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Cijfers
Mensen in kwetsbare situaties zijn een omvangrijke doelgroep in Nederland. Ongeveer 43% van alle
Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar krijgt op enig moment te maken met een psychische
aandoening. Jaarlijks worden meer dan één miljoen mensen hiervoor behandeld. Bijna één op de 10
kinderen krijgt jeugdzorg.
De landelijke percentages van de psychische aandoeningen maken duidelijk dat het in MiddenHolland gaat om een grote groep mensen:














800.000 jongeren en volwassenen een stemmingsstoornis (Trimbos instituut).
In 2018 werden elke dag 74 mensen gedwongen opgenomen in de GGz.
250.000-300.000 mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).
20.000 in acute zorgnood (OVV april 2019) "Zij moeten een complex totaalpakket van zorg en
ondersteuning realiseren binnen een stelsel dat niet is ingericht is op mensen met meerdere
problemen", "Hierdoor ontstaat het risico dat de geleverde zorg en ondersteuning
onvoldoende aansluiten op de hulpbehoefte van de patiënt."
1 op 4 psychische kwetsbaarheid (angst en depressie zijn het meest voorkomend).
1300 separaties per jaar (Peter Dijkshoorn)
1/3 van mensen in uitkering hebben psychische problemen.
Wereldwijd 9 hulpverleners per 100.000 in Nederland zijn dat er 529(!)
26 psychiaters per 100.000 inwoners in Nederland.
1 miljoen mensen psychische hulp- kosten 7,3 miljard.
2/3 van Mantelzorgers GGz zijn overbelast.
Suicides in Nederland 1829 mensen (2018)






Jeugd
12.400 jongeren dakloos.
160.000 kinderen geen onderwijs.
48.000 kinderen een uithuisplaatsing in 2017.
Suïcide doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren (150 jongeren in 2018).





Armoede
Ruim 400.000 kinderen op of onder de armoedegrens.
1 op de 9 kinderen groeit op in armoede.
1,4 miljoen Nederlandse huishoudens met risicovolle of problematische schulden (FD 2018).
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Inleiding

1.1 Algemeen
Van medicaliseren naar normaliseren, van curatie naar preventie, van zorg naar eigen regie, van
individueel naar collectief, van genezing naar herstel. Maatschappij breed leeft het besef dat
verandering nodig is om de zorg en ondersteuning van mensen met een psychische en/of sociale
kwetsbaarheid effectief en toekomstbestendig te maken. In deze ontwikkelingen spelen zelfregie- en
herstelinitiatieven een unieke en onvervangbare rol.
Maatschappij breed leeft het besef dat verandering nodig is om de zorg en ondersteuning van
mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid effectief en toekomstbestendig te maken.
Voorbeelden zijn: Van medicaliseren naar normaliseren, van curatie naar preventie, van zorg naar
eigen regie, van individueel naar collectief, van genezing naar herstel. In deze ontwikkelingen spelen
zelfregie- en herstelinitiatieven als KernKracht een unieke en onvervangbare rol.
Zelfregie- en herstelinitiatieven bieden een context en vrije ruimte aan mensen om, op basis van
peer support, activiteiten te ondernemen die ondersteunend zijn op de weg van zingeving, herstel en
meedoen. Ze gaan uit van de mogelijkheden, talenten en ambities van mensen, en bieden
gelegenheid tot ontmoeting, ontdekking en ontplooiing.
Uitgangspunten voor zelfregie- en herstelinitiateven
Zelfregie- en herstelinitiatieven hanteren de volgende uitgangspunten:
 Gelijkwaardigheid en wederkerigheid
Ieder herstelproces is persoonlijk en uniek. Het laat zich niet vangen in regels en procedures. Ieder
mens heeft beperkingen én mogelijkheden. Wie in de ene situatie hulpvrager is, kan in de andere
hulpgever zijn. Daarom werken zelfregie- en herstelinitiatieven op basis van gelijkwaardigheid en
wederkerigheid.


Gedeelde ervaringen

Ervaringskennis speelt in herstel een cruciale rol. Een gedeelde ervaring maakt een diepere
verstandhouding mogelijk. Ervaringsdeskundigheid is een professionele deskundigheid, die wordt
verworven uit de eigen ervaring én reflectie op de eigen ervaring en die van anderen. De
ervaringsdeskundige is een inspirator en een rolmodel.
Waar we echter nog niet zo lang geleden onze positie moesten bevechten, worden cliënt- en
familieperspectief, betrekken van de doelgroep, ervaringsdeskundigheid en herstelaanbod
opgenomen in landelijk, regionaal en lokaal beleid. De erkenning van ervaringsdeskundigheid als 3e
bron van kennis, naast professionele en wetenschappelijke kennis is er. Het is helder dat ons aanbod
kansen biedt voor mensen met psychische kwetsbaarheden om betekenisvolle activiteiten én rollen
in het leven te hervinden. Voor maatschappelijk herstel is het namelijk nodig om te mogen oefenen
met andere rollen, om te zien hoe ervaringsgelijken herstellen, om gezien te worden als iemand die
meer is dan zijn kwetsbaarheid; om via oefening en educatie op je eigen tempo bovenal zélf te (her-)
ontdekken dat je meer bent dan je kwetsbaarheid en eigenaar van je eigen herstelproces te worden.
Het realiseren van een inclusieve samenleving kan alleen met de mensen om wie het gaat. Betrekken
van mensen, ervaringsdeskundigen en het inbrengen van cliëntperspectief is een cruciale factor om
ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en toegang heeft tot voorzieningen en last but not least
dat de zorg ook aansluit bij de behoeften van de mensen die deze zorg ontvangen.
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In de recent verschenen discussienota Zorglandschap GGz van ministerie van VWS(mei 2021) wordt
ook de rol van gemeente t.a.v. herstelcentra duidelijk benoemd.
Waar in de toekomst mogelijk een structurele en meerjarenfinanciering voor ons soort organisaties
komt, is daar nu nog weinig sprake van. De toenemende vraag naar ons aanbod dwingt ons tot het
maken van keuzes. Ons aanbod is in afgelopen jaren uitgebreid wat betreft omvang en projecten. De
beleidsvoornemens werden voorheen voor kortere termijn, per project gemaakt.
De kunst voor ons is nu om de samenhang tussen de projecten te versterken en te focussen op een
beperkt aantal prioriteiten met een meerjarenplanning. De gewenste veranderingen zijn namelijk
niet van vandaag op morgen gerealiseerd, ze vragen een lange termijn aanpak. Voor onze
beleidsvoornemens trekken we daarom meer jaren voor uit, waarbij we jaarlijks aangeven wat de
stand van zaken is en waar onze focus ligt voor het komende jaar.
In het licht van de Coronacrisis komen deze beleidsvoornemens mogelijk in een ander daglicht te
staan. We weten nog niet wat de gevolgen van deze crisis zijn voor de toekomst en welke
consequenties deze zullen hebben binnen het sociaal domein danwel onze organisatie. Wij willen de
gemeenten graag ondersteunen in het denkproces om te zoeken naar mogelijke oplossingen.

1.2 Reikwijdte van deze voornemens
Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op:
 Uitvoeren van de subsidieovereenkomsten die regionaal of lokaal lopen en het uitvoeren van
de afspraken binnen de overige projectsubsidies
 De beleidsplannen (of coalitieakkoorden) en beleidskader van gemeenten in Midden-Holland
 Regionaal Kader Maatschappelijke Zorg 2017-2020
 Overgangsplan Maatschappelijke zorg ‘Gewoon thuis en langer thuis’
 Eindrapportage Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag Hollands-Midden
 Samenwerkingsvisie zorg en sociaal domein Midden-Holland, Netwerk Transformatie
Midden-Holland
 Actieplan vervolg wachttijden GGz
 Impuls campagne onafhankelijke cliëntondersteuning, VWS
 Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 Hoofdlijnenakkoord GGz 2019-2022, 18 juli 2018 ondertekend door alle partners, m.u.v.
VNG, door ontbreken van financiële middelen
 Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021, VWS
 Landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021, VWS
 VN Verdrag/ Actieplan Onbeperkt Meedoen, VWS
 Invoering WvGGz (per 1-1-2020)
 Invoering Wet zorg en drang(per 1-1-2020)
 Discussienota Zorglandscgap GGz (mei 2021 ministerie van VWS)
De maatschappelijke thema’s voor Midden-Holland worden beknopt benoemd in hoofdstuk vier,
waarin een koppeling is gelegd tussen deze thema’s en de manier waarop het aanbod van
KernKracht kan bijdragen aan het realiseren van het beleid wat hierover beschreven is.
Uitgangspunten
KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke
gezondheid. KernKracht is een regionale cliëntenorganisatie en heeft hiermee een uitzonderlijke
positie omdat we geen zorgaanbieder zijn. Om onze doelen te realiseren is een bepaalde mate van
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onafhankelijkheid nodig en willen we onderscheidend en aanvullend zijn op het zorgaanbod (formeel
en informeel).
We gaan er bij ons aanbod vanuit dat:
- De mens gezien wordt als individu;
- Het aanbod mensen verder helpt het leven vorm te geven met de psychische kwetsbaarheid;
- Het aanbod aansluit bij de vraag van mensen om in eigen tempo te kunnen werken aan
zelfvertrouwen en zingeving;
- Het inzetten van eigen ervaring ondersteunend kan zijn voor (h)erkenning en helpend is bij
herstel;
- Problemen met betrekking tot levensvragen/events en zingeving geen zorgoplossing vragen;
- Het aanbod kosten bespaart, doordat duurdere zorg voorkomen wordt;
- Het simpeler kan door problemen te normaliseren;
- Samenwerken in (zorg)netwerken de effectiviteit van het aanbod vergroot.
Positieve gezondheid
Vanuit het concept van positieve gezondheid, ontwikkeld door Machteld Huber, wordt gezondheid
gedefinieerd als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hierbij wordt de focus
verlegd van het oplossen van problemen door gezondheidszorg, naar het aanboren van
mogelijkheden met als uitgangspunt de eigen wensen en prioriteiten van mensen. Zingeving is de
sterkste gezond makende factor. Deze benadering sluit naadloos aan bij de visie en het
herstelgerichte aanbod dat door KernKracht geboden wordt.
Overgangsperiode
We geven in deze beleidsvoornemens een beeld van onze ambities die we in de komende jaren
willen bereiken. Onze beleidsvoornemens reiken over de subsidievaststelling van 2020 heen. Er zijn
veel factoren van invloed op de subsidie in 2022 en de jaren die daarop volgen. Veel gemeenten zien
zich genoodzaakt tot ingrijpende bezuinigingen door hoge zorgkosten. De financiering van
KernKracht uit het regionale budget maatschappelijke opvang en de regionale Wmo middelen
zorgvernieuwing GGz is op dit moment onderwerp van gesprek bij de beleidsmedewerkers van alle
gemeenten.
De gesprekken over de verdere invulling van deze beleidsvoornemens met de beleidsmedewerkers
en samenwerkingspartners, de wensen van de gemeenten en de mogelijkheid om hier lokaal
invulling aan te geven gaan vanaf juni 2021 plaatsvinden.
Dat betekent voor nu dat we uitgaan van continuïteit van de huidige projecten/financiering en daar
subsidie voor aanvragen voor 2022.

2

Doelgroep

2.1 Doelgroep
KernKracht komt op voor:
•
Mensen met een (ernstige en/of potentiële) psychische kwetsbaarheid;
•
Mensen met verslavingsproblemen;
•
Mensen die zowel verslaafd zijn, als een (ernstige) psychische kwetsbaarheid hebben
(dubbele diagnose);
•
Mensen die dak- of thuisloos zijn, of dreigen dakloos te worden;
•
Mensen in armoede;
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•
•
•
•

Vrouwen en kinderen die gebruik maken van de Vrouwenopvang;
Zwerfjongeren;
Mensen die zorg mijden;
Familie en naastbetrokkenen van genoemde groepen.

KernKracht werkt voor en samen met veel partijen. In bijlage één is het overzicht van de stakeholders
opgenomen.
De samenwerking gaat met alle lokale partijen uitgebouwd worden om een integraal aanbod voor de
doelgroep te realiseren.

2.2 Waar heeft de doelgroep mee te maken
De meeste mensen ervaren moeilijkheden op meerdere levensdomeinen, in veel gevallen (zelfs voor
de jeugd) gaat het om complexe, meervoudige problematiek, gedurende meerdere jaren. Een
combinatie van psychische problemen, (erg) laag inkomen, een klein sociaal netwerk en ervaring de
eigen situatie nauwelijks te kunnen beïnvloeden. Er is een hoge mate van stress en schaamte, vaak
chronisch. Deze stress heeft een beperkende invloed op het nemen van beslissingen, de wilskracht,
veerkracht en het zelfvertrouwen zijn hierdoor laag. Deze factoren zijn van invloed op het (niet tijdig)
vragen om hulp. De leefwereld van mensen en de geboden hulp sluit niet altijd aan, mede doordat er
gelijk bij aanvang van de hulpverlening een beroep gedaan wordt om eigen oplossingen aan te
dragen en verantwoordelijkheid te nemen, of gebruik te maken van eigen netwerk. Bij samengaan
van problemen op verslaving en GGz worden schotten ervaren, evenals bij b.v. armoede en
psychische problemen.
Zie schema:

Figuur 1; De Pyramide van Opaz.

3

Missie, visie en doelstellingen van KernKracht

3.1 Missie
Iedereen krijgt de gelegenheid persoonlijk en maatschappelijk te herstellen en ontvangt de
ondersteuning, zorg, behandeling die hiervoor nodig is in een (eigen) passende woonsituatie.
7
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We leven in een inclusieve samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd en de zorg voor elkaar
vanzelfsprekend is.
De definiëring van herstelondersteuning zoals gebruikt in de generieke module Herstelondersteuning
hanteren we hierbij:
Herstel is een individueel proces waarin mensen veerkracht ontwikkelen, leren omgaan met en het
leven weer oppakken na ontwrichtende ervaringen. Het gaat om herstel van identiteit, zelfbeeld,
zelfvertrouwen, sociale relaties en sociale rollen die als gevolg van psychische en/of
verslavingsproblemen aangetast zijn en omvat meer dan de vermindering van ziekteverschijnselen. In
herstelprocessen staan de mogelijkheden en krachten van de mensen centraal en hebben ze zelf de
regie over hun eigen leven.
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3.2 Visie en waarden
Visie
‘Voor mensen die gebruik maken van de Geestelijke Gezondheidszorg (inclusief verslavingszorg) en
Maatschappelijke opvang (MO) zijn 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 in Nederland recht op voldoende kwaliteit van leven. KernKracht vindt
het daarom belangrijk om juist voor hen en hun naasten op te komen, hen te adviseren en waar
nodig te ondersteunen bij het versterken van hun positie. Eigen regie en kracht zijn hierbij het
uitgangspunt. KernKracht erkent dat het noodzakelijk is een brug te slaan naar de maatschappij.’
Kortweg:
‘De belangenorganisatie KernKracht komt op voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en
dak- en thuislozen en hun naasten. We slaan een brug tussen mensen met een psychische
kwetsbaarheid en de samenleving. Eigen regie en kracht zijn hierbij altijd het uitgangspunt.’
Kernwaarden
 (H)erkenning vanuit betrokkenheid en gelijkwaardigheid;
 Hoop en perspectief bieden vanuit mogelijkheden en kansen;
 Eigenwijze beïnvloeding met lef en passie;
 Aansluiten bij eigen koers en kracht.

3.3 Algemene doelstellingen, basistaken en werkwijze
Doelstellingen






Signaleren en bespreekbaar maken van knelpunten en mogelijkheden in de zorg en het sociaal
domein om daarmee een wenselijke situatie voor cliënten te creëren op alle levensgebieden en
daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
Versterken van de individuele en collectieve positie van de doelgroep;
Bevorderen van medezeggenschap en participatie door en voor cliënten;
Bevorderen van samenwerking tussen aanbieders, gemeenten en financiers van zorg, wonen- en
welzijnsorganisaties;
Zorgdragen voor voorlichting en informatie.

Basistaken




Informeren en voorlichten
Signaleren
maken binnen het netwerk.
Ondersteunen en Adviseren



Beleidsbeïnvloeding



Belangenbehartiging

van wensen en behoeften; van knelpunten; bespreekbaar
op het gebied van wensen en behoeften; in het geven van
informatie.
door participatie in overleggen; door standpuntenbepaling en
uitzetten van een vervolgtraject lokaal, regionaal en landelijk
in samenwerking met o.a. koepelorganisatie MIND
voorlichting over en inzicht in de doelgroep; spreken namens
de doelgroep; profileren en aandacht vragen voor
onderwerpen en thema’s, afhankelijk van wat zich in de
9
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Ontwikkelen



Stimuleren

actualiteit afspeelt (opinievorming).
van nieuwe projecten en initiatieven voor verbetering van
aanbod, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg- en
dienstverlening en zelfmanagement.
van bewustwording van eigen regie en kracht en het nuttig
gebruik maken daarvan (‘empowerment’); van zelforganisatie
van groepen (andere cultuurachtergrond, jongeren, dak- en
thuislozen, verslaafden etc.).

Werkwijze
Cliënt centraal/ cliëntperspectief
We kijken vanuit het perspectief van de cliënt. Dit is een samengesteld geheel van de ervaringen,
eravringskennis en ervaringsdeskundigheid van de doelgroep.
Ondersteuning richt zich op het verhaal, het tempo en de wensen/(zorg)behoeften, talenten en
competenties van mensen en hoe hierin voorzien kan worden. (H)erkenning vanuit betrokkenheid en
gelijkwaardigheid is doorslaggevend voor het bevorderen van herstel. Perspectief ontstaat en stukje
bij beetje wordt de (eigen) regie weer genomen. Er is ruimte om het gesprek met het netwerk aan te
gaan en de mogelijkheden die daar liggen te benutten en waar nodig te ondersteunen of het netwerk
uit te breiden.
Inzet ervaringsdeskundigheid
De inzet van getrainde ervaringsdeskundigen is een randvoorwaarde binnen onze organisatie.
De meerwaarde van de ervaringsdeskundigen is bewezen als 3e bron van kennis, naast professionele
en wetenschappelijke kennis.
De ontwikkeling van ervaring naar ervaringsdeskundigheid ontwikkelt zich op onderstaande wijze:
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De ervaringsdeskundigen bij KernKracht hebben meerdere rollen;
1. Bruggenbouwers/schakelaars
Bij contacten tussen de doelgroep en de professional zodat partijen elkaar weer verstaan,
vertrouwen in elkaar krijgen en door kunnen.
2. Bondgenoot/ondersteuner
Aansluiten bij de leefwereld, door bekendheid vanuit eigen ervaring, door (h)erkenning. Vanuit eigen
ervaring zijn de thema’s die spelen te bespreken, individueel of in groepsverband worden ervaringen
gedeeld. Dit wordt ook benoemd als peer-support wat letterlijk betekent gelijken steunen gelijken.
3. Deskundigheidsbevorderaar
De ervaringskennis als 3e bron van kennis, in onderdelen van het lesprogramma op
beroepsopleidingen, bij professionals in sociale teams voor informatie over de leefwereld en
feedback te geven op handelen, of als ‘bijspijkeren’ van kennis bij beleidsmedewerkers of raad op
maatschappelijke thema’s.
4. Beleidsbeïnvloeder/ luis in de pels
Ervaringsdeskundigen zijn beter in staat feedback te geven vanuit cliëntperspectief en staan veel
dichter bij het effectief dat handelen heeft voor de doelgroep. Om iets te veranderen, is nieuw
handelingsrepertoire nodig. Doen wat je altijd gedaan hebt, draagt niets bij.
Ervaringsdeskundigen worden ingezet door beleidsmedewerkers bij het bereiken ophalen van
ervaringen van gebruikers en het ontwikkelen van aanbod dat aansluit bij de vraag.
5. Rolmodel
De ervaringsdeskundige is ook een voorbeeld van hoe gewoon ‘anders’ is. Zowel cliënten als
medewerkers zien dat verwarring en zorgafhankelijkheid niet blijvend hoeven zijn, noch
allesbepalend voor iemands identiteit. In deze rol kan de ervaringsdeskundige ook bijdragen aan het
normalisatie.
5. Veranderaar/ Initiator van vernieuwing
De nadruk ligt hier op de verandering van opvattingen over en cultuur rondom geestelijke
gezondheid en zorg. De ervaringsdeskundige verkent met cliënten en medewerkers nieuwe
opvattingen en mogelijkheden.
Ervaringsdeskundigen signaleren waar hiaten liggen en ontwikkelen alternatieven, komen met
voorstellen tot nieuw aanbod.
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Maatschappelijke thema’s in relatie tot het aanbod van KernKracht

In deze paragraaf is met een korte schets aangegeven wat de gewenste beleidsrichting is op de grote
maatschappelijke thema’s in Midden-Holland. In de volgende paragraaf is schematisch aangegeven
waar ons aanbod op is gericht. In hoofdstuk vijf geven we onze ambitie aan voor de komende drie
jaar.

4.1 Maatschappelijke thema’s
Thuis wonen
Beleid
Mensen blijven in principe thuis. De nodige ondersteuning om aan herstel te werken wordt thuis of
in de buurt gegeven. Ook behandeling vanuit de GGz wordt thuis gegeven, ook in crisissituaties
(komst van de Wvggz).
Voor mensen die behandeling/begeleiding nodig hebben is er toegang tot de juiste zorg op juiste
moment. Mantelzorg wordt toegerust om de zorg te dragen. Buren en omgeving accepteren gedrag
dat afwijkt van ‘normaal’ en weten hoe ze kunnen ondersteunen.
Praktijk
De zichtbaarheid van de (samenhang tussen de) problemen neemt toe. Er is een toename van de
psychosociale begeleidingsvragen en er is een late aanmelding rondom zorg. Juiste behandeling of
ondersteuning op het juiste moment is er niet altijd. Mantelzorg ervaart niet altijd ondersteuning. De
acceptatie van ‘afwijkend gedrag’ is afgenomen in de samenleving.
Wonen
Beleid
Huisuitzetting wordt voorkomen, dak- en thuisloosheid wordt voorkomen. Er is uitstroom vanuit
beschermd wonen naar (beschut)zelfstandig wonen en er is alternatieve huisvesting voor de
doelgroep zo lokaal mogelijk ingericht. Housing first principe wordt gehandteerd.
Praktijk
Er is nog onvoldoende betaalbaar aanbod van woningen en doorstroommogelijkheden naar
alternatieve woonvormen is nog nauwelijks beschikbaar, of stuit op weerstand. Bij de meervoudige
en vaak complexe problematiek van mensen in de maatschappelijke opvang is onafhankelijke
cliëntondersteuning een belangrijke factor om in contact te blijven. In de regio zijn er zo’n 250
dak- en thuislozen. De capaciteit in de regionale nachtopvang in Gouda is beperkt (18 bedden
structureel).
Wachttijden voor behandeling en invoering van de WvGGz
Beleid
Er is een adequate inschatting van de juiste inzet van expertise naar zorgzwaarte en er wordt gebruik
gemaakt van de voorliggende ondersteuning. Iedereen wordt naar de meest geschikte behandelaar
doorverwezen. Iedereen heeft een zo kort mogelijke behandeling en kan optimaal gebruik maken
van het aanbod binnen het sociaal domein dat in eigen leefomgeving het herstel bevordert. Het is
gemakkelijk om op en af te schalen bij specialistische behandeling. Er is voldoende personeel om
behandelingen uit te voeren. De wachttijden vallen binnen de Treeknorm1.
De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGz) is ingegaan op 1 januari 2020. Deze wet
regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke
1

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
•Maximale wachttijd bij aanmelding: 4 weken.
•Maximale wachttijd tussen aanmelding en beoordeling: 4 weken.
•Maximale wachttijd tussen beoordeling en ambulante behandeling: 6 weken.
•Maximale wachttijd tussen beoordeling en intramurale behandeling: 7 weken
Beleidsvoornemens 2022-2025
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verandering is dat verplichte zorg óók buiten een GGz-instelling opgelegd kan worden en onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente valt. In de wet staat de behandeling centraal en de
toegepaste vorm van dwang wordt vastgelegd. Familie en de familievertrouwenspersoon heeft een
wettelijke status. De mensen waar deze juridische maatregel voor geldt hebben het recht om met
een eigen plan van aanpak de verplichte zorg af te wenden en aan te geven welke zorg en
behandeling de voorkeur heeft. Wettelijk is vastgelegd met welke instrumenten dit kan: Crisiskaart/
hulpkaart, eigen plan van aanpak en een zelfbindingsverklaring.
Uitgangspunt is de separatie terug te dringen en te voorkomen dat mensen onnodig in een crisis
terecht komen en onder dwang moeten worden behandeld door een snelle(re) opbouw van
ambulante zorg en het terugdringen van wachtlijsten.

Praktijk
Op dit moment is er een lichte daling zien in de wachttijden, mensen die een behandeling nodig
hebben ervaren er nog te weinig van. De communicatie erover helpt mensen om de wachttijd te
overbruggen. Bijna geen moegelijkheden tot overbruggingszorg. Daardoor ligt er meer druk bij
mantelzorgers.
Voor het maken van de Crisiskaart kunnen mensen in de regio terecht, bekendheid binnen de keten
mag toenemen. Dwang en drang wordt tijdens de gedwongen opname toegepast, waarbij de inbreng
van de mensen en familie niet vanzelfsprekend uitganspunt is voor de zorg. Ook de warme
overdracht bij ontslag en het op- en afschalen van het behandelaanbod thuis verloopt niet vloeiend.
De sociale kaart is niet bij alle hulpverleners even goed bekend.
Iedereen doet mee
Beleid
VN-verdrag/ Actieplan Onbeperkt meedoen heeft als doel een inclusieve samenleving, dat iedereen
mee kan doen, met de nodige aanpassingen.
Een inclusieve samenleving kan alleen worden bereikt als de mensen om wie het gaat goed worden
betrokken bij de aanpak. ‘Niets over ons zonder ons’ is dan ook een belangrijke pijler in het plan. Het
wil zeggen dat mensen om wie het gaat in hun rol als burger, consument en belanghebbende actief
betrokken worden bij de totstandkoming van beleid.
Praktijk
Er is steeds meer interesse in de inzet van ervaringsdeskundigen en meedenken in beleid. De
cliëntenparticipatie heeft een duidelijke functie gekregen in het beleid van Midden-Holland. De
toegankelijkheid/ beschikbaarheid van mogelijkheden voor de mensen die hierdoor beter mee
kunnen doen, letterlijk en figuurlijk, vraagt aandacht.
Preventieve gezondheid
Beleid
Voorkomen van gezondheidsproblemen en zware zorg en het stimuleren van gezond gedrag.
De nadruk ligt op het versterken van de gezondheidsvaardigheden, zelfredzaamheid met behulp van
het netwerk of de informele zorg en het stimuleren van de eigen regie en eigen kracht.
Inzet op verhogen van de mentale weerbaarheid, depressie preventie en gebruik maken van eHealth.
Praktijk
Mensen vragen in een laat stadium hulp en er is een toename van complexe vragen. De verschuiving
naar het voorveld, naar preventie is nog niet zichtbaar.
Schulden en armoede
Beleid
Voorkomen van schulden en meer mensen worden effectief geholpen met hun schulden, door
ondersteuning tijdig in te zetten, zowel administratieve als mentale support te organiseren en
redelijke incasso’s in te zetten.
13
Beleidsvoornemens 2022-2025

Praktijk
Mensen schamen zich over de schulden en handelingsverlegenheid ontstaat door de stress die dit
met zich meebrengt. De ervaringen van mensen laten zien dat de ingezette trajecten een erg lange
looptijd hebben, waarbij het leven ‘on hold’ staat door onvoldoende financiële middelen om het
leven vorm te geven. De morele support ontbreekt dikwijls. Hierdoor onstaan meer psychische
problemen.
Mensen met verward gedrag of die zorg mijden
Beleid n.a.v. de eindrapportage
Niemand tussen wal en schip. Een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag is nabij,
in de regio Midden-Holland er zijn grote stappen gemaakt. Het is een structureel vraagstuk met dito
aanpak, ook wat betreft de samenwerking met alle betrokkenen. Er wordt gemeentelijke invulling
gegeven met de aandachtspunten die in de rapportage benoemd staan.
Praktijk
Door de zogenaamde schotten tussen het verschillende behandelaanbod vanuit de
Zorgverzekeringswet en wetten binnen Sociaal domein ervaren mensen in de praktijk
bureaucratische problemen, waarbij de warme overdracht en integrale benadering nog geen
normale werkwijze is.
Eenzaamheid
Beleid
Voorkomen van eenzaamheid waardoor de gezondheid en het netwerk bijdragen aan de
zelfredzaamheid/samenredzaamheid, met specifieke aandacht voor de risicogroepen en
maatwerkaanpak die dit vraagt.
Praktijk
Van de mensen die zich eenzaam voelen zijn er 77% mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Eenzaamheid beïnvloed de gezondheid en de deelname aan het leven negatief.
Kwetsbare jongeren
Beleid
Integrale aanpak vanuit de jongeren, meer kinderen zo thuis mogelijk op laten groeien (Gewoon
Thuis Jeugd), de jeugd beter beschermen als de ontwikkeling gevaar loopt.
Voorkomen van nieuwe dak- en thuisloze jongeren, verminderen van het aantal dak- en thuisloze
jongeren door: inzet op preventie, begeleiding van jongeren naar een stabiele situatie, opvang en
passend woonaanbod, financiële bestaanszekerheid, persoonlijke ontwikkeling en scholing.
Praktijk
CBS-cijfers geven aan dat bijna 1 op de 10 jongeren kwetsbaar zijn. Deze groep is divers: toenemend
aantal jongeren met burn-out, daling in het aantal zelfdodingen onder jongeren in de leeftijd van 10
tot 20 jaar (landelijk 51 in 2018), toename dak- en thuisloze jongeren met complexe problematiek
Er is volop aandacht op alle agenda’s om het beleid uit te voeren, waarbij de (eravringsdeskundige)
jongeren zelf betrokken worden.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Beleid
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt passende individuele trajecten aanbieden om de
kansen op (vrijwilligers-) werk vergroten, door divers aanbod op dagbesteding (reactiverend) tot
re-integratie, met coaching. Het principe van wederkerigheid/tegenprestatie wordt verwacht. Werk
draagt bij aan zingeving en positieve gezondheid.
Praktijk
Mensen die langdurig leven met een psychische kwetsbaarheid, worden herhaaldelijk uitgenodigd
om deel te nemen aan verplichte trajecten, die vaak niet aansluiten bij de herstelmogelijkheden.
Voor mensen levert dit heel veel stress en in een aantal gevallen een terugval in herstel, waarbij
Beleidsvoornemens 2022-2025
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weer opnieuw gebruik gemaakt moet worden van zorg. Er is meer aandacht hiervoor vanuit beleid, in
de praktijk ervaren mensen nog weinig verbetering.
Omslag in denken
Beleid
Het perspectief verleggen van het aanbod en het oplossen van problemen naar de vraag of wens van
de mensen en het ondersteunen van de talenten en mogelijkheden die mensen hebben om te leren
omgaan met problemen, gericht op het vormgeven van het leven, waarbij de juiste ondersteuning
met de juiste deskundigheid op alle levensgebieden van meerwaarde is voor het herstellen.

Praktijk
Het gesprek aangaan over de betekenis van de psychische kwetsbaarheid en de ruimte geven in tijd,
betrokkenheid en vertrouwen is voor veel professionals onwennig en het inzetten van eigen
ervaringen of ervaringsdeskundigen nog niet gebruikelijk. Het oplossen van problemen, vanuit lineair
denken in een strak tijdschema van beschikbaarheid sluit onvoldoende aan bij de leefwereld, wensen
en talenten van mensen en het netwerk (ook omgeving). Er is behoefte aan het verdiepen in de
leefwereld, ervaringen bij professionals en ervaringsdeskundigen worden goed ontvangen.

4.2 Aanbod KernKracht op maatschappelijke thema’s
Hieronder een schematische weergave van de aansluiting van onze projecten op de maatschappelijke
thema’s. Alle projecten dragen bij aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en het ‘Regionaal
Kader Maatschappelijke Zorg 2017-2020’ en het overgangsplan Maatschappelijke zorg ‘Gewoon thuis
en langer thuis’. In bijlage 2 is een overzicht van het aanbod opgenomen.
Voor de uitgebreidere omschrijving van de projecten verwijzen we naar het jaarverslag van 2020,
waarin de doelen, omschrijving en het bereik zijn opgenomen per project:
www.kernkracht.nl/publicaties/jaarverslag-2020-kernkracht/.

Straat
advocaat
jongeren

Straat
advocaat
volwassenen

Project

Draagt bij aan maatschappelijk
thema

Vernieuwing in het project 2022-2025


Wonen
Voorkomen dak- en thuisloosheid/
voldoende woningen




Voorkomen van bemoeizorg



Kwetsbare jongeren



Wonen
Voorkomen dak- en thuisloosheid/
voldoende woningen





Voorkomen van bemoeizorg
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Alternatieve woonvormen/ opvang in eigen
beheer
Inzet op voorkomen dak- en thuisloosheid
Expertise voor versterken lokale
steunstructuur inzetten
Housing first

Alternatieve woonvormen/ opvang in eigen
beheer
Expertise voor versterken lokale
steunstructuur inzetten
Inzet op voorkomen dak-en thuisloosheid
Onderzoeken waar verbeteringen kunnen
plaatsvinden in beleid en jeugdzorg.

Onafhankelijke
cliëntondersteunin
g voor dak-en
thuislozen (inloop
OGGZ)



Wonen
Oplossen dak- en thuisloosheid/
voldoende woningen



Voorkomen van bemoeizorg



Iedereen doet mee

Armoede en schulden



Cliëntenparticipatie



Omslag in denken



Thuis wonen



Iedereen doet mee
Preventieve gezondheid

Ervaringsdeskundigen < 30 jaar








Eenzaamheid
Omslag in denken




Thuis wonen
Iedereen doet mee



Preventieve gezondheid




Alternatieve woonvormen






ExpEx > 30 jaar

Cliëntenparticipatie
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Bijdragen aan Koploperschap Gouda,
Waddinxveen en Zuidplas(geleerde zaken
nemen we mee)
Aansluiten bij actielijn VWS specifiek
aanbod voor bijzondere doelgroepen
Ervaringsdeskundigheid
cliëntondersteuning voor deze doelgroep
ontwikkelen

Basistraining ‘Werken met eigen ervaring’
beschikbaar voor herstelaanbod
Aanbod schulden en armoede
doorontwikkelen
Ervaringsdeskundigen worden getraind in
‘Niets over ons zonder ons’
Bijdragen aan de invulling van Stigma in de
wijk met mogelijke projecten in
samenwerking met Samen Sterk Zonder
Stigma
Beleidsontwikkeling en evaluatie
Inzet op nieuwe trainingen voor
ervaringsdeskundigen binnen de projecten;
-Straatadvocaten
-Familie ervaringsdeskundigheid
-Inzet bij POH
-HerstelHuis
-OCO
Voorlichting en ondersteuning bij schulden
en armoede

Meer ervaringscoaches voor jongeren
inzetten, aanvullend op gemeentelijk
aanbod.
Ervaringscafé ’s lokaal organiseren
ExpEx duo koppelen jeugdaanbieders
Midden-Holland
Gastlessen onderwijs/ jeugd over o.a.
depressie, suïcidepreventie, (zelf) stigma
Project ‘vraagstuk woonruimte’ (onderdeel
Gewoon Thuis Jeugd)
Intensieve samenwerking met lokaal
jeugdwerk
Werkgroep depressiepreventie
Dwarsverbanden
Project Pleegzorg
Vaste samenwerking met het FACT-team
Gouda
Ontwikkeling ‘Verbetertafels’ (beleid van de
jeugdhulp wordt geëvalueerd door
ervaringsdeskundigen en cliënten)
Moms4Moms lokaal
Meedenken en ontwikkelen



Aanpak voor mensen met verward
gedrag




Crisiskaart

WvGGz





Iedereen doet mee
Omslag in denken



Cliënten
participatie






Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt



Armoede schulden

Eenzaamheid





Omslag in denken



Thuis wonen



Iedereen doet mee



Cliëntenparticipatie

Preventieve gezondheid

Herstel en Participatie
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Bekendheid onder alle ketenpartners,
inzetten op Pr en voorlichting
Groter bereik
Opleiden
ervaringsdeskundigen/ambassadeurs
Door wettelijke recht binnen WvGGz valt
een toename van de uitgifte van de
Crisiskaarten te verwachten.
Beleidsbeïnvloeding uitbreiden in
samenwerking met alle cliëntenraden en
ervaringsdeskundigen
Mensen met ervaring en
ervaringsdeskundigen aan tafel bij alle
gesprekken op allerlei niveaus; ‘Nothing
about us, without us’.
Door ontwikkelen van cliëntparticipatie 2.0.
1 keer per jaar groot overleg met
clientenraden van de andere sectoren

Meer maatjes inzetten, aanvullend op
aanbod op gemeentelijk aanbod.
Maatjes inzetten bij Beschermd Wonen en
opvang
Training Vrienden maken kun je leren
Vriendenkring (samen met MEE)
Ervaringscoaches aangesloten bij sociale
teams/Wadwijzer
Door ontwikkelen naar behoefte aanbod
herstelgroep/ levende boeken
Ervaringscoaches en herstelgroepen
schulden en armoede
Door ontwikkelen van leertrajecten/
ontmoeting/ vergroten
gezondheidsvaardigheden
Ondersteunen van initiatieven door de
doelgroep voor de doelgroep.
Uitbreiden herstelgroepen en/of
bijeenkosten die aansluiten bij de lokale
situatie
Ontwikkeling van digitale huiskamer
contacten
Mogelijkheden van buurtcirkels worden
onderzocht
Aanbod wordt steeds beter bekend door
het inzetten van meer ambassadeurs

Onafhankelijke
cliënt
ondersteuninng (OCO)

Thuis wonen



Eenzaamheid



Omslag in denken



Iedereen doet mee



Preventieve gezondheid
Wachttijden GGz



Armoede en schulden


Respijtvoorziening GGz/ Alternatieve
time-out voor crisisopvang bij
Beschermd Wonen of GGz

Participatie & Werk HerstelHuis

Thuis wonen
Wachttijden GGz

Mantelzorg
(O)GGz

In oprichting in 2020/2021 vanuiit regionale
innovatiemiddelen-doorbraakfonds

Vanuit de principes van zelfhulp en
peersupport wordt tijdelijke
logeeropvang(maximaal 2 weken) ter
voorkoming van crisis geboden (vorm van
respijtzorg).

Prventieve gezondheid
Omslag in denken
Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt

Regionale subsidie in 2019 vanuit landelijke subsidie
Lokale subsidie in 2020 in Zuidplas


Iedereen doet mee



Thuis wonen



Wachttijden GGz

Ondersteuning van Mantelzorg (O)GGZ met
familie ervaringsdeskundigen en specifieke
expertise in nauwe samenwerking met de
lokale mantelzorgsteunpunten.

Pilotproject met gemeente Gouda

Cliëntenparticipatie



Eenzaamheid



Omslag in denken



Thuis wonen
Iedereen doet mee




Preventieve gezondheid
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Mogelijkheid tot re-integratie voor
specifieke doelgroep
Waarbij persoonlijke interesse en het
vertrouwen in eigen kunnen versterkt
worden vanuit peer-support. Het leertraject
en coaching geven de nodige competenties
om betaald of vrijwilliger werk te vinden.

Lokale financiering

Armoede schulden

Inzetten
ervaringsdeskundigen bij
schuldenprobelmatiek
(pilotproject gemeente
Gouda)

Borgen van uitkomsten Koploperschap
Gouda
Bijdragen aan koplopersschap
Waddinxveen en Zuidplas
Uitrollen kennis uit Koploperschap binnen
de gemeenten van Midden-Holland
Ervaringsdeskundigheid
cliëntondersteuning voor specifieke
doelgroepen: mensen met andere culturele
achtergrond/ jongeren (O)GGz
Bij voldoende financiele mogelijkehden de
spreekuren in de regio uitbreiden.
Meer lokale vrijwilligers/
ervaringsdeskundigen opleiden en inzetten
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Deel te kunnen nemen en organiseren van
Krachtgroepen(lotgenotencontact)..
Het inzetten in individuele
ervaringsscoaches voor burgers in schulden
Burgers met schulden weer actief mee
kunnen doen in de maatschappij op een bij
hun eigen persoon en situatie passende
manier.
Stigma doorbreken
Preventie

5

Meerjaren doelen van KernKracht

Kijkend naar de toekomst willen we onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke thema’s en ons
focussen op herstel van mensen vanuit peer-support, waarbij het bereik voor de doelgroep binnen
de woonplaats zo optimaal mogelijk is. Daarbij willen we ruimte geven aan redzaamheid: voor inzicht
in eigen problematiek, de mogelijkheden om hier zelf wat aan te doen, terugval te voorkomen en de
mentale weerbaarheid te versterken.
Uit vorige paragraaf is te lezen hoe omvangrijk ons aanbod in de loop van de 15 jaar is geworden,
waarbij de ‘gerichte focus’ vanuit de projectdoelstellingen het integrale aanbod kan hinderen en het
lokale bereik door de beperkte omvang van de afzonderlijke projecten verre van optimaal is. De
relevantie van het aanbod staat voor ons en is alleen maar toegenomen.
Herstelaanbod wordt ook vanuit zorgaanbieders gegeven, de bekendheid en het bereik van dit
aanbod heeft nu geen regionale dekking/bereik, dit is voor de doelgroep wel wenselijk, alleen door
intensieve samenwerking is dit te realiseren.
Daarnaast zien we dat we er binnen het sociale domein lokaal op alle maatschappelijke thema’s
ontwikkelingen zijn waar onze expertise ervaringsdeskundigheid of cliëntperspectief van
meerwaarde is. Door beperkt budget is daar nu een beperkte capaciteit voor.
Voorgaande vraagt een andere aanpak in organiseren en prioriteren. De kapstok hiervoor vinden we
in de drie hoofddoelen, beknopt uitgewerkt in onderstaande paragrafen. Deze hoofddoelen zijn het
kader waarlangs de invulling vorm kan krijgen in samenspraak met beleidsmedewerkers en alle
samenwerkende partners, zoals benoemd in de inleiding.

5.1 Lokale Herstelcolleges/ HerstelHuis
Doel
In 2023/2024 is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en het netwerk in iedere gemeente
in Midden-Holland een herstelcollege actief. In twee gemeenten is dit geïntegreerd met de tijdelijke
logeermogelijkheid van het HerstelHuis. Het huidige aanbod wordt ook vanuit deze locatie gegeven2.
Omschrijving
Het herstelcollege is geen nieuw aanbod, maar het brengt het aanbod van KernKracht (en
samenwerkende partners) herkenbaar samen onder een noemer binnen de lokale setting.
Het geeft een duidelijke impuls aan herstel en peer-support, door meer aanbod op educatie en
zelfhulp. Het herstelcollege wordt voornamelijk gerund door ervaringsdeskundigen. Dit geeft
duidelijke zichtbaarheid en werkt katalyserend voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De
locatie zal per gemeente verschillend zijn en vooral aansluiten bij de infrastructuur die aanwezig is. Er
is de wens om op zoveel mogelijk momenten óp locatie te zijn, de mogelijkheden hiertoe worden
lokaal ingevuld. In twee gemeenten willen we integreren met het HerstelHuis. Het aanbod van
bestaande projecten wordt hier aangeboden. De specifieke ‘invliegfunctie’ van de juiste expertise
(zoals b.v. straatadvocaat) krijgt een lokale inbedding door inzet van specifiek geschoolde
ervaringsdeskundigen, voor zover dit nog niet lokaal wordt aangeboden (zie hiervoor ook 5.2).
We willen met de HerstelHuizen/HerstelColleges een ontwikkelplaats waar vrije ruimte belangrijk
onderdeel is voor het ontwikkelen van innovatief aanbod.
Het uitgangspunt is dat het een vrije ruimte biedt om te kunnen leren en ontwikkelen gericht op:
 Persoonlijke ontwikkeling
2

Tenzij er andere samenwerkingsafspraken zijn of er voorkeur is voor huisbezoek of andere locatie. Afstemming hierover is
nu ook gebruikelijk. De locatie sluit aan bij de lokale structuur en is gericht op samenwerking opdat aanbod wat gericht is
op herstel voor de doelgroep wordt ontsloten.
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Inzicht in de psychische diagnose en betekenis hiervan. Vaardigheden aanleren om beter om
te kunnen gaan met de psychische ziekte. Individueel of in groepsverband.
Mentale weerbaarheid wordt versterkt. Voorbeelden hiervan zijn voorlichting,
herstelgroepen, ervaringscoaches, maatjes, maken van een Crisiskaart en onafhankelijke
cliëntondersteuning.


Ontwikkeling van ervaringskennis en het inzetten van eigen ervaringen
Scholing/ cursussen en trainingen gericht op het ontwikkelen van ervaringskennis. Hierbij
krijgt de eigen ervaring met de psychische kwetsbaarheid een andere betekenis. Het
verschuift van ‘leed naar nut’. Onderdelen die we nu alleen geven aan mensen die zich als
vrijwilliger in willen zetten voor onze organisatie willen we graag beschikbaar stellen voor
iedereen binnen de doelgroep. Het aanbod van opleidingen om zelf ervaringsdeskundige te
worden valt hier ook onder. Ook collectief aanbod voor vrijwilligers met een psychische
kwetsbaarheid kan hieronder vallen.



Ontwikkeling in kennis over de effecten van de psychische kwetsbaarheid op het
maatschappelijk leven
Het volgen van cursussen op het gebied van anti-stigma activiteiten, beleid beïnvloeding,
meedenken/bijdragen aan zorgverbeteringen en richten op het perspectief van optimaal
meedoen en hier vorm aan geven/ dit uit kunnen dragen. De mogelijkheid tot eigen initiatief
voor aanbod is hier. Dit wordt door de initiatiefnemer zelf ingevuld. Er kan hierdoor allerlei
aanbod aan elkaar gegeven worden.



Ontwikkeling als ervaringsdeskundige bij het opkomen voor de doelgroep, door bijvoorbeeld
hard maken tegen stigma, toepassen van dwang of bijdragen in bemoeizorg.
Het volgen van trainingen over belangenbehartiging, de individuele stem en signalen kunnen
vertalen naar een collectief.

Deze vrije ruimte is ook een uitnodiging voor andere geïnteresseerden/professionals voor
deskundigheidsbevordering op het gebied van aansluiten bij persoonlijk herstel. Deze ruimte kan
gebruikt worden voor gezamenlijke ontwikkeling van de ervaringskennis en professionele kennis
gericht op het tegen gaan van stigma en bevorderen van gelijkwaardige relatie tussen professional en
mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Acties
1. Inventarisatie behoefte per gemeente wordt gemaakt in samenspraak met betreffende
gemeente en stakeholders worden in dit proces betrokken.
2. Inventarisatie naar behoefte van mensen met een psychische kwetsbaarheid (en hun
netwerk) wordt door ervaringsdeskundigen geïnventariseerd.
3. Kleine activiteiten opstarten door en voor de doelgroep (klein beginnen om groter te kunnen
groeien)

5.2 Toename bereik, uitbreiding ervaringsdeskundigen
Doel
In 2023 zijn er meer dan 150 ervaringsdeskundigen van KernKracht actief betrokken bij de
herstelcolleges met het bevorderen van herstelgerichte zorg vanuit de diverse rollen. Het aantal
mensen dat gebruik maakt van het aanbod is toegenomen met 30 %.
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Omschrijving
Door lokale voorzieningen met teams van ervaringsdeskundigen vooral zelfsturend vorm te geven
kan er optimaal vorm gegeven worden aan het herstelondersteunende aanbod en daarbij snel
inspelen op behoefte voor en door de doelgroep.
Voor ervaringsdeskundigen is het van betekenis zijn voor anderen een belangrijke manier om weer
mee te doen en empowerend voor eigen herstel en participatie. Ze kunnen verschillende rollen
vervullen en vooral een voorbeeldfunctie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (peer
support).
Acties
1. We gaan op verschillende manieren ervaringsdeskundigen opleiden, toerusten op de
verschillende rollen.
2. We gaan met lokale ervaringsdeskundigen per gemeente een Pr en communicatieplan
maken.
3. We gaan met lokale ervaringsdeskundigen de ontwikkelden activiteiten en acties uitzetten
om een groter bereik te creëren.

5.3 Zichtbare resultaten en tevredenheid
Doel
De ervaringsdeskundigen zijn trots op wat ze met het vrijwilligerswerk bereiken en 75 % van de
mensen die gebruik maken van ons aanbod verwijst het eigen netwerk naar ons. In de komende jaren
laat KernKracht zien wat het aanbod heeft opgeleverd:
- Aan het herstel van de mensen met een psychische kwetsbaarheid;
- Aan initiatieven voor en door de doelgroep die gerealiseerd zijn;
- Aan de acceptatie en ondersteuning van de samenleving aan mensen met ‘afwijkend gedrag’;
- Bij alle overleggen vanuit ‘Niet over ons zonder ons’.
We willen stimulerende rol spelen bij de ontwikkeling van:
- Evaluatie nieuwe stijl: wat werkt wel en wat niet (waar ga je mee door en waar stop je mee).
- Projecten en ontvangen zorg worden alleen nog beoordeeld vanuit clientenperspectief.
Omschrijving
We willen af van de vele verschillende systemen en vragenlijsten waar mensen nu mee worden
geconfronteerd.
We willen een passende tool met alle betrokkenen ontwikkelen die door zowel door gemeenten en
stakeholders als KernKracht gebuikt kan worden om de tevredenheid van mensen met een
psychische kwetsbaarheid te meten. Het belangrijkste onderdeel hierin is toename in persoonlijk en
maatschappelijk herstel.
In alle vormen van bijeenkomsten en overleg nemen ervaringsdeskundigen deel hierdoor is het
clientenperspecteif vertegenwoordigd en geborgd.
Acties
1. Gesprekken met gemeenten en stakeholders aangaan over evaluatie nieuwe stijl.
Kennisinstituut op het gebeid van clienttevredenheid betrekken in het proces.
Een groep ervaringsdeskundigen en cliënten vormen een denktank in het proces.
2. We gaan landelijk onderzoeken of er bestaande herstel meetinstrumenten zijn.
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Verandering voor de organisatie

Tijd voor omvorming
In de huidige situatie is subsidie vanuit de gemeenten mogelijk in 2021 verder gedecentraliseerd.
Dat betekent voor ons dat we in dit stadium de grote lijnen aan kunnen geven, maar de concrete
invulling kan pas volgen nadat er gesprekken zijn gevoerd met beleidsmedewerkers en
samenwerkingspartners en we een doorberekening hebben gemaakt overeenkomstig de opzet van
de Herstelcolleges/HerstelHuis.
De resterende tijd in 2020 gaan we effort steken in het bespreken van de beschreven
beleidsvoornemens om hier helderheid en verdere invulling aan te geven.
Dilemma’s in de uitvoering
Het vinden en verbinden van mensen die zich voor langere tijd als ervaringsdeskundigen willen
inzetten vraagt de nodige energie:
 Geheel aansluitend bij onze doelen herstellen onze vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
door ons aanbod; met grote regelmaat is dit een combinatie geweest van onafhankelijke
cliëntondersteuning, deelnemen aan een herstelgroep, vrijwilligerswerk, volgen van de
opleiding tot ervaringsdeskundige en daarmee aan de slag gaan. Dit geeft een succesvolle
uitstroom naar het volgen van een opleiding, betaald werk, of ander vrijwilligerswerk. Voor
de ExpEx (jongere ervaringsdeskundigen) ligt deze uitstroom nog iets hoger.
 Geheel overeenkomstig met hoe het leven van iemand met een psychische kwetsbaarheid
eruit ziet wisselen fases van beter en slechter functioneren elkaar af, of is er in het herstel
nog weinig of geen sprake van een stabiele situatie, waardoor werkzaamheden tijdelijk niet
uitgevoerd kunnen worden. Het past binnen onze kernwaarden hier herstelondersteunend
mee om te gaan. Hier blijft aandacht voor in de vorm van coördinatie/coaching.
Dit heeft invloed op de inzet van de ervaringsdeskundigen en de begeleiding die dit vraagt.
Capaciteit nodig
Door de lokale inzet en uitbreiding van het aantal ervaringsdeskundigen vraagt dit ook extra
coördinatie en coaching voor de mensen. Continuïteit en kwaliteit van ons aanbod willen we
behouden. Dit vraagt om meer betaalde coördinatie.
Financiering
De huidige financiering is gebaseerd op projectbasis en is van oudsher op een bijzondere manier
vormgegeven. Voor 2015 was er één regionale subsidie via de gemeente Gouda, vanaf 2015 zijn er
rechtstreekse subsidierelaties met de andere gemeenten in Midden-Holland bijgekomen. Dit waren
de oude ‘inloopmiddelen’ nu ingezet voor de onafhankleijke clientondersteuning (OCO) tevens was
er een regionale financiering met verdeelsleutels per inwoner.
Deze financiering is niet toekomstbestendig gezien de beleidsvoornemens.
We hebben de wens om niet meer per project gefinancierd te worden maar een budget per
gemeente waarbij je afspraken maakt over de invulling van het aanbod per jaar (waarbij de vraag
van de burgers in betreffende gemeente bepalend is voor de afspraken).
Andere vormen van financiering vinden voor onze organisatie is beperkt.
Risico: lokale vraag wijkt af van huidig aanbod en personele capaciteit KernKracht
Wanneer de vraag van mensen met een psychische kwetsbaarheid in een gemeente niet aansluit bij
het aan aanbod binnen KernKracht kan het wellicht een personele verschuiving met zich meebrengen
waar de bedrijfsvoering nu niet op kan anticiperen.
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Bv. een gemeente willen met name inzetten op ExpEx en minder aanbod van andere
projectonderdelen. Hierdoor komt de arbeidsovereenkomst van bestaande medewerkers onder
druk.
Continuïteit en borging van visie en werkwijze
Bij de omvorming van één regionaal team naar vijf lokale teams is de aandacht voor borging van
KernKracht cultuur en werkwijze van belang. In een nieuwe werkwijze van centraal naar decentraal
zal rekening gehouden moeten worden met zaken zoals: aansturing, coaching versus zelfstandigheid,
budgetverantwoordelijkheid, informatieoverdracht, centrale regels versus lokale afspraken.
Betere aansluiting en samenwerking met lokale stakeholders
Doordat we lokaal werken is er een intensievere samenwerking met lokale partijen wat de zorg en
ondersteuning qua afstemming ten goede komt.

7

Uitvoering

Dit gaat in overleg met de vijf gemeenten in Midden-Holland:


Bodegraven-Reeuwijk



Gouda



Krimpenerwaard



Waddinxveen



Zuidplas
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Bijlage 1

Organisatie KernKracht

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden:
De heer P. van der Sluijs
De heer E.R. Peters
Mevrouw E.J. Karman-Moerman
Bestuur
Directeur-bestuurder:
Mevrouw J.P. van Buren
Medewerkers/ vrijwilligers KernKracht
Bij KernKracht werken 80 vrijwilligers/ ervaringsdeskundigen en 12 parttime werknemers. Bij elk
project zijn vrijwilligers/ervaringsdeskundigen betrokken. Hierdoor is het cliëntenperspectief ook
binnen onze organisatie geborgd.
Exploitatie KernKracht
Een overzicht van de verschillende subsidies die de organisatie ontvangt is opgenomen in bijlage 2
Om onze doelstellingen en verplichtingen te realiseren hebben we in 2022 de volgende formatie
nodig:
Medewerkers (informeel)
Team Vrijwilligers (ervaringsdeskundigen) & reiskosten
Medewerkers (formeel):
Projectleider Herstel en Ervaringsdeskundigheid
Medewerkers Herstel & Ervaringsdeskundigheid / trainer
Projectleider HerstelHuis
Coördinator project ExpEx (jongeren),
Projectleider Onafhankelijke clientenondersteuning (OCO)
Formele cliëntondersteuners (OCO algemeen),
Formele cliëntondersteuner (OGGZ),
Straatadvocaat (O)GGZ,
Straatadvocaat jongeren,
Consulent Crisiskaart,
Coördinator Participatie & Werk,
Coordinatorclientenparticipatie & medezeggenschap,
Secretaresse,
Algemeen directeur-bestuurder.
Nieuw:
Coördinator Mantelzorg,
Overig
Huisvestingskosten: hoofdlocaties en lokale locaties
Organisatiekosten (verzekeringen, reiskosten, fascilitaire diensten etc.)
Vrijwilligersvergoedingen en reiskosten
Trainer ExpEx landelijk , 16 uur per week (betaald vanuit eigen inkomsten)
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Bijlage 2

Overzicht van de projecten

Aanbod KernKracht
Project
Doelen

Omschrijving

Straatadvocaat
Jongeren regionaal
project)

Straatadvocaat
Volwassenen (regionaal project)

Vanuit cliëntperspectief (en met cliënten) bevorderen van
individuele en collectieve belangen ter bevordering van
cliëntgerichtheid en integrale hulp en ondersteuning aan daken 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 voldoende passende
huisvesting is aandachtsgebied.

Vanuit cliëntperspectief (en met cliënten) het bevorderen van
cliëntgerichte en integrale hulp en ondersteuning aan dak- en
thuisloze jongeren tussen de 17 en 27 jaar in MiddenHolland. Jongeren die te maken hebben met dakloosheid
worden eerder en beter geholpen, dakloosheid onder
jongeren neemt af en wordt voorkomen.
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De straatadvocaat is een
vertrouwenspersoon voor daken 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 MiddenHolland. 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.
Jongeren ervaren steun van een
straatadvocaat die in hun belang
handelt. waardoor de
zelfredzaamheid en participatie
toeneemt. Er wordt gesignaleerd
en geregistreerd en actief
toegeleid naar zorg. 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.

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OGGZ)
dak-en thuislozen
(regionaal project)

Ervaringsdeskundigheid (loaal project)

Onafhankelijke cliëntondersteuning (O)GGz wordt gegeven
op de inloop aan mensen die dak- en thuisloos zijn. Dit zijn
mensen die vaak ook verslavingsproblematiek of ernstige
psychiatrische problematiek hebben en als gevolg daarvan
geen vaste woon- of verblijfplaats kunnen behouden.

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 voor verdere praktische
ondersteuning.

De kern van het project is dat ervaringsdeskundigen letterlijk
de samenleving in gaan om op middelbare scholen, bij
beroepsopleidingen, bij gemeenten, maatschappelijke
organisaties en tijdens diverse voorlichtingsbijeenkomsten,
een persoonlijk ervaringsverhaal te vertellen over hun leven
met een GGZ-diagnose, verslaving, dak- en thuisloosheid en
maatschappelijke opvang.
Ervaringsdeskundigheid van de doelgroep is van belang;
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 van de meerwaarde van
onze organisatie: we voegen de
ervaringsdeskundigheid toe als
derde bron van kennis naast de
professionele en
wetenschappelijke kennis.

Beleidsvoornemens 2022-2025

De toegevoegde waarde van de
ervaringsdeskundigen zit in de
volgende rollen die ze vervullen:
bruggenbouwer tussen cliënt en
professionals,
bondgenoot voor cliënt,
kwartiermaker door andere
mogelijkheden te benoemen (out
of the box),
kritisch adviseur
rolmodel te zijn (perspectief).
Bij veel activiteiten van de
belangenbehartiging en bij
evaluatie van beleid,
adviestrajecten denken ze mee
(over maatschappelijke thema’s).
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Herstel & Participati(Lokaal smanewerkingsproject)

ExpEx (joingeren)
(regionaal project)

Jongeren met ervaring in de jeugdhulp worden getraind om
als ervaringsdeskundige
maatje te zijn voor jongeren uit de jeugdhulp
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.

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.
Onderdelen van het project zijn o.a.:
- Herstelgroepen/ Levende boeken
- Ervaringscoaches
- Maatjes
- Netwerkoverleg
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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
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.

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 bekrachtigd
met 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.

De Crisiskaart is onderdeel van de sluitende aanpak voor
personen met verward gedrag.
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 Het proces van het maken 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.
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 uit gaat 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.
Crisiskaarthouders en hun naasten zijn positief en ervaren
meer rust, zekerheid en veiligheid en worden in een
noodsituatie beter geholpen.

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

Crisiskaart
(regionaal project)
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De Crisiskaart is een harmonica
gevouwen kaartje zo groot als
een bankpasje. Op de Crisiskaart
staan de do’s en dont’s bij een
crisis: hoe de crisis er uit ziet,
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 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, HAP en PEH. Uiteraard
alleen op verzoek en met cliënt.
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Onafhankelijke clientondersteuning (OCO)
(lokale afspraken met alle gemeenten)

Cliënten
participatie
(regionaal project)

Cliëntenparticipatie (O) GGz/Jeugd en zo mogelijk breder
ondersteunen en bevorderen:
-Bestuurders in gesprek met cliëntenraden van regionale
zorgaanbieders en raden sociaal domein
- Ondersteuning regionaal overleg lokale adviesraden/
cliëntenraden.
-Bijdragen aan het op pijl houden van de ((O) GGz
vertegenwoordiging in de cliëntenraden
- Deelname fysiek overlegtafel Jeugd en Wmo

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.
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In overleg met
beleidsmedewerkers vorm geven
aan doel. Activiteiten zijn o.a.;
-Beleid beïnvloeding uitbreiden in
samenwerking met alle
cliëntenraden
-Door ontwikkelen van
cliëntenparticipatie
-Coördineren
ervaringsdeskundigen voor beleid
beïnvloeding
- Contacten met afgevaardigden
van raden
-signaleren, bundelen en
agenderen
- Radenoverleg organiseren
- Informatiestroom Sociaal
domein cliëntenparticipatie
Midden-Holland middels website
coördineren
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.
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

Mogelijkheid tot re-integratie
voor specifieke doelgroep
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.
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.

Pilotproject: duurzame aanpak neer te zetten om mensen die
ervaring hebben met schulden te ontmoeten en in te zetten.
Het trainen en het één op één inzetten van ervaringscoaches.
Het vormgeven van kleinschalige krachtgroepen
(herstelgroepen) die we Ervaringscoaches
schuldenproblematiek dragen ook bij aan herstel en
empowerment van de mensen waar ze mee werken. Herstel
in de zin van het hervinden van balans na ontwrichtende
ervaringen. Empowerment in de zin van toenemen van het
vermogen om het eigen leven en gewenste veranderingen
daarin vorm te geven.

Een aanvullend aanbod in het
stelsel voor burgers met
schuldenproblematiek. Om
burgers in schulden te
ondersteunen met opgeleide
ervaringscoaches. Om deel te
kunnen nemen aan
lotgenotengroepen, een
zogenaamde Krachtgroep. Zodat
ze de mogelijkheid krijgen om uit
hun sociaal isolement te komen.
Burgers met schulden weer actief
mee kunnen doen in de
maatschappij op een bij hun
eigen persoon en situatie
passende manier.

Inzetten ervaringsdeskundigen bij
schuldenprobelmatiek
(pilotproject gemeente Gouda)

Participatie & werk
(2020 lokaal project in Zuidplas)

Dit project levert een bijdrage aan de maatschappelijke
participatie van psychisch kwetsbare mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt door specifieke
ondersteuning gericht gewerkt aan het weer deel nemen aan
het reguliere arbeidsproces. De persoonlijke interesse en het
vertrouwen in eigen kunnen wordt vanuit peer-support
versterkt.. Het leertraject en coaching geven de nodige
competenties om betaald of vrijwilliger werk te vinden. (IPS)
werkwijze. De deelnemers krijgen een training van 12
bijeenkomsten gedurende het jaar
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Bijlage 3

Stakeholders
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Bijlage 4

Afkortingen

BCMB :

Beroepsvereniging Cliëntondersteuners voor mensen met een Beperking

BRP

:

Basis Registratie Personen

CCR

:

Centrale Cliënten Raad

CJG

:

Centrum voor Jeugd en Gezin

FACT

:

flexible assertive community treatment - teams

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

SOLK

:

Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten

SWOS :

Stichting Welzijn Ondersteuning Schoonhoven

VIP

:

Vrijwilligers Informatie Punt

VO

:

Voortgezet Onderwijs

VZ

:

Verslavingszorg

Wlz

:

Wet langdurige zorg

Wmo :

Wet maatschappelijke ondersteuning

WRAP :

Welness Recovery Action Plan

WvGGz:

Wet verplichte GGz

ZZP

:

Zorg Zwaarte Pakketten

ZVP

:

Zorg Vernieuwingsprojecten

ZOCO :

Zorgcoördinatoren
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