er een grote bezorgdheid over de 
radicalisering van Mehmet. Uit frustra  e wordt Mehmet boos en doet radicale ui  ngen.

De buur  eammedewerker neemt contact op met onze leefwerelddeskundige Louay. Deze bouwt met 
kleine stapjes een vertrouwensband op met Mehmet. Na enige gesprekken blijkt dat Mehmet uit 
verveling op onderzoek is gegaan en dat zijn interesse in radicale groeperingen slechts een  jdelijke
bevlieging is als zijnde gedrag van een opstandige en zoekende puber.

Louay hee   door zijn ac  viteiten de situa  e weten te de-escaleren, vele kosten bespaard en een 
s  gma voor Mehmet weten te voorkomen.”



4.
Gespecialiseerde
cliëntondersteuning



4. Gespecialiseerde cliëntondersteuning
Blijvende zorg
De Na  onale Ombudsman concludeert opnieuw dat het huidige zorgsysteem nog steeds niet goed 
aansluit bij de realiteit van burgers. De complexiteit, het gebrek aan samenwerking en regie, en
de wanhoop van burgers daarover zijn nog aan de orde van de dag. Mensen missen een duidelijk 
aanspreekpunt waar zij met hun zorgvragen terechtkunnen. Zij missen medewerkers die zich in hun
wereld inleven en ‘achter de schermen’ naar oplossingen zoeken, eventueel buiten de kaders om.

Helaas wees niemand hen op het bestaan van een cliëntondersteuner; een ona  ankelijk iemand die
het complexe systeem in begrijpelijke taal omzet en waar nodig bemiddelt tussen burger en
verschillende (overheids)instan  es. Juist voor mensen met een langdurige en domein overs  jgende 
zorgvraag is deze ondersteuning van groot belang.

Na  onale Ombudsman (17 september 2020)

Aan wie bieden wij ondersteuning?
Het Steun- en Informa  epunt GGZ biedt ona  ankelijke gespecialiseerde ondersteuning aan mensen 
met een psychische kwetsbaarheid en zijn goed bekend met cliënten met een migra  eachtergrond.

De inwoners die onze ondersteuning inschakelen ondervinden bij complexe situa  es drempels in de
communica  e met reguliere hulpverleners en/of ondersteuners. Er is sprake van vooroordelen en
wantrouwen hetgeen het oplossen van complexe problemen bemoeilijkt.

De primaire ondersteuningsvragen van onze cliënten zijn nagenoeg allemaal complex tot zeer
complex. Vaak leven zij in een chronisch stressvolle omstandigheden. Bij 80% van de
ondersteuningsvragen zijn er problemen op gemiddeld 5 leefgebieden en bij 20% meer dan
5 leefgebieden. De primaire ondersteuningsvraag, de vraag waarmee men bij ons binnenkomt, ligt
vooral op het terrein van prak  sch en mentaal func  oneren en fi nanciële problemen. Beïnvloedende
factoren, veelal gerelateerde problemen, hebben te maken met psychische problemen, een
migra  eachtergrond en huisves  ngsvraagstukken.

Top 5 problemen op leefgebieden die aanleiding zijn voor ondersteuningsvraag
1. Problemen met het prak  sch func  oneren
2. Problemen gerelateerd aan psychische kwetsbaarheid
3. Financiële problemen
4. Problemen met betrekking tot het sociaal func  oneren
5. Lichamelijke problemen

Top 5 complicerende factoren die van invloed zijn op de primaire ondersteuningsvraag
1. Niet westerse achtergrond
2. Slechte fi nanciële situa  e
3. Psychische kwetsbaarheid
4. Huisves  ngsproblemen
5. Vluchtelinge status



Waarom bieden wij ondersteuning?
Door veel nega  eve ervaringen is het vertrouwen in instan  es bij een bepaalde groep inwoners 
helaas minimaal. Onze gereguleerde samenleving is complex, mensen weten de weg niet. Wij helpen
onze cliënten hun weg te vinden binnen de zorg of bij de verschillende loke  en van de gemeente.
Wij begeleiden hen zodat zij hun hulpvraag inzichtelijk krijgen en de problemen die als een kluwen 
worden ervaren, te ontrafelen. Zo wordt de problema  ek overzichtelijk en behapbaar en wordt
zelfregie weer mogelijk.

Onze einddoelen zijn zoveel als mogelijk gericht op zelfregie. Met onze steun leren de cliënten en
hun naasten om zelfstandig de hobbels in het leven te nemen en meer grip te krijgen op hun
problema  ek en op hun eigen leven.

We s  muleren wederkerigheid in ons streven naar een ervaren sociale verbondenheid. Daarom
werken we naast onze professionele cliëntondersteuners, ook met ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundigen ondersteunen de cliënten op een heel natuurlijke en laagdrempelige manier. 
De herkenning is groot omdat beiden een ontwrichtende ervaringen hebben, waarbij de ervarings-
deskundige óók perspec  ef kan bieden op herstel.

De ervaringsdeskundige is vooral in staat om te luisteren naar iemands ervaringen zonder meteen in
de oplossingsmodus te schieten. Het is een maatje die als het moeilijk is even meeloopt in het leven.
Cliënten voelen op deze manier dat zij er niet alleen voor staan, dat er mensen zijn die hen helpen en 
de weg weten. Wij hebben geen wachtlijsten en zijn in staat om de  jd te nemen die nodig is om een
casus tot een goed einde te brengen.

Kortlopende trajecten en adviesaanvragen 2020: 75
Langlopende ondersteuningstrajecten begin 2020: 240
Langlopende ondersteuningstrajecten eind 2020: 210

Hoe bieden wij ondersteuning?
Iedereen die zich aanmeldt krijgt zo spoedig mogelijk een uitgebreid kennismakingsgesprek.
Samen met de cliënt maken we een overzicht waar de ondersteuningsvraag mee samenhangt. Wij 
prioriteren de belangrijkste knelpunten, inventariseren welke andere instan  es betrokken zijn en
ondersteunen de onderlinge dialoog. Er wordt gekeken wie vanuit de eigen omgeving de cliënt kan
ondersteunen en/of dat ondersteuning van een ervaringsdeskundige behulpzaam is.

Kern van onze ondersteuning is te zorgen dat de cliënt in staat is zelf de regie te behouden. Om dit te 
bewerkstelligen geven wij informa  e, ondersteunen wij gesprekken met andere organisa  es,
controleren op rechten en plichten en hebben daarbij oog voor de kwetsbare posi  e van de cliënt
in de samenleving. Deze trajecten bestrijken veelal meerdere maanden. Daarbij hebben wij ook een 
brede toolbox met extra ondersteuning zoals bijvoorbeeld de cursus Gezonde Taal en diverse
herstelac  viteiten.



Meegaan op reis
Uit onze prak  jk

“Het mooie aan mijn werk, is het als herstelcoach mogen helpen van mensen. Omdat ik dan mag
meegaan op een reis met mensen, om ze ergens verder te brengen. En dat is trouwens meestal niet 
zo’n weg die geweldig verloopt, daar zi  en hobbels in en zijtakken en terugval… En dat hoort er
allemaal bij. Alleen al het zijn voor iemand, is al bijna het beste wat je kunt doen. Op het moment dat 
je echt een band opbouwt, dan kun je iemand ook het vertrouwen geven. Dat vertrouwen in zichzelf 
moeten ze gaan voelen.”

Mar  n Buizer, ervaringsdeskundige
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5. Empowerment en herstel
Kwetsbaarheid en veerkracht

Hoewel er in ons land veel goed is gegaan  jdens deze crisis, hee   de pandemie ook een aantal
belangrijke kwetsbaarheden blootgelegd. We signaleren onder andere een opeenstapeling van
economische en gezondheidsrisico’s bij mensen die al in een las  ge situa  e zi  en, het beperkte
schokabsorberende vermogen van het bedrijfsleven, de fragiliteit van globalisering en moeizame
interna  onale samenwerking.

Voor de overheid ligt hier een cruciale opdracht: zij moet de veerkracht van de samenleving versterken 
zodat we kunnen herstellen van de crisis en voorbereid zijn op de veranderingen die nog gaan komen.
Maar de overheid kan dit niet alleen: hier ligt ook een collec  eve verantwoordelijkheid van burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisa  es.

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (16 juni 2020)

Zelfregie en herstel
Het Steunpunt is centrum gericht op zelfregie en ‘empowerment’. Wij helpen inwoners van Utrecht 
en Zeist om zelf (weer) rich  ng te geven aan hun leven, zo nodig met passende ondersteuning. Met 
empowerment bedoelen we dat cliënten ontdekken dat ze met de juiste informa  e zelfstandig
beslissingen kunnen nemen om vervolgens daar naar te handelen. We leren cliënten hoe ze hun
eigen kracht versterken en hoe ze hun eigen omstandigheden kunnen beïnvloeden.

Met een breed aanbod aan trainingen en (lotgenoten)groepen ondersteunen we de zelfregie en het
bevorderen van het herstel. Deze aanpak s  muleert cliënten ook om weer mee te doen in de
samenleving. Ons aanbod is te groot om hier volledig op te nemen, daarom lichten we enkele
ac  viteiten uit: de cursus Samen Deskundig, de training Familiedeskundigheid voor mantelzorgers en 
het Digitaal Herstelverhaal. Wij bieden niet alleen ondersteuning, maar s  muleren mensen ook om
vrijwilligerswerk te doen. Dat gee   een gevoel van betrokkenheid en sociale verbondenheid.
Bovendien wordt zo de impact van de verleende ondersteuning groter.

Cursus Samen Deskundig
In de cursus Samen Deskundig leren deelnemers hoe zij hun ervaring en kennis in kunnen ze  en in 
gesprekken met hun omgeving. Dat kan zijn in eigen kleine kring, zoals buren of familieleden, maar 
ook voor hulpverleners of voor professionals in opleiding. Hiermee ze  en ze een eerste belangrijke
stap naar ervaringsdeskundigheid. Cursisten leren niet te blijven steken in het verleden, maar de 
uitdagingen van het hier en nu aan te gaan.
totaal 8 deelnemers

Cursus Familie Ervaringsdeskundigheid
Het leven van mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid wordt sterk beïnvloed door 
de ziekte van de ander. Er is onbalans tussen zorg en vrije  jd en men hee   te maken met s  gma’s.
Mantelzorgers realiseren zich vaak niet dat de ziekte van de ander vaak een rouwproces met zich
meebrengt. In deze training krijgen mantelzorgers handva  en om beter met de situa  e om te gaan, 
o.a. door te kijken op de ervaring als mantelzorger. We leren hen om voor zichzelf op te komen,



feedback te geven en vragen te stellen. Daardoor kunnen zij beter met hun naasten omgaan en
vergroten de vaardigheden als mantelzorger.
totaal 11 deelnemers

Het Digitaal Herstelverhaal en Schrijven om te helen
Mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblemen hebben veel te vertellen. Ieder
hee   een eigen verhaal, over wat hem of haar overkomen is en over de kracht om hiervan te
herstellen. Onder leiding van een schrijfcoach volgen de deelnemers een programma dat bestaat uit
7 onderdelen. In elk onderdeel behandelen we een thema, zoals ‘ervaringen met hulpverlening’,
‘bronnen van steun’ en ‘hoe ziet je kwetsbaarheid eruit’. De schrijfcoach gee   feedback en stelt 
aanvullende vragen. Door het eigen verhaal op te schrijven, helpen we deze cliënten om te helen en
grip te krijgen op hun eigen geschiedenis. Herstel betekent dat de deelnemer zijn of haar kracht en
zelfvertrouwen terugvindt en weer aan een toekomst dur   te bouwen.
totaal 48 deelnemers

Eenzaamheid en Veerkracht & Gedicht in je oor
Beide ac  viteiten zijn speciaal ontwikkeld vanwege de groeiende eenzaamheid en stress ten gevolge
van de coronamaatregelen. Geheel online en/of telefonisch. Door ruimte te geven aan gevoelens van 
eenzaamheid komt er ook weer ruimte voor veerkracht. Gedicht in je oor bood de mogelijkheid om 
dagelijks even menselijk contact te hebben om te luisteren naar een gedichtje.
totaal 35 deelnemers

Voor de dood niet bang
Uit onze prak  jk

“In april 2020 kreeg ik een aanvraag voor Digitaal Herstel Verhaal van een vrouw met een sterk
verlangen naar de dood. Zij kon nergens anders terecht want zo gauw zij dit verlangen kenbaar 
maakte aan een therapeut, werd de therapie beëindigd.

Een van de coaches is haar gaan begeleiden met het schrijven van haar herstelverhaal en moedigde
haar aan haar verlangen daarin de plaats te geven die het in haar leven had. Toen de vrouw haar
herstelverhaal had afgerond bleek haar verlangen naar de dood naar de achtergrond te zijn geraakt.
Het was nog wel aanwezig maar haar leven stond niet langer in het teken daarvan.”

Inez Risseeuw, coördinator Digitaal Herstelverhaal
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6. Par  cipa  e & preven  e doen we samen
Gezondheidsverschillen worden echter niet alleen veroorzaakt door sociaal-economische ongelijkheid.
In werkelijkheid is de achterliggende ongelijkheid veel complexer en overs  jgt deze vaak de
individuele mogelijkheden om die te beïnvloeden. Zolang we die complexe ongelijkheid niet adres-
seren, zal de aanpak van het probleem geen succes hebben. Met alle maatschappelijke gevolgen en 
kosten van dien.

De Raad van Volksgezondheid & Samenleving (3 oktober 2020)

Samenwerking
Wij werken nauw samen met veel verschillende organisa  es en kenniscentra. Onze ac  viteiten zijn 
vooral gericht op de inzet van ervaringsdeskundigheid in de breedste zin van het woord, van het
coachen en bieden van supervisie tot het ondersteunen, inze  en en waarderen van ervaringskennis.
We nemen deel aan lokale en soms ook landelijke overleggen om kennis en ervaringen uit te
wisselen.

Kwar  ermakers
Kwar  ermakers zijn mensen die werken aan een samenleving die gastvrij is voor mensen die ‘anders’ 
zijn. Wij streven naar een samenleving waar andere achtergronden en kwetsbaarheden worden
geaccepteerd als deel van het samenleven.

Onze professionele kwar  ermaker vormt de schakel vormt tussen het Steunpunt en lokale
ini  a  even. Dat doet ze samen met vrijwilligers die kwar  ermaker zijn in bepaalde wijken. Zij nemen
namens het Steunpunt ini  a  even die bijdragen aan de sociale verbondenheid in de wijk. Daarbij
richten we ons vooral op mensen met een psychische kwetsbaarheid en migranten.

Hulpkaart en crisiskaart
In 2020 zijn wij betrokken geweest bij de laatste ontwikkelingen van de crisiskaart. In samenwerking
met PsyNed hebben wij ingezet op verbetering van de toegankelijkheid van de gebruikte so  ware en
op scholing van de medewerkers van zorginstellingen en uiteraard het gebruik van de hulpkaart en
crisiskaart ges  muleerd.

De hulpkaart is de moderne versie van de SOS-armband van vroeger. Deze pas maakt voor
omstanders en hulpverleners duidelijk wat de cliënt in (psychische) crisis nodig hee  . Cliënten
bepalen zelf wat er op de hulpkaart komt te staan. In de prak  jk merken we dat de kaart hen veel rust
gee  . Sommige mensen durven zelfs weer naar buiten, terwijl ze zónder kaart bang waren om
opgepakt te worden omdat zij le  erlijk of fi guurlijk de weg kwijt waren.
totaal 71 uitgegeven kaarten



Klankbord en expert
Uit onze prak  jk

“Als kwar  ermaker heb ik te maken met veel onzekerheid, je loopt tegen dingen aan die je
voortdurend moet oplossen. Je bent zowel klankbord als expert. Dat maakt dat je je voortdurend moet 
aanpassen en dat vind ik juist erg leuk. Soms heb ik een idee, dan moet je met verschillende par  jen 
samenwerking om dat idee uit te werken. Dat is wel een uitdaging.

Ik werk veel met diversiteit en inclusie, ik speel in op veranderingen in de samenleving. Zo zorg ik met 
mijn exper  se voor korte lijntjes tussen kwetsbare inwoners en professionals. Ik ben blij dat mijn inzet 
door alle par  jen wordt gewaardeerd.”

Mine Özalp-Durmaz, kwar  ermaker
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7. Uitdagingen voor 2021
Door een te sterke nadruk op individuele verantwoordelijkheid van burgers was er in het afgelopen
decennium onvoldoende aandacht voor de grenzen aan hun denk- en doenvermogen. Daarom
adviseren wij om in beleid en uitvoering een meer realis  sch perspec  ef op burgers te hanteren.

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (13 november 2020)

Structurele samenwerking
Onze medewerkers werken met veel verschillende externe collega’s samen. Samenwerken op
project en/of organisa  eniveau willen in 2021 gaan versterken. We zoeken in 2021 daarom gerichte
samenwerking met vergelijkbare lokale organisa  es, landelijke kenniscentra en met andere
zelfregiecentra. Kennis en ervaringen delen is hierbij de kern.

Inzet ervaringsdeskundigen
De waarde van ervaringsdeskundigheid bij complexe casussen in het sociaal domein is ruimschoots
bewezen. Wel zijn er verschillen in perspec  ef en aanpak. In 2021 zullen we onderzoeken hoe deze
verschillen kunnen bijdragen aan een op  male integrale samenwerking en hoe de inzet van
ervaringsdeskundigheid nog beter tot zijn recht kan komen.

Interne reorganisa  e
Wij zijn trots op het gegeven dat wij een goede afspiegeling van de (lokale) samenleving zijn.
Samen vormen wij eensgezind een team met veel diversiteit qua culturele achtergrond,
opleidingsachtergrond, inkomen en lee  ijd. Dit veel kleurige palet is een waardevolle bron en past
bij onze kernwaarden. De uitdaging voor 2021 is de integrale samenwerking te verbeteren vanuit een 
gezamenlijk ontwikkeld en gedragen beleid.

Informa  evoorziening
Om goed te kunnen samenwerken, zowel intern als extern, is een goede informa  evoorziening
cruciaal. Daarom pakken we in 2021 onze interne en externe nieuwsbrief weer op. Uit het
cliën  evredenheidsonderzoek kwam naar voren dat onze website aan vernieuwing toe is. Ook dat 
pakken we op in 2021.

Flexibel en koersvast
Wij hebben helder voor wie wij er zijn en wat wij willen bereiken. Onze uitdaging is het vinden van
een goed evenwicht tussen doelgerichtheid en omgaan met onzekerheden. Als geen ander weten wij
dat de samenleving niet maakbaar is en dat ook goede bedoeldingen verkeerd kunnen uitvallen. Door
in ons beleid met meerdere scenario’s rekening te houden willen wij op fl exibele wijze koersvast zijn.
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