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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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             Maand van de mantelzorg! 
November-December 2017 

 16e jaargang, nummer 131 

Volgens Mezzo een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de Mantelzorger is een  
mantelzorger iemand die alle hulp aan iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving geeft. 
Het gaat hierbij om onbetaalde hulp of ondersteuning die langdurig en met regelmaat gegeven wordt. 
Het kan gaan om  iemand met een chronische ziekte, een handicap of een psychische kwetsbaarheid. 
Kortom het betreft iedereen die langdurig hulp nodig heeft en wat door de Mantelzorger wordt geboden. 
Het kan daarbij gaan om een partner, gezinslid, familielid maar ook om een vriend of kennis, buur of 
buurtbewoner.  
Mantelzorg moet niet verward worden met vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een keuze. Je kiest er voor 
om bij een bepaalde organisatie je in te gaan zetten voor een door jezelf gekozen aantal uren, wel in 
overleg, maar je bepaalt zelf of je het betreffende werk uiteindelijk gaat doen.  
Mantelzorg is geen keus. Iemand uit je directe omgeving is ziek of hulpbehoevend. Er moet meegegaan 
worden naar artsenbezoeken, er moet van alles geregeld worden, er is een contactpersoon nodig waar 
zaken mee doorgenomen kunnen worden, enz. enz. Het kan dus van alles zijn wat een mantelzorger  
oppakt omdat het gewoon gedaan moet worden. Zodra men minimaal 8 uur per week langer dan drie 
maanden de zorg biedt, is er sprake van mantelzorg.  
Wilt u weten wat het aanbod is in uw gemeente en of u zich kunt aanmelden voor de mantelzorgpas? Kijk 
op de websites.  
Bodegraven-Reeuwijk , Gouda en Waddinxveen www.mantelzorg-centraal.nl 
Krimpenerwaard Steunpunt Mantelzorg Krimpenerwaard  https://samenindekrimpenerwaardpas.nl/
mantelzorger. 

Zuidplas https://welzijnzuidplas.nl/kunnen-we-je-helpen/mantelzorg/ 

We hopen dat Wies van den Nieuwendijk de mantelzorg award van het jaar 
gaat winnen, wij hebben voor haar gestemd! 
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Onafhankelijke cliëntondersteuning (STIP) 

 

 

Op 10 november is de dag van de mantelzorger.  Door de mantelzorgers binnen de (O) Ggz wordt vaak 
aangegeven dat ze zich niet gehoord voelen omdat er niet gemakkelijk over gepraat wordt. 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. Familieleden 
van mensen met een psychische aandoening hebben regelmatig te maken met vooroordelen en  
stigmatisering. Onwetendheid, verkeerde informatievoorziening en soms ook schrikbeelden in de media 
versterken de vooroordelen. Vraagverlegenheid maakt dat mantelzorgers niet gemakkelijk hulp vragen.  
Vraagverlegenheid is een razend actueel begrip dat in belangrijke mate bepaalt of mantelzorgers zich 
staande kunnen houden of niet. Kern ervan is dat mantelzorgers leren hun vraag zo te stellen dat ze 
daadwerkelijk hulp krijgen vanuit hun netwerk. 
In andere sectoren was het begrip al uitgewerkt en waren er hulpmiddelen ontwikkeld om de  
vraagverlegenheid waar mogelijk te ondervangen, maar nog niet in de GGZ. Tot nu. Ypsilon (een  
vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor 
psychose) pakte de handschoen op en ontwikkelde via het project Mantelzorg GGz: de vraagverlegenheid 
doorbroken uiteenlopende materialen. Op 10 november vindt landelijk de lancering van de toolkit plaats. 
Bent u mantelzorger en wilt u in gesprek, neem contact op met de cliëntondersteuners van KernKracht. Of 
neem contact op met Ypsilon�www.ypsilon.org , Wies van den Nieuwendijk  wiesvandennieuwen-
dijk@ziggo.nl.   
 

Mooie activiteiten de afgelopen maanden voor Kernkracht.  
Op 4 september hadden we een werkbezoek van 2 tweede Kamerleden (zie pag. 3) er werden mooie  
gesprekken met ervaringsdeskundigen gevoerd.  
We hebben op verschillende najaarsmarkten gestaan om KernKracht in de regio te promoten en stigma 
bespreekbaar te maken.  
Het team is 2 dagen met elkaar op pad geweest om te kijken naar verbeterslagen voor de toekomst. Het 
was inspirerend en belangrijk! 
Ook zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest om te werken aan ons vrijwilligersbeleid zodat we 
het landelijke NOV keurmerk kunnen krijgen. We zijn er bijna! 

Twee projecten, straatadvocaat jongeren: Joost en Sharon als ExpEx zijn als ‘parels’ aan het woord  
geweest op de transformatiebijeenomst van de gemeenten in Midden-Holland. 
 
Ook is er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de ExpEx training tot voorlichter en tevens de anti-
stigmales voor het voortgezet onderwijs. We gaan 10 lessen in de regio geven. In de volgende KrachtVoer 
meer hierover. Er is weer een ExpEx training gestart in Rotterdam.  

Op 6 november gaven we voor het derde jaar een drukbezochte workshop 
‘lonely box’ over eenzaamheid op ‘Voor de Jeugddag’ in Amsterdam. Maurits 
heeft daar zelfs met de nieuwe minister kennisgemaakt en met hem in het 
reuzenrad gezeten. De ExpEx worden landelijk ook steeds meer bekend, op 
15 nov. geven we een workshop op het jaarcongres jeugdzorg in Ede. 
…..Never a dull moment bij KernKracht!  
                                           
Krachtgroet, Petra van Buren, directeur 

KernKracht Actueel 
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In september hebben Bart en Renate bijgedragen aan de bijscholing van huisartsen en hun  
praktijkondersteuners. Deze bijscholing vond plaats in zalencentrum ‘De Brug’ in Reeuwijk en het thema 
was persoonlijkheidsproblematiek. Renate en Bart deden mee aan de workshopsronden en waren  
onderdeel van het panel. Hun bijdragen vormden een mooie aanvulling op de input van de  
ervaringsdeskundigen van de GGZ en de aanwezige zorgprofessionals. Daardoor werden de gestelde  
vragen vanuit alle invalshoeken belicht.  
Het antwoord van een professional werd vaak aangevuld met een reactie van een ervaringsdeskundige en 
omgekeerd. Na de workshops was er gelegenheid om informeel nader in gesprek te gaan met onze  
ervaringsdeskundigen. Bart en Renate hebben daarbij de activiteiten van KernKracht toegelicht. Veel  
huisartsen en praktijkondersteuners waren hiermee nog niet bekend en waren onder de indruk van de 
openheid en  de professionele uitstraling.  De ROHMH (Regionale Organisatie Huisartsen  
Midden-Holland) heeft KernKracht alvast uitgenodigd voor een grote landelijke bijeenkomst in 2019! Dat 
duurt even, maar ook daar dragen we dan graag aan bij! Verderop in deze krant blikt Renate verder terug 
op de voorlichting. 
Mis je bij jouw huisarts foldermateriaal over KernKracht, informeer dan naar de mogelijkheden om  
het op te vragen. Medecliënten bij jouw huisarts kunnen daardoor op de hoogte komen van KernKracht en 
de activiteiten en mogelijkheden die we bieden.  
Ervaringsdeskundigen kunnen contact opnemen met Dora Wempe dwempe@kernkracht.nl  

Werkbezoek 2e Kamerleden bij KernKracht 
Op 4 september kwamen Zohair el Yassini VVD en Lisa Westerveld 
Groen Links op bezoek bij Kernkracht op uitnodiging van MIND. 

Kernboodschappen voor de Kamerleden: 

· Neem kennis van de toegevoegde waarde van de inzet van  
ervaringsdeskundigen in het herstel van mensen met psychische 
kwetsbaarheid;  

· Neem kennis van de toegevoegde waarde van regionale cliëntorganisaties en zelfregiecentra bij het 
herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid en in de regionale belangenbehartiging en 
de lastige positie waarin deze vaak verkeren vanwege ontbrekende middelen;  

· Voer een politiek debat over de rol van het Rijk bij de cliëntparticipatie van jeugdigen en ouders in 
het decentrale stelsel. Ons standpunt is dat het Rijk een faciliterende en stimulerende rol heeft om 
te zorgen dat cliëntparticipatie bij gemeenten en in de regio structureel wordt geborgd, dat cliënten 
serieus genomen worden en invloed kunnen hebben in een gelijkwaardig speelveld van overheid, 
aanbieder en cliënt.  

· Heb oog voor de hiaten in de GGZ als het gaat om jeugdigen met complexe problematiek en maak 
jullie hard voor een structurele oplossing. 

· Wees alert op het nakomen van aangenomen moties en amendementen, toezeggingen van de 
staatssecretaris en andere landelijke afspraken die gemaakt worden. Op papier is er veel geregeld, in 
de praktijk gebeurt er te weinig. Dit betreft de implementatie van een doorzettingsmacht, het goed 
borgen van onafhankelijke cliëntondersteuning in elke gemeente, sturing op wachtlijsten in de 
jeugdhulp en landelijke basisafspraken over deskundigheid van wijkteams.  

Concrete afspraak: Om meer aandacht te vragen voor de problemen van zwerfjongeren heeft een 2e  
Kamerlid aangeboden om 24 uur op stap te gaan met Joost en een zwerfjongere en hier media-aandacht 
voor te genereren. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wordt dus vervolgd…. 

Hierna werd er een werkbezoek gedaan bij de jongerenopvang op de IJssellaan (Leger des Heils) 
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Joost Buijtendorp is vanaf 1 juni bij Stichting Kernkracht aan de slag gegaan als straatadvocaat jongeren.  

Eerst maar even de kant van de promotie, die zijn hoogtepunt kende toen de veertigjarige Joost na enkele 
artikelen in regionale kranten aan tafel zat bij TV West. Hij was uitgenodigd voor het programma ‘Frits!’,  

“Dat was de beste vorm van public relations die ik me kon wensen”, blikt Joost terug. “Eerder was ik al  
benaderd door Radio West en nu zat ik opeens aan tafel om voor de regionale televisie over de  
straatadvocatuur te vertellen.  

Joost vertelde dat hij de helpende hand biedt aan jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden. Zijn 
doelgroep? Jongeren van 17 tot 27 jaar, maar iemand van 16 zal nooit geweigerd worden. “Ik heb ze met 
allerlei problemen, want de hulpvraag verschilt enorm per persoon”, aldus Joost die zelf dakloos was en 
acht cliënten onder zijn hoede heeft. “De een komt met een enkel eenvoudig vraagje, terwijl voor de ander 
een postadres en alles moet worden geregeld.” 

Hij doet het werk met veel plezier, en werkt al een  
lange tijd als voorlichter voor Kernkracht. Hij probeert 
gelijkwaardigheid aan de jongeren uit te stralen en 
hoort van hen terug dat ze dat prettig  
vinden. “Ze hoeven niets van mij”, besluit de  
straatadvocaat. “Hun begeleider houdt ze vaak kort, 
maar van mij hoeven ze niets. Dat wil zeggen: de wil 
om samen naar oplossingen te zoeken en eigen inzet 
zijn van belang om eruit te komen.” 
 

Joost Buijtendorp straatadvocaat bij TV West 

In september zijn er drie nieuwe stagiaires gestart bij KernKracht, binnen het Project Herstel &  
Participatie. 

Serena: 
Serena volgt de opleiding Ervaringsdeskundige bij Howie the Harp (Amerikaans concept) in Rotterdam. 
Dit is een intensieve eenjarige opleiding. Serena is 35 jaar en moeder van een achtjarige dochter. In haar 
vrije tijd houdt zij zich bezig met dansen, lezen en schilderen. Ook is ze bezig met het schrijven van haar 
eerste psychologische roman en een gedichtenbundel.  
Sharon: 
Sharon is in 2016 begonnen als vrijwilliger bij KernKracht en loopt hier nu ook stage. Zij volgt de BGE/MZ 
opleiding (Begeleider GGZ met ervaringsdeskundigheid/Maatschappelijke Zorg) bij het Zadkine in 
Utrecht. Zij is 28 jaar en moeder van een achtjarige zoon. 
In haar vrije tijd vindt ze het leuk om te sporten, te 
schrijven en sieraden te maken.  
Mariëlle: 
Ook Mariëlle is al bekend als vrijwilliger bij KernKracht. 
Zij was al begeleider herstelgroepen, ervaringscoach en 
was betrokken bij het EQUIL project. Mariëlle volgt sa-
men met Sharon de BGE/MZ opleiding bij het Zadkine. 
Ze is moeder van vier kinderen van 17, 11, 3 en 1 jaar 
oud. Ze is erg creatief en houdt van schilderen en  
tekenen. Ook vindt ze het leuk om te wandelen omdat 
ze gek op de natuur is, daar vindt ze haar rust. 

Even voorstellen: de stagiaires 
Bron: Talkshow Frits! Omroep West’ 



Project Ervaringsdeskundigheid 
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Moeder en dochter geven herstelinterviews 

Onze voorlichters hebben op de Leidse Hogeschool weer herstelinterviews gegeven. Bijzonder deze keer 
was dat een moeder en dochter samen geïnterviewd konden worden. Voor de hulpverleners in opleiding 
een unieke kans om heel open en eerlijk het verhaal te horen van twee mensen die in dezelfde situatie  
zitten en beiden hun heel eigen beleving en kijk erop hebben.  

Hoge waardering themabijeenkomsten in De Veste 

Voor de vierde keer dit jaar was een ervaringsdeskundige van KernKracht aanwezig bij een  
themabijeenkomst in De Veste. Thema’s zoals Psychose, Depressie bij jongeren en Leven met Dwang   
worden dan belicht vanuit de professionele kant en door iemand die de ziekte aan den lijve heeft  
ondervonden. Uit de evaluaties achteraf blijkt dat deze themabijeenkomsten zeer gewaardeerd  
worden. Waar de zorgprofessional van de bezoekers gemiddeld een 7,9 krijgt, scoren onze  
ervaringsdeskundige sprekers gemiddeld een 8,2. Best iets om trots op te zijn.  

KernKracht op lokale markten  

In september stond KernKracht met een kraam op de Streekmarkt in Bodegraven en op de  
Bartholomeus- dag in Schoonhoven. Voorbijgangers konden kennis nemen van de vele activiteiten van 
KernKracht. En ze konden een praatje maken met onze ervaringsdeskundigen. Eén van de voorlichters: “Ik 
vroeg aan een voorbijganger wat hij wist over psychische kwetsbaarheid, waarop hij zei ‘ja, ik weet wel dat 
die hokken vol zitten’. Nadat ik er wat op doorgevraagd had vertelde ik iets over mijn eigen  
kwetsbaarheid. Ik zag dat dat wel stof tot nadenken gaf. Ik vind het fijn om op zo’n markt te staan en mijn 
bijdrage te leveren aan het verminderen van stigma op psychische kwetsbaarheid.” Ook RTV Krimpener-
waard was zeer geïnteresseerd in onze stichting en heeft een interview met Dora  gefilmd, waarbij ze ook 
de vragen over onze nieuwe straatadvocaat jongeren heeft beantwoord. Op het moment van het interview 
was Joost Buijtendorp net aan de wandel over de markt, waarmee hij zijn naam “straatadvocaat” eer aan 
deed.  

(Voor het interview zie youtube Bartholomeusdag in Schoonhoven 2017, vanaf 4 minuut en 30 seconden.) 



Congres: De stand in het land van  
personen met verward gedrag 
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In oktober vond het landelijk congres  ‘De stand in het land van 
personen met verward gedrag’ plaats.  
Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Personen met  
verward gedrag, overhandigde daar de  
tussentijdse rapportage aan de opdrachtgevers: de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport; de minister van Veiligheid 
en Justitie en de Algemeen Directeur van de Vereniging van 
Nederlands gemeenten. 

Het schakelteam – u weet wel, de opvolger van het beruchte 
aanjaagteam, bevindt zich op de helft van haar tweejarig traject. Het is de bedoeling dat alle gemeenten 
en regio’s per 1 oktober 2018 beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward  
gedrag. Het Schakelteam ondersteunt actiegericht de realisatie hiervan, adresseert knelpunten bij de juiste 
partijen, verbindt partijen en monitort de voortgang. Dit wordt gedaan aan de hand van  
negen bouwstenen (bedacht door het aanjaagteam), zoals vroegtijdige signalering, melding en passend  
vervoer.  

Op dit moment zijn er in het hele land 87 gesubsidieerde projecten los van elkaar aan de gang. Daar zit 
volgens Bart – die namens KernKracht het congres heeft bezocht – de crux van het probleem rondom  
verwarde personen. Iedere regio of gemeente gaat zelf op onderzoek uit en er is weinig tot geen overleg, 
laat staan samenwerking. Elke gemeente vindt daardoor zelf steeds het wiel weer uit.   

In gesprekken die Bart heeft gevoerd met andere ervaringsdeskundigen bleek dat die ook deze  
mening zijn toegedaan. Onno Hoes bevestigt ook in zijn rapportage dat er nog veel werk te doen is. 
“Er is het afgelopen jaar veel verbeterd, maar er is geen reden voor optimisme. De politie moet nog te 
vaak in actie komen voor mensen die niks strafbaars hebben gedaan en zorg nodig hebben." Medio 2018 
moeten alle gemeenten een plan van aanpak hebben dat werkt. Hoes is bang dat dat niet gaat lukken.  

Hij wil meer aandacht voor de mensen om wie het gaat en minder voor bureaucratische regels. Bart en 
andere ervaringsdeskundigen die het congres bezochten, beamen dat. “Inclusief het aanjaagteam zijn ze  
al drie jaar bezig en er wordt soms alleen maar gepraat”, stellen deze mensen.   

Gebeurt er dan helemaal niets goeds? Jawel. In de media is steeds meer aandacht voor personen met  
verward gedrag. En let op, verward gedrag is breder dan alleen GGZ. Hier vallen ook personen onder met  
dementie, mensen onder invloed van middelen en verward gedrag als gevolg van een somatische  
aandoening, bijvoorbeeld een te lage bloedsuikerwaarde.  

Een ander positief punt was de aandacht voor de landelijke uitrol van de Crisiskaart die werd  
aangewakkerd met een theaterstukje. Een agent hield een meisje op de scooter  aan dat aangaf van haar 
werk te komen en naar haar kindje te moeten gaan. Daar had de agent geen aandacht voor, hij had alleen 
oog voor die scooter. Zowel de agent als het meisje begonnen steeds harder tegen elkaar te praten, totdat 
de situatie escaleerde. Op dat moment kwam iemand op het podium die vertelde dat dit háár verhaal was.  
Het meisje eindigde met de zin: “Had ik maar een crisiskaart”.  
Voor de regio Midden-Holland heeft KernKracht een subsidieaanvraag gedaan bij ZONMW. 

Op deze website vindt u meer informatie en een impressie van het congres: 
http://www.magazine-on-the-spot.nl/verwardgedrag2017/de-dag-in-beeld-en-quotes/index.html 

Op deze website vindt u informatie over de Nationale Crisiskaart: 
http://www.crisiskaartnederland.nl/crisiskaart/ 

 



Losgekomen van GGZ 
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 In 2001 zette ik mijn eerste stappen in het gebouw van de GGZ aan de Thijsselaan in Gouda. Toen nog 
Robert Fleury stichting, inmiddels bekend als Rivierduinen. Sindsdien was ik kind aan huis.  

 
Ik startte met de tweedaagse groepstherapie en individuele ondersteunende gesprekken. De  
tweedaagse stopte na een jaartje, maar de ondersteunende gesprekken bleven. Talloze gesprekken en 
therapieën volgde ik. Cognitieve therapie, creatieve therapie, psychomotorische therapie, lichttherapie, 
EMDR, systeemgesprekken, psychiaters, psychologen; alles en iedereen kwam voorbij. Plus nog vier  
opnames in tijden van crisis. 

 
En dus werd ik ook aan de Ronsseweg een vaak geziene gast. Test hier, pil daar en maar praten en  
praten. Het hielp me. Ik leerde over mijn gedachten en gevoelens praten, wat invloed op beide  
componenten uit te oefenen en er was altijd een objectief iemand met wie ik kon sparren. Een  
klankbord om even te checken of wat ik dacht, deed en voelde handig was. Zo maakte ik daar met veel 
mensen nogal wat mee. Hoge pieken en diepe dalen, diagnoses en het op- en afbouwen van allerlei  
medicatie. Zo was de GGZ 16 jaar lang verweven in mijn leven. Bij twijfel besprak ik daar wat te gaan 
doen. De laatste twee jaar kwam daar verandering in.  

Op moeilijke momenten kwam nog wel de automatische gedachte op om een afspraak te maken, maar 
mijn gedrag werd anders. Ik ging naar buiten. Bewegen en mijn hoofd leegmaken. Of contact zoeken 
binnen mijn persoonlijke netwerk om even met een vriendin te sparren en van gedachten te wisselen.  
Hierdoor kreeg ik steeds minder behoefte aan wéér zo’n bezoek aan de Ronsseweg. Dat voelde  
gewoon heerlijk! En zo kwam het dat ik in oktober mijn laatste afspraak had. Enerzijds een beetje  
spannend, het deed me denken aan voor het eerst op mezelf gaan wonen. Maar bovenal heel fijn. Een 
rugzak vol tips, trucs en ervaringen die ik kan meenemen en de wetenschap dat ik altijd weer kan aan 
kloppen mocht het op een dag toch weer nodig zijn. Natuurlijk hoop ik dat dit niet noodzakelijk zal zijn 
en gelukkig heb ik nu veel meer deuren waar ik aan mag kloppen. Op naar een leven zonder GGZ!    
 
Annika 

 



Terugblik tweejarig europees samenwerkingsproject  
EQUIL 
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Op 29 augustus werd in het Groene Hart ziekenhuis in Gouda de eindconferentie van het Europese  
samenwerkingsproject EQUIL gehouden. De deelnemers van Kernkracht blikken tevreden terug op het 
project. Ze komen tot de slotconclusie dat EQUIL veel goeds heeft gebracht, vertelt Marrig van der Werf. 
“We hebben een mooie training ontwikkeld om mensen met kwetsbaarheid te ondersteunen bij hun gang 
naar de arbeidsmarkt. We hebben goede producten kunnen ontwikkelen en hebben ook  
ervaringsdeskundigen goed  kunnen opleiden.”  
Dat laatste wordt bevestigd door de ervaringscoaches zelf, die unaniem tevreden waren over het traject 
dat zij bij EQUIL hebben doorlopen.  “We hebben vijf trainers opgeleid en denken dat dat goed is  
gebeurd”, zegt Astrid van Bruggen. “De deelnemers vonden het ook erg fijn dat de training werd geleid 
door ervaringsdeskundigen. Ongeveer vijftig klanten die we hebben geholpen hebben nu echt een  
verbeterde positie op de arbeidsmarkt. We hebben hen op zowel individuele basis als in groepen kunnen 
helpen.” 
 
Een enquête onder achttien werkgevers bracht de bevestiging van wat Marrig en Astrid hierboven melden. 
“Het is goed dat de ontwikkelde training is overgegaan in een werkgroep”, zegt ervaringsdeskundige Daaf 
Schild. “Het valt onder het project Herstel en Participatie en in de werkgroep worden mensen zich bewust 
van de ervaringscompetenties die ze nog hebben. Dat biedt ze perspectief, ze ontdekken dat ze best nog 
wel wat kunnen. De ervaringen worden bovendien door de deelnemers gedeeld, waardoor ze zich aan  
elkaar kunnen optrekken en elkaar hoop kunnen bieden.” 
Dat EQUIL een internationaal project is geweest, heeft voordelen gehad. “Iedereen heeft zijn eigen  
invalshoeken en eigen visie”, besluit Astrid die meldt dat er ook een Engelse variant van het spel ‘Steekje 
Los’ is ontwikkeld. “We hebben ook ontdekt dat in landen als Spanje en Italië er nog meer een taboe rust 
op psychische kwetsbaarheid. Wij Nederlanders hebben de deelnemers uit die landen aangemoedigd om 
open te zijn. Het was namelijk wel duidelijk dat wij hier verder zijn.”  

 
Ontwikkelde producten binnen het Equil project: 
 
Training voor ervaringsdeskundige ondersteuners 
In de training van 4 dagdelen leren opgeleide ervaringsdeskundigen om mensen met psychische  
kwetsbaarheid te ondersteunen die de wens hebben om (weer) betaald aan het werk te gaan. In de  
training wordt theorie afgewisseld met spelelementen en oefeningen en geleerd hoe de eigen ervaring 
functioneel in te zetten. 
Training ‘Versterking positie op de arbeidsmarkt’ 
De training van 6 dagdelen is bedoeld voor mensen met psychische kwetsbaarheid die de wens hebben 
om (weer) betaald aan het werk te gaan. De training bestaat uit 2 delen, 1 deel gericht op het omgaan met 
kwetsbaarheden en deze omzetten in kracht en 1 deel gericht op meer praktische vaardigheden die nodig 
zijn om verdere stappen te zetten. 
Kaartspel: ‘Steekje Los? : Stigma en werk 
Interactief kaartspel waarbij taboe onderwerpen die mensen met psychische kwetsbaarheid ervaren op 
een laagdrempelige  manier worden besproken. Bijvoorbeeld kwaliteit van leven, herstel, stigma en  
inclusie.  Wat vertel je wel/niet over psychische kwetsbaarheid  aan werkgevers en collega's op de  
werkplek tijdens sollicitatie gesprekken etc. Het originele spel Steekje Los? is ontwikkeld door Ellen  
Spanjers van de Bagagedrager. KernKracht en de Bagagedrager (www.debagagedrager.nl) hebben deze 
Engelse variant samen ontwikkeld. 



Herstel & Participatie 
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Wist u dat ……… 

· Mariëlle, Sharon en Serena enthousiast gestart zijn als stagiaires Herstel & Participatie (opleiding 
BGE/MMZ bij Zadkine en Howie the Harp opleiding van Pameijer). De stagiaires gaan verschillende 
herstelgroepen begeleiden, voorlichting geven binnen het project Herstel & Participatie of worden  
ingezet als ervaringscoach.   

· 6 ervaringsdeskundigen het certificaat ‘Begeleider herstelgroepen theorie en praktijk’ hebben  
behaald. 

· Jaouad trainer is van de loopgroep Fit & Happy en er elke dinsdag vanaf 13.30 u gelopen wordt. Er 
een vacature (vrijwilligersfunctie) is voor nog een trainer bij de loopgroep zodat er ook op  
donderdag gelopen kan worden. Zie de website voor meer informatie 

· In het Netwerktafeloverleg van 16 november het thema zelfhulpgroepen centraal staat. Begeleiders 
van de herstelgroepen geven uitleg over de groepen die zij draaien.  

· De begeleiders herstelgroepen enthousiast zijn gestart met aandacht besteden aan werving van 
deelnemers. De drempel om naar een herstelgroep te gaan blijft soms hoog.  

· Deelnemers in de herstelgroepen aangeven dat humor erg belangrijk is. We gaan in diverse  
herstelgroepen aandacht besteden aan de kracht van humor in herstel 

· De basiscursus ‘Werk maken van eigen ervaring’ gaat starten op 24 november. Het is een cursus van 
6 lessen op vrijdag voor iedereen die graag met de eigen ervaringen aan de slag wil. 

· Er binnen het Project Nieuwe Wegen GGZ & Opvang experts ingezet worden om herstel  
toegankelijk te maken voor alle burgers in Midden-Holland en er gewerkt gaat worden aan het  
ontwikkelen van een communicatieplan en er diverse filmpjes met ervaringen van  

· Het project herstel & participatie een startbijeenkomst Nieuwe Stijl heeft gehad. De managers van 
de samenwerkingspartners Kwintes, Parnassiagroep (Brijder, I-Psy, Palier en Reakt) Leger des Heils, 
GGZ rivierduinen en KernKracht hebben Ja gezegd tegen : Samenwerken om herstel en passende 
participatie toegankelijk te maken voor alle burgers met psychische kwetsbaarheid in Midden-
Holland? De afspraken worden vastgelegd in een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst.  

· KernKracht en Sociaal team Gouda samen werken in het Trimbos project ‘Empowerment en  
ervaringsdeskundigheid in de wijk’. Sociaal werkers en ervaringscoaches krijgen gezamenlijk een 
training van 4 dagdelen. Vervolgens gaan zij gezamenlijk optrekken in de ondersteuning van  
cliënten.  

· 3 vrijwilligers van KernKracht hebben meegewerkt aan interviews voor de lokale communicatie in 
Zuidplas. De artikelen met persoonlijke ervaringen zullen geplaatst worden in Hart van Holland en in 
diverse andere media. Er volgen nog 3 interviews. 

· Het Europees project Equil ten einde is gekomen. Eind augustus heeft er een afsluitend event plaats 
gevonden. De opgedane kennis, ervaring en ontwikkelde producten worden vervolgd binnen het 
Project Herstel & Participatie en binnen andere projecten binnen KernKracht. 

 
Voor meer informatie: 
Marrig van der Werf, Coördinator project Herstel en Participatie 
Tielweg 3, 2803 PK Gouda 
tel: 0182-519060 | 06 – 16 70 19 69 
Email: mvdwerf@kernkracht.nl 



Vacature Trainer(s) Loopgroep Fit&Happy 
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(op vrijwillige basis, uren in overleg)  

 

 

 

 

De loopgroep Fit & Happy is een initiatief van het Bruisnest en Kernkracht en valt onder het  
samenwerkingsproject Herstel & Participatie.  
De loopgroep is er voor iedereen die graag (meer) in beweging wil komen. Het maakt daarbij niet uit of 
deelnemers beginnende of gevorderde lopers zijn. De loopgroep wordt begeleid door een ervaren trainer.  

WERKZAAMHEDEN TRAINER LOOPGROEP FIT & HAPPY 

· Voorbereiden van de loopgroep bijeenkomsten 

· Deelnemers ondersteunen en enthousiasmeren bij het lopen en opbouwen van een individueel  
trainingsschema  

· Nazit met deelnemers begeleiden/ondersteunen 

· Bijwonen van de intervisiebijeenkomsten voor begeleiders herstelgroepen  

WAT WIJ VRAGEN/VERWACHTEN 

· Ervaring hebben met het trainen van groepen bij sportactiviteiten 

· Een bijdrage willen leveren aan psychische, sociale en maatschappelijk gezondheid van deelnemers. 

· Kunnen werken vanuit cliëntenperspectief. 

· Om kunnen gaan met weerstanden en lastige situaties  

· Flinke dosis enthousiasme 

· Zelfstandig kunnen werken 

· Flexibiliteit 

WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN? 

· Veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng/invulling in de functie van trainer  

· Vrijwilligersvergoeding 

· Ondersteuning/begeleiding op maat 

· Werken in een prettig team van ervaringsdeskundigen 

· Het volgen van aanvullende cursussen/trainingen indien van toepassing 

Aanmelden: Heb je interesse om trainer van de loopgroep Fit & Happy te worden stuur dan een 
motivatiebrief en cv naar: 
 
Marrig van der Werf, Coördinator project Herstel en Participatie 
Stichting KernKracht 
Tielweg 3, 2803 PK Gouda 
tel: 0182-519060 | 06 – 16 70 19 69 
Email: mvdwerf@kernkracht.nl 



Basiscursus: “Werk maken van eigen ervaring” 
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· Wil je graag jouw eigen (herstel)ervaringen in de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang 

gaan inzetten voor anderen? 
· Heb je enige afstand ontwikkeld tot jouw eigen ervaringen?  
· Wil jij jouw kennis over herstelprocessen verder uitbreiden? 

· Vind je het leuk om te werken aan het ontwikkelen van jouw vaardigheden? 
· Woon je in de regio Midden-Holland? 

In de cursus wordt aan de hand van theorie uitleg gegeven over begrippen herstel, steun, empowerment 
en ervaringsdeskundigheid. Met opdrachten in de lessen, ervaringen delen en huiswerk opdrachten wordt 
gewerkt aan het vergroten van ervaringskennis, zicht krijgen op het eigen herstelproces en hoe dit in te 
zetten in de ondersteuning van ervaringsgenoten. 

Deze cursus legt ook een basis voor vervolgcursussen. Als je graag met groepen werkt kun je denken aan 
de cursus voor begeleider herstelgroepen. Werk je liever individueel dan is de cursus tot ervaringscoach 
misschien iets voor jou.  
Wil je meer informatie of heb je interesse in de cursus neem dan contact op met: 
 
Marrig van der Werf, coördinator project Herstel & Participatie 
E: mvdwerf@kernkracht.nl   T: 0182-519060 / 06-16701969   
 
Daaf schild, trainer project Herstel & Participatie 
daaf@kernkracht.nl   T: 0182-519060  
 

of kijk op www.kernkracht.nl 
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3DJLQD ���  

6WLFKWLQJ�.HUQ.UDFKW�LV�HHQ�EHODQJHQRUJDQLVDWLH�WHU�EHYRUGHULQJ�YDQ�SV\FKLVFKH��VRFLDOH�HQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�JH]RQGKHLG 

 

Pag ina  12  

KernKracht 
Tielweg 3 | Gouda 
0182-519060 
info@kernkracht.nl 
www.kernkracht.nl 

 

STIP op locatie, open inloop 

 
Bodegraven-Reeuwijk 

Bodegraven, Huis van Alles 
Vromade 1B, Bodegraven 

Iedere donderdag 
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 

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 
De Hoed, Oranjepad 4-10 

Vrijdag: 13.00-15.00 uur 
1e verdieping 

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 

http://www.kwintes-soos.nl/ 

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 

KernKracht 
Tielweg 3 

Donderdag: 10.00-12.00 uur 

Nelson Mandela Centrum  
Wilsonplein 2 

Vrijdag: 09.00-12.00 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 
 
06-22144689 
straatadvocaat@kernkracht.nl 

 
Straatadvocaat Jongeren 

Joost Buijtendorp 
06-48507677 

 

Herstel & Participatie 

Voor informatie over: 

· Herstelgroepen in de regio 

· Maatjesproject 

· Ervaringscoaches 

https://www.kernkracht.nl/
projecten/herstel-participatie/ 


