KrachtVoer terug van weggeweest!

Kwartaal 1 2021
19e jaargang, nummer 137

Na een jaar is de KrachtVoer weer terug van weggeweest! Door uitval van vrijwilligers en Coronadrukte kwam het er in
2020 niet van om de KrachtVoer uit te brengen. Gelukkig ligt er weer een nieuwe editie voor u!
We kijken terug op een bewogen jaar, iedereen is door
Corona het afgelopen jaar geconfronteerd met veel
onzekerheid en een andere manier van werken. KernKracht
heeft de diensten en activiteiten zoveel mogelijk veilig
voortgezet en ook nieuwe activiteiten ontwikkeld zoals
bijvoorbeeld de ‘digitale huiskamer’ (in samenwerking met
Rivierduinen) waar je 3x per week een digitaal bezoekje
aan kunt brengen, op pagina 4 vind u meer informatie
hierover.

Aankomende evenementen:

15-02-2021 Digitale Huiskamer | Digitaal Platform Schulden |
Digitale voorlichting Crisiskaart
16-02-2021 Digitale Huiskamer | ExpEx Ervaringscafé
18-02-2021 Digitale Huiskamer
22-02-2021 Digitale Huiskamer | Digitaal Platform Schulden
23-02-2021 Digitale Huiskamer | ExpEx Ervaringscafé
25-02-2021 Digitale Huiskamer
01-03-2021 Digitale Huiskamer | Digitaal Platform Schulden
02-03-2021 Digitale Huiskamer | ExpEx Ervaringscafé
Het nieuwe jaar brengt weer kansen met zich mee,
03-03-2021 Digitale voorlichting: Omgaan met Angsten
heb je nog een goed idee laat het ons weten. Voor
04-03-2021 Digitale Huiskamer
2021 zijn de meeste subsidies gelukkig weer toegekend.
08-03-2021 Digitale Huiskamer | Digitaal Platform Schulden
Ook voor de pilot ‘inzet ervaringsdeskundigheid bij
09-03-2021 Digitale Huiskamer | ExpEx Ervaringscafé |
schuldenproblematiek’ (Gouda) is toegekend en mogen we
Voorlichtingsavond Autisme en Arbeidsparticipatie
ons weer inzetten voor het realiseren
11-03-2021
Digitale Huiskamer
van een HerstelHuis in de regio Midden
15-03-2021 Digitale Huiskamer | Digitaal Platform Schulden
Holland! Daar mogen we trots op zijn.
16-03-2021 Digitale Huiskamer | ExpEx Ervaringscafé
18-03-2021 Digitale Huiskamer
We hopen dat iedereen het nog even
vol kan houden, schroom niet om ons
22-03-2021 Digitale Huiskamer | Digitaal Platform Schulden
te contacten.
23-03-2021 Digitale Huiskamer | ExpEx Ervaringscafé
25-03-2021 Digitale Huiskamer
29-03-2021 Digitale Huiskamer | Digitaal Platform Schulden
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Voor meer informatie:
KernKracht
Tielweg 3
2803 PK Gouda
T 0182-519060
E krachtvoer@kernkracht.nl
www.kernkracht.nl

Wilt u uw mening
geven over de
inhoud of wilt u de
krant per e-mail
ontvangen?
Neem dan contact
met ons op.

@kernkracht_
Stichting KernKracht
kernkracht
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Wist je dat...
We binnenkort onze nieuwe look & feel
lanceren? Houd onze socials in de gaten!

KernKracht 80 opgeleide ervaringsdeskundigen heeft die binnen alle projecten actief
zijn! We starten ieder jaar een nieuwe
training!

Onafhankelijke cliëntondersteuning koplopers (OCO)
Wat is OCO? Soms heb je iemand nodig die met je
meedenkt en naast je staat. Iemand die onafhankelijk is
en er alleen voor jou is? Bijvoorbeeld bij het vinden van
de juiste hulp/zorg, praktische ondersteuning of
inkomen/ (vrijwilligers-) werk. Iemand die je helpt om je
hulpvraag te verduidelijken. Of gewoon iemand die even
met ‘je meeloopt’ om het leven met een psychische
kwetsbaarheid wat lichter te maken. Alle informatie,
advies en ondersteuning is kosteloos. Bij KernKracht
wordt deze onafhankelijke cliëntondersteuning gegeven
door een team van formele en informele ondersteuners.
De ondersteuning is gericht op; zelfregie, meedoen in de
samenleving en het verkrijgen of behouden van de hulp/
zorg die nodig is.
In iedere gemeente in Midden-Holland geven we
onafhankelijke cliëntondersteuning op locaties.
Koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning
Gouda en Waddinxveen
Vanuit VWS is een landelijke campagne gestart om
onafhankelijke cliëntondersteuning meer bekendheid te
geven zodat inwoners de weg naar de
cliëntondersteuner kunnen vinden. Sinds 2018 is Gouda
koplopergemeente en sinds 2020 is Waddinxveen ook
koploper. Hier worden ook financiële middelen voor
gegeven om te zorgen dat de binnen de gemeente de
onafhankelijke cliëntondersteuning beter geregeld is.
Gouda
In Gouda loopt het koplopersproject van 2018 tot en
met 2020. Na de visiebijeenkomsten van vorig jaar is er
een advies geschreven over de inrichting van
onafhankelijke cliëntondersteuning voor de gemeente
Gouda. Dit advies is overgenomen. Dit jaar wordt fors
ingezet op implementatie van dit advies.

toekenning volgt in mei.
Landelijke bijeenkomst
In Gouda is de landelijke bijeenkomst van de koplopers
geweest. We zijn als KernKracht echt koploper op het
gebied van de samenwerking binnen 1 team van formele
en informele cliëntondersteuners!
Landelijke werkgroep
Renate Visser en Astrid van Bruggen hebben
deelgenomen aan de landelijke werkgroep Formele en
Informele cliëntondersteuning. Ze hebben ook
bijgedragen aan de Handreiking die binnenkort
verschijnt.
Spreekuren OCO in Midden-Holland:
Men kan hier terecht voor:










Informatie over het leven met psychische klachten
Informatie over mogelijkheden om verder te
herstellen
Informatie over inkomen, werk, dagbesteding,
scholing, behandeling bij de GGZ of begeleiding
thuis
Een luisterend oor en hulp om gedachten te
ordenen
Het vinden en aanvragen van de juiste zorg
Informatie over rechten en klachtmogelijkheden
Het begeleiden bij bv. het keukentafelgesprek bij
WMO-maatwerk
Informatie en advies aan familie, mantelzorgers,
betrokkenen en professionals

Waddinxveen
In Waddinxveen heeft het team Wadwijzer de aanvraag
gedaan en die is toegekend. Nu is het plan met de
begroting opgestuurd naar VWS. De uitslag over de
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Spreekuur onafhankelijke cliëntondersteuning (STIP)
Onafhankelijke cliëntondersteuning blijft natuurlijk
mogelijk, ook in deze tijd van Corona. Waar kan zullen
we mensen telefonisch ondersteunen, waar dat echt
nodig is zijn ook face-to-face afspraken mogelijk met
inachtneming van alle regels uiteraard. Op locatie is een
mondkapje verplicht in de openbare ruimtes. Vanwege
de recent verscherpte coronamaatregelen zijn er
wijzigingen voor de spreekuren op locatie.
Hieronder het overzicht:
Bodegraven-Reeuwijk
 Huis van Alles, Vromade 1, Bodegraven

Op afspraak bij Astrid van Bruggen, 06-48419434

 Stichting Doenya vrouwen, Buurthuis de Kade, Jan

Luykenstraat 25, Gouda
Gesloten, wel telefonisch bij Chahida El Moussaou,
06-16359290
Krimpenerwaard
 Oranjeplaats 45B, Schoonhoven

1e woensdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur:
open
 Cultuurhuis, De Markt 201, Krimpen aan de Lek

Op afspraak bij Astrid van Bruggen, 06-48419434

 Huis van Alles, Van Staverenstraat 39, Reeuwijk

Op afspraak bij Astrid van Bruggen, 06-48419434

Zuidplas
 De Hoed, Oranjepad 4-10, Nieuwerkerk aan den IJssel

Gouda

Op afspraak bij Dilva Encarnacao, 06-81966866

 KernKracht, Tielweg 3, Gouda

Op afspraak bij Renate Visser, 06-48509135 of
Dilva Encarnacao, 06-81966866
 Boelekade 1, Gouda (voor dak- en thuislozen)

Inloop op donderdag van 12.00 tot 16.00 uur: open
(Lennart Boot)

Waddinxveen
 ‘Naast de school’, Kerkstraat 13, Waddinxveen

Op afspraak bij Nouraddin Elouahabi, 06-81966386

Nieuwe wet Medezeggenschap (Wmcz)
De Wmcz (Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen) regelt de medezeggenschap van
cliënten van zorginstellingen. In de vernieuwde Wmcz
2018 die op 1 juli 2020 is ingegaan is onder andere het
verzwaard adviesrecht vervangen door instemmingsrecht. Dit zorgt ervoor dat het toetsingscriterium
zwaarder is geworden. Cliëntenraden krijgen onder
andere instemmingsrecht op het gebied van procedures
voor het opstellen en bespreken van zorgplannen, beleid
ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne en
voedingsaangelegenheden. Verder krijgt een
cliëntenraad adviesrecht op bepaalde voorgenomen
economische en organisatorische besluiten, zoals
aangaande fusies, samenwerkingen, een profielschets
van de leden van het toezichthoudend orgaan en leden
van de raad van bestuur, huisvestigingsbeleid,

jaarrekening etc. Maar een cliëntenraad kan ook
ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen die
voor cliënten van belang zijn.* Daarnaast zijn er nog een
aantal verschillen in de Wmcz 2018 ten opzichte van de
oude wet. Het LSR heeft hier een handig overzicht van
gemaakt en op hun website gepubliceerd:
https://hetlsr.nl/medezeggenschap/wmcz-2018/
verschillen/
* (https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/de-wmcz2018-treedt-in-werking-in-2020;-wat-moet-eenzorgbestuurder-weten)

Nuttige tips in Coronatijd
Check voor nuttige tips in deze Coronatijd de website
van ‘Wij zijn Mind’.
https://wijzijnmind.nl/corona/nuttige-tips-in-coronatijd
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Project Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
Het MDT is het Maatschappelijke Diensttijdproject en is
georganiseerd door het Netwerk Samen voor Goud.
Binnen KernKracht zetten vier studenten/jongeren van
het Hoornbeeckcollege zich momenteel in bij het
Maatjesproject. Dit zijn Fenna, Elsemieke, Ineke en Imke.
Het traject duurt maximaal zes maanden bij elkaar 80
uur. De jongeren nemen deel tijdens schooltijd.
Vanaf half september zijn de vier jongeren gekoppeld
aan drie Maatjeszoekers in Gouda. Twee hebben een
individueel contact en één tweetal heeft met één
Maatjeszoeker contact. Voor twee van hen is de omgang
met iemand met een psychische kwetsbaarheid nieuw.

Het project biedt jongeren de kans om van betekenis te
zijn in de samenleving, leer- en ontwikkelervaringen op
te doen en een goede tijd te beleven.
De jongeren ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze
goed in zijn. Ze hebben ieder 3 leerdoelen opgesteld,
waaraan ze willen werken. Deelname is vrijwillig, omdat
de motivatie van de jongeren essentieel is. Na afloop van
hun MDT-traject ontvangen de jongeren een certificaat,
erkend door het Ministerie van WVS, de Europass.

Digitaal platform schulden

Digitale Huiskamer

Eind 2020 is er een Digitaal Platform Schulden gestart.
Iedere maandag van 13.00 - 14.00 uur kunnen mensen
met schuldenproblematiek hier terecht voor
(h)erkenning, steun, informatie en tips. Anonieme
deelname is ook mogelijk. Dit platform wordt begeleid
door ervaringsdeskundigen. Aanmelden kan via
info@kernkracht.nl (zie onderstaande flyer).

De digitale huiskamer is vorig jaar al snel ontstaan na de
start van Corona. Op deze manier kun je elkaar blijven
ontmoeten ook al is het dan wel via een beeldscherm.
De digitale huiskamer is er nu op 3 momenten per week;
Elke maandag en dinsdag 10.00-11.00 uur
Elke donderdag van 10.30-11.30 uur
Aanmelden via de mail: bmbos@rivierduinen.nl
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Digitale
Opvang
Voorlichtingsbijeenkomsten
of briefadres nodig?
In deze Coronatijd organiseren wij weer verschillende
digitale voorlichtingsbijeenkomsten voor alle burgers in
Midden-Holland.

Voor meer informatie check onze website.

Thema: Omgaan met Angsten
Woensdag 3 maart van 11.00 tot 12.00 uur
Voorlichters: Renate Visser & Lennart Boot
Thema: Maatjes
Woensdag 31 maart van 19.30 tot 20.30 uur
Voorlichters: Maartje Weeda & Bart Frank
Thema: Eetstoornissen
Maandag 26 april van 16.00 tot 17.00 uur
Voorlichters: ExpEx Midden-Holland
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
info@kernkracht.nl

KOPP/KVO
KOPP/KVO staat voor Kinderen van Ouders met Psychische
Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders. Deze kinderen
hebben vaak veel last van de problemen van hun ouders. In de
KOPP/KVO-groep leren zij wat de ziekte van hun ouder precies
is en hoe zij er mee om kunnen gaan. Zo willen we voorkomen
dat de kinderen zelf problemen krijgen. Op 14 april 2021 start in
Gouda de gespreksgroep voor jongeren van 12-16 jaar die een
vader of moeder hebben met psychische problemen en/of
verslavingsproblemen.
Voor informatie en aanmelden: preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl

Digitale Voorlichtingsavond Autisme
Leren en werken is erg belangrijk om mee te doen in de maatschappij. (Jong)volwassenen met autisme kunnen
moeite hebben met het vinden en behouden van werk. Maar wat is autisme precies? Hoe ga je hiermee om in je
werk? Hoe kan je als werkgever of collega het beste omgaan met iemand met autisme?
Wilt u hier meer over weten? Meldt u dan aan voor de digitale voorlichtingsavond.
Dinsdag 9 maart 2021, 19.30-19.45 uur, ZOOM bijeenkomst.
Sprekers: een ervaringsdeskundige van stichting KernKracht en een professional van Werkpad. Er is gelegenheid tot
discussie en het stellen van vragen. Alle belangstellenden zijn welkom.
Aanmelden door te mailen naar: preventie@rivierduinen.nl. De avond gaat door met voldoende aanmeldingen.
Meld u daarom aan vóór 2 maart a.s. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
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ExpEx Midden-Holland
We organiseren met ExpEx
Midden-Holland al langer het
ervaringscafé: waar jongeren
samen kunnen komen, je
herkenning kan vinden in
anderen, maar waar ook veel
gelachen, geknutseld en
muziek gemaakt wordt. Door
de Corona periode is ons
extra duidelijk geworden hoe belangrijk contact en
samen kunnen zijn is. Dus in plaats van maandelijks zijn
we wekelijks een inloop gaan organiseren. Natuurlijk
volgens de richtlijnen, maar net zo gezellig.
Afgelopen 29 december 2020 hebben we met elkaar het
jaar afgesloten. Het was een bewogen jaar, waarin ieder
lastige momenten heeft gekend, maar we ook dichter
naar elkaar toe zijn gegroeid. Ik blijf het bijzonder vinden
hoeveel ieder elkaar heeft gesteund, hoe er in de
groepsapp gedeeld werd (van lastige situaties tot mooie
momenten), wat we de afgelopen tijd hebben
opgebouwd en hoe krachtig dit voelt. En het was
gezellig. Met lekkere zelfgemaakte hapjes, drankjes en
het maken van moodboards. Om het jaar af te sluiten en
met een frisse start 2021 in te gaan. Want dat wensen
we allemaal: een heel mooi, gezond, liefdevol jaar vol
verbinding.
En kom vooral eens langs (wel even aanmelden) of volg
ons via Facebook en Instagram.
Voor meer informatie zie de poster hiernaast.
ExpEx Midden-Holland onderdeel stichting
KernKracht

expexmiddenholland

ExpEx Landelijk
Trainer Dora Wempe is gestart met de training in
Nijmegen om daar ExpEx op te leiden. Ook in Lelystad
zijn we gestart met een nieuwe training. Mannus Boote
is een training gestart in Amsterdam bij Team Ed. Vorig
jaar hebben we vanwege Corona de ExpEx training
gedigitaliseerd, gelukkig kunnen we daardoor door met
het trainen van de jongeren om de beweging van ExpEx
landelijk te laten groeien.

Er staan ook voor komend jaar weer de nodige
aanvragen op de rit. We hopen wel dat
we dit zoveel mogelijk fysiek gaan doen.
Ook gaan we een training op maat geven
op de Hoge school van Rotterdam.

Stichting ExpEx
We waren al jaren bezig om de beweging ExpEx groter te
maken, zodat de jeugdhulp ook meer gebruik gaat
maken van de inzet van ervaringsdeskundige jongeren.
Eind 2020 hebben we van Fonds FNO een subsidie
gekregen om ons te helpen ExpEx tot een stichting te
verzelfstandigen en dat is gelukt!

Sinds mei is stichting ExpEx een feit. Petra van Buren is
hier als bestuurslid aan verbonden. We zijn supertrots
dat de stichting er nu is en bedanken iedereen die hier
aan heeft meegewerkt.
Voor meer informatie zie www.expex.nl
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Kieswijzer geeft inzicht in GGZ-thema's van partijen
Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Een belangrijk moment om de politiek te laten
weten hoe belangrijk Nederlanders mentale gezondheid
vinden en hoe de zorg moet verbeteren. Speciaal voor
alle kiezers, heeft het Trimbos Instituut samen met
MIND de GGz- Kieswijzer gelanceerd. Op de
site www.kiesvoorggz.nl staat hoe verschillende partijen

denken over belangrijke thema’s in de GGz.
Wil je weten welke punten
MIND onze koepelorganisatie
meegeeft aan het komende
kabinet? Kijk
op www.wijzijnmind.nl/

Stagiaires
Sharon van der Wal en Lennart Boot zullen beiden hun
2e-jaars stage wederom bij KernKracht lopen. Lennart is
vooral actief binnen de OCO in Krimpenerwaard en
Bodegraven-Reeuwijk en het spreekuur op de
Boelekade. Sharon is voornamelijk actief binnen de OCO
in Waddinxveen. We wensen Lennart en Sharon

wederom veel succes dit komend stagejaar!
Nieuwe stagiaire
We hebben ook een nieuwe stagiaire Kaylee Fahrner. Ze
is actief binnen het project ExpEx Midden-Holland en 1
dag in de week bij de straatadvocaat. Welkom Kaylee en
veel succes.

Vacatures KernKracht
Fondsenwerver (vrijwillig) 4 uur
Om de projecten te kunnen uitbreiden en nieuwe
activiteiten voor KernKracht te kunnen bekostigen, zijn
we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het
leuk vindt om mee te werken en denken over de
fondsenwerving. Tijdsinvestering: circa 4 uur per week.

Medewerker Herstel en Ervaringsdeskundigheid
(betaald) 24-28 uur




Ondersteuning project Herstelgroepen
Ondersteuning project Ervaringscoaches
Coordinatie Maatjesproject
In het project inzet Ervaringsdeskundigheid bij
Het takenpakket wordt in overleg opgemaakt. Enkele
schuldenproblematiek (Gouda)
voorbeelden zijn:
-Organiseren van klankbord bijeenkomsten.

Meehelpen nieuwe strategieën bedenken en
-Pro actief meedenken en uitvoering van mogelijkheden
uitwerken
tot inzet van voorlichters.

Contact leggen met mogelijke donateurs / nieuwe -Opzetten en begeleiden aanspreekpunt zijn van
partners (via de e-mail, per brief en telefoon)
Krachtgroepen.

Helpen om acties voor te bereiden en uit te
-Werven, koppelen van ervaringscoaches.
voeren.
Meer informatie kunt u vinden op onze website:
https://www.kernkracht.nl/vacatures/

HerstelHuis Midden-Holland
Stapje voor stapje komen we dichterbij de realisatie van
een HerstelHuis in Midden-Holland. Dit HerstelHuis is
bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid. Gedurende een
periode van maximaal 14 dagen kunnen mensen in het
HerstelHuis verblijven voor een extra steuntje in de rug
en om deel te nemen aan activiteiten die helpen bij herstel en maatschappelijke participatie.
Op dit moment zijn we hard op zoek naar een geschikte
locatie. Heb je een idee voor een locatie, laat het me
weten!Om ideeën rondom een HerstelHuis vast concreet, realistisch en uitvoerbaar te
maken, ben ik op zoek naar vrijwilligers die graag in een

werkgroep meedenken over onder andere huisvestiging
& inrichting / dagbesteding / werving en opleiding
vrijwilligers / PR & communicatie / etc.
Het eerstvolgende werkgroepoverleg vindt plaats op
vrijdag 19 februari om
10:30 uur.
Voor iedereen die meer wil
weten over het HerstelHuis
en eventueel deel wil nemen aan deze werkgroep:
mail naar Arjan Kik:
akik@kernkracht.nl.
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Herstel & Ervaringsdeskundigheid
Acquisitie & Voorlichting
Afgelopen maanden is er hard gewerkt door onze
voorlichters en ambassadeurs aan acquisitiebrieven en
nieuwe spelen die ingezet kunnen worden tijdens
voorlichtingen voor gemeenten en scholen in
Midden-Holland.
Ken je een organisatie of bedrijf bij jou in de buurt die
wel een voorlichting van KernKracht kan gebruiken?
Geef het aan me door (akik@kernkracht.nl), dan gaan
we daar in 2021 graag langs.
Herstel
Afgelopen weken hebben we in iedere gemeente in
Midden-Holland een Herstelactiviteit georganiseerd.
Deelnemers hebben we aangeboden aan te schuiven bij
een informeel koffiemoment of Herstelgroep. Lijkt het je
zinvol om zelf (opnieuw) actief te werken aan je herstel
door deel te nemen aan een groep bij jou in de buurt, of
gastvrouw/gastheer te zijn van zo’n groep? Laat het
weten aan Maartje Weeda door een mailtje te sturen
naar mweeda@kernkracht.nl.
Blijf betrokken
Verder blijf ik me graag ook komend jaar inzetten om
Herstel & Ervaringsdeskundigheid onder de aandacht te
brengen in Midden-Holland en toegankelijk te maken
voor de inwoners van onze regio.

www.kernkracht.nl/projecten/inzetervaringsdeskundigheid-bij-schuldenproblematiekgouda/
Voor extra informatie kun je ook mailen of bellen met
Maartje Weeda.
E mweeda@kernkracht.nl
T 0182-519060 | M 06-48507877
Stand van zaken training ‘Werken met Eigen Ervaring’
De training ‘Werken met Eigen Ervaring’ voor vrijwilligers
bij KernKracht die Dora en Maartje geven, is bijna
afgerond. Binnenkort hopen we deze nieuwe vrijwilligers
te verwelkomen!
Bart en Anne-Mieke gaan een deel van deze vrijwilligers
doortrainen tot voorlichter. Deze training is nog niet
fysiek gestart in verband met corona. De groep heeft
wekelijkse Zoom meetings. Omdat de Corona situatie zo
lang duurt worden alvast delen uit de trainingen digitaal
behandeld. Anderen worden doorgetraind als
Ervaringscoach, Herstelgroepbegeleider en informeel
Straatadvocaat.
Arjan Kik | Projectleider H&E / HerstelHuis
E akik@kernkracht.nl
M 06-38559600

Inzet ervaringsdeskundigheid bij schuldenproblematiek
Bang om door de Coronacrisis in de financiële
problemen te komen? Kijk op de website van de
Gemeente Gouda voor praktische hulp. Heb je
emotionele ondersteuning nodig kijk dan op onze
website voor meer informatie over de inzet van een
ervaringscoach of over deelname aan een Krachtgroep.

Radenoverleg
KernKracht organiseert iedere 6 weken een overleg met
vertegenwoordigers van raden sociaal domein (Gouda,
Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard
en Zuidplas), cliëntenraden van GGZ Rivierduinen, Reakt,
Kwintes, Leger des Heils en Eleos, verslavingszorg,
maatschappelijke opvang en familieraden binnen de
regio Midden-Holland, het ouderplatform MH en een
vertegenwoordiger van Ypsilon.

keer per jaar nemen de wethouders, ambtenaren Sociaal
domein/jeugd van Midden-Holland deel aan dit overleg.
We bespreken dan belangrijke actuele thema’s en zaken
met elkaar. In het laatste wethouders/ambtenaren
overleg waren de thema’s:


Wachtlijsten in Midden-Holland / toegang tot
zorgcijfers van de instellingen Leger des Heils,
Parnassiagroep, GGz Rivierduinen, Kwintes

Vorig jaar hebben wij door de coronamaatregelen
moeten besluiten om de overleggen digitaal plaats te
laten vinden zodat zij kunnen blijven bespreken wat er
bij hun instelling/gemeente actueel is en waar iedereen
mee bezig is. Tevens bespreken we de regionale en
landelijke ontwikkelingen binnen de GGZ,
Maatschappelijke opvang en het sociaal domein. Drie



Mantelzorg (O)GGZ Midden-Holland
Gebrek aan ondersteuning en den overbelasting.

Beide thema’s werden besproken aan de hand van
praktijkvoorbeelden.
Ook in 2021 gaan wij voorlopig nog door met digitale
overleggen.

KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid
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Nieuws van de Straatadvocaat
We hebben voor (dreigend) dak- en thuislozen een
speciale Corona editie van de Straatkaart MiddenHolland gemaakt.

Er is een nieuw beleid rondom dak- en thuislozen. Onze
Straatadvocaat is ook nauw betrokken bij dit nieuwe
plan. Wij zijn heel blij met de goede voornemens.

Deze editie is de
downloaden via onze
website
www.kernkracht.nl/
straatkaart-speciale-corona
-editie-2020/. De
drukkosten hebben we
kunnen financieren van de
bijdrage van het Kansfonds.

www.facebook.com/straatadvocaatkernkracht/
Naast dat onze Straatadvocaat Sharon tegenwoordig
goed zichtbaar door Gouda fietst heeft zij sinds kort ook
een Facebookpagina ‘Straatadvocaat KernKracht’. Op
deze pagina zal zij bijzondere dingen delen die zij en de
stagiaires tegenkomen in het bijzondere werk als
Straatadvocaat. Wij zouden het erg leuk vinden als jullie
deze pagina ook volgen en delen. Input is natuurlijk ook
van harte welkom, wij horen graag wat voor content
jullie zouden willen zien op de pagina.
Spreekuur Straatadvocaat Jongerenopvang
Midden-Holland

kunnen met de Straatadvocaat. Zij zal iedere vrijdag
vanaf 14.00 uur aanwezig zijn op locatie. Ook voor
jongeren die niet op de opvang verblijven zet de
Vanaf afgelopen vrijdag 8 januari draait de
Straatadvocaat zich in! Ben je dakloos, dreig je dakloos
Straatadvocaat spreekuur voor de jongeren die wonen in
te worden of heb je hier vragen over? Neem dan gerust
de jongerenopvang. Zo hebben ook zij, ondanks de
contact op!
coronamaatregelen, de mogelijkheid om in gesprek te
Centraal meldpunt dak- en thuislozen Midden-Holland

Er is iedere maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
tussen 09.00 uur en 12.00 uur een inloop waar je zonder
Sinds 4 januari 2021 is het Centraal meldpunt dak- en
afspraak terecht kan. Het adres is: Boelekade 1-3 Gouda.
thuislozen Midden-Holland van start gegaan! Vanaf nu
Ook telefonisch is het meldpunt te bereiken tussen
kunnen alle (dreigend) dak- en thuislozen uit Midden09.00 uur en 16.00 uur: 0182-588788. Mocht je dakloos
Holland binnenlopen bij de inloop voor hulp. Hier zal een
zijn en dringend hulp nodig hebben buiten deze tijden
integrale intake plaatsvinden, een snelle toeleiding naar
om kun je je melden bij de opvanglocatie het Kompas
passende hulpverlening met één procesregisseur
van het Leger des Heils aan de IJssellaan 2a in Gouda.
gedurende het hele traject. Dit zal voor een snelle en
efficiënte aanpak zorgen.

Sharon Kim | Straatadvocaat
E skim@kernkracht.nl
M 06-48507677

KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid
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Nieuw informeel netwerk ‘IN-Gouda’
Naar voorbeeld van en geïnspireerd door een netwerk
uit Utrecht zijn we in gesprek gegaan met een
‘denktank’ van 6 mensen uit Gouda; Samen voor Goud,
Schuldhulpmaatje, Burennetwerk, Betrokken
vrijwilliger, Sociaal makelaar Gouda en KernKracht.
Dit is nu de kerngroep en willen we ons gezamenlijk
verantwoordelijk maken voor inhoud van
bijeenkomsten die we thematisch een aantal keer per
jaar gaan organiseren.
Ben jij als vrijwilligersorganisatie actief in het Sociaal
Domein? Dan mag je de bijeenkomst op 8 april niet
missen! Een definitieve uitnodiging volgt in maart.

Participatie & werk Zuidplas
Het pilotproject ‘Participatie & Werk’ is in september
2019 in Zuidplas van start gegaan. Participatie & Werk
biedt ondersteuning aan mensen met een psychische
kwetsbaarheid die graag (weer) aan het werk willen.
Het project voorziet in een werkervaringsplaats met
begeleiding, de training ‘Weer aan het werk…!” en
individuele coaching door ervaringsdeskundigen. In
januari 2020 is de training en de individuele coaching

van start gegaan voor 6 deelnemers. Vanwege corona
kon het project niet in originele vorm uitgevoerd
worden. Het project heeft van de gemeente verlenging
gekregen tot en met maart 2021. In de training en
coaching is tot nu aandacht besteed aan het stellen van
persoonlijke leerdoelen, ondersteuningsbehoefte, zicht
op kwaliteiten en valkuilen, het oefenen van
gesprekken en het oriënteren op werk.

Crisiskaart
Wat is een Crisiskaart?
De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat
past in een portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat
omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als
iemand in crisis is. Wie kunnen ze bellen? Welke
afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s),
crisisdienst en vertrouwenspersonen? De Crisiskaart is er
voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of
bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Een
Crisiskaart geeft houvast voor de kaarthouder en voor de
mensen die helpen.
De Crisiskaart is de samenvatting van een crisisplan, dat
wordt opgesteld op het moment dat iemand helder voor
ogen heeft wat er moet gebeuren op het moment dat
hij/zij in een (psychische) crisis raakt. Het opstellen van
een Crisiskaart doet de kaarthouder samen met een
crisiskaartconsulent. Bij het opstellen van dat plan kijken
de kaarthouder en de consulent hoe een crisis zich
opbouwt, welke signalen er zijn en hoe verdere
ontwikkeling van de crisis is te voorkomen.

Wat is de Crisiskaart? Voor wie is de Crisiskaart en hoe
werkt het? Hoe laat je een Crisiskaart maken?
Wat is de rol van een crisiskaartconsulent? Voor meer
informatie en aanmelden info@kernkracht.nl , zie de
flyer.

Digitale Voorlichting Crisiskaart
Op 15 februari (16.00-17.00 uur) organiseren wij een
digitale voorlichting over de Crisiskaart.
Deze voorlichting is zowel voor professionals als cliënten
die meer willen weten over de Crisiskaart:

KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid
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Werkbezoek Tweede Kamer CDA bij KernKracht
‘Omvang wachtlijst jeugd-ggz onbekend’, dit is een van de gespreksonderwerpen tijdens het
werkbezoek van CDA Kamerleden op 27 november 2020 aan MIND en KernKracht.
Voor een uitgebreid verslag open dan de volgende link:
https://mindplatform.nl/nieuws/werkbezoek-cda-omvang-wachtlijst-jeugd-ggz-onbekend

Extra subsidie Kansfonds
In december 2020 heeft de straatadvocaat, met dank
aan een mooie bijdrage van het
Kansfonds, dak- en thuislozen een
hart onder de riem kunnen steken.
Zo hebben wij een mooi
winterpakketje kunnen maken en
uit kunnen delen. In dit pakket
zaten een sjaal, handschoenen en
een flyer met informatie over
KernKracht. Op deze manier wilden
wij laten zien dat wij, ook in deze
periode nog steeds voor ze klaar
staan!

Daarnaast hebben wij ook een aantal VVV bonnen
mogen uitdelen. Hiermee konden mensen die het
financieel heel zwaar hebben toch eten of
toiletartikelen halen.
En tot slot hebben wij ook een mooie waardebon
kunnen maken, in samenwerking met het Bruisnest
Reakt en Brownies & Downies. Met deze waardebon
kun je een kop koffie en wat lekkers of een maaltijd
halen. Ook staan hierop de contactgegevens van de
straatadvocaat vermeld. Wij hebben hier een hoop
mensen mee kunnen helpen en zijn hier ontzettend blij
mee. Er is een nieuwe aanvraag bij het Kansfonds
gedaan.

Even voorstellen
Mijn naam is Maartje Weeda,
ik ben (alweer) 60 jaar en ik woon samen met mijn
vriend in Nootdorp.

Arjan Kik is terug van weggeweest!

Wat een kans om de komende maanden mijn ervaring in
te kunnen zetten in de rol van Projectleider Herstel &
Ervaringsdeskundigheid en HerstelHuis Midden-Holland!
Per oktober 2019 ben ik gestart als projectmedewerker
Ik geniet ervan om me de komende tijd, als opvolger van
Herstel & Ervaringsdeskundigheid bij KernKracht.
Marjolein Waagmeester, samen met jullie in te zetten
Hiervoor was ik werkzaam als
voor een samenleving, een buurt, een straat, een
Ervaringswerker bij een FACT
organisatie waarin mensen op elkaar betrokken zijn.
team in Katwijk (bij
Mooi is het wanneer we samen oplopen en over en weer
Rivierduinen).
(levens) ervaringen delen. Het verrijkt in ieder geval mijn
Ik coördineer het
leven.
Maatjesproject, de
En daarnaast houd ik me natuurlijk ook gewoon bezig
ervaringscoaches en de
met het onderhouden van de moestuin, zorgen dat er
Herstelgroepen. Daarnaast
een lekker hapje eten op tafel komt en regelmatig een
ook de ervaringscoaches en
mooie wandeling of fietstocht maken. Het blijft ook in
begeleiders krachtgroepen bij deze tijd heerlijk om veel
schuldenproblematiek.
buiten te zijn. En mocht je nu,
Ik heb zin in deze voor mij uitdagende baan!
bijvoorbeeld tijdens een
wandeling ideeën hebben met
Ik ben ervaringsdeskundig medewerker en ik ken de ins
betrekking tot Herstel &
& outs van behandeling in de GGZ van binnenuit.
Ervaringsdeskundigheid, of
een HerstelHuis laat het me
Eens kennismaken om bijvoorbeeld ervaringsdeskundige
weten!
te worden bij KernKracht? Neem dan contact op.
E. akik@kernkracht.nl
E. mweeda@kernkracht.nl
T. 06-38559600
T. 06-48507877
KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid
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Spreekuren, Adressen en Meetings
KernKracht

Herstel & Ervaringsdeskundigheid

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

Arjan Kik (projectleider)
06-38559600
akik@kernkracht.nl
Voor informatie over Herstelgroepen & HerstelHuis
Midden-Holland

Onafhankelijke
CliëntOndersteuning (OCO)
(voorheen STIP)
Astrid van Bruggen (projectleider)
06-48419434
0182-549813
06-81966386 | 06-81966866
stip@kernkracht.nl

Maartje Weeda (medewerker)
06-48507877
mweeda@kernkracht.nl
Voor informatie over maatjes en ervaringscoaches

Inzet Schuldenproblematiek (Gouda)
Arjan Kik (projectleider)
06-38559600
akik@kernkracht.nl

Spreekuren STIP op locatie
Bodegraven-Reeuwijk, 06-48419434
Gouda, 06-81966866
Krimpenerwaard, 06-48419434
Zuidplas, 06-81966866
Waddinxveen, 06-81966386
Zie pagina 3 voor actuele informatie

Maartje Weeda (medewerker)
06-48507877
mweeda@kernkracht.nl

Straatadvocaat

Arjan Kik | 06-38559600
akik@kernkracht.nl

Volwassenen en jongeren
Sharon Kim | 06-48507677
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
straatadvocaat@kernkracht.nl |
straatadvocaatjongeren@kernkracht.nl

HerstelHuis Midden-Holland
(in oprichting)

Participatie & Werk (Zuidplas)
Astrid van Bruggen (projectleider)
06-48419434
avanbruggen@kernkracht.nl

Crisiskaart
Dilva de Encarnacao | 06-81966866
Astrid van Bruggen | 06-48419434
crisiskaart@kernkracht.nl

ExpEx
Sanne Dierick | 06-34047760
sdierick@kernkracht.nl

Landelijke training ExpEx
Dora Wempe | 0182-519060
dwempe@kernkracht.nl

Cliëntenparticipatie Midden-Holland

Mantelzorg
Ypsilon (familie)
Mantelzorgspreekuur op afspraak bij KernKracht
Anneke de Vries | 0182-352140
Wies van den Nieuwendijk
wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl
Gespreksgroep Ypsilon
Wies van den Nieuwendijk
wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl
p/a Thijsselaan 45, Gouda
3e woensdag van de oneven maanden:
20.00-22.00 uur (inloop 19.45 uur)

Sharon Kim | 06-48507677
clientenparticipatiemiddenholland@kernkracht.nl
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