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Voorwoord 
 
In 2018 zijn er weer veel zaken gerealiseerd. KernKracht is een ambitieuze organisatie. We willen een 
bijdrage leveren aan het versterken van burgers met een psychische kwetsbaarheid en burgers met 
maatschappelijke problemen op een passende manier ondersteunen. Dit doen we op een ‘eigen 
wijze’ en in samenwerking met andere organisaties.  
 
De vraag naar de inzet van ervaringsdeskundigen bij algemeen toegankelijk aanbod, het evalueren 
van de geleverde voorzieningen binnen het sociale domein en het meedenken in nieuw beleid heeft 
een grote vlucht genomen, de transformatie vraagt hier ook om. Het geeft handen en voeten aan de 
omvorming van de systeemwereld naar de leefwereld.  
In 2018 is er veel aandacht gevraagd voor de hoge wachtlijsten in regio Midden-Holland, het was 
nodig dat er een regionale Taskforce wachtlijsten kwam ook al heeft dit nog niet geleid waar wij nu 
hoopten te zijn. Ook is er veel tijd besteed aan de sluitende keten voor ‘personen met verward 
gedrag’, KernKracht zat in de landelijke, maar vooral regionale projectgroep en werkgroepen, er zijn 
mooie stappen gemaakt maar het vraagt een vervolg en continuïteit.  
 
KernKracht heeft ook de nodige aandacht besteed aan de verbetering van de interne werkprocessen 
en vooral ten aanzien van het vrijwilligersbeleid. Dit heeft geleid tot de uitreiking van het landelijke 
NOV-keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’. We zijn erg blij met deze landelijke waardering. 
Er is nog veel werk te doen, maar we merken dat we een toonaangevende speler zijn geworden in de 
regio. Dit vraagt ook de nodige inzet. Alle projecten en activiteiten van KernKracht maken de 
belangenbehartiging sterker. We weten steeds beter via het cliënten-ervaringsdeskundige 
perspectief aanvullingen en veranderingen in het beleid te realiseren. Deze koers willen we graag 
voortzetten in de toekomst. 
 
 
Met krachtgroet,  
 
 
Petra van Buren,  

Directeur-bestuurder KernKracht 
 
April 2019 
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1. KernKracht 
Voor mensen die gebruik maken van de Geestelijke gezondheidszorg (GGz), Maatschappelijke 
opvang (MO) en/of Verslavingszorg (VZ) is kwaliteit van leven en (volledige) participatie in de 
maatschappij minder vanzelfsprekend. Dit is vaak een gevolg van de complexe problematiek 
waarmee zij te maken hebben. Toch heeft iedereen recht op voldoende kwaliteit van leven. Wij 
vinden het daarom belangrijk om juist voor hen op te komen en hen te adviseren en waar nodig te 
ondersteunen bij het versterken van hun positie. Bevorderen van eigen regie en kracht zijn hierbij 
het uitgangspunt. Wij erkennen dat het noodzakelijk is om een brug te slaan naar de maatschappij.  
 
De kracht van onze organisatie ligt in de bijzondere manier waarop wij werken: door en voor 
cliënten! Het cliëntperspectief is de basis voor onze werkwijze. De inzet van ervaringskennis maakt 
ons aanbod bijzonder en borgt gelijker tijd binnen de organisatie het werken vanuit het 
cliëntperspectief. Ons aanbod is zowel op de individuele cliënt als op het collectief gericht, we zien 
dit als onlosmakelijk met elkaar verbonden voor de realisatie van onze doelstellingen. 
 
Er zijn ongeveer 80 vrijwilligers en 12 werknemers op allerlei manieren betrokken bij de uitvoering 
van de werkzaamheden. Daarnaast bestaat de Raad van Toezicht uit 3 leden. 
 
NOV keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’  
Vrijwilligersmanagement is een steeds belangrijker strategisch managementvraagstuk. Zonder de 
inzet van vrijwilligers kan de missie van de organisatie niet goed bereikt worden, de inzet van 
vrijwilligers is een vaste werkwijze van KernKracht. 
Het vrijwilligersbeleid is de basis. Het bevat een visie op vrijwillige inzet in de organisatie en alle 
afspraken die je hebt gemaakt om het werken met vrijwilligers goed te laten verlopen. In 2017 
hadden we een besluit genomen nog meer te gaan investeren op ons vrijwilligersbeleid door het 
NOV-keurmerk aan te vragen. 
Op 22 november 2018 hebben we het NOV-keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ uitgereikt 
gekregen van wethouder Corine Dijkstra, gemeente Gouda. Er is veel werk verzet om dit te 
realiseren, dank voor de begeleiding hierin vanuit het VIP Gouda. Er is veel aangepast in 
beleidstukken, er zijn aanvullingen gedaan rondom het vrijwilligersbeleid en daarbij behorende 
bijlagen. Onder andere verbeteringen aangebracht in de inwerkprogramma’s, het klachtenreglement 
en er is een vertrouwenspersoon aangenomen. Het heeft zelfs geresulteerd in het aannemen van 
een vrijwilligerscoördinator, zodat de ondersteuning van de 
vrijwilligers optimaal geborgd is.  
Het NOV-keurmerk biedt ons de komende vier jaar: 
• Publieke erkenning; 
• Een objectief bewijs naar derden voor kwalitatief goed en 

aantrekkelijk vrijwilligerswerk; 
• Een goed imago ten opzichte van (nieuwe) vrijwilligers.  
 
Scholingsbeleid intern 
Binnen KernKracht hebben we beperkte middelen voor studie en/ of bijscholing. Toch besteden we 
de nodige aandacht aan interne scholing op verschillende gebieden. We maken regelmatig gebruik 
van de gratis trainingen voor cliëntenorganisaties bij PGOsupport. In april heeft het hele team een 
trainingsdag gevolgd over werkdruk. Werkdruk was één van de zaken die de werkgroep 
Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) naar aanleiding van het MTO in 2017 had uitgekozen 
om mee aan de slag te gaan. De vrijwilligers hebben ook de uitnodiging gehad om de training ‘regie 
over je werkdruk’ te volgen, verschillende vrijwilligers hebben deze training ook gedaan. 
Ook hebben we met een aantal vrijwilligers en het werknemersteam een dagdeel besteed aan het 
interne scholingsaanbod van KernKracht, wat heeft geleid tot het samenvoegen, opschonen en 
vernieuwen van dit aanbod.  
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Klachten 

De vrijwilligers en werknemers van KernKracht (handelend vanuit een gedragscode)en proberen zo 

goed mogelijk hun werk te doen. Wanneer men niet tevreden is over de dienstverlening van 

KernKracht kan men proberen intern de klacht op te lossen. Wanneer dit niet tot tevredenheid wordt 

opgelost kan men zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie is een 

onafhankelijke commissie voor drie regionale cliëntenorganisaties (Kompassie Den Haag, Steunpunt 

GGz Utrecht en KernKracht). In 2018 zijn er geen klachten geweest. 

Medezeggenschap KernKracht 
Sinds vorig jaar heeft KernKracht meer dan 10 werknemers in dienst. Een werkgroep heeft zich 
verdiept in de verschillende vormen van medezeggenschap, een belangrijke pijler was dat onze 
vrijwilligers ook inspraak kregen in dit orgaan. De gestructureerde medezeggenschap hebben we per 
2018 vormgegeven door twee keer per jaar een personeelsvergadering te organiseren, waaraan 
werknemers en vrijwilligers deelnemen.  
 
Raad van Toezicht 
In 2017 heeft het toenmalig bestuur besloten om naar een Raad van Toezicht model te gaan. Eind 
2017, begin 2018 is er hard aan gewerkt om deze stap te kunnen maken. Hierin is de 
Governancecode zorg leidend geweest. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden. De 
code is een instrument om de Governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van 
goede ondersteuning aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisaties en 
het maatschappelijk vertrouwen. In maart 2018 is er een Raad van Toezicht benoemd en zij hebben 
Petra van Buren aangesteld als directeur-bestuurder. 
 

Verslag van de Raad van Toezicht 
Sinds 2017 heeft de stichting een nieuwe naam. De naam KernKracht is passend bij onze organisatie, 
waar cliënten zelf als kern, een belangrijke en krachtige rol spelen bij het oplossen van zorgen en 
problemen en ondersteunen in herstel en participatie van burgers. 
Vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en werknemers stonden en staan al die jaren centraal bij de 
uitvoerende taken en het bestuur van de stichting. Een dankwoord voor al die betrokkenen die zich 
met grote betrokkenheid inzetten en hebben ingezet de afgelopen 15 jaar. In 2017 werd besloten 
over te gaan tot een nieuw bestuursmodel. Een Raad van Toezicht, met voor de uitvoering een 
directeur-bestuurder. Hierin is de Governancecode zorg leidend geweest. Goed bestuur en toezicht 
zijn belangrijke voorwaarden. De code is een instrument om de Governance zo in te richten dat die 
bijdraagt aan het waarborgen van goede ondersteuning aan het realiseren van de maatschappelijke 
doelstelling van de organisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Bijzonder woord van dank voor 
het interim bestuur die voor deze transitie heeft zorggedragen. Deze bestond uit de heer M. Bunnik, 
de heer P. van den Beemt en de voorzitter de heer C.J.M. van der Sprong. 
In de loop van 2018 werd de Raad van Toezicht geïnstalleerd en een directeur-bestuurder mevrouw 
J. P. van Buren benoemd. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de heer E.R. Peters, mevrouw 
E.J. Karman-Moerman en de heer P. van der Sluijs (voorzitter).  
De vergoeding voor de directeur-bestuurder is conform de CAO GGz. De Raad van Toezicht ontvangt 
een vergoeding voor hun inzet naar draagkracht en achtergrond van de organisatie.  

Het profiel van de Raad van Toezicht 

Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden op de strategische doelstellingen, de 
maatschappelijke prestaties en op de financiële continuïteit van KernKracht. Daarnaast is de RvT een 
belangrijke sparringpartner voor de directeur-bestuurder en kan zij gevraagd en ongevraagd 
adviseren. Verder treedt zij op als werkgever voor de directeur-bestuurder.  
 
Voor het goed functioneren van de RvT zijn de volgende aspecten van belang:  
- het toezicht van de RvT op de directeur-bestuurder omvat in ieder geval de realisatie van de 
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strategie en doelstellingen en de daaraan verbonden risico’s, de opzet en de werking van de 
interne risicobeheersing, de maatschappelijke verantwoording, het financiële verslaggeving 
proces en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;  

- het houden van toezicht vindt mede plaats door het goedkeuren dan wel vooraf instemming 
verlenen aan besluiten van de directeur-bestuurder. De besluiten die de RvT dient goed te keuren 
dan wel waar de directeur-bestuurder vooraf instemming voor moet vragen zijn genoemd in de 
statuten;  

- de RvT functioneert zoveel mogelijk volgens de Governance Code zorg en heeft haar functioneren 
vastgelegd in een Reglement RvT;  

- de RvT bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen om op deze 
wijze hun collectieve verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Hiervoor is kennis en ervaring 
vereist op een aantal beleidsterreinen;  

- eensgezindheid over een gedeelde koers wordt gecombineerd met een kritische individuele 
instelling, waarbij met een open mind de visie en strategie van de organisatie met de 
directeur-bestuurder en met elkaar wordt besproken;  

- de leden van de RvT zijn onafhankelijk en vrij van last en ruggespraak. Noch zakelijk, noch 
anderszins mag sprake zijn van belangenverstrengeling. 

 
De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht 
De heer P. van der Sluijs 

- Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Woonpartners Midden-Holland 
- Secretaris Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland (GZMH) 
 
De heer E.R. Peters 
- Projectleider opleiding Ervaringsdeskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting (EDASU) in 

Utrecht en landelijke ontwikkeling EDASU 
- Bureaumanager plusminus, patiëntenvereniging voor mensen met bipolaire kwetsbaarheid en 

betrokkenen 
- Beleidsadviseur Zorg en Welzijn bij Umah-hai, organisatie voor beschermd wonen 
- Raad van Toezicht Power by Peers 
 
Mevrouw E.J. Karman-Moerman 
- Voorzitter kerkenraad wijkgemeente De Veste in Gouda 
- Secretaris St. Vrienden van het Brede School Mentorproject in Gouda 
- Griffier gemeente Gouda 
 
Terug- en vooruitblik Raad van Toezicht 
We kunnen terugzien op een goede samenwerking met de directeur-bestuurder. Dankzij de inzet van 
haar en alle medewerkers (werknemers en vrijwilligers/ervaringsdeskundigen) is er regiobreed in 
bestuurlijk Midden-Holland vertrouwen in de wijze waarop KernKracht de belangen van de cliënten 
vertegenwoordigt. Dat vertrouwen horen we ook terug bij de cliënten zelf. Belemmeringen, 
hulpvragen en klachten kunnen vaak worden opgelost dankzij het netwerk van onze mensen.  
Met name de inzet van ervaringsdeskundigen wordt regionaal en landelijk gezien als een essentiële 

verbreding van de hulp. Het jaar 2018 was een jaar, waarin mooie initiatieven werden omgezet in 

resultaten zoals in dit verslag door de directeur-bestuurder wordt gememoreerd. De gemeenten en 

instellingen in Midden-Holland konden rekenen op onze intensieve inzet en samenwerking.  

Voor 2019 rekenen we ook op een goede samenwerking en toereikende financiële middelen, 

waardoor ondersteuning en hulp voor burgers in ons werkgebied wordt gecontinueerd. Het zou goed 

zijn in onze regio om een lacune in de hulp en ondersteuning op te vullen met de komst van een 

HerstelHuis. Huisartsen, politie en maatschappelijke zorg, worden steeds meer geconfronteerd met 

burgers die nu tussen het wal en het schip vallen door het ontbreken van een opvangplek. 
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(Crisis)opvang, wachtlijsten, personen met verward gedrag, verslaving, huiselijk geweld zijn 

wachtwoorden geworden. Helaas letterlijk wacht woorden. Maar geen woorden die toegang geven 

naar een plek met rust. Een kortdurend verblijf in een HerstelHuis zonder wachttijden zou 

kortdurend voor bijvoorbeeld twee weken rust bieden. 

We hebben het vertrouwen dat wij met elkaar zonder aanzien des persoons van belang zijn. 
KernKracht wil daar graag een steun en verbinder bij zijn. 

 
 

2. Financiën  
KernKracht had in 2018 een financieel gezonde uitgangspositie. Deze positie vormt de 
randvoorwaarde om als organisatie onze maatschappelijke functie te kunnen uitoefenen.  
 
In 2018 hadden we inkomsten vanuit:  

 Regionale subsidie; 
zorgvernieuwingsgelden, (O)GGz preventiegelden,  
GGz preventiegelden in totaal € 291.896 

 Project Herstel & Participatie (i.s.m. Kwintes, GGZ MH, Parnassia,  
Leger des Heils)  € 72.000 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo (incl. (O)GGz) € 184.021 

 Crisiskaart (ZonMw) € 24.650 

 Kansen op werk € 9.240 

 Projectsubsidie € 1.280 

 Omzet door trainingen, externe projecten € 50.931 
 
Uitgaven 2018 

 Personele kosten € 492.156 

 Huisvesting (inclusief huur externe locaties) € 26.305 

 Verzuimverzekering € 28.394 

 Vrijwilligersvergoedingen  € 22.425 

 Organisatiekosten € 54.893 

 Reiskosten en overige kosten € 13.608 

 Verplichtingen (vakantiegeldreservering, crediteuren) € 29.927 
 

We hebben 2018 afgesloten met een tekort van € 31.102, grotendeels veroorzaakt door toename 

verzuimverzekering en tegenvallende inkomsten met name de OCO Wlz middelen en eigen 

inkomsten. 

De financiering van KernKracht bestaat voor het grootste deel uit de regionale en lokale subsidies. 
Gelukkig komt er meer ruimte om een meerjarige subsidierelatie aan te gaan. Dit geeft meer 
bestaanszekerheid. 
Ook mogelijkheden voor financiering vanuit andere bronnen worden meegenomen; zoals 
bijvoorbeeld in Gouda de aanvraag om koplopergemeente te zijn voor de onafhankelijk 
cliëntondersteuning. Ook hebben we projectfinanciering aangevraagd voor de crisiskaart bij ZonMw. 
Voor het starten van nieuwe projecten is dat een goede manier. Structurele financiering voor de 
borging van deze projecten op termijn is de uitdaging. Er is een vrijwillige fondsenwerver 
aangetrokken in 2018 om alle mogelijkheden voor fondsen te benutten. Ook zijn we aangesloten bij 
het platform Gouda Onderneemt om meer verbinding te hebben met bedrijven om mogelijk 
vrijwilligersplekken te vinden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en mogelijkheden te 
onderzoeken voor mogelijke sponsoring van projecten of activiteiten.  
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3. Individuele cliëntondersteuning en versterken van positie 
 
Individuele cliëntondersteuning kent diverse vormen (en projecten) binnen onze organisatie: 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein in Midden-Holland (subsidierelatie met vier 
gemeenten in Midden-Holland en een Dienstverleningsovereenkomst met de coöperatie Sociaal 
team 0-100+ in Gouda) 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning (O)GGz (Regionaal budget maatschappelijke opvang1) 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz (overeenkomst met vier zorgverzekeraars voor 
2018-2020)  

 Project Crisiskaart (financiering ZonMw) 

 Project interculturalisatie/ migranten zelforganisatie (Regionaal budget maatschappelijke 
opvang) 

 Straatadvocaat volwassenen (Regionaal budget maatschappelijke opvang) 

 Straatadvocaat jongeren ((Regionaal budget maatschappelijke opvang) 

 Maatjesproject (beschreven bij Project Herstel & Participatie, zie paragraaf 5.4.1) (regionale 
subsidie via Gouda in 20182) 

 Ervaringscoaches (beschreven bij Project Herstel & Participatie, zie paragraaf 5.4.1) (Regionale 
Wmo-middelen CP GGz en zorgvernieuwing GGz) 

 Project ‘Kansen op werk’ (financiering van de ADF stichting (Angst Dwang Fobie) 2018 
 
De diensten en of producten die bovengenoemde ondersteuning opgeleverd hebben in 2018 zijn 
divers. In onderstaande paragrafen zijn de resultaten opgenomen. 

 
3.1 Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo  
 
Doel 
De onafhankelijke cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning 
op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Waar 
nodig wordt er toegeleid naar een integraal aanbod binnen sociaal domein. Cliëntondersteuning 
versterkt de positie van de cliënt, waardoor de eigen regie en de reflectie op eigen leven bevorderd 
wordt.  
Deze ondersteuning is kosteloos, voor iedereen beschikbaar en toegankelijk, onafhankelijk, 
levensbreed en moet door de cliënt als steunend ervaren worden.  
Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is bij de wet geregeld (in de Wmo 2015) voor het 
hele sociaal domein. Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt geboden op een toegankelijke wijze 
voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De onafhankelijke cliëntondersteuning van 
KernKracht is ook toegankelijk voor familie/naasten.  
Voor advies kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruik maken van onze jarenlange expertise. 
Landelijk worden we hier ook vaak voor geconsulteerd. 
 
Regionale beschikbaarheid 

In Midden-Holland is onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle burgers beschikbaar. Daarmee zijn 

ze voorlopers gezien dit landelijk nog niet overal geregeld is, laat staan voor specifieke doelgroepen 

als GGz en Maatschappelijke opvang. Wij zijn er trots op dat dit in onze regio goed geregeld is. Daar 

hebben we ons ook jarenlang voor ingezet. 

                                                           
1Deze financiering valt onder het vervullen van de centrum functie, is vanuit VWS. 
2Deze financiering wordt opgebracht door de gemeenten van Midden-Holland 
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Met iedere gemeente in Midden-Holland is er een subsidierelatie of een 
Dienstverleningsovereenkomst met een Coöperatie voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Ieder gemeente heeft zijn eigen jaarverslag.  
 
Bereik in Midden-Holland 
De cliëntondersteuning wordt lokaal ‘gekleurd’ en ingezet volgens de gemaakte afspraken. In iedere 
gemeente is de invulling van het algemeen toegankelijke aanbod binnen het sociaal domein op een 
eigen manier ingevuld en zijn de samenwerkende partijen verschillend. Het bereik omvat in ieder 
geval: 

 In iedere gemeente is er wekelijks een laagdrempelige inloop  

 Telefonische bereikbaarheid dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur  

 Huisbezoeken of/en gesprekken bij organisaties in de hele regio 

 Overleggen met samenwerkende partijen 

 Bij de Acute Dag Behandeling3 (GGZ Rivierduinen) geven we informatie over cliëntondersteuning 
één keer per zes weken. De uitwisseling van ervaring maakt dat cliënten na ontslag weten waar 
ze terecht kunnen.  

 
Er hebben zo’n 300 cliënten/mantelzorgers gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning 
met bijna 2500 contacten.  
 
Formele en informele cliëntondersteuning 
De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt bij KernKracht gegeven door een team van 
formele en informele cliëntondersteuners. De inzet van getrainde ervaringsdeskundigen 
borgt de expertise en kwaliteit van de ondersteuning vanuit cliëntperspectief. Dit bevordert 
de toegankelijkheid en laagdrempeligheid en betekent in een aantal gevallen dat er contact 
mogelijk wordt of behouden blijft met de lastig te bereiken doelgroep.  
 
Deelname aan overleggen 
Dit heeft per gemeente een andere invulling. In iedere gemeente nemen we deel aan de 
zorgnetwerkoverleggen/casuïstiekbesprekingen. 
 
Ontwikkelingen 
Het realiseren van naamsbekendheid, verschuiving van een deel van de werkzaamheden naar 
preventief aanbod, de afbakening met de professionals van sociaal team / maatschappelijk werk / 
welzijn, de inzet van informele cliëntondersteuners en het vormgeven van het aanbod voor de 
specifieke doelgroepen blijkt lastig in de praktijk. 
In ieder gemeente zijn de uren krap toereikend voor de cliëntcontacten, spreekuren en het 
aansluiten bij de netwerken. 
Dit komt overeen met de landelijke tendens waarvoor het ministerie van VWS in 2018 55 miljoen 
euro vrijgemaakt heeft. De landelijke campagne wil de onafhankelijke cliëntondersteuning beter 
bekend maken.  
 
Landelijk zijn er vier actielijnen uitgezet: 
1. Meer inzicht in de behoefte aan en aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning. 
2. Meer bekendheid bij burgers en verwijzers aangaande het recht op onafhankelijke 

cliëntondersteuning. 
3. De functie cliëntondersteuning beter vindbaar maken, door de functie om en bij ‘de toegang’ te 

organiseren. 

                                                           
3 De Acute Dagbehandeling (ADB) biedt diagnostiek, behandeling en ondersteunende/activerende begeleiding voor acuut 
psychisch ontregelde patiënten voor wie intensieve outreachende zorg onvoldoende is of niet mogelijk is. De ADB biedt 10 
plaatsen. De behandelduur is maximaal 6 weken. ADB is regionaal aanbod voor Midden Holland. 
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4. Meer kwaliteit en deskundigheid van geboden cliëntondersteuning, in het bijzonder ten aanzien 
van specifieke groepen. 

 
Bij deze landelijke actielijnen willen we aansluiten, omdat ze ook voldoen aan de behoefte die er in 
Midden-Holland is. 
In Gouda heeft KernKracht met de coöperatie sociaal team 0 -100+, MEE MH een succesvolle 
aanvraag ingediend om koploper gemeente te worden. Met de invulling van het koploperschap 
cliëntondersteuning 2019- 2020 komen alle bovengenoemde lijnen aan bod. In Gouda werken we 
hier met hierboven genoemde organisaties samen aan. De Goudse cliëntenraad is nauw betrokken 
bij het hele proces en maakt onderdeel uit van de werkgroep. Movisie ondersteunt dit traject en 
financiering is vanuit het ministerie van VWS beschikbaar gesteld. 
MEE MH en KernKracht gaan de ervaringen vanuit dit koploperschap ook benutten voor de andere 
gemeenten in de regio Midden-Holland.  
 

3.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning (O)GGz Midden-Holland (8 uur per week) 
 
Doel 
Onafhankelijke cliëntondersteuning (O)GGz wordt gegeven op de inloop op de Boelekade 1 in Gouda 
aan mensen die dak- en thuisloos zijn. Dit zijn cliënten die vaak ook verslavingsproblematiek of 
ernstige psychiatrische problematiek hebben en als gevolg daarvan geen vaste woon- of 
verblijfplaats kunnen behouden. De inloop is een samenwerkingsproject met Leger des Heils, Reakt 
(Parnassiagroep) en KernKracht.  
 
De inloop is een laagdrempelige voorziening voor mensen met dusdanige zware problematiek dat 
het gebruik maken van een reguliere voorziening meestal niet tot de mogelijkheden behoort. 
Mensen uit de regio die dak- en thuisloos (dreigen) te raken of zorg mijden worden toegeleid naar de 
zorg en opvang en de doorstroom van cliënten wordt bevorderd. 
Cliënten zijn vaak onzeker of ze het wel snappen wat er allemaal van hen verwacht bij het invullen en 
aanleveren van papieren en administratie. Vertrouwen in begeleiders en gemeenteambtenaren is 
soms gering. Hulp en uitleg geven lucht vaak op en maakt de te volgen stappen inzichtelijker. Waar 
mogelijk vindt er verwijzing plaats naar sociale teams, stichting De Kring, eigen netwerk of ambulante 
begeleiders voor verdere praktische ondersteuning. De specifieke expertise en de onafhankelijkheid 
maken deze vorm van ondersteuning aanvullend op het aanbod. De cliëntondersteuner (8 uur per 
week) houdt op donderdagmiddag spreekuur van 13.00 tot 17.00 uur.  
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Bereik Midden-Holland 
Gemeente Cliënten Contacten 

Bodegraven-Reeuwijk   4  9 

Krimpenerwaard  5  11 

Gouda 73 361 

Waddinxveen  7  8 

Zuidplas  8  13 

Anoniem  7  39 

Elders  6  12 

Totaal 119 457 

 
Niet altijd is de oorspronkelijke woonplaats te herleiden, want als er problemen ontstaan en er is  
een eerste contact/verblijf geweest bv. met het Leger des Heils in Gouda, dan wordt daarna de 
vestigingsplaats automatisch Gouda. Anonieme registratie is voor deze doelgroep aanvankelijk van 
belang en vaak de enige manier om vertrouwen te winnen en naar een eerste toeleiding te kunnen 
werken. De categorie elders zijn mensen die door de regiobinding naar elders verwezen worden met 
een warme overdracht. 
 
Samenwerking 
Vragen die de cliëntondersteuner gesteld worden zijn vaak van heel praktische aard. Verwijzing naar 
en samenwerking met diverse organisaties zoals bemoeizorgers, advocaten, sociaal team, 
gemeenten en samenwerkende partijen binnen dit project is belangrijk en verloopt prettig. Vaak is 
afstemming tussen de verschillende organisaties al een oplossing voor de cliënt. Doorverwijzing en 
samenwerking met bemoeizorg en persoonlijk begeleiders vindt veelvuldig plaats. 
 
Ontwikkelingen 
Er wordt meer gebruik gemaakt van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Er is een grote behoefte 
aan laagdrempelig advies, informatie en ondersteuning vanuit een onafhankelijke partij. 
Een reden van toename kan ook zijn dat de functie van straathoekwerk is opgeheven bij de 
omvorming van de bemoeizorg. Het laatste kwartaal hebben twee medewerkers bemoeizorg van het 
Meldpunt Zorg en Overlast wekelijks een spreekuur gehouden op de Boelekade. Een evaluatie 
hiervan heeft nog niet plaatsgevonden. 
 
Inzet ervaringsdeskundigen bij de inloop  
Er zijn geen ervaringsdeskundige vrijwilligers ingezet, omdat er binnen de inloop niet aan de 
randvoorwaarden kon worden voldaan. De samenwerking zoals deze was vastgelegd in 2016 heeft 
door personele wisselingen van het management zowel bij Reakt als bij het Leger des Heils voor 
weinig stabiliteit en continuïteit gezorgd, waardoor het project niet ‘vlot getrokken’ kon worden. In 
2018 is daar op diverse niveaus aandacht voor gevraagd, het heeft in goed overleg met de betrokken 
partijen geen prioriteit gekregen. Wel zijn er ervaringsdeskundigen gekoppeld aan dak- en thuislozen 
buiten de inloop. Afspraken vonden dan vaak op de Tielweg plaats. 
 
Ontwikkelingen 
Onafhankelijke cliëntondersteuning vindt nu voornamelijk plaats op locatie Boelekade 1 te Gouda 
tijdens spreekuur voor de groep (O)GGz in Midden-Holland en waar nodig in de regio op afspraak.  
Verdere uitwerking van de onafhankelijke cliëntondersteuning voor bijzondere doelgroepen zal met 
de landelijke VWS campagne (zie paragraaf 3.1) en door koplopergemeente Gouda verder uitgewerkt 
worden.  
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3.3 Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (Wlz)  
 
Doel 
Voor vier regio’s in Zuid-Holland bieden we onafhankelijke cliëntondersteuning met specifieke 
expertise voor de GGz binnen de Wlz. We leveren de onafhankelijke cliëntondersteuning conform de 
overeenkomsten met de zorgkantoren. Landelijke collega organisaties zijn Zorgbelang en MEE. Voor 
alle mensen met een beperking is de Wlz open toegankelijk, behalve voor de GGz. Mensen met een 
Wlz indicatie zijn minimaal drie jaar opgenomen in een behandelsetting voordat zij in de Wlz komen. 
In de eerste drie jaar is deze opname vanuit de zorgverzekering geregeld. Vragen voor ondersteuning 
komen dan ook vaak van familie en naasten.  
 
Bovenregionale beschikbaarheid 
Naast onze eigen regio bieden we ook in de regio’s Rotterdam, Zuid-Holland Noord en Haaglanden 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Met ieder zorgkantoor hebben we een leveringsovereenkomst.  
Bereik  
In 2018 hebben er geen cliënten gebruik gemaakt van het Wlz traject.  
Twee oorzaken zijn hiervoor te geven: 
1. Voor de financiering in 2018 was een belangrijke wijziging. Bereikbaarheid werd niet meer 

bekostigd, slechts het leveren van diensten werd per uur betaald. Dit betekende voor collega 
aanbieders dat verwijzing naar KernKracht in verband met specifieke expertise niet voor de hand 
ligt (inkomstenderving eigen organisatie). 

2. Binnen de intramurale GGz-setting is er nauwelijks bekendheid met onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Hier wordt in 2019 vanuit VWS met de campagne onafhankelijke 
cliëntondersteuning ook aandacht aan gegeven. 
 

Ontwikkeling 
Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 
toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het wetsvoorstel is onlangs ingediend bij de 
Tweede Kamer. Er is nog geen datum gepland voor de wetsbehandeling. 
 
Bijzondere rol van KernKracht 
KernKracht biedt als enige regionale cliëntenorganisatie in Nederland onafhankelijke 
cliëntondersteuning met deze expertise, daar zijn we trots op. De aandacht is daarom gericht op het 
meedenken in de mogelijke veranderingen die een openstelling van de Wlz voor de GGz en de 
cliëntondersteuning betekent. Onze specifieke expertise op dit vlak kan mogelijk bijdragen in het 
uitrollen van de onafhankelijke cliëntondersteuning bij de openstelling voor GGz. We lezen mee met 
de Werkgroep Ontwikkelagenda OCO die vanuit Zorgverzekeraars Nederland loopt. 
 

3.4 Crisiskaart (8 uur per week) 
 
In 2018 zijn we gestart met het uitgeven van de Crisiskaart als onderdeel van de sluitende aanpak 
voor personen met verward gedrag.  
 
Omschrijving 
De Crisiskaart is een harmonica gevouwen kaartje zo groot als een bankpasje. Op de Crisiskaart staan 
de do’s en don’ts bij een crisis: hoe de crisis eruitziet, contactpersonen, opnamewensen, bejegening, 
medicatie en ook praktische wensen, zoals wie er voor de post, planten e.d. zorgt. Cliënten worden 
ondersteund bij het maken van de Crisiskaart als er voldoende afstand is tot de laatst doorgemaakte 
crisis door ervaringsdeskundig getrainde formele en informele ondersteuners. Aan de hand van een 
vragenlijst wordt een crisiskaartplan gemaakt. De Crisiskaart is een samenvatting van dit plan. De 
cliënt bepaalt zelf wat erop komt en wie er bij betrokken worden. Met alle betrokkenen wordt het 
plan doorgesproken en ondertekend. Het werkt als een overeenkomst, die slechts overruled kan 
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worden door een juridische maatregel. Alle partijen die te maken krijgen met de cliënt in crisis 
worden geïnformeerd. Het betreft alle ketenpartners in (het voorkomen van) een crisis, ook 
wijkagent, vervoer, Huisartsenpost (HAP) en Psychiatrische Eerste Hulp (PEH). 
Uiteraard alleen op verzoek van en met cliënt. Het proces van het maken heeft gemiddeld 2-3 
maanden nodig en heeft een duidelijke functie. Het geeft ruimte om te leren uit eerdere ervaringen, 
ervaringen te delen en te verwerken, wensen te onderzoeken hoe een volgende crisis te voorkomen 
en zo goed mogelijk door te maken. Het geeft cliënten inzicht in de eigen crisis en herstel. Het geeft 
meer duidelijkheid en rust en hier gaat een preventieve werking van uit. De kwaliteit van de acute 
zorg verbetert, doordat cliënt kenbaar maakt wat helpt. Het geeft duidelijkheid voor hulpverleners & 
betrokkenen waardoor adequaat en sneller hulp ingezet kan worden. 
 
Meerwaarde 

Familieverenigingen, samenwerkingspartners, verwijzers en gemeenten zijn enthousiast en zien de 

Crisiskaart als een mogelijkheid om de eigen regie te behouden bij een crisis, omdat het uitgaat van 

de cliënt en de omgeving (zowel formeel als informeel en over de grenzen van de domeinen heen) en 

een opening geeft tot het aangaan van het gesprek. Er worden zaken besproken en oplossingen 

gezocht die eerder niet besproken werden. Het wederzijds begrip voor elkaar neemt toe en dit maakt 

het vragen en bieden van hulp gemakkelijker.  

De inzet van ervaringsdeskundigheid is een belangrijke factor bij het maken van de Crisiskaart. Voor 
het nemen van eigen regie en het betrekken van voor de kaarthouder belangrijke personen is 
reflectie en lef nodig. Uitgaan van eigen behoeften en wensen is vaak niet erg ontwikkeld bij de 
kaarthouders, juist ook het delen hiervan met professionals en andere betrokkenen is spannend. 
Inzetten van de ervaringskennis als bron, naast de professionele kennis is van meerwaarde voor de 
kaarthouder. Crisiskaarthouders en hun naasten zijn positief en ervaren meer rust, zekerheid en 
veiligheid en worden in een noodsituatie beter geholpen. 
 
Bereik Midden-Holland 

Gemeente Aantal 

Bodegraven-Reeuwijk   2 

Krimpenerwaard  5 

Gouda  8 

Waddinxveen  3 

Zuidplas  5 

 
Er is geen wachtlijst. De doorlooptijd van de kaart varieert van 40 tot 260 dagen, de gemiddelde 
tijdsinvestering is 10 uur per kaart. 
De relatief lange doorlooptijd heeft onder meer te maken met de draagkracht van de kaartaanvrager, 
waardoor soms een pauze nodig is. Daarnaast is het betrekken van de omgeving van de 
kaartaanvrager bij het maken van de Crisiskaart zeer belangrijk, maar vaak wel een tijdrovend 
onderdeel van het proces. 
 
Voorlichtingen  
Er zijn veel voorlichtingen over de Crisiskaart gegeven. Speciaal georganiseerd of als onderdeel van 
een bestaand overleg: zoals het Radenoverleg, het netwerktafeloverleg en managersoverleg van 
project Herstel & Participatie. Op aanvraag aan cliënten/bewonersraden, bij teams van professionals 
van zorgaanbieders, sociale teams en op regionale bijeenkomsten door KernKracht georganiseerd 
zoals ‘Crisisopvang Goed geregeld?!’ en op de afsluitende bovenregionale bijeenkomst ‘Oog voor 
elkaar’ (november 2018).  
 
  



 

 

Jaarverslag 2018 KernKracht  14 

Ontwikkelingen 
Stichting Lumen Holland-Rijnland en KernKracht werken als regionale cliëntenorganisaties nauw 
samen in de regio Hollands-Midden. Samen hebben we het project Crisiskaart in 2018 dankzij de 
financiering van ZonMw kunnen uitvoeren. We gaan nog een paar maanden door in 2019. Het is een 
belangrijke eerste aanzet om de Crisiskaart breed beschikbaar te stellen voor mensen met een 
crisisgevoeligheid. Nu is het zaak om door te pakken en de samenwerking met betrokken 
organisaties en gemeenten verder uit te bouwen en in te zetten op nog meer bekendheid en 
betrokkenheid van samenwerkingspartners, verwijzers en potentiële kaarthouders. 
De aanvraag voor de subsidie voor 2019 is regionaal ingediend bij de gemeenten in Midden-Holland 
op aanvulling op de verlengde projectfinancieringsaanvraag van ZonMw voor 2019.  
 

3.5 Project Interculturalisatie (16 uur per week) 
 
Doel  
Met dit project bevorderen we de zelfredzaamheid en participatie van cliënten met een andere 
culturele achtergrond en families. Het taboe rondom psychiatrische problemen wordt bespreekbaar 
gemaakt tijdens voorlichtingen, voor jongeren wordt zo vroeg mogelijk hulp ingeschakeld om 
daarmee probleemgedrag te voorkomen. Samenwerking met ketenpartners om het aanbod te 
verbeteren en stimuleren van interculturele zorg binnen de GGz zijn onderdeel van dit project. 
 
Inloopspreekuur op locaties 
Wekelijks houden we een inloopspreekuur in Gouda Oost (Nelson Mandela Centrum) voor de (O)GGz 
cliënten, ouders en hun families met een andere culturele achtergrond voor preventieve 
ondersteuning. De nadruk wordt gelegd op het voorkomen van escalaties en op tijd doorverwijzen 
naar de juiste hulpverlening.  
Elke eerste woensdag van de maand is er een inloopspreekuur in Schoonhoven. Huisbezoeken op 
afspraak of meegaan ter ondersteuning naar organisaties is ook mogelijk.  
 
Bereik 

Gemeente Cliënten Contacten 

Bodegraven-Reeuwijk 7 33 

Krimpenerwaard 15 51 

Gouda 25 285 

Waddinxveen 8 21 

Zuidplas 5 11 

Anoniem 2 5 

 
Cliënten met een andere culturele achtergrond krijgen informatie en advies waardoor ze zelf de regie 
blijven voeren op hun eigen leven. Vaak is er door de andere culturele achtergrond ondersteuning 
nodig om een weg te vinden in het Nederlandse zorgsysteem.  
Het begeleiden van gezinnen naar toegang tot zorg. Het komt met regelmaat voor dat er meerdere 
hulpverleners betrokken zijn bij één gezin, aanmelding verloopt dan via ‘één gezin, één plan’. 
Door slechte taalbeheersing en taboe op psychische kwetsbaarheid raken mensen regelmatig in een 
sociaal isolement. Begeleiding in eigen taal en cultuur is dan een belangrijke factor voor toeleiding en 
doorverwijzing. 
 
Beeldvorming en voorlichtingsbijeenkomsten 
Het aanbieden van voorlichting over psychische gezondheid aan cliënten met een niet-westerse 
achtergrond en statushouders is een structureel aanbod van KernKracht. Ons doel is preventie, het 
stimuleren van participatie, bevorderen van de integratie en het vormen en versterken van een 
sociaal netwerk. 
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Er zijn vier voorlichtingsbijeenkomsten geweest met totaal 63 bezoekers. Deze 
voorlichtingsbijeenkomsten vonden plaats in Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen en Gouda. 
Bodegraven-Reeuwijk staat voor 2019 gepland. 
 
Jongeren 
Preventieve ondersteuning en voorlichting geven aan jongeren met een andere culturele 
achtergrond levert veel op. Het bespaart veel kosten. Psychische klachten die niet op tijd behandeld 
worden kunnen er wel toe leiden dat jongeren met een andere culturele achtergrond eerder in de 
criminaliteit belanden. Dit gebeurt via voorlichtingen, gesprekken met ouders, scholen en in 
samenwerking met andere instellingen deze risicojongeren vroegtijdig te signaleren, te 
ondersteunen en naar de juiste zorginstelling door te verwijzen. We zijn er afgelopen jaar in geslaagd 
om veel in contact te komen met jongeren die niet in beeld zijn bij de hulpverlening.  
 
Mantelzorgers 
In samenwerking met andere aanbieders, formele en informele zorg hebben we kleinschalige 
groepen mantelzorgers van allerlei culturen bij elkaar kunnen brengen. Deze mantelzorgers kunnen 
elkaars ervaringen en belevingen (h)erkennen. De belasting bij mensen met een andere culturele 
achtergrond is meestal hoger dan bij andere mantelzorgers omdat ze vaak anders omgaan met een 
familielid, partner, met psychische/verslaving problematiek en de taboe erg groot is. Daarnaast 
hebben we in samenwerking met SWOS in Schoonhoven een grote mantelzorgersbijeenkomst 
georganiseerd. 
 
Onderzoek door stagiaires 
Inzetten van mensen met een psychische kwetsbaarheid met een andere culturele achtergrond als 
ervaringsdeskundige is een uitdaging, er lijkt weinig animo voor. Een stagiaire van de Hogeschool 
Rotterdam heeft hier haar scriptieonderzoek naar gedaan en zal dit in 2019 afronden. Het onderzoek 
wil inzicht geven hoe er meer Marokkaanse ervaringsdeskundigen geworven kunnen worden en op 
welke wijze de ervaringsdeskundigen van Marokkaanse afkomst ingezet kunnen worden in de 
hulpverlening. 
Een tweede stagiaire is bezig met een scriptieonderzoek om te achterhalen wat de invloed is van het 
opgroeien in twee culturen op het ontwikkelen van identiteits- en psychische problematiek bij 
jongeren (16 tot 20 jaar oud) en hoe de hulpverlening hier beter op kan aansluiten. 
Wij hopen met de uitkomsten aan de slag te kunnen gaan. 
 
Ontwikkelingen 
De regionale subsidie voor dit project is met ingang van 2019 met 3/5 teruggedraaid, met het 
vooruitzicht de subsidie in 2020 te stoppen.  
In de loop van 2019 worden de spreekuren gestopt en waar mogelijk wordt er warm overgedragen 
aan de lokale organisaties. Voor de professionals blijft de expertise beschikbaar. 
Er volgt een voorstel voor het aanbod 2020 op volgende onderdelen: 

• Expertise voor lokale steunstructuur inzetten 
• Ervaringsdeskundigheid voor doelgroep inzetten 
• Mantelzorgondersteuning voor deze doelgroep 
• Uitwerking van de belangrijke maatschappelijke thema’s voor de mensen met een 

niet-Nederlandse afkomst en een psychische kwetsbaarheid (zorg voor mensen met verward 
gedrag, armoede en schulden, meer preventief werken) 
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3.6 Straatadvocaat volwassenen (14 uur per week) 
 

Doel  
Vanuit cliëntperspectief (en met cliënten) bevorderen van individuele en collectieve belangen ter 
bevordering van cliëntgerichtheid en integrale hulp en ondersteuning aan dak- en thuislozen in 
Midden-Holland. De eigen kracht en het netwerk van cliënten wordt aangeboord en versterkt. Dit 
project draagt bij aan het in kaart brengen en ondersteunen van mensen uit de regio die nu nog 
dak- en thuisloos zijn, ook het verbeteren van de doorstroom en daarbij voldoende huisvesting is een 
belangrijk aandachtsgebied (zoals bv. vanuit de opvang naar eigen woonruimte).  
 
Omschrijving 
De straatadvocaat is een vertrouwenspersoon voor dak- en thuislozen die outreachend werkt in 
Midden-Holland. Door contact met de doelgroep ontstaat zicht op de noden en wensen. Bij deze 
contacten wordt toeleiding, bemiddeling en ondersteuning geboden waarbij eigen wensen en 
mogelijkheden centraal staan. De straatadvocaat heeft contacten op straat, telefonische contacten 
en op afspraak of locatie in Midden-Holland. Informatie over de opvangmogelijkheden, wet- en 
regelgeving, bezwaar en beroep bij boeteoplegging, voorkoming huisuitzetting en toeleiding naar 
schuldhulpverlening wordt gegeven. Door deze contacten ontstaat een goed beeld van wat er leeft 
bij de doelgroep. Deze input wordt in de collectieve belangenbehartiging gebruikt door inbreng van 
het cliëntperspectief op evaluerend of beleidsvormend overleg of ter bevordering van de expertise 
van (zorg-)professionals. 
 
Bereik 

Gemeente Cliënten Contacten 

Bodegraven-Reeuwijk  4 7 

Krimpenerwaard 5 8 

Gouda 44 88 

Waddinxveen 4 6 

Zuidplas 6 9 

Anoniem 6 16 

Elders 3 6 

 
Samenwerking  
De belangrijkste samenwerkingspartners zijn het Leger des Heils, Parnassiagroep (Reakt/Brijder), GGZ 
Rivierduinen, sociale teams, Bemoeizorg, Stichting De Kring, Vrouwenopvang (Kwintes), 
Tienermoederhuis (Siriz), gemeenten in Midden-Holland, GGD HM, reclassering, veiligheidshuis, en 
woningcorporaties.  
Samenwerking vindt op casusniveau plaats en op bespreken/oplossen van signalen. 
Waar nodig wordt de expertise van de straatadvocaat ingevlogen door professionals die al met het 
traject bezig zijn. 
Uiteraard is er een nauwe samenwerking met de onafhankelijke cliëntondersteuners en de 
straatadvocaat jongeren binnen KernKracht. 
 
Collectieve belangenbehartiging  

• Werkgroep Briefadres  
De werkgroep briefadressen en registratie heeft een praktische uitwerking van toegankelijkheid 
maatschappelijke opvang en registratie Basis Registratie Personen (BRP) opgesteld. Hier wordt 
informeel al mee gewerkt. Helaas is het ook in 2018 niet gelukt dit politiek en beleidsmatig voor de 
regio vastgesteld te krijgen. Na aandringen lukt het wel regelmatig een beschikking te krijgen om 
bezwaar en beroep aan te tekenen. In een aantal situaties is vervolgens beroep op de 
bezwaarschriftencommissie gedaan, met steun van de straatadvocaat. Dit leidde in meerdere 
gevallen tot mediation waardoor alsnog een oplossing werd gevonden. 
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• Vertegenwoordiging in overleggen 
- Overleg Uitstroom Zorg/Wooncontingent Midden-Holland, 
- Overleg regiobinding en winteropvang  
- Werkgroepen zorgverzekeringen en postadres (ministerie VWS), Trimbosinstituut en 

Federatie Opvang.  
 
Daklozenoverleg (Medezeggenschap)  
Er is vijf keer een overleg geweest. Thema de eerste keer was de evaluatie van de winteropvang en 
winterkouderegeling. Dit werd door de cliënten en gasten positief beoordeeld. Complimenten aan 
met name uitvoerend medewerkers van Het Kompas (Leger des Heils) en Dagopvang Boelekade  
(Reakt). De tweede bijeenkomst ging over het vergroten van deelname aan dit overleg. In een grote 
groep daklozen en professionals is daar afgesproken meer themabijeenkomsten te houden. 
Het theaterstuk Thuislozen opgevoerd in de Goudse Schouwburg bood de mogelijk vooraf en in een 
nazit op 14 november in het theatercafé van de Goudse Schouwburg over mogelijkheden tot 
deelname aan de Goudse gemeenschap te bespreken. Plannen voor een vervolg in samenwerking met 
betrokken burgers, sociaal makelaar en betrokken wethouders uit Gouda krijgen in 2019 een vervolg. 
 
Ontwikkelingen 
Voorkomen van dakloosheid en opvang in eigen beheer zullen meer aandacht moeten krijgen. 
Begin 2019 zullen er stappen worden ondernomen vanuit de gemeente Gouda samen met Leger des 
Heils en KernKracht om een brede bijeenkomst te organiseren over de innovatie van de opvang en 
het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Het agenderen hiervan heeft in 2018 vorm gekregen.  
De mogelijkheden worden onderzocht om aanvullend aanbod op bestaand aanbod ‘Opvang in eigen 
beheer’, zoals bv. bij het Zelfregiecentrum in Weert, te realiseren in Midden-Holland.  
 

3.7 Straatadvocaat jongeren (16 uur per week) 
 
Door alle actuele veranderingen in de jeugdhulp en het aantal dakloze jongeren, het groeiend aantal 
jeugdigen met schulden en de (vaak blijvende) uitval van jongeren op allerlei levensgebieden is de 
behoefte aan deze ondersteuning ter aanvulling op het bestaande jeugdaanbod onderkent en is dit 
project in juni 2017 gestart.  
 
Doel 
De doelstelling van dit project is het bevorderen van cliëntgerichte en integrale hulp en 
ondersteuning aan dak- en thuisloze jongeren tussen de 17 en 27 jaar in Midden-Holland. Vanuit het 
cliëntperspectief en met cliënten worden individuele en collectieve belangen versterkt, waardoor de 
zelfredzaamheid en participatie toeneemt. Er wordt gesignaleerd en geregistreerd en actief toegeleid 
naar zorg. Jongeren die te maken hebben met dakloosheid worden eerder en beter geholpen, 
dakloosheid onder jongeren neemt af en wordt voorkomen en jongeren ervaren steun van een 
straatadvocaat die in hun belang handelt. Een nauwe samenwerking binnen de keten is belangrijk. 
De straatadvocaat biedt ondersteuning daar waar gaten zijn in het vangnet voor jongeren of waar 
toeleiding naar hulp nodig is. De straatadvocaat wordt hierin bijgestaan door jonge 
ervaringsdeskundigen en het tweede half jaar door een stagiaire.  
 
Bereik  

Gemeente Cliënten Contacten 

Bodegraven-Reeuwijk  4 11 

Krimpenerwaard 5 17 

Gouda 26 452 

Waddinxveen 5 26 

Zuidplas 4 13 

Anoniem 5 26 
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Er zijn ook contacten gelegd met jongeren op straat of zogenaamde bankslapers. Onze ervaring is dat 
zij vaak de weg binnen de gemeenten en maatschappelijke opvang niet goed weten te vinden. Zij 
vertellen ons vaak gefrustreerd te zijn (geraakt) door eerdere contacten met gemeenten, 
leerplichtambtenaren en sociale teams. Door die ervaring hebben zij het vaak al snel opgegeven. 
Door met de jongeren samen afspraken te maken met de sociale dienst en hen te begeleiden bij het 
verzamelen van benodigde stukken plus door mee te gaan naar gesprekken lukt het steeds vaker om 
tot een plan te komen voor een uitkering, volgen van een opleiding of het vinden van werk. De 
straatadvocaat werkt ook vanuit onze eigen ervaringen met hulpverleningsorganisaties en spreekt de 
taal van de jongeren. We kunnen hun dus ook helpen bij het omgaan met crisissituaties op 
verschillende gebieden naast huisvestingsproblematiek. Zoals hoe ga je om met behandelplannen, 
hoe kun je gaan werken aan het verminderen van middelengebruik maar ook bijvoorbeeld wat is het 
belang van een dagstructuur, het hanteren van een agenda, nakomen van afspraken en dergelijke. 
Hoe overleef je de tussentijd richting opname, dagbehandeling en dergelijke. Welke contacten geven 
positieve steun en welke contacten werken, uiteindelijk, tegen je. Kennis van de sociale kaart is een 
basis die aan jongeren verstrekt en uitgelegd moet worden. 
 
Collectieve belangenbehartiging 

De straatadvocaat neemt vanuit zijn onafhankelijke positie een Jongeren tevredenheidsonderzoek af 

bij een traject van het Jongeren onder Dak (JOD) en verblijf in de Jongerenopvang Midden-Holland.  

In 2018 heeft KernKracht een rapportage uitgebracht over de afgenomen Jongeren 
tevredenheidsonderzoeken. Signalen ter verbetering zijn besproken in het Zorgcoördinatorenoverleg 
en het managersoverleg. Belangrijke signalen waren: tekort aan dagbesteding, doorstroom 
huisvesting voor jongeren, inzet ervaringsdeskundigheid, flexibele regels (tijd) en verbetering van 
schoonmaak. 
Omdat het moeizaam was om vanuit beide trajecten jongeren te spreken voor het afnemen van dit 
onderzoek zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt voor de werkwijze met de zorgcoördinatoren 
voor 2019. Wij vinden het belangrijk om vanuit onze onafhankelijk positie deze vragenlijsten af te 
nemen. 
Vanuit de gesignaleerde behoefte op de jongerenopvang aan maatjescontact en inbreng vanuit 
ervaringsdeskundigheid wordt hiermee vanuit ExpEx in 2019 gestart.  
Ook zal er voorlichting worden gegeven opdat (zelf) stigma tegengegaan wordt. Er is contact gelegd 
op scholen en er is kennisgemaakt en voorlichting gegeven over de mogelijkheden bij het overleg 
Jeugd ondersteuning op school (JOS). JOS is een regionaal overleg van o.a. alle school 
maatschappelijk werkers. Dit wordt verder door ExpEx opgepakt. 
 
Samenwerking/overleg 
De straatadvocaat werkt nauw samen met Jongerenopvang Midden-Holland en het JOD-project en is 
structureel aanwezig bij het Zorgcoördinatoren-overleg van het JOD met diverse andere partijen. 
Met regelmaat is de straatadvocaat aanwezig bij de Jongerenopvang, Reakt en het Jongerenwerk. Er 
is in 2018 veel aandacht besteed aan betere bekendmaking van de functie. Er is uitgebreid contact 
gelegd met scholen in de regio en jeugdorganisaties om uitleg te geven over de werkzaamheden van 
de straatadvocaat jongeren. Ook is er een voorlichtingsgesprek geweest met het regionaal overleg 
van schoolmaatschappelijk werkers (JOS). Contacten met JONG, politie en sociale teamleden hebben 
ook plaatsgevonden. In de loop van het jaar zijn er een aantal jongeren (3/4) door deze organisaties 
doorverwezen. Incidenteel wordt er bij het veiligheidsoverleg aangesloten.  
Er zijn verschillende contacten binnen de gemeenten in Midden-Holland, scholen, politie en 
zorgaanbieders in de regio, Centrum Voor Jeugd en Gezin, GGD HM, de sociale teams en 
jongerenwerk. Samenwerking is er met alle relevante partijen afhankelijk van casuïstiek ook buiten 
het reguliere netwerk. Zo hebben we ook contact gehad met: de gemeente, de woningbouw, diverse 
advocaten en met de voedselbank, Meldpunt Zorg en Overlast, de non-foodbank en stichting De 
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Kring. Registratie zwerfjongeren worden gedaan via de reguliere formulieren bij de GGD HM. 
Natuurlijk is er een structurele samenwerking en overleg met de straatadvocaat volwassen. 
 
Updaten Straatkaart 
De straatkaart heeft in 2018 een nieuwe update gekregen en wordt voortaan digitaal bijgehouden. 
https://www.kernkracht.nl/publicaties/straatkaart-2019/ 
De Straatkaart is in een oplage van 500 stuks gedrukt en verspreid binnen de relevante instellingen 
waar (zwerf) jongeren en dak- en thuislozen komen of verblijven. De straatkaart wordt ook weer 
warm ontvangen door hulpverleners. 
 
Ontwikkelingen 
Het voorkomen van dak- en thuisloosheid, door veel eerder inschakelen van expertise straatadvocaat 
jongeren door de samenwerkende partijen, is waar vooral op ingezet wordt. Door in een (te) laat 
stadium betrokken te worden, is dat nu vaak niet mogelijk. 
We willen graag bijdragen, met de jongeren, aan het realiseren van alternatieve vormen van opvang 
en huisvesting voor jongeren. Woonruimte is voor jongeren een heel belangrijke voorwaarde in het 
aanpakken van de andere problematiek (start in 2019). 
De poule van ervaringsdeskundigen (ExpEx) binnen het project straatadvocaten voor jongeren zal 
worden uitgebreid. 
Het stimuleren van medezeggenschap binnen instellingen voor jeugdhulp (jongeren) staat nog op 
een laag pitje. In 2019 wordt hier vanuit KernKracht meer aandacht aan gegeven (samen met ExpEx 
& Medezeggenschap). 
 

3.8 Project Kansen op werk (8 uur per week) 
 
Doel en omschrijving 
Weer deelnemen aan het normale werkproces is voor veel mensen met een psychische aandoening 
of kwetsbaarheid een grote wens na een periode waarin hun aandoening en de beperkingen die deze 
stelt de boventoon hebben gevoerd. 
Begin 2018 is dit project gestart, bekostigd vanuit landelijke subsidie via de Angst, Dwang en Fobie 

(ADF) stichting. Op 27 maart is er een regionale startbijeenkomst geweest.  

Dit project levert een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van psychisch kwetsbare mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt door hun specifieke ondersteuning te bieden om weer deel te 

kunnen nemen aan het reguliere arbeidsproces. Het project richt zich op mensen met een psychische 

aandoening of kwetsbaarheid, zowel ernstige als minder ernstige, kortdurend of langdurend. 

In een traject van ‘Kansen op werk’ staan de wens en motivatie bij de kandidaat (cliënt) om werk te 
vinden centraal. Samen wordt gezocht naar een werkervaringsplaats en/of vervolgens een 
arbeidsplaats die aansluit op de wensen, mogelijkheden en eerdere opleiding c.q. werkervaring van 
de cliënt. In het trainings- en coaching traject leren deelnemers van elkaars ervaringen in een 
concrete werksituatie. De werkwijze van ‘Kansen op werk’ vertoont veel overeenstemming met de 
zgn. Individuele Plaatsing en Steun (IPS) werkwijze. Uit onderzoek is gebleken dat IPS tot een hoger 
percentage mensen met betaald werk leidt. Dit is ook bij Kansen op werk de ervaring. 
In het vervolgproject gaan we de inzet van ervaringsdeskundigen in de begeleiding verder uitwerken. 
Er zijn ervaringsdeskundige coaches geselecteerd en opgeleid. De ervaringsdeskundigheid wordt 
zowel naar cliënten, werkbegeleiders als werkgevers ingezet. De deelnemers krijgen een training van 
12 bijeenkomsten gedurende het jaar. 
 
Bereik 
In 2018 is bij KernKracht gestart met een groep van 10 deelnemers uit de regio. Drie deelnemers 
hebben een betaalde baan gevonden, één daarvan gecombineerd met een opleiding; drie andere 
deelnemers oriënteren zich op het gaan volgen van een opleiding en gaan verder bij hun 

https://www.kernkracht.nl/publicaties/straatkaart-2019/
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werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk; twee deelnemers oriënteren zich / hebben ander 
vrijwilligerswerk wat hen dichter bij hun doel brengt. Twee deelnemers zijn helaas gedurende het 
traject uitgevallen. 
Het traject van ‘Kansen op werk’ heeft de deelnemers geholpen de arbeidsmarkt te verkennen, te 
kijken wat er echt bij hen past en zichzelf te ontwikkelen en in drie situaties geleid tot betaald werk! 
We kijken terug op een mooi project met een positieve uitkomst.  
 
Ontwikkelingen 
De subsidie voor ‘Kansen op werk’ vanuit de Angst, Dwang en Fobie stichting is gestopt. In 2019 
voegen we de bestaande expertise vanuit het Europese project en Kansen op werk samen en willen 
we onder de nieuwe noemer ‘ Participatie en werk’ verder met een lokaal aanbod welke bij alle 
gemeenten in Midden-Holland is aangevraagd.  
 

 
4. Opleiding en scholing  
Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers van KernKracht voldoende zijn toegerust om hun werk goed 
te kunnen doen, wordt er aandacht gegeven aan de deskundigheidsbevordering. Hieronder wordt 
beknopt beschreven welk aanbod er binnen KernKracht is gegeven, voor zover dit niet bij de 
projecten aanbod komt. 
Alle vrijwilligers hebben de mogelijkheid tot intervisie/werkoverleg en worden gecoacht bij het werk 
dat ze uitvoeren. Jaarlijks wordt een functioneringsgesprek gehouden. 
Naast intern aanbod kunnen vrijwilligers ook gebruikmaken van extern aanbod van bv. PGOsupport, 
een landelijke organisatie met een groot cursusaanbod voor PGO organisaties. 
 
Cursusaanbod gegeven in 2018 

Cursus en 
deelnemers 

Omschrijving 

Werken met eigen 
ervaring. (> 25 jaar) 
6 dagdelen (3 uur) 
16 cursisten 

Cursist leert theoretisch kader over herstel, steun, empowerment en 
ervaringsdeskundigheid.  
En krijgt zicht op eigen herstel en wordt bewust van ervaringskennis. 
 

Werken met eigen 
ervaring als 
voorlichter (>25 
jaar) 
6 dagdelen (3 uur) 
6 cursisten 

In de cursus wordt aan de hand van theorie en praktijkoefeningen gewerkt aan het 
ontwikkelen van vaardigheden om voorlichtingen te kunnen geven. Er wordt 
gewerkt aan het opbouwen van een goed voorlichtingsverhaal, het kunnen 
communiceren met het publiek en het leren presenteren.  

ExpEx (Experienced 
Experts, jongeren 
van 18-25 jaar) 
12 dagdelen (3 uur) 
12 cursisten 

In de cursus wordt aan de hand van theorie en interactieve oefeningen gewerkt 
aan het ontwikkelen van vaardigheden die je nodig hebt als 
voorlichter/ervaringscoach en adviseur. Er wordt gewerkt aan verkrijgen van inzicht 
in je eigen ervaringen, ervaringen functioneel inzetten en communiceren tijdens 
bijeenkomsten. 

Ervaringscoach 
8 cursisten 

In de cursus wordt meer uitleg gegeven over de rol, taak en functieomschrijving 
van een ervaringscoach. Door middel van theorie, afgewisseld met spelelementen 
en werkvormen, wordt geoefend met vaardigheden om de eigen ervaringen in het 
werk als ervaringscoach in te zetten. 

Begeleiden 
herstelgroepen  
 
5 cursisten 

In de cursus wordt uitleg gegeven over de achtergrond, opbouw en werkwijze van 
de herstelgroep. Door middel van theorie, afgewisseld met spelelementen en 
werkvormen, wordt geoefend met vaardigheden voor het begeleiden van een 
groep en het functioneel inzetten van eigen ervaringen.  
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Train de trainer 
1 cursist 

Alleen training ‘on the job’ voor ExpEx trainer 

OCO (bij)scholing 
8 dagdelen (4 uur) 
7 cursisten 

Deskundigheidsbevordering op onderwerpen als: sociale zekerheid, Wmo, 
Jeugdwet, Participatiewet, rechten cliënten, inzetten eigen ervaring  

Keukentafelgesprek 
2 dagdelen 
7 cursisten 

Verkorte cursus gegeven, want het zijn ervaren cliëntondersteuners. Kennis 
opdoen over de procedure en vaardigheden oefenen om ondersteuning te kunnen 
geven bij het voorbereiden, voeren en nabespreken van het keukentafelgesprek en 
het inzetten van eigen ervaringen hierbij.  

Crisiskaartconsulent 
4 dagdelen  
4 cursisten 

Verkorte cursus gegeven, want het zijn ervaren cliëntondersteuners. Vaardigheden 
ontwikkelen om ondersteuning te kunnen geven aan mensen die een Crisiskaart 
willen. 

 
 

5. Collectieve cliëntondersteuning en versterken van positie 
 
Collectieve cliëntondersteuning kent diverse vormen (en projecten) binnen onze organisatie: 

 Signaleren en bevorderen van samenwerken  
Overzicht van de diverse overlegvormen en samenwerkingen (Regionale Wmo-middelen CP GGz 
en zorgvernieuwing GGz4) zie pagina 22. 

 Informatie bundelen en verstrekken 
Nieuwsbrief KrachtVoer, Straatkaart Midden-Holland, website en sociale media (twitter, 
Facebook, Instagram en LinkedIn).  

 Bevorderen van de medezeggenschap 
- Radenoverleg; 
- Projecten straatadvocaat volwassenen/ straatadvocaat jongeren; en  
- Project interculturalisatie (hebben taken voor de collectieve belangenbehartiging, zie 

beschrijving in hoofdstuk 3). 

 Bevorderen van herstel/eigen regie en participatie 
- Ervaringsdeskundige voorlichters (Regionale Wmo-middelen CP GGz en zorgvernieuwing 

GGz); 
- Herstel & Participatie (Regionale Wmo-middelen CP GGz en zorgvernieuwing GGz); 
- ExpEx Midden-Holland (Regionale Wmo-middelen CP GGz en zorgvernieuwing GGz/ subsidie 

Samen Sterk Zonder Stigma); 
- ExpEx Landelijk (eigen middelen). 

  
In onderstaande paragrafen is beknopt weergegeven wat de resultaten van 2018 zijn.  
 

5.1 Signaleren en bevorderen van samenwerking 
 
KernKracht neemt deel aan veel overlegtafels en werkt samen op diverse niveaus: gemeentelijk, 
regionaal maar ook provinciaal en landelijk om alle signalen en belangen vanuit de doelgroepen naar 
een hoger plan te tillen. KernKracht werkt vanuit alle projecten samen met verschillende instanties 
en organisaties (zie hiervoor de bijlage voor de stakeholders). 
Er is een verschuiving van regionaal overleg naar lokaal. Steeds meer gemeenten willen eigen beleid 
met KernKracht bespreken. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen en projecten waarvan het erg 
de moeite waard is om ze ook naar onze regio te halen. 
 

                                                           
4 Deze financiering wordt opgebracht door de gemeenten in Midden-Holland 
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5.1.1 Lokaal 
Naast de samenwerking die er is in de reguliere zorgnetwerken / samenwerkingsverbanden lokaal 
vanuit de verschillende projecten en de input bij beleid voor de gemeenten, volgen hieronder 
voorbeelden van nieuwe initiatieven. 
 
• Werkgroep Armoedebeleid (Gouda) 
In de gemeente Gouda wordt in werkgroepen gewerkt aan Armoedebeleid. Door inbreng van cliënt 
perspectief en ervaringsverhalen wordt de spiegel voorgehouden bij ontwikkelen van 
Armoedebeleid. De succesvolle inzet van ervaringsdeskundigen, bij de klankbordgroep van de 
gemeente en de meerwaarde die gezien wordt bij ondersteuning van mensen in schulden heeft 
geleid tot de vraag naar structurele inzet van ervaringsdeskundigen als aanvulling op het aanbod. In 
2019 wordt dit verder ontwikkeld (lokaal gefinancierd). 
 
• Werkgroep Pilot ‘Social return in subsidies’ (Gouda) 
Tijdens deze bijeenkomsten informeren de betrokken organisaties elkaar over hun activiteiten en 
actief beleid op Social Return om samen de mogelijkheden van Social Return in subsidies te 
verkennen. Samen hebben we ook meegedacht in verbeteringen en PR rondom dit beleid. 
 
• Zuidplas Verbindt (Zuidplas) 
In Zuidplas zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd met alle partijen om de eenzaamheid tegen 
te gaan in aansluiting op het landelijke actieprogramma ‘Eén Tegen Eenzaamheid’. We hebben ons 
aangesloten bij de kerngroep en de daaruit voortgekomen werkgroepen jongeren en volwassenen. 
77 % van de mensen die eenzaam zijn, zijn bekend met psychische problemen. In de Week van de 
Eenzaamheid hebben we bijgedragen aan de gemeenschappelijke aftrap van de structurele aanpak 
tegen eenzaamheid door een toer te maken langs alle kernen.  
 

 Meedenk sessie Sociaal Domein (Zuidplas) 
 
• Wadwijzer (Waddinxveen) 
In Waddinxveen is bijgedragen aan de vorming van het nieuwe preventieteam, door de 
onafhankelijke cliëntondersteuner en manager in verschillende werkgroepen en de stuurgroep.  
 
• GGz in de Wijk (Bodegraven-Reeuwijk) 
In Bodegraven-Reeuwijk is er vanuit de sociaal makelaar het initiatief genomen een werkbezoek af te 
leggen in het kader van GGz in de wijk in de gemeente Heusden. De meerwaarde van 
laagdrempelige, preventieve bezoeken en een aansluitende dagbesteding/ reactivering voor de 
mensen met een psychische kwetsbaarheid of combinatie van problematiek was in deze gemeente 
gesignaleerd en de aanleiding voor dit werkbezoek. Uiteindelijk is de keuze hiervoor gemeentelijk 
niet gemaakt. 
 

 Werkbezoek van College en Raad (Bodegraven-Reeuwijk) 
 

 Werkgroep Krimpenerwaard Bruist (Krimpenerwaard) 
Informeel platform voor (semi) professionals van alle instellingen op het gebied van Sociaal Domein 
binnen de gemeente. De werkgroep komt aantal keer per jaar bijeen naar behoefte. 
 

5.1.2 Regionaal  
Veel van de overleggen vinden regionaal plaats omdat het grootste deel van de zorg voor onze 
doelgroep regionaal is georganiseerd. Buiten de reguliere overleggen zoals van de: 

 Platform Maatschappelijke zorg;  

 Werkgroep Maatschappelijke opvang/vrouwenopvang;  

 Bijeenkomsten vanuit Transmuraal netwerk Midden-Holland;  
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 Zorgcoördinatorenoverleg en Managersoverleg jongeren onder dak (JOD);  

 Fysieke overlegtafel Wmo en Jeugd, Strategische overlegtafel Jeugd; 

 Overleg met zorgkantoren en zorgverzekeraar (VGZ). 

 Projectgroep en werkgroepen ‘Personen met verward gedrag’ Hollands Midden. 
Samen met de regionale cliëntenorganisatie (RCO) Lumen is KernKracht betrokken bij de project- 
en werkgroepen, die invulling geven aan de 9 bouwstenen die door het landelijk schakelteam zijn 
geformuleerd. Alle bouwstenen zijn vertegenwoordigd in regionale werkgroepen 
Hollands-Midden. Ervaringsdeskundigen vanuit Lumen en KernKracht hebben deelgenomen aan 
deze werkgroepen. 
 

Beste idee van Midden-Holland  
Op 15 maart hebben we tijdens de regionale ‘Open Space’ bijeenkomst Maatschappelijke Zorg de 
titel ‘het beste idee van Midden-Holland’ gewonnen met het HerstelHotel. Het HerstelHotel is een 
plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid in (dreigende) crisis tot rust kunnen komen ter 
voorkoming van een opname in de GGz. Ook na een opname 
in de GGz kan het verblijf in het HerstelHotel een prettige 
mogelijkheid zijn om aan te sterken tot terugkeer naar huis 
weer mogelijk is. 
Eind 2018 hebben we een start subsidie ontvangen uit het 

regionaal doorbraakfonds voor de uitvoering van een 

verkennende fase.  

 
Ook zijn er dit jaar een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan: 
 
• Stuurgroep en werkgroep Impuls GGz Werk en Inkomen (IPS); 
Met de beschikbare middelen zal worden gewerkt aan een betere samenwerking tussen gemeenten 
in de regio, UWV en GGz partijen op het terrein van re-integratie van mensen met een 
psych(iatri)sche aandoening. Dit zullen we doen door middel van het inzetten van de methode IPS. 
Ervaringen en ‘best-practices’ die tijdens dit project worden opgedaan zullen worden gebruikt bij de 
vervolgstappen die nodig zijn om de samenwerking te verbeteren en verstevigen. 

 
• Regionale Taskforce Wachtlijsten Midden-Holland; 
KernKracht is deelnemer vanuit het cliëntperspectief aan de Taskforce wachttijden in Midden-
Holland. We zijn met alle betrokken partijen gemeenten, zorgverzekeraars, aanbieders, huisartsen en  
zelfstandige praktijken met elkaar aan de slag om verbeteringen te realiseren. 
 
• Projectgroep personen met verward gedrag; 
KernKracht heeft o.a. de bijeenkomst Crisisopvang goed geregeld?! voor cliënten georganiseerd. Aan 
de hand van een aantal bouwstenen zijn de ervaringen en suggesties van cliënten en betrokkenen 
opgehaald. https://www.kernkracht.nl/publicaties/verslag-bijeenkomst-crisisopvang-goed-geregeld/ 
 
Alle gemeenten in onze regio wilden vóór 1 oktober 2018 een sluitende keten van opvang, zorg    en 
ondersteuning met een integrale aanpak waarin het perspectief van de cliënt centraal staat. In de 
praktijk zal dit langer helaas nodig hebben. Er zijn wel stappen ter verbetering gemaakt. 

 

5.1.3 Bovenregionaal 
Provinciaal overleg belangenorganisaties 
KernKracht heeft met collega regionale cliëntenorganisaties (RCO) in de provincie Zuid-Holland 
(stichting Lumen, Kompassie, Basisberaad Rijnmond, het straatconsulaat) en Zorgbelang Zuid-Holland 
regelmatig overleg. 
 

https://www.kernkracht.nl/publicaties/verslag-bijeenkomst-crisisopvang-goed-geregeld/
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5.1.4 Landelijk 
KernKracht heeft ook landelijk overleg om de belangen van de doelgroep onder de aandacht te 
brengen op de diverse thema’s zoals: wachtlijsten GGz, ervaringsdeskundigheid in de wijk, 
onafhankelijke cliëntondersteuning, suïcidepreventie, stigma, toegang maatschappelijke opvang en 
armoede. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen en projecten waarvan het erg de moeite waard 
is om deze naar onze regio te halen (zie ook de bijlage 2 voor de stakeholders). 
Deze overleggen vinden veelal plaats bij MIND platform GGz, VNG, VWS, Stichting Zwerfjongeren NL, 
Federatie opvang, Movisie, Phrenos en Trimbosinstituut. 
 
• Overleggen/groepen 
 
Bureauoverleg Personen met verward gedrag 
Er zijn vier bijeenkomsten geweest van landelijk bureauoverleg met het schakelteam Verwarde 
Personen en het van het schakelteam. We nemen ervaringsdeskundigen mee naar deze overleggen. 
 
Maatschappelijke opvang (vrijwilligerswerk), deelname aan: 
- Landelijk overleg regiobinding en winteropvang  
- Werkgroepen zorgverzekeringen en postadres  
- Betrokken bij de Stichting Werkplaats COMO i.o., in 2018 als zelfstandige stichting actief met veel 

dwarsverbanden met straatadvocaten  
- Werkgroep Landelijke advies/geschillencommissie landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke 

Opvang en Beschermd Wonen; plaatsvervangend/roulerend lid 
 
Themagroep Suïcidepreventie en suïcidaliteit MIND Platform GGz 
We nemen deel aan deze themagroep die eind 2018 is opgericht en werken aan een regionaal/lokaal 
aanbod en dekkend netwerk van suïcidepreventie aanbod. In 2019 houdt de themagroep zich bezig 
met: 
1. Landelijke Agenda Suïcidepreventie en 113 Zelfmoordpreventie: voeren van 

(netwerk)gesprekken en deelname aan activiteiten van 113 Zelfmoordpreventie. 
2. Suïcidepreventie en suïcidaliteit in de achterban: inventarisatie onderwerp suïcidaliteit bij de 

achterban, behoeften tot ondersteuning en uitwisseling en in kaart brengen initiatieven voor 
cliënten. 

3. Good practices en actualiteit buiten 113: inventarisatie van good practices buiten 113 – vanuit 
het eigen netwerk en/of verschillende bijeenkomsten. 

Binnen alle bovenstaande activiteiten zullen we vanuit de actualiteit bijzondere aandacht hebben 
voor suïcidaliteit onder jeugdigen, maar ook breder kijken. 
 
Landelijke lancering website Kiezenindeggz.nl door staatsecretaris Paul Blokhuis  
Op 8 november lanceerde MIND Landelijk Platform Psychische 
Gezondheid samen met  
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en de 
GGZ-sector de nieuwe keuze ondersteunende website 
kiezenindeggz.nl.  

De lancering van deze nieuwe website vond plaats bij KernKracht. 
Met ‘Kiezen in de ggz’ kunnen cliënten en verwijzers zoals 
huisartsen gemakkelijk op zoek naar een psychiater of psycholoog 
in de buurt. De website geeft informatie over de wachttijd per 
GGZ-aanbieder, per type aandoening (bijvoorbeeld autisme of 
depressie) en de vergoeding voor een behandeling.  
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• Bijdrage landelijk en regionaal aan onderzoek/publicaties 
 

Onderzoeksrapport ‘Van opvang naar beschermd wonen thuis’ Bureau EEVAA 
KernKracht heeft bijgedragen aan dit onderzoek in Midden-Holland door cliëntperspectief in te 
brengen bij het opstellen van de vragenlijst en cliënten te enthousiasmeren om mee te werken. 
Het rapport geeft een goed beeld van de huidige situatie en wat cliënten ervaren binnen de 
beschermd wonen voorzieningen en het project Gewoon Thuis in Midden-Holland. We zijn blij dat de 
regio wederom middelen beschikbaar heeft gesteld voor dit onderzoek waar belangrijke 
verbeterpunten vanuit cliëntenperspectief duidelijk worden. 
Het rapport is te downloaden via onze website onder het kopje publicaties, overige organisaties: 
www.kernkracht.nl/publicaties. 
 
Landelijk pilot Project ‘Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk’ van het 
Trimbosinstituut 
Het project, gestart in september 2017, richt zich op versterking en ondersteuning van zelfregie en 
empowerment van kwetsbare burgers met psychosociale problemen. Zij hebben naast 
gezondheidsproblemen vaak te maken met vereenzaming en sociale uitsluiting. Ondersteuning door 
mensen met vergelijkbare ervaringen blijkt daarin bevorderlijk. In dit landelijke project van 2 jaar 
wordt een krachtgerichte aanpak voor sociale wijkteams ontwikkeld, waarbij de gecombineerde inzet 
van ervaringsdeskundigen en sociaal werkers een centrale rol speelt. Daarnaast wordt in de wijken 
het bestaande aanbod van herstel- en zelfhulporganisaties toegankelijker gemaakt voor cliënten van 
sociale wijkteams. Dit komt overeen met de doelstellingen van dit project. 
In 2018 zijn er 4 sociaal werkers van Sociaal Team in Gouda en ervaringscoaches getraind in het 
versterken van eigen regie en empowerment van de mensen die zij ondersteunen. Er vindt 
kruisbestuiving plaats tussen sociaal werkers en ervaringscoaches, waarbij beiden van elkaar kunnen 
leren. In zes wijken verspreid over het land wordt een structurele samenwerking opgezet tussen 
sociale wijkteams en zelfhulporganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Deze organisaties 
stellen gezamenlijk een plan van aanpak op. Op basis van de ervaringen in de zes wijken wordt een 
handreiking voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen ontwikkeld die landelijk beschikbaar komt 
voor sociale wijkteams.  
Op basis van dit project is er één concrete koppeling gemaakt tussen een ervaringscoach en cliënt.  
Belangrijk om te noemen is dat er van de 4 sociaal werkers die hebben meegedaan aan deze pilot, 
één niet meer werkzaam is binnen het Sociaal Team in Gouda, één is uitgevallen wegens ziekte en 
één pas later is ingestoken.  
Er zijn wel concrete ideeën om meer de samenwerking op te zoeken en de ervaringscoaches meer 
zichtbaar te maken voor de sociaal werkers. Sociaal werkers zijn enthousiast over de mogelijkheid 
om ervaringscoaches in te zetten. Er komen wel vragen, maar we horen ook vaak dat het ‘niet op het 
netvlies zit’. Het project van het Trimbos wordt begin 2019 geëvalueerd, afgerond en het rapport zal 
gepubliceerd worden. Met het Sociaal Team in Gouda willen we een vervolg geven aan het project en 
meer bekendheid genereren.  
 
Toegang van de Maatschappelijke opvang 
Ook hebben we meegewerkt aan het werven van ‘mystery quests’ voor een landelijk onderzoek naar 
de toegang van de Maatschappelijke opvang, wat in het najaar is uitgevoerd door het 
Trimbosinstituut. Ook één van onze ervaringsdeskundigen heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/toegang-maatschappelijke-opvang-opnieuw-
onderzocht 
 
Onderzoek KPMG naar de wachttijden 
Vanuit de Taskforce wachtlijsten Midden-Holland (gestart in juni) hebben we in bijeenkomsten input 
gegeven vanuit de situatie in Midden-Holland.   

http://www.kernkracht.nl/publicaties
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/toegang-maatschappelijke-opvang-opnieuw-onderzocht
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/toegang-maatschappelijke-opvang-opnieuw-onderzocht
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• Publicaties 
 
Maart 2018 Artikel Zorg & Welzijn over sociale inclusie en het project Herstel &Participatie. 
Magazine Supporter van PGO support een artikel over dwarreltijd (over werkdruk). 
In 2018 hebben er meerdere artikelen over activiteiten en projecten van KernKracht in het AD 
Groene Hart gestaan. 
 

5.2 Informatie bundelen en verstrekken 
 

5.2.1 Nieuwsbrief KrachtVoer 
Met onze nieuwsbrief KrachtVoer informeren we cliënten, naastbetrokkenen en andere 
belangstellenden over onze activiteiten, resultaten en initiatieven en verspreiden van belangrijke 
landelijke en regionale ontwikkelingen voor cliënten en hun naastbetrokkenen in de (O)GGz in 
Midden-Holland. 
Informatie geeft toegang tot de zorg en welke zorg er beschikbaar is voor de doelgroep. Dit 
bevordert eigen regie en kracht. Het is inspirerend voor cliënten verhalen te lezen van lotgenoten.  
KrachtVoer verschijnt zesmaal per jaar en wordt regionaal verspreid op 30 adressen van (O)GGz- 
instellingen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. We verzenden ook via mail en de 
nieuwsbrief is via de website te downloaden. KrachtVoer wordt door en voor cliënten gemaakt. 
 

5.2.2 Website 
KernKracht wil cliënten, naastbetrokkenen en andere belangstellenden op de hoogte houden van 
ontwikkelingen in de (O)GGz en de cliëntenparticipatie in Midden-Holland en informatie geven over 
algemene ontwikkelingen in de zorg. 
De website is bij uitstek geschikt om dossiers over bepaalde projecten te herbergen. Bezoekers 
kunnen dan de ontwikkeling van een project of onderwerp volgen. Deze informatie is voor iedereen 
toegankelijk.  
 

5.2.3 Social media: Twitter/Facebook/Instagram/ LinkedIn 
KernKracht is actief op sociale media. 
De activiteiten van KernKracht worden hierdoor wekelijks inzichtelijk. Het is belangrijk om informatie 
te delen waardoor een breed publiek wordt bereikt. Ook zijn Twitter, Facebook en Instagram voor 
KernKracht een belangrijke informatie-/netwerkbron. 

 
5.3 Medezeggenschap 
 
Radenoverleg 
Dit acht wekelijkse informele overleg tussen de diverse raden voorziet in de behoefte ervaringen te 
delen en krachten te bundelen met betrekking tot de medezeggenschap voor de (O)GGz groep in 
Midden-Holland. Dit overleg is een verbindende schakel tussen raden sociaal domein, 
Adviesraden/Wmo-raden, cliëntenraden van de gemeenten, cliëntenraden van de zorgaanbieders en 
familieraden op het vlak van de GGz, zowel vanuit Wmo als Zorgverzekeringswet.  
Voor de (O)GGz is nog niet alles lokaal geregeld, het inzicht in het regionale aanbod en hoe de 
aansluiting lokaal loopt (Regionaal Kader Maatschappelijke zorg 2017-2020) ontstaat onder andere 
door dit overleg.  
Dit overleg vergemakkelijkt de contacten door de informele sfeer over en weer en is de verbindende 
schakel bij het informele netwerk. Aan de behoefte aan kennisuitwisseling op bepaalde thema’s 
wordt voldaan. De Raden maken met elkaar de agenda en bespreken de themabijeenkomsten waar 
beleidsmedewerkers en wethouders 3 á 4 keer per jaar bij aanwezig zijn. 
De signalen (zowel over het Sociaal domein als de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg) 
vanuit de verschillende raden worden geïnventariseerd en meegenomen naar de eigen achterban. 
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Ook worden ze als input gebruikt voor de collectieve belangenbehartiging van KernKracht. Binnen dit 
overleg komt veel informatie en kennis vanuit de achterban van Midden-Holland breed samen.  
 
Deelnemers radenoverleg  
Cliëntenraden van GGZ MH, Brijder, Kwintes, Eleos, ’t Lichtpunt, vertegenwoordiging vanuit de 
maatschappelijke opvang, Leger des Heils, Reakt (Parnassia). Ook de familievereniging Ypsilon neemt 
deel. Vanuit de Wmo- of Adviesraden en Cliëntenraden sluiten de Krimpenerwaard, Zuidplas, 
Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda aan.  
Wethouders en beleidsmedewerkers van alle gemeenten in Midden-Holland worden 3 á 4 keer per 
jaar uitgenodigd. 
 
Themabijeenkomsten in 2018 met cliëntenraden, Wethouders en beleidsmedewerkers 
Er zijn drie thema Radenoverleggen geweest:  
- 15 februari : Participatie 
- 24 mei : Mantelzorg (O)GGz 
- 13 september : Top 5 (O)GGz  

  onderwerpen Crisisopvang goed geregeld, Stigma veroorzaakt drempel voor 
  aanbod, Procedures dak- en thuislozen te complex, Wachtlijsten behandeling 
  GGz, Informatie ontoereikend voor burgers, cliënten & netwerk en professionals 

 
Samenwerking beleidsmedewerker/JSO organiseren medezeggenschap 
Er is bijgedragen aan het organiseren en evalueren van de bijeenkomst ‘Hoort u mij?’ (24 april). 
Er is de behoefte geuit (in overleg tussen JSO, beleidsmedewerker en KernKracht) om het 
Radenoverleg uit te breiden (2 keer per jaar) voor alle zorginstellingen zorgbreed om op deze wijze 
elkaar te versterken en thema’s te kunnen bespreken. De vorm van het Radenoverleg wordt als 
positief ervaren en is gemakkelijk uit te breiden voor cliëntenraden van andere zorgaanbieders 
binnen het sociale domein. Landelijk wordt dit overleg regelmatig gebruikt als goed voorbeeld voor 
regionale cliëntparticipatie en medezeggenschap. 
 
De landelijke bijeenkomst Adviesraden Sociaal Domein; ‘Luis, aanjager of vormgever?!’ op 6 april 
vanuit de Koepel Adviesraden heeft veel inspiratie gegeven voor mogelijkheden in Midden-Holland. 
Uit ongeveer 90 gemeenten was er afvaardiging. Het verslag is zeker de moeite waard. 
https://www.socialevraagstukken.nl/rubrieken/verslag/adviesraad-grabbelton-of-ser-model/ 
 
Deelname zorginkoop 
- Fysieke overleg tafel en strategische overlegtafel Jeugd; 
- Fysieke overleg tafel Wmo. 
 
Ontwikkelingen 
In overleg met beleidsmedewerker gemeente wordt in 2019 subsidie verstrekt voor het bevorderen 
van de cliëntparticipatie voor Wmo en Jeugd. De bestaande structuur van de medezeggenschap bij 
KernKracht wordt gewaardeerd en leent zich hier goed voor. 
 

5.4 Bevorderen van herstel / eigen regie en participatie 
 
Bevorderen van herstel en participatie en inzet van ervaringsdeskundigheid wordt specifiek 
vormgegeven bij vier projecten: 
1. Project Ervaringsdeskundigheid; 
2. Project Herstel & Participatie; 
3. ExpEx Midden-Holland; 
4. ExpEx Landelijk. 
 

https://www.socialevraagstukken.nl/rubrieken/verslag/adviesraad-grabbelton-of-ser-model/
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5.4.1 Project Ervaringsdeskundigheid 
 
Doel 
De kern van het project is dat ervaringsdeskundigen letterlijk de samenleving in gaan op middelbare 
scholen, bij beroepsopleidingen, bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en tijdens diverse 
voorlichtingsbijeenkomsten. Een persoonlijk ervaringsverhaal vertellen over hun leven met een GGz-
diagnose, verslaving, dak- en thuisloosheid en maatschappelijke opvang.  
Inzet Ervaringsdeskundigheid is van belang voor; 
1. Het participeren van cliënten in de rol van ervaringsdeskundigen bevordert de emancipatie van 

het individu en de collectieve positie van de groep mensen met een (ernstige) psychische 
kwetsbaarheid; 

2. Het bevorderen van het herstelproces van cliënten; 
3. Het beïnvloeden en verminderen van het proces van stigmatisering en uitstoting: dat burgers 

ervaren dat mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid ook gewone mensen zijn: 
herstel en burgerschap gaan hand-in-hand; 

4. Het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundigen levert een bijdrage aan de 
kwaliteitsbewaking en kennisvermeerdering bij professionals en zij die functioneel te maken 
hebben met onze doelgroepen. 

 
Dit project legt met de basistraining voor de ervaringsdeskundige een fundament voor alle 
ervaringsdeskundigen van KernKracht. De ervaringsdeskundigen zijn wezenlijk onderdeel van alle 
werkzaamheden en projecten. Dit is een meerwaarde van onze organisatie, we voegen de 
ervaringsdeskundigheid toe als derde bron van kennis naast de professionele en wetenschappelijke 
kennis.  
 
De toegevoegde waarde van de rollen van de ervaringsdeskundigen zijn: 
- bruggenbouwer tussen cliënt en professionals; 
- bondgenoot voor cliënt; 
- kwartiermaker door andere mogelijkheden te benoemen (out of the box); 
- kritisch adviseur; 
- rolmodel te zijn (perspectief); en 
- hoopverlener. 
 
Hieronder staat slechts een opsomming van de voorlichtingsactiviteiten. Bij veel activiteiten van de 
belangenbehartiging en bij evaluatie van beleid, adviestrajecten denken ze mee (over 
maatschappelijke thema’s).  
 
Bereik 
 
Activiteiten op scholen in Midden-Holland 

 MBO Rijnland, 16 gastlessen, 90 leerlingen bereikt; 

 Workshops gegeven tijdens ‘Dag van Respect’ op Coenecoop College, bereik 80 leerlingen. 
 

Voorlichtingen in Midden-Holland 
In het samenwerkingsverband met GGZ Rivierduinen, MEE, Brijder, Eleos en Kwintes heeft 
KernKracht afgelopen jaar meerdere voorlichtingen gegeven. Ervaringsdeskundigen brachten hun 
ervaringsverhalen in tijdens deze bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we ongeveer 
200 mensen bereikt.  
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Presentaties/overleggen/conferentie 

 Werkgroep Preventie Schulden; twee bijeenkomsten, 18 mensen bereikt; 

 Het voorbereiden, maken en invullen van het programma op de bijeenkomsten van mensen met 
ervaring van schulden ‘klankbordgroep schulden’ in het kader van vroege signalering; 

 Bijgedragen aan bespreking ‘Depressiepreventie in de wijk’ door GGD HM; 

 Op diverse overleggen van KernKracht anderen ervaringsverhalen ingebracht; 

 Werkgroepen ‘personen met verward gedrag’; 

 Bij diverse overleggen in Midden-Holland input gegeven vanuit ervaringsdeskundig advies; 

 Bijdrage geleverd op regionale conferentie ‘Crisisopvang’; 

 Bijdrage geleverd op regionale conferentie over ‘personen met verward gedrag’. 
 
Bekendheid aanbod van KernKracht, werven nieuwe vrijwilligers in Midden-Holland 
• Bijgedragen aan invulling vrijwilligersmarkt in Gouda, Waddinxveen en Zuidplas; 

 Met kraam op braderie gestaan tijdens : Streekmarkt in Bodegraven 
 : Oogstfeest in Zevenhuizen  
 : Bartholomeusdag in Schoonhoven. 

 
Activiteiten op scholen bovenregionaal 
Het geven van gastlessen buiten de regio Midden-Holland wordt alleen gedaan tegen betaling en als 
de capaciteit het toelaat. Voor de voorlichters is het ook een gelegenheid om extra praktijkervaring op 
te doen.  

 Bij de regionale School voor Orde en Veiligheid, ROC Mondriaan in Den Haag zijn de voor hen 
ontwikkelde workshops weer verzorgd. In totaal zijn dat 2 workshops (incl. het anti stigma 
diagnosespel), 6 gastlessen en 50 speeddate gesprekken, 44 mensen bereikt. 

 MBO Rijnland Zoetermeer; gastles, 24 mensen bereikt.  

 Duitse Internationale School Den Haag; gastlessen, 22 mensen bereikt.  

 Gastles geweld bij Hogeschool Rotterdam. 

 Herstelinterviews bij Leidse Hoge School afdeling Social Work (4x waarbij 57 interviews zijn 
gegeven). 

 
Landelijke activiteiten 

 Input geleverd op Symposium Ervaringsdeskundigheid, georganiseerd door RIAN. 

 Kennisdag Robuust: presentatie inzet ervaringsdeskundigheid, 28 mensen bereikt.  

 Presentatie gegeven voor Kamer Familieraden over Generieke Module Psychiatrie, namens NKO, 
50 mensen bereikt.  

 Samen Sterk zonder Stigma Middag in Amersfoort bijgewoond. 

 Dag van Ervaringsdeskundige in Heiloo; kraam bemenst en 2x de workshop ‘Samenwerking met 
gemeenten, hoe doe je dat?’ gegeven. 48 mensen bereikt. 

 PGOsupport congres ‘Ervaringskennis toepassen’. Genomineerd voor PGOsupport impact prijs 
met het door ervaringsdeskundigen van KernKracht ontwikkelde ‘Anti Stigma Diagnosespel’.  

 Bijwonen van het door MIND georganiseerde minicongres Generieke Module Acute 
Psychiatrie, waarvoor we eerder input hadden geleverd. 

 Inbreng expertise bij de door MIND bij ministerie van VWS georganiseerde 
Reflectiebijeenkomst Gezondheidsraad (onderwerp: Wat is goede vertegenwoordiging?). 

 Inbreng expertise bij het door MIND georganiseerde overleg met Zorgverzekeraars Nederland 
naar aanleiding van rapport VN-verdrag. 

 Bijdrage geleverd congres Dwang en Drang. 

 Bijdrage geleverd op landelijk congres ‘personen met verward gedrag’. 
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De nominatie voor de PGOsupport Participatie Prijs met het Anti Stigma Diagnose Spel  
Deze nominatie was voor ons een mooie bevestiging van de manier waarop we 
met ervaringsdeskundigen werken. Het spel is door onze ervaringsdeskundigen 
ontwikkeld. Het is een mooi instrument om in gesprek te gaan over stigma’s en 
leven met een kwetsbaarheid met beleidsmakers, hulpverleners of kwetsbare 
mensen zelf.  
 
Scholing/werkoverleg en intervisie  

 We hebben maandelijks intervisie met de groep. Er zijn 18 voorlichters actief uit alle gemeenten 
in Midden-Holland.  

 Ervaringsdeskundigen volgen externe trainingen; de Lobby training bij PGOsupport, 3 
ervaringsdeskundigen hebben Strategische Beleidsbeïnvloeding gevolgd bij Mind. 

 
Ontwikkelingen 
De vraag naar ervaringsdeskundigheid groeit. We dragen vaker bij aan overleggen en worden ook 
vaker gebeld door geïnteresseerden voor informatie en advies, of om bij te dragen aan werkgroepen 
vanuit cliëntperspectief/ervaringsdeskundigheid. Meedenken op verzoek van beleidsmedewerkers 
op thema komt steeds meer voor.  
Dit geeft ons kansen om ons aanbod verder door te ontwikkelen naar aanleiding van de vraag. 
In 2018 is de bijdrage aan het project Preventie Schulden (vroeg signalering) in Gouda aanleiding om 
een nieuw aanbod vanuit ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. De inzet van ervaringsdeskundigen 
op tal van activiteiten wordt als meerwaarde ervaren.  
 

5.4.2 Project Herstel & Participatie  
 
Doel 
Het project Herstel & Participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, Parnassiagroep (Brijder, 
I-Psy, Palier en REAKT), GGZ Rivierduinen, Leger des Heils en KernKracht. Het project is regionaal en 
heeft als doel herstelactiviteiten toegankelijk te maken voor alle mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt. De ruimte krijgen om naar eigen 
mogelijkheden te kunnen werken aan herstel zal leiden tot (meer) passende participatie.  

 
Omschrijving 
Het herstelaanbod door de verschillende organisaties is op elkaar afgestemd, zodat de cliënt gericht 
kan kiezen en organisaties kwaliteit verbeteren doordat ze zich specialiseren.  
Op 13 februari 2018 hebben de vijf partijen hun samenwerking op het gebied van Herstel & 
Participatie opnieuw bekrachtigd, in bijzijn van de wethouders, ambtenaren en belangstellenden en 
plaatselijke radio. Deze bekrachtiging kreeg vorm door de ondertekening van een convenant. De 
samenwerkende partijen spreken af dat al hun activiteiten op het gebied van herstel en participatie 
voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht wie de activiteit organiseert. Iedere burger in de regio 
Midden-Holland die ondersteuning wil op het gebied van herstel en participatie kan op een 
eenvoudige manier het totale aanbod bekijken en iets kiezen dat bij hem of haar past. Dit vereist een 
samenwerking die de partijen dwingt over hun eigen grenzen heen te kijken. Bijzonder is dat in 
Nederland een cliëntenorganisatie de lead heeft. 
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Doelstellingen:  
• Herstelactiviteiten zijn toegankelijk voor alle mensen met een psychische kwetsbaarheid en bij 

voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt  
• Het aanbod herstel en participatie is bekend bij de cliënt zodat de cliënt gericht kan kiezen. 
• Het aanbod is bij alle organisaties toegankelijk: er bestaat voor de cliënt geen schot tussen 

organisaties anders dan de indicatie bepaalt. 
 
De taken van de samenwerkingspartners bestaan uit: 
• Zorgdragen voor verspreiding van projectactiviteiten Herstel & Participatie binnen de eigen 

organisatie (op management, uitvoerend en cliëntniveau); 
• Zorgdragen dat cliënten, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van de eigen organisatie op een 

passende wijze mee doen aan de projectactiviteiten. 
 
De activiteiten van dit project worden in onderstaande paragrafen omschreven. 
 
Projectactiviteiten en bereik 
Herstelgroepen  
Een herstelgroep is een zelfhulpgroep waarin deelnemers met psychische kwetsbaarheid 
ondersteund worden in het herstelproces. Zij vinden hoop, herkenning en perspectief door het delen 
van ervaringen. Opgeleide ervaringsdeskundigen begeleiden de groep (2 per groep).  
 
Bereik 
In Krimpenerwaard (8 deelnemers) en Waddinxveen (6 deelnemers) draait er 1 keer per twee weken 
een herstelgroep. Er zijn in iedere gemeente 21 bijeenkomsten geweest. In Gouda heeft de 
herstelgroep vorm gekregen door de loopgroep Fit & Happy. Er zijn 50 bijeenkomsten geweest met 
gemiddeld 16 deelnemers. 
In Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas is na herhaalde pogingen en contact met de mensen 
geconcludeerd dat er mogelijk door het stigma niet voldoende aanmeldingen zijn. 
Om dit stigma tegen te gaan hebben we een activiteit bedacht om op een laagdrempelige manier 
mensen te bereiken en ervaringen te delen. Daarom hebben we de bijeenkomsten ‘Ontmoet het 
levende boek’ georganiseerd. Tijdens vier bijeenkomsten in Reeuwijk-Brug en Zuidplas vertellen twee 
á drie ervaringsdeskundigen hun verhaal (boeken) en gaan daarover met de ‘lezers’, in dit geval 
luisteraars, in gesprek. In 2019 wordt dit voortgezet.  
 
Ervaringscoaches  
Ervaringscoaches zijn opgeleide ervaringsdeskundigen die mensen met psychische kwetsbaarheid 
ondersteunen in het herstelproces. Zij kunnen een voorbeeldfunctie zijn, ondersteunen in het 
omgaan met kwetsbaarheid, uitbreiden sociaal netwerk, weer aan het werk gaan, omgaan met 
stigma etc. Het vertrekpunt zijn de wensen van de gecoachte die vertaald worden in (kleine) doelen. 
Het behalen van de successen geven perspectief en zelfvertrouwen. Voor de een betekent dit zelf de 
deur weer uit durven en op de fiets naar afspraken en winkels kunnen, voor de ander het opbouwen 
van sociale contacten, of het komen tot het weer oppakken van een studie.  
 
Bereik 

Gemeente Cliënten Contacten Contacttijd 

Bodegraven-Reeuwijk 3 11 12 uur 

Gouda 6 107 110 uur 

Krimpenerwaard 2 10 13 uur 

Waddinxveen 2 8 11 uur 

Zuidplas 4 8 10 uur 
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Maatjes  
Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die activiteiten ondernemen met mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Een bakje koffiedrinken, naar een club of buurtvereniging gaan, je verhaal kwijt 
kunnen door te kunnen spuien, fietsen, wandelen, etc. In het maatjescontact worden zowel 
ervaringsdeskundige als niet-ervaringsdeskundige maatjes ingezet. Voor beide partijen levert dit een 
meerwaarde op, het gaat stigma tegen doordat er ook contacten buiten de GGz-wereld worden 
gelegd en het bevordert de eigen kracht. 
 
Bereik 

 
Bijeenkomsten Midden-Holland 
Er is een Meet & Greet bijeenkomst geweest, georganiseerd in het Bruisnest, met een opkomst van 
25 mensen. Dit wordt door de mensen die een maatje zoeken vooral drukbezocht. Ervaringen 
worden uitgewisseld en het is vooral ook een avond waar iedereen de ontmoeting erg waardeert. 
Nieuw aanbod in samenwerking met MEE MH in de Krimpenerwaard is de bijeenkomst de 
Vriendenkring. Er zijn twee bijeenkomsten gehouden. Tijdens een Vriendenkring-bijeenkomst 
kunnen mensen met een beperking en/of psychische kwetsbaarheid met elkaar kennismaken en 
voorzichtig aftasten met wie het klikt. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om elkaar 
beter te leren kennen. Aan het einde van de bijeenkomst kan iedereen aangeven met wie hij of zij 
een klik heeft door dit op een kaart te schrijven. Ook geef je dan aan of je gaat voor een maatje of 
voor een vriendengroep(kring). Op basis van de ingevulde kaarten koppelen we maatjes of 
vriendenkringen. De Vriendenkring wordt ondersteund door een vrijwilliger. Deze helpt met het 
opbouwen en onderhouden van de vriendschap. Na verloop van tijd heeft de groep geleerd hoe op 
eigen kracht verder te gaan. 
 
Netwerktafeloverleg 
Het netwerktafeloverleg heeft als doel:  

 Het verbinden van formele en informele netwerken in Midden-Holland. 

 Het delen van kennis en ervaring. 

 Casuïstiek bespreking. 
 

Er zijn vijf netwerkoverleggen geweest, met een bereik van 30 professionals. Er is naast uitwisseling 
ook altijd een thema. Aan de orde is gekomen; de Crisiskaart, Inclusie en meedoen en Stigma, ook 
zelfstigma, zowel vanuit werknemer als cliënt en vrijwilliger bekeken, ExpEx en het voorbereiden van 
de herstelmarkt. De opkomst is niet erg hoog, ook doordat iedere professional het erg druk heeft. Dit 
soort bijeenkomsten wordt dat het eerst geschrapt. In 2019 starten we met de herstelmarkt in 
Gouda, die we in iedere gemeente willen organiseren. Na de herstelmarkt evalueren we zowel de 
markt als de netwerkbijeenkomsten. 
 
Bevorderen van cliëntgestuurde initiatieven  
Het is niet gelukt het aanbod van cliëntgestuurde initiatieven in kaart brengen en de samenwerking 
meer op te zoeken, door ziekte van de projectcoördinator. Dit is een activiteit wat de deelnemende 
organisaties zelf moeten realiseren. In 2019 pakken we dit weer op.  
 

Gemeente Cliënten Maatjes Koppels Contacten 

Bodegraven-Reeuwijk 7 5 5 54 

Gouda 28 12 14 144 

Krimpenerwaard  12 5 5 54 

Waddinxveen 8 3 3 42 

Zuidplas  5 3 3 36 
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Samenwerken in het bemiddelen naar vrijwilligerswerk in bedrijven in het kader van stigma 
bestrijden en kwartier maken. 
Binnen KernKracht zijn er vrijwilligersfuncties en werkervaringsplaatsen. Met Kansen op werk (zie 
3.8) wordt in de praktijk vormgegeven aan het vinden van werkervaringsplaatsen bij bedrijven en bij 
samenwerkingspartners binnen het project. Vanuit Herstel & Participatie hebben we hier tijdens de 
netwerktafel wel aandacht aan besteed. 
 
Ervaringsdeskundigen in de wijk 
Met Trimbosinstituut werken we samen aan een landelijk onderzoek inzet ervaringsdeskundigheid in 
de wijk, we hebben hier mede een training voor ontwikkeld en deze is gegeven aan medewerkers 
van het sociale team in Gouda. In 2019 zal dit onderzoek en het daarbij behorend rapport gereed 
zijn. Dit onderzoek hebben we gekoppeld aan het project Herstel & Participatie. Hierdoor waren er 
iets meer uren beschikbaar. 
 

Anti-stigma media in Zuidplas 

In samenwerking met de gemeente Zuidplas hebben er meerdere keren ervaringsdeskundigen van 

KernKracht meegewerkt aan een artikel met hun ervaringsverhaal in het huis aan huisblad ‘Hart van 

Holland’. Hiermee wilden we het stigma op psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken. 

Landelijke conferentie en publiciteit 
Op 15 maart hebben we een workshop gegeven op de landelijke Conferentie ‘Samen werken aan 
sociale inclusie’. Tevens heeft hierover en over het project een artikel gestaan in het tijdschrift Zorg 
& Welzijn. 
 
Ontwikkelingen/nieuw aanbod 2019 
Herstelgroepen 
In Bodegraven-Reeuwijk loopt ‘Ontmoet het levende boek’ goed. Een van de deelnemers merkte op 
dat ‘de drempel ook wel hoog is om naar een hertelgroep te gaan, als je in zo een klein dorp woont’. 
In Zuidplas lijkt het moeilijker om mensen te bereiken, dus kijken we naar een andere locatie waar 
mogelijk al mensen aanwezig zijn, zoals een bibliotheek. Het is het onderzoeken waard: is er geen 
behoefte aan een herstelgroep in deze gemeenten, is de drempel te hoog of speelt er veel stigma. 
‘Ontmoet het levende boek’ staat nog een paar keer gepland. Omdat er nog te weinig aanmeldingen 
zijn voor een herstelgroep, is dit iets wat we door willen zetten al dan niet in een iets aangepaste 
vorm. 
 
Maatjesproject 
De maatjes voorzien in de behoefte van de doelgroep van uitbreiden van het sociale netwerk en het 
tegen gaan van eenzaamheid. Er zijn meer aanvragen voor maatjes dan er maatjes zijn. Er komt een 
nieuwe PR actie om maatjes te werven. Voor één van de kandidaten van ‘Kansen op werk’ was er een 
werkervaringsplek bij het maatjesproject gevonden tot november 2018. Werving van nieuwe 
vrijwilligers is in gang gezet maar heeft nog geen voldoende resultaat. Er is meer tijd voor dit project 
nodig dan de beschikbare 8 uur per week voor de hele regio Midden-Holland. Om alle wekelijkse 
aanvragen te kunnen verwerken is er tijd tekort er is zelfs een wachtlijst. Er wordt nauw 
samengewerkt met de lokale maatjesprojecten. Vanuit deze projecten vindt veel doorverwijzing 
plaats voor maatjes van KernKracht.  
Daarnaast is er ook behoefte aan specifiek aanbod voor bewoners van een Beschermd Wonen of 
opvang. Doel: een maatje met wie de bewoner de stap naar buiten kan maken en een leuk, gewoon 
menselijk contact kan hebben. Gezien de over het algemeen complexere problematiek van de 
bewoners vraagt dit maatjes die specifiek affiniteit hebben met deze doelgroep en stevig in hun 
schoenen staan, maatje-plus/ervaringscoach. Dit contact kan ook een meerwaarde hebben bij de 
overgang naar ‘Gewoon Thuis’ of doorstroom uit de opvang. Contact met het maatje kan behouden 
blijven. 
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Nieuw aanbod: Training Vrienden maken kun je leren (niet gefinancierd) 
Veel mensen met psychische problematiek hebben een klein of bijna geen sociaal netwerk. Veel van 
deze mensen voelen zich eenzaam en de behoefte aan contact is groot. Contact maken met anderen 
is lastig door (zelf)stigma, gebrek aan zelfvertrouwen, hoge verwachtingen en bang zijn voor 
teleurstelling of het verleerd zijn of niet goed geleerd hebben van sociale vaardigheden. Doel van de 
training: zelfvertrouwen vergroten, omgaan met (zelf) stigma, vaardigheden leren om contact te 
maken. 
 

5.4.3 Project ExpEx (16 uur) 
Het project is ontstaan op verzoek van jongeren uit de jeugdhulp. Zij geven al jaren aan dat zij graag 
meer ervaringsdeskundigen tegen willen komen in de jeugdhulp, die hen het gevoel kunnen geven 
dat zij niet de enige zijn, tevens een goed voorbeeld kunnen zijn en een bron van hoop.  
Jongeren met ervaring in de jeugdhulp worden getraind om als ervaringsdeskundige, maatje of 
luisterend oor te zijn voor jongeren uit de jeugdhulp of adviseur te zijn voor medewerkers en 
gemeenten of om voorlichting te geven.  
 
Doelen: 

 Jeugdhulp transformeren vanuit perspectief van jongeren. 
Kloof tussen belevingswereld van jongeren en de 
geïnstitutionaliseerde hulp te verkleinen door ervoor te zorgen 
dat jongeren uit de jeugdhulp in contact kunnen komen met 
ervaringsdeskundige jongeren.  

 ExpEx, getrainde jongeren met ervaring, zetten eigen ervaring 
in om andere jongeren te ondersteunen. Ze adviseren ook 
gemeenten en instanties m.b.t. beleid en kunnen voorlichting 
geven.  

 Outreachend team bij Jongeren Onder Dak (JOD); ex (zwerf)jongeren zoeken zwerfjongeren op 
(zowel op straat als in de crisis/nachtopvang) en zijn een luisterend oor, geven tips/adviezen, 
begeleiden indien nodig naar hulpverlening.  

 
Waarom zijn ExpEx nodig? 

 Jongeren in de hulpverlening voelen zich niet meer ‘alleen’, krijgen erkenning en herkenning 
door hun eigen ‘peer’ groep. 

 Belangrijke aanvulling op reguliere jeugdhulpverlening doordat zelfregie en eigen kracht van de 
jongeren versterkt wordt door het maatjescontact. 

 Door de adviesfunctie van jongeren te benutten wordt de kwaliteit van de jeugdhulpverlening 
verbeterd.  

 Invloed op beleid van de gemeente en instanties is belangrijk voor de transitie. 
 
Bereik 
Er zijn 14 opgeleide ExpEx uit Midden-Holland met wie wekelijks contact onderhouden wordt.  
 
ExpEx ervaringscoach/maatjes  

Gemeente Cliënten Contacturen 

Bodegraven-Reeuwijk  2 32 

Krimpenerwaard 3 12 

Gouda 3 38 

Waddinxveen 2 18 

Zuidplas 2 40 
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Bijeenkomsten 
Gemeente Bijeenkomst 

 
Hoeveel mensen 
bereikt 
 

Midden-Holland ‘Gewoon Thuis Jeugd' bijeenkomst 17 

 Bijeenkomst 18-/18+; presentatie toekomstplan 38 

 In gesprek met D66 17 

 Presentatie ExpEx bij Trap-Ass  22 

 Presentatie GGz Verbinden Toekomstplan 18 

 Vervolgbijeenkomst ‘Gewoon Thuis Jeugd’ 18 

 Interview over depressie 3 

 Presentatie bij Dwarsverbanden 16 

Bodegraven-
Reeuwijk 

Moms4Moms (11x) in het Huis van Alles 25 

 Koppeling ExpEx aan Medisch Centrum Reeuwijk …. 

Gouda Overleg bij 'de Speelwinkel' ervaringscafé 3 

 Ervaringscafé in de Speelwinkel (7x) 67 

 Mee-eten bij de Taling (Enver) 4 

 Uitleg ExpEx en meedenken m.b.t. inzet bij ZOCO overleg 9 

 Mee-eten bij de Taling (Enver)  6 

 Les Anti Stigma op het GSG Leo Vroman (6x) 133 

 Les Anti Stigma op het MBO Rijnland (3x) 73 

 Op Gouda FM met het thema Jeugdzorg … 

 Uitleg ExpEx aan de cliëntenraad Kwintes Gouda  4 

 Ervaringscafé presenteren bij de Lions club 11 

 Presentatie ExpEx bij Raadsvergadering gemeente Gouda 21 

Waddinxveen MDO Waddinxveen 'Samenwerken Jeugdzorg Waddinxveen' 24 

 Ervaringscafé in het Bruisnest 7 

 Gastlessen Middelengebruik op het Coenecoop college (8 
lessen) 

160 

Zuidplas Voorlichting ExpEx bij de Kameleon (Enver) 7 

 Bijeenkomst: 18 en dan?? …. 

 Zuidplas Verbindt: werkgroep Jeugd 7 

 Casuïstiekbespreking …. 

 
Ontwikkeld aanbod door ExpEx: 
 

Ervaringscafé’s 
We zijn gestart met ‘het Ervaringscafé’. Dit naar aanleiding van de eigen ervaringen van ExpEx en de 
verhalen van jongeren, over het missen van een plek waar je heen kunt als je ergens mee zit, je iets 
wilt weten of als je wat gezelligs wilt doen maar niet zoveel sociale contacten hebt. Er wordt zo een 
ontmoetingsplek gecreëerd, waarbij ervaringen centraal staan, en op natuurlijke wijze contacten 
ontstaan die uit kunnen groeien tot maatjescontact. Dit zullen we maandelijks organiseren, wellicht 
zelfs frequenter en op meer plekken. We zijn gestart in Gouda op de locatie van de Speelwinkel 
omdat deze meer aansluit bij jongeren dan de Tielweg. In samenwerking met het Bruisnest 
Waddinxveen zijn we daar in het najaar ook gaan draaien. Er is vraag naar dit aanbod binnen de 
regio. De financiële middelen zijn er binnen het huidige budget niet voor. We hopen dit naar andere 
gemeenten in de regio te kunnen uitbreiden omdat het tegemoet komt aan de behoeften van de 
jongeren. 
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Mom4Moms in Bodegraven-Reeuwijk 
In augustus start een ExpEx met vrijwilligerservaring in het sociale team Bodegraven-Reeuwijk een 
nieuw initiatief Mom4Moms. Zij zal vanaf eind augustus wekelijks op de donderdag een bijeenkomst 
houden voor jonge moeders. Om elkaar te inspireren, ervaringen te delen en elkaar tips te geven. In 
2019 zal er een maandelijkse inloop voor jonge moeders gerealiseerd worden in Bodegraven-
Reeuwijk en ook in Gouda en Zuidplas worden hier gesprekken over gevoerd. 
 
Anti-stigma lessen voortgezet en basisonderwijs  
We hebben subsidie gekregen via de stichting Samen Sterk zonder Stigma om op scholen in het 
voortgezet onderwijs en basisonderwijs gastlessen op het voorkomen van stigma te geven. De 
opgeleide ExpEx hebben de vervolgtraining gevolgd voor de rol van voorlichter: Stigma voorlichting 
op scholen. Hieraan namen 6 cursisten deel, gedurende 5 bijeenkomsten. 
 
Voortgezet onderwijs 
We laten jongeren zelf met elkaar in gesprek gaan over thema’s rondom psychische kwetsbaarheid. 
De strekking is dat het iedereen kan overkomen: jijzelf of mensen in je omgeving. Ook staan jongeren 
stil op grond waarvan zij anders dan een ander zijn, om het thema dichtbij te brengen zodat ze zich 
beter in te kunnen leven in anderen. We willen daarmee stigmatisering van jongeren met een 
(psychische) aandoening verminderen en meer begrip en respect voor elkaar bijbrengen. Ook willen 
wij dat jongeren hun problematiek eerder durven te delen, zodat er eerder steun kan worden 
gegeven. 
 
Hokjes denken (basisonderwijs) 
Daarnaast hebben de ExpEx een interactieve les over psychische kwetsbaarheden en stigma 
ontwikkeld voor basisonderwijs: Hokjes denken. Deze les wordt gegeven aan groep7/8 van het 
basisonderwijs. De les gaat in 2019 gegeven worden. In Bodegraven-Reeuwijk gaat de eerste les 
gegeven worden en daarna starten we in de Krimpenerwaard.  
 
Samenwerking 
Afgelopen jaar hebben we de banden met een aantal partijen verstevigd en zijn er nieuwe 
samenwerkingen tot stand gekomen.  
Bij de Ervaringscafé’s werken we samen met het Bruisnest (Kwintes) en de Speelwinkel. 
Jeugdbescherming West wil volgend jaar samen met ExpEx Midden-Holland activiteiten organiseren, 
waarvoor de eerste werkgroep bijeenkomsten in 2018 zijn geweest. We hebben met Enver 
afgesproken aan alle jongerenlocaties in Midden-Holland ExpEx koppels te verbinden. Zo maken we 
een begin met de doelstelling om te gaan werken met ExpEx teams en hierin werken we samen met 
ExpEx Rotterdam.  
Er is contact gelegd met de sociaal makelaars van Gouda, Zuidplas en Waddinxveen waarbij is 
uitgesproken dat ze willen zorgen voor meer bekendheid van ExpEx binnen het Sociaal Team. In 
samenwerking met het Sociaal Team Gouda en de sociaal makelaars Gouda hebben we ExpEx 
gepresenteerd bij de gemeenteraad Gouda. We zijn bij een aantal bijeenkomsten uitgenodigd, door 
nieuwe contacten die ons daar hebben geïntroduceerd zoals Ad Astra, Impegno en GGD HM.  
 
Overleggen structureel/incidenteel 
Landelijk overleg ExpEx, betrokken bij ‘Gewoon Thuis Jeugd’, Zuidplas Verbindt, casuïstiekbespreking 
Zuidplas. Zie verder de lijst hierboven. 
 
Ontwikkelingen 
De ExpEx zijn beter zichtbaar en te vinden. Men is enthousiast over de inzet van ExpEx en toch vraagt 
de bekendheid in de praktijk aandacht. Blijkbaar is het elkaar regelmatig treffen nodig zodat 
professionals in het veld denken aan de ExpEx. Om het project duurzaam te maken, is het van belang 
te investeren in het netwerk: De kracht van herhaling.  
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In de Krimpenerwaard zijn we nog weinig in beeld. Hier willen we komend jaar werk van maken. 
In samenwerking met Jeugdbescherming West zullen activiteiten voor jongeren worden 
georganiseerd, om de bekendheid van ExpEx te vergroten. 
Afgelopen jaar zijn er een aantal gesprekken geweest i.v.m. het koppelen van ExpEx aan de Jongeren 
Opvang Midden-Holland: dit staat gepland voor begin 2019 en draagt bij aan de doelstelling van het 
werken met ExpEx teams bij organisaties.  
Het FACT-team Jeugd heeft interesse om met ExpEx samen te werken. In 2019 volgen de gesprekken 
hierover. 
 
De wens is er om meer community creëren: steeds meer horen we dat jongeren aansluiting missen, 
zich alleen en binnen de hulpverlening niet altijd begrepen voelen. De Ervaringscafé’s komen hier op 
het sociale vlak aan tegemoet. Daarnaast zou het goed zijn als jeugdhulporganisaties geëvalueerd 
worden; in hoeverre zijn de kwaliteitsstandaarden voor jeugdigen in de organisatie ingebed en kan er 
op deze processen gereflecteerd worden vanuit zowel de cliënt als de hulpverlener. 
Op gemeentelijk niveau zouden Verbetertafels georganiseerd kunnen worden, waarbij het beleid van 
de jeugdhulp wordt geëvalueerd door ervaringsdeskundigen en cliënten. Op deze manier zijn we op 
zowel gemeentelijk, organisatie en sociaal niveau actief. Ook staat ExpExlab nog op ons wensenlijstje 
om te realiseren. Het regionaal ExpExlab is een groep mensen bestaande uit cliënten, hulpverleners 
uit de jeugdhulp in Midden-Holland, ExpExteams en de coördinator ExpEx. Het platform komt 
ongeveer iedere twee maanden bij elkaar om ervaringen te delen, nieuwe ideeën uit te wisselen en 
te implementeren. 
 

5.4.4 Project ExpEx landelijk (eigen financiering) 
 
KernKracht geeft landelijk de training tot ExpEx. De jongeren worden opgeleid tot ervaringscoach/ 
adviseur. Jongeren die de training hebben afgerond kunnen bij gebleken geschiktheid opgeleid 
worden tot trainer. Ervaren ExpEx trainers leiden zelf inmiddels ook al nieuwe trainers op. Voor het 
landelijk project is een eigen website: www.expex.nl. 
Eind 2013 is de eerste ExpEx training gegeven. Inmiddels is de training 19 keer gegeven en zijn er 
landelijk bijna 200 jongeren opgeleid tot ExpEx waarvan 12 als ExpEx trainer (de opgeleide trainers 
zijn dus ook allemaal jongeren / jong volwassenen). Er zijn 10 steden/regio's aangesloten in een 
informeel landelijk platform c.q. samenwerkingsverband om successen en problemen te delen. 
Lokale inzet gebeurt door de ExpEx coördinator in de betreffende regio. Landelijke coördinatie 
gebeurt nu vrijwillig door ambassadeurs (ook twee van KernKracht). 
De vraag naar inzet van ervaringsdeskundige jongeren in de jeugdhulp (ExpEx) groeit nog steeds. Het 
uiteindelijke doel van de landelijke ExpEx is om ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdhulp te laten 
groeien en te borgen voor de toekomst. 
Landelijk hebben de regio’s ook onderling contact met elkaar. Jongeren leren van elkaar en vinden 
ook steun en vriendschap bij elkaar. Er wordt o.a. ook jaarlijks een landelijk ExpEx weekend 
georganiseerd. 
 
Bereik 
Landelijke ExpEx cursussen 2018: 4 ExpEx trainingen afgerond (Amsterdam, Rotterdam 2 trainingen, 
Heemstede) en 2 ExpEx training in gestart (Amsterdam 2e, Rijnhove). 
Er zijn 5 nieuwe trainers opgeleid, 1 train de trainer opgeleid en 1 in opleiding.  
 
Overleggen 
Er is 3 keer een ambassadeursoverleg geweest en 1 keer een landelijk overleg.  
 
  

http://www.expex.nl/
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Anti-stigma voorlichting 
Middels subsidie van Samen Sterk Zonder Stigma is in 2017 een speciale training ontwikkeld om 
ExpEx te leren anti-stigma voorlichting op scholen te geven. De training en de voorlichtingen zijn in 
2018 uitgevoerd.  
 
Ervaringstheater 
ExpEx zijn op landelijk niveau begonnen met ervaringstheater, een vorm van inzicht geven in 
problematiek rondom jeugdhulpverlening die erg aanslaat. Het ervaringstheater heeft inmiddels ook 
een eigen website. 
 
Samenwerking 
JSO, Bureau Jeugdzorg Haaglanden, JIT, Enver (Trivium Lindenhof, Stek, Flexus) Horizon Rijnhove, 
GO! Voor jeugd, Lucertis Jooz, Spectrum Arnhem, Opvoedpoli Haarlemmermeer, Spirit Amsterdam, 
Team ED, RCO de Hoofdzaak, iHUB/Horizon. 
 
Overleggen (structureel en incidenteel)  
Landelijk overleg aantal keer per jaar met alle regio’s die bij het ExpEx project aangesloten zijn.  
 
Ontwikkelingen  
Ook in de jeugdhulpverlening is de vraag naar ervaringsdeskundigen groeiende. Voor de landelijke 
coördinatie zoeken we naar financiering voor het aanstellen van een coördinator. 
Er zijn ideeën om de landelijke activiteiten onder te brengen in een aparte stichting.  
Er is ook grote behoefte aan jongeren die voorlichting kunnen geven, wens is om hiervoor een 
aanvulling op de huidige training te ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan een subsidieaanvraag 
hiervoor.  
 
 

6. De plannen voor 2019 
 
In 2019 continueren we onze projecten conform de subsidieovereenkomsten. Hierbinnen willen we 
nog meer anticiperen op de behoeften van de mensen waar we het voor doen en de vraag naar meer 
couleur locale. In 2018 hebben we een start gemaakt met het ontwikkelen van nieuw aanbod binnen 
de bestaande projecten. Met de subsidieverstrekkers gaan we meer in overleg om de mogelijkheden 
voor dit aanbod uit te voeren. Een korte toelichting wordt in paragraaf 6.1 gegeven. 
Daarnaast hebben we de ambitie om nieuwe projecten uit te voeren. Een korte toelichting wordt in 
de paragrafen 6.2 tot en met 6.5 gegeven. De uitwerking van deze projecten zijn middels (project) 
subsidies bij de gemeenten en ZonMw ingediend, of ‘ín de maak’.  
 

6.1 Nieuwe mogelijkheden binnen de huidige projecten 
 
ExpEx 
Uitbreiding Ervaringscafé’s in de hele regio 
Het idee is ontstaan vanuit eigen ervaringen en de verhalen die we horen van jongeren, over je 
eenzaam voelen, je ‘anders voelen, over het missen van een plek waar je heen kunt als je ergens mee 
zit, of als je wat gezelligs wilt doen maar de sociale contacten daarvoor mist.  
Tegelijkertijd willen we (zelf) stigma’s tegengaan. Door elkaar te ontmoeten, te leren kennen en met 
elkaar te praten, leer je mensen kennen. Ervaringen zijn universeel en (h)erkenning daarin, laat juist 
de grenzen vervagen. 
Met het ervaringscafé vervullen we een behoefte van (vaak kwetsbare) jongeren. 
Deelnemer: “Ik heb hier helemaal niet het gevoel dat ik zo anders dan anderen ben.” 
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We hebben nu al een aantal geslaagde avonden in de Speelwinkel in Gouda gehad. Het ze(g)t zich 
voort, want vanuit Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas worden we nu 
ook gevraagd een ervaringscafé te organiseren. Waaruit wel blijkt dat er behoefte is aan dit concept.  
 
Omdat we geloven en zien dat het een werkend concept is, willen we graag dat hierin geïnvesteerd 
wordt en/of de gemeente hierin investeert.  
In de begroting van 2018 was het ervaringscafé niet meegenomen omdat deze al eerder is ingediend 
dan het concept bedacht was. 
 
Voor uitbreiding van het ervaringscafé zijn met name uitbreiding van uren voor coördinatie nodig. 
Tevens budget voor huur van ruimtes in de regio, eten en drinken, vrijwilligersvergoeding voor de 
ExpEx (drie spaceholders per locatie) en een activiteiten budget.  
 
Herstel & Participatie 
Training Vrienden maken kun je leren 
Veel mensen met psychische problematiek hebben een klein of bijna geen sociaal netwerk. Veel van 
deze mensen voelen zich eenzaam en de behoefte aan contact is groot. Contact maken met anderen 
is lastig door (zelf)stigma, gebrek aan zelfvertrouwen, hoge verwachtingen en bang zijn voor 
teleurstelling of het verleerd zijn of niet goed geleerd hebben van sociale vaardigheden.  
Doel van de training: zelfvertrouwen vergroten, omgaan met (zelf)stigma, vaardigheden leren om 
contact te maken. 
 
Maatjes beschermd wonen en opvang 
Vanuit beschermd wonen en opvang is de vraag naar maatjes om de bewoners mee naar activiteiten 
buiten te nemen. Dit kan samen met Kwintes, Leger des Heils opgepakt worden binnen het project. 
Ook vanuit Eleos is er veel vraag naar maatjes (geen partij in het project). 
 
Buurtcirkels 
Ook kijken we binnen het managersoverleg naar de ontwikkeling van Buurtcirkels, het is een concept 
van Pameijer, zij geven hier licenties voor af. Kwintes en GGZ Rivierduinen hebben dit aanbod al. Het 
sluit mooi aan bij Herstel & Participatie in de wijk. We gaan in 2019 verder onderzoeken wat de 
mogelijkheden hiervoor zijn. 
 
Ervaringsdeskundigheid opleiding samenvoegen met Herstel & Participatie 
 
Ervaringsdeskundigheid in Armoede  
Schulden en armoede; begeleiding tijdens schuldhulpverleningstraject door ervaringsdeskundigen als 
maatjes, in ‘krachtgroepen’ en tijdens de klankbord bijeenkomsten. Dat zou sluitend aanbod kunnen 
zijn voor gemeenten. We zijn in contact hierover met de gemeente Gouda. 
 
Interculturalisatie 
De regionale subsidie voor dit project is met ingang van 2019 met 3/5 teruggedraaid, met het 
vooruitzicht de subsidie in 2020 te stoppen.  
In de loop van 2019 worden de spreekuren gestopt en er wordt warm overgedragen voor zover 
mogelijk aan de lokale organisaties. Voor de professionals blijft de expertise beschikbaar. 
Er volgt een voorstel voor het aanbod 2020 op volgende onderdelen: 
• Expertise voor lokale steunstructuur inzetten. 
• Ervaringsdeskundigheid voor doelgroep inzetten. 
• Mantelzorgondersteuning voor deze doelgroep. 
• Uitwerking van de belangrijke maatschappelijke thema’s voor de mensen met een 

niet-Nederlandse afkomst en een psychische kwetsbaarheid (zorg voor mensen met verward 
gedrag, armoede en schulden, meer preventief werken). 
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6.2 Participatie & Werk 
 
Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie van psychisch kwetsbare mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt door hun specifieke ondersteuning te bieden om weer deel te kunnen 
nemen aan het reguliere arbeidsproces.  
 
Resultaten 
In dit project ligt het accent op concrete resultaten gericht op ‘werkgevers en werknemers’.  
1. De werkwijze en producten zijn in elkaar vervlochten. 
2. Ongeveer 10-15 mensen is de mogelijkheid geboden om werkervaring op te doen bij een 

reguliere werkplek, in combinatie met training en coaching.  
3. Twee tot vier ervaringsdeskundige (ex-)cliënten zijn opgeleid en ingezet als coach, voor cliënten 

en werkbegeleiders. 
4. Reguliere werkgevers zijn benaderd en gestimuleerd om ‘ruimte te maken’ voor psychisch 

kwetsbare werknemers en betaald werk aan te bieden. 
5. 25% van de ingestroomde mensen heeft betaald werk gevonden. 
6. Opbouwen, continueren en intensiveren van een netwerk met UWV, gemeenten en 

re-integratiebureaus. 
Betrokken partijen 
In dit project staan de volgende partijen centraal:  
• Mensen met een psychische kwetsbaarheid die gemotiveerd zijn om de opstap naar betaald 

werk te maken via een werkervaringsplaats en training/coaching. 
• Instellingen die geïnteresseerd zijn in het bieden van een werkervaringsplaats en enige 

begeleiding aan de betrokkene(n). 
• Gemeenten en organisaties op het terrein van Werk & Inkomen in Midden-Holland, die een rol 

kunnen spelen in de toeleiding naar werk. Dit zijn ook de organisaties waar mensen die niet 
voluit kunnen werken en niet zelf in een inkomen kunnen voorziening, zich melden. 

• Ervaringsdeskundigen die een rol kunnen en willen vervullen in het coachen van kandidaten en 
werkbegeleiders op werkervaringsplaatsen. 

• Werkgevers die kandidaten betaald werk kunnen bieden.  
 
Werkervaringsplaatsen 
De werkervaringsplaats bestaat uit werkzaamheden voor 12-24 uur per week. 
De werkervaringsplaats is onbetaald. Bij werkervaringsplaatsen bestaat wel een 
reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer en/of een reiskostenvergoeding voor de training. 
 
Mogelijke werkervaringsplaatsen 
Een werkervaringsplaats kan bestaan uit diverse functies zoals bv. secretariaat-medewerker, 
receptionist, beleidsmedewerker, communicatiemedewerker, medewerker lotgenotencoördinatie, 
HRM-medewerker, project assistent, medewerker databank projecten, medewerker info en 
klachtenopvang, medewerker kunstveiling maar ook isolatiemonteur.  
Het gaat niet specifiek om het ontwikkelen van de zgn. ervaringsdeskundigheid binnen instellingen, 
ook al sluiten we dit niet uit.   
 
Lokale financiering 
In 2019 hebben we dit aanbod voor de gemeenten. Met gemeenten Zuidplas en Gouda zijn we in 
gesprek. 
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6.3 Het HerstelHuis 
 
In 2018 hebben we ons gericht op commitment met alle samenwerkende partijen binnen de 
crisisopvang. Het uitwerken van het projectplan en vinden van structurele financiering om van start 
te gaan met het eerste HerstelHuis in Midden-Holland, is met innovatiesubsidie tot en met het eerste 
kwartaal 2019 toegekend. Op grond hiervan vinden de gesprekken over de voortgang in het tweede 
kwartaal plaats. 
 
Korte omschrijving 
Het HerstelHuis is een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid in (dreigende) crisis tot 
rust kunnen komen ter voorkoming van een opname in de GGz. Ook na een opname in de GGz kan 
het verblijf in het HerstelHuis een prettige mogelijkheid zijn om aan te sterken tot terugkeer naar 
huis weer mogelijk is. 
Een paar dagen elders verblijven en hulp ontvangen waardoor alledaagse levensvragen niet 
uitmonden in een crisis en opname binnen een psychiatrische afdeling. Het HerstelHuis wordt gerund 
door ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Een betaalde coördinator zorgt voor de scholing en 
begeleiding, de randvoorwaarden, acquisitie e.d. De hulpverlening die normaal gesproken thuiskomt, 
kan tijdens verblijf ingevlogen worden en zo nodig wordt opgeschaald. Een goede samenwerking en 
een heldere afspraken tussen crisisopname GGz, crisisaanbod van ‘Gewoon thuis’ en het HerstelHuis 
is een belangrijke voorwaarde voor een sluitende crisisopvang in onze regio.  
Daarnaast is een duidelijk beleid voor plaatsing in het HerstelHuis gewenst. Hier maken we dankbaar 
gebruik van de ervaringen die er landelijk opgedaan zijn. Het gaat dan om afspraken rondom 
verblijfsduur, eigen bijdrage, het hebben van een eigen woning en zelfstandigheid in functioneren. 
De focus ligt ook op het aanvullen van het crisisaanbod, niet op het voorzien in aanbod wat er al is. 
De mogelijkheid om het HerstelHuis ook een functie te geven in het aanbieden van vervolgaanbod 
bv. een herstelgroep en het maken van een Crisiskaart wordt meegenomen. 
 
Dit aanbod is ontstaan vanuit de dringende behoefte aan: 
• een kortdurend verblijf om een potentiele crisis af te wenden. 
• een kortdurend verblijf op eigen inschatting van de noodzaak. 
• een korte periode uit eigen situatie te zijn waardoor dagelijkse structuur die bij het verblijf 

aangeboden wordt weer rust geeft. 
• een gesprek met iemand die begrijpt hoe het is om een crisis mee te maken. 
• een plek waar je gewoon kunt zijn wie je bent, zonder dat je verplicht wordt om regels te volgen 

die niet bevorderend zijn voor je herstel. 
• zowel overdag als ’s nachts een mogelijkheid tot contact en verblijf. 
• een kortdurend verblijf ter voorkoming van overbelasting van de mantelzorgers/naasten. 
• laagdrempelig verblijf om de crisis te ‘normaliseren’, veel cliënten hebben er baat bij een crisis 

als normaal verschijnsel in eigen leven ‘te omarmen’ als iets wat er nu eenmaal gewoon bij 
hoort. 

• een ‘stimulerende’ omgeving, die mogelijkheden biedt mee te doen aan de dagelijkse activiteiten 
en naar buiten te gaan. Zoals boodschappen doen, koken, wandelen, fietsen. En waarbij het 
mogelijk is de dagelijkse structuur in eventueel (vrijwilligers-)werk en contacten met netwerk en 
hulpverlening door te laten lopen. 

 

6.4 Stigma in de wijk 
 
Het project ‘Stigma in de wijk’ is van de landelijke stichting Samen Sterk Zonder Stigma. 
Wijkbewoners worden meer geconfronteerd met medebewoners die zich anders gedragen dan ze 
gewend zijn en soms overlast geven. Wijkbewoners willen (blijkt uit de pilots) graag weten wat ze 
kunnen doen om te helpen. Buren kunnen een belangrijke rol spelen in de destigmatisering en 
participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met eenvoudige tips en tools wordt 
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voorzien in de mogelijkheden die er zijn om met elkaar in gesprek te gaan bij dit project, waar 
ervaringsdeskundigen een belangrijke rol vervullen.  
Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig dit in de 
praktijk vorm te geven. Ook je welkom voelen in de buurt en je veilig voelen in eigen huis is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Vooroordelen wegnemen en bespreken hoe buurtgenoten met en zonder 
psychische problemen prettiger kunnen samenleven?  
De subsidiering van het project ‘Stigma in de wijk’ van stichting Samen Sterk Zonder Stigma is dit jaar 
anders dan voorheen. Waar KernKracht voorheen subsidie ontving, zijn de gemeenten nu direct 
aangeschreven voor de projectaanvraag. We hopen dat gemeenten meer zullen gaan investeren op 
destigmatisering. 
 

6.5 Mantelzorgondersteuning (O)GGz 
 
Mantelzorgers streven in de eerste plaats naar goede, continue zorg voor hun naaste zorgvrager. Als 
hun kind, ouder of zus in goede handen is en professionals in goed onderling overleg samenwerken, 
ervaren mantelzorgers een minder hoge belasting.  
Mantelzorgers van (O)GGz-cliënten hebben behoefte aan: 
1. Kennis over de ziekte, behandeling, wetgeving, taken en verantwoordelijkheden van (O)GGz-

hulpverleners. 
2. Vaardigheden in het omgaan met de zieke en de ziekte en de gevolgen hiervan voor het eigen 

leven. 
3. Emotionele steun van anderen uit hun eigen omgeving en van hulpverleners. 
4. Praktische en materiële steun bij het regelen van praktische zaken, het vinden van de juiste 

ondersteuning, het realiseren van tijdelijke opvang en een mogelijk vangnet. 
5. Gelijkwaardige samenwerking met hulpverleners door regelmatig overleg en voor de erkenning 

van de ervaringsdeskundigheid met eigen wensen en behoeften. 
6. Erkenning en herkenning door opgeleide familie ervaringsdeskundigen. 
 
De huidige mantelzorgondersteuning binnen de gemeenten hebben (nog) onvoldoende expertise om 
deze groep mantelzorgers te kunnen ondersteunen en toerusten. Vooral kennis en ervaring over GGz 
behandeling en de zogenaamde EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen) ontbreekt.  
In aanvulling en samen met de steunpunten mantelzorg willen we onderstaande graag vormgeven. 
 
Wat hebben mantelzorgers nodig? 
• Een stevig familiebeleid met onder meer een familieraad en een familievertrouwenspersoon 

binnen de instellingen. 
• Aandacht voor de samenwerking met informele zorg in de structuren en werkprocessen. 
• Toerusting en awareness bij professionals. 
• Belangenbehartiging van hun specifieke problemen en belangen.  
• Individuele ondersteuning (coaching). 
• Trainingen, die bijdragen aan het empowerment van mantelzorgers. 
• Scholing tot ervaringsdeskundige zorgverlener. 
 
We hebben een subsidie aanvraag gedaan bij alle regio gemeenten. In Zuidplas is interesse getoond. 
In Gouda zijn we met Palet Welzijn gestart met een eerste verkenning met een kleine subsidie van de 
gemeente Gouda.  
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Bijlage 1: Afkortingen 
 
BCMB : Beroepsvereniging Cliëntondersteuners voor mensen met een Beperking 
BRP : Basis Registratie Personen 
CCR : Centrale Cliënten Raad 
CJG : Centrum voor Jeugd en Gezin 
GGz : Geestelijke Gezondheidszorg 
JOD : Jongeren Onder Dak 
JOOZ : Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger 
JSO : Jeugd, samenleving en opvoeding 
TOZO : Toegang ondersteuning zorg overleg 
LOC : Landelijk overleg cliëntenraden 
LPGGZ : Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidzorg 
LVB : Licht Verstandelijke Beperking 
MO : Maatschappelijke opvang 
OCO : Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning 
(O)GGz : Openbare geestelijke Gezondheidszorg 
PEH : Psychiatrische Eerste Hulp 
RCO : Regionale Cliënten Organisatie 
RvT : Raad van Toezicht 
SOLK : Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten 
SWOS : Stichting Welzijn Ondersteuning Schoonhoven 
VIP : Vrijwilligers Informatie Punt  
VO : Voortgezet Onderwijs 
VZ : Verslavings Zorg 
Wlz : Wet langdurige zorg 
Wmo : Wet maatschappelijke ondersteuning  
WRAP : Welness Recovery Action Plan 
ZZP : Zorg Zwaarte Pakketten 
ZVP : Zorg Vernieuwingsprojecten 
ZOCO : Zorgcoördinatoren  
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Bijlage 2: Stakeholders KernKracht 
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Bijlage 3: Organogram KernKracht 

 


