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Dit is een landelijk overzicht van interculturele GGZ-instellingen en organisaties
die maatschappelijke ondersteuning bieden op cultuursensitieve wijze.
Dit overzicht is opgesteld door ARQ Kenniscentrum Migratie, onderdeel van
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
ARQ Kenniscentrum Migratie streeft naar optimale psycho-sociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten. Om dit doel te
bereiken richten wij ons op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang
van de zorgketen, de inzet van preventieve interventies, vroeg signalering
van psychische klachten, en het optimaliseren van effectieve curatieve zorg.
Onze ruime kennis en ervaring met cultuursensitieve, curatieve behandelmethoden gericht op psychotrauma, delen wij via kennisdisseminatie en
deskundigheidsbevordering.
Bezoek onze website voor meer informatie:
 migratie.arq.org

Organisaties die bij ons bekend zijn, staan vermeld in dit overzicht. De informatie
die vermeld staat, is afkomstig van de websites van de betreffende organisaties.
Dit overzicht pretendeert niet compleet te zijn. Mocht u een zorgorganisatie kennen
die cultuursensitief werkt en nog niet op deze lijst vermeld staat, mailt u dan de
naam van de organisatie en de website link naar: kc-migratie@arq.org.
We geven geen oordeel of de genoemde organisaties daadwerkelijk cultuursensitief
werken en ook niet over de kwaliteit van zorgverlening die zij bieden. Voor de inhoud en
mogelijke wachttijden, verwijzen we naar de websites van de betreffende organisaties.
Per 1 januari 2022 is de talentolk onderdeel van de financieringssystematiek van de
GGZ en wordt daarmee vergoed. De talen die in deze sociale kaart genoemd staan,
betekent dat de organisaties medewerkers in dienst hebben die deze talen beheersen.
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Hoog-specialistische GGZ gericht op psychotrauma
bij vluchtelingen
Landelijk

ARQ Centrum’45
ARQ Centrum’45 is onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
TOPGGz-erkende landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma.
ARQ Centrum’45 behandelt mensen met complexe psychotraumaklachten die
het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld (bijvoorbeeld geweld tijdens
het werk). Er zijn diverse expertiseteams, o.a. vluchtelingen, kind/gezin en trauma,
seksueel geweld, traumatische rouw.









Diemen (dagbehandeling vluchtelingen) en Oegstgeest (kliniek)
Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
Alle talen, tolken worden ingezet indien nodig
www.arqcentrum45.org
Bureau Aanmelding en Informatie T 088 - 330 55 11
ARQ Centrum’45 algemeen 		
T 071 - 519 15 00
arqcentrum45@arq.org

Noord-Nederland

De Evenaar

De Evenaar is het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland,
gespecialiseerd traumacentrum.
De Evenaar is een expertisecentrum voor mensen met psychiatrische problematiek
én een andere culturele achtergrond. De Evenaar biedt zorg aan deze cliënten en
ondersteunt hulpverleners vanuit hun specifieke expertise. Veel mensen worden
door hun andere culturele achtergrond niet goed begrepen. Bij de Evenaar is er
ervaring hoe hiermee om te gaan. Voordat met de behandeling gestart wordt, vindt
een uitgebreide intake plaats. Het cultureel interview vormt hier een onderdeel van.







   

Beilen en Heerenveen
Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
Alle talen, tolken worden ingezet indien nodig
evenaar.ggzdrenthe.nl
T 0593 - 53 58 42
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Oost-Nederland

GGNet

GGNet biedt ondersteuning op het gebied van interculturele zorg. De zorg is
gericht op de mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse
samenleving wonen. GGNet richt zich op asielzoekers in Asielzoekerscentra
(AZC), statushouders en migranten. Ook geeft GGNet trainingen voor professionals
die werken met een of meerdere van deze doelgroepen.








Divers in regio Overijssel, Oost-Gelderland
Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
Alle talen, tolken worden ingezet indien nodig
ggnet.nl/behandelingen/interculturele-zorg
T 088 - 933 19 19 (vraag naar secretariaat Interculturalisatie)
interculturalisatie@ggnet.nl

Pro Persona
Pro Persona heeft een transcultureel team in Arnhem en Nijmegen. Dit team
is gespecialiseerd in ambulante transculturele psychiatrie voor migranten en
vluchtelingen/asielzoekers, al dan niet gedocumenteerd. Pro Persona heeft
tevens een consultatie en second opinion functie.








   

Arnhem en Nijmegen
Jongeren/volwassenen/ouderen
Alle talen, tolken worden ingezet indien nodig
www.propersona.nl
T 024 - 343 65 00
secretariaat.jeugd.ouderen.nijmegen@propersona.nl
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Midden-Nederland

Sinai Centrum

Veel voorkomende psychische klachten bij vluchtelingen zijn PTSS, angst,
depressies, slaapproblemen en spanningen. Vaak zijn mensen prikkelbaar
en voortdurend alert op mogelijk gevaar. Met de juiste aanpak is PTSS bij
vluchtelingen goed te behandelen. Het Sinai Centrum biedt die behandeling,
op de locaties in Amersfoort, Amstelveen en Amsterdam. De behandelaren
combineren hun jarenlange ervaring met traumabehandeling met ‘contextkennis’:
kennis over de situatie waarin vluchtelingen zich in het land van herkomst
bevonden, en over de risicofactoren hier.








Amstelveen, Amsterdam en Amersfoort
Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
Alle talen, tolken worden ingezet indien nodig
www.sinaicentrum.nl/voor-wie/vluchtelingen
T 020 – 545 72 00
T 033 – 800 71 00
aanmelden@arkin.nl

Zuid-Nederland

Reinier van Arkelgroep
Reinier van Arkelgroep biedt interculturele psychiatrie. Het psychotraumacentrum heeft een cultuurspecifiek behandelaanbod. Er wordt rekening
gehouden met de cultuur en land van herkomst van cliënten en met verschillen
tussen mannen en vrouwen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in groepen. In een
groep kunnen mensen met elkaar contact opbouwen en onderling steun bieden aan
elkaar zodat buiten de behandeling een steunsysteem kan worden opgebouwd.
Het psychotraumacentrum zet - indien nodig en beschikbaar - tolken in, die patiënten
in de individuele en in de groepsbehandeling bijstaan om elkaar niet alleen te kunnen
verstaan maar vooral te kunnen begrijpen.

Den Bosch en Vught
 Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
 Alle talen, tolken worden ingezet indien nodig
 www.reiniervanarkel.nl
	Aanmelden, intake en advies:
T 073 - 658 68 68
Overige vragen, receptie: 		
T 073 - 658 51 11
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Forensisch psychiatrische zorg
Landelijk

Veldzicht, Centrum voor transculturele psychiatrie

Klinische psychiatrische zorg en forensisch psychiatrische zorg voor patiënten
met veelal een niet-Nederlandse achtergrond. Er verblijven patiënten met
zeer uiteenlopende juridische statussen en zorgtitels, waaronder asielzoekers
en ongedocumenteerden.
Veldzicht helpt patiënten met complexe psychiatrische problemen. Veel patiënten
in Veldzicht hebben een andere culturele achtergrond. Sommigen pleegden door
hun psychische stoornis misdaden. In Veldzicht krijgen ze intensieve zorg in een
beschermde omgeving.







   

Balkbrug
Volwassenen
Alle talen, tolken worden ingezet indien nodig
www.ctpveldzicht.nl
Aanmelden van patiënten Bureau Plaatsing:
T 088 - 074 28 00 (24/7 - opname in overleg, ook in het weekend mogelijk)
Centraal telefoonnummer: 				
T 088 - 074 28 00
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Zorg bij geweld in afhankelijkheidsrelaties
Landelijk

Fier, expertise- en behandelcentrum geweld
in afhankelijkheidsrelaties

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van
geweld in afhankelijkheidsrelaties. Binnen de landelijke afspraken is de
functie expertise en behandeling op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar benoemd als landelijke functie. Op de locatie in Den Haag
wordt ambulante begeleiding geboden en specialistische behandeling van kinderen,
jongeren (meisjes en jongens) en volwassenen die geweld hebben meegemaakt.
Denk hierbij aan kindermishandeling, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld,
seksueel geweld en complexe scheiding. De hulp is ook geschikt voor asielzoekers
en statushouders.
Fier biedt opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier is
gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging.
Er wordt intensief samengewerkt met gespecialiseerde diensten van politie en OM,
zoals het landelijk Expertise Centrum eergerelateerd geweld en het Stelsel Bewaken
en Beveiligen (SBB). Binnen de Veilige Veste biedt Fier een uniek veiligheidsniveau
voor bedreigde en getraumatiseerde (jonge) mensen.
Fier biedt ambulante hulp, behandeling en 24-uurs opvang- en behandelvoorzieningen
voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Cliënten hebben te maken
met loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, huiselijk geweld, mensenhandel,
seksueel geweld, kindermishandeling, conflictscheidingen en trauma’s.
Aanbod: 24-uurs opvang- en behandelvoorzieningen, Ambulante hulp, Behandeling
(klinisch en ambulant), Maatschappelijke participatie en Onderwijs.







   

Leeuwarden, Groningen, Rotterdam, Den Haag
Alle leeftijden
www.fier.nl
T 058 - 215 70 84
info@fier.nl
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Interculturele eerste en tweedelijns GGZ
Landelijk

i-psy, interculturele psychiatrie
i-psy biedt behandeling die rekening houdt met cultuur en geloofsovertuiging. Bij i-psy werken hulpverleners die naast Nederlands bijvoorbeeld
ook Turks, Marokkaans, Arabisch, Pools, Russisch, Frans, Engels of andere
talen spreken. i-psy is gevestigd in verschillende plaatsen in Nederland.









   

 lmere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede,
A
Gouda, Heerhugowaard, Leiden, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg,
Utrecht, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle.
Alle leeftijden
Veel talen beschikbaar, verschilt per locatie
www.ipsy.nl
T 088 - 358 96 00
info@i-psy.nl
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Sensa Zorg
Sensa Zorg is een organisatie met 150 zorgprofessionals, uit meer dan 30
verschillende culturen met 23 verschillende talen. Sensa Zorg biedt cultuursensitieve GGZ behandeling en ambulante ondersteuning aan volwassenen,
verzorging en verpleging, kraamzorg, Jeugd-GGZ en specialistische jeugdzorg in achterstandswijken. Sensa Zorg staat voor klantgerichte zorg die past bij de
culturele achtergrond van de cliënt en biedt zorg aan cliënten van iedere afkomst,
geloof of geaardheid. Per 1 januari 2021 heeft Sensa Zorg een overeenkomst
voor jeugdhulp in het werkgebied Breda en omgeving. Dit betreft de volgende
gemeentes: Breda, Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Sensa Zorg
biedt hier jeugdhulp, basis- en specialistische Jeugd GGZ, ambulante (gezins)
begeleiding en begeleiding in ‘Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)’.
 	Amsterdam en omgeving, West-Friesland en omgeving, IJmond gebied,
Zuid Kennemerland, Zaanstreek en Waterland, Haarlemmermeer, Haaglanden,
Almere, Lelystad en Breda en omgeving (alleen jeugdhulp)
 Alle leeftijden
 Veel talen, verschilt per locatie
 www.sensazorg.nl
 T 085 - 273 32 63
 info@sensazorg.nl
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Trauma Centrum Nederland
Trauma Centrum Nederland (TCNL) richt zich op de behandeling van PTSS
(post-traumatische stress stoornis) in een zeer intensief, kortdurend
behandelprogramma. TCNL heeft een klinisch programma en een programma
voor dagbehandeling. Het klinische programma duurt 8 dagen, en bij uit
zondering 15 dagen. Vluchtelingen volgen meestal het programma van 15 dagen.
De dagbehandeling is 1x4 of 2x4 aaneengesloten dagen. De cliënten in het klinische
programma verblijven gedurende deze 8 of 15 dagen op de locatie in Vorden, in
de buurt van Zutphen. Dagbehandelingscliënten gaan naar huis, of zoeken zelf een
locatie in de buurt om te overnachten.
Het programma is als volgt: er zijn twee individuele sessies per dag bij de psycholoog (met EMDR en exposure), twee groepssessies beeldende therapie en twee
sessies psychomotore therapie in dezelfde groep. Deze groepen bestaan uit 7
cliënten. Het avondprogramma bestaat uit een sessie ontspanning en een sessie
psycho-educatie.
Cliënten kunnen tijdens de intakes hun dieet- en andere wensen doorgeven.
Er worden elke dag verse maaltijden gekookt, rekening houdend met bijv. halal
voeding. Ook is bij de klinische opname 24 uur per dag verpleegkundige ondersteuning aanwezig. Cliënten hebben allemaal hun eigen kamer met sanitair. Ook
kan er voor hen de was gedaan worden.
Als de cliënten geen Engels of Nederlands spreken, wordt er tijdens de sessies
gebruik gemaakt van de tolkentelefoon. Voor asielzoekers met een COA-nummer
kunnen deze geregeld worden via Trauma Centrum Nederland. Voor overige
niet-Nederlands sprekende cliënten is dat helaas tot 1-1-2022 nog niet het geval.
Intakes vinden plaats via beeldbellen, zodat cliënten niet hoeven te reizen








   

Vorden
Volwassenen
Tolken kunnen mogelijk ingezet worden
www.tcnl.nl
T 088 - 0 22 11 00
info@tcnl.nl
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FamilySupporters
FamilySupporters biedt advies, praktische hulp, diagnostiek en behandeling.
Ze zijn actief in GGZ, jeugdhulp, Wmo en langdurige zorg, op verwijzing van
arts of gemeente maar ook particulier. FamilySupporters is er voor alle
leeftijden, van 0 tot 100+ jaar en is actief in diverse regio’s in Nederland.
Zij werken cultuursensitief en hebben meertalige medewerkers in dienst. Het
verschilt per regio welke talen en welke hulp (GGZ/maatschappelijke ondersteuning/
jeugdhulp) beschikbaar zijn.
 	Amstel-Meerlanden, Amsterdam, Amsterdam-Noord/Zaanstreek-Waterland,
Drechtsteden, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en Eemland, Haaglanden,
Kennemerland, Maas en Waal, Midden-Gelderland en Noordkop
 Alle leeftijden
 Diverse talen beschikbaar, verschilt per locatie
 www.familysupporters.nl
 T 085 - 025 00 99
 info@familysupporters.nl
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Midden Nederland

NOAGG

NOAGG, Centrum voor transculturele geestelijke gezondheidszorg.
NOAGG biedt transculturele psychiatrische hulpverlening aan mensen bij
wie cultuurspecifieke factoren van belang zijn bij het ontstaan en aanhouden
van psychische problemen. Het voornaamste doel van NOAGG is het toegankelijker
maken en verbeteren van de hulpverlening voor mensen met een niet-westerse
achtergrond. In het bijzonder richt NOAGG zich op mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Iraanse of Afghaanse achtergrond. NOAGG biedt
cultuursensitieve behandelingen, die aansluiten bij de persoonlijke levenssituatie
van cliënten en houdt daarbij rekening met hun specifieke culturele kaders. NOAGG
werkt volgens de spelregels van de basis-ggz.







Utrecht en Zeist
Volwassenen
Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Turks
www.noagg.nl
T 030 - 230 85 10

GGz Centraal
GGz Centraal heeft een Vluchtelingen Programma in Amersfoort en Lelystad.
Dit team is gespecialiseerd in poliklinische behandeling aan asielzoekers en
statushouders met PTSS. Deze doelgroep heeft een bijzondere context door
hun gedwongen vlucht, onzekere asielaanvraagprocedure, cultuurverschillen,
post-migratie stress, specifieke somatische complicaties en dergelijke.
Het multidisciplinaire team wordt ingezet bij de asielzoekerscentra en statushouders
van het adherentiegebied van GGz Centraal. Dit team met specifieke culturele
competenties en cultuurbewustzijn heeft tevens een consultatie functie aan hulpverleners binnen de eigen organisatie.
Amersfoort en Lelystad
Kinderen vanaf 6 jaar, volwassenen en ouderen
Alle talen, tolken telefoon wordt ingezet indien nodig
www.ggzcentraal.nl
 GGz Centraal Algemeen T 033 460 96 09 / aanmelden T 036 - 521 02 00
	info@ggzcentraal.nl
 aanmelden centraalaanmeldbureauflevoland@ggzcentraal.nl
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Psychotraumacentrum Azadi
Stichting Psychotraumacentrum Azadi is een bovenregionaal behandelcentrum voor mensen die lijden onder de gevolgen van ernstige traumatische
ervaringen. Psychotraumacentrum Azadi biedt behandeling aan jongvolwassenen
en volwassenen met klachten die voortkomen uit een psychotrauma.
Het centrum is er voor (jong)volwassenen met trauma- en stressgerelateerde
klachten, PTSS, depressie, angst, stress en burn-out. Azadi kan ook mensen die
Farsi spreken in hun eigen taal behandelen.








Bilthoven en Rijswijk
(jong) Volwassenen
Farsi
psychotraumacentrumazadi.nl
T 06 - 38 29 55 50
info@ptcazadi.nl

Amigh
Transculturele Systeemtherapie en Coaching Amigh in Utrecht maakt het
mogelijk voor Iraanse en Afghaanse (Farsi en Dari sprekende) cliënten om
behandeling te krijgen in hun eigen taal. Mevrouw Keshvar Amigh heeft de
psychotherapeutische opleiding tot Systeemtherapeut /relatie- en gezinstherapeut
(post master/ post doctorale niveau) gevolgd. Zij biedt individuele therapie,
groepstherapie en relatietherapie. Mw. Amigh is gecertificeerd in onderstaande
soorten therapie: Cognitieve gedragstherapie (CGT), Inter-persoonlijke therapie
(IPT), Traumabehandeling (methodieken: Exposure en EMDR), Acceptatie en
commitment therapie (ACT), Emotionally focused therapy (EFT).








   

Utrecht
Volwassenen
Dari, Engels, Farsi
www.amigh.nl
T 06 – 19 66 12 21
info@amigh.nl
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Tabesh
Praktijk voor psychotherapie Tabesh te Amersfoort maakt het mogelijk
voor Iraanse en Afghaanse (Farsi en Dari sprekende) cliënten om behandeling
te krijgen in hun eigen taal. Mevrouw Mahnaz Tabesh is psycholoog (NIP),
cognitieve gedragstherapeute en psychotherapeute BIG-geregistreerd.
Zij past diverse methodieken toe zoals cognitieve gedragstherapie, schema
gerichte therapie, EMDR, Inzichtgevende therapie, oplossingsgerichte therapie,
relatie- en gezinstherapie.








   

Amersfoort
Volwassenen
Dari, Engels, Farsi
www.tabesh.nl
T 06 – 36 27 92 34
psytabesh@gmail.com
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Midden-Oost Nederland

Evergreen-GGZ

Evergreen-GGZ is een erkende GGZ-instelling en gespecialiseerd in
interculturele behandeling en begeleiding voor zowel kinderen/jeugd als
volwassenen. De specialisten bieden zorg op maat aan. Hierbij houden speciaal
getrainde zorgverleners rekening met cultuur, religie, taal, etniciteit en sociaalmaatschappelijke achtergrond van de cliënt. Evergreen-GGZ biedt gespecialiseerde
ambulante zorg voor vrijwel alle soorten problematiek met uitzondering van zeer
crisisgevoelige problematiek. Evergreen-GGZ levert geestelijke gezondheidszorg
op maat aan mensen met verschillende culturele achtergronden. Evergreen-GGZ richt
zich voornamelijk op interculturele psychologie. De gedachte van Evergreen-GGZ is
dat hulpverlening in eigen taal met kennis van cultuur en religie, de hulp in de vorm
van behandeling c.q. begeleiding, ten goede zal komen en het genezingsproces zal
bevorderen.








   

Arnhem, Nijmegen, Tiel, Ede, Veenendaal en Wageningen
Alle leeftijden
Onbekend
evergreen-ggz.nl
T 026 - 737 04 56
info@evergreen-ggz.nl
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Saleem GGZ
Saleem staat voor gezond en mentaal beter. Het staat ook voor genezing en
zuiverheid. Saleem GGZ streeft ernaar dat patiënten met behulp van hun zorg
mentaal beter worden en om een gezond/stabiel leven te leiden. Saleem
GGZ biedt een transparant, evidence-en practice-based behandelaanbod
aan volwassenen vanaf 18 jaar met enkelvoudige psychische tot complexe
psychiatrische problematiek. Saleem GGZ biedt zowel behandelingen (basis GGZ
en specialistische GGZ) als diagnostiek. In de praktijk wordt dit behandelaanbod
uitgevoerd door gespecialiseerde en daarvoor gekwalificeerde hulpverleners van
verschillende disciplines. Transculturele expertise op zowel het gebied van diagnostiek als behandeling staan hoog in het vaandel. Er is oog voor de samenhang
tussen lichaam en geest en aandacht voor cultuur, religie en identiteit van patiënt
en het systeem.
Saleem GGZ besteedt veel aandacht aan de culturele achtergrond. Daarom hebben
zij behandelaren in dienst met verschillende culturele achtergronden, zij spreken
verschillende talen zoals Nederlands, Engels, Turks, Klassiek Arabisch, Marokkaans
Arabisch, Berbers.








   

Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Enschede
Volwassenen
Arabisch, Marokkaans, Turks, Engels en Frans
saleemggz.nl
T 06 - 234 20 80
info@saleemggz.nl
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West- en Midden-Nederland

ETT: Expertisecentrum voor Transculturele Therapie
GGZ-instelling Expertisecentrum Transculturele Therapie behandelt kinderen,
jongeren, gezinnen en volwassenen met psychische of psychiatrische klachten
en/of problemen. De instelling werkt vanuit de transculturele benadering in
systeemtherapie, psychotherapie en psychiatrie. Diverse talen beschikbaar.
In Amsterdam is een Eritrese systeemtherapeute beschikbaar, zij spreekt Tigrinya.










   

 msterdam, Rotterdam en Utrecht. In Rotterdam kan niet extern worden
A
aangemeld worden, alleen via het eigen netwerk van de behandelaren zelf.
Jeugdhulp aan jeugd uit de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Beemster, Edam-Volendam, Diemen, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel,
Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad
Alle leeftijden (kinderen en volwassen)
Diverse talen, verschilt per locatie
www.transcultureletherapie.nl
T 06 - 13 95 66 08
info@transcultureletherapie.nl
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Esens GGZ
Esens is een specialistische GGZ-instelling voor de ambulante behandeling
van psychische en psychiatrische stoornissen. Naast de reguliere zorg
verlening beschikt Esens over een uitgebreide expertise op het gebied van
migratie en geestelijke gezondheidszorg en ruime kennis van de Turkse en Marokkaanse cultuur. Dit leidt tot een beter begrip van het probleem van een cliënt, zorgt
dat een behandeling effectiever verloopt en heeft daardoor een gunstig effect op
het behandelresultaat.
Esens GGZ wil taal of culturele achtergrond geen belemmering laten zijn voor het
bevorderen van het herstel van de cliënt. Mocht het nodig zijn dan is het binnen
Esens mogelijk om gesprekken te voeren in de eigen taal. Esens GGZ heeft therapeuten die Turks en Arabisch spreken.








   

Utrecht, Rotterdam, Tilburg
Volwassenen
Arabisch en Turks
www.esensggz.nl
T 030 - 246 73 93
info@esensggz.nl
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Sanctuary Kliniek
Stichting Sanctuary Kliniek is een zorginstelling die specialistische zorg
biedt voor cliënten van alle leeftijden met psychiatrische stoornissen. De
polikliniek richt zich op cliënten uit Alphen aan den Rijn en omliggende
woonkernen. Sanctuary Kliniek verwelkomt zowel cliënten van Nederlandse als
niet-Nederlandse afkomst en richt zich ook op transculturele psychiatrie.
Behandelingen worden in principe in het Nederlands gegeven, maar kunnen vaak
ook in andere talen worden aangeboden, onder andere Engels, Arabisch, Turks,
Farsi, Italiaans, Spaans en Roemeens.
Sanctuary Kliniek onderscheidt zich door een herstelgericht en holistisch perspectief
en biedt cliënten somatische screening en psychosociale ondersteuning in combinatie met pro-educatie en pro-arbeid aanpak. Alles is onder één dak beschikbaar,
door een speciaal samengesteld multidisciplinair team, dat zowel de psychiatrische
kant als de sociale en somatische kant belicht. Het team staat onder leiding van een
kinder- en jeugdpsychiater en bestaat uit een ANIOS, psychiatrisch verpleegkundige,
systeemtherapeut, GGZ Agoog, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagoog en
onderwijsdeskundige.








   

Alphen aan de Rijn
Alle leeftijden
Engels, Arabisch, Turks, Farsi, Italiaans, Spaans en Roemeens
sanctuarykliniek.nl
T 0172 - 60 19 24
info@sanctuarykliniek.nl
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West-Nederland

GGZ Integraal

GGZ Integraal is een instelling voor psychotherapie, psychologische-, en
psychomedische zorgverlening. GGZ Integraal heeft vestigingen in Leiden,
Haarlem en Den Haag. Er werken psychotherapeuten, een systeemtherapeut,
GZ- en klinisch psychologen, artsen en psychiaters. Een aantal medewerkers komt
oorspronkelijk uit andere culturen, is meertalig en thuis op het gebied van diverse
culturele en migratie-gerelateerde thema’s. Deze variatie in achtergrond maakt
GGZ Integraal sterk in de diagnostiek en behandeling, niet alleen in reguliere zin
maar ook bij andere bijzondere populaties (denk aan migranten en getraumatiseerde
vluchtelingen). Behandeling is in meerdere talen mogelijk.







   

Leiden, Haarlem en Den Haag
Volwassenen
Diverse talen, verschilt per locatie
www.ggzintegraal.nl/contact
T 085 - 041 00 71
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Regio Amsterdam

Leven en Zorg

Leven en Zorg biedt zowel GGZ behandeling als ambulante thuisondersteuning
en besteedt veel aandacht aan de culturele achtergrond. De afkomst en
gewoontes zijn belangrijk voor wie een cliënt is. Daarom heeft Leven en Zorg
behandelaren in dienst met verschillende culturele achtergronden. Tevens spreken
zijn verschillende talen, zoals Nederlands, Engels, Duits, Klassiek Arabisch, Marokkaans Arabisch, Berbers, Turks, Farsi en Dari.

Amsterdam
 Kinderen (5-18 jaar) en volwassenen
 	Duits, Engels, Klassiek Arabisch, Marokkaans Arabisch,
Berbers, Turks, Farsi en Dari
 levenenzorg.nl
 T 020 - 820 82 30
 info@levenenzorg.nl

InterGGZ
InterGGZ is een praktijk voor interculturele psychotherapie in Amsterdam
west. De praktijk is een samenwerking van psychologen. InterGGZ onderscheidt zich doordat binnen de behandelingen rekening gehouden wordt met
culturele opvattingen van cliënten. Hiernaast streeft InterGGZ ernaar om de normen
en waarden van cliënten te begrijpen, alsook te respecteren en te betrekken binnen
de behandelingen.
InterGGZ biedt behandelingen aan in verschillende talen zoals Nederlands, Engels,
Turks, Marokkaans-Arabisch en Zuid-Berbers. Hierdoor worden taal- en culturele
barrières opgeheven.








   

Amsterdam
Volwassenen
Engels, Turks, Marokkaans-Arabisch en Zuid-Berbers
www.interggz.nl
T 020 - 341 92 66
info@interggz.nl
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Vish Psychiater
Psychiater drs. Vishtaseb Akbarkhanzadeh heeft een vrijgevestigde
psychiatrische praktijk in de regio Amsterdam. Hij kan Farsi sprekende
cliënten in eigen taal behandelen. Hij behandelt voornamelijk schizofrenie,
depressie en angst. Tevens heeft hij een specialisatie in trauma (PTSS)
en ADHD.








Amsterdam
Volwassenen
Engels, Farsi
www.vishpsychiater.nl
T 020 - 612 23 00 / T 06 - 19 42 12 27
info@vishpsychiater.nl

Spiritual Psychologen praktijk
Binnen onze praktijk kunnen volwassenen en adolescenten terecht voor
psychologische hulpverlening en diagnostiek. We leggen meer focus op de
kwaliteiten en mogelijkheden van onze patiënten, waarbij er gepoogd wordt
om zo nauw mogelijk samen te werken met het steunsysteem. Wij hanteren
tevens een cultuur-sensitieve aanpak.
Bij Spiritual Psychologen praktijk wordt gewerkt met interculturele hulpverlening
en het werken met klachten die o.a. cultureel, religieus en migratie gekleurd zijn.
Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van onderdelen uit verschillende
psychologische behandelmethoden, waaronder psycho-educatie, motiverende
gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie, EMDR, imaginaire exposure,
schematherapie, maar ook relaxatie- en ontspanningsoefeningen.








   

Amsterdam
Volwassenen
Engels, Turks
www.psycholoog.amsterdam
T 06 - 87 86 56 65
info@psycholoog.amsterdam.nl
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Regio Rotterdam

CoTeam, Cultural Oriented Trauma Expertise Approach
& Motivation
CoTeam is opgericht door de Syrische psychiater Aram Hasan. Het team
bestaat uit mensen met verschillende expertise in de behandeling en bij de
begeleiding van vluchtelingen.
GGZ Behandeling: Het CoTeam kan behandeling bieden op het gebied van angst,
depressie, trauma, relatie en of gezinsproblematiek. Behandeling is mogelijk is de
talen: Arabisch, Russisch, Koerdisch, Engels en Servo-Kroatisch.
Individueel kan CoTeam een bijdrage leveren wat betreft screening/cultureel
georiënteerde diagnostiek of een second opinion op verzoek van huisartsen,
buurtteams en/of gemeente. CoTeam kan meedenken bij complexe casussen.
Eventueel kan de cliënt bij het CoTeam in behandeling komen en/of kunnen adviezen
gegeven worden voor doorverwijzing.








Rotterdam
Alle leeftijden
Arabisch, Russisch, Koerdisch, Engels en Servo-Kroatisch
aramhasan.com/coteam
T 010 - 210 92 08
info@coteam.nl

Stichting Sarya
Sarya is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg die ambulante en
cultuursensitieve zorg biedt aan mensen met psychische en/of psychiatrische
problematiek, in de leeftijd vanaf 18 jaar in de regio Zuid-Holland.








   

Rotterdam
Volwassenen
Nederlands, Engels, Frans, Turks, Marokkaans Arabisch, Berbers,
Klassiek Arabisch, Pools, Russisch, Indonesisch, Moluks-Maleis, Dari en Farsi
stichtingsarya.nl
T 010 - 465 99 59
info@stichtingsarya.nl
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Cirya GGZ
Cirya GGZ is een zorgaanbieder die actief is in de regio Zuidwest Nederland.
Door de kleinschaligheid is Cirya in staat om de cliënt centraal te stellen,
korte communicatielijnen aan te houden en flexibel in te spelen op diverse
hulpvragen. De beschikbare talen zijn Turks en Pools.








   

Dordrecht en Rotterdam
Kinderen, jongeren en volwassenen
Pools en Turks
www.cirya.nl
T 078 - 616 03 21
info@cirya.nl
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Care-4 All
Care-4 All biedt (specialistische) individuele begeleiding, gezinsbegeleiding
en begeleiding/coaching op school. Care-4 All is actief binnen de GGZ,
jeugdhulp, Wmo en Wet langdurige zorg. Zij zijn er voor mensen van alle
leeftijden, van 0 tot 100+ jaar.
De impact van een migratieverleden, taalbarrière en andere (al dan niet religieuze)
culturele gewoonten vragen om een cultuursensitieve benadering. Het gespecialiseerde team van Care-4 All heeft professionals met verschillende culturele achtergronden, geloofsovertuigingen en spreken de taal, waardoor aansluiting makkelijker
te vinden is. Ook werkt Care-4 All met een beëdigd tolk die vele talen machtig is en
ingezet kan worden waar nodig. Care-4 All heeft geen wachtlijsten en kan casuïstiek per direct oppakken.

Midden- en Zuid-Holland (locatie in Dordrecht)
 Alle leeftijden (kinderen, volwassenen, ouderen)
 	Turks, Arabisch, Marokkaans, Berbers, Tarifit, Tamazigt, Algerijns,
Bosnisch, Papiaments (Antilliaans), Spaans, Congolees, Engels,
Tigrinya (Eritrea) en Syrisch
 www.care-4all.com
 T 06 - 51 89 65 85
 info@care-4all.com
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MiSi NeuroPsy
MiSi NeuroPsy is een diagnostiek- en behandelcentrum (BGGZ/SGGZ) in
het centrum van Rotterdam die hoogwaardige vergoede psychologische zorg
levert. Daarnaast biedt MiSi NeuroPsy particuliere behandeling en begeleiding.
Hierbij is oog voor de diversiteit in de linguïstische, psychosociale en culturele
achtergrond van de patiënt. Indien nodig wordt er intercultureel gewerkt en wordt
behandeling in diverse talen aangeboden (Nederlands, Engels, Spaans, Farsi/Dari,
Arabisch en Somalisch).
Cliënten kunnen op korte termijn terecht bij een (neuro)psycholoog. MiSi NeuroPsy
werkt zonder intake- en behandelwachtlijst.








Rotterdam
Alle leeftijden
Engels, Spaans, Farsi, Dari, Arabisch en Somalisch
www.misineuropsy.nl
T 06 - 28 18 32 84
info@misineuropsy.nl

Praktijk LifeEm
Praktijk LifEm biedt zowel oosterse als westerse geneeswijzen. Emre
Özkuzugüdenli geeft therapie als interculturele psycholoog en acupuncturist
aan Nederlands, Engels en Turks sprekende cliënten. Ece Cakar is klinisch
psycholoog en zij behandelt cliënten in het Engels en Turks.








   

Rotterdam
Volwassenen
Engels, Turks
www.praktijklifem.nl
T 06 - 24 45 55 25
info@praktijklifem.nl
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Sagesse Zorg
Sagesse is een kleinschalige zorgaanbieder die gespecialiseerd is in interculturele hulpverlening. Het mobiele behandelteam bestaat uit psychologen/
orthopedagogen/systeemtherapeuten met ruime ervaring in diagnostiek en
behandeling van patiënten met een niet-westerse achtergrond en vluchtelingen.
Sagesse Zorg biedt behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen
(GEEN volwassenen) en komt graag bij de cliënt op locatie.
Sagesse Zorg behandelt uiteenlopende psychische aandoeningen bij patiënten
met een migratieachtergrond en vluchtverleden. Een belangrijk expertisegebied
betreft de zorg voor vluchtelingen met psychotrauma en verlieservaring. Het behandelaanbod bestaat uit systeemtherapie, partnerrelatie therapie, Narratieve Therapie,
Cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie (IPT), trauma therapie,
o.a. EMDR, Imaginaire Exposure en Exposure in vivo. Voor kinderen en jeugd biedt
Sagesse Zorg Speltherapie, gerichte ADHD- therapie, ouderbegeleiding en groepstherapie, met o.a. Tree of life. Dit is een op narratieve therapie gebaseerde methode
om kinderen die een vluchtverleden hebben en blootgesteld zijn aan trauma’s of
verlies van dierbaren te ondersteunen. Behandeling kan in het klassiek Arabisch.
Capelle a/d IJssel, Sagesse Zorg werkt outreachend in regio Zuid-Holland
Kinderen, jongeren en gezinnen (geen individuele volwassenen)
Arabisch, Farsi, Dari, Turks, Engels
www.sagessezorg.nl
 T 06 - 30 83 95 22 en T 06 - 83 97 82 83
 info@sagessezorg.nl
	Voor aanmelding voor zorg kunt u mailen
naar aanmeldingen@sagessezorg.nl
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Regio Den Haag

Synthese Zorg
Behandelcentrum voor interculturele psychiatrie. Synthese Zorg biedt
volwassenen vanaf 18 jaar vanuit diverse socioculturele achtergronden
behandeling en begeleiding aan, zodat cliënten geestelijk en lichamelijk weer
in balans komen. De hulpverleners zelf hebben diverse culturele achtergronden en
zijn goed opgeleide en ervaren professionals. Synthese Zog heeft drie vestigingen
in Den Haag. Behandeling is mogelijk in de volgende talen:







Den Haag
Volwassenen
Antilliaans, Arabisch, Turks, Marokkaans, Farsi (Iraans), Dari (Afghaans),
Hindi, Hindoestaans, Russisch, Urdu, Spaans, Portugees, Italiaans, Engels
synthesezorg.nl
T 085 - 303 63 87

Transculturele Psychologiepraktijk Inzicht
Transculturele Psychologiepraktijk Inzicht biedt hulp aan mensen met
psychische klachten. De zorg is laagdrempelig, in het bijzonder voor
allochtone Nederlanders, mede dankzij de expertise en sensitieve kijk op
taal- en cultuuraspecten. Transculturele Psychologiepraktijk Inzicht biedt hulp
aan volwassenen (18 jaar en ouder) en ouderen met psychische stoornissen.








   

Den Haag
Volwassenen
Onbekend
www.tp-inzicht.nl
T 070 - 201 41 15
info@tp-inzicht.nl
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GGZ Reflection
Cliënten vanaf 18 jaar kunnen bij GGZ-Reflection terecht voor hulp bij
psychische problemen die de gezondheid belemmeren. GGZ-Reflection
Haaglanden is een kleinschalige instelling.
Het specialisme van GGZ-Reflection ligt voornamelijk in kwalitatieve en cultuursensitieve zorg. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met de culturele
achtergrond van cliënten.
Mede doordat het team bestaat uit hulpverleners met verschillende nationaliteiten
kunnen medewerkers zich extra verdiepen in klachten die te maken hebben met de
cultuur van een cliënt.








Den Haag
Volwassenen
Nederlands, Engels, Farsi, Dari, Turks en Roemeens
www.ggz-reflection.nl
T 070 - 262 9 311
info@ggz-reflection.nl

Tamaro Zorg
Tamaro heeft veel ervaring in het behandelen van volwassenen en ouderen met
een psychiatrische aandoening. Cliënten kunnen bij Tamaro onder andere
terecht voor behandeling van psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen,
angststoornissen en trauma gerelateerde stoornissen. Tamaro is gespecialiseerd in interculturele zorgverlening. Behandelaren bij Tamaro behandelen cultuursensitief, spreken dezelfde taal en hebben vaak dezelfde culturele achtergrond.








   

Den Haag
Volwassenen
Onbekend
www.tamarozorg.nl
T 088 - 182 62 00
info@tamarozorgverlening.nl
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iNARA Praktijk
iNARA praktijk is een praktijk voor psychologische hulpverlening,
relatietherapie en personal coaching. iNARA is er ook voor levens-,
ethische- en zingevingsvragen, en therapeutische geestelijke begeleiding.
Er wordt gewerkt volgens een holistische en eclectische levensvisie met als
uitgangspunt dat ieder mens uniek is.
Daarnaast werkt iNARA vanuit een islamitische mens- en levensvisie en identiteit.
iNARA biedt geestelijke verzorging, relatietherapie, psychosociale therapie en
coaching. Dhr. Fouad Adahchour is geestelijk verzorger, psycholoog, relatietherapeut
en coach. Hij spreekt Nederlands, Riffijns, Marokkaans-Arabisch en Klassiek-Arabisch.








   

Den Haag
Volwassenen
Klassiek-Arabisch, Marokkaans-Arabisch, Riffijns
www.inarapraktijk.nl
T 06 - 43 59 10 92
info@inarapraktijk.nl
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Zuid-Nederland

GGZ in Balans
GGZ in Balans is een kleine zorgaanbieder, actief in Rotterdam, Eindhoven
en Breda. GGZ in Balans behandelt en begeleidt volwassenen vanaf 18 jaar
met verschillende sociale en culturele achtergronden. GGZ in Balans is gespecialiseerd in psychologische hulp voor mensen met een migratie-achtergrond.








Rotterdam, Eindhoven en Breda
Volwassenen
Turks, Arabisch, Berbers, Frans en Spaans
www.ggzinbalans.nl
T 076 - 515 05 45
info@ggzinbalans.nl

Osperon, instelling voor interculturele psychiatrische
en psychosociale hulpverlening
Osperon is gespecialiseerd is in traumabehandeling en interculturele hulpverlening en richt zich met name op mensen met een niet-westerse afkomst
die last hebben van psychische problemen. Deze problemen kunnen zijn ontstaan
door ingrijpende ervaringen in het land van herkomst, maar ook door stressvolle
gebeurtenissen in Nederland. Veel mensen voelen zich door hun andere culturele
achtergrond niet goed begrepen door Nederlandse hulpverleners. De behandelaars
van Osperon zijn zich hiervan bewust en zijn getraind om op professionele wijze met
cultuurverschillen om te gaan.
Osperon biedt onderzoek, behandeling, expertise en consultatie bij psychische
en/of psychiatrische problemen. Daarbij wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht
bij de cultuur en persoonlijke levenssituatie van cliënten.







   

Den Bosch
Volwassenen
Nederlands, Arabisch, Engels, Frans, Turks, Marokkaans, Farsi, Koerdisch en
Portugees. Waar nodig wordt de hulp ingeschakeld van een professionele tolk.
osperon.nl
T 073 - 851 57 03
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GGZ Licht In Zicht
Licht in Zicht levert cultuursensitieve GGZ en WMO. Het team bestaat uit
medewerkers met verschillende etnische achtergronden waardoor ze de taal,
leefsituatie, culturele normen en waarden van cliënten goed kennen. Naast de
Nederlandse taal bieden zij ook behandeling in het Turks, Arabisch, Berbers,
Frans, Pools en Engels.
Door de kleinschaligheid zijn zij in staat om de cliënt centraal te stellen, korte
communicatielijnen aan te houden en flexibel in te spelen op diverse hulpvragen.








Breda, Rotterdam en Eindhoven
Volwassenen
Turks, Arabisch, Berbers, Frans, Engels en Pools
ggzlichtinzicht.nl
T 076 - 515 05 45
info@ggzlichtinzicht.nl

Hemisfeer
De Hemisfeer is een niet-regio gebonden praktijk voor Specialistische
GGz in ‘s-Hertogenbosch. Zij onderzoeken en behandelen cliënten met
diverse psychische klachten en achtergronden.
In het bijzonder is de Hemisfeer gespecialiseerd in behandeling van posttraumatische
stress stoornis (PTSS) en van psychische problemen bij cliënten uit verschillende
culturen. Zij bieden hulp aan specifieke doelgroepen, zoals migranten, Nederlandse
veteranen, burgers of veteranen afkomstig uit oorlogsgebieden in het buitenland,
asielzoekers en vluchtelingen, NGO-medewerkers, studenten uit het buitenland
en expats.








   

Den Bosch
Volwassenen
Engels, Kroatisch/Servisch, Frans en Italiaans
www.hemisfeer.nl
T 06 - 51 96 95 17
info@hemisfeer.nl
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GGZ Multicare
GGZ Multicare is een interculturele GGZ instelling in Rijen, nabij Breda.
Zij bieden zowel basis als specialistische GGZ aan zonder wachttijden. Het
multidisciplinaire team bestaat uit psychiaters, artsen, psychotherapeuten
en psychologen.
Het behandelteam bestaat uit therapeuten met verschillende etnische achtergronden.
Zo beheersen en kennen de therapeuten de taal, leefsituatie en culturele normen
en waarden van cliënten.
GGZ Multicare biedt behandelingen in de volgende talen: Nederlands, Turks,
Arabisch, Berbers, Spaans, Frans, Portugees, Azerbeidzjaans, Farsi, Russisch
en Engels.

Rijen (nabij Breda)
 volwassenen
 	Turks, Arabisch, Berbers, Spaans, Frans, Portugees, Azerbeidzjaans,
Farsi, Russisch en Engels
 www.ggzmulticare.nl
 T 085 - 876 95 36
 info@ggzmulticare.nl
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GGzE Idiomes
GGzE Idiomes biedt psychische hulp die is afgestemd op verschillende
culturele achtergronden. Als iemand hulp nodig heeft, is het belangrijk
dat de hulpverlener rekening houdt met de culturele achtergrond.
GGzE verdiept zich in de culturele achtergrond en stemt de werkwijze af
op individuele wensen.
Mensen kunt bij GGzE Idiomes terecht met psychische en psychiatrische klachten
waarbij een transculturele aanpak van de problematiek geïndiceerd of gewenst is.
De cliëntenpopulatie bestaat uit migranten, vluchtelingen, Nederlanders van voormalige koloniën, expats en buitenlandse studenten. GGzE Idiomes heeft aandacht
voor cultuursensitiviteit en heeft als visie cultuur als veerkracht van het individu. AIs
de Nederlandse taal lastig is, dan zoekt GGzE Idiomes samen met de cliënt naar een
alternatief.








Eindhoven
Volwassenen
Inzet tolken
www.sites.ggze.nl
T 040 - 297 33 00
info@idiomes.nl

Praktijk van dr. Alsality
In Zuid-Limburg zit een vrijgevestigde Arabisch sprekende psychiater,
dr. Jalal Alsality.








   

Vaals en Maastricht
Volwassenen
Arabisch, Duits, Engels, Frans
www.praxis-aachen-vaals.de
T 043 - 855 44 31 / T 06 -17 51 25 99
info@praxis-aachen-vaals.de / jalsality.uop@gmail.com





35

Oost-Nederland
Regio Arnhem/Nijmegen

Dimence Groep

De verschillende stichtingen binnen de Dimence Groep bieden in brede zin
ondersteuning op het gebied van interculturele zorg: Kinder, Jeugd, Volwassenen GGZ, maatschappelijk werk in asielzoekerscentra en in gemeenten,
activiteiten op het gebied van Welzijn en Vluchtelingenwerk.
Daarnaast worden naast diverse trainingen aangeboden voor zowel statushouders
in de gemeenten, als asielzoekers in de opvang. Tevens kan de Dimence Groep op
inhoud meedenken met gemeenten en ketenpartners op basis van de ervaring en
expertise met de doelgroep. De Dimence Groep bestaat uit Jeugd ggz, Mindfit,
Dimence, WijZ Welzijn, De Kern maatschappelijk werk, Transfore en Impulz.








Groot deel van Overijssel en Gelderland
Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
Alle talen, tolken worden ingezet wanneer nodig
www.dimencegroep.nl en www.impluz.nl
T 0570 - 60 41 58
info@jeugdggz.com

Joy GGZ
Joy GGz biedt laagdrempelige ambulante geestelijke gezondheidzorg (GGZ)
aan volwassenen vanaf 18 jaar, in het bijzonder voor mensen die behoefte
hebben aan transculturele psychiatrische hulp. Dit betekent dat specifieke
interculturele psychiatrische kennis en vaardigheden geïntegreerd zijn in de werkrelatie, diagnostiek en behandeling. Behandeling is in meerdere talen mogelijk.








   

Arnhem en Hengelo
Volwassenen
Meerdere talen mogelijk
joyggz.nl
T 026 - 844 95 82
info@joyggz.nl
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Youz Arnhem
Youz Arnhem helpt kinderen, jongeren en jongvolwassenen vanaf 6 tot 23 jaar
met psychische problemen waardoor zij bedreigd worden in hun verdere
ontwikkeling. Youz Arnhem is gespecialiseerd in interculturele psychiatrie. Zij
bieden cultuur sensitieve zorg vanuit een systemisch perspectief.
Indien mogelijk worden cliënten behandeld door iemand vanuit dezelfde culturele
achtergrond en taal. Lukt dat niet dan zet Youz Arnhem de tolkentelefoon in als dat
nodig is. Op dit moment zijn er een Turkssprekende en Berbersprekende psycholoog
in dienst, dit wordt mogelijk uitgebreid.








   

Arnhem
6 tot 23 jaar (kinderen en jongeren)
Berbers, Engels, Turks en inzet tolk indien nodig
www.youz.nl
T 088 - 358 18 10
arnhem@youz.nl





37

Cultuursensitieve maatschappelijke ondersteuning
Landelijk

Family Supporters
FamilySupporters biedt advies, praktische hulp, diagnostiek en behandeling.
Ze zijn actief in GGZ, jeugdhulp, Wmo en langdurige zorg, op verwijzing van
arts of gemeente maar ook particulier. FamilySupporters is er voor alle leeftijden,
van 0 tot 100+ jaar.
FamilySupporters is een professionele landelijke zorginstelling met lokale werkeenheden en is actief in diverse regio’s in Nederland. Zij werken cultuursensitief en
hebben meertalige medewerkers in dienst. Het verschilt per regio welke talen en
welke hulp (GGZ/maatschappelijke ondersteuning/jeugdhulp) beschikbaar zijn.









   

 mstel-Meerlanden, Amsterdam, Amsterdam-Noord/Zaanstreek-Waterland,
A
Drechtsteden, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en Eemland, Haaglanden,
Kennemerland, Maas en Waal, Midden-Gelderland, Noordkop
Alle leeftijden
Diverse talen, verschilt per locatie
www.familysupporters.nl
T 085 - 025 00 99
info@familysupporters.nl
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Sensa Zorg
Sensa Zorg is een organisatie met 150 zorgprofessionals, uit meer dan 30
verschillende culturen met 23 verschillende talen. Sensa Zorg biedt cultuursensitieve GGZ-behandeling en ambulante ondersteuning aan volwassenen,
verzorging en verpleging, kraamzorg, Jeugd-GGZ en specialistische jeugdzorg in achterstandswijken. Sensa Zorg staat voor klantgerichte zorg die past bij de
culturele achtergrond van de cliënt en biedt zorg aan cliënten van iedere afkomst,
geloof of geaardheid. Per 1 januari 2021 heeft Sensa Zorg een overeenkomst voor
jeugdhulp in het werkgebied Breda en omgeving. Dit betreft de volgende gemeentes: Breda, Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Sensa Zorg biedt
hier jeugdhulp, basis- en specialistische Jeugd GGZ, ambulante (gezins)begeleiding en begeleiding in ‘Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)’.

Ambulante ondersteuning volwassenen en/of jeugdhulp in:
	Amsterdam en omgeving, Breda en omgeving, West-Friesland en omgeving,
IJmond gebied, Zuid Kennemerland, Zaanstreek en Waterland, Haarlemmermeer, Haaglanden, Almere en Lelystad
 Alle leeftijden
 Diverse talen, verschilt per locatie
 www.sensazorg.nl
 T 085 - 273 32 63
 info@sensazorg.nl
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Nieuwlander
Nieuwlander is een collectief van ervaringsdeskundige trainers. Zij trainen
dienstverleners en nieuwkomers. Het unieke is dat de trainers meertalig zijn
en zelf een vluchtelingachtergrond hebben. Daarnaast zijn de trainers goed
opgeleid en hebben ruime ervaring op het gebied van beleid en organisatie.
Nieuwlander is gespecialiseerd in statushouders en vluchtelingen. Zij bieden
diverse diensten aan: workshops aan Nederlandse professionals over bepaalde
herkomstlanden, of over specifieke thema’s zoals religie, (psychische) gezondheid,
community building.
Zij geven trainingen aan nieuwkomers. Zo is de training ToekomstVisie speciaal
gericht op activatie van dromen en doelen. Hierbij maken nieuwkomers een realistisch
stappenplan en rolmodellen inspireren deelnemers door het delen van hun eigen
reis. De opvolging van het ToekomstVisie wordt geborgd door vrijwillige coaches in
te zetten en professionele dienstverleners te betrekken. Er zijn ook thema gerichte
trainingen aan nieuwkomers mogelijk over gezondheid, weerbaarheid en regelgeving.
Nieuwlander biedt via WMO individuele of gezinsbegeleiding, waarbij ondersteuning
is op diverse leefgebieden. Ze helpen mensen op het gebied van financiële administratie, sociaal netwerkversterking, toekomstplanning en dagindeling. Daarnaast
kunnen ze bemiddelen en adviseren bij complexe casuïstiek.
 	Landelijk
 Volwassenen en gezinnen
 Arabisch, Engels, Tigrinya
 www.nieuwlander.nl
 T 06 - 41 05 02 55
 info@nieuwlander.nl
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Cultuur in Harmonie
Cultuur in Harmonie is een jonge en dynamische organisatie die zich bezighoudt met integratievraagstukken in de breedste zin van het woord. Ons
streven is om de kloof tussen verschillende culturen te verkleinen en daarmee
bij te dragen aan een harmonieuze samenleving. Ons team bestaat uit verschillende specialisten met een migratieachtergrond, hoofdzakelijk afkomstig uit het
Eritrea, Ethiopië (Oost-Afrika) en het Midden-Oosten.
Voor statushouders/migranten hebben wij trainingen in ons aanbod die bijdragen
aan een succesvolle integratie. Het gaat om algemene trainingen of workshops over
verschillende onderwerpen zoals cultuurverschillen, opvoeding, financiële zelfredzaamheid, mentale weerbaarheid.
 	Landelijk
 Volwassenen en gezinnen
 Amhaars, Arabisch, Soedanees, Tigrinya (voornemens om uit te breiden
met Farsi, Dari, Somalisch en Kurdisch)
 www.cultuurinharmonie.nl
 T 06 - 41 15 08 56
 info@c-inharmonie.nl
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Stichting Lemat
Stichting Lemat begeleidt sinds 2015 Eritrese statushouders in het
inburgeringsproces. Deze begeleiding wordt gerealiseerd door mensen met
dezelfde achtergrond die als geen ander begrijpen waar deze doelgroep
vandaan komt. Dit is een unieke vorm van begeleiding waarbij Nederlandse
Eritreeërs, die al lange tijd in Nederland wonen, als bruggen worden ingezet.
Hiermee wil Stichting Lemat de kloof tussen de Eritrese en Nederlandse cultuur
verkleinen en het inburgeringsproces bevorderen. Wij streven naar het opbloeien
van Eritrese statushouders in de Nederlandse samenleving. Zo kunnen ze goed
meekomen en als volwaardige Nederlanders leven. Bovendien willen we dat zij
hun kracht en potentie optimaal kunnen benutten.
Stichting Lemat biedt empowerment trainingen aan Eritrese statushouders.
In Assen, Amsterdam en Rotterdam biedt Lemat extra taallessen aan.
 	Landelijk, o.a. Assen, Amsterdam, Rotterdam
 Volwassenen en gezinnen
 Tigrinya
 wwww.stichtinglemat.com
 T 06 - 83 39 18 82
 info@stichtinglemat.com
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Halyot
Halyot is een professionele zorgaanbieder die zich op vraaggestuurde wijze in
het bijzonder inzet voor Eritrese nieuw- en oudkomers binnen het sociaal
domein. Vanuit o.a. de WMO levert Halyot een bijdrage aan het verbeteren
van de positie van deze doelgroep in de maatschappij. Halyot hanteert een transculturele werkwijze bij de begeleiding van Eritrese nieuw- en oudkomers. Begrip
voor de Eritrese culturele achtergrond en de Nederlandse maatschappij waarbinnen
zij een volwaardige plek verdienen is van essentieel belang. De medewerkers van
Halyot hebben grondige kennis van beide culturen, zijn ervaringsdeskundigen en ze
spreken de taal van de doelgroep.
Halyot verzorgt groepstrainingen voor Eritrese nieuw- en oudkomers die de zelfredzaamheid, integratie en participatie bevorderen. Trainingen over de volgende onderwerpen: financiële zelfredzaamheid/ budgetbeheer, de Eritrese cultuur versus
de Nederlandse, het Nederlandse onderwijssysteem. Ook verzorgt Halyot gastlessen, voorlichtingsactiviteiten en presentaties voor professionals die met Eritrese
nieuw- en oudkomers werken.








   

Provincies Utrecht en Flevoland en regio Amsterdam
Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
Tigrinya
www.halyot.nl
06 - 15 48 55 48
info@halyot.nl
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Regio Midden-Nederland
Regio Amersfoort

Kommak

Kommak is een zorginstelling met een breed aanbod van hulpverlening voor
zowel jongere, als volwassen migranten en vluchtelingen. Het zorgaanbod
bestaat uit individuele en groepsbegeleiding, dagactiviteiten, woongroepen
en jeugdzorg. Kommak kenmerkt zich door een laagdrempelige en outreachende
werkwijze waarbij cultuur sensitieve zorg voorop staat. Kommak is gespecialiseerd
in de specifieke hulpvragen van migranten en vluchtelingen. Begeleiding kan in
meerdere talen (waaronder Arabisch).








Amersfoort, Zwolle
Jongeren en volwassenen
Meerdere talen, verschilt per locatie
www.kommak.nl
T 033 - 455 10 40
info@kommak.nl

Diversiteit in Hulp
Diversiteit in Hulp helpt migranten hun plek te vinden in de Nederlandse
samenleving door hen zelfredzaam te maken. Diversiteit in Hulp biedt
begeleiding en ondersteuning op verschillende leefgebieden aan mensen met
diverse culturele achtergronden. Door middel van individuele begeleiding wordt
de zelfredzaamheid van de cliënten verbeterd. Hiermee helpt Diversiteit in Hulp
hen om beter te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving.
 	Amersfoort, Baarn, Soest, Leusden, Bunschoten, Woudenberg,
Gooi- en Vechtstreek en Eemland
 Volwassenen
 	Arabisch, Koerdisch (Irakees), Arabisch Syrisch, Dari/Pasjtoe (Afghanistan),
Farsi/Perzisch (Iraans), Armeens, Amhaars (Ethiopië), Berbers/Arabisch
(Marokko), Chinees, Engels, Egyptisch, Frans, Pools, Portugees, Russisch,
Spaans, Tigrinya (Eritrea) en Turks
 www.diversiteitinhulp.nl
 T 06 - 44 20 72 62
 info@diversiteitinhulp.nl
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Ede

Stichting Sabiel
Sabiel is een multiculturele stichting in Ede. Sabiel betekent bruggenbouwer:
als maatschappelijk werkers en hulpverleners vervullen zij een brugfunctie
tussen de jeugd en gezinnen in Ede en omgeving.
Sabiel zet zich in voor een divers programma aan zorg- en hulpverleningsaanbod
en organiseert multiculturele activiteiten en projecten. Sabiel werkt samen met
verschillende hulpverleningsinstanties om de juiste hulpverlening aan te bieden
aan de cliënten. Sabiel werkt veel met Marokkaanse gezinnen, maar ook met
statushouders. Arabisch sprekend.








   

Ede
Alle leeftijden
Arabisch, Berbers
sabiel.org
T 06 - 58 81 42 61
info@sabiel.org
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Harmonie in hulp
Harmonie in hulp is gespecialiseerd in ambulante begeleiding binnen de
Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg (IGGZ). Harmonie in hulp wil de
kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (geestelijke) gezondheidszorg bevorderen, met als doel het verbeteren van fysieke, geestelijke en sociale
welbevinding van cliënten. Hierbij richt Harmonie in hulp zich op de diversiteit in de
Nederlandse samenleving. Vanuit deze specialiteit en deskundigheid wordt hulp en
ondersteuning geboden aan mensen met andere culturele achtergronden, zoals
vluchtelingen en immigranten.
Harmonie in hulp wil mensen vanuit een wij-cultuur zo goed mogelijk helpen op
eigen kracht in de Nederlandse ik-cultuur te laten functioneren. Botsing tussen de
wij-cultuur en ik-cultuur dient te worden voorkomen. Harmonie in hulp werkt uit de
kracht die diversiteit biedt voor relaties, opvoeding en communicatie tussen mensen.
Harmonie in hulp helpt gezinnen uit de wij-cultuur om in een multiculturele samenleving volwaardig te functioneren en te participeren. Ouders worden geholpen om een
juiste rol in te nemen binnen het gezin. Harmonie in hulp verbetert de communicatie
tussen kinderen, ouders en andere gezinsleden. Harmonie in hulp geeft ouders weer
de leiding terug binnen hun gezin. Kinderen uit de wij-cultuur worden geholpen om
niet belemmerd te worden in hun ontwikkelingsproces door hun eigen culturele
achtergrond en omgeving.








   

Ede
Alle leeftijden
Turks, Farsi, Dari, Somalisch, Arabisch (+ Syrisch en Irakees), Engels
www.harmonieinhulp.nl
T 0318 - 75 69 18 en T 06 - 10 94 26 77
info@harmonieinhulp.nl
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Almere

Inspiratie Inc
Inspiratie Inc ontwikkelt nieuwe vormen voor sociaal ondernemerschap,
waarin de diversiteit centraal staat van mensen met verschillende talen, culturen,
leeftijden en geloven. Inspiratie Inc biedt individuele hulp en ondersteuning,
door op creatieve wijze problemen op te lossen, om zo de mogelijkheden voor
iedereen te laten toenemen. Het gaat om inspireren en activeren, en gezamenlijk
plekken creëren, die als een nieuw thuis voelen. Wanneer iedereen zijn en haar eigen
talenten en krachten volledig kan benutten, is geen enkele uitdaging te groot.
In samenwerking met de Gemeente Almere biedt Inspiratie Inc een integraal aanbod
van dagbesteding, training en beschut werk aan. Deelnemers met en zonder
beschikking kunnen op verschillende locaties in Almere zeven dagen per week
terecht.
Met name het BuurT-Thuis Akwaaba naast het asielzoekerscentrum biedt vele
mogelijkheden voor ouders en kinderen. In BuurT-Thuis Karibu worden dagbestedingsactiviteiten voor volwassenen aangeboden.
Het Kind & Family Centre Akwaaba biedt:
•
Ambulante na schoolse begeleiding 5-15 jaar
•
Transculturele ambulante na schoolse behandeling 5-15 jaar
•
Transculturele Individuele begeleiding van ouders en kinderen
•	Transculturele I P T (Intensieve Pedagogische thuiszorg)
(specialistisch en non- specialistisch)
Inspiratie Inc biedt ook transculturele opvoedondersteuning, gezinscoaching,
gezinsbehandeling en ouder bemiddeling.








   

Almere
Alle leeftijden
Meerdere talen
www.inspiratie-inc.nl
T 06 - 39 58 45 16
info@inspiratie-inc.nl
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Regio Utrecht

TalenTonen

TalenTonen biedt maatwerkbegeleiding aan in eigen taal en cultuur vanuit het
geloof dat iedereen, met de juiste begeleiding, in staat is zelf actief mee te
doen in de Nederlandse samenleving.
TalenTonen is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan volwassenen,
jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden. TalenTonen biedt
ambulante begeleiding (WMO en jeugdhulp) in eigen taal. De volgende talen zijn
beschikbaar: Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch, Mandarijn, Pools, Somalisch,
Tigrinya en Turks.

Utrecht en Hilversum
 Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
 	Arabisch, Berbers, Dari, Farsi, Koerdisch, Mandarijn, Pools, Somalisch,
Tigrinya en Turks
 talentonen.nl
	T 030 – 877 75 57 (Utrecht) / T 035 – 533 71 06 (Hilversum)
 bureauzaken@talentonen.nl
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West-Nederland

MOB

MOB is een cultuurbewuste aanbieder op het gebied van zorg en ondersteuning. Zelfstandig kunnen leven zoals de cliënt gewend is. MOB
ondersteunt cliënten zo dat zij (nog steeds) deel kunnen uitmaken van de
maatschappij.
De kracht van MOB komt voort uit de diversiteit van de cliënten en de medewerkers.
MOB heeft verschillende teams die gespecialiseerd zijn in de Turkse, Marokkaanse,
Chinese, Hindoestaans- Surinaamse en Kaapverdiaanse cultuur. Ook zijn er spreekuren die geheel in deze talen worden gehouden.
MOB geeft zorg en ondersteuning, op sommige locaties ook in meerdere talen.
MOB heeft drie locaties: in Amsterdam, Rotterdam en Drechtsteden. Het aanbod
verschilt per regio.








   

Amsterdam, Rotterdam, Drechtsteden
Volwassenen
Meerdere talen, verschilt per locatie
mob.nu
T 010 - 476 08 18
info@mob.nu
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Regio Amsterdam

Unite Multizorg
Nederland kent duizenden kwetsbare jonge mensen die niet binnen de
reguliere geestelijke gezondheidszorg worden opgevangen. De zorg en
ondersteuning is vaak niet voldoende passend en/of de cliënt gaat niet goed om
met het aanbod. Deze cliënten vallen tussen wal en schip, wat vaak tot verergering
van de problematiek kan leiden. Unite Multizorg vindt dat deze jonge mensen ertoe
doen en de hulp en aandacht verdienen die ze nodig hebben. Unite Multizorg richt
zich op (jong)volwassenen vanaf 17 jaar met een licht verstandelijke beperking en
eventueel ook psychiatrische problemen. De deskundigen bieden specialistische
zorg in combinatie met of zonder woonbegeleiding aan. Ook begeleidt en ondersteunt Unite Multizorg deze jongeren bij dagbesteding, werk en scholing.








Amsterdam
Jongeren en volwassenen
Onbekend
unitemultizorg.nl
T 020 - 233 81 36
info@unitemultizorg.nl

Unal Zorg
Unal zorg begeleidt en behandelt kwetsbare kinderen en volwassenen met
complexe hulpvragen. Unal Zorg brengt de zorgvraag in kaart en gaat daarna
zo snel mogelijk aan de slag. De zorg en behandelingen zijn gericht op het
vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten en hun gezin of verzorgers. Unal Zorg
biedt ondersteuning thuis of dicht bij huis. Unal Zorg heeft een
multicultureel team. De begeleiding kan ook in het Turks of Arabisch.








   

 msterdam en Zaandam. Regio Amsterdam-Amstelland & ZaanstreekA
Waterland, Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer
Alle leeftijden
Arabisch, Turks
www.unalzorg.nl
T 020 - 447 05 18
info@unalzorg.nl
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Ilaria
Ilaria is een maatschappelijke organisatie die begeleiding en huishoudelijke
ondersteuning verleent, aan de hand van de hulpvragen van cliënten.
Maatschappelijke dienstverlening met aandacht voor (culturele) diversiteit
en empowerment. Ilaria zet jongeren, volwassenen en gezinnen met complexe
en meervoudige hulpvragen in hun kracht. Ze werken met een cultuursensitieve
aanpak.
Er wordt begeleiding geboden in de vorm van individuele begeleiding, gezins
begeleiding en begeleiding groep (dagbesteding) gericht op cliënten met
psychische, psychiatrische, psychosociale, somatische, geriatrische problematiek
en een (licht) verstandelijke beperking. Ilaria richt zich op jeugdigen, volwassenen
en ouderen. Ilaria stelt het welzijn en empowerment van cliënten voorop, waarbij
vraaggericht, doelgericht, oplossingsgericht en systeemgericht gewerkt wordt.
 	Haarlem, Hoorn, Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard,
Heiloo, Langedijk, Uitgeest, Haarlemmermeer, IJmond,
Zuid-Kennemerland en West-Friesland
 Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)

Turks, Arabisch, Perzisch (Farsi), Tigrinya, Spaans, Engels,
Hindoestaans en Surinaams
 ilariazorg.nl
 T 06 - 365 813 87 / T 06 - 813 621 43
 info@ilariazorg.nl
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Therapie praktijk EigenKracht
EigenKracht is een eerstelijns organisatie gespecialiseerd in interculturele
en systeemgerichte hulpverlening. EigenKracht richt zich op alle mensen in
de samenleving en is gespecialiseerd in hulpverlening aan mensen met een
niet-westerse afkomst die last ervaren van psychische en sociale problemen.
Het aanbod bestaat uit persoonlijke begeleiding, gezinsbegeleiding, relatieen gezinstherapie. De begeleiding kan ook in het Turks aangeboden worden.
De website is tevens in het Turks beschikbaar.








Amsterdam en Berghem (Brabant)
Alle leeftijden
Turks
therapie-eigenkracht.nl
T 06 - 40 59 09 07
info@therapie-eigenkracht.nl

Selam Zorg
De expertise van Selam Zorg ligt in het begeleiden van nieuwkomers, in het
bijzonder afkomstig uit Eritrea, Ethiopië en Somalië. Door de kennis van
niet-Westerse culturen en talen heeft Selam Zorg een voorsprong op andere
hulpaanbieders. Selam Zorg biedt ondersteuning en begeleiding op de leefgebieden
die voor de cliënten belangrijk zijn. Selam Zorg helpt cliënten om hun leven weer op
orde te krijgen en actief deel te nemen aan de maatschappij. Selam Zorg kan cliënten
begeleiden in de eigen taal als zij uit Eritrea, Ethiopië of Somalië komen.






   

Hoofddorp
Alle leeftijden
Diverse talen die voorkomen in Eritrea, Ethiopië en Somalië
selamzorg.nl
info@selamzorg.nl
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Regio Rotterdam

Derwish Zorg

Derwish Zorg is er voor iedereen die een lichamelijke en/of een geestelijke
beperking heeft en die in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de
Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Derwish Zorg richt op de persoonlijke
behoeften en wensen van de client en staat open voor iemands afkomst, religie
en levensvisie.
Derwish Zorg BV biedt ambulante begeleiding aan kinderen en volwassenen die
niet of verminderd zelfredzaam zijn. Ook bieden zij opvoedkundige gezinsbegeleiding.
Daarnaast biedt Derwish Zorg logeerdagen en groepsactiviteiten aan. Derwish Zorg
is professioneel, vakbekwaam en cultuursensitief.








   

Dordrecht en omgeving
Alle leeftijden (kinderen, volwassenen, ouderen)
Turks, Arabisch
derwishzorgt.nl
T 078 - 647 45 32
info@derwishzorgt.nl
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Care-4 All
Care-4 All biedt (specialistische) individuele begeleiding, gezinsbegeleiding
en begeleiding/coaching op school. Care-4 All is actief binnen de GGZ,
jeugdhulp, Wmo en Wet langdurige zorg. Zij zijn er voor mensen van alle
leeftijden, van 0 tot 100+ jaar.
De impact van een migratieverleden, taalbarrière en andere (al dan niet religieuze)
culturele gewoonten vragen om een cultuursensitieve benadering. Het gespecialiseerde team van Care-4 All heeft professionals met verschillende culturele achtergronden, geloofsovertuigingen en spreken de taal, waardoor aansluiting makkelijker
te vinden is. Ook werkt Care-4 All met een beëdigd tolk die vele talen machtig is en
ingezet kan worden waar nodig. Care-4 All heeft geen wachtlijsten en kan casuïstiek per direct oppakken.

Midden- en Zuid-Holland (locatie in Dordrecht)
 Alle leeftijden (kinderen, volwassenen, ouderen)
 	Turks, Arabisch, Marokkaans, Berbers, Tarifit, Tamazigt, Algerijns, Bosnisch,
Papiaments (Antilliaans), Spaans, Congolees, Engels, Tigrinya (Eritrea), Syrisch.
 www.care-4all.com
 T 06 - 51 89 65 85
 info@care-4all.com

Dunya Zorg en Welzijn
Dunya Zorg en Welzijn richt zich als cultuurbewuste thuiszorgorganisatie
op klanten van alle culturele achtergronden en houdt rekening met de
normen, taal en belevingswereld van de klanten.
Dunya Zorg en Welzijn biedt verschillende diensten aan zoals huishoudelijke
ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding.
Dat betekent dat Dunya Zorg en Welzijn in het bijzonder rekening houdt met de
verschillende culturen, gebruiken en moedertalen van mensen.








   

Rotterdam, Gouda, Breda
Alle leeftijden
Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans, Turks
www.dunyazorg.nl
T 010 - 844 59 31
info@dunyazorg.nl
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Regio Den Haag

We Care4People
We Care4People is een thuiszorgorganisatie gevestigd in Den Haag,
werkend in regio Zuid-Holland. Zij bieden individuele begeleiding,
persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en dagbesteding.
We Care4People richt zich vooral op begeleiding van Syrische statushouders.
Middels individuele begeleiding en groepsbegeleiding beoogt We Care4People
cliënten zo mentaal gezond te houden. We Care4People kan zorg bieden aan
mensen die de Nederlandse taal niet -of niet goed beheersen. Binnen de organisatie
worden meerdere talen gesproken namelijk: Nederlands, Engels, Turks , Klassiek
Arabisch, Syrisch-Arabisch.








   

Den Haag, hele regio Zuid-Holland
Volwassenen
Engels, Klassiek Arabisch, Syrisch-Arabisch, Turks
www.wecare4people.nl
T 070 - 211 12 09 / T 06 - 13 26 16 16
info@wecare4people.nl
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Midden – Oost Nederland

YOIN

YOIN (onderdeel van jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout) biedt
specialistische intensieve ambulante gezinsbehandeling voor gezinnen en
kinderen met een vluchtverhaal. De hulpverleners hebben kennis en ervaring
met het werken met gezinnen met een migratieachtergrond.
YOIN biedt hulp aan vluchtelingengezinnen met kinderen en/of jongeren tussen
de 0 en 23 jaar, waarbij er ontwrichting is als gevolg van de migratie en het tempo
van integratie binnen het gezin tot gezagsproblemen leidt, waarbij de kinderen/
jongeren dreigen vast te lopen.
Hulp aan gezinnen die belast zijn met het vluchtelingschap en langdurig verblijf in
asielzoekerscentra, procedures van gezinshereniging en lang van elkaar gescheiden
zijn geweest.
YOIN besteedt expliciet aandacht aan het feit dat kinderen/jongeren vanwege de
cultuurverschillen in twee werelden leven. De traumabehandeling geeft YOIN vorm
voor individuele kinderen en jongeren, volgens project ‘Veerkracht’ en de inzet van
een cultural mediator.
Tevens biedt YOIN opvang en begeleiding aan minderjarige alleenstaande vluchtelingen, tussen de 16 en 18 jaar in opdracht van de voogdijorganisatie Nidos. Als de
jongeren 18 jaar worden, en de zelfredzaamheid nog niet dusdanig is ontwikkeld
dat zelfstandig wonen mogelijk is, biedt YOIN specialistische begeleiding via de
WMO of andere afspraken met de gemeentes waar de jongeren gehuisvest zijn.








   

 egio Gelderland (Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede, Lingewaard,
R
Nijmegen, Rheden en Wageningen)
Gezinnen met kinderen/jongeren met vluchtverhaal, alleenstaande jongeren
Arabisch, Engels, Farsi, Syrisch-Arabisch, Tigrinya
www.yoin.nl en www.entrealindenhout.nl
T 088 356 20 00 / T 088 356 30 00
yoin@entralindenhout.nl en entreeteam@entrealindenhout.nl
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Social Unity
Social Unity biedt ambulante, cultuursensitieve begeleiding op maat in
Gelderland en Overijssel. De professionals verlenen hulp aan cliënten met
verschillende achtergronden en uit verschillende gezinssamenstellingen. Ze
bieden ondersteuning en begeleiding aan op verschillende gebieden aan jongeren,
volwassenen en gezinnen. Zoals ondersteuning bij opvoeding, bij het aanbrengen
van structuur in het dagelijks leven en ondersteuning bij financiële en andere
praktische vragen. Medewerkers van Social Unity werken cultureel sensitief en
spreken meerdere talen. Dit zorgt ervoor dat de hulpverlening aan mensen met een
andere culturele achtergrond makkelijker wordt. Ze werken vooral meer cultuurdan taalgericht. Ze werken daarbij intensief samen met de cliënt en diens netwerk
om de zelfredzaamheid van de cliënt en de participatie in de samenleving te be
houden én te bevorderen. Talen die zij spreken: Nederlands, Engels, Arabisch,
Farsi, Turks, Bosnisch, Montenegrijns, Servisch, Germaci en Koerdisch.
 	Ede, Deventer-Olst, Wijhe, Achterhoek, Twente en Veluwe, Zwolle (jeugd),
Hattem, Epe, Heerde, Kampen, Nijkerk, Harderwijk, Barneveld en Amersfoort
 Jongeren, volwassenen en gezinnen
 	Engels, Arabisch, Farsi, Turks, Bosnisch, Montenegrijns, Servisch,
Germaci en Koerdisch
 www.socialunity.nl
 T 0570 - 585 000
 aanmelden@socialunity.nl
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Budle Zorgt
Budle Zorgt is een kleinschalige zorgaanbieder in Zwolle en biedt maatschappelijke zorg en interculturele begeleiding. Vanuit de WMO en de
Jeugdwet behandelen zij hulpvragen met betrekking tot gezinsbegeleiding
en individuele begeleiding.
Budle richt zich op mensen met migratie achtergrond, vooral op mensen uit Oost
Afrika, die niet in staat zijn om zelfstandig in hun primaire levensbehoeften te voorzien door problemen op verschillende levensgebieden. Budle biedt ondersteuning
op o.a. activering, individuele begeleiding en gezinsbegeleiding.
Veel van hun cliënten zijn onbekend met het Nederlandse systeem van zorgaanbod
en met de weg die leidt naar het verkrijgen van die zorg. Daarnaast is er een sprake
van taalbarrière en cultuurverschillen, waardoor de klik met de Nederlandse hulpverleners niet altijd aanwezig is. Door affiniteit van de medewerkers van Budle Zorgt
op taal en cultureel vlak, voelt de doelgroep (Somalische en Eritrese personen) zich
begrepen.








   

Zwolle
Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
Tigrinya en Somali
www.budle.nl
T 06 - 22 67 17 68
info@budle.nl
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Twente

De Witte Tulp
De Witte Tulp is een multiculturele thuiszorginstelling en levert zorg aan
ouderen, zieken, gehandicapten, gezinnen en kinderen. Door de achtergrond
van de medewerkers kan De Witte Tulp zorg leveren waarbij rekening gehouden
wordt met de normen en de waarden van cliënten.
Cliënten die oud, ziek of gehandicapt zijn en zichzelf mogelijk niet voldoende
kunnen redden, hebben hulp nodig. Dit kan huishoudelijke hulp zijn, ondersteuning
bij persoonlijke verzorging of eventueel verpleging thuis. Degene die de zorg levert,
spreekt de taal die de cliënt spreekt en houdt rekening met de cultuur die de cliënt
vertrouwd is.








   

Almelo
Volwassenen
Onbekend
www.dewittetulp.nl
T 0546 - 81 28 70
info@dewittetulp.nl
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Noord-Nederland

Re-care

Re-care ondersteunt Nederlanders met een migratieachtergrond, nieuwkomers, vluchtelingen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s),
van jong tot oud met verschillende problematieken. Stichting Re-care is ook
gespecialiseerd in het ondersteunen van het proces gezinshereniging.
Cliënten van Re-care hebben een diverse achtergrond en zijn van verschillende
leeftijden. Dit vaak in combinatie met forensische/psychiatrische en psychosociale
problemen in de thuissituatie. Re-care is gespecialiseerd in het ondersteunen van
gezinnen met meervoudige problematiek op het gebied van relatie- of familieproblemen, opvoeding, huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.
Re-care heeft een multicultureel netwerk en benadrukt en gebruikt de positieve
aspecten van culturele diversiteit, om samen leven in Nederland prettiger en
productiever te maken.

Noord-Nederland (Groningen, Friesland Drenthe, hoofdlocatie Heerenveen)
 Alle leeftijden
 	Nederlands, Engels, Arabisch, Amazigh, Marokkaans Arabisch,
Turks, Papiaments, Swahili en Koerdisch
 www.re-care.org
 T 085 - 303 74 17
 info@re-care.org
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CMZorg
Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) is een kleinschalige
zorgorganisatie, werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland.
CMZorg biedt maatschappelijke ondersteuning, ambulante begeleiding en
behandeling aan volwassenen en jeugdigen/jongeren die zijn opgegroeid in
een niet-Westerse cultuur, bijvoorbeeld immigranten en statushouders.
CMZorg biedt hulp bij pedagogische vraagstukken en/of gedragsproblemen of
bij problemen van psychosociale of psychiatrische aard of bij een verstandelijke
beperking. CMZorg biedt zorg op grond van de Wmo, de Jeugdwet en de zorgverzekeringwet. Daarnaast biedt de organisatie begeleiding en ondersteuning
binnen onderwijsinstellingen.

Groningen, Hoogezand
 Alle leeftijden
 	Turks, Arabisch, Tigrinya (Eritrees), Bosnisch, Maleis (Moluks), Koerdisch,
Frans, Engels, Papiaments (Antiliaans), Somalisch, Perzisch (Iraans), Spaans,
Armeens, Berbers (Marokkaans), Swahili (Afrikaans), Portugees
 www.cmzorg.nl
 T 050 - 318 43 71
 info@cmzorg.nl

   





61

Zuid-Nederland

Sociality Support
Sociality Support biedt individuele- en gezinsbegeleiding op maat aan
mensen die vastlopen in de Nederlandse maatschappij. Dit doet Sociality
Support vanuit interculturele ervaring en in samenwerking met andere zorg
organisaties en ketenpartners. Ze richten zich daarbij op de uitvoering van
de drie sociale wetten: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
en de Participatiewet.
Sociality Support ondersteunt mensen met het omgaan van problemen en uitdagingen
in het dagelijkse leven. Hierbij kan het gaan om het verwerken van ingrijpende
gebeurtenissen, financiële problemen en psychosociale problemen rondom werk,
thuissituatie of school.
Sociality Support biedt interculturele hulpverlening en is een gecontracteerde
zorgaanbieder in de gemeente Oss en tevens lid van de WMO Coöperatie De Meierij.
Het is een kleinschalige organisatie die zich onder andere richt op cliënten met een
niet-westerse achtergrond en is gespecialiseerd in het bieden van hulpverlening
aan statushouders.








   

Oss en Den Bosch
Alle leeftijden
Arabisch, Turks, Tigrinya, Afghaans en Marokkaans
www.socialitysupport.nl
T 06 - 48 52 43 88
info@socialitysupport.nl
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Omnia Jeugdzorg
Omnia Jeugdzorg biedt training, ondersteuning, begeleiding en behandeling
aan ouders, die hulp willen bij het opvoeden. Het is soms een uitdaging om
ervoor te zorgen dat kinderen veilig en gelukkig opgroeien. Van belang is dat
kinderen de grenzen kennen, weten wat goed en fout is, en zich gehoord, gezien
en geliefd voelen. Wanneer mensen hierbij hulp nodig hebben, kan Omnia Jeugdzorg opvoeders ondersteunen bij zowel grote als kleine vragen. In deze kleurrijke
samenleving kan ook taal of cultuur daarbij een extra drempel zijn. Omnia Jeugdzorg
heeft een meertalig en multicultureel aanbod. De trainingen worden aangeboden in
het Turks, Somalisch, Arabisch, Spaans, Engels en natuurlijk Nederlands.








   

Eindhoven
Kinderen, jongeren en gezinnen (geen individuele volwassenen)
Arabisch, Engels, Somalisch, Spaans en Turks
www.omnia-jeugdzorg.nl
T 040- 202 71 29
info@omniajeugdzorg.nl
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Saeda - Interculturele Hulpverlening
Saeda stelt zich ten doel, nieuwkomers-gezinnen te ondersteunen bij het
vinden van een plekje in de Nederlandse samenleving. Hierbij proberen ze
zoveel mogelijk in te spelen op taal en cultuur van het betreffende gezin.
De inzet is geënt op het helpen van elkaar en daartoe moeten mensen met een
andere culturele achtergrond worden gezien, begrepen en kunnen rekenen op
professionals die hun taal en cultuur kennen om hen te helpen een brug te slaan.
Saeda kent de verborgen krachten van mensen die van heinde en verre komen en
weet deze in te zetten. Immigranten hebben tegenslag gekend en hebben dus
veerkracht en aanpassingsvermogen geleerd. De kracht hebben zij zelf en de
medewerkers van Saeda wijzen hen de weg in een voor hen vreemd en onbekend land
waar individualisme, eigen verantwoordelijkheid en bureaucratie een belangrijke
rol spelen.
Saeda leert cliënten hier doorheen te kijken en hun kracht in te zetten om te
participeren in deze maatschappij. Om dit te bereiken werkt een team van jeugdprofessionals en maatschappelijk werkers met veelal zelf een migratie-achtergrond.
Saeda helpt cliënten zoveel mogelijk in eigen taal.

Zeeland, Brabant, Zuid-Holland
 Jeugd en gezin
 	Arabisch, Tigrinya, Somalisch, Spaans, Frans,
Engels, Turks en Marokkaans
 www.saeda.nl
 T 085 – 060 63 32
 info@saeda.nl
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Care Forward
Care Forward is een interculturele zorgaanbieder. Zij bieden ambulante
ondersteuning aan volwassenen en jeugdigen met een migratieachtergrond.
Er wordt ambulante begeleiding geboden, gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning, jongeren begeleiding en psychosociale ondersteuning aan statushouders.
Het team bestaat uit zorgprofessionals die naast de Nederlandse taal nog een
andere taal of talen beheersen. Zo wordt er binnen het team de volgende talen
gesproken: Engels, Frans, Pools, Spaans, Portugees, Tigrinya, Syrisch-Arabisch,
Farsi, Arabisch/Koerdisch, Amhaars, Somalisch, Papiaments, Marokkaans, Turks.
Het spreken van de eigen taal wordt als hulpmiddel ingezet in de begeleiding. De
zorgprofessionals weten door hun achtergrond en expertise hoe zij een vertrouwensband op kunnen bouwen met mensen waarbij er sprake is van een migratieachtergrond. Hierbij kan het gaan om mensen die nog maar relatief kort in Nederland zijn,
maar ook om mensen/gezinnen die al langer in Nederland wonen. De zorgprofessionals hebben een brede ervaring met de doelgroep en kunnen op een respectvolle
wijze omgaan met cultuurverschillen en taalbarrières.

Breda en Zeeland
 Alle leeftijden (kinderen en volwassenen)
 	Engels, Frans, Pools, Spaans, Portugees, Tigrinya, Syrisch-Arabisch, Farsi,
Arabisch/Koerdisch, Amhaars, Somalisch, Papiaments, Marokkaans en Turks
 www.careforward.nl
 T 0164 – 743124
 info@careforward.nl
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GGZ Licht In Zicht
Licht in Zicht levert cultuursensitieve GGZ en WMO. Het team bestaat uit
medewerkers met verschillende etnische achtergronden waardoor ze de taal,
leefsituatie, culturele normen en waarden van cliënten goed kennen. Naast
de Nederlandse taal bieden zij ook behandeling in het Turks, Arabisch, Berbers,
Frans, Pools en Engels.
Door de kleinschaligheid zijn zij in staat om de cliënt centraal te stellen, korte communicatielijnen aan te houden en flexibel in te spelen op diverse hulpvragen.

Breda, Rotterdam en Eindhoven
 Volwassenen
 	Turks, Arabisch, Berbers, Frans, Engels en Pools
 ggzlichtinzicht.nl
 T 076 - 515 05 45
 info@ggzlichtinzicht.nl
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Overige organisaties
Naast GGZ instellingen en organisaties die maatschappelijke ondersteuning leveren, zijn er diverse andere organisaties die cultuursensitief werken en die ondersteuning kunnen leveren om de psychosociale gezondheid van vluchtelingen en
migranten te verbeteren. Hieronder staan deze organisaties genoemd:

Allomedics
Bij AlloMedics werken huisartsen met een migratieachtergrond die zich sterk
maken voor patiënten met een migratie- en vluchtelingenachtergrond én
vastlopen in de zorg. Allomedics wordt momenteel mogelijk gemaakt door
(huis)artsen en medische specialisten. De missie is de zorg toegankelijker
maken voor iedereen, ongeacht taal- en/of cultuurbarrière.
Huisartsen of andere zorgprofessionals die door taal- of cultuurbarrière de hulpvraag van hun patiënt niet goed kunnen achterhalen, kunnen Allomedics inschakelen voor advies.
De professionals zijn BIG geregistreerd en allen werkzaam in de reguliere zorg. Bij
AlloMedics zijn ook medische studenten aangesloten. Zij werken conform de verschillende medische richtlijnen en nemen daar waar nodig is de invulling van de
eigen cultuur/wensen van de patiënt mee in het adviseren van een verder beleid. Zij
bieden ondersteuning daar waar kan en nemen geen behandelrelaties over. Allomedics kan in 27 talen patiënten te woord staan.








   

Landelijk
Alle leeftijden (volwassenen en kinderen)
27 talen
allomedics.nl
T 085-3038685
info@allomedics.nl
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Care-it All
Care-it All is een gespecialiseerd zorgbureau dat zorginstellingen ondersteunt in de hulpverlening van haar cliënten, met name cliënten met een
andere culturele achtergrond. Care-it All helpt klanten in de psychiatrie,
jeugdhulpverlening en gehandicaptenzorg en hulpverlening bij migranten en
vluchtelingen. Care-it All wil hierin een belangrijke rol vervullen, door gekwalificeerd personeel aan te bieden, die ook de levensfasezorg er aan koppelt. Levens
fasezorg betekent dat personeel zich goed kan inleven in de fase waarin de cliënt
zich bevindt, zodat het hoogste rendement wordt behaald in de behandeling van
de cliënt.
 	Dordrecht en omgeving
 Alle leeftijden (volwassenen en kinderen)
 Onbekend
 care-it-all.nl
 078 7853023
 info@care-it-all.nl
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Dutch Migrants Integration Teams (DMIT)
DMIT (Dutch Migrants Integration Teams) is een jonge organisatie die zich
o.a. laat inspireren door een Arabisch en Eritrees expertteam. Deze expertteams werken samen met DMIT. Met deze kennis en netwerken, kunnen we
als organisatie ervoor zorgen dat statushouders beter en zelfstandiger kunnen
integreren. DMIT werkt cultuursensitief, met als doel, ondersteuning te bieden aan
statushouders en interculturele ondersteuning te bieden aan maatschappelijke
(uitvoerings)organisaties en gemeenten. Het uitgangspunt is om statushouders
beter te laten integreren in de samenleving en daarbij een zelfstandige en waardige
plek voor zichzelf te verwerven.
DMIT heeft een divers preventie-aanbod: o.a. (groeps-)voorlichting aan statushouders en professionals, individuele en gezinsondersteuning (bijv. opvoedingsvaardigheden, relatieproblemen) samen met hulpverlener/wijkteam, adviseren
bij nieuw lokaal beleid, adviseren bij onbegrepen gedrag, buurtbemiddeling, tolken
en vertalen.
 	Diverse plaatsen in Overijssel, Flevoland, Gelderland,
Noord-Holland en Limburg
 Vanaf 18 jaar
 Arabisch, Assyrisch, Koerdisch, Armeens, Tigrinya, Amhaars, Bilen,
Engels, Italiaans en Russisch
 www.dmit.nl
 T 06 - 55 68 06 39
 info@dmit.nl
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Netwerk Cultuursensitief werken
Dit is geen GGZ-instelling, maar het Netwerk Cultuursensitief werken kan
wel adviseren waar in de regio Gelderland cultuursensitieve GGZ aanwezig is.
Elke professional of manager die werkzaam is bij een maatschappelijke organisatie
in de regio Nijmegen (zorg- en welzijn, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, (speciaal) onderwijs en gezondheidszorg) kan het netwerk inroepen
voor advies bij een specifieke casus, een gebeurtenis of in het algemeen, wanneer
culturele aspecten een rol spelen of vermoed worden.
Daarnaast adviseert het netwerk directie en management bij ontwikkeling en implementatie van cultuursensitief beleid, bij het vertalen hiervan naar diensten, producten
of werkwijzen en bij de interculturele competentieontwikkeling van het personeel.
Cultuursensitief werken is een uitgangspunt dat de gemeente Nijmegen ondersteunt.
Het krijgt aandacht in het beleid en bij afspraken met het veld. Het netwerk wordt
gesteund door de gemeente Nijmegen. De kracht van het netwerk is dat het via de
aangesloten leden binding heeft met veel maatschappelijke organisaties en toch
onafhankelijk daarvan werkt. Het netwerk verbindt expertises, waardoor consulten
van experts van het netwerk snel tot stand komen, zijn effectief zijn en op maat.
Het Netwerk Cultuursensitief werken is actief betrokken bij de ontwikkeling van een
post-HBO opleiding Intensieve ambulante gezinsbehandeling, voor vluchtelingenen andere (migranten)gezinnen (i.s.m. HAN, Hogeschool Arnhem Nijmegen).







   

regio Nijmegen
n.v.t.
www.netwerkcultuursensitiefwerken.nl
T 024 - 323 14 02
info@netwerkcultuursensitiefwerken.nl / m.meurs@stmeconsultancy.nl
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Stichting Jeugd Interventies
Stichting Jeugd Interventies (SJI) is het opleidingsinstituut voor systemisch
werken binnen de jeugdhulp. SJI maakt deel uit van een netwerk van professionals en organisaties met ervaring en expertise. De trainers werken samen
met professionals in het veld om kinderen en gezinnen uit de knel te halen.
SJI biedt advies en ondersteuning bij de implementatie van:
•
De door NJI erkende interventie Multidimensionele Familietherapie (MDFT).
•
Gezinsgericht Werken (GGW) binnen open en gesloten residentiële settingen
•
Multidimensionele behandeling
•
Gezinsgerichte benadering binnen onderwijsinstellingen en/of wijkteams
Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een bewezen effectieve methode,
die is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met (meervoudig) probleemgedrag. Dit kan variëren van drugs- en alcoholgebruik tot crimineel gedrag en/of
overmatig spijbelen. De methodiek is cultuursensitief en is zeer goed inzetbaar bij
jongeren met een andere culturele achtergrond.
Meer informatie over MDFT:
nji.nl/interventies/multidimensionele-familietherapie-mdft
Er zijn 31 instellingen in Nederland die werken met MDFT. Op de website van SJI
kan geraadpleegd worden waar MDFT ingezet kan worden.
 	Landelijk
 Jongeren
 Onbekend
 www.stichtingjeugdinterventies.nl
 T 071 - 20 40 766
 info@stichtingjeugdinterventies.nl
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Tot slot
De informatie in deze sociale kaart is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld en gebaseerd op de openbare inhoud van de websites van
de diverse zorgverleners. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledigheden in
de content en u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

   





72

T 020 - 840 76 74
kc-migratie@arq.org
migratie.arq.org
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