
Onafhankelijke 
cliëntondersteuning

Heden, Verleden en Toekomst
Zineb Arab, Louay Biram, Mine Ozalp-Durmaz



Programma 

• Voorstellen van de workshopleiders: Louay, Mine en Zineb

• Clientondersteuning & Doelgroep

• Rol van ervaringsdeskundigen

• Cultuursensitieve werkwijze (toen, heden en toekomst)

• Casus

• Rondvraag



• Clientondersteuner

• POH 

• Ervaringsdeskundige

Wie zijn wij?



Clientondersteuning ▪ WMO 2015

▪ Gemeente verantwoordelijk
voor begeleiding, 
ondersteuning en kort
verblijf

▪ Kwetsbare groepen

▪ Uitgaan van eigen kracht, 
eigen regie en
maatschappelijke
participatie



Doelgroep

▪ Juiste zorg niet goed kunnen
vinden

▪ Negatieve ervaring met 
instanties

▪ Drempelvrees

▪ Multiproblematiek

▪ Communicatieproblemen

▪ Cultuur verschillen

Mensen met psychiatrische
problematiek en hun omgeving



Doelgroep: migranten

• Beperkte vaardigheden

• Het gevoel hebben
afgewezen te zijn door 
de maatschappij

• Niet serieus genomen
te worden

• Niet op de hoogte van 
hun rechten en plichten



Ondersteuning

▪ Crisiskaart

• Ervaringsdeskundigheid

• In eigen taal



Rol van ervaringsdeskundigen

• Cultuur/Taal

• GGZ

• Ervaring/Ervaringskennis/Ervaringsdeskundig 

• Geen hulpverlener

• Luisteren/vertrouwen/Erkennen/Herkennen

• Wat wil jij/Niet jij moet  



Cultuursensitief werken

• Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ 

• Moeilijk bereikbare doelgroepen (toen en nu)

• Cultuursensitieve benadering

• Culturele gedragscodes

• Minder doorverwijzing naar Specialistische GGZ

• Versterken van zelfregie

• Toekomstperspectief



Casus

Turkse mw. met buikslagaderverschuiving: mw. heeft naast financiële problemen ook psychische problemen. 
Roept al een jaar dat ze paniekaanvallen heeft en dat ze haar hart in haar maag voelt kloppen. Er is een 
medische onderzoek verricht, waarbij ze niets hebben kunnen vinden. Vervolgens wordt deze mw. door de 
huisarts verwezen naar specialistische ggz en na een tijdje wordt deze mw. weer terugverwezen, omdat ze 
onbehandelbaar is. In gesprek met poh-ggz, blijkt dat mw. een buikslagader verschuiving heeft en dit 
behandeld kan worden door een alternatieve genezer, die van oudsher binnen de Turkse cultuur een methode 
toepast om de buikslagader weer op zn plek te krijgen. Nadat ze dat laat doen, ervaart mw. geen klachten en 
kan werken aan de andere problemen rondom financiën. 

Vragen:

- Wat maakt het dat de spec. GGZ haar onderbehandelbaar verklaart? 

- Hoe zou jij hier mee zijn omgegaan?

- Wat doet de poh-ggz anders wat wel aansluit bij client?



Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

www.ggzutrecht.nl

030 236 93 20 

http://www.ggzutrecht.nl/
tel:030%20236%2093%2020


Rondvraag


