
 
 

 
 
 
 

Procedure aanvraag individuele ondersteuning  
 

GGZ Drenthe werkt samen met patiënten aan herstel. Herstel wil zeggen dat mensen met 

een psychiatrische aandoening ondanks hun psychische kwetsbaarheid en beperkingen zo 

zelfstandig mogelijk kunnen leven en zoveel mogelijk gewoon kunnen meedoen in de 

samenleving. We noemen dit participatie. 

 

De Stichting Vrienden van GGZ Drenthe draagt bij aan de participatie van individuele 

patiënten op verschillende terreinen: 

• Wonen: Steeds meer patiënten die jarenlang op het terrein van GGZ Drenthe hebben 

gewoond, gaan weer zelfstandig in de maatschappij wonen met extramurale zorg. Dat is 

voor hen een grote stap, en soms is extra ondersteuning nodig om dat mogelijk te 

maken, bijvoorbeeld bij de inrichting van de woning. De maximale toekenning is € 1000,=  

en is eenmalig.  De aanvrager en hulpverlener zijn samen verantwoordelijk voor de 

afwikkeling van de uitgaven. Dit moet binnen 12 weken worden afgehandeld. De 

uitgaven moeten worden aangetoond met inzending van de facturen. De vergoeding 

vindt tevens plaats op basis van ingestuurde facturen.  

• Leren en werken: Meedoen in de maatschappij betekent een baan hebben, of een 

opleiding volgen. GGZ Drenthe ondersteunt patiënten bij hun terugkeer op de 

arbeidsmarkt en bij het (weer) oppakken van school of studie. Voor lange 

beroepsopleidingen kan geen aanvraag worden gedaan. Wel voor kortlopende 

opleidingen. Soms is er meer nodig: een computer om de lessen te volgen of 

werkkleding. Hiervoor kan een aanvraag worden gedaan.  

• Sociale contacten en vrijetijdsbesteding: Veel patiënten hebben niet de mogelijkheid om 

een weekend met familie door te brengen, een avondje uit te gaan, een museum te 

bezoeken of gewoon een middag te gaan winkelen. Een bijdrage in de reis- of 

verblijfskosten kan dan bijvoorbeeld helpen. 

• Leefstijl: Psychische problemen gaan vaak samen met lichamelijke klachten en vanwege 

hun psychische klachten kunnen patiënten een ongezonde leefstijl hebben: 

slaapstoornissen, roken, drugsgebruik, onregelmatig en onvoldoende gevarieerd eten, 

weinig bewegen. Een abonnement op de sportschool, wandelschoenen en dergelijke 

kunnen dan helpen. De Stichting Vrienden van GGZ Drenthe steunt in principe echter 

geen aanvragen voor de aanschaf van spullen voor dagelijks levensonderhoud.  

 

Uitsluitingen  

• De Stichting draagt niet bij aan kosten ten behoeve van algemene levensonderhoud 

• Aanvragen betreffende medische en paramedische kosten worden niet in behandeling 

genomen. Hieronder vallen ook tandartskosten en gebitsverzorging.   

• Aanvragen met periodiek terugkerende kosten worden niet in behandeling genomen.  

• Toekenningen zijn altijd eenmalig.  

• De stichting ondersteunt uitsluitend aanvragen waarvoor geen andere geldstromen als 

Bijzondere Bijstand of DUO beschikbaar zijn. De Stichting verzoekt de aanvrager en 

begeleider eerst gedegen onderzoek te doen of er geen andere financiële bronnen zijn.  

 

Patiënten kunnen voor ondersteuning op het gebied van participatie een beroep doen op de 

Stichting Vrienden van GGZ Drenthe. Hieronder staat onder welke voorwaarden dat kan en 

hoe aanvragen bij de stichting kunnen worden ingediend. 



 
 

 

 

Voorwaarden waaraan individuele aanvragen moeten voldoen 

 

1. Aanvragen voor een bijdrage door de Stichting Vrienden van GGZ Drenthe kunnen alleen 

worden ingediend door patiënten van GGZ Drenthe of namens hen door hun wettelijk 

vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of hun behandelaar / begeleider. 

2. De aanvrager is verantwoordelijk voor het verzenden van de factuur naar de 

penningmeester voor de financiële afhandeling. 

3. Een toekenning is persoonsgebonden en éénmalig. Er kunnen dus niet meerdere 

aanvragen voor dezelfde patiënt worden ingediend en er worden geen toekenningen in 

meerdere termijnen of over meerdere perioden gedaan. 

4. De Stichting Vrienden van GGZ Drenthe kent bedragen toe tot een maximum van  

€ 1000,--. 

5. Voor onkosten die al zijn gemaakt wordt geen vergoeding gegeven. 

6. De behandelaar / begeleider stelt zich ervoor verantwoordelijk en is er voor 

aansprakelijk dat de middelen overeenkomstig de aanvraag worden besteed. 

 



 
 

Aanvraagprocedure 

1. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze zijn ingediend door middel van 

het onderstaande aanvraagformulier, dat volledig moet zijn ingevuld en ondertekend. 

2. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst zolang de 

stichting over voldoende middelen beschikt. 

3. De Stichting Vrienden van GGZ Drenthe kan aanvragen laten beoordelen door een 

toetsingscommissie, ingesteld door het bestuur van de stichting, bestaande uit een 

behandel-/zorginhoudelijk deskundige, en/of een financieel deskundige en/of een 

ervaringsdeskundige. 

4. De toetsingscommissie kan voor de beoordeling van de aanvraag nadere informatie 

inwinnen en/of de aanvrager(s) zonodig uitnodigen voor een gesprek. 

5. De toetsingscommissie geeft een advies over de aanvraag aan het bestuur. Het bestuur 

beslist op de aanvraag. Tegen een beslissing van het bestuur kan geen beroep worden 

ingesteld. 

6. Het bestuur kan aan een toekenning voorwaarden of beperkingen verbinden. 

7. Aanvragers ontvangen binnen twee weken een schriftelijke beslissing op de aanvraag. 

Indien voor de beoordeling een langere termijn nodig is, ontvangen aanvragers daarvan 

bericht. 

 

Een paar voorbeelden 

1. Johanna is bij GGZ Drenthe in behandeling voor een trauma dat zij in haar tienerjaren 

heeft opgelopen. Zij had destijds zoveel last van haar aandoening, dat zij haar opleiding 

tot kapster niet heeft kunnen afmaken. Nu het beter met haar gaat is er een re-integra-

tietraject naar betaald werk gestart. Ze wil heel graag als kapster aan de slag, maar dan 

moet ze haar destijds afgebroken opleiding afmaken. Vanuit haar re-integratiebudget 

wordt een deel van de opleidingskosten vergoed, ze kan ook wel een deel zelf betalen, 

maar dat is samen niet voldoende. De Stichting Vrienden van GGZ Drenthe past het 

resterende deel tot een maximum van € 1000,00 bij. 

2. Maarten heeft last van regelmatig terugkerende psychoses. Wanneer hij psychotisch is, 

zorgt hij slecht voor zichzelf. Nu hij goed is ingesteld op medicatie en heeft geleerd om 

meer structuur in zijn leven te brengen, is het risico om weer psychotisch te worden 

verminderd. Maar zijn slechte lichamelijke conditie en overgewicht belemmeren hem in 

zijn functioneren. Hij is begonnen met sporten en de eerste effecten zijn merkbaar, maar 

het gaat erg langzaam. De sportschool biedt ook de mogelijkheid om met een personal 

coach een meer intensief programma te volgen. Dat wil Maarten graag, maar hij kan de 

extra contributie daarvoor niet opbrengen. Met een bijdrage van de Stichting Vrienden 

van GGZ Drenthe en steun vanuit het leefstijlprogramma van zijn zorgverzekeraar lukt 

het wel. 

3. Frans en Irene hebben elkaar leren kennen op de behandelafdeling waar ze allebei 

tijdelijk opgenomen zijn geweest. Ze hebben allebei een heel beperkt sociaal netwerk en 

komen heel weinig ‘onder de mensen’. Tijdens hun verblijf bij GGZ Drenthe bleek dat zij 

een belangstelling voor moderne schilderkunst deelden en een gezamenlijk uitstapje 

naar een museum is heel goed bevallen. Met een bijdrage van de Stichting Vrienden van 

GGZ Drenthe kunnen ze een Museumkaart kopen en meerdere tentoonstellingen 

bezoeken. De reiskosten dragen ze zelf. 



 
 

 

Stichting Vrienden van GGZ Drenthe 

 

De Stichting Vrienden van GGZ Drenthe geeft financiële steun aan activiteiten, diensten en 

middelen voor patiënten van GGZ Drenthe, die hun leven met een psychiatrische 

aandoening plezieriger maken of die hen kunnen helpen de weg te vinden in de 

maatschappij. Het gaat om doelen die niet worden gefinancierd uit zorggelden. De stichting 

werkt daarvoor samen met andere goede doelen organisaties, steunfondsen, bedrijven en 

donateurs. 

 

Voor mensen met een psychiatrische aandoening is het soms moeilijk om gewoon mee te 

doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld omdat zij weinig familie of bekenden hebben om hen 

daarbij te helpen. Maar ook omdat zij van heel weinig geld moeten rondkomen. Natuurlijk 

kunnen patiënten van GGZ Drenthe onverminderd rekenen op de noodzakelijke zorg, maar 

de ruimte voor nét dat beetje extra wordt steeds kleiner.  

 

De stichting Vrienden van GGZ Drenthe wil patiënten een steuntje in de rug geven om (weer) 

een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. 

 



 
 

Aanvraagformulier individuele ondersteuning Stichting Vrienden van GGZ 

Drenthe 

 

Lees voor het invullen de onderstaande toelichting! 

 

1. Uw naam 

naam:  

adres:  

postcode en woonplaats:  

telefoonnummer:  

e-mailadres:  

 

2. Waar bent u in behandeling? 

organisatieonderdeel / afdeling:  

soort behandeling: � ambulant 

� klinisch 

 

3. Wie is uw behandelaar of begeleider bij GGZ Drenthe die de aanvraag ondersteunt? 

naam:  

intern adres:  

intern telefoonnummer:  

intern e-mailadres:  

 

4. Naam aanvrager indien deze niet door de patiënt zelf wordt gedaan 

naam:  

adres:  

postcode en woonplaats:  

relatie tot de patiënt: � schriftelijk gemachtigde 

� wettelijk vertegenwoordiger 

� anders:  

 

5. Korte omschrijving van de aanvraag: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Motivatie van de aanvraag: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Financiële gegevens: 

a. totale kosten van de voorziening € 

b. Eventuele eigen bijdrage patiënt / bijdrage 

van derden 

€ 

c. gevraagde bijdrage door de Stichting 

Vrienden van GGZ Drenthe 

€ 

 

8. Overige informatie die voor de aanvraag van belang is: 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening: 

naam:  

Datum:  

handtekening:  

 

 

 

 

Toegevoegde bijlagen: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Het ingevulde formulier sturen naar: 

 
Stichting Vrienden van GGZ Drenthe 

p/a Hoofdgebouw GGZ Drenthe Assen, secretariaat 1
e
 verdieping 

Postbus 30007 

9400 RA ASSEN 

 

Of mail een scan van het ingevulde formulier naar vriendenvan@ggzdrenthe.nl.   

 



 
 

In te vullen door het bestuur van de Stichting Vrienden van GGZ Drenthe 

 

Besluit bestuur:  De aanvraag wordt gehonoreerd 

 Met voorwaarden 

 Zonder voorwaarden 

 De aanvraag wordt niet gehonoreerd 

Toelichting:  

 

 

 

Datum Handtekening bestuur: 

 



 
 

Toelichting bij het aanvraagformulier individuele ondersteuning Stichting 

Vrienden van GGZ Drenthe 

 

Vraag 1. 

Er kunnen alleen aanvragen worden gedaan ten behoeve van personen die patiënt zijn van 

GGZ Drenthe, dat wil zeggen die actueel in behandeling of zorg zijn bij GGZ Drenthe. 

 

Vraag 2. 

Hier aangeven bij welke afdeling de patiënt in behandeling is (bijvoorbeeld: ‘Volwassenen 

Langdurige Zorg, FACT-team Assen’ of ‘FPK, Afdeling De Boeg’). Graag aankruisen of de 

behandeling ambulant (zonder opname) of klinisch (met opname) is. 

 

Vraag 3. 

Aanvragen moeten worden ondersteund door de behandelaar of begeleider van de patiënt. 

Als de patiënt niet zelf de aanvraag kan indienen, kan de behandelaar / begeleider dit 

namens de patiënt doen. De behandelaar / begeleider stelt zich ervoor verantwoordelijk en 

is ervoor aansprakelijk dat de middelen overeenkomstig de aanvraag worden besteed. 

 

Vraag 4. 

Aanvragen voor een bijdrage door de Stichting Vrienden van GGZ Drenthe kunnen ook 

namens de patiënt worden ingediend door hun wettelijke vertegenwoordiger 

(bewindvoerder, mentor of curator) of een gemachtigde (in dat geval een kopie van de 

schriftelijke machtiging toevoegen). 

 

Vraag 5. 

Hier graag beknopt en duidelijk aangeven voor welk doel de aanvraag wordt ingediend. In 

ieder geval vermelden: 

• om welke voorziening het gaat (bijv.: volgen van een opleiding, inrichting van een 

woning, uitstapje met familie, volgen van een sportprogramma, enz.); 

• wat de patiënt daarmee wil bereiken (bijv.: betere kans op betaald werk, weer 

zelfstandig kunnen wonen, meer sociale contacten, betere lichamelijke gezondheid, 

enz.); 

• hoe dit aansluit bij de behandeling of zorg die GGZ Drenthe de patiënt biedt. 

 

Vraag 6. 

Hier graag de motivatie voor de aanvraag toelichten. Waarom kan de patiënt het onder 

vraag 5 beschreven doel niet zonder steun van de Stichting Vrienden van GGZ Drenthe 

bereiken? Welke belemmeringen zijn er? Wat is er al gedaan om het doel op een andere 

manier te bereiken en waarom is dat niet gelukt? 

 

Vraag 7. 

Hier graag  

-  onder (a) de totale kosten van de voorziening opgeven (materiaal waar dat uit blijkt als 

 bijlage toevoegen),  

- onder (b) de hoogte van een eventuele de eigen bijdrage en  

- onder (c) de gevraagde bijdrage door de Stichting Vrienden van GGZ Drenthe (= a – b). 

Het bedrag onder (c) mag niet meer zijn dan € 2.500,--. 

Een toekenning is persoonsgebonden en éénmalig. Er kunnen dus niet meerdere aanvragen 

voor dezelfde patiënt worden ingediend en er worden geen toekenningen in meerdere 



 
 

termijnen of over meerdere perioden gedaan. Voor kosten die al zijn gemaakt wordt geen 

vergoeding gegeven. 

Vraag 8. 

Hier kunnen aanvullende gegevens worden ingevuld die voor de aanvraag van belang zijn 

(bijv.: personen bij wie zonodig informatie kan worden opgevraagd, andere betrokkenen bij 

de aanvraag, afwijkende contactgegevens, enz.). 

 

Het formulier moet ondertekend zijn door de patiënt zelf of namens de patiënt door de 

gemachtigde/wettelijke vertegenwoordiger of de behandelaar/begeleider. 

 

 

 


