
Begeleiding
•  Maatschappelijke begeleiders (vrijwilliger of professional van 

VluchtelingenWerk of andere organisatie) 

Inburgering
•  Docent inburgering, taal- en participatietraject
•  Taalcoaches of -maatjes (vrijwilliger Vluchtelingenwerk of  

andere gemeentelijk of vrijwilligersorganisatie)
• Overige vrijwilligers en beroepskrachten

Dagelijks leven
•  Sociale omgeving (familie, vrienden,   buren, etc.)
• Leerkrachten van kinderen
•  Instanties (woningbouwvereniging, wijkagent)
• Overige betrokkenen (kerkelijk werker)

Toelichting
De meeste partijen uit de signalering zijn ook actief 
binnen de universele preventie: het wegwijs maken 
of voorlichten over de integratie

Er is een wisselwerking tussen de psychische gezondheid 
en maatschappelijke participatie. Daarnaast uiten  
psychische klachten zich meestal pas als er rust is en 
aan basisbehoeften als wonen en werk is voldaan. 

Lukt het participeren nog 
steeds niet en beïnvloedt 
dit de gezondheid van de 
SH of komt dit juist door 
zijn psychische  gezond-
heid? 

GGD:  de regionale GGD kan  
gezondheidsvoorlichting organiseren. 
Daarbij kan psychische gezondheid 
aan bod komen. De GGD kan partijen 
adviseren over het versterken van 
mentale veerkracht/psychische 
gezondheid.

Sociaal Wijkteam (SW)

GGZ 
• Basis GGZ   
• Specialistische GGZ

Mogelijke aanbieders preventieve interventies 
(op aanvraag voor o.a. voorlichting, training, psycho-educatie)
• Afdeling preventie van GGZ instelling
• GGD
•  Welzijn (aanbod sport/beweeg activiteiten)
• Overige aanbieders

Eventuele samenstelling:
• Maatschappelijk werk
• MEE
•  Welzijn (sport- en buurtwerker)
• Wmo-consulent
• Wijkverpleegkundige
• POH-GGZ
• JGZ
• Jeugdhulp
• Veilig Thuis
• Schoolmedewerker

Zorg
•  Huisarts (idealiter aanmelden SH via begeleider)
•  JGZ professional via huisbezoek of ander  

contactmoment gezin
•  Overige eerste- of tweedelijns zorgverleners
•  OGGZ en Veilig Thuis: indien er vanuit de SH zelf geen  

hulpvraag komt 
• Maatschappelijk werkers/wijkteam 
•  Wmo-professional gemeente (bij Wmo-vragen, zoals woning-

aanpassing)
•  Onderwijs zorg arrangementen

Gemeente
• Medewerkers huisvesting
• Klantmanager Werk & Inkomen
•  Medewerkers Welzijn (sport- en buurtwerk)
•  Indien van toepassing: (beleids-)ambtenaar  

Integratie & Participatie (in sommige, vooral kleine  
gemeente direct contact SH)

Legenda

samen werking, 
relatie 

Bron: Beekman J. (2017). De psychische gezondheid van statushouders: het netwerk voor preventie en zorg  in beeld

Stroomschema signalering psychische gezondheid en wat 
kunnen partijen betrokken bij statushouders doen

Statushouder (SH)

   
Integratie & participatie:  
maatschappelijke keten

   
Preventie: gemeen- 
schappelijke zorgketen

  
Curatieve zorg: GGZ keten

Voor iedereen 
geldt: signaleren  
inschatten, vinger 
aan de pols en 
anderen 
inschakelen

Kennisdelingsprogramma
Gezondheid Statushouders

Fase proces van signa-
lering tot behandeling

Fase 0: Vertrouwelijk, intensief contact en  
vroegsignalering van psychische problemen

Fase 1:  Universele preventie Fase 2: Professionele signalering 
en selectieve preventie (psychi-
sche  gezondheid)

Fase 3: Diagnose, laagdrempe-
lige behandeling/ondersteuning 
en geïndiceerde preventie

Fase 4: Doorverwijzing specia-
listische behandeling/GGZ

Integratietraject Preventie & Care/zorgtraject Cure/GGZ-traject

Verantwoordelijkheid en 
financiering

Gemeente
Wettelijk kader: Jeugdwet, Wpg, Wmo, Wet Inburgering & Participatiewet

(Reguliere) Hulpverlening
Wettelijk kader: zorgverzekeraars & zorgverzekeringswet

Huisarts en POH-GGZ

Jeugdarts werkt  
samen met huisarts  
en kan direct  
verwijzen naar GGZ


