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Wilt u uw mening 
geven over de  
inhoud van deze 
krant, heeft u kopij 
voor de volgende  
cliëntenkrant of 
wilt u de krant per 
e-mail ontvangen?  

Neem dan contact 
met ons op.  
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KernKracht bezoekt markt in de regio 
September-Oktober 2017 

 16e jaargang, nummer 130 

De afgelopen tijd staat KernKracht op markten in de regio Mid-
den-Holland 
In juni stonden we op de Dorpsbraderie in Waddinxveen. 

Zaterdag 2 september stonden we op het Oogstfeest in  
Zevenhuizen, gemeente Zuidplas. 
We hebben daar mooie gesprekken gevoerd over de  
activiteiten van KernKracht maar ook wat het betekend om een 
psychische kwetsbaarheid te hebben en wat bv een stigma is en 
wat dat met je kan doen. 

 

 

Zaterdag 16 september a.s. staan we op de najaarsmarkt in  
Bodegraven op het Raadhuisplein. 

En zaterdag 30 september sluiten we de rij af met de  
Barthelomeusmarkt in Schoonhoven, gemeente  
Krimpenerwaard.  

U heeft dus nog een aantal mogelijkheden om ons te bezoeken 
naast de wekelijkse spreekuren die we in alle gemeenten  
hebben (zie laatste  pagina van KrachtVoer). 

U bent van harte welkom! De koffie staat klaar. 



Afscheid en nieuw bestuur KernKracht  
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Familiedag: ‘Naasten in kracht’ 

 

 
Op zaterdag 30 september organiseert MIND in Amersfoort een bijzonder evenement: de familiedag 
‘Naasten in kracht’. Dat doen ze samen met andere organisaties verbonden aan MIND, de beweging voor 
en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Het wordt de eerste MIND-dag voor 
familie en naasten. Met een veelzijdig programma is er volop ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen 
van informatie en ervaringen. Iedereen die zich als naaste of familielid betrokken voelt is welkom.  

Er is een afwisselend programma met workshops speciaal voor partners, ouders en ook voor volwassen 
KOPP (kinderen opgegroeid met een ouder met een psychisch probleem). Er is aandacht voor  
zelfbeschadiging en de succesvolle trainingen voor familie en naasten, zoals de ‘MAT’-training en de 
schrijf- en herstelcursus ‘Kom op verhaal’. De resultaten van 30 jaar belangenbehartiging komen aan bod,  
er wordt ingezoomd op familie-ervaringsdeskundigheid, op dwangbehandeling en op relationele zorg. 

Zaterdag 30 september van 10.00 tot 17.00 uur 
Locatie:  Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 Amersfoort 
Kosten: 30 euro, inclusief lunch en borrel en korting op boeken 
Op de website: http://www.platformggz.nl/lpggz/mindfamiliedag kunt u zich direct aanmelden.  

De zomer is bijna voorbij en de herfst laat zich al enigszins zien. We hopen dat u allen heeft genoten van 
een heerlijke zomer. Bij KernKracht is iedereen weer terug van vakantie. We hebben allen weer energie 
om met mooie plannen aan de slag te gaan. 
Zo starten we deze maand met de ontwikkeling van het Herstelcollege. Marrig van de Werf is daarvan de 
projectleider geworden. In elke regiogemeente zullen we een soort dependance gaan starten bij een 
school of wijkcentrum, waar we ons cursusaanbod gaan aanbieden. In de volgende KrachtVoer leest u hier 
meer over. Ook starten we met een onderzoek van het Trimbosinstituut ‘empowerment en  
ervaringsdeskundigheid in de wijk’ in samenwerking met de sociale teams in Gouda. Daarom is er ook 
een nieuwe medewerker binnen Herstel en Participatie gestart,  Ger Luthart. Wij wensen hem veel succes.  

Ook hebben we twee stagiaires, geen onbekenden binnen KernKracht: Sharon en Mariëlle zijn gestart met 
de MBO-4 BGE opleiding in Utrecht van het Zadkine. Ook hen wensen we veel succes het komende jaar! 

Vanuit de subsidie Samen Sterk zonder Stigma zijn we druk bezig de voorlichtersopleiding voor de ExpEx 
af te ronden en de anti-stigmales vorm te geven.  De ExpEx gaan anti-stigmalessen verzorgen op scholen 
voor voortgezet onderwijs in Midden-Holland.  

Zoals u kunt lezen zijn we weer volop in beweging! 

Krachtgroet, Petra van Buren, directeur 

KernKracht Actueel 

Na een lange periode zich te hebben in gezet als bestuurders van de ZOG MH/Kernkracht heeft het  
bestuur besloten om per 1 juli het stokje over te dragen aan een nieuw bestuur. We bedanken Kor  
Blakenburg, David Keers, Peter Ewals voor hun jarenlange inzet, Jan van Ingen in het bijzonder voor zijn 
voorzittersrol waarin hij vele vergaderingen geleid heeft. We wensen hen een goede toekomst. 

We verwelkomen de nieuwe bestuursleden, Cees van der Sprong, Michiel Bunnik en Pepijn van der Beemt. 
Het nieuwe bestuur heeft zich voorgenomen de stichting te gaan inrichten volgens de governancecode 
zorg. We wensen het nieuwe bestuur veel wijsheid en succes. 



Onafhankelijke Cliëntondersteuning (STIP) 
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Nieuwe locatie in Bodegraven-Reeuwijk 

Vanaf 29 juni zijn we gestart met een spreekuur in het Huis van Alles in Bodegraven. Wij zitten daar samen 
met de Papierwinkel van het Sociale Team om mensen terzijde te staan met onze ondersteuning. Op de 
foto zijn Amnish, Paul en Tessa Merlijn zichtbaar. Je kunt bij ons terecht voor informatie, advies en  
ondersteuning, bijvoorbeeld over het leven met een psychische kwetsbaarheid. We bieden een luisterend 
oor en zoeken naar de juiste zorg of zoeken naar dagbesteding of vrijwilligerswerk. We doen het op jouw 
tempo, het is gratis en we zijn onafhankelijk maar geen hulpverleners.   

Wij zijn zelf mensen met een psychische  
kwetsbaarheid en weten dus uit ervaring hoe  
moeilijk iets kan zijn. Met andere woorden; wij  
hebben ervaringsdeskundigheid. Daarbij komt 
ook dat wij mensen graag tot steun willen zijn. 
Wij zitten iedere donderdagmiddag van 14.00 
uur tot 15.30 uur voor jullie klaar op de  
Vromade 1 in Bodegraven. Dus kom gerust 
eens een keertje langs. 

Tot ziens in Boreft !  

Groetjes, Paul  
 

Nieuwe locatie in Zuidplas 

Vanaf 1 juli zijn we ook in ons nieuwe onderkomen in het pand bij Huisartsenpraktijk Hoed in Nieuwerkerk 
aan den IJssel te vinden. De samenwerking met POH Ggz van de huisarts, Nellie Wilschut is op deze loca-
tie erg prettig. Vooral het verbindingen leggen tussen welzijn en behandeling is van groot belang voor de  
doelgroep. Door iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur beschikbaar te zijn voor de onafhankelijke 
cliëntondersteuning, hoop ik ook in Zuidplas de toegang tot deze ondersteuning te bevorderen. In het  
bovenstaande artikeltje legt mijn collega Paul uit waarvoor je terecht kunt. In aanvulling daarop: je kunt 
gebruik maken van het spreekuur zonder verwijzing en ook familieleden, mantelzorgers en andere  
betrokkenen en professionals kunnen terecht voor informatie en advies. 

Groet, Astrid van Bruggen 



Mantelzorgbijeenkomst: ‘Vuile was’ 
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 Iedereen kent wel iemand met een psychische kwetsbaarheid. Toch praat men hier niet gemakkelijk over.  

Maar wist je dat één op de vier mensen een psychische aandoening heeft? En dat 42,7% van de  
Nederlanders ooit in zijn of haar leven zelf te maken krijgt met psychische klachten? Doordat er nog 
steeds een groot taboe rust op het hebben van een psychische aandoening, praten we er eigenlijk maar 
weinig over. Je hangt je vuile was toch niet buiten? Mensen met een psychische aandoening en hun  
familieleden hebben regelmatig te maken met vooroordelen en stigmatisering. Onwetendheid, verkeerde 
informatievoorziening en soms ook schrikbeelden in de media versterken de vooroordelen. Hier kunnen 
we met elkaar verandering in brengen. 

Ypsilon, Palet Welzijn en KernKracht nodigen iedereen dan ook van harte uit voor de documentaire Vuile 
Was?. Deze documentaire van Nynka Delcour gaat over het hebben van een familielid met een psychische 
kwetsbaarheid. Zij schetst een herkenbaar beeld over schuldgevoel, onmacht en verwarring, maar ook 
over onvoorwaardelijke liefde, steun en hoop bij cliënten, familieleden en hulpverleners. Samen met  
ervaringsdeskundigen praten we na en gaan we in op vragen.  

Wanneer:   Dinsdagavond 19 september 2017 tussen 19.30 en 21.30 uur 
Waar:   Zaal 3, Ontmoetingskerk, Groensvoorde, Waddinxveen 
Toegang:   Gratis 
Aanmelden: vóór 15 september via d.schipper@paletwelzijn.nl, of via 088 0234226 

 

Op 20 juni heeft onze ervaringsdeskundige voorlichtster Ankie bij de Veste haar praktijkervaringen  
als depressief kind verteld. Ankie: “Het was een eyeopener voor de aanwezigen om te horen hoe een de 
aanloop naar een suïcidepoging kan lopen, wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn. Ik heb ook ge-
leerd van de psychiater die aanwezig was. Hij vertelde dat depressie bij jongeren vaak over het hoofd 
wordt gezien. Ik denk dat dat bij mij ook zo geweest is. Dat ik helemaal geen ADHD had, wat veel kin-
deren tegenwoordig te horen krijgen. Ik had PTSS (post traumatisch stress stoornis) en was erg eenzaam 
en depressief.” Een dag later kregen we mooie feedback van de basispsycholoog GGZ “Ik wil even laten  
weten dat Ankie gisteren een heel waardevol verhaal had tijdens de voorlichting! Knap hoe ze dingen  
vertelde en hoe ze de interactie met de zaal aanging. Erg mooi werk wat jullie doen!” 

Voorlichtingsavond:  
Depressie bij kinderen en jongeren 
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“Drugs and addiction” door onze voorlichtster Renate. Want de gastles op de Duitse Hogeschool moest  
ze in het Engels doen. Met haar Power Point presentatie legde ze eerst de theorie achter verslaving uit en 
de werking van verschillende soorten drugs. Vandaaruit ging ze over op haar eigen levenswandel. De  
actieve verslaving in dus en er later gelukkig ook weer uit. Omdat de collega met wie ze zou gaan op het 
laatste nippertje uitviel, had Renate twee hele uren alleen te vullen. Dat is uitstekend gelukt. Coördinator 
Bart was mee om achteraf feedback te kunnen geven. Zijn vraag aan de zaal “Do you know people who 
are addicted, sorry my English is not so good” maakte veel los. Renate: “Het was magisch. De leerlingen 
waren heel open over zichzelf en over verslaving in hun omgeving. Ze stelden goede en  
eerlijke vragen. Voor mij persoonlijk was het een overwinning om die twee uur in het Engels te praten.  
Maar de tijd is omgevlogen”.  
 

Gastles Drugs en Verslavingen 

Te Gek?! Festival  
Op zondag 24 september 2017 worden de teams van de Socialrun weer op een feestelijke manier  
onthaald tijdens het ‘Te Gek?!‘ festival. Op dit festival kun je rekenen op lekkere muziek, een hapje eten, 
een heerlijk koel drankje en uiteraard voor kinderen en volwassenen enkele leuke activiteiten. De start én 
finish van de Socialrun vinden dit jaar plaats op een wel heel bijzondere plek. Defensie stelt een van zijn 
terreinen open omdat ook zij onze missie voor bespreekbaarheid van psychische problemen van harte 
ondersteunt. De Socialrun finisht tijdens het festival.  

 

tĂĂƌ͗�  &Žƌƚ�sĞĐŚƚĞŶ 
  DĂƌƐĚŝũŬ�Ϯ͕��ƵŶŶŝŬ 
tĂŶŶĞĞƌ͗ �ŽŶĚĂŐ�Ϯϰ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϳ 
  ϭϮ͘ϬϬ-ϮϬ͘ϬϬ 
<ŽƐƚĞŶ͗ 'ƌĂƟƐ 
  

 



ExpEx 
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In juli zijn weer twee ExpEx trainingen afgerond, in Alphen aan den Rijn en Zaanstad. Jongeren met eigen 
ervaring in de hulpverlening hebben drie maanden lang elke week een intensieve les gevolgd om op de 
laatste dag trots hun certificaten in ontvangst te nemen. De jongeren zijn nu klaar om in de praktijk aan de 
slag te gaan als maatje van een andere jongere of als adviseur in de jeugdhulpverlening. Door  
bijvoorbeeld voorlichting te geven aan woongroepen bij Horizon, het management en hulpverleners  
advies te geven of om mee te denken over beleid. Oumy en Christine hebben samen de training in Alphen 
aan den Rijn gegeven. Zoals alle ExpEx trainers hebben ze zelf ook eigen ervaring die ze in de training  
inzetten. Een cursist tijdens de evaluatie: “Het is wel heel leuk om training te krijgen van iemand die echt 
zichzelf is.” 

Start nieuwe cursus ExpEx 
In het najaar start er weer een nieuwe cursus voor jongeren die hun eigen ervaringen willen inzetten bin-
nen de jeugdhulp. Ze worden opgeleid tot luisterend oor voor andere jongeren en/of adviseur of voorlich-
ter voor organisaties en gemeenten. 

 
Voor wie? 
De cursus is bedoeld voor jongeren: 
- Met name uit de gemeenten Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk 
- Van 18 t/m 25 jaar 
- Die  ervaring hebben met bijvoorbeeld verslaving, psychische kwetsbaarheid, dak– en thuisloosheid en/   
of jeugdzorg 
- Die afstand ontwikkeld hebben tot eigen ervaring en verleden 
- Die goed kunnen reflecteren op eigen processen, ervaringen en situatie 
- Die deel willen uitmaken van een groep die elkaar begrijpt, stimuleert en inspireert 

Voor wat? 
Na de cursus ben je opgeleid tot ervaringsdeskundige en help je andere jongeren een stukje in hun  
herstel als ervaringscoach. Daarnaast kun je ingezet worden als adviseur om vanuit jouw persoonlijke  
ervaringen mee te denken en advies te geven over wat wel en juist niet werkt binnen de jeugdhulp 

Wil je meer informatie of aanmelden voor de cursus?? 

Neem dan contact op met: 
Violette Kieft 
vkieft@kernkracht.nl 
06-81 96 63 86 

 



Medezeggenschap 
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Vorig jaar rond deze tijd vroeg ik aandacht voor de problemen van mensen zonder briefadres en  
identiteitsbewijs. Met grote inzet en bereidheid tot samenwerken en leveren van maatwerk lukte het 
soms om daar een oplossing voor te vinden, maar voor de burger en alle betrokkenen vroeg/vraagt 
dit teveel onnodige inspanning.  

Een werkgroep van de gemeente, Leger des Heils, REAKT, Parnassia, GGD & Meldpunt Zorg en  
Overlast/bemoeizorg en Kernkracht is nu bezig het hele proces van kruisjes halen voor een doelgroep 
verklaring, wel/geen vast bed bij het Kompas, wie biedt  begeleiding bij briefadres, hoe om te gaan 
met de kostendelersnorm, de rol van de poortwachter en fraudepreventiemedewerker, ondersteuning 
bij het verkrijgen van een identiteitsbewijs en het recht van ondersteuning door de straatadvocaat bij 
bezwaar aantekenen wanneer iemand afgewezen wordt door het ontbreken van regiobinding. Het is 
de bedoeling dat er medio september van dit jaar knopen doorgehakt worden en nieuwe afspraken 
en procedures van kracht worden die meer recht doen aan de transformatiegedachte van waar  
mogelijk inzet eigen kracht en een samenleving die ondersteunt. Is er meer nieuws dan worden jullie 
op de hoogte gehouden. Voor meer informatie en vragen of als er nu acute problemen spelen kun je 
altijd contact opnemen. 

 

Groet Aart Jongejan, Straatadvocaat 

Bericht van de straatadvocaat 

Cliëntenperspectief input bij beleidvorming  

Eind juni waren Bart en Joost te gast bij de  
Gemeente Stolwijk in een overleg over Zorg en  
Veiligheid. Ze hebben hun eigen verhaal verteld en 
ervaringen gedeeld. Dit was goede input voor het 
nieuw te vormen beleid voor mensen met een  
psychische kwetsbaarheid. De verhalen werden 
goed ontvangen, sommige deelnemers waren er 
stil van. Bart: “Fijn dat we gevraagd zijn om bij  
beleidsvorming de link te leggen naar de praktijk. 
En om aan te geven wat wel en niet werkt in de 
praktijk.” Joost: ”Ik heb meteen van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om mijn werk als Straatadvocaat 
Jeugd meer bekendheid te geven in gemeente 
Stolwijk.”  

Begin juli heeft onze directeur samen met senior 
voorlichter Bart ook van twee gelegenheden  
gebruik gemaakt om het cliëntenperspectief in te brengen bij te vormen beleid. Op 5 juli namen ze deel 
aan een “Invitational Conference”, georganiseerd door SIRM, over verbetering van de melding over  
personen met verward gedrag. De volgende dag  zijn ze bij het bureauoverleg van het schakelteam 
“Personen met verward gedrag” aangeschoven. We zijn blij dat bij het vormen van beleid ook onze  
praktijkvoorbeelden worden meegenomen om inzicht te verschaffen hoe het beter kan. 

Groet Dora 



Column: ‘Mijlpalen’ 
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3 januari 2012 maakte ik de beslissing om geen cannabis en alcohol meer te gebruiken. Daar begon mijn 
herstel. Alleen kon ik het niet, dus ging ik in behandeling en bezocht ik bijeenkomsten van anonieme  
verslaafden. Dit bleek te werken voor mij, want ruim vijfenhalf jaar later gebruik ik beide nog steeds niet 
en voel ik me beter dan destijds. Wel slikte ik antidepressiva, oxazepam en lithium.  
 
Toen ik eind 2014 weer flinke psychische klachten kreeg, niet meer kon en mocht werken, nam ik twee  
belangrijke besluiten. Ik ging uit de zorg, qua werk. Dit was namelijk iets wat ik me ook al jaren afvroeg: 
‘moet ik niet eens iets heel anders gaan doen?’ Deze keer deed ik het. Ziek uit dienst en vastberaden om 
niet terug te gaan als begeleider, ondersteuner o.i.d. 
Oktober 2015 bouwde ik mijn anti-depressiva af; volledig overtuigd dat dit voor mij al een hele tijd geen 
positief effect had. Ondertussen droomde ik al jaren van een reis naar Thailand. Ik ben geïnteresseerd in 
het boeddhisme en ik houd van boeddhabeelden. En dus ging ik naar Thailand. Ik wilde mijn droom uit 
laten komen en vond voor het eerst in mijn leven dat ik dat ook mocht doen. Ik ben nog steeds dankbaar 
dat ik het deed; wat een geweldige ervaring! 

Onderweg besloot ik bij thuiskomst ook maar eens een andere twijfel te bespreken bij de GGZ; al die  
medicatie die ik jarenlang slikte; werkt dat nu (nog) wel voor mij? Zo gezegd, zo gedaan. Ik startte met de 
afbouw van de lithium. Een emotionele- en lichamelijke achtbaan volgde, maar de oorzaak was duidelijk 
en in maart 2016 was ik er vanaf. Wat een verschil! Ik kreeg een enorme dosis energie en die besloot ik 
om te zetten naar beweging. Ik ging hardlopen, zwemmen en fietsen. Dit bleek mijn nieuwe medicatie, die 
nog steeds prima werkt. Ik wilde al een tijd afvallen, dus ik bezocht een diëtiste die me hielp bij het maken 
van een persoonlijk voedingsschema en ze juichte mijn fysieke activiteiten toe. Ook dit werkte. 

Februari dit jaar opperde een vriend de Nijmeegse Vierdaagse te lopen. Ik stemde in en ging direct hard 
aan de wandeltraining. En ook dat werkte. 18 t/m 21 juli dit jaar liep ik ruim 200 kilometer in vier dagen. 
Wat een ervaring! Alle emoties kwamen bij me langs. De laatste dag was ik volledig stuk; lichamelijk, maar 
zeker ook mentaal door slaaptekort. Hierdoor heb ik tijdens deze dagen ook veel flashbacks gehad naar 
moeilijke tijden waarin ik ook niet sliep, waar ik verward was, een emotioneel wrak. Maar nu was het  
verklaarbaar. Sterker nog; ik deed het mezelf bewust aan… 
En wat ben ik blij dat ik het heb gedaan! Ik heb mezelf een ervaring gegund die ik de rest van mijn leven 
niet meer zal vergeten. Ik zette door, ondanks de pijn van een voet vol blaren, een verloren teennagel,  
hitte, noodweer en spierpijnen die ik tot dan toe nooit had ervaren. Via app- en facebookberichten werd ik 
aangemoedigd en bewonderd door familie en vrienden. Nooit eerder voelde ik zoveel steun,  
betrokkenheid en vertrouwen van de mensen om me heen. Wat een enorm cadeau. Voor mezelf, maar 
ook voor hen. Want de meesten hebben mij van een verwarde, te dikke vrouw met pijn en verdriet, zien 
groeien naar een gezonde vrouw met doorzettingsvermogen en regelmatig een oprechte lach op haar  
gezicht. 

Inmiddels ben ik 20 kilo lichter. Ik voel me beter dan ooit. Ik heb al verschillende banen buiten de  
zorgsector gehad en ik ben fit als nooit tevoren. Zo helpt elke mijlpaal mij verder in mijn leven. Want als ik 
dit kan, waar ben ik dan nog meer toe in staat!?                   
                                

Annika 



De moeder en kind middagen bij de Kade 
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Tijdens de vakantieperiode heeft KernKracht samen 
met Stichting Doenya Vrouwen drie middagen  
georganiseerd voor moeders met hun kind(eren). 
De opkomst was goed. Er is geknutseld, (een  
spaarpot) geplakt, (een collage gemaakt door  
moeder en kind over hun verwachtingen samen) en 
er zijn diverse spellen gespeeld om elkaar te leren  
kennen. De deelnemers waren enthousiast en de 
sfeer was gezellig. Tijdens de pauzes konden de 
deelnemers met een kopje koffie, thee of limonade 
genieten van de lekkere traktaties die zij voor  
elkaar hebben meegenomen. De tijd vloog om en voor we het wisten was de middag weer voorbij en wer-
den er afspraken gemaakt voor de volgende middag. 

Zodra bekend is wanneer het vervolg op deze middagen zal komen, wordt u daarover op de hoogte  
gebracht 

Groet, 

Manelia, Suzanna, Chahida 

Start nieuwe cursus: Ervaringsdeskundige Voorlichter 
 

Oproep mensen met ervaring voor training in het najaar 

 

Voor onze voorlichtingsactiviteiten zijn wij op zoek naar mensen met persoonlijke ervaring op het gebied 
van psychische kwetsbaarheid, verslaving of maatschappelijke opvang. We zoeken mensen die ervaring 
hebben met bijvoorbeeld dakloosheid, verslaving, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis, zelfbeschadiging 
of een andere psychische kwetsbaarheid. Mensen die goed in hun herstelproces zitten, weten wat wel en 
niet werkt in hun herstel en die hun (herstel)ervaring willen leren delen en inzetten.   

 

Hoe je dat kunt doen leer je tijdens de training:  “Ervaringsdeskundige Voorlichter” die KernKracht in het 
najaar van 2017 weer organiseert. De training bestaat uit een algemeen basisdeel en een vervolgdeel om 
voorlichter te worden. Mensen die belangstelling hebben om als vrijwillige ervaringsdeskundige  
voorlichter bij KernKracht aan de slag te gaan zijn van harte welkom! 

 

We zoeken mensen die niet woonachtig zijn in Gouda maar in één van de gemeenten Waddinxveen,  
Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas of Krimpenerwaard.  

 

De cursus bestaat uit 12 of 13 lessen die wekelijks worden gegeven. We willen graag starten in het najaar. 
De exacte startdatum en locatie zijn nog niet bekend. Als je interesse hebt, mail dan meteen even naar 
Dora Wempe dwempe@kernkracht.nl Bekijk ook onze website: www.kernkracht.nl 



Herstelverhaal Suzanna 
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Suzanna is een 58 jarige, alleenstaande vrouw met vier kinderen. Toen zij 20 jaar was leerde ze haar  
ex-man kennen met wie ze haar twee oudste kinderen kreeg. Na een traumatische relatie die ongeveer 
vier jaar heeft geduurd zijn ze uit elkaar gegaan. Enige tijd later las Suzanna een artikel over paranoïde 
schizofrenie waarin uitleg werd gegeven over wat het was en wat de symptomen waren. Het  
gedrag van haar ex werd hier volgens haar precies beschreven, maar voordat er een diagnose gesteld kon 
worden kwam hij te overlijden. Suzanne had inmiddels een nieuwe partner leren kennen met wie zij nog  
twee kinderen kreeg. Maar ze voelt zich tot op de dag van vandaag nog erg schuldig dat ze haar ex-man 
niet heeft kunnen helpen, ondanks wat ze allemaal met hem heeft meegemaakt.  

Helaas ging het in haar nieuwe relatie ook niet goed. Het stel was anderhalf jaar samen toen zij erachter 
kwam dat hij verslaafd was aan het roken van cocaïne. Niet alleen kwamen zij hierdoor financieel in de 
problemen, ze werd weer geconfronteerd met huiselijk geweld en psychische mishandeling. Na zes jaar 
besloot ze te vluchten.  

De broer van een kennis nam haar en haar kinderen in huis in zijn woning in Enschede. Ook hier ging het 
mis toen zij erachter kwam dat deze man haar dochter had misbruikt. Per direct pakte ze haar spullen en 
keerde, samen met haar kinderen, terug naar haar moeder in Gouda. Binnen zes maanden had ze een  
eigen woning maar door alles wat er gebeurd was, was er wel een ondertoezichtstelling (OTS) opgelegd. 
In dat jaar werd haar 17-jarige dochter zwanger en in het jaar daarop haar 15-jarige dochter ook. Die  
periode stond dus in het teken van de komst van haar kleinkinderen en het verhuizen naar een  
eengezinswoning.  
 
Het werd Suzanna  uiteindelijk teveel. Ze stortte in, begon met blowen en verwaarloosde zichzelf. Ze had 
geen zicht meer op haar financiële situatie, wat er voor zorgde dat er beslag werd gelegd op haar  
inkomen en er zelfs een uithuiszettingsbrief op de mat lag.  
 
Suzanna werd depressief en ging voor hulp naar het Leger des Heils, die haar hielpen met haar papierwerk 
en konden voorkomen dat ze haar huis werd uitgezet. Via de huisarts kwam ze terecht bij een psychiater 
die de diagnose ADHD vaststelde en haar hier ook medicatie voor gaf, in combinatie met  
therapie. De therapie sloeg niet aan en de medicatie maakte haar lusteloos waardoor ze besloot om  
hiermee stoppen. Wel kreeg ze nog begeleiding en ging ze samen met haar dochter sporten. Ze merkte 
dat zij hier wel enorm van opknapte en toen het beter leek te gaan, stopte ze met de begeleiding.  
 
Toen al haar kinderen het huis uit waren, kreeg ze echter toch weer een terugval. Ze besloot opnieuw hulp 
te zoeken en keerde terug naar Kwintes waar ze weer begeleiding kreeg. Toen ze samen met haar dochter 
mee deed aan een stadswandeling leerde ze Violette kennen van stichting KernKracht (toen nog de ZOG 
MH). Het bleek een goede ontwikkeling. 
 
Suzanna werd een maatje in het Maatjesproject en volgde 
net als haar dochter de cursus ‘Werken met eigen ervaring’. 
Inmiddels heeft ze al op verschillende  
plaatsen voorlichting gegeven, zoals bijvoorbeeld op het 
ROC in Den Haag. Haar leven is compleet veranderd sinds ze 
de cursus heeft gevolgd, geeft ze zelf aan. Sinds kort doet ze 
ook nog eens vrijwilligerswerk voor de Gouwe Dialoog, waar  
ze samen met een aantal andere buurtbewoners activiteiten 
en dialogen organiseert ter bevordering van het welzijn in 
de wijk Korte Akkeren in Gouda. Haar begeleider bij Kwintes 
stelt dat ze bij KernKracht zo veel geleerd heeft dat ze het 
leven nu zelf af kan.  

 



Bezoek Psychiatrische Eerste Hulp(PEH) 
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Op 28 augustus bezocht Petra van Buren namens Kernkracht samen met collega directeur Bart Smith van 
Stichting Zon de Psychiatrische eerste hulp in Leiden. Vanuit de belangenorganisaties is veel protest  
gemaakt tegen de naam SPOR die ze eerst aan deze opvang wilden geven. Wij zijn dan ook tevreden met 
deze nieuwe naam. De PEH is een nieuwe verbouwde locatie aan de Sandifortdreef in Leiden. Deze is in 
juni al opengegaan voor de regio Leiden en vanaf 30 augustus is daar ook regio Midden-Holland en  
Alphen aan den Rijn bijgekomen. Het oogt fris, appeltjesgroen met wit. We werden ontvangen in de 
wachtruimte die speciaal is gemaakt voor de familie. Fijn dat hier ook speciaal over is nagedacht. 

Een vrij kale ontvangstruimte voor eventuele familie/naasten die meekomen of komen ophalen/
bezoeken. Dhr. Teer, directeur behandelzaken GGz Leiden  en Mevr. Winkelmolen, manager 
HIC  ontvingen ons en legden de stand van zaken uit.  In ontwerp en inrichting is wel erg  nadrukkelijk 
rekening gehouden met agressie en veiligheid. Er zijn 4 afgesloten ruimtes, twee separeers en twee vellige 
kamers. Het insluiten van mensen in een separeer was nog maar zelden voorgekomen.   
De veilige kamer werd wel gebruikt maar vaak met de deur open.  Het feit dat het licht niet zelf door de 
cliënt kon worden bediend werd gezien als een tekortkoming en een goede tip. Ook de suggestie om een 
klok op te hangen zodat mensen kunnen zien hoeveel tijd er is verstreken nam men ter harte.  

 Wel was er veel sprake van mensen die onder invloed waren van middelen. Daar zit overigens een  
opvallend grote groep buitenlanders (zoals de Midden- en Oost-Europeanen). De helft van de  
aanmeldingen leidt tot doorstroom naar een kliniek van  
Rivierduinen.   

Opvallend was dat men niet goed weet hoe de nazorg is  
geregeld, doorverwijzing naar bijvoorbeeld sociale wijkteams 
etc. Daar ligt dus nu onze grote zorg. 

Wij willen daarom graag signalen verzamelen over de inzet en 
nazorg van de PEH zodat we dit kunnen evalueren. Uw  
signalen kunt u mailen naar info@kernkracht.nl 

Gelukkig is er wel een budget beschikbaar gekomen na onze 
nadrukkelijke zorg rondom vervoer vanuit de PEH. Als mensen 
niet zelfstandig terug kunnen reizen of geen geld hebben dan 
is er dus budget voor taxikosten. 

Projectgroep personen verward gedrag 

Alle gemeenten in onze regio hebben op 1 oktober 2017 een sluitende keten van opvang, zorg en  
ondersteuning. Hiertoe hanteren zij een integrale aanpak waarin het perspectief van de cliënt centraal 
staat:  

· Professionals in de wijk (sociaal team, huisarts, wijkagent, etc.) zijn voldoende toegerust (expertise 
en handelingsperspectieven) om verward gedrag te herkennen en onderkennen. Zij handelen 
vervolgens adequaat;  

· Personen die in crisis raken hebben een Crisiskaart waarop staat hoe zij in dergelijke situaties  
bejegend en behandeld willen worden.  

· Wanneer een persoon in crisis raakt kan de politie(meldkamer) een beroep doen op GGZ expertise. 

· (U�LV�HHQ�RSYDQJ�JHUHDOLVHHUG�ELM�5LYLHUGXLQHQ 

· Indien nodig regelen de professionals met betrokken samenwerkingspartners passende zorg en of 
ondersteuning. De noodzakelijke informatie over de situatie van de cliënt wordt (met toestemming 
van de cliënt) gedeeld zodat de overdracht soepel verloopt. 
 

Stichting ZON en KernKracht hebben recent een subsisideaanvraag gedaan om het project 
Crisiskaart weer te kunnen gaan uitvoeren. We duimen op een positieve uitslag   
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Stichting KernKracht 
Tielweg 3, Gouda 

0182-519060 
info@kernkracht.nl 
www.kernkracht.nl 

 

STIP op locatie, open inloop 

 
Bodegraven-Reeuwijk 

Reeuwijk, Huis van Alles 
Vromade 1B, Bodegraven 

1e en 3e vrijdag van de maand 
14.00-15.30 uur 

Gouda 

KernKracht 
Tielweg 3 

ma, wo, vrij: 13.00-15.00 uur 

Reakt 
Hoge Gouwe 65 

Maandag: 12.00-16.00 uur 

Nelson Mandela Centrum  
Wilsonplein 2 

Vrijdag: 09.00-12.00 uur 

De Kade Stichting Doenya vrouwen 
Jan Luijkenstraat 25 

Dinsdag: 10.00-12.00 uur 

 
Krimpenerwaard 

Schoonhoven, Oranjeplaats 45b 

1e woensdag van de maand 

13.00-16.30 uur 

Lekkerkerk, Talmastraat 1  

Dinsdag: 14.00-16.00 uur  

 
Zuidplas 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

Hoed, Oranjepad 4-10 

Vrijdag: 13.00-15.00 uur 

 

0182-549813 
06-81966386 / 06-81966866 
stipgouda@kernkracht.nl 
www.kernkracht.nl 

Overig 
Kwintes Autisme-soos 
Paradijs 2, Gouda 

Elke 2 weken op vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur 

www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda-soos 

Het Auticafé Zuidplas 
Jongerencentrum ’t Blok 
IJsermanpad 1, Nieuwerkerk a/d 
IJssel 

Elke 2e dinsdag van de maand  
vanaf 19.30 uur 

www.welzijnzuidplas.nl 

REAKT Warme maaltijd 
voor deelnemers 
Hoge Gouwe 65, Gouda 
ma, di, do, vrij: 12.30-14.00 uur 
wo: 17.00-19.00 uur 
 
Ypsilon (familie) 
Mantelzorgspreekuur  
Tielweg 3, Gouda 
Alleen op afspraak  
Bel Anneke de Vries ϬϭϴϮ-ϯϱϮϭϰϬ�  
of mail Wies van den Nieuwendijk 
wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl  

Gespreksgroep Ypsilon  
Thijsselaan 45, Gouda 
3e woensdag van de even maand: 
20.00-22.00 uur 
Wies van den Nieuwendijk 
wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl  

Zelfhulpgroepen 
Alcoholverslaving: 
www.aa-nederland.nl  
 
Alle drugsverslavingen: 
www.na-holland.nl  

Alle middelen verslaving: 
ca-holland.org 

Eetstoornissen: 
www.anonieme-overeters.nl 
 
Voor familie/naasten van  
verslaafden: 
www.al-anon.nl 

Adressen en Meetings 
Allochtonenspreekuur op 
locatie, open inloop 

 
Gouda 

Tielweg 3 

Donderdag: 10.00-12.00 uur 

Nelson Mandela Centrum  
Bernadottelaan 79 

Donderdag: 10.00-12.00 uur 

Krimpenerwaard 

Schoonhoven, Oranjeplaats 45B 

1e woensdag van de maand  
13.00-16.30 uur  

0182-519060  

nouraddin@kernkracht.nl 

 

Straatadvocaat  

Aart Jongejan 

Tielweg 3 
Maandag en donderdag 

Hoge Gouwe 65 
Dinsdag 
 
06-22144689 
straatadvocaat@kernkracht.nl 

 
Straatadvocaat Jongeren 

Joost Buijtendorp 
06-48507677 

 

Herstel & Participatie 

Voor informatie over: 

· Herstelgroepen in de regio 

· Maatjesproject 

· Ervaringscoaches 

www.kernkracht.nl/wat-doen-wij/
herstel-participatie 


