
Versterk de positie van  
wegwijzers en meelopers 
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Mensen met een psychische 
kwetsbaarheid wachten op 
passende hulp &  
ondersteuning 

Er is beperkte bekendheid 
met het beschikbare aanbod 
in de diverse domeinen en 
overzicht mist. 

Eén van de wegwijzers helpt 
met het vinden van  
passende hulp &  
ondersteuning 

De meeloper blijft dichtbij 
zo lang als nodig. 

Kortere wachttijden 

Passende zorg 

Werkgroep herstelgericht werken en meedoen, mei 2022 

Een goede wegwijzer is, waar nodig, ook  
een ‘MEELOPER’. De wegwijzer loopt met je mee tot 

je daadwerkelijk passende hulp hebt gevonden en deze 
hulp is gestart. De wegwijzer blijft waar nodig op de 

achtergrond beschikbaar of zoekt met de inwoner een 
meeloper. 

Wanneer je een periode in je leven psychisch 
kwetsbaar bent en de weg zoekt, is het fijn om iemand 

tegen te komen die met je meekijkt welke routes je 
kunt nemen: EEN WEGWIJZER. Dat je weet wat voor 
formele en informele hulp er allemaal mogelijk is, 

passend bij jouw vragen en verhaal. 

Gemeente Stadsdeel

Wijsneus

Wegwijzer

Iedereen met een psychische kwetsbaarheid, 
woonachtig in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst & Zutphen, die 
hulp en ondersteuning zoekt tijdens het wachten op 
een plek binnen de (S)GGZ. 

Mensen met een hulpvraag worden tijdens het wachten 
op passende hulp actief ondersteund. 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben snel 
hulp & ondersteuning, passend bij hun verhaal, 
vragen en gewenste toekomst. De mensen vinden 
sneller passende hulp en zorg, waardoor de wachttijden 
korter worden en de doorstroom groter wordt. 

Wegwijzers in elke organisatie weten de weg te vinden, 
worden goed gefaciliteerd in hun rol en weten zo de 
juiste en passende zorg te vinden voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid die wachtende zijn. 

Herstel & behoud van maatschappelijke rollen staat 
vanaf dag één centraal. 

Waarom werkt dit? Zie impact onderzoeken die als 
bijlagen zijn toegevoegd.  
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Met de inzet van een wegwijzer worden mensen met 
een psychische kwetsbaarheid geholpen de weg te 
vinden in het soms ingewikkeld ingericht landschap. 
Samen met de wegwijzer wordt met hen passende hulp 
& ondersteuning gezocht en vervolgens blijft de 
wegwijzer meelopen zo lang als nodig. 

De wijsneus is er om de wegwijzers te ondersteunen en 
mee te denken over de meest passende hulp en 
ondersteuning binnen de desbetreffende gemeente.  

NETWERKSAMENWERKING IS DE SLEUTEL

Lokale netwerken van 
wegwijzers, aangejaagd 

door een wijsneus. 

Wegwijzer Wegwijzer Wegwijzer

Wegwijzer Wegwijzer

WegwijzerWegwijzer

DE WEGWIJZER  

De wegwijzer kent het aanbod binnen en buiten de 
organisatie. Hij/zij verbindt, wijst inwoners en 
professionals de weg en loopt mee. Elke organisatie 
heeft één wegwijzer; dit betreft een taak onderdeel 
van een bestaande functie. Iedere wegwijzer
 participeert in het lokale netwerk van wegwijzers. 

De wijsneus is een aanjager en verbinder van lokale 
netwerken. Hij/zij heeft mandaat om door te pakken 
en onafhankelijk steekt hij/zij neus in andermans 
zaken. 

DE WIJSNEUS 

Samen verantwoordelijkheid nemen voor 
snelle, passende zorg en ondersteuning voor inwoners 


