
 

In verband met ons nieuwste project zijn wij ter versterking van ons team  

op zoek naar: 

 

Vrijwillig cliëntondersteuners WMO GGz 
 

 

Over Kompassie 

Kompassie is een stedelijk onafhankelijk steunpunt voor mentale gezondheid, voor 

Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Anno 2017 zijn er 

zo’n 50 ervaringsdeskundige vrijwilligers verbonden aan Kompassie, en zij worden in 

hun werkzaamheden ondersteund door een klein team van beroepskrachten. 

Kompassie geeft aanvullende zorg vanuit het perspectief van de cliënt, hiermee 

onderscheidt zij zich van zorgaanbieders. Zij richt zich op de belangenbehartiging van 

individuen en heeft als extra taak de collectieve belangenbehartiging van de GGz 

doelgroep in Den Haag. 

 

De functie 

De vrijwillige cliëntondersteuners van Kompassie bieden gratis en onafhankelijke  

ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid die vastlopen op het 

gebied van zorg, welzijn en participatie.  

De ondersteuner helpt de cliënt zoveel mogelijk om de eigen regie over het leven te 

behouden of terug te krijgen en kijkt mee vanuit cliëntenperspectief. Hierbij staat het 

belang van de cliënt altijd voorop.  

 

Je wordt in je werkzaamheden begeleid en gecoacht door onze coördinator, op 

inhoudelijk vlak en ook op je vaardigheden (zoals gesprekstechnieken). Waar nodig 

trek je samen op met onze coördinator in het Wmo-ondersteuningstraject. We zorgen 

ervoor dat je voldoende bent toegerust voor je taak en je kunt altijd een beroep doen 

op de coördinator.  

 

Jouw taken 

 Ondersteunen van de cliënt in het verwoorden van een probleem, vraag of 

behoefte; 

 Samen met de cliënt de mogelijke oplossingen of antwoorden inventariseren en 

op een rij zetten; 

 Ondersteunen bij (administratieve) regelzaken, zoals de WMO-aanvraag; 

 Indien gewenst door de cliënt: 

- Bij toekenning maatwerkvoorziening: de cliënt ondersteunen bij het maken 

van afspraken met een zorgaanbieder; 

- Bij afwijzing maatwerkvoorziening: de cliënt begeleiden naar een algemene 

voorziening; 

- Ondersteunen van de cliënt tijdens het keukentafelgesprek, eventueel 

samen met de coördinator; 

- Ondersteunen van de cliënt in het schrijven van een persoonlijk plan; 

 Signaleren en rapporteren van knelpunten waar cliënten tegenaan lopen. 



 

Jouw profiel 

 

Algemeen 

 Je hebt zelf ervaring met psychische kwetsbaarheid, of hebt hiermee te maken 

gehad in je directe omgeving; 

 Je bent in staat om deze ervaring in te zetten ten behoeve van een ander; 

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

 Je onderschrijft de missie en visie van Kompassie; 

 Je woont in Den Haag of omgeving; 

 We kunnen op je rekenen. 

 

Functie specifiek 

 Je bent geduldig, betrokken en invoelend; 

 Je kunt goed luisteren; 

 Je stelt je naast de cliënt op (als lotgenoot); 

 Je kunt voldoende afstand houden en grenzen stellen als dit nodig is; 

 Je adviseert en steunt, maar laat de regie bij de cliënt; 

 Je kent de sociale kaart van Den Haag (in enige mate); 

 Je pikt signalen op en bespreekt bijzonderheden met je teamleden; 

 Je bent bereid actief deel te nemen aan intervisie en overleg; 

 Je weet zelfstandig je weg te vinden binnen Den Haag (met eigen of openbaar 

vervoer. We hebben ook een leenfiets). 

Wij bieden 

 Begeleiding door de beroepskrachten van Kompassie; 

 Vrijwilligersvergoeding; 

 Training ‘Coach aan de Keukentafel’ (start 13 februari, 5 bijeenkomsten in 

totaal) 

 Ongevallen-, persoonlijke eigendommen-, rechtsbijstand en 

aansprakelijkheidsverzekering via de Haagse Polis 

 

Interesse? 

Spreekt deze vacature jou aan, of wil je er meer over weten? Dan horen wij  

graag van je.  

Je kunt contact opnemen met Denise de Weerd, coördinator onafhankelijke 

cliëntondersteuning, door te bellen naar 06 – 43 96 80 53 of te mailen naar 

d.deweerd@kompassie.nl   
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