
 

 

Hulp bij het betrekken van GGZ cliënten- en 
familieorganisaties in uw gemeente:  
 
Gemeenten betrekken steeds vaker tijdig cliënt- en familieorganisaties en vertegenwoordigers bij beleid.  
Toch zijn deze groepen nog niet altijd vertegenwoordigd in gemeentelijke adviesraden. In de praktijk blijkt 
dat niet elke gemeente alle relevante organisaties gemakkelijk weet te vinden. Hiertoe helpen wij u met 
deze checklist een eind op weg.  
 
Actuele aanleiding: de juiste mensen betrekken bij tot stand komen sluitende aanpak mensen met 
verward gedrag 
Op dit moment werken gemeenten aan het maken van een lokale sluitende aanpak voor mensen met 
verward gedrag. Het ‘Landelijk Schakelteam personen met verward gedrag’ (voorheen ‘Aanjaagteam’) 
beveelt gemeenten aan dit samen te doen met lokale mensen vanuit het cliënten- en familieperspectief.  
 
Regionale Cliënten Organisaties 
Uw Regionale Cliënten Organisatie (RCO) kan u vertellen welke organisaties en personen actief zijn in uw 
regio.  De RCO’s beschikken niet alleen over contactgegevens van relevante organisaties, maar kunnen 
gemeenten ook in contact brengen met waardevolle ervaringsdeskundigen bij u in de regio.  
 
Welke organisaties betrekken? 
Het landelijk Platform GGz adviseert u in ieder geval de volgende organisaties te betrekken: 
 
□  Regionale Cliënten Organisatie (RCO) 
□  Cliëntenraden GGz  
□  Cliëntenraden Maatschappelijke Opvang 
□  Cliëntenraden Verslavingszorg 
□  Cliëntenraden Jeugd GGZ 
□  Cliëntenraden Vrouwenopvang  
□  Familieraden (voornamelijk actief in GGz-instellingen) 
□  Wmo-raden, of anders Adviesraden Sociaal Domein 
□  Lokale afdelingen van cliënt- en familieorganisaties  
□  Zelfregiecentra en herstelacademies 
□  Lokale ervaringsdeskundigen (cliënten en familie/naasten) 
□ Zorgbelangorganisaties, ook voor het betrekken van (ervarings)deskundigheid op het gebied van          
bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking. 
 
Contact 
Mogelijk heeft u als gemeente al contact met deze partijen. Weet u hen niet te vinden? Neem dan contact 
op met uw Regionale Cliënten Organisatie of als die er niet is met het Landelijk Platform GGz of het 
Schakelteam personen met verward gedrag.  
 
Regionale Cliënten Organisaties vindt u hier:  
www.platformggz.nl/lpggz/regiokamer/regionale_steunpunten  
  
Contactgegevens cliëntenorganisaties: 
Veel cliëntenorganisaties zijn landelijk georganiseerd en hebben lokale afdelingen op veel plekken in het 
land. Zie voor een overzicht www.platformggz.nl/lpggz/lidorganisaties/onze_leden 
 

 

Landelijk Platform GGz: 
Stationsplein 125 
3818 LE Amersfoort 
033-3032400 
info@platformggz.nl 
www.platformggz.nl  
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