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Inleiding
In de afgelopen jaren zijn door het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) twee groepen
vertrouwenspersonen opgeleid. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij
betrokkenheid van en subsidiëring door de gemeente Den Haag. Dit na het indienen van
een opleidingsplan waaraan een coördinerend opleider deelnam en vijf gastdocenten.
De vertrouwenspersonen maakten kennis met communicatieve vaardigheden en
trainden deze in casus. De gastdocenten maakten de vertrouwenspersonen in spe
deskundiger en gevoelig in communicatie waarin de levensbeschouwelijke, culturele en
sociale context een belangrijke rol speelt. In intervisiebijeenkomsten na de basiscursus
zijn gastdocenten uitgenodigd om extra deskundigheid toe te voegen en om casus te
evalueren.
De vertrouwenspersonen worden ingezet op vaste en variabele spreekuurlocaties om
mensen te woord te staan die op afspraak of zomaar kunnen binnenlopen om hulp of
advies te vragen in een veilige anonieme omgeving.
De inloopspreekuren zijn laagdrempelig en kosteloos. De vertrouwenspersonen zijn
erop getraind goed te luisteren, de juiste feedback te geven én zij kennen de grenzen van
hun eigen mogelijkheden. Waar nodig wordt doorverwezen naar professionals en
hulpverleningsinstanties waarbij de cliënt, indien gewenst, wordt vergezeld. Daarom
hebben de vertrouwenspersonen ook kennis gemaakt en geoefend met de digitale
sociale kaart van de gemeente Den Haag.
Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kunnen komen in de gesprekken en die
in de cursus en intervisie aan bod gekomen zijn: huiselijk geweld, huwelijksdwang,
eerwraak, ‘uit de kast komen’, problemen rondom seksualiteit, opvoedproblemen,
relatieproblemen, geloofsvragen, radicalisering, schuldproblemen, baanloos zijn,
medische vragen, integratieproblemen enz.
De gemeente Den Haag deelt de opvatting dat het tijdig laagdrempelig onderkennen en
ondervangen van problemen escalatie in een later stadium kan voorkomen. In het kader
van de participatiesamenleving en het toebedelen vanuit de rijksoverheid van steeds
meer taken naar de lokale overheid in het kader van de WMO lijkt signaleren en de
verbinding maken met mensen die ondersteuning behoeven een belangrijke taak en een
maatschappelijke functie.
De IBS vertrouwenspersonen hebben in hun gesprekken met cliënten extra aandacht
voor mantelzorg. Verkeren cliënten in een situatie waarin mantelzorg gewenst is?
Verrichten zij al mantelzorgtaken zonder dit te beseffen? Is extra mantelzorg gewenst of
noodzakelijk? De vertrouwenspersonen weten cliënten te bemiddelen naar
mantelzorgvoorzieningen en hen te wijzen op de mogelijkheden.
De gemeente Den Haag heeft de betrokkenheid bij het IBS project tot tweemaal toe laten
blijken bij de uitreiking van de certificaten aan IBS vertrouwenspersoon.
4 maart 2015 reikte Dhr. Karsten Klein wethouder SEZH, onder meer voor zorg, welzijn
en volksgezondheid de certificaten uit aan de eerste groep vertrouwenspersonen die de
cursus volgden.
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Zaterdag 19 september 2015 was Dhr. Gökmen Dogan, beleidsmedewerker Dienst
Onderwijs, cultuur en welzijn (O.C.W.) aanwezig om aan de tweede groep cursisten het
certificaat vertrouwenspersoon IBS te overhandingen.
Nadat de eerste groep vertrouwenspersonen was opgeleid en de gemeente te kennen gaf
extra aandacht voor mantelzorg op prijs te stellen, hebben de vertrouwenspersonen in
twee aanvullende intervisiebijeenkomsten nader kennis gemaakt met mantelzorg, de
voorzieningen en hun mogelijk rol. Daar wordt in dit verslag dan ook extra aandacht aan
geschonken.
Het project vertrouwenspersoon IBS kan vanaf de start tot op heden in drie fasen
worden onderverdeeld:
Fase 1 educatief: opleiding en intervisie
Fase 2 coördinatie en projectimplementatie
Fase 3 extra aandacht voor mantelzorg
Twee groepen vertrouwenspersonen zijn inmiddels opgeleid en momenteel zijn achttien
van hen actief en ook aan spreekuurlocaties verbonden. Meerdere keren zijn zij in
intervisiebijeenkomsten bijeen geweest.
Om een effectieve implementatie van dit project mogelijk te maken en mogelijke
uitbouw of verspreiding ervan als ‘good practise’ waarbij mensen tijdig worden
gehoord, geholpen of doorverwezen, was en is extra ondersteuning gewenst.
Het IBS is de gemeente Den Haag dan ook erkentelijk voor de geboden mogelijkheid een
coördinator aan te stellen die in de periode september 2016 – mei 2017 een bijdrage
leverde aan het effectief implementeren van het project.
In dit verslag wordt van de activiteiten en de resultaten verantwoording afgelegd door
Mw. Aynur Dogan die in de hierboven genoemde periode benoemd werd als
projectcoördinator.
Dit verslag heeft tevens de functie de huidige stand van zaken in beeld te brengen en de
blik op de toekomst te richten. Hoe het project verder ‘handen en voeten’ te geven, te
verbreden en te borgen in de wijk Segbroek en elders?
In dit verband kan gedacht worden het project vertrouwenspersoon onder te brengen
bij de ‘Zorgcoöperatie’ in wording waarin de gemeente Den Haag samen met
organisaties en vrijwilligers de krachten bundelt. Ook zal de voortgaande financiering
van het project vertrouwenspersoon aandacht vragen in dit proces.
Het verslag eindigt dan ook met enkele aanbevelingen.

Bart ten Broek, voorzitter IBS, Den Haag 20 mei 2017
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Hoofdstuk 1 - Taken en prioriteiten in de projectperiode
Bij het aantreden als projectcoördinator is een breed takenpakket geformuleerd
(bijlage 1). In overleg met de opdrachtgever, het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS),
is een projectplan en een stappenplan tot stand gekomen wat tijdens de negen maanden
van de duur van het project ook om bijstelling vroeg, vooral wat betreft de accenten.
Er is dan ook regelmatig met de opdrachtgever overleg gevoerd om het proces te
begeleiden en tussentijds te evalueren.
De vertrouwenspersonen die door het IBS in twee cursussen zijn opgeleid hebben
verschillende (beroeps)achtergronden en professionaliteiten. Meerderen hebben
gekozen voor de cursus vertrouwenspersoon omdat zij in hun beroepsleven of in
vrijwilligerswerk regelmatig werden benaderd voor een gesprek of om advies waarbij
vertrouwelijkheid voorop stond. Hun reeds aanwezige deskundigheid werd als het ware
al gesignaleerd. Enkelen hebben in het verleden al een cursus vertrouwenspersoon of
een cursus mantelzorg gevolgd. De meeste van de huidige IBS vertrouwenspersonen zijn
in zekere zin ‘autodidacten’.
Na het volgen van de cursus vertrouwenspersoon IBS en het ontvangen van het
bijbehorende certificaat was belangrijk in de wijk de functie van vertrouwenspersoon
bekend te maken en spreekuurlocaties en –tijden te realiseren. De gemeente Den Haag
die het project mede ondersteunt gaf aan belang te hechten aandacht te schenken aan
het thema mantelzorg in de projectperiode. Deze wens is meegenomen in de
opleidingsbijeenkomsten (intervisie) én in de gesprekken die vertrouwenspersonen
hebben gevoerd. Het leidde een nieuwe fase in tijdens het project en krijgt apart
aandacht in dit verslag (zie Hfdst. 6. blz. 10-11 en Hfdst. 7).
In de beginfase van het project is uitgebreid tijd genomen alle vertrouwenspersonen
individueel te leren kennen en te verhelderen wat de vertrouwenspersonen van de
coördinator konden verwachten en wat de coördinator kon bieden aan ondersteuning.
De coördinator heeft aangegeven beschikbaar en benaderbaar te zijn als achterwacht,
als vraagbaak (feedback vragen) en om te adviseren bij mogelijke dilemma’s.
De individuele kwaliteiten werden verkend, ervaringen en expertise in beeld gebracht.
Ook werd vastgesteld welke mogelijkheden de vertrouwenspersonen hebben om (naast
een baan vaak) beschikbaar te zijn (dagdelen/uren) op de overeen te komen of nog te
realiseren spreekuurlocaties en/of op afroep.
Doel en inhoud van het project zijn besproken.
Kernwoorden na de kennismakingsronde waren: assistentie bij casus op verzoek,
organiseren spreekuurlocaties, meer kennis over mantelzorg, vergroten van bekendheid
van de functie vertrouwenspersoon en het project in de wijk en bij organisaties
(netwerken).
Voor de coördinator was van belang kennis te nemen van de geschiedenis van de functie
vertrouwenspersoon bij het IBS. In gesprekken met de opdrachtgever heeft
kennisoverdracht plaatsgevonden over de inhoud van de cursus en
intervisiebijeenkomsten en over de bestaande contacten in de beginfase.
Na deze startfase is een stappenplan ontwikkeld om het project vertrouwenspersoon te
implementeren en te coördineren op basis van de gewenste prioriteiten (kernwoorden).
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Hoofdstuk 2 – Voorlichting en contacten in de wijk
Voorafgaand aan de realisering van spreekuurlocaties en ook daarna was van belang in
brede kring bekendheid te geven aan de functie ‘vertrouwenspersoon’ zodat potentiële
cliënten de vertrouwenspersoon ook weten te vinden. Het realiseren van
spreekuurlocaties is niet voldoende. ‘Cliënten’, mensen met hulpvragen in de wijk,
zouden door meerdere organisaties gewezen kunnen worden op de mogelijkheden van
een laagdrempelig en vertrouwelijk gesprek.
Voorlichting was dan ook wenselijk over de functie, de mogelijkheden en de
toegevoegde waarde van een vertrouwenspersoon.
In voorlichtingsbijeenkomsten is uiteengezet dat vertrouwenspersonen beschikbaar zijn
om in een veilige omgeving te spreken over onderwerpen als suïcidaliteit, radicalisering,
seksuele diversiteit, huiselijk geweld, opvoedproblemen, schulden, integratieproblemen,
huwelijksdwang, echtscheiding, verwaarlozing, machtsmisbruik, vormen van verslaving.
De vertrouwenspersoon zal indien gewenst of noodzakelijk doorverwijzen naar de juiste
professionals. Door een laagdrempelig inloopspreekuur (of op afspraak) kan tijdig
advies of hulp worden geboden en kunnen mensen hun verhaal kwijt waar dat in de
eigen omgeving soms niet kan of niet wordt aangedurfd. Dat de vertrouwenspersoon tot
geheimhouding is verplicht staat omschreven in de gedragscode die aan het einde van
de cursus is ondertekend (bijlage 2).
De vertrouwenspersonen worden blijvend bijgeschoold in intervisiebijeenkomsten.
Tijdens de projectperiode is voorlichting gegeven over de functie vertrouwenspersoon
bij de volgende organisaties/stichtingen met het verzoek te participeren en een
spreekuurlocatie beschikbaar te stellen of potentiële cliënten te bemiddelen naar IBS
vertrouwenspersonen:
Voor-Welzijn,
Sociale wijkteam Segbroek,
Moeder-dochter Centrum,
Stichting MOOI,
Vadercentrum Adam,
Stichting Gaxmudian
Stichting MEE,
Stichting Al Amal,
Centrum Jeugd en gezin,
Buurtwerkplaats Weimarstraat,
Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant,
Stichting ISKCON SRI KRISHNA DHAAM,
Stichting ASAN,
Stichting Moslim Informatiecentrum (MIC),
Stichting Dialooghuis,
De hulpbalie,
Woonzorgcentrum Jonker Frans,
Buurthuis Octopus,
Stichting Eekta,
Bibliotheek Segbroek,
Lale reizen,
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PEP.
Door de coördinator werd bovendien deelgenomen aan bijeenkomsten en symposia die
zich inhoudelijk leenden om bekendheid te geven aan de mogelijkheden om
vertrouwenspersonen in te zetten. Een overzicht van de activiteiten van de coördinator
tijdens de projectperiode is toegevoegd (bijlage 3).
Hoofdstuk 3 – Spreekuurlocaties
Tijdens de projectperiode is overleg gevoerd met de besturen van organisaties die in
beeld kwamen om mogelijke spreekuurlocaties ter beschikking te stellen. Daarbij was
voorlichting gewenst over nut, noodzaak en doel van het project ‘vertrouwenspersonen
IBS’. De nodige presentaties hieromtrent zijn verzorgd. Enkele organisaties hadden meer
tijd en voorlichtingsmomenten nodig om overtuigd te raken van de toegevoegde waarde
van het project vertrouwenspersoon.
Afspraken zijn gemaakt met de managers, beheerders, leidinggevenden van de mogelijke
spreekuurlocaties waarbij ook uiteengezet moest worden dat in dit project geen sprake
is van een ‘verdienmodel’. Een organisatie die participeert zou een spreekuurruimte
beschikbaar stellen ‘om niet’.
Bijna alle benaderde organisaties/locaties wilden participeren in het project waarbij wel
vertragingen ontstonden. Niet elke locatie bleek geschikt (vanwege de ligging of het
gebrek aan een privacy geschikte ruimte); op één locatie was sprake van vertraging
aangezien de beheerder aanvankelijk financiële vergoeding wenste voor het gebruik van
de ruimte. Dit werd door de manager in tweede termijn opgelost. Dan waren er ook nog
vertragingen omdat ruimtes niet altijd beschikbaar bleken op de uren dat een
vertrouwenspersoon beschikbaar is voor een spreekuur (de meeste
vertrouwenspersonen hebben een volledige of deeltijds baan).
Toch is de betrokkenheid bij het project vertrouwenspersoon IBS groot. Dit mag blijken
uit de realisering van de spreekuurlocaties en -tijden in het onderstaande schema.
overzicht gerealiseerde spreekuurlocaties vertrouwenspersonen IBS
(versie 8 mei 2017)
*
1
1

Dag
dinsdag
donderdag

tijd van - tot
13.00 – 15.00
19.00 – 20.00

1
1
1
1
1

dinsdag
woensdag
dinsdag
dinsdag
vrijdag

18.00 – 20.00
16.30 – 18.30
14.00 – 16.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00

3

dinsdag

14.00 – 16.00
16.00 – 18.00

+ op afspraak

+ op afspraak

locatie
De Hulpbalie Jacobastraat 29
Stichting El Amal Steenhouwersgaarde 1
(Locatie Florence – Gulden Huis)
Jonker Frans Newtonplein 100
Bibliotheek Weimarstraat 353
Vadercentrum Adam Jonckbloetplein 24
Lale Reizen Hoefkade 1258
Stichting Moslim Informatie Centrum NL (MIC)
Beeklaan 207-209
Stichting Asan Cartesiusstraat 26
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2
1
1

maandag
woensdag
woensdag
+ op afspraak
donderdag
vrijdag
donderdag
op afspraak

10.30 – 13.00
10.30 – 11.30
14.00 – 16.00

Stichting Dialooghuis Beeklaan 167

12.30 – 15.00
13.00 – 14.30
13.00 – 15.00
op afspraak

Lindenkwadrant 2e Braamstraat 2 (Voorwelzijn)
Buurtwerkplaats Weimarstraat 364
in overleg

* = aantal vertrouwenspersonen/spreekuren op deze locatie
18 vertrouwenspersonen – 11 locaties
Gezien de goede contacten, de welwillendheid en het sinds 2010 door het IBS
opgebouwde netwerk lijkt verbreding van het project en uitbreiding van
spreekuurlocaties haalbaar en voor de hand liggend (zie Hfdst. 8 Conclusies en
aanbevelingen).
Hoofdstuk 4 – Public relation
Naast de persoonlijke contacten, overleggen en voorlichtingsbijeenkomsten (zie hfdst.2)
is een van de middelen om te attenderen op de functie en mogelijkheden van de
vertrouwenspersonen de traditionele ‘papieren’ informatie. Voor de projectperiode is in
lokale bladen al aandacht geschonken aan de IBS vertrouwenspersonen (bij het
uitreiken van de certificaten).
Inmiddels zijn flyers beschikbaar die met toestemming zijn bevestigd op de tot nu toe
participerende spreekuurlocaties. Zo zijn bezoekers van de diverse stichtingen,
buurthuizen e.d. op de hoogte van de dagen en tijden waarop een vertrouwenspersoon
beschikbaar is (bijlage 4).
Ook zijn flyers beschikbaar die op andere locaties kunnen worden verspreid. Cliënten
die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot een gesprek kunnen dan een van de
coördinatoren bellen die een vertrouwenspersoon koppelt aan een ‘cliënt’.
De spreekuurlocatie en het tijdstip van het gesprek worden dan in onderling overleg
bepaald.
Dit kan uiteraard alleen met toestemming van de locatie beheerder (dat kan een
kapsalon zijn, een nog niet participerend buurthuis, wijkcentrum, bibliotheek enz.).
Deze folders zouden ook huis aan huis (brievenbus) kunnen worden verspreid.
Deze mogelijkheid zou nog beter benut kunnen worden. (zie Hfdst. 8 Conclusies en
aanbevelingen).
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Hoofdstuk 5 – dossiervorming
Om de effectiviteit van de inzet van de vertrouwenspersoon te monitoren, maar vooral
om de vertrouwenspersoon zelf een instrument in handen te geven voor zelfevaluatie, is
een digitaal dossier ontwikkeld. Zo kan een vertrouwenspersoon bij een vervolggesprek
ook inhoudelijk ‘teruggrijpen’ op een voorgaand contact en in het verslag vastleggen
welke inhoudelijke thema’s zijn besproken.
Ook is dan inzichtelijk of de vertrouwenspersoon een casus zelf heeft kunnen oplossen,
heeft doorverwezen naar een (gemeentelijk) loket, een zorgprofessional of dat
inschakelen van mantelzorg wenselijk/noodzakelijk bleek.
De dossiers lenen zich ook voor (geanonimiseerd) bespreking van een casus in
intervisiebijeenkomsten.
Niet elke vertrouwenspersoon is/was vertrouwd met noteren wat feitelijk tot de
vertrouwelijkheid behoort, zo bleek in de projectperiode. Enkelen kozen voor een
‘papieren’ dossier, anderen vonden deze extra taak ná het voeren van een gesprek
belastend. Dat kan te maken hebben met een niet voorziene of verwachte extra taak en
wellicht is het ontwikkelde instrument niet gebruikersvriendelijk genoeg.
Toch lijkt voor het volgen van het proces van belang over een of andere vorm van
registratie te beschikken. (zie Hfdst. 8 Conclusies en aanbevelingen)
Aan de vertrouwenspersonen is in individuele gesprekken aan het eind van de
projectperiode gevaagd om – mede op basis van de dossiervorming – inzicht te geven in
de gevoerde gesprekken en het eigen functioneren mogelijk vergezeld van extra wensen
voor de eigen verdere vorming en professionaliteit.
In de bijlagen is een voorbeeld opgenomen van het formulier verslaglegging gesprek
(bijlage 5).
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Hoofdstuk 6 - Overzicht gesprekken vertrouwenspersonen IBS
september 2016 – mei 2017
Om inzicht te verkrijgen in het functioneren van de IBS vertrouwenspersonen tijdens de
projectperiode vanaf de realisering van de spreekuurlocaties zijn gegevens verzameld
op basis van individuele slotgesprekken én op basis van de voorhanden dossiers. Vooraf
lijken twee opmerkingen van belang.
- Drie IBS vertrouwenspersonen voeren beroepsmatig gesprekken met mensen in
de functie van imam, pandit. Zij geven aan dat het moeilijk is een onderscheid te
maken tussen vertrouwelijke gesprekken vanuit het ambt en daarnaast
gesprekken als IBS vertrouwenspersoon, waarin zij ook in hun ambtelijke
professionaliteit worden benaderd. Dit levert voor een totaaloverzicht van de
gevoerde gesprekken nogal een vertekening op. Deze ambtelijke professionals
voerden in de projectperiode – ‘zonder dit onderscheid te maken’ – een groot
aantal gesprekken (459 – 165 – 150).
- Eén vertrouwenspersoon is niet verbonden aan een vast spreekuur en wordt
vooral benaderd vanwege de specifieke professionaliteit (psycholoog).
Met deze twee opmerkingen in gedachten hebben de slotinterviews het volgende
opgeleverd.
De periode waarbij de coördinator het project heeft begeleid liep van 1 september 2016
t/m 31 mei 2017.
Het overzicht is gebaseerd op de periode 1 september 2016 tot 1 mei 2017
(33 van de 37 projectweken)
Aantal gesprekken
In 33 weken zijn 1012 gesprekken gevoerd door 18 vertrouwenspersonen.
Gemiddeld 1012 : 18 = 56 gesprekken p.p.
In 33 weken zijn 1012 gesprekken gevoerd door 18 vertrouwenspersonen
Gemiddeld 1012: 33 = 31 gesprekken p/wk ( = gem. 4 gesprekken per dag).
Doorverwijzing
In de projectperiode is door 10 van de 18 vertrouwenspersonen doorverwezen.
Aantal doorverwijzingen: 21
Onderwerpen gesprekken
De gespreksonderwerpen tonen een breed spectrum aan problematieken waartoe de
vertrouwenspersonen zich moeten verhouden. Hieronder vermelden we de thema’s
waar de vertrouwenspersonen mee te maken kregen in alfabetische volgorde.
Het cijfer geeft aan bij hoeveel vertrouwenspersonen een onderwerp aan de orde kwam.
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Armoedeprobleem
1
Autisme (hulp bij)
1
Belastingzaken
1
Bemiddeling naar advocaat, naar klachtenprocedure – klachtencommissie
1
Burenruzie
1
Cultureel conflict, culturele identiteit
1
Depressiviteit
2
Eenzaamheid
1
Familieverhoudingen, familieproblemen, familieconflicten
11
Financiële problemen
2
Gezondheidsproblemen
3
Geloofsgesprek, religieuze ondersteuning (Koranlezing)
2
Huiselijk geweld
2
Huisvestingsprobleem, geen vaste woon- verblijfplaats
4
Identiteitscrisis
1
Mantelzorg
13
Ongedocumenteerd zijn
3
Opvoedproblemen , jeugdbescherming
6
Praktische problemen (hulp bij): aanvraag taxibus, assistentie bezwaarschrift, PGB
aanvraag
3
Psychische klachten
1
Relatieproblemen
11
Rouwverwerking
1
Scheiding (vechtscheiding)
2
School, plaatsingsprobleem, bemiddeling schoolkeuze
1
Schuldenproblematiek (erfschuld)
5
Seksuele diversiteit, geaardheid
3
Seksueel misbruik binnen familie (incest)
1
Suïcidaliteit
1
UWV
1
Verslaving (drugs)
4
Werkloosheid
1
WMO
2
Ziekte, ongeneeslijk ziek zijn, ziekte collega
3
Zingeving
1
Zorgvragen
1
*
N.B. In een aantal gevallen is een beroep gedaan op de coördinator om te adviseren bij
doorverwijzing of om de complexiteit van een casus te bespreken. In een enkel geval is de
coördinator (op verzoek) inhoudelijk bij een casus betrokken.
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Voorlopige balans
Gezien de inhoudelijkheid van de gesprekken (de thema’s) valt op hoe divers de
gesprekonderwerpen zijn en hoeveel dit vraagt van de professionaliteit van de
vertrouwenspersoon. Haar/hem wordt veel toevertrouwd en getuige de feedback
vervullen de vertrouwenspersonen hun rol naar tevredenheid en blijkt hun toegevoegde
waarde.
Thema mantelzorg
In de projectperiode is bij 13 van de 18 vertrouwenspersonen het onderwerp
mantelzorg 34 keer aan bod gekomen.
Dit leverde 46 acties, interventies op:
Ondernomen acties bij het thema mantelzorg
Bewustwording, informatie en advies geven
bewustmaking rol mantelzorger
uitleg rechten, plichten en voorzieningen
wijzen op mogelijkheden externe professionele ondersteuning (psycholoog,
jeugdbescherming)
financieel advies (PGB)
inventariseren zorgtaken
sociale interacties in kaart brengen
advies overbelasting vermijden, mantelzorgtaken delen met netwerk
bewaken eigen draagkracht/grenzen
verheldering onderscheid mantelzorg – respijtzorg
laten registreren als mantelzorger

(16)
2
4

Professionaliseren
laten deelnemen aan cursus mantelzorg

(6)
6

Doorverwijzing *
doorverwezen
doorverwezen (via huisarts) naar respijtzorg
bemiddeld, doorverwezen naar XL servicepunt
inschakelen organisaties
doorverwezen naar Taskforce
(o.m. HWWzorg, WZH, Florence, Welzijn Scheveningen, Plicare, Xtra)

(24)
10
3
9
1

1
1
1
1
1
3
1
1

1

* Om effectief te kunnen doorverwijzen naar instanties is naast de beschikbaarheid van de
sociale kaart van Den Haag (website) ook een handzaam doorverwijsboekje ontwikkeld
voor de IBS vertrouwenspersonen waarin o.a. vermeld staan de coördinatoren van de
sociale wijkteams, mantelzorg en Respijtzorg (zie bijlage 6 – voorkant informatieboekje).
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Feedback op de inzet van de vertrouwenspersoon
Enkele vertrouwenspersonen mochten rekenen op feedback na een gesprek met een
cliënt en na doorverwijzing naar professionals en organisaties. De feedback levert
informatie op over de effectiviteit van de inzet van de vertrouwenspersoon en de al dan
niet tevredenheid van de cliënt. In een aantal gevallen was sprake van feedback met de
volgende inhoud.
-

knelpunten in WMO werkgroep besproken; belangen mantelzorgers behartigd
resultaat behaald
compliment van organisatie over doorverwijzing en overdracht van een cliënt
waardering voor meegaan naar een persoonlijk gesprek na doorverwijzing
waardering voor de gegeven tijd en aandacht (luisterend oor)
bericht dat het na de begeleiding goed gaat met beide mantelzorgers
compliment na doorverwijzing naar Respijtzorg
dank voor financieel advies
dank en waardering voor advies inschakelen professionele deskundigheid
waardering voor advies en doorverwijzing
voldoening over informatie en aandacht voor rolbewaking
dankbaarheid voor bemiddeling en luisterende rol
complimenten professionals over bemiddelende rol en rol als mediator
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Hoofdstuk 7

Mantelzorg nader bekeken

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst bij het moeder en dochter centrum in Den Haag
bleek bij de 25 aanwezige vrouwen dat men nauwelijks bekend was met
welzijnsvoorzieningen en het begrip mantelzorg. Taal- en cultuurbarrières spelen
hierbij mede een rol. Dit leidt tot overbelasting wanneer men in de familiekring alle
zorgtaken op zich neemt.
Door beperkte kennis van de voorzieningen, gebrekkige communicatie van de eerste lijn
en de angst dat de hulp niet aansluit bij de eigen situatie, hebben migrantenvrouwen een
gebrekkige toegang tot de reguliere zorg en hulpverlening.
Zelforganisaties hebben een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van het
onderwerp overbelasting door mantelzorg. Aangenomen mag worden dat in meerdere
migrantengroepen (eerste en tweede generatie en ‘nieuwkomers’) dit eveneens aan de
orde is.
De vertrouwenspersonen kunnen een rol spelen bij het transparant maken en
bespreekbaar maken van de problematiek zodat tijdig actie kan worden ondernomen
o.a. door verwijzing naar de mantelzorgvoorzieningen.
20 december 2016 organiseerde PEP een mantelzorgpanel. Onderzoek is gedaan naar
respijtzorg in Den Haag. Respijtzorg is de tijdelijke overname van taken van een
mantelzorger.
Haagse burgers blijken beperkt op de hoogte te zijn van de diverse voorzieningen die er
zijn om mantelzorgers te ondersteunen. PEP heeft in opdracht van de gemeente Den
Haag gekeken of de vraag naar respijtzorg en het aanbod aan respijtzorg op elkaar
aansluiten (het huidige aanbod aan respijtzorg is opgenomen in ‘de Respijtwijzer’
www.respijtwijzerDenHaag.nl).
De ervaringen met deze ‘wijzer’ werden onderzocht en in kaart gebracht.
Tijdens dit panel bleek behoefte aan verduidelijking van het begrip respijtzorg met één
verantwoordelijke partij ook op de sociale kaart.
Onbekendheid met mantelzorgvoorzieningen blijkt dus breder te leven en respijtzorg is
voor velen een nieuw of onbekend begrip.
De website van de gemeente blijkt geen helder inzicht te verschaffen. Zoeken naar
mantelzorg(voorzieningen) blijk tot verwarring aanleiding te geven. De voorzieningen
zijn niet op elkaar afgestemd. (zie ook Hfdst. 8 Conclusies en aanbevelingen).
De coördinator was betrokken bij dit mantelzorgpanel en was tevens betrokken bij een
tweede voorlichtingsavond aan de IBS vertrouwenspersonen (15 september 2016) over
mantelzorg, verzorgd door trainer Dhr. Ismaïl Bozkir.
Tijdens het project is door de coördinator en de IBS vertrouwenspersonen extra
aandacht geschonken aan mantelzorg bij cliënten waar dit aan de orde was
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Hoofstuk 8 – Conclusies en aanbevelingen
Na negen maanden betrokken te zijn geweest bij de coördinatie en implementatie van
het project vertrouwenspersionen IBS met extra aandacht voor mantelzorg kan gesteld
worden dat een belangrijke aanzet is gegeven voor een succesvol vervolg. Er zijn
spreekuurlocaties gerealiseerd en er is een breed netwerk aan contacten ontstaan.
Dit vraagt uiteraard om instandhouding, onderhoud en uitbouw in de toekomst.
Uit de vele contacten is gebleken dat het zorgveld vertrouwen heeft in het project en de
IBS vertrouwenspersonen. Er is sprake van erkenning en tevredenheid door de
instanties en gesteld mag worden dat de vertrouwenspersonen geïntegreerd zijn in het
zorgveld.
Waardering is dus op zijn plaats voor de vertrouwenspersonen die doorgaans naast hun
voltijds- of deeltijds baan hun tijd en energie ter beschikking stellen voor mensen die in
vertrouwen hun problemen willen bespreken, zoekend naar een uitweg.
Belangrijk is ook dat de vertrouwenspersonen zelfkritisch blijven en zich afvragen of zij
kunnen omgaan met wat op hen afkomt en of extra toerusting, intervisie is gewenst.
Na negen maanden is dit verslag een tussentijdse balans op grond waarvan een aantal
aanbevelingen gedaan kan worden aan de vertrouwenspersonen, aan het IBS en aan de
gemeente Den Haag. Dit zou betekenen dat de presentatie van dit verslag ook een aanzet
is voor nieuwe stappen.
Aanbevelingen voor de IBS vertrouwenspersonen:
01

02

01

02

(zie Hfdst. 5 dossiervorming). Hoewel het extra inspanning vergt is van belang
dossier bij te houden van de gevoerde gesprekken zodat bij een vervolggesprek
kan worden teruggegrepen op wat voorafging en voor intervisiedoeleinden. Zo
kan ook in beeld gebracht worden hoe de inzet van de vertrouwenspersonen
verloopt (aantal gesprekken, thema’s, al dan niet succesvol). Wellicht kan een
eigen manier van registratie of een nieuw te ontwikkelen gebruikersvriendelijk
dossier hieraan bijdragen.
Vertrouwenspersonen die vanwege ambt of beroep voltijds vertrouwelijke
gesprekken voeren met ‘cliënten’ maken, voor zover mogelijk, onderscheid
wanneer zij dit doen als IBS vertrouwenspersoon (waarvan dossier wordt
bijgehouden – zie 01) en wanneer dit buiten deze functie valt.
Aanbevelingen voor het bestuur van het IBS
(zie Hfdst. 3 spreekuurlocaties). Meerdere organisaties betrekken bij het project
vertrouwenspersoon door verbreding van het project en uitbreiding van de
spreekuurlocaties. Dit lijkt haalbaar gezien de goede contacten, de
welwillendheid en de goede contacten en infrastructuur die het IBS sinds 2010
heeft opgebouwd.
Geconstateerd is dat sommige groepen in de stad niet makkelijk toegankelijk,
bereikbaar zijn (door zelf gekozen isolement, hulpmijding e.d.). Juist voor deze
14

03

04

05

06

mensen is van belang met vertrouwenspersonen problemen te kunnen
bespreken. Belangrijk is dat het IBS met andere hulpinstanties ideeën en een
‘strategie’ ontwikkelt hoe deze groepen te bereiken en problemen tijdig te
signaleren.
(zie Hfdst. 4 public relation). PR beleid over de functie vertrouwenspersoon
nader uitwerken incl. het persoonlijk uitzetten van flyers in bijvoorbeeld een nog
niet participerend buurthuis, wijkcentrum, bibliotheek, kapsalon met
toestemming van de beheerder, manager; huis aan huis verspreiding
(brievenbus).
Het project vertrouwenspersoon breder onder de aandacht brengen bij instanties
in stadsdeel Segbroek en in andere stadsdelen. Onderzoek welke instanties
hiervoor in aanmerking komen en op welke wijze de bekendheid wordt vergroot
(naast digitale en traditionele pr [papier], bijwonen van bijeenkomsten en het
project uiteenzetten).
Het project vertrouwenspersoon is gebaat met goede coördinatie. Voor de
vertrouwenspersonen is een vast aanspreekpunt van belang en regelmatig
contact, vooral bij vragen en problemen. Het netwerk aan contacten dient in
stand te worden gehouden en verbreed. (Dit is ook een aanbeveling voor de
gemeente Den Haag - 02)
Bij het realiseren van spreekuurlocaties kan nog meer gekeken wordt naar
spreiding op de kaart van de wijk en dan vooral naar locaties waar veel
activiteiten plaats vinden en laagdrempelig ‘binnenlopen’ vanzelfsprekend is.

Aanbevelingen voor de gemeente Den Haag
01

02

03

(zie Hfdst. 7) De website van de gemeente inzichtelijker en
gebruikersvriendelijker maken voor mensen die informatie zoeken over
mantelzorg en respijtzorg (voorzieningen op elkaar afstemmen).
Het project vertrouwenspersoon is gebaat met goede coördinatie. Voor de
vertrouwenspersonen is een vast aanspreekpunt van belang en regelmatig
contact, vooral bij vragen en problemen. Het netwerk aan contacten dient in
stand te worden gehouden en verbreed. (Dit is ook een aanbeveling voor het
IBS - 05)
Vertrouwenspersonen besteden hun vrije tijd aan het voeren van gesprekken met
‘cliënten’ en het volgen van cursus- en intervisieavonden. Door tijdig problemen
te signaleren en door te verwijzen wordt mogelijk een beroep op professionele
kostbare hulpverlening in een later stadium voorkomen. Ter overweging wordt
gegeven voor dit vrijwilligerswerk waarin ook sprake is van professionalisering
subsidie beschikbaar te stellen (waaronder vergoeding voor onkosten, reis- en
parkeerkosten).

Dit verslag kwam mede tot stand dankzij de persoonlijke contacten en slotinterviews met
de IBS vertrouwenspersonen.
Den Haag 22 mei 2017
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BIJLAGEN
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Bijlage 1

taken projectcoördinator (bijlage bij de arbeidsovereenkomst)

In de bijlage bij de arbeidsovereenkomst met het IBS zijn de volgende taken omschreven
01
02

03

04
05
06

07

08

09
10
11
12

In overleg met de opdrachtgever opstellen van een projectplan waarin
werkzaamheden, prioriteiten en tijdpad worden aangegeven.
Een keer per maand voortgangsoverleg voeren [en indien gewenst of
noodzakelijk meermaals] met opdrachtgever over de verrichte en te
verrichten werkzaamheden en de voortgang.
Bijwonen van de bijeenkomsten van het Interreligieus Beraad Segbroek
(IBS) die betrekking hebben op mantelzorg en de bijeenkomsten die
worden georganiseerd voor de vertrouwenspersonen.
Individuele kennismakingsgesprekken voeren met de afzonderlijke
vertrouwenspersonen.
Contacten leggen in de wijk om spreekuurlocaties en spreekuurtijden te
realiseren voor vertrouwenspersonen.
Ontwerpen van een infrastructuur voor bereikbaarheid, beschikbaarheid
en feitelijke inzet van de vertrouwenspersonen op spreekuurlocaties én op
basis van belafspraken.
Coördineren van de public relations betreffende de aanwezigheid en
mogelijkheden van vertrouwenspersonen en zo de toegankelijkheid
vergroten, waarbij te denken valt aan affiches, flyers en berichten in
wijkkranten.
In de wijk de inzet van mantelzorgers vergroten en mantelzorgers [laten]
informeren over de mogelijkheden van ondersteuning met een specifieke
aandacht voor hen in migrantengemeenschappen.
Het aanbod van zorgvrijwilligers vergroten en het op elkaar afstemmen
van vraag en aanbod.
Het leveren van een bijdrage aan de toerusting van de
vertrouwenspersonen IBS.
Contacten onderhouden met de Wijkzorgcoördinator in het Stadsdeel
Segbroek.
Het schrijven van een eindverslag [mei 2017], waarin verrichte
activiteiten en behaalde resultaten worden benoemd.
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Bijlage 2

Gedragscode vertrouwenspersoon IBS
GEDRAGSCODE EN OVEREENKOMST VERTROUWENSPERSOON
STICHTING INTERRELIGIEUS BERAAD SEGBROEK (IBS) DEN HAAG
VERSIE - SEPTEMBER 2015

Ondergetekende, …….

heeft het certificaat vertrouwenspersoon Stadsdeel Segbroek Den Haag uitgereikt
gekregen …………………na het volgen van de cursus vertrouwenspersoon in de periode
……………………………De cursus is een initiatief van de Stichting Interreligieus Beraad
Segbroek Den Haag (IBS) in samenwerking met Stichting Dialooghuis Den Haag.
Ik verklaar door ondertekening van deze gedragscode/overeenkomst akkoord te gaan
met en mij in woord en daad in mijn rol als vertrouwenspersoon te houden aan het
hieronder vermelde:
01 Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie die mij wordt toevertrouwd en begrijp
wat tot de privacy behoort en/of wat om geheimhouding vraagt.
02 Ik zal informatie die naar buiten wordt gebracht om reden van het eigen
leerproces (bv. intervisie) ontdoen van alle persoonsgebonden informatie.
03 Ik zal alleen besluiten nemen of vervolgstappen voortvloeiend uit een contact
tussen ondergetekende en ‘cliënt’ in overleg met de cliënt en met zijn/haar
instemming.
04 Ik ben mij bewust van mijn professionele grenzen en zal geen rollen op mij
nemen die mijn competenties te boven gaan. Ik zal indien noodzakelijk en/of
gewenst doorverwijzen naar andere (reguliere) hulpverleners.
05 Ik zal registratie (archief) bijhouden van mijn contacten met cliënten uit oogpunt
van verantwoording, intervisiebesprekingen en uit oogpunt van procesbewaking.
De privacy van deze registratie is gewaarborgd.
06 Ik zal uit oogpunt van deskundigheidsbevordering deelnemen aan
intervisiebijeenkomsten en andere vormen van begeleiding/professionalisering.
07 Ik zal mij ingeval zich problemen (klachten) voordoen in mijn functioneren als
vertrouwenspersoon melden voor een begeleidingsgesprek bij de voorzitter van
de Stichting Interreligieus Beraad Segbroek Den Haag die een gesprekspartner
kan voorstellen (supervisor, collega vertrouwenspersoon).
08 Ik zal aan de Stichting IBS melden wanneer ik besluit mijn functie als
vertrouwenspersoon neer te leggen. Mijn archief (al dan niet digitaal) zal dan
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09

10

11
12

worden ingeleverd bij de Stichting IBS alwaar het archief zal worden vernietigd
cq. overgedragen aan een collega vertrouwenspersoon.
Ik aanvaard dat de Stichting IBS het recht heeft bij het niet functioneren van
vertrouwenspersonen voortijdig en eenzijdig de samenwerking te beëindigen en
de functie cq. het uitgereikte certificaat nietig te verklaren.
Ik besef dat na het beëindigen van mijn functie als vertrouwenspersoon op grond
van het onder 08 of 09 geformuleerde de geheimhoudingsplicht (zie onder 01)
van kracht blijft.
Ik zal dossiers (al dan niet digitaal) van cliënten twee jaar na een laatste contact
vernietigen.
Ik verklaar mij bereid als vertrouwenspersoon ook beschikbaar te zijn ingeval
organisaties verbonden aan de Stichting IBS een beroep op mij doen.
In tweevoud ondertekend (één exemplaar vertrouwenspersoon/één exemplaar
Stichting Interreligieus Beraad Segbroek Den Haag)
Het Dialooghuis (deelnemer in het IBS) is het Centrale Servicepunt voor de
vertrouwenspersonen.
Voor akkoord
Namens

Cursusleider

Bart ten Broek

Ad de Gruijter

Handtekening vertrouwenspersoon

Den Haag 19 september 2015
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Bijlage 3
-

-

-

Overzicht van activiteiten van de coördinator in de projectperiode

september en oktober Voorlichting bij moeder en dochter centrum over de rol
van de vertrouwenspersonen en over wat mantelzorg rol inhoudt.
19 september Voorlichting over functie vertrouwenspersoon aan
gemeenschapsbemiddelaar.
oktober Voorlichting Afghaanse vrouwengroep.
10 oktober Voorlichting over gedwongen huwelijken, achterlating en
keuzevrijheid, buurthuis Octopus.
30 oktober Training gemeenschapsbemiddelaar over de rol van de
vertrouwenspersonen.
21 november Overleg zorgcoöperatie van de Gemeente over tijdige
probleemsignalering.
22 november Voorlichting vertrouwenspersonen aan Azerische vereniging Den
Haag.
16 november Gesprek Anne Hans, kennismaking en toelichting project
vertrouwenspersoon.
24 november Bijeenkomst interreligieuze organisatie stadsdeel Segbroek door
de Gemeente met als doel organisaties met elkaar te verbinden en elkaar te
informeren. Informatie over project vertrouwenspersoon.
25 november Tussentijds evaluatiegesprek beleidsmedewerkers Gemeente die
het project vertrouwenspersonen financiert. Nadruk werd gelegd op aandacht
voor mantelzorg.
25 november Banenmarkt bij Eekta, promotie project vertrouwenspersoon.
1 december Bijeenkomst project gemeenschap bemiddelaars inzake zorgvragen
o.a. WMO.
15 december Mantelzorg panel bij PEP over knelpunten inzake mantelzorg.
16 december Conferentie ‘Samen zorg’ regelen in Fokker terminal Binkhorstlaan.
17 december Voorlichting Hindoestaanse vrouwengroep in Jonker Frans over de
rol van de vertrouwenspersonen.
18 december ‘Beeklaan Bruist’ straatevenement voor en in de wijk, PR over
project vertrouwenspersoon (flyers).
20 december Voorlichting Afghaanse vrouwen groep Bouwlust.
20 december Mantelzorgpanel/Respijtzorg (vragen over functionaliteit WMO
website Gemeente).
20 december ‘Zorgborrel’ Segbroek Wijkcentrum de Regenvalk, ontmoeting
professionals en vrijwilligers
3 januari 2017 Voorlichting sociaal wijkteam Segbroek over project
vertrouwenspersonen.
4 januari Casusvoorbereiding met IBS vertrouwenspersoon t.b.v.
intervisiebijeenkomst.
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-
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6 januari Nieuwjaarsreceptie Turks museum aan de Scheveningseweg. Informatie
over IBS vertrouwenspersonen; flyers en informatieboekjes uitgedeeld.
10 januari Bijwonen IBS vergadering.
12 januari Deelname intervisieavond IBS vertrouwenspersonen.
13 januari Deelname zorgcoöperatie overleg.
16 januari/18 januari Tussentijds verslag van activiteiten aan opdrachtgever.
24 januari Voorgangsgesprek opdrachtgever.
25 januari Deelname werkgroep URI
26 januari Deelname tweede intervisieavond IBS vertrouwenspersonen.
27 januari Overleg medewerker van de gemeente i.v.m. plaatsing van een
vertrouwenspersoon bij Voor-Welzijn.
30 januari Nieuwjaarsreceptie gemeente voor inwoners stadsdeel Segbroek.
Informeel informatie over project IBS vertrouwenspersonen.
1 februari Tussentijdse evaluatiebespreking project.
1 februari Deelname overleg zorgcoöperatie.
1 februari ‘Cultuur verbindt diversiteit’ georganiseerd door de gemeente.
Informatieboekje project vertrouwenspersonen verspreid onder de bezoekers.
2 februari Via sociale wijkteam manager voorlichting project IBS
vertrouwenspersonen aan ‘tweede’ multidisciplinaire team (o.a. Stichting Mee,
Centrum jeugd en gezin, Parnassia, Project ‘achter de voordeur’, ouderen
consulent, mantelzorgconsulent).
3 februari Overleg Buurtwerkplaats Weimarstraat over plaatsing en spreekuur
vertrouwenspersonen.
5 februari Open dag Stichting ISKCON KRISHNA , Weimarstraat.
7 februari Voorstellen vertrouwenspersonen aan manager Buurtwerkplaats.
8 februari Voortgangsoverleg project.
13 februari Overleg over schema van werkzaamheden, tijdpad, werkbegeleiding.
15 februari Overleg over signalering eenzame Hindoestaanse ouderen en
bemiddeling naar voorzieningen.
20 februari Overleg project en mogelijke knelpunten.
22 februari Casusbespreking met IBS vertrouwenspersoon.
23 februari Overleg spreekuurlocaties Vadercentrum Adam en stichting
Gaxmudian.
24 februari Overleg over plaatsing tweede vertrouwenspersoon op locatie
Lindenkwadrant.
27 februari werkbespreking.
6 maart Voortgangsgesprek opdrachtgever.
9 maart * Uitreiking certificaat vertrouwenspersonen door Wethouder Karsten
Klein (Dialooghuis) * het betreft hier geen door het IBS opgeleide
vertrouwenspersonen.
9 maart Werkgroep die de belangen en de knelpunten van de statushouders in
kaart brengt. Aanbod inzet IBS vertrouwenspersonen
12 maart Bijeenkomst Haags filmhuis(thema’s: taboes, ‘verboden’ relaties).
Aanbod inzet IBS vertrouwenspersonen.
14 maart Bijeenkomst Panteia over zelfbeschikking (onderdeel
evaluatieonderzoek Panteia en Bureau Omlo uitvoeren naar het Actieplan
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-

Zelfbeschikking in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid).
15 maart Overleg Femke Jansen over geplaatste vertrouwenspersonen bij
Lindenkwadrant.
17 maart Evaluatie IBS vertrouwenspersoon Lindenkwadrant.
20 maart Eindgesprek enkele IBS vertrouwenspersonen.
21 maart Overleg over inhoud en verloop eindgesprekken.
22 maart Eindgesprek vertrouwenspersoon.
23/24 maart Eindgesprek vertrouwenspersonen (Jonker Frans).
27 maart Eindgesprek vertrouwenspersoon.
28 maart Overleg opdrachtgever.
29 maart Overleg Stichting Al-Amal over plaatsing vertrouwenspersoon bij de
stichting.
30 maart Eindgesprek vertrouwenspersoon.
31 maart Overleg vertrouwenspersoon op locatie Lindenkwadrant.
30 maart Eindgesprek vertrouwenspersoon.
31 maart Voortgangsoverleg vertrouwenspersoon op locatie Lindenkwadrant.
3,5,6,7 april Eindgesprekken vertrouwenspersonen.
10 april Voortgangsgesprek opdrachtgever over eindgesprekken
vertrouwenspersonen.
18 april Voortgangsgesprek over project en draaiboek eindverslag.
9 mei Informatie Afghaanse vrouwengroep over het project
vertrouwenspersonen en mantelzorg.
10 mei Tweede bijeenkomst mantelzorgpanel (knelpuntensignalering).
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Bijlage 4

flyer spreekuur vertrouwenspersonen IBS
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Bijlage 5

Voorbeeld dossier vertrouwenspersoon – cliënt
(eerste gesprek)

dossier vertrouwenspersoon
persoonsgegevens
EERSTE GESPREK
voor- en achternaam

cliënt code

……….

Hr/Mw

woon- verblijfplaats
straat - huisnummer
postcode- woonplaats
geboortedatum

dag

maand

jaar

vast

06-

gehuwd

alleenstaand

gescheiden

dag

maand

jaar

geboorteplaats / geboorteland
telefonisch bereikbaar
e-mail
burg. staat
culturele achtergrond
(bv. land van herkomst of - uit
Marokkaans, Koerdisch, Turks,
Antilliaans, Surinaams milieu)
levensovertuiging, religie
(bv. christelijk, moslim, hindoe,
humanist, geen)
datum eerste contact
aanleiding contact
Thema mantelzorg aan de
orde?

Hoe? Waarom? Resultaat?

Eventueel - extra informatie
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dossier vertrouwenspersoon
VERSLAG EERSTE GESPREK
(voor verslag 2e, 3e enz. gesprek zie dossier B)
Wie zijn betrokken in de casus
van de cliënt? (context)

cliënt code
……….

Welke vragen zijn aan de orde?
Ëén of meer?
Welke rol heeft de
vertrouwenspersoon in deze
casus in dit gesprek?
Zijn er andere hulpverleners
betrokken bij de cliënt?
Kan de vertrouwenspersoon hulp
bieden?
Waaruit bestaat de hulp?
vervolgafspraak

Nee

Ja
Welke?

Ja/nee

datum vervolgafspraak

dag

maand

jaar

datum einde contact

dag

maand

jaar

kort verslag gesprek en relevante informatie
(mantelzorg aan de orde?)
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Bijlage 6
IBS

informatieboekje voor doorverwijzing door vertrouwenspersonen
(Het boekje waarvan hieronder de kaft is afgebeeld wordt los gevoegd bij
dit projectverslag)
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