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Korte terugblik 2021
Optimistisch, daadkrachtig en in staat om kracht te maken ondanks bijzondere tijden, in de eerste
plaats met passie de eigen ervaring in te zetten en de leefwereld van cliënten en naasten voorop
zetten. Dat is de (Kern)Kracht al meer dan 17 jaar!
In dit jaarverslag nodigen wij u uit om kennis te nemen van de activiteiten en ontwikkelingen in 2021
en de inzet die geleverd is om onze belangenbehartiging, inzet ervaringsdeskundigheid en
regieversterking naar een hoger plan te tillen. Wij hebben ondanks weer een ingewikkeld en pittig
coronajaar toch veel kunnen doen én bereiken voor en door mensen met een psychische
kwetsbaarheid en dak-en thuislozen en hun omgeving. Hieronder alvast een korte terugblik.
Personeelswisselingen
We hebben in 2021 wat personele wisselingen gehad binnen Herstel & Ervaringsdeskundigheid. Het
kostte wat tijd om deze vacature weer naar wens op te vullen. Gelukkig is er per september weer een
vaste medewerker gestart.
Start Platform Meedenkende Vrijwilligers
In 2021 zijn we gestart met het Platform Meedenkende Vrijwilligers om vrijwilligers nog meer te
betrekken bij KernKracht. Het idee is ontstaan door vrijwilligers om mee te denken met het team en
management/directie. Dit om gevraagd en ongevraagd advies te geven, opkomen voor de belangen
van alle vrijwilligers en een denktank te zijn voor bruisende ideeën van vrijwilligers. Vanuit elk project
is een vrijwilliger betrokken en zij hebben 4 keer per jaar een overleg. De trekkers van dit platform
hebben 3 x per jaar een overleg met de directeur-bestuurder.
Hybride werken
Een aantal vrijwilligers hebben zich extra ingezet zodat we goed hybride kunnen vergaderen in
coronatijd. We hebben een aantal zaken daarvoor aangeschaft. Wat fantastisch dat we zulke
creatieve en meedenkende vrijwilligers hebben! We kunnen nu digitaal en fysiek goed combineren!
Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!
Uitbreiding ExpEx Ervaringscafe’s in de hele regio
Door een subsidie van het ministerie van VWS hebben we in het najaar in elke gemeente in MiddenHolland maandelijks Ervaringscafe’s voor jongeren kunnen organiseren. Dit was een welkome
uitbreiding gezien de toenemende (mentale) problematiek bij jongeren.
Vanwege een subsidie Oranjefonds en MIND vanuit het programma ‘Herstel dichtbij’ kunnen we de
Ervaringscafe’s in 2022 continueren.
Extra bijeenkomsten vrijwilligers
In juni hebben we voor alle vrijwilligers van KernKracht een gezellige bijeenkomst georganiseerd per
gemeente zodat alle vrijwilligers elkaar weer eens te ontmoeten of beter te leren kennen en elkaar
te inspireren. Ook om met elkaar te kijken wat we namens KernKracht meer nog in eigen gemeente
zouden kunnen betekenen.
Ook was er iedere week een digitaal koffiemoment voor alle vrijwilligers die heir behoefte aan
hadden.
In september hadden we een groot feest in de theaterbakkerheij met een BBQ en open podium, het
was een geweldig feest met muziek, zang, cabaret, rap, lezing uit eigen werk en nog veel meer!
Trainingen/opleidingen
7 nieuwe vrijwilligers die hun certificaat ‘werken met eigen ervaringen’ hebben afgerond.
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6 nieuwe voorlichters en 5 ervaringscoaches zijn opgeleid.
6 ExpEx jongeren zijn opgeleid tot jongeren onafhankelijk cliëntondersteuner (JOCO).
12 jongeren opgeleid tot ExpEx (ervaringsdeskundige).
Ook weer een medewerker tot trainer ExpEx opgeleid en een medewerker tot crisiskaartconsulent.
We hadden dit jaar 3 stagiaires en twee werkervaringsplaatsen.
Nieuwe look & feel
Kernkracht heeft in 2020/2021 een investering gedaan in het ontwikkelen van een nieuwe look & feel
en daardoor zijn ook alle folders weer herschreven en aangepast in de nieuwe huisstijl. Deze nieuwe
look&feel is gelanceerd in 2021 en nieuwe flyers zijn verspreid.
Wij zijn erg blij met het resultaat en vinden de lijntekeningen die in al onze communicatie uitingen
terug komen passend bij onze organisatie.
Ook heeft ons bestaande logo een zin als toevoeging gekregen met Naast elkaar.
Oprichting brancheorganisatie: de Vereniging voor Zelfregie en Herstel
Op 24 juni hebben we besloten tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en
Herstel (NVZH). Met 12 collega’s verspreid over het hele land hebben we het afgelopen jaar hieraan
gewerkt en het is ons gelukt met financiële steun van ZonMw en begeleiding van het Instituut voor
Publieke Waarden (IPW). De directeur-bestuurder van KernKracht is voorzitter van het bestuur
geworden.
De NVZH gaat zich inzetten voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle
Nederlanders zo dichtbij mogelijk.
Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO).
Het bureau Presearch heeft in 2021 wederom de tweejaarlijkse MTO afgenomen onder de
medewerkers en vrijwilligers. Ook hebben ze een samenvatting gemaakt van het MTO. Algemeen
gezien zijn alle onderdelen en het totale eindcijfer (7,7) hoger dan in 2019 (7,4), dat is een heel fijn
gegeven. Komend jaar gaan we kijken waar we de verbeteringen met elkaar kunnen maken.
TeamVoer
Elke maand is er een interne nieuwsbrief TeamVoer verschenen waarin we de belangrijkste
ontwikkelingen en nieuws delen met alle medewerkers (werknemers en vrijwilligers) binnen
KernKracht.
Update Straatkaart Midden-Holland
De Straatkaart is een aantal jaar geleden gemaakt voor en door dak- en thuislozen. Aangezien er
telkens veel veranderd is was het tijd voor een update zeker gezien Corona. We zijn trots dat dit weer
gelukt is. We hebben 500 exemplaren laten drukken en verspreid onder de instellingen en
belangrijke plekken waar dak- en thuislozen komen in Midden-Holland.
Met dit jaarverslag willen we het enthousiasme en enorme inzet van onze medewerkers
(werknemers en vrijwilligers) over brengen. Hiermee proberen wij een zo volledig mogelijk beeld te
schetsen van de besteding van de verleende subsidiemiddelen 2021 is geweest.
Enorme dank voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

Met krachtgroet,
Petra van Buren
Directeur- bestuurder
Maart 2022
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1.Stichting KernKracht
Voor mensen die gebruik maken van de Geestelijke gezondheidszorg (GGz), Maatschappelijke
opvang (MO) en/of Verslavingszorg (VZ) is kwaliteit van leven en (volledige) participatie in de
maatschappij minder vanzelfsprekend. Dit is vaak een gevolg van de complexe problematiek
waarmee zij te maken hebben. Toch heeft iedereen recht op voldoende kwaliteit van leven. Wij
vinden het daarom belangrijk om juist voor hen op te komen en hen te adviseren en waar nodig te
ondersteunen bij het versterken van hun positie. Bevorderen van eigen regie en kracht zijn hierbij
het uitgangspunt. Wij erkennen dat het noodzakelijk is om een brug te slaan naar de maatschappij.
De kracht van onze organisatie ligt in de bijzondere manier waarop wij werken: door en voor
cliënten! Het cliëntperspectief is de basis voor onze werkwijze. De inzet van ervaringskennis maakt
ons aanbod bijzonder en borgt gelijker tijd binnen de organisatie het werken vanuit het
cliëntperspectief. Ons aanbod is zowel op de individuele cliënt als op het collectief gericht, we zien
dit als onlosmakelijk met elkaar verbonden voor de realisatie van onze doelstellingen.
Er zijn ongeveer 80 vrijwilligers en 12 werknemers (10 fte) op allerlei manieren betrokken bij de
uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast bestaat de Raad van Toezicht uit drie leden.
Scholingsbeleid intern
Binnen KernKracht hebben we beperkte middelen voor studie en/ of bijscholing. Toch besteden we
de nodige aandacht aan interne scholing op verschillende gebieden. We maken regelmatig gebruik
van de gratis trainingen voor cliëntenorganisaties bij de landelijke organisatie PGOsupport.
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
KernKracht heeft een meldcode. Het doel van de meldcode is dat het helpt eerder en beter te
handelen als er vermoeden is van mishandeling, verwaarloosing of sexueel misbruik. Hiervoor
gebruiken we een stappenplan. Deze stappen leiden niet per definitie tot een melding.
Klachten
De vrijwilligers en werknemers van KernKracht (handelend vanuit een gedragscode) proberen zo
goed mogelijk hun werk te doen. Wanneer men niet tevreden is over de dienstverlening van
KernKracht kan men proberen intern de klacht op te lossen. Wanneer dit niet tot tevredenheid wordt
opgelost kan men zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie is een
onafhankelijke commissie voor drie regionale cliëntenorganisaties (Kompassie Den Haag, Steunpunt
GGz Utrecht en KernKracht). In 2021 zijn er geen klachten geweest.
Medezeggenschap KernKracht
Sinds 2018 heeft KernKracht meer dan 10 werknemers in dienst, wat betekent dat we sindsdien een
gestructureerde medezeggenschap hebben vormgegeven door twee keer per jaar een
personeelsvergadering te organiseren, waaraan werknemers en vrijwilligers deelnemen. In 2021
hebben we wederom tweemaal een personeelsvergadering gehad. Eenmaal per jaar sluit hier ook de
Raad van Toezicht bij aan.
Raad van Toezicht
In 2017 heeft het toenmalig bestuur besloten om naar een Raad van Toezicht model te gaan. Hierin is
de Governancecode zorg leidend geweest. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden.
De code is een instrument om de Governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen
van goede ondersteuning aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisaties
en het maatschappelijk vertrouwen. In maart 2018 is er een Raad van Toezicht benoemd en zij
hebben Petra van Buren aangesteld als directeur-bestuurder.

Jaarrapportage 2021 Krimpenerwaard

5

Verslag van de Raad van Toezicht
Ook in 2021 heeft de corona zijn weerslag gehad op de werkzaamheden van KernKracht.
Het ontmoeten moest vanuit veiligheid vaak op afstand. De betrokkenheid van medewerkers en
directeur-bestuurder bleef echter dichtbij de mensen.
Ook voor de Raad van Toezicht maakte corona het lastig om directe contacten te hebben met alle
mensen van en rondom Kernkracht. De Raad van Toezicht heeft vijf keer vergaderd, waarvan twee
keer in een fysieke bijeenkomst. Tevens heeft de Raad van Toezicht aan de personeelsvergadering
deelgenomen. Conform de jaarplanning zijn de kwartaalrapportages besproken. Het Jaarverslag, de
jaarrekening, beleidsvoornemens en de begroting zijn goed gekeurd.
Belangrijkste gespreksonderwerpen in 2021 waren de zorg voor de financiële gezondheid van
Kernkracht en de zorg voor psychische, maatschappelijke en sociale gezondheid van de mensen voor
wie KernKracht er wil zijn. Speciale aandacht is uitgegaan naar de ontwikkeling van het Herstelhuis.
Het is weer gebleken dat dankzij de subsidies van de gemeenten wij de slogan waar kunnen maken:
we staan “naast elkaar” waardoor steun kan worden gegeven waar die anders ontbreekt.
Ingezet is op het versterken van de nieuwe strategische koers om steeds meer lokaal te werken. Zo
kan KernKracht haar functie binnen het sociaal domein zo goed, passend en duurzaam mogelijk
invullen.
Op 12 november jl. heeft de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht onder externe
begeleiding plaatsgevonden. Samen met de directeur-bestuurder zijn de visies op elkaars handelen
aangescherpt. Dat alles in een open en ontspannen sfeer. Het organiseren van thematische
besprekingen, waarbij vooral de client centraal zal staan, zal bijdragen aan verdieping van onze
betrokkenheid bij de organisatie.
Kwaliteit van de dienstverlening, die aansluit bij de behoeften van de mensen in een kwetsbare
situatie, blijft onze opdracht. Kwaliteit van de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen wordt
onderstreept door het hebben van het NOV-keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld!”.
Veel dank aan de directeur-bestuurder, medewerkers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen voor hun
inzet, bevlogenheid en flexibiliteit. Door corona zijn nieuwe digitale tools en mogelijkheden omarmd
en met succes ingezet. Zo staan wij naast elkaar.
Piet van der Sluijs
Voorzitter RvT Kernkracht
Het profiel van de Raad van Toezicht
Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden op de strategische doelstellingen, de
maatschappelijke prestaties en op de financiële continuïteit van KernKracht. Daarnaast is de RvT een
belangrijke sparringpartner voor de directeur-bestuurder en kan zij gevraagd en ongevraagd
adviseren. Verder treedt zij op als werkgever voor de directeur-bestuurder.
Voor het goed functioneren van de RvT zijn de volgende aspecten van belang:
- Het toezicht van de RvT op de directeur-bestuurder omvat in ieder geval de realisatie van de
strategie en doelstellingen en de daaraan verbonden risico’s, de opzet en de werking van de
interne risicobeheersing, de maatschappelijke verantwoording, het financiële verslaggeving
proces en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
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-

-

-

-

Het houden van toezicht vindt mede plaats door het goedkeuren dan wel vooraf instemming
verlenen aan besluiten van de directeur-bestuurder. De besluiten die de RvT dient goed te keuren
dan wel waar de directeur-bestuurder vooraf instemming voor moet vragen zijn genoemd in de
statuten;
De RvT functioneert zoveel mogelijk volgens de Governance Code zorg en heeft haar
functioneren vastgelegd in een Reglement RvT;
De RvT bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen om op deze
wijze hun collectieve verantwoordelijkheid in te kunnen vullen. Hiervoor is kennis en ervaring
vereist op een aantal beleidsterreinen;
Eensgezindheid over een gedeelde koers wordt gecombineerd met een kritische individuele
instelling, waarbij met een open mind de visie en strategie van de organisatie met de
directeur-bestuurder en met elkaar wordt besproken;
De leden van de RvT zijn onafhankelijk en vrij van last en ruggespraak. Noch zakelijk, noch
anderszins mag sprake zijn van belangenverstrengeling.

De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht
De heer P. van der Sluijs - Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonpartners Midden-Holland Secretaris Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland (GZMH)
De heer E.R. Peters - Beleidsadviseur De Binnenvest regio Leiden, maatschappelijke opvang en
beschermd wonen- Raad van Toezicht Power by Peers
Mevrouw E.J. Karman-Moerman - Voorzitter Rotaryclub Gouda - Secretaris St. Vrienden van het
Brede School Mentorproject in Gouda - Griffier gemeente Gouda
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2. Financiën
KernKracht had in 2021 een financieel gezonde uitgangspositie. Deze positie vormt de
randvoorwaarde om als organisatie onze maatschappelijke functie te kunnen uitoefenen.
In 2021 hadden we inkomsten vanuit:
Regionale en lokale subsidies Midden-Holland;
 Zorgvernieuwingsgelden, (O)GGz preventiegelden, GGz preventiegelden,
projectgelden Herstel & Participatie, Ervaringsdeskundigheid
 Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo lokaal (incl. (O)GGz)
 Ervaringsdeskundigheid bij schuldenproblematiek (Gouda)

€ 384.660
€ 205.170
€ 42.500

Provinciale subsidie;
 Zorgkantoren (Wlz)

€

2.416

Eigen inkomsten;
 Projectsubsidie
 Omzet door trainingen, externe projecten

€
€

74.703
80.045

Totaal

€ 789.494

Uitgaven 2021
 Personele kosten
 Verzuimverzekering
 Reiskosten en overige kosten
 Opleidingskosten
Totaal

€ 540.065
€ 11.089
€
4.488
€
1.315






€ 556.957

Huisvesting (inclusief huur externe locaties)
Vrijwilligersvergoedingen
Organisatiekosten
Financiële lasten (rente)

€
€
€
€

Totaal

44.189
41.246
94.120
717

€ 737.229

We hebben 2021 afgesloten met een resultaat van € 52.264 en middels resultaatbestemming
toegevoegd aan de algemene reserve € 23.015 en aan bestemmingsfonds Herstelhuis € 29.249
Begroot is een resultaat van nihil.
De financiering van KernKracht bestaat voor het grootste deel uit de regionale en lokale subsidies.
Gelukkig komt er meer ruimte om een meerjarige subsidierelaties aan te gaan. Dit geeft meer
bestaanszekerheid.
Ook mogelijkheden voor financiering vanuit andere bronnen worden meegenomen; zoals
bijvoorbeeld projectmiddelen van bv. VWS of fondsen. Voor het starten van nieuwe projecten is dat
een goede manier. Structurele financiering voor de borging van deze projecten op termijn is de
uitdaging.
We zijn aangesloten bij het VNO-NCW en het platform Gouda Onderneemt om meer verbinding te
hebben met bedrijven om mogelijkheden te onderzoeken voor eventuele sponsoring van projecten
of activiteiten in het kader van maatschappelijk ondernemen. Tevens hopen we hierdoor mogelijk
meer vrijwilligers- en/of werkervaringsplekken te vinden voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid.
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3.

Lokale subsidie

3.1

Onafhankelijke cliëntondersteuning in Krimpenerwaard

Bereik
In de eerste helft van 2021 zijn voor onafhankelijke cliëntondersteuning 119 cliëntcontacten
geweest.
Spreekuren
Elke woensdag 14.00-16.00 uur Cultuurhuis, Krimpen aan de Lek.
Iedere 1e woensdag van de maand van 13.00-16.00 uur in Schoonhoven.
Vanwege corona waren de spreekuren een groot deel van het voorjaar op afspraak.
De vragen waarmee mensen uit de Krimpenerwaard bij de cliëntondersteuner zijn gekomen lopen
uiteen van eenmalige vragen voor informatie en advies tot langer durende ondersteuning in het
verkrijgen van passende hulp, inzicht geven in klachten en handvatten bieden in het omgaan met
psychische kwetsbaarheid. Uitgangspunten/werkwijze bij het bieden van ondersteuning zijn altijd:
aansluiten bij wensen cliënt, op basis van gelijkwaardigheid, versterken eigen regie, hoop en
perspectief bieden.

Door de coronacrisis is er meer telefonische ondersteuning geboden. Door corona zijn mensen meer
angstig en meer op zichzelf teruggeworpen en meer geïsoleerd geraakt. De vraag is daardoor
verschoven naar regelmatige telefonische afspraken om met de angsten om te kunnen gaan en
verder isolement te voorkomen. Ook lijken er meer crisissituaties te ontstaan door spanningen in
gezinnen door bijvoorbeeld langere wachttijden voor hulp. Verder viel op dat er regelmatig bij de
hulpvraag ook huisvestingsproblematiek speelde. Bijvoorbeeld mensen die weer/nog bij hun ouders
woonden en een doorstroommogelijkheid zochten.
Hieronder een overzicht van de geboden ondersteuning:
 Informatieverstrekking;
 Hulpvraagverduidelijking;
 Toeleiding naar diverse organisaties/ activiteiten/ ondersteuning zoals vrijwilligerswerk,
Maatjesproject, Buurtschuur;
 Ondersteuning bij Wmo aanvragen;
 Voorbereiding van gesprekken met werkcoach van de gemeente;
 Inzicht geven in klachten d.m.v. inzet ervaringsdeskundigheid;
 Handvatten bieden in het omgaan met psychische kwetsbaarheid en om terugval te voorkomen;
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Ondersteuning bij het vinden van passende dagbesteding;
Ondersteuning bij het vinden van passende hulpverlening;
Ondersteuning bij huisvestingsproblematiek;
Ondersteuning bij maken Plan van Aanpak in kader Wet Verplichte GGZ;
Overbruggingsgesprekken.

Voorlichting Acute Dag Behandeling (ADB)
Bij de Acute Dag Behandeling (GGZ Rivierduinen) wordt door de informeel cliëntondersteuner
informatie gegeven over cliëntondersteuning, 1x per 4 weken. De uitwisseling van ervaring maakt dat
cliënten na ontslag weten waar ze terecht kunnen. Voorlichting wordt aan de hand van actuele
praktijkvoorbeelden gedaan, zodat het tastbaar en concreet is voor de deelnemers. Tevens komt de
eigen ervaringsdeskundigheid aan bod. De voorlichtingen konden dit voorjaar weer doorgaan.
Deskundigheidsbevordering/ coaching
Maandelijks hebben de cliëntondersteuners een bijeenkomst voor intervisie en overleg. Daarnaast
zijn er op thema interne bijscholingen en jaarlijks functioneringsgesprekken. Wanneer van toepassing
maken vrijwilligers gebruik van scholing bij VIP of MEE.
Coaching gesprekken zijn er met de informeel cliëntondersteuners en teamleden vinden elkaar voor
collegiale toetsing.
Quotes bezoekers OCO spreekuur:
 Mijn emoties en gedachtes komen nu in dit gesprek met jou (OCO) naar boven, omdat jij er
boven staat en jij naar me luistert. Jij krijgt nu van mij mee waar ik allemaal mee te maken
krijg met mijn autisme in deze corona tijd. Alle impulsen, hectiek en hoe moeilijk het voor mij
is om te gaan met veranderingen.
 Na vele wekelijkse gesprekken met OCO heb ik nu pas duidelijk waar mijn behoeftes liggen. Ik
kan nu pas onderscheid maken met wat ik met OCO deel, waar ik behoefte aan heb bij de
GGZ, dus handvaten in het hier en nu en niet over 3 weken wanneer ik mijn behandelaar weer
zie of spreek. En wat ik met mijn ambulante begeleider oppak, namelijk mijn post en alle
praktische zaken. Ik heb geen netwerk, dit is mijn netwerk en die wil ik optimaal benutten.
OCO werkt geen doelstellingen af en voert naar mijn gevoel geen instellingsbeleid uit. Dit is
rustgevend en prettig.
OCO-praktijkvoorbeeld:
Moeder komt met zorgen om haar zoon die ruzie heeft met de buurman die hem beschuldigd van
het geven van overlast. Zoon heeft PTSS, waardoor hij de laatste jaren niet veel verder kwam dan
bankhangen en blowen. Hoewel moeder hem nadrukkelijk aanspoorde actiever te worden, bleef hij
hangen in somberheid en passiviteit. De ruzie met de buurman bezorgde hem sterk depressieve
gevoelens.
Bij de GGZ vertelde zoon over zijn nijpende situatie en de angstgevoelens waarmee hij rondliep. Hij
kreeg het advies om gebruik te maken van de onafhankelijke cliënt ondersteuning (OCO) van
Stichting KernKracht. Voor zoon is met behulp van OCO ambulante begeleiding aangevraagd en
geregeld. Het probleem met de buurman werd weggenomen in overleg met het Zorgnetwerk en de
Straatadvocaat.
Moeder over haar zoon:
‘Mijn zoon was een wrak geworden, hij sprak bijna niemand meer op het laatst. Het deed mij heel
veel pijn om te zien hoe hij was afgegleden. Maar de hulp van Kernkracht heeft hem hoop en
perspectief gebracht. Mijn zoon vond het heel fijn te ervaren dat hij niet alleen stond in zijn strijd
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tegen de buurman. Mijn zoon kon bij de cliëntondersteuner van Kernkracht datgene kwijt
waar hij behoefte aan had. Dat nam een flink deel van de spanning gelijk weg.’
‘Hij durft mensen weer te vertrouwen en dat is prachtig. Van de buurman heeft hij inmiddels geen last
meer. Maar wat ik ook mooi vind is dat de cliëntondersteuner mijn zoon heeft gewezen op de
mogelijkheid om zijn eigen ervaring te gebruiken om anderen te helpen. Er zijn heel wat mensen met
problemen en het is nu zijn doel om later zich bij Kernkracht te laten scholen tot ervaringsdeskundige.
Daarom durf ik te zeggen dat Kernkracht niet één, maar twee mensen heeft gered’.

3.2

Overleggen/bijeenkomsten

Welzijnsoverleg
Het Welzijnsoverleg heeft tot doel is om elkaar te ontmoeten, verbindingen te leggen, te informeren
over nieuwe diensten/activiteiten en mogelijke knelpunten op het gebied van welzijn te
inventariseren.
In april hebben we deelgenomen aan het digitale Welzijnsoverleg. Verder zijn dit jaar geen
welzijnsoverleggen georganiseerd.
Wel is regelmatig overleg geweest met diverse medewerkers van Welzijn Krimpenerwaard en
casuïstiek besproken.
Maatschappelijke agenda Krimpenerwaard
Op 20 april 2021 is het integraal beleidskader Sociaal domein (IBK) vastgesteld door de
gemeenteraad. De invulling van het beleidskader wordt uitgewerkt in de maatschappelijke agenda.
KernKracht heeft deelgenomen aan twee sessies Maatschappelijke Agenda Krimpenerwaard.
Klankbordgroep pilot Wijk-GGD ‘er
In de gemeente Krimpenerwaard is er behoefte aan een professional met GGZ-expertise die samen
met de politie kan optrekken om inwoners met verward gedrag toe te leiden naar passende
ondersteuning. De gemeente Krimpenerwaard is daarom in samenwerking met de GGD,
de politie en Stichting Kernkracht met een pilot gestart voor het inzetten van een wijk-GGD ’er. Het
doel hiervan is dat inwoners met verward gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium passende
ondersteuning krijgen.
Vanuit KernKracht heeft een ervaringsdeskundige deelgenomen aan de klankbordgroep voor de pilot
Wijk-GGD ‘er. Van daaruit is contact ontstaan tussen de GGD en KernKracht voor de inzet van
ervaringsdeskundigen bij meldingen.
Stuurgroep pilot Wijk-GGD
De directeur-bestuurder heeft deelgenomen aan de stuurgroep. Ook zijn er overleggen geweest om
de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen deze pilot te stimuleren.
Netwerk Krimpenerwaard
Met Netwerk Krimpenerwaard (vrijwilligersinitiatief verbonden met Streekwinkel) is kennis gemaakt
en zijn de mogelijkheden voor samenwerking besproken.

3.3

JOCO (Jongeren Onafhankelijke Cliëntondersteuning)

In het kader van de overgang 18-/18+ zijn 6 ExpEx opgeleid tot Jongeren Cliëntondersteuner. Zij
bieden ondersteuning aan jongeren die vragen hebben rond de overgang 18-/18+. Zij kunnen met
vragen terecht als: Hoe moet ik dit aanpakken? Waar moet ik allemaal rekening mee houden? Wat
betekent het om volwassen te worden?
De JOCO’s gaan een laagdrempelige inloop te faciliteren waar jongeren terecht kunnen met hun
vragen aansluitend op de ervaringscafé’s of OCO inloop spreekuren.
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4.

Regionale inzet

4.1

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) OGGz Midden-Holland

Bereik
Mensen in Midden-Holland die dak- en thuisloos (dreigen te) raken of zorg mijden krijgen
onafhankelijke cliëntondersteuning. Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is er spreekuur
op locatie van de inloop voor dak-en thuislozen uit Midden-Holland op de Boelekade in Gouda.
In 2021 zijn voor onafhankelijke cliëntondersteuning OGGz 159 cliëntcontacten geweest.
Vragen komen veelal voort uit onzekerheid, gebrek aan informatie of zich 'gemangeld voelen’ in de
bureaucratie. Juist als toeleiding naar de opvang, het krijgen van een briefadres, post van officiële
instanties gerealiseerd worden of zijn, komen er talloze vragen en problemen op iemand af.
Vertrouwen in begeleiders en gemeenteambtenaren is vaak gering. De specifieke expertise en de
onafhankelijkheid maken deze vorm van ondersteuning aanvullend en noodzakelijk voor de
voortgang. De samenwerking hierin met betrokken partijen is van grote meerwaarde. Een gesprek
met of een advies van de onafhankelijk cliëntondersteuner geeft steun en zekerheid in deze fase.
Soms doet een driegesprek plooien gladstrijken of een plan van aanpak concreter maken. In
voorkomende gevallen waarbij iemand het niet eens is met een besluit van de gemeente (Werk en
Inkomen, Publiekservices), de woningbouw of bijvoorbeeld politie wordt er ondersteund bij het
opstarten van een bij een bezwaar- of beroepsprocedure opstarten. In zo'n 65-70 procent van deze
gevallen kan alsnog worden volstaan met een oplossing door bemiddeling. Waar mogelijk vindt er
verwijzing plaats naar reguliere begeleiding.

4.2

Straatadvocaat volwassenen & jongeren

4.2.1 Volwassenen
De straatadvocaat heeft een outreachende aanpak, is met grote regelmaat te vinden op de
verschillende locaties van de maatschappelijke opvang en is zo goed zichtbaar voor de doelgroep die
haar dan weten te vinden als er ondersteuning nodig is. Dit is gedaan met onder andere een
opvallende rugtas die ook zorgt voor herkenning op straat. Ook is er extra aandacht gegeven aan de
opbouw en het onderhouden van sociale mediakanalen. Dit heeft geresulteerd in een groot bereik en
een betere vindbaarheid. Cliënten en netwerkpartners weten de straatadvocaat hierdoor nog beter
te vinden.
Op 4 januari is het Centraal Meldpunt voor dak- en thuislozen van start gegaan. Bij de opstart van dit
meldpunt is er een goede samenwerking ontstaan. Knelpunten die de straatadvocaat signaleerde,
konden goed besproken worden en zijn opgepakt. Ook in situaties waarbij cliënten niet in onze regio
geholpen konden worden en elders een beter perspectief hadden, is er met een goede
samenwerking voor een warme overdracht gezorgd. De samenwerking met de medewerkers van het
Centraal Meldpunt blijkt ook op andere vlakken erg vruchtbaar. Zo wisten zij de straatadvocaat
regelmatig goed te vinden als iemand zich had gemeld die al enige tijd niet gegeten had bijvoorbeeld.
Met waardebonnen van de straatadvocaat waren deze mensen dan geholpen tot de reguliere
hulpverlening opgestart was. Dankzij een bijdrage van het Kansfonds heeft KernKracht deze
waardebonnen kunnen laten maken. Ze zijn in te wisselen bij zowel Reakt als het Bruisnest voor een
maaltijd.
Tijdens de Kouderegeling/lockdown-periode, werd bijna iedereen die dakloos was, opgevangen.
Helaas zijn er soms redenen waardoor een persoon in de nachtopvang geschorst moet worden om
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de veiligheid van andere deelnemers en medewerkers te borgen. Omdat er geen andere
opvanglocaties zijn om deze mensen in Midden-Holland op te vangen, moesten zij uitwijken naar een
noodopvang locatie in Rotterdam. Echter werd snel duidelijk dat de route naar de locatie erg
ingewikkeld was voor cliënten, zelfs met ondersteuning van de straatadvocaat. Het kostte soms wel
1,5 uur om dit, buiten kantoortijden inzichtelijk te krijgen vanwege beperkte bereikbaarheid van
betrokken partijen. De straatadvocaat heeft hier een duidelijke routekaart voor gemaakt, en deze
gedeeld met de begeleiders van het Kompas. Zo was voor iedereen duidelijk wat er gedaan moest
worden in dergelijke gevallen en konden ook mensen die niet in het bezit waren van een telefoon
hun weg vinden naar de noodopvang.
Met het sluiten van de noodopvang in Rotterdam kwamen helaas een aantal mensen toch in de
problemen. Soms was er geen recht op opvang, of sprake van schorsing. Met bemiddeling zijn er een
aantal mensen, met duidelijke afspraken, toch weer toegelaten tot de nachtopvang. Helaas was dit
niet altijd een optie. Daar waar bleek dat er toch buiten werd geslapen tot de schorsing voorbij was
(wat soms wel 14 dagen kon duren), konden er tentjes, matjes en slaapzakken geregeld worden.
Naast toeleiding naar passende zorg is er natuurlijk ook, waar mogelijk, ingezet op preventie. In een
aantal gevallen heeft de straatadvocaat ook huisuitzetting kunnen voorkomen. Zo is er bij een cliënt
waarbij, na jaren van overlast, gedreigd is met juridische procedures door de woningbouw, toch
bemiddeling mogelijk gebleken. Samen met een zorgaanbieder zijn er verschillende gesprekken
geweest met de woningbouw waarbij er uiteindelijk een andere passende woning is gevonden voor
de cliënt. De straatadvocaat heeft samen met de cliënt zeer kritisch naar de zorgdak overeenkomst
gekeken en na een paar wijzigingen de cliënt ook bereid gevonden om akkoord te gaan. De cliënt zit
nu op een nieuwe locatie en kan samen met zijn begeleider werken aan persoonlijke doelen. Er zijn
geen overlast klachten meer geweest, en daardoor ook geen juridische procedures die uiteindelijk
tot dakloosheid en toegang tot de maatschappelijke opvang had kunnen leiden.
In een ander voorbeeld heeft de straatadvocaat ook kunnen ondersteunen bij een cliënt die zijn huis
uitgezet zou worden door huurachterstand, hier was al een datum voor gepland. Hulpverlening liep
erg stroef en in één geval was de situatie dermate geëscaleerd dat de politie is gebeld. Na een aantal
gesprekken bleek dat meneer erg veel moeite had met de manier waarop er met hem
gecommuniceerd werd. In samenwerking met Kwintes, de GGD (Meldpunt Z&O) en het sociaal team
is er een passende zorgaanbieder gevonden die goed aansloot en aandacht had voor zijn cultuur. Er
zijn duidelijke afspraken gemaakt en de huisuitzetting is hierdoor definitief van de baan.
Bij de Straatadvocaat Volwassenen zijn in 2021 65 mensen met 347 cliëntcontacten geweest.
Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
Krimpenerwaard
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
Anoniem
Elders

Cliënten
3
4
35
6
3
13
1

Contacten
4
15
273
33
7
14
1

Los van de individuele ondersteuning die geboden is aan cliënten, heeft de straatadvocaat zich ook
ingezet om voorlichting te geven en zich zo ook in te zetten voor de collectieve belangenbehartiging
van de doelgroep.
De jaarlijkse wethouders-toer/ bijeenkomst die normaal gesproken georganiseerd wordt door de
straatadvocaat, heeft dit jaar digitaal plaatsgevonden in verband met de coronamaatregelen. Hierbij
waren aanwezig: burgemeesters, wethouders, beleidsmedewerkers, zorgmanagers, teamleiders,
begeleiders en natuurlijk cliënten zelf. De cliënten van verschillende organisaties deelden hun
ervaringen en er werden mooie verbindingen gelegd. Zo heeft de dagbesteding van Reakt een
zandbak voor de gezinsafdeling van het Kompas gemaakt en heeft KernKracht zand en speelgoed
hiervoor gedoneerd.
Ook is er een digitale voorlichting geweest waarbij een ervaringsdeskundige vrijwilliger van
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KernKracht zijn indrukwekkende verhaald gaf en een kijkje gaf in de wereld van dak- en
thuislozen. Hierbij waren ook betrokken burgers, (ex)daklozen, hulpverleners en
ervaringsdeskundigen aanwezig. Met een ervaringsverhaal en interactieve Kahoot quiz droeg deze
voorlichting bij aan destigmatisering van dak- en thuislozen.
Verder was de straatadvocaat mysteryguest bij de ‘Bouwkeet Flex-wonen’. Dit was de kick-off/aftrap
van het programmaplan Flexwonen van de provincie Zuid-Holland. Hierbij waren vooral ambtenaren
en medewerkers van de woningcorporaties aanwezig en werd onder andere het project aan de
Winterdijk in Gouda gepresenteerd. Waar mensen uit de maatschappelijke opvang in MiddenHolland naar kunnen gaan uitstromen.

Niet rechthebbenden
Met het stoppen van de Kouderegeling was er een significante toename van hulpvragen van niet
rechthebbende daklozen. Er kwamen verschillende (Oost Europese) arbeidsmigranten in beeld die
geen recht hebben op toegang tot de maatschappelijke opvang (MO). Halverwege 2021 is er een
tentenkamp aangetroffen. In samenwerking met meerdere organisaties (stadstoezicht,
Rijkswaterstaat, gemeente Gouda en stichting Barka) hebben wij hulp kunnen verlenen aan een
aantal personen. Bij één van deze personen is werk en huisvesting gerealiseerd met dank aan
contacten binnen het netwerk van de straatadvocaat. De samenwerking met vooral stadstoezicht
heeft er voor gezorgd dat wij mensen binnen deze doelgroep sneller treffen door een outreachende
aanpak en daardoor de heropbouw van een dergelijk kamp kunnen voorkomen. Helaas blijft het
lastig om deze doelgroep goed te ondersteunen omdat zij geen gebruik kunnen maken van
voorzieningen als maatschappelijke opvang en/of een uitkering. Dat maakt dat deze doelgroep een
grote mate van flexibiliteit en creativiteit vraagt van de straatadvocaat. Mede ook door de moeilijke
bereikbaarheid van mensen die buitenslapen. Er is vaak geen mogelijkheid tot telefonisch omdat zij
geen telefoon hebben of kunnen opladen omdat zij geen stroom hebben.
De moeilijke bereikbaarheid geldt ook voor de mensen die zich melden bij de straatadvocaat omdat
zij geen recht hebben op MO vanwege een Wlz indicatie. In één geval hebben wij met een bijdrage
van het Kansfonds een cliënt kunnen ondersteunen naar woonruimte buiten de regio. In een ander
geval is er met bemiddeling binnen het netwerk een tijdelijke oplossing mogelijk gebleken tot de
cliënt terecht kon bij een instelling buiten de regio. Voor cliënten waar dit niet mogelijk was en er
vanwege psychische klachten niet bemiddeld kon worden naar een andere locatie hebben wij
ondersteund met maaltijden, tenten en slaapzakken. Ook hebben wij winterpakketten uitgedeeld,
hierin zaten handschoenen, sjaals, VVV-bonnen en mueslirepen.
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Straatkaart
De straatkaart is een informatiegids voor dak- en thuislozen in Midden-Holland. Hierin staat een
overzicht van voorzieningen waar (dreigend) dak- of thuislozen terecht kunnen. Ook dit jaar is de
straatkaart weer geactualiseerd en verspreid.
Orange the World
Voor de ‘Orange the World’ campagne heeft de straatadvocaat zich op verschillende manieren
uitgesproken tegen geweld tegen vrouwen. Zij heeft meegewerkt aan een artikel in het AD, heeft een
videoboodschap ingesproken en heeft deelgenomen aan een panelgesprek dat werd uitgezonden op
Gouda TV, waarin de samenwerking met de politie werd versterkt. Dit heeft erin geresulteerd dat er
4 vrouwen en 2 mannen zich gemeld hebben bij de straatadvocaat. In samenwerking met Veilig
Thuis, de spoorhouder huiselijk geweld (politie) en het centraal meldpunt dak- en thuislozen kon er
hulp worden geboden.

4.2.2 Straatadvocaat Jongeren
Begin 2021 is de straatadvocaat gestart met een wekelijks spreekuur op de Jongerenopvang MiddenHolland aan de Blekerssingel in Gouda. Dit spreekuur was een goede oplossing om weer goed in
contact te kunnen komen met de jongeren uit de opvang, wat in 2020 erg moeizaam ging in verband
met de coronamaatregelen. Tijdens de lockdown zijn er wel flyers, visitekaartjes, waardebonnen en
winterpakketten naar de opvang gegaan, zodat de jongeren de contactgegevens hadden. Echter is
face to face contact nodig om het abstracte van de straatadvocaat te verduidelijken. Tijdens het
inloopspreekuur konden zij namelijk vragen stellen om te kijken of zij ook ondersteuning konden
krijgen bij hun problemen. Hierdoor liepen zij al vrij snel gewoon binnen met vragen.
Zo kwam er een jongere binnen die al een aantal dagen verbleef op een crisisplaats. Voor haar was
nog niet duidelijk of zij in aanmerking kon komen voor een regulier JOD-traject. Zij zat echter aan een
deadline vast. Voor haar studie moest zij voor een bepaalde tijd een VOG-aanvragen, wat niet kon
zonder inschrijving in het BRP, wat niet ging zonder akkoord voor een JOD-traject. Door snel te
schakelen en contact te leggen is het gelukt om het proces te versnellen en is de jongere op tijd
geweest en kon zij van start gaan met haar studie.
Ook als de begeleiding tegen zaken aanliep konden zij samen met de straatadvocaat de handen
ineenslaan om te zorgen dat de jongere zo snel mogelijk geholpen werd. Zo kwam er een jongere
binnen op de crisisplaats met alleen de kleding die zij droeg. Door het grote netwerk van de
straatadvocaat kon er met spoed een paspoort worden geregeld, zodat zij snel aan het werk kon. En
ook kon er via het netwerk van de straatadvocaat, met aanvulling van de kledingbank, nieuwe
kleding geregeld worden.
Naast de contacten die voortkwamen uit het spreekuur zijn er in 2021 nog 22 andere jongeren
bereikt waar nog 225 cliëntcontacten uit voortkwamen:
Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
Krimpenerwaard
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
Anoniem
Elders

Cliënten
3
3
5
5
3
5
0

Contacten
7
98
37
72
8
7
0

Het aantal contacten in Waddinxveen en Krimpenerwaard zijn opvallend hoog vanwege een aantal
jongeren met complexe casuastiek, die wat langere en intensievere ondersteuning nodig hadden
ondanks reguliere hulpverlening.

Jaarrapportage 2021 Krimpenerwaard

15

Ook voor jongeren die de weg naar de hulpverlening nog niet hebben gevonden zet de
straatadvocaat zich in. Daar waar bemiddeling in de thuissituatie niet meer mogelijk is, en opvang
noodzakelijk, ondersteund zij ook. Zo werd zij benaderd door een hulpverlener over een jongere die
al ruim een half jaar zocht naar opvang en dit niet lukte. Zij werd van het kastje naar de muur
gestuurd door verschillende gemeenten en zocht contact nadat zij een bericht tegenkwam op social
media over de straatadvocaat. Het ging om een zeer kwetsbare jongen met een belast verleden en
geen familie die hem kon helpen. Vanwege traumatische ervaringen was de jongere zeer angstig om
weer naar een opvang te moeten. Door hier aandacht aan te geven en zeer zorgvuldig om te gaan
met zijn psychiatrische achtergrond kon zij met de inzet van haar ervaringsdeskundigheid
ondersteunen in de heropbouw van het vertrouwen in de hulpverlening. De jongere heeft zijn plek
gevonden in de opvang en kan werken aan zijn herstel en op korte termijn doorstromen naar een
zelfstandige woning.
Verder is een goed contact met de jongeren van ExpEx Midden-Holland. De straatadvocaat bezoekt
regelmatig het ervaringscafé en heeft zo korte lijnen met de jongeren. Ook hier komen meerdere
hulpvragen uit voort. Zo heeft zij bijvoorbeeld kunnen bemiddelen bij een conflict wat een jongere
had met de woningbouw, waarbij de toegekende urgentie dreigde te verlopen. Inmiddels heeft de
jongere toch een passende woning gekregen en heeft dit geleid tot afname van spanningsklachten.
De straatadvocaat neemt ook structureel deel aan het zorgcoördinatorenoverleg (ZoCo) en aan het
Jongeren onder Dak (JOD) Combi-managers overleg. Signalen die zij in de praktijk tegenkomt,
evaluatieformulieren en knelpunten kan zij hier goed bespreken.
Er wordt deelgenomen aan het Radenoverleg van KernKracht om de doelgroep te
vertegenwoordigen, omdat de vertegenwoordiging binnen de cliëntenraad binnen de eigen
organisatie laag is. Voor jongeren speelt dit nog meer.
Wat vooral is opgevallen is dat er niet voor iedere jongere passende opvang of huisvesting is. Er zijn
meerdere jongeren geweest waarbij een JOD-traject met opvang niet passend is gebleken. Dit kon
enerzijds te maken met de zwaarte van de problematiek van de jongere, anderzijds waren er
jongeren waarbij de problematiek niet zwaar genoeg was. Deze jongeren kunnen niet terecht bij de
nachtopvang en het lukt niet altijd om met bemiddeling opvang binnen het eigen netwerk te regelen.
Zij vallen tussen wal en schip en het wordt lastig om deze jongeren toe te leiden naar zorg, als er
geen passende zorg voor ze is.
Wat in deze casussen wel prettig is, is dat de samenwerking met andere organisaties prettig en
effectief verloopt. De betrokken organisaties van het JOD, de woonzorgcoördinatoren van de
gemeente Gouda, het Meldpunt zorg & overlast, het centraal meldpunt dak- en thuislozen, Veilig
thuis, en het Noodfonds maken dat het schakelen bij crisissituaties beter gaat.
Kansfonds
KernKracht is heeft samen met acht organisaties een coalitie gevormd om een verschil te maken voor
dak- en thuisloze jongeren. Het doel van het vormen van deze coalitie is om de collectieve
belangenbehartiging voor jongeren te versterken. In 2022 gaat deze samenwerking van start onder
de noemer: ‘Alle jongeren een thuis’.
Spreekuur
Het spreekuur bij de jongerenopvang blijft structureel plaatsvinden bij de Jongerenopvang MiddenHolland, ook na de verhuizing naar de Tristanstraat. Dit blijkt erg vruchtbaar. Er zijn zo korte lijnen
met de begeleiders die de straatadvocaat weten te vinden als zij hulp nodig hebben met praktische
zaken of willen sparren. Ook voor de jongeren is het prettig dat er op een vast tijdstip spreekuur is.
Zij komen vaak binnen voor een kop koffie, wat de drempel verlaagt en het voor hen makkelijker
maakt om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Zij ervaren het als prettig dat de straatadvocaat een
onafhankelijke positie heeft en geven aan zich vrij te voelen om hulp te vragen.
Hierdoor heeft de straatadvocaat bijvoorbeeld een jongere kunnen voordragen bij het Noodfonds en
snel financiële middelen kunnen regelen om een VOG aan te vragen. Hierdoor kon de jongere snel
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aan het werk en hoefde er geen uitkering aangevraagd te worden. Ook waren er juridische
vragen bij een jongere die afstand had gedaan van juridische bijstand vanwege angst door psychische
klachten. De laagdrempeligheid en ondersteuning van de straatadvocaat maakte dat de jongere het
aan heeft gedurfd toch contact te leggen met een advocaat en zij zich zodoende kon verdedigen.
Voor de Jeuddag
In september heeft de straatadvocaat met de straatadvocaat Jongeren van het Basisberaad in
Rotterdam een workshop gegeven over straatadvocatuur op de voor de jeugddag: ‘geen jongere
meer op straat, iedere regio een straatadvocaat’. Deze presentatie is terug te kijken op You tube.

4.3

Crisiskaart

Er is 1 nieuwe Crisiskaart uitgegeven. Daarnaast zijn 3 uitgegeven crisiskaarten aangepast aan de
huidige situatie van de cliënten. Eén kaart is aangevraagd en in de maak.
Vanwege corona is merkbaar dat een aantal geïnteresseerden in de Crisiskaart het maken van een
kaart uitstellen. Het proces van het maken van een Crisiskaart kan confronterend zijn en leent zich
niet om digitaal op te pakken. Ook voelen geïnteresseerden zich door corona minder stabiel en willen
liever in een voor hen betere periode een Crisiskaart laten maken.
In januari en februari zijn twee digitale voorlichtingen over de Crisiskaart gegeven. Voor deze
voorlichtingen waren in totaal 34 aanmeldingen. De deelnemers waren voornamelijk professionals.
Een aantal van hen heeft cliënten doorverwezen voor het maken van een Crisiskaart.
Ook is er een medewerker opgeleid tot crisiskaartconsulent.
Bij de klankbordgroep pilot Wijk-GGD ‘er is de Crisiskaart op de agenda gezet en voorlichting gegeven
over de Crisiskaart.

Tijdens het proces van het maken van een Crisiskaartplan is het kunnen inzetten van
ervaringsdeskundigheid door de consulent een meerwaarde. Door ervaringen functioneel in te zetten
ontstaat er sneller vertrouwen en deelt de cliënt veel over zijn/haar ervaringen met crisissen.
Cliënten die een kaart willen, hebben vaak de ervaring dat bij eerdere crisissen niet goed is
gehandeld, waardoor situaties zijn geëscaleerd. Vaak is er niet veel ruimte geweest voor de emoties
die dit met zich meebrengt. In gesprekken met de consulent is daar wel ruimte voor en wordt de
cliënt ondersteunt om van daaruit te kijken naar wat wel helpend is bij crisis. Het inzetten van
ervaringsdeskundigheid kan daarbij het denkproces op gang brengen.
De Crisiskaart werkt preventief, een cliënt leert eerder signaleren wanneer er een crisis dreigt. Het
dragen van de Crisiskaart geeft veel mensen een houvast en veiligheid.
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In het kader van het Programma Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en de
WvGGz is de Crisiskaart een belangrijke aanvulling aan de wensen van de persoon in kwestie
tegemoet te komen en de eigen regie te bevorderen bij een crisis.
Quotes:
 Met een Crisiskaart kan ik mijn naasten beter uitleggen wat ik nodig heb.
 De Crisiskaart heeft me op zoveel vlakken geholpen. Ik heb de regie over mijn leven weer
terug. Neem verantwoordelijkheid. Het geeft rust.

4.4

Herstel & Participatie

Ook het jaar 2021 is een enerverend jaar geweest, zeker ook met betrekking tot Herstel &
Participatie. De Coronacrisis met steeds wisselende beperkingen, danwel versoepelingen hadden een
grote impact op de uitvoering van onze deelprojecten waarbinnen persoonlijk contact en ontmoeting
erg belangrijk zijn. Desondanks ontstonden door de maanden heen waar fysiek samenkomen in
grotere groepen er even niet inzat, mooie initiatieven zoals samenkomsten in kleinere groepen,
appgroepen, telefooncirkels, digitale ontmoetingsmomenten of afspraken in de buitenruimte om
binnen de verschillende projecten tóch met elkaar in verbinding te blijven.
Daarnaast was er vanuit KernKracht door de bijzondere situatie meer persoonlijke aandacht in de
vorm van appcontact of een telefoontje voor de vrijwilligers die binnen H&P actief zijn.
Door de uitzondering die gemaakt is voor burgers met een psychische kwetsbaarheid konden ook in
2021 de meeste herstelondersteunende activiteiten fysiek plaatsvinden.
Krachtgroep
Bereik lokaal
Om het aanbod van de Krachtgroep lokaal nog meer onder de aandacht te brengen is er o.a. contact
geweest met SAM en het sociaal team. Het plan om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren
rond het thema ‘herstel’ is door de Coronacrisis stil komen te liggen. En zal, wanneer daar weer de
mogelijkheid voor is, verder worden uitgewerkt. Gezien de voortdurende verandering in
versoepeling, dan wel aanscherping van maatregelen m.b.t. de Coronacrisis, en daarmee
samenhangend het al dan niet beschikbaar zijn van locaties, is het niet gelukt hier verder concrete
actie op te ondernemen.
Gemeente

Aantal bijeenkomsten

Krimpenerwaard
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Deelnemers/nieuwe
aanmeldingen
4 per bijeenkomst

Digitale Huiskamer
Vanwege Corona hebben we de focus gelegd op het organiseren van Digitale Huiskamers iedere
dinsdag en donderdag van 10.30-11.30 uur kunnen mensen elkaar digitaal ontmoeten. Deze digitale
bijeenkomsten hebben in samenwerking met GGZ Rivierduinen georganiseerd. De gemiddelde
deelname over afgelopen 12 maanden is per keer zo’n 5 personen.
Gemeente

Aantal bijeenkomsten

Digitale huiskamer MiddenHolland

120
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Deelnemers/nieuwe
aanmeldingen
ca. 5 per keer

Ervaringscoaches
Gemeente
Krimpenerwaard

ervaringscoaches
2

Matches/nieuwe
aanmeldingen
1

bezoeken

wachtlijst

10

-

Maatjes
Februari jl. is er vanuit KernKracht deelgenomen aan het Maatjes en Mentoren overleg. In dit overleg
konden korte lijntjes worden gelegd met andere organisaties.
Om meer Maatjes te werven, zodat de wachttijd om gekoppeld te worden voor de maatjesvragers
verkort wordt, is begin dit jaar via Zoom een voorlichting voor nieuwe maatjes en deelnemers
gehouden. Hierop heeft 1 nieuw maatje zich aangemeld. Daarnaast is middels het Maatschappelijke
Diensttijd Traject een samenwerking met Samen voor Goud gestart. Afgelopen halfjaar zijn er twee
keer twee studentes gekoppeld aan een deelnemer. Dit waren twee succesvolle matches.
Bij de vergadering van de coördinatoren van het Maatjesproject van SAM Welzijn is door KernKracht
het Maatjesproject H&P onder de aandacht gebracht.
Daarnaast is er actief naar maatjes gezocht door middel van de verspreiding van flyers in het gehele
werkgebied, berichten op sociale media en advertenties op vrijwilligersvacature-platforms.
Sinds begin dit jaar wordt er ook aan de maatjes eens per kwartaal een intervisie/
terugkoppelmoment aangeboden. De eerste keer heeft digitaal plaatsgevonden. Hier kwamen
enthousiaste reacties op. De maatjes vinden het fijn om ervaringen uit te wisselen en na te denken
hoe op verschillende manieren invulling gegeven kan worden aan het maatjescontact.
Bereik lokaal
Deelnemers
Gemeente

Krimpenerwaard

Nieuwe
aanmel
dingen
1

Beëindigde
Koppels
aanvragen
0

Matches

Wachtlijst totaal
31-12-2021

3

4

Maatjes (vrijwilligers):
Gemeente
Nieuwe aanmeldingen

Krimpenerwaard

Gestopt

2

1

Totaal aantal
maatjes
31-12-2021
1

Ontwikkeling
Eenzaamheid, weinig sociale contacten en een klein of geen sociaal netwerk komen veel voor bij
mensen met psychische kwetsbaarheid. De vraag naar een maatje om een vertrouwelijk contact mee
op te bouwen en samen stappen naar buiten te kunnen zetten, is nog steeds groeiende. Aan de
andere kant is het lastig vrijwilligers te vinden die affiniteit met de doelgroep hebben en de intentie
hebben voor wat langere tijd maatje te willen zijn.
Deelnemers en verwijzers weten de weg naar KernKracht goed te vinden. De wachtlijst loopt op. Bij
nieuwe aanvragen wordt altijd gecheckt of mensen niet elders (bij maatjes van welzijnsorganisaties,
Humanitas e.d. of een groepsactiviteit) terecht kunnen. Veel deelnemers bleken toch een maatje van
Kernkracht nodig te hebben. Hun problematiek bleek te ‘zwaar’ voor andere maatjesprojecten of
omdat zij angstig zijn in sociale contexten/ groepen, waardoor zij 1 op 1 contact prefereren.
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KernKracht wordt gesubsidieerd om 20 koppels te begeleiden. Inmiddels is deze grens
overschreden.
Met 23 koppels en 36 deelnemers op de wachtlijst kan de kwaliteit van de begeleiding niet optimaal
plaats vinden. Veelal krijgen we de feedback dat zowel deelnemers als maatjes meer contact zouden
willen. Dat is helaas met het huidige aantal coördinatie uren niet mogelijk.
Netwerktafel
Het Netwerktafeloverleg is bedoeld om afstemming en samenwerking te stimuleren tussen formele
en informele partijen die betrokken zijn bij herstel en participatie van burgers met een psychische
kwetsbaarheid in Midden-Holland.
De organisatie van het Netwerktafeloverleg is in de tweede helft van 2020 weer opgepakt. Tot nu toe
vindt ieder kwartaal een bijeenkomst digitaal plaats. In het eerste kwartaal van 2021 is o.a. het
project Kijk op de Wijk met de daaraan gekoppelde Strippenkaart geïntroduceerd. In het tweede
kwartaal is deze in Schoonhoven geïntroduceerd. Het Netwerktafeloverleg heeft hierin een
faciliterende en verbindende rol gespeeld. Ook initiatieven uit andere gemeenten kunnen zich bij dit
project van Reakt aansluiten.
Vanuit dit Netwerktafeloverleg is tevens het initiatief ontstaan om in 2022 namens betrokken
partijen veldbezoeken te organiseren voor deelnemers aan het Netwerktafeloverleg en zittende en
nieuw aangetreden gemeenteraadsleden ter inspiratie, verbinding en samenwerking.
Datum
28-1-2021
15-4-2021
23-9-2021
25-11-2021

Thema
Kijk op de Wijk / participatie
dichtbij
Samenwerking aanbod Jongeren
Jongeren / Kijk op de Wijk
Activiteiten & samenwerking
2022

Aantal deelnemers
22
18
18
8

Aantal organisaties
17
16
15
6

Managersoverleg
Er zijn vier digitale overleggen geweest. Onderwerpen van gesprek waren: de stand van zaken binnen
het project H&P, de impact en aanpak van de Coronacrisis binnen de verschillende organisaties en
hoe binnen huidige, en mogelijk nieuwe, activiteiten meer aandacht gegeven kan worden aan
samenwerking t.b.v. participatie en preventie. Dit wordt meegenomen in het Netwerktafeloverleg.
De introductie en implementatie van het project Kijk op de Wijk is hier een voorbeeld van.
Het overleg levert een prettige uitwisseling op van ontwikkelingen aangaande het project H&P, maar
ook van randzaken die goed zijn om van elkaar te weten.
Eind 2021 is in afstemming met betrokken partners besloten samen te werken in het realiseren van
een laagdrempelige inloopmogelijkheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in
Waddinxveen. Vanaf 2022 wordt er drie keer per week een inloop door Kwintes georganiseerd.
Vanuit het project H&P willen we hier vanaf begin 2022 twee keer per maand bij aansluiten.
Lotgenotengroepen depressie vereniging
Sinds juli 2020 is de depressievereniging gestart met 2 x per maand een lotgenotengroep op de
Tielweg. Gezien de depressievereniging over weinig middelen beschikt, stellen wij belangeloos onze
ruimte beschikbaar. Burgers met depressie ervaring uit Midden-Holland kunnen deelnemen aan deze
groepen.

4.5

Ervaringsdeskundigheid: voorlichtingen, trainingen & intervisie

Door de Coronacrisis zijn veel geplande fysieke voorlichtingen afgezegd. In de tussentijd is er met
verschillende partners contact gehouden om te kijken of er mogelijk een digitale voorlichting
verzorgd kon worden of dat de fysieke bijeenkomst uitgesteld wordt naar de tweede helft van 2021.
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In de meeste gevallen is gekozen voor een digitale voorlichting. Dankzij de investering in
training van onze vrijwilligers en software, zijn deze digitale voorlichtingen een succes geworden.
Daarom zal het als blijvend onderdeel aan ons aanbod toegevoegd worden. Zeker gezien het deels
regionale karakter van ons werk is het regelmatig van belangrijke toegevoegde waarde om aanbod
ook digitaal beschikbaar te hebben, zodat het toegankelijk wordt voor een groter publiek.
Gemeente

Voorlichtingen/workshops

Aantal bezoekers

Krimpenerwaard

3

28

Aantal betrokken
ervaringsdeskundigen
7

Digitale voorlichtingen (in het kader van Corona)
20 januari ‘Wat is een Crisiskaart’
15 februari ‘Wat is een Crisiskaart’
3 maart: ‘Omgaan met Angsten’
31 maart ‘Eenzaamheid & Maatjesproject’
26 april ‘Eetproblemen’
15 juni ‘(Over)leven op straat – Een kijkje in de wereld van dak- en thuislozen’
14 juli ‘De snelweg naar hulp. Wat is de juiste route voor jou?’
10 november ‘Mantelzorg GGz’
14 december ‘Hoe overleef ik de feestdagen?’
GGz samenwerkingsverband voorlichting
De voorlichtingen binnen het samenwerkingsverband met GGZ Rivierduinen, MEE, Eleos, Kwintes en
Parnassiagroep hebben vanwege de Coronacrisis veelal digitaal plaatsgevonden. Een
ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige van KernKracht is een vast onderdeel van deze
voorlichtingen.
9 maart digitaal

: Autisme en Arbeidsparticipatie

18 mei digitaal
29 juni digitalaal
5 oktober
fysiek
23 november fysiek

:
:
:
:

Depressie & eenzaamheid
Middelen, verslaving en borderline
Huiselijk geweld
Eetstoornissen

Bovenregionaal
Voorlichting/workshop Aantal deelnemers
Hogeschool Leiden
MBO Rijnland

3
9

45
104

Aantal betrokken
ervaringsdeskundigen
18
18

Training werken met eigen ervaring
Najaar 2020 is deze training digitaal gestart i.v.m. Corona. De training is t/m les 9 digitaal gegeven.
Daarna waren de deelnemer voldoende getraind om verder opgeleid en ingezet te worden als
ervaringscoach. De laatste 3 lessen moesten wachten tot het moment dat weer fysiek getraind kon
worden en was afhankelijk van beschikbaarheid van de trainers. Les 10 en 11 zijn eind juni 2021
gegeven. De 12de en laatste bijeenkomst, de evaluatie en certificaat uitreiking, heeft 22 juli
plaatsgevonden.
Het uiteindelijke aantal gecertificeerde deelnemers is zeven met verdeling over gemeenten al volgt: 1
Bodegraven Reeuwijk, 2 Krimpenerwaard, 2 Gouda, 1 Waddinxveen, 1 Zuidplas
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Vervolgtraining Voorlichting
Twee vrijwillige medewerkers die trainer zijn hebben onder supervisie van een werknemer de
vervolgtraining Voorlichter KernKracht gegeven. Het trainingsmateriaal is daarvoor binnen
KernKracht vernieuwd. In verband met Corona is deze in principe fysieke training digitaal gegeven
i.v.m. met Corona. Er zijn 12 bijeenkomsten geweest. De laatste bijeenkomst is eind mei gehouden
op een Corona veilige locatie waarbij fysiek kon worden geëvalueerd en de deelnemers hun
certificaat kregen.
Gemeente
Krimpenerwaard

Vervolgtraining
Voorlichting
1

We zijn er trots op dat we vrijwillige medewerkers hebben met de ervaring en het niveau om samen
(onder eindverantwoordelijkheid van een werknemer trainer) een training te kunnen updaten en
geven. Omdat de vrijwilligers die trainen ook een kwetsbaarheid hebben kan er uitval zijn, maar dan
wordt dan weer opgevangen door een collega. Hierdoor kunnen talenten en kwaliteiten van
vrijwillige trainers optimaal en veilig benut worden.
Vervolgtraining Ervaringscoach
Er is in 2021 een vervolgtraining Ervaringscoach geweest. Deze training werd door een medewerker
en een ervaringsdeskundige trainer gegeven. Dit waren 4 bijeenkomsten via Zoom.
In totaal zijn er 5 getrainde ervaringscoaches bijgekomen. Een aantal van hen wordt komende tijd
nog gekoppeld aan een deelnemer.
Er zijn 4 intervisiebijeenkomsten geweest. Deze werden tezamen met de ervaringscoaches
schuldenproblematiek gegeven.
Ontwikkelingen
Gezien de grote belangstelling voor deelname aan de training Werken met eigen ervaring, en de
uitval tijdens de kennismakingsgesprekken voorafgaand aan de training en uitval gedurende de
training zelf, wordt komend halfjaar gekeken hoe een voortraining ontwikkeld kan worden die
mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid in kleinere ontwikkelingsstappen
ondersteund kunnen worden in herstel en groeien naar ervaringsdeskundigheid.
Intervisie
Krachtgroepbegeleiders
Ervaringscoaches
Voorlichters

Frequentie
8
8
10

Aantal deelnemers (gemiddeld)
5
5
9

Vrijwilligers uitgestroomd naar betaald werk? (Social return on investment)
Vrijwilliger schrijft hier zelf over:
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4.6

ExpEx

Het afgelopen jaar is erg druk geweest, waarbij we duidelijk hebben gemerkt dat de coronaperiode
van grote invloed is geweest en nog steeds is. Daar hebben we op verschillende manieren op in
gespeeld, om zo te blijven doen wat we altijd met ExpEx doen: er voor jongeren zijn.
We horen steeds meer jongeren die het gevoel hebben in een uitzichtloze situatie te zitten, zich nog
verder afsluiten van sociaal contact, zich eenzaam voelen, het lastig hebben met de studie omdat
vanuit huis school volgen niet goed lukt of mogelijk is en er te weinig leuke dingen gedaan kunnen
worden, ook soms ter afleiding. Daarnaast horen we jongeren die echt bang zijn: voor wat de
mogelijke maatregelen voor effect hebben op hoe ze in de maatschappij kunnen bewegen. Jongeren
die ruzies beschrijven, waarbij men elkaars standpunt niet respecteert en
vriendengroepen/vriendschappen die uit elkaar vallen. Dit horen we van zowel jongeren die wel
gevaccineerd zijn als van jongeren die dit niet zijn, waarbij ze ook aangeven dit niet overal te durven
vertellen.
We proberen er vanuit ExpEx Midden-Holland zoveel mogelijk voor al deze jongeren te zijn. De
gesprekken hier, ook met meerdere jongeren tegelijk, juist wel over te hebben en bovenal een
ruimte te creëren waar iedereen zichzelf mag zijn en zijn/haar mening mag uiten. En dit blijkt
belangrijk, horen we terug.
Eind april hebben we, door gelden die beschikbaar gesteld zijn door VWS, het project uit kunnen
breiden door twee deeltijd projectmedewerkers ExpEx aan te nemen. Met o.a. als specifieke taak om
voor de tweede helft van 2021 Ervaringscafé’s in alle 5 regiogemeenten op te zetten.
Contactmomenten / inzet ervaringsmaatjes ExpEx
Gemeente
Krimpenerwaard

Spreekuren

Cliënten/maatjes
6

Contacten
61

Ervaringscafés
Het ervaringscafé zijn we blijven aanbieden, waarbij we merken dat deze frequentie bijdraagt aan de
binding onderling en het de drempel verlaagt om de volgende keer ook te komen.
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We zijn meer concrete activiteiten gaan aanbieden, waarbij we hebben geput uit de
kwaliteiten van de jongeren die we kennen en ons netwerk.
De landelijke subsidie die is toegekend in het kader van Deltaplan Jeugd, door het ministerie van
VWS, voor het organiseren van ervaringscafés in de regio van elk ExpEx project, maakt dat we in
Midden-Holland ook gaan uitbreiden naar de andere gemeenten. Daar waar tot nu toe het
ervaringscafé in Gouda voor jongeren uit heel Midden-Holland was, hebben we nu de mogelijkheid
om in de andere vier gemeenten één keer per maand een ervaringscafé te organiseren in de tweede
helft van 2021. Doel is te laten zien en ervaren wat een ervaringscafé kan betekenen voor jongeren,
waarbij we hopen dat iedere gemeente daar volgend jaar in wilt investeren, zodat we dit ook in 2022
kunnen blijven voortzetten.
En we kunnen door. Door een subsidie van het Oranjefonds en MIND vanuit het programma ‘Herstel
dichtbij’ kunnen we ook in 2022, in alle 5 gemeenten van Midden-Holland 2 ervaringscafés per
maand organiseren. Daarnaast zetten we ons in om medezeggenschap binnen Midden-Holland te
borgen.
Omdat we in Midden-Holland het concept hebben bedacht en er mee zijn gestart, hebben wij
landelijk de taak de andere ExpEx projecten te ondersteunen bij de opstart van de ervaringscafés.
Gemeente

Krimpenerwaard

Midden-Holland




Voorlichtingen
/workshops/
bijeenkomsten
gegeven/
ervaringscafe’s/ TsjillAut
6x Ervaringscafé
(in Schoonhoven en in
Krimpen ad Lek
-8x Tsjill-Aut (1x
digitaal)
-3x Meidenavond
-1x Voorlichting
Suïcidepreventie, voor
Youz MH (digitaal)
-1xVoorlichting
Eetproblematiek
(digitaal)
-1x Voorlichting
‘Eenzaamheid en
depressie in tijden van
corona’

Aantal bezoekers

Aantal ED/ExpEx
betrokken

3 gemiddeld per
keer

1

21

2

10
15

3
4

12

3

11

1

De Tsjill-Aut hebben 1x digitaal aangeboden, en hebben we daarna fysiek kunnen
organiseren. Er is nu een vast groepje, waar steeds iemand bij komt.
Omdat we signaleerde dat er een aantal meiden tegen soortgelijke zaken aanliepen en ze
behoefte hadden aan meer onderlinge contacten, hebben we twee keer een digitale meiden
avond georganiseerd, waar 1x vier en 2x drie (dezelfde) meiden aan deelnamen.
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Trainingen
1x ExpEx training Werken met eigen ervaring afgerond in maart: 12 deelnemers vanuit de 5
gemeenten: 5 uit Gouda, 1 Krimpenerwaard, 1 Zuidplas, 5 Waddinxveen. Helaas is een deelnemer uit
Bodegraven toch afgehaakt en is die plek met iemand uit een andere gemeente opgevult.
Vervolgtraining Voorlichters
Voor ExpEx is een vervolgtraining voor Voorlichters in de maak in vergevorderd stadium. Deze
training is nog niet gegeven aan jongeren.

Intervisie
We hebben 9x een intervisie met de ExpEx gehad, waarvan 1x met de ExpEx die de Tsjill-Aut
begeleiden. I.v.m. de corona maatregelen heeft de coördinator steeds individueel contact gehad om
intervisievragen te bespreken.
Andere regionale activiteiten
 We zijn partner in de academische werkplaats SAMEN (regio Haaglanden en MiddenHolland). We coördineren de inzet van de ExpEx (uit Midden-Holland, Haaglanden en Alphen
ad Rijn) en we hebben overstijgend, in samenwerking met werkplaats SAMEN, de taak om
een vaste plek voor ervaringskennis & ervaringsdeskundigheid te realiseren.
Hiervoor nemen we deel aan de leernetwerken ‘Normaliseren’, ‘Integraal werken’ en
‘Kwetsbare gezinnen’, waar bij elk 3 ExpEx betrokken zijn (waarvan in totaal 6 uit MiddenHolland).
Elk leernetwerk heeft 6 bijeenkomsten gehad. Daarnaast zijn er 2 bijeenkomsten met alle
ExpEx en de leernetwerktrekkers geweest. En 2 bijeenkomsten met de Verbindingsgroep,
waarbij de visie vanuit de ExpEx op de samenwerking binnen de leernetwerken is
gepresenteerd.
Ook hebben we samen met een van de leernetwerken een het symposium ‘Samenwerken
met gezinnen’ georganiseerd, wat we hebben voorgezeten. Daar is ook een filmpje voor
gemaakt.




Omdat de meerwaarde van de samenwerking met ExpEx is gebleken, wordt de opdracht en
samenwerking voortgezet voor het komend jaar. Daarnaast is er een nieuwe opdracht
geformuleerd voor 3 uur per week, om ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis te borgen
binnen de gehele werkplaats SAMEN.
Werkgroep Pleegzorg: We sluiten bij de overleggen van het deelproject Pleegzorg aan, van
Gewoon Thuis Jeugd.
We zijn met ExpEx betrokken bij het ontwikkelen van ‘het Toekomstplan’, waar drie
bijeenkomsten voor zijn geweest waarbij we hebben meegedacht over de vorm en inhoud.
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In het kader van het Landelijk Transformatiefonds Zorg voor de Jeugd heeft
Midden-Holland onder andere ingezet op het effectiever samenwerken in de
jeugdbeschermingsketen.
De coördinator heeft zich wekelijks 2 uur ingezet voor het ‘Teammodel’ (zoals de
samenwerking is gaan heten). Door aanwezig te zijn bij de overleggen en terugkoppeling te
geven van de voorgelegde thema’s, die we aan ExpEx en jongeren met ervaring hebben
voorgelegd. We hebben een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit ExpEx, jongeren
met ervaring en (pleeg-)ouders met ervaring. En zijn drie keer samengekomen.
Future the Crowd is een platform voor jongeren, wat zich nog aan het ontwikkelen is. We zijn
gevraagd of er een aantal ExpEx ambassadeur van dit platform zouden willen zijn. Er zijn vier
ExpEx betrokken, waarbij gezamenlijke content wordt gemaakt met als doel meer begrip en
openheid te creëren.
We begeleiden een groepje van 6 RealStars: leerlingen van het Driestar College die zes
maanden lang voor vier uur per week aan de slag gaan om een maatschappelijk product of
dienst te creëren. Ze hebben zich bij ons ingezet om kwetsbaarheid te bespreken, meer oog
te hebben voor jongeren waar het niet zo goed mee gaat en om stigma tegen te gaan. In
februari 2022 zal dit project van Samen voor Goud afgerond worden.
De gemeente heeft het ‘Plan van aanpak jongvolwassenen NJI regio Midden-Holland’
opgesteld, waarbij men extra in wilt zetten op aandacht voor de overgang 18-/18+. Dit
pakken we met ExpEx Midden-Holland op, waarbij we verschillende manieren aandacht
geven aan deze overgang.
We bieden OCO (Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning) al aan in Midden-Holland, maar nog
niet specifiek voor en door jongeren. 5 ExpEx zijn opgeleid tot OCO en zullen nu enige tijd on
the job getraind worden, waarna ze zelf casussen op zullen kunnen pakken.
Ook hebben we aandacht voor de informatievoorziening over vervolg zorg, het toekomstplan
en aanvullende relevante informatie voor jongeren in deze fase. Dit doen we door in te
zetten op social media rondom dit thema door middel van bijv. vlogjes, filmpjes, mogelijk
een podcast. Allemaal rondom dit thema en de Big 5.
Tenslotte willen we letterlijk een podium geven aan ervaringen m.b.t. 18-/18+. Experience
On Stage is een gelijkwaardige samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en hulpverleners:
zonder theaterervaring, maar met een rugzak vol professionele én persoonlijke ervaringen.
We hadden alles gepland en gepromoot. Er waren al 75 aanmeldingen voor de voorstellingen
en we hebben een eerste oefendag gehad met 6 enthousiaste hulpverleners en 6
enthousiaste ExpEx. Helaas hebben we er voor moeten kiezen het ervaringstheater en de
social mediacampagne tijdelijk stil te leggen, in verband met de strengere maatregelen. We
zijn voornemens dit in 2022 op te pakken.
De coördinator van ExpEx Midden-Holland werkt via een detacheringsovereenkomst 12 uur
als ervaringswerker bij het FACT-team van Youz Midden-Holland. Deze samenwerking is
waardevol, omdat ze op deze manier veel jongeren tegenkomt die aan ervaringsmaatjes van
ExpEx gekoppeld kunnen worden, die ze (of collega’s van Youz) meeneemt naar
ervaringscafés of op andere wijze betrekt. Ze zal ook onderdeel worden van het team van de
nog op te zetten deeltijd behandelgroep van Youz Midden-Holland, die rond maart 2022 zal
starten. Ervaringsdeskundigheid is daar een belangrijk onderdeel, waar ook een rol voor
ExpEx is weggelegd.

Gemeente
Krimpenerwaard
Midden-Holland
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Overleggen/bijeenkomsten bijgewoond met uitleg
-Overleg m.b.t. verjaardagskaarten voor 18-jarigen.
-1x Bijeenkomst m.b.t. signaleringsplannen, waarbij vijf ExpEx
hebben meegedacht met medewerkers van Youz over de vorm,
inhoud en de toegevoegde waarde van signaleringsplannen.
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-2x Netwerktafel overleg, waar we aandacht hebben gegeven aan
de ervaringscafés
-Youz Midden-Holland gaat een deeltijdbehandeling starten. We
zijn gevraagd om hier met ExpEx een rol in te vervullen. We
hebben een eerste bijeenkomst gehad om te brainstormen over
hoe een deeltijd behandelgroep eruit zou moeten zien.

Wervingsacties
We wilden dit jaar mee doen aan de Social Run, een estafetteloop van ruim 555 km in 48 uur met als
doel bespreekbaarheid en begrip rondom psychische aandoeningen te stimuleren. We hebben
deelnemers geworven om hard te lopen, fietsen, eten te verzorgen, of wilden rijden met een busje
enz.
Helaas als gevolg van corona, waren er te veel mensen die toch niet konden of durfden mee te doen.
We hebben ervoor gekozen ons terug te trekken en hebben een eigen loop georganiseerd in het
weekend van de Social Run. Hier hebben 8 lopers aan meegedaan.
Netwerkacties
In het kader van de landelijke aandacht voor zorgpersoneel, wilden we ook hier in Midden-Holland
ons steentje bijdragen. We hebben met jongeren kaarten gemaakt met ‘Ik zie jou’ en deze met een
persoonlijke boodschap op ieder, uitgedeeld bij de medewerkers van Youz Midden-Holland.
Communicatie en Pr
We hebben een werkgroep van 5 ExpEx en de coördinator die samen content voor social media
maken. We zijn structureler berichten gaan posten en delen. Belangrijk onderdeel daarvan is de
maandelijkse nieuwsbrief die we zijn gestart, waarop de reacties vanuit het werkveld enthousiast
zijn.
Vrijwilligers uitgestroomd naar betaald werk? (Social return on investment)
Eén vrijwilliger is aangenomen als projectmedewerker ExpEx Midden-Holland.
Eén vrijwilliger is na het behalen van haar ExpEx certificaat doorgestroomd naar een leer-werktraject
bij Kwintes, tot ervaringsdeskundige.
Eén vrijwilliger heeft bij KernKracht een leerwerkplaats (op vrijwillige basis).
Eén vrijwilliger is betrokken bij de campagne die het Vergeten Kind in 2022 zal gaan voeren. Hier
worden in 2021 al de voorbereidingen voor getroffen.
Andere activiteiten landelijk
 CCE: We zijn betrokken bij het project ‘Jeugdzorgplus’ van de CCE. Hierin is een ExpEx
onderdeel van een consulententeam van de CCE rondom een bepaalde casus. Afgelopen jaar
zijn we bij 5 casussen betrokken en hier zijn 19 contactmomenten voor geweest.
Tijdens de kernteambijeenkomst heeft de ervaringsdeskundige een presentatie gegeven met
als onderwerp de visie vanuit ExpEx op het project.
 We zijn met drie ExpEx betrokken bij het onderzoek vanuit ZonMw ‘Als suïcide en suïcidale
uitspraken mijn dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?’ Waarbij één van de ExpEx
mede onderzoekster was.
Naast het onderzoeksverslag en de publiekssamenvatting is er een film en kalender als
eindproduct gemaakt.
We hebben 2x een workshop gegeven over ‘Jeugd in onderzoek’ en 2x een voorlichting
gegeven over het onderzoek.
 We zijn betrokken bij een project van de academische werkplaats Inside-Out, die staat voor
het integraal aanpakken van het beantwoorden van kennisvragen die spelen. Dit project heet
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4.7

‘Kort & krachtig en richt zich op het vraagstuk normalisatie: Hoe kunnen kinderen
en jongeren die uit huis worden geplaatst 'zo thuis mogelijk' opgroeien?
Hier zijn 10 bijeenkomsten van geweest en 2 netwerkbijeenkomsten, waar de betrokken
ExpEx mede-kartrekker van is.
Eén ExpEx is gevraagd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, om het cliëntperspectief
te vertegenwoordigen in de begeleidingscommissie van het onderzoek: Veiligheidsbeleving
jongeren in verblijf. Daar is één introductie en twee bijeenkomsten voor geweest.
2 ExpEx hebben hun ervaringen gedeeld bij het Caring Community Festival.
We hebben een Nieuwjaarsfeest ExpEx en een landelijke bijeenkomst ExpEx georganiseerd,
waar 2 ExpEx van Midden-Holland de aftrap van de ervaringscafés voor elke regio hebben
gegeven.
We hebben een bijeenkomst ‘Gedeelde ervaringskennis depressie’ georganiseerd. Eén van
de ExpEx uit Midden-Holland heeft deze bijeenkomst geleid, waarbij er ervaringen m.b.t.
depressie zijn gedeeld.
Voor de Landelijke Agenda Suïcidepreventie van het ministerie van VWS en 113 is er een
project gestart wat professionele inzet van ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit tot doel
heeft.
Een van de onderdelen van dit project is het opleveren van een adviesnota door een
kerngroep van 6 (familie)ervaringsdeskundigen en 6 professionals. De taak van deze
kerngroep is te onderzoeken hoe men de inzet van ervaringsdeskundigheid op het gebied
van suïcidaliteit vorm kan geven in de praktijk. Een van onze ExpEx is gevraagd als lid van dit
kernteam. Hier is een kennismakingsgesprek en een bijeenkomst voor geweest.
Number 5 Foundation en ZonMw hebben de handen ineengeslagen om de positie van
jongeren in participatief onderzoek te versterken. Ze vinden het belangrijk dat onderzoekers
en jongeren gelijkwaardig samenwerken en onderzoek voortbouwt op alle
ervaringsdeskundigheid die er al is. Daar is een werkgroep voor samengesteld, waar één van
onze ExpEx voor is gevraagd. Er zijn afgelopen jaar 2 bijeenkomsten geweest. \
Vanuit het rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld om betere hulp voor kinderen en
gezinnen waarbij sprake is van meervoudige, complexe problematiek te realiseren.
Hiervoor zijn door het Bovenregionaal expertise netwerk (BREN) relevante
netwerkpartners/disciplines (zogeheten bouwteams) uitgenodigd om met elkaar te
brainstormen over wat ervoor nodig is om invulling te geven aan de desbetreffende thema’s.
Eén ExpEx neemt deel aan het bouwteam met het thema: Mag ik meer tijd en onverdeelde
aandacht voor mijn ingewikkelde problemen? Er zijn twee bijeenkomsten geweest.

Cliëntenparticipatie Midden-Holland

KernKracht organiseert iedere 6/8 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.
Voor de (O)GGz is nog niet alles lokaal geregeld, het inzicht in het regionale aanbod en hoe de
aansluiting lokaal loopt ontstaat onder andere door dit overleg.
Dit overleg vergemakkelijkt de contacten en is de verbindende schakel bij het informele netwerk. Aan
de behoefte aan kennisuitwisseling op bepaalde thema’s wordt voldaan.
De signalen vanuit de verschillende raden worden geïnventariseerd en meegenomen naar de eigen
achterban. Ook worden ze als input gebruikt voor de collectieve belangenbehartiging van
KernKracht.
KernKracht heeft de volgende activiteiten uitgevoerd in Midden-Holland:
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•
•
•
•
•

Contacten onderhouden met afgevaardigden en de raden;
Bijdragen in het op peil houden of mogelijk uitbreiden van (O)GGz vertegenwoordiging in de
cliëntenraden en adviesraden van gemeenten en zorginstellingen in Midden-Holland;
Nieuwe raden (alle zorgaanbieders sociaal domein) betrekken;
Radenoverleg gemiddeld 6-7 keer per jaar
Radenoverleg 3 x per jaar met wethouders en ambtenaren sociaal domein.

In 2021 hebben wij door de coronamaatregelen de overleggen digitaal plaatsgevonden. Tevens
bespreken we de regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de GGZ, maatschappelijke opvang en
het sociaal domein. Drie 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.
De overleggen met de wethouders en ambtenaren uit Midden-Holland hadden de volgende
thema’s:
25-2-2021 - Persoonsgebonden Budget (PGB)
8-7-2021 - Daklozenopvang Midden-Holland na Corona?
- Hoe gaan we om met niet rechthebbende daklozen in Midden-Holland?
- Ouder(s)participatie & cliëntenparticipatie in Midden-Holland
11-11-2021 - Nieuwe projecten rondom (daklozen) opvang in Midden-Holland
(housing first/waakvlamfunctie, maatwerkwoningen, jongerenperspectief)
- Gedeelde Zorg Midden-Holland
Daarnaast zijn er verschillende thema’s aan bod gekomen tijdens de bijeenkomsten:
- Toename eenzaamheid
- Clientenparticipatie / medezeggenschap 3.0
- WMCZ
- Jeugd
- Wachtlijsten in Midden-Holland
- Mantelzorg (O)GGZ Midden-Holland
Ook zijn de gemeenschappelijke knelpunten weer geïnventariseerd en de volgende punten kwamen
aanbod:
- Wachtlijsten
- Het gebied is te groot om iedereen te kunnen bereiken als raad.
- Ambulantisering maakt dat raden (op locatie) de ambulante cliënten niet voldoende
bereiken.
- Het vroegtijdig betrekken van de raad door organisaties.
- Breder organiseren/netwerk om voor cliënten medezeggenschap mogelijk te maken en voor
raden om input te krijgen.
- Het contact van de raden onderling en raden sociaal domein.
- Hoe komen signalen bij de gemeente en wat wordt hier mee gedaan?
- Actief ophalen van signalen; hoe kunnen we dat vormgeven?
- Bezetting van de raden is minimaal
- Digitaal overleggen blijft een knelpunt voor cliënten. Tijdens de lockdown is de privacy niet
altijd geborgd (huisgenoten die meeluisteren) en buiten dat lopen zij tegen data kosten aan.

Jaarrapportage 2021 Krimpenerwaard

29

4.8

HerstelHuis

Er is door de 5 gemeenten van Midden-Holland subsidie toegekend voor de realisatie van een
HerstelHuis uiterlijk eind 2022 in Midden-Holland.
Eind 2020 is er een nieuwe projectleider aangesteld op dit project. Deze is in dienst van KernKracht.
Dit waarborgt korte lijntjes, betrokkenheid en samenwerking met andere formele en informele
partijen in de regio. Inmiddels is er een stuurgroep geformeerd, bestaand uit een
vertegenwoordiging van de 5 gemeenten in Midden-Holland (te weten Sara Does, Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en Clara Kooreman, Gemeente Krimpenerwaard), GGZ Rivierduinen, diverse
woningbouwcoöperaties en KernKracht. Binnen de stuurgroep wordt o.a. nagedacht over duurzame
financiële inbedding van dit herstelinitiatief en huisvesting. Gezien de hoge druk op de woningmarkt
in Midden-Holland is vooral huisvesting een lastige.
Begin 2021 is er ook een werkgroep gevormd uit ervaringsdeskundige vrijwilligers van KernKracht.
Deze werkgroep bezint zich op en geeft uitvoering aan het vinden van een geschikte locatie,
communicatie & PR, werving & selectie van vrijwilligers, invulling herstelactiviteiten en inrichting
locatie. Het is mooi om te zien hoe mensen doe eerder zelf gebruik gemaakt hebben van
herstelaanbod, zich nu zelf op vrijwillige basis inzetten dit aanbod binnen de eigen regio beschikbaar
te stellen.
Afhankelijk van wanneer het pand ter beschikking komt en totdat er een intentieverklaring getekend
is door de nu betrokken partijen, gaat de zoektocht naar een geschikte locatie verder.
In tussentijd lopen er gesprekken tussen de gemeenten en de zorgverzekeraar VGZ m.b.t.
afstemming van duurzame financiële inbedding van dit nieuwe herstelaanbod in Midden-Holland.

4.9

Informatie bundelen en verstrekken

TeamVoer (maandelijks)
Maandelijks wordt er een informatiebrief gemaakt waar nieuws over de organisatie wordt gedeeld
met alle medewerkers (werknemers en vrijwilligers) en de Raad van Toezicht. Hierdoor blijft iedereen
goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zeker in Coronatijd belangrijk omdat we elkaar veel
minder konden ontmoeten.

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

Website
KernKracht wil cliënten, naastbetrokkenen en andere belangstellenden op de hoogte houden van
ontwikkelingen in de (O)GGZ en de cliëntenparticipatie in Midden-Holland en informatie geven over
algemene ontwikkelingen in de zorg.
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De website is bij uitstek geschikt om dossiers over bepaalde projecten te herbergen.
Bezoekers kunnen dan de ontwikkeling van een project of onderwerp volgen. Deze informatie is voor
iedereen toegankelijk. Er is door vrijwilligers in 2021 veel tijd gestoken in de update van onze
website.

Social media: Twitter/Facebook/Instagram/LinkedIn
KernKracht is actief op sociale media.
De activiteiten van KernKracht worden hierdoor wekelijks inzichtelijk. Het is belangrijk informatie te
delen en te bundelen waardoor een breed publiek wordt bereikt. Ook zijn Twitter, Facebook,
Instagram en LinkedIn voor KernKracht een belangrijke informatie-/netwerkbron.
De projecten ExpEx Midden-Holland voor jongeren en de straatadvocaat hebben zelf ook een
Instagram en Facebookaccount. Tevens heeft ExpEx een eigen nieuwsbrief voor jongeren.
Flyers/ Folders
Kernkracht heeft in 2020/2021 een investering gedaan in het ontwikkelen van een nieuwe look & feel
en daardoor zijn alle folders weer herschreven en aangepast in de nieuwe stijl. Deze nieuwe
look&feel is gelanceerd in 2021 en nieuwe flyers zijn verspreid.

4.10 Bijeenkomsten en overleggen
KernKracht heeft deelgenomen aan de volgende overleggen in Midden-Holland:
 Netwerkoverleg TOZO (Transmuraal netwerk Midden-Holland);
 Fysieke overlegtafel Wmo
 Fysieke overlegtafel Jeugd
KernKracht heeft samen met het Transmuraal Netwerk en GGz Rivierduinen het initiatief genomen
om het Netwerk Mentale Gezondheid te starten. Hier is in 2021 de eerste digitale bijeenkomst voor
geweest.
KernKracht heeft met Meddis het initiatief genomen om te zorgen dat er voor de problematische
wachtlijsten in de GGZ een transfertafel voor de regio Midden-Holland zou komen. Dit overleg was
een voortgang op taskforce Wachtlijsten. GGz Rivierduinen heeft dit zoals landelijk was gevraagd
opgepakt. In 2021 zijn de eerste bijeenkomsten geweest. In 2022 gaat de transfertafel van start.

5.

Bovenregionale en landelijke inzet

5.1

Bovenregionale trainingen/workshops




ROC Mondriaan Den Haag, school voor Orde en Veiligheid 2 workshops, bereik 66 leerlingen, 6
betrokken ervaringsdeskundigen.
HBO Leiden Social Work 3 gastlessen ong. 45 leerlingen 18 betrokken ervaringsdeskundigen

De bovenregionale activiteiten zijn met name voorlichtingen en herstelinterviews op mbo en HBO
scholen. Deze activiteiten zijn vooral bedoeld als leerplekken voor de nieuwe ervaringsdeskundigen.
Op deze plekken worden altijd veel vragen gesteld. De voorlichters leren daarbij in de praktijk om
goed om te gaan met het uitdiepen en hierbij tijdig hun grenzen aan te geven (leereffect). De
herstelinterviews en voorlichtingen worden voorbereid en geëvalueerd om dit leereffect te
verankeren.
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5.2

Landelijke werkgroepen

Themagroep Suïcidepreventie en suïcidaliteit MIND.
We nemen deel aan deze themagroep en werken aan een regionaal/lokaal aanbod en dekkend
netwerk van suïcidepreventie aanbod.
Maatschappelijke opvang
 Overleg straatadvocaten
 Adviescommissie landelijke toegang MO & BW
Jeugd
landelijk overleg ExpEx projecten
Expertisegroep Jeugd, MIND
Zie onder kopje ExpEx ook de landelijke activiteiten.

5.3

Provinciaal overleg

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

5.4



Landelijke bijeenkomsten
Straatdokterssymposium (digitaal)
Crisiskaartoverleg (digitaal)

Landelijke ontwikkelingen
In het land zijn vele soortgelijke regionale cliëntenorganisaties als KernKracht: ook wel
zelfregiecentra en herstelinitiatieven genoemd.
Door de jaren heen werken wij intensief samen door expertise te delen, gezamenlijk onderzoek en
samenwerking op het gebied van inzet van ervaringsdeskundigheid. Deze samenwerking wordt nu
Geïntensiveerd door een branchevereniging Zelfregie/herstelorganisaties te realiseren. Volgens het
hoofdlijnenakkoord GGZ creëren de steunpunten/zelfregiecentra een kansrijke context voor herstel,
door het principe ‘Voor en Door’ en de inzet van de persoonlijke ervaringskennis. De komende jaren
bundelen wij onze kennis en krachten en versterken hiermee de positie van mensen met een
psychische kwetsbaarheid in Midden-Holland. Met 12 organisaties waaronder KernKracht is er een
subsidie aangevraagd in 2019 en gehonoreerd. Wij zijn blij met de landelijke waardering en de
financiële ondersteuning om een stevige branchevereniging op te richten.
NVSH
Voor de zomer is er besloten tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en
Herstel (NVZH) in het najaar is hierover een pamflet gepubliceerd. Ook is er een bestuur
samengesteld.

5.5

Trainingen ExpEx (eigen middelen)

KernKracht is de ontwikkelaar van de training ExpEx en geeft landelijk de training tot ExpEx. De
jongeren worden opgeleid tot ervaringscoach/ adviseur. Jongeren die de training hebben afgerond
kunnen bij gebleken geschiktheid opgeleid worden tot trainer. Ervaren ExpEx trainers leiden zelf
inmiddels ook al nieuwe trainers op.
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Landelijke trainingen
Het idee achter de methode van de ExpEx trainingen is dat er een soort sneeuwbaleffect ontstaat.
KernKracht geeft de 1e training, leidt daarna in een 2e training een geschikte geslaagde deelnemer op
tot co-trainer. Tijdens de derde training daarna wordt weer een nieuwe co-trainer opgeleid. De
opgeleide trainers mogen in de eigen organisatie/regio de training geven en het trainingsmateriaal
gebruiken. Dan kunnen ze zelf verder nieuwe cursisten opleiden tot ExpEx en kan het
project/organisatie zelfstandig verder.
Eind 2013 is de eerste ExpEx training gegeven. Inmiddels is de training 38 keer gegeven (35 keer
vanuit KernKracht en 3 x door trainers uit de eigen externe organisaties) en zijn er landelijk bijna 380
jongeren opgeleid tot ExpEx waarvan 20 als ExpEx trainer (de opgeleide trainers zijn dus ook allemaal
jongeren/ jong volwassenen). Er zijn 11 steden/ regio's aangesloten in een informeel landelijk
platform c.q. samenwerkingsverband om successen en problemen te delen. Lokale inzet gebeurt
door de ExpEx coördinator in de betreffende regio. Landelijke coördinatie gebeurt vanuit Stichting
ExpEx, website www.expex.nl.
ExpEx trainingen zijn door Corona maatregelen deels stil komen te liggen. Omdat trainingen op de
uitzonderingenlijst van Rijksoverheid staan kunnen organisaties ervoor kiezen de training wel door te
laten gaan. De meeste organisaties hebben ervoor gekozen om geen extra risico te lopen en fysieke
trainingen stil te leggen. Het stil leggen of niet kunnen starten heeft grote impact op jongeren. Extra
jammer is dat de training juist bedoeld is voor jongeren die na de training andere jongeren kunnen
ondersteunen.
Digitale training
Genoodzaakt door Corona is er in 2020 een digitale training ontwikkeld. Hoewel deze trainingsvorm
niet de voorkeur heeft is hij wel noodzakelijk gebleken. Als eerste is de training gegeven door de
trainers die hem namens KernKracht ontwikkeld hebben.
ExpEx trainingen zijn afgelopen jaar afgerond of gestart in:
Gelderland, Flevoland, Amsterdam, Friesland, Holland Rijnland
Quotes van deelnemers aan de training:
Van een hulpverlener uit een organisatie waar we ExpEx hebben opgeleid: “Het is voor mij heel
leerzaam om jullie grondhouding en jullie out-of-the-box manier te zien, tegenover al dat
psychologische gebrabbel dat ik dagelijks meemaak. Dank daarvoor.”
Van een ExpEx deelneemster over een trainer: “Je hebt veel meegemaakt en wijsheid verkregen door
jouw eigen proces te doorlopen. Dat je dit op deze manier met ons wilt delen is inspirerend en
empowerend.”
Van een ExpEx deelnemer: “Ik ben een stuk stabieler geworden en heb veel minder last van ongepaste
huilbuien. Doordat het er mag zijn is het ook een minder grote last.”
Van een ExpEx deelneemster, ook studente 2e jaar HBO Social Work met Ervaringsdeskundigheid: ”Ik
heb veel aan deze training gehad. Het was fijn ook in de praktijk te oefenen met delen over mezelf en
om veel ervaringsverhalen van anderen te horen. En ik heb meer inzicht in de meerwaarde en het
werk en de rol van ervaringsdeskundigen en hoe ik dat uit kan leggen.
Van een deelnemer uit de Vervolgtraining Voorlichter KernKracht: “Ik heb veel geleerd van de
feedback en ben van onzeker naar zeker gegaan. Ik voel me minder eenzaam en heb meer
zelfvertrouwen.”
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5.6

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Voor vier regio’s in Zuid-Holland bieden we onafhankelijke cliëntondersteuning met specifieke
expertise voor de GGz binnen de Wlz. We leveren de onafhankelijke cliëntondersteuning conform de
overeenkomsten met de zorgkantoren. Landelijke collega organisaties zijn Zorgbelang, MEE,
CliëntondersteuningPlus. Sinds 2021 is de Wlz ook toegankelijk voor de GGz. De overgang naar de
Wlz heeft tot vragen geleid bij vooral familie en betrokkenen omdat de zorg niet altijd één op één
over te zetten is van Wmo, Zorgverzekering naar Wlz.
Bovenregionale beschikbaarheid
Naast onze eigen regio bieden we ook in de regio’s Rotterdam, Zuid-Holland Noord en Haaglanden
onafhankelijke cliëntondersteuning. Met ieder zorgkantoor hebben we een leveringsovereenkomst.
In 2022 bieden wij alleen nog onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ met specifieke expertise voor
de GGz binnen de regio Midden-Holland.
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6.

Ontwikkelingen, knelpunten 2021/2022

Coronacrisis
In 2021 werden we nog steeds geconfronteerd met lockdowns en moesten we onze werkzaamheden
aanpassen aan de situatie. Onze spreekuurlocaties gingen soms dicht, of waren alleen op afspraak
bereikbaar. Medewerkers hebben gelukkig veelal hun werkzaamheden digitaal of telefonisch kunnen
voortzetten. Ook konden niet alle vrijwilligers hun werk voortzetten vanuit huis, ook is er extra steun
aan de vrijwilligers gegeven waar dat nodig was. Er zijn ook telefooncirkels, appgroepen zoom
overleggen tussen de vrijwilligers ontstaan. Ook hadden de vrijwilligers wekelijks een digitaal
koffiemoment waar ze elkaar toch konden ontmoeten.
We zien nu nog mengvormen van half digitaal en half fysiek die waarschijnlijk blijvend zijn. We
kunnen het digitale aanbod makkelijk weer opschalen mocht dit nodig zijn. We zijn op de ‘anderhalve
meter samenleving’ ingericht zolang als dat nodig is. We kunnen nu nog niet zien wat de
consequenties zijn op langere termijn, maar wij verwachten wel een toename in het gebruikmaken
van onze diensten. Daar hebben wij de personele bezetting eigenlijk niet voor, maar zullen in overleg
gaan als dit moge blijken.
We zien al een flinke toename van aanvragen bij het maatjesproject in het kader van eenzaamheid.
Inmiddels is er een wachtlijst en zijn we aan het nadenken hoe we op andere creatieve manieren
wellicht de wachtlijst kunnen verkleinen. Eigenlijk heeft dit project meer uren qua coördinatie nodig,
er is nu 8 uur beschikbaar per week.
Voortgang Ervaringscafes in de regio
Vanwege een subsidie voor de organisatie van Ervaringscafes in de regiogemeenten van het
ministerie van VWS vanuit het deltaplan Jeugd deze organiseren. We hebben twee nieuwe
medewerkers aangenomen, waaronder een ExpEx jongvolwassene. De subsidie liep tot eind 2021,
we hebben in elke regiogemeente maandelijks ExpEx Ervaringscafes georganiseerd.
We hebben middels een aanvraag bij het Oranjefonds en MIND vanuit het programma Herstel
Dichtbij dit project kunnen continueren. In december kregen we het mooie nieuws dat onze
aanvraag is gehonoreerd. Dit project loopt 3 jaar wat betekent dat we voor 3 jaar de lokale
ervaringscafes voor alle regiogemeenten 2 keer per maand gaan organiseren. We zijn erg blij met
deze continuering. Binnen deze aanvraag hebben we ook de borging van medezeggenschap voor
jongeren in Midden-Holland een plek gegeven.
Nieuw project ondersteuning Mantelzorg GGz (2022)
In 2022 starten we dit nieiuwe project dankzij regionale middlemn van de 5 gemeenten. Dit project is
erop gericht de familie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in Midden-Holland te
ondersteunen. Door middel van training zetten mantelzorgers van (O)GGz-cliënten hun ervaringen in
ten behoeve van andere familieleden van mensen met psychische problematiek. We gaan ervan uit
dat dit bijdraagt aan de versterking van de maatschappelijke positie van de mantelzorgers van
(O)GGz-cliënten.
We gaan een groep mantelzorgers GGZ werven en trainen. Deze familie ervaringsdeskundigen
kunnen worden ingezet bij OCO-spreekuren, bij mantelzorgsteunpunten bij de netwerkpartners en
op individuele vraag.
Nieuw project Alle Jongeren een thuis (2022)
Zeven organisaties die zich inzetten tegen dakloosheid hebben hun krachten verenigd om in
gezamenlijkheid zich in te zetten en meer geluid te maken richting de landelijke politiek met als doel
om dakloosheid onder jongeren uit te bannen. Dat zijn de volgende organisaties: het Basisberaad
Rotterdam, Don Bosco Amsterdam, Housing First Nederland, het Jongerenpanel de Derde Kamer,
Straat Consulaat Den Haag, U2B-Heard in Utrecht en KernKracht. We willen in gezamenlijkheid de
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collectieve belangen van dakloze jongeren behartigen en daarvoor meer aandacht te vragen
bij de landelijke politiek.
Daarvoor hebben we een aanvraag gedaan bij het Kansfonds, deze is gehonoreerd. Daarnaast
hebben we ook extra middelen voor ondersteuning jongeren gekregen per organisatie. Tevens wordt
er een landelijke lobbyist aangesteld vanuit de gezamenlijke middelen.
Knelpunten
KernKracht steeds meer lokaal
In de beleidsvoornemens hebben we al langer de wens beschreven om steeds meer lokaal te gaan
werken. Door Corona en daardoor ook minder inzet van vrijwilligers is dit nog niet gelukt. We merken
ook dat dit veel tijd en inzet koste n we daar eigenlijk een projectleider op zouden nodig hebben.
Toch maken we mooie stapjes met o.a. de lokale Ervaringscafes in elke gemeente.
Wachtlijst maatjesproject
Eenzaamheid, weinig sociale contacten en een klein of geen sociaal netwerk komen veel voor bij
mensen met psychische kwetsbaarheid. De vraag naar een maatje om een vertrouwelijk contact mee
op te bouwen en samen stappen naar buiten te kunnen zetten, is nog steeds groeiende. Aan de
andere kant is het lastig vrijwilligers te vinden die affiniteit met de doelgroep hebben en de intentie
hebben voor wat langere tijd maatje te willen zijn.
Deelnemers en verwijzers weten de weg naar KernKracht goed te vinden. De wachtlijst loopt op. Bij
nieuwe aanvragen wordt altijd gecheckt of mensen niet elders (bij maatjes van welzijnsorganisaties,
Humanitas e.d. of een groepsactiviteit) terecht kunnen. Veel deelnemers bleken toch een maatje van
Kernkracht nodig te hebben. Hun problematiek bleek te ‘zwaar’ voor andere maatjesprojecten of
omdat zij angstig zijn in sociale contexten/ groepen, waardoor zij 1 op 1 contact prefereren.
KernKracht wordt gesubsidieerd om 20 koppels te begeleiden. Inmiddels is deze grens overschreden.
Met 23 koppels en 36 deelnemers op de wachtlijst kan de kwaliteit van de begeleiding niet optimaal
plaats vinden. Veelal krijgen we de feedback dat zowel deelnemers als maatjes meer contact zouden
willen. Dat is helaas met het huidige aantal coördinatie uren niet mogelijk.
CAO loonsverhoging
De CAO GGz heeft van 2019 t/m 2021 een loonsverhoging gekregen van 8,1 %. Hiervoor is geen
rekening gehouden met de toekenningen t/m 2021
Ook in 2022 t/m 2024 is er weer een loonverhoging van 2% ieder jaar.
We hopen dat de gemeente met de toekenning in 2023 rekening houdt met deze loonsverhogingen
volgens de CAO GGz.
Van regionaal naar lokaal
Gezien de gemeenten op regionaal niveau hebben besloten dat de projecten Ervaringsdeskundigheid
en Herstel & Participatie vanaf 2021 voortaan lokaal gesubsidieerd gaan worden, is het onzeker wat
de gemeenten afzonderlijk zullen besluiten en of dit voldoende zal zijn om deze projecten te kunnen
blijven uitvoeren. Dit geeft onzekerheid voor twee belangrijke projecten binnen onze organisatie.
Voor 2022 hebben alle gemeente het volledige budget voor beide projecten toegezegd waar we zeer
dankbaar voor zijn!
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Bijlage 1

Schema omschrijving projecten

Aanbod 2021
Project
Doelen

Omschrijving

Straatadvocaat
volwassenen

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.

Straatadvocaat
Jongeren

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
dak-en thuislozen

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.

Ervaringsdeskundiheid

Onafhankelijke cliëntondersteuning (O)GGz wordt gegeven
op de inloop op de 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.
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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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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.

ExpEx

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.

Herstel & Participatie

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
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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 eruitziet,
contactpersonen,
opnamewensen, bejegening,
medicatie en ook praktische
wensen, zoals wie er voor de
post, planten e.d. zorgt. Cliënten
worden ondersteund bij het
maken van de Crisiskaart als er
voldoende afstand is tot de laatst
doorgemaakte crisis door
ervaringsdeskundig getrainde
formele en informele
ondersteuners. Aan de hand van
een vragenlijst wordt een
crisiskaartplan gemaakt. De
Crisiskaart is een samenvatting
van dit plan. De cliënt bepaalt zelf
wat erop komt en wie er bij
betrokken worden. Met alle
betrokkenen wordt het plan
doorgesproken en ondertekend.
Het werkt als een overeenkomst,
die slechts overruled kan 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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Cliënten
participatie

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

OCO

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 vormgeven
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

Participatie & werk (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 deelnemen 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. De
deelnemers krijgen een training van 12 bijeenkomsten
gedurende het jaar
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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
(IPS). 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.

Inzet ervaringsdeskundiheid bij
schuldenproblematiek (Gouda)

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 schulden en 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.
5. Opgeleide ervaringsdeskundigen van KernKracht kunnen
bijdragen aan een duurzame aanpak om te zorgen dat het
aantal mensen met schulden daalt.
6. Inzicht en advies geven rondom beleid schulden en
armoede.
7. Taboe doorbreken op het hebben van schulden
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Dit is een aanvullend aanbod
voor burgers met
schuldenproblematiek om ze eén
op één te ondersteunen met
opgeleide ervaringscoaches.
Tevens deel te kunnen nemen
aan lotgenotengroep, een
zogenaamde Krachtgroep.
Hiermee is er de mogelijkheid om
uit het sociaal isolement te
komen/ schaamte te overwinnen,
herkenning bij elkaar te vinden,
meer inzicht te krijgen en zeker
ook een stimulans te vinden het
hoofd te bieden aan het
ingewikkelde proces van
schuldhulpverlening.
Daarnaast zijn de
ervaringsdeskundigen een
adviseur voor de gemeenten en
schuldhulpverleners met
betrekking tot beleid en de
uitvoering hiervan.

Bijlage 2

Stakeholders
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Bijlage 3 Organogram KernKracht

Raad van Toezicht
3 leden

Directeur-bestuurder

Vrijwilligers

2 Teamleiders

- Receptie
- KrachtVoer

Secretaresse

-Website

Project Straatadvocaat
(volwassenen & jeugd)

Daklozenoverleg
& Vrijwilligers

Project Herstel &
Participatie

Project Onafhankelijke
cliëntondersteuning

Ervaringsdeskundigen/
Vrijwilligers

(OCO)

Ervaringsdeskundigen/
Vrijwilligers

Project
Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen/
Vrijwilligers

Project ExpEx landelijk
(Eigen inkomsten)
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Project ExpEx

Ervaringsdeskundigen/
Vrijwilligers

Project inzet
ervaringsdeskundigen bij
schuldenproblematiek

Ervaringsdeskundigen/
Vrijwilligers

Project
Cliëntenparticipatie

Radenoverleg
(cliëntenraden,
familieraden & raden
sociaal domein)

Bijlage 4

Afkortingen

BCMB :

Beroepsvereniging Cliëntondersteuners voor mensen met een Beperking

BRP

:

Basis Registratie Personen

CCE

:

Centrum voor Consultatie en Expertise

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

LVB

:

Licht Verstandelijke Beperking

MO

:

Maatschappelijke opvang

OCO

:

Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning

(O)GGz :

Openbare geestelijke Gezondheidszorg

PEH

:

Psychiatrische Eerste Hulp

POH

:

Praktijk Ondersteuner Huisarts

RCO

:

Regionale Cliënten Organisatie

SWOS :

Stichting Welzijn Ondersteuning Schoonhoven

Vip

:

Vrijwilligers Informatie Punt

VO

:

Voortgezet Onderwijs

VZ

:

Verslavings Zorg

Wlz

:

Wet langdurige zorg

Wmo :

Wet maatschappelijke ondersteuning

WRAP :

Welness Recovery Action Plan

ZZP

:

Zorg Zwaarte Pakketten

ZVP

:

Zorg Vernieuwingsprojecten

ZOCO :

Zorgcoördinatoren
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