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4 Organisatie

Team Vriendendiensten
Vriendendiensten heeft een klein en betrokken team. Alle medewerkers
hebben hart voor de mens en hart voor de zaak. In tegenstelling tot grote
organisaties kennen wij geen bureaucratie waardoor we snel, efficiënt en
op maat kunnen werken. Mede hierdoor kunnen wij ons werk kwalitatief
blijven uitvoeren op de manier waarop we dit al jaren doen.

Achterste rij: Els Vierboom, Lucian Stan, Jos Mast, Lisanne Goejer, Moniek Beersen.
Middelste rij: Fieke Bosscher, Annette Ilsink, Lori van Egmond, Eline Wilgenhof, Kelly Timmerman.
Voorste rij: Linda taken, Tamara Tump, Nienke Kreeftenberg, Almera Dacic.

Vriendendiensten
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Organisatie 5

Vriendendiensten organisatie
Organisatie

Onze drie (Vrienden)diensten zĳn:

Stichting Vriendendiensten zet zich in voor mensen (18+)
met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig, begeleid of beschermd wonen, in de gemeente Deventer, OlstWijhe of Raalte (vanaf 2019 ook in de gemeente Voorst).

Maatjesactiviteiten
(1-op-1 maatjes, groepsmaatjes, Vriendencafés).

Missie
Onze missie is het uitvoeren van verschillende vormen
van activiteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven
voor mensen met een ggz-achtergrond, om zo hun welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid en het zelfstandig
(blijven) wonen te bevorderen.
Visie
Met de uitvoering van onze activiteiten willen we bereiken
dat de kwaliteit van leven van mensen met een psychische
kwetsbaarheid verbetert, waardoor ze beter kunnen
functioneren in de maatschappij.
Organisatiekenmerken
• Cliëntgestuurd;
• Kleinschalig;
• Laagdrempelig;
• Onafhankelijk;
• Daadkrachtig;
• Verbindend.

Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning
(informatie en advies, (algemene) ondersteuning,
PGB-zaken en vraagverheldering).
Zelfregiecentra
(ontmoeting) (zelfregie/herstel) activiteiten, actieve
bijdrage).
Onze kracht ligt in de combinatie van deze drie (Vrienden)diensten: korte lijnen en goede samenwerking tussen
onze zeer uitgebreide maatjesactiviteiten, de gespecialiseerde ggz-cliëntondersteuning en de zelfregiecentra in
Deventer en in Raalte.
Door onze persoonlijke benadering, het maatwerk, de
afstemming met zorg-/welzijnsorganisaties en naastbetrokkenen en bovenal veel geduld, creëren we een
ondersteunende (sociale en praktische) schil rond de
meest kwetsbare mensen van de samenleving. Eenzaamheid en stress worden hiermee zoveel mogelijk ‘getackeld’
waardoor er meer ruimte ontstaat voor empowerment en
persoonlijk- en maatschappelijk herstel. Onze ervaring uit
de praktijk laat zien dat dit tot minder of minder intensieve hulpverlening leidt en dat eventuele opnames worden
voorkomen.

Deelnemer maatjesactiviteiten bij adviesraad Olst - Wijhe

Jaarverslag 2018
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6 Organisatie
Projecten/maatschappelĳke activiteiten
In 2018 hebben we structureel deelgenomen aan de volgende bijeenkomsten, overlegvormen en samenwerkingsverbanden:
Gemeente Deventer
• Bijeenkomsten Platform Wonen, Welzijn en Zorg;
• Bijeenkomsten Platform Informele Zorg;
• Overleggen m.b.t. de theaterserie ‘Meedoen’ van de
Wijkwinkel en Openbare Bibliotheek;
• Bijeenkomsten en activiteiten m.b.t. Maatjespunt;
• Maandelijkse overleggen met het sociaal team
Zandweerd in het kader van het samenwerkingsverband
tussen het Platform Informele Zorg en de sociale teams;
• Bijeenkomsten en overleggen m.b.t. het onderzoek
naar voorliggende voorzieningen van de gemeente
Deventer.
Gemeente Olst-Wijhe
• Bijeenkomsten Platform Wonen, Welzijn en Zorg;
• Bijeenkomsten van het Netwerk Informele Zorg;
• Diverse ‘meedenksessies’ georganiseerd door de
gemeente;
• Bijeenkomsten m.b.t. de onafhankelijke cliëntondersteuning;
• Meegedaan met de ‘wijksafari’.
Gemeente Raalte
• Bijeenkomsten MT-transformatie sociaal domein;
• Bijeenkomsten m.b.t. ‘Pilot vraagverheldering’;
• Bijeenkomsten m.b.t. ‘actieplan zelfstandig wonen;
• Bijeenkomsten m.b.t. de ‘Hulpkaart’;
• Bijeenkomsten van diverse kernteams bijgewoond;
• Bijeenkomsten m.b.t. de ontwikkeling van een
‘Maatjespunt’;
• Meegedaan met de ‘wijksafari’;
• De 3 voorstellingen van de ‘Theatertour’ ondersteund;
DOWR
• 1e DOWR-bijeenkomst ‘Innovatietafel GGZ’;
• Verschillende bijeenkomsten van Impluz in het kader
van de cursus ‘Mental Health First Aid’.

Bedrĳfsvoering/good governance
Ook in 2018 zijn we bezig geweest met het verbeteren/
vernieuwen van een aantal aspecten van onze bedrijfsvoering:
• Het nieuwe registratiesysteem Q-suite van Novire is
stichtingsbreed in gebruik genomen;

Vriendendiensten

PR-activiteiten

In het kader van PR zijn de volgende activiteiten
ondernomen:
• Voorlichting verzorgd op diverse locaties en
bij verschillende teams van Dimence, RIBW en
andere organisaties in Deventer, Olst-Wijhe en
Raalte;
• Voorlichting verzorgd bij de sociale teams
Deventer, de gemeentelijke toegangsteams
van Olst-Wijhe en Raalte en de kernteams van
Raalte;
• Artikelen en advertenties geplaatst in de huis
aan huis bladen van Deventer, Olst-Wijhe en
Raalte;
• Regelmatig berichten geplaatst op Facebook
en Twitter om onze activiteiten onder de aandacht te brengen bij deelnemers, vrijwilligers
en andere belangstellenden;
• Met een stand op de Olster Jaarmarkt en op de
Markt in Raalte gestaan om vrijwilligers te werven;
• Met een stand op de stagemarkt van Saxion
Enschede gestaan om onze activiteiten en
stageplekken onder de aandacht te brengen
bij HBO-Social Work studenten.

• Alle nodige voorbereidingen en aanpassingen t.b.v. de
AVG zijn gerealiseerd;
• Vriendendiensten is als ANBI-organisatie aangemerkt;
• De huisstijl is gemoderniseerd/aangepast, inclusief een
nieuwe website, nieuwe folders e.d.;
• Medewerkers hebben weer deelgenomen aan de jaarlijkse
BHV-cursus;
• Er is een BHV-plan opgesteld.
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Maatjesactiviteiten
Ook in 2018 hebben wij verschillende vormen van
maatjescontact en maatjesactiviteiten georganiseerd
tussen vrijwilligers en deelnemers. Deze contacten
en activiteiten zorgen voor netwerkuitbreiding en
sociale steun, wat positieve effecten heeft op
psychologisch en sociaal-communicatief vlak.
“Ik ga met mijn maatje wandelen, boodschappen
doen of langs de kringloop. Kortom: normale dingen
doen! Vaak lucht dat enorm op waardoor ik daarna
weer verder kan.”

Jaarverslag 2018
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8 Maatjesactiviteiten

Het jaar 2018 in aantallen en activiteiten
374 deelnemers hebben deelgenomen aan de maatjesactiviteiten, individueel en/of in groepsverband.
Deze activiteiten konden plaatsvinden dankzij de inzet van 151 vrijwilligers/stagiaires.
Gemeente

Deventer

Maatjeskoppels

In de gemeente Deventer hebben 262 unieke deelnemers
en 113 vrijwilligers deelgenomen aan maatjesactiviteiten.
1-op-1 contact
94 actieve maatjeskoppels.
Groepsmaatjes
105 deelnemers en 23 vrijwilligers hebben, verdeeld over
21 groepen, deelgenomen aan maandelijkse groepsactiviteiten zoals bowlen, naar de film gaan, wandelen, fietsen,
zwemmen, biljarten, mediteren, samen eten bij een vrijwilliger thuis, samen schilderen, spelletjes spelen, terrassen bezoeken, het bezoeken van culturele activiteiten
etc.
Vriendencafé
In Deventer zijn er 8 Vriendencafés georganiseerd met
gemiddeld 50 bezoekers (deelnemers en vrijwilligers) per
keer. Een aantal Vriendencafés had een thema, bijvoorbeeld het Nieuwjaarsbuffet, Vriendendiensten Got Talent,
een muziekavond, een zomerbarbecue en Sinterklaasavond.
Wachtlijst
61 mensen staan op de wachtlijst voor een 1-op-1 contact.
Een deel van deze mensen doet mee aan de groepsmaatjes
en/of bezoekt het zelfregiecentrum in Deventer.
Bowlinggroep Deventer

Fotografiegroep Deventer

Vriendendiensten
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Maatjesactiviteiten 9
Gemeente

Gemeente

In totaal hebben 39 unieke deelnemers en 26 vrijwilligers
uit de gemeente Olst-Wijhe meegedaan aan de volgende
(maatjes)activiteiten:

In de gemeente Raalte waren er 59 deelnemers en
18 vrijwilligers betrokken bij onze maatjesactiviteiten:

Olst-Wĳhe

Raalte

1-op-1 contact
14 actieve maatjeskoppels.

1-op-1 contact
23 actieve maatjeskoppels.
Groepsmaatjes
20 deelnemers hebben meegedaan aan groepsactiviteiten.
Hiervan deden 9 deelnemers mee met een groep in OlstWijhe (schildergroep en creatieve groep) en 11 deelnemers
deden mee met een groep in Deventer of Raalte (zwemgroep, bowlinggroep en meditatiegroep).
Vriendencafé
In Olst-Wijhe zijn er 8 Vriendencafés, met verschillende
thema’s, georganiseerd bij ABC de Cirkel in Olst. Gemiddeld waren er 15 bezoekers (deelnemers en vrijwilligers)
per keer. Vele deelnemers en vrijwilligers hebben ook de
2 grote activiteiten in Deventer (het Nieuwjaarsbuffet en
de zomerbarbecue) bezocht.
Wachtlijst
Op dit moment staan er 8 deelnemers op de wachtlijst
voor een 1-op-1 contact.

Groepsmaatjes
20 deelnemers en 4 vrijwilligers deden mee aan verschillende groepsactiviteiten in Raalte (zwemgroep, eetgroep,
jongerengroep) en in Deventer (bowlinggroep en meditatiegroep).
Vriendencafé
Ook in Raalte zijn er 7 Vriendencafés georganiseerd met
verschillende thema’s, met een gemiddelde van 25 bezoekers per keer, op de locatie Swaenewoerd. Daarnaast
hebben mensen uit Raalte ook de 2 grote gezamenlijke
activiteiten in Deventer (het Nieuwjaarsbuffet en de zo
merbarbecue) bezocht.
Wachtlijst
15 deelnemers uit Raalte staan op de wachtlijst voor een
1-op-1 contact. Een grote deel van deze mensen doet mee
aan de groepsmaatjes en/of bezoekt het zelfregiecentrum
in Raalte.

Vriendencafé Olst-Wijhe

Maatjeskoppel

Maatjes uit Raalte

Maatjeskoppel

Jaarverslag 2018
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10 Maatjesactiviteiten

Er-op-uit
activiteiten
(éénmalige activiteiten)
Voor deelnemers uit de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte
zijn er in 2018 2 gezamenlijke
er-op-uit-activiteiten georganiseerd:
• Salland Got Talent
(10 deelnemers);
• Bezoek aan Sportbedrijf
Raalte + wandeling
(5 deelnemers);

Ontwikkelingen
maatjesactiviteiten
Deelnemer in de rol van vrijwilliger:
In 2018 hebben we voor het eerst “stabiele deelnemers”
(die zelf al langere tijd 1-op-1 contact met een vrijwilliger
hebben) actief benaderd om zelf ‘vrijwilliger’ te worden
voor een deelnemer op de wachtlijst. Inmiddels zetten 3
vrijwilligers (voorheen dus deelnemers) zich in deze rol
zich in. Met soms extra ondersteuning van de maatjescoördinator.
Verbinding tussen de maatjesactiviteiten en
zelfregiecentra
Net als vorig jaar hebben we deelnemers die op een vrijwilliger wachten, benaderd en ondersteund om kennis te
komen maken met de zelfregiecentra in Deventer en in
Raalte.
Belfunctie maatjescoördinatoren
De maatjescoördinatoren worden regelmatig gebeld door
een aantal deelnemers die een luisterend oor nodig hebben. Deze deelnemers kunnen de stap naar ‘contact met
anderen’ moeilijk of niet maken en op stressvolle momenten is een luisterend oor in deze vorm belangrijk. Doordat
ze op moeilijke momenten iemand kunnen bellen, stabiliseert hun stemming en kan een interventie of escalatie
voorkomen worden.
Vriendendiensten

Vrijwilligersuitje naar KOP-festival

Activiteiten voor
vrĳwilligers
De volgende activiteiten zijn voor de vrijwilligers uit
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (een aantal gezamenlijk,
andere per gemeente) georganiseerd, in het kader van
deskundigheidsbevordering:
• 2 introductieavonden voor nieuwe vrijwilligers
(in maart en in september);
• Thema-avond door een ggz-ervaringsdeskundige;
• Voorstelling ‘PAAZ’ in de Deventer Schouwburg;
• Voorstelling ‘Out of the Blues’ in zaal de Horst, met als
thema depressie;
• Voorstelling ‘Vind je het Gek?’ in de gemeente Raalte;
• Vrijwilligersuitje met etentje als jaarafsluiting
(per gemeente);
• ‘Mental Health First Aid’: 24 vrijwilligers hebben deze
cursus gevolgd in Deventer of Raalte.
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Onafhankelĳke GGZcliëntondersteuning
Onafhankelijke ggz-clientondersteuning is tegenwoordig een onmisbare schakel tussen de GGZ en
het sociaal domein. Dit komt doordat ggz-clientondersteuners ggz-expertise en kennis van wet- en
regelgeving hebben, maar ook het lokale netwerk
van instanties, informele organisaties en hun
werknemers kennen.
“Mijn problemen waren complex en overheersend,
goede hulp bleek lastig te vinden. Samen met mijn
ggz-cliëntondersteuner hebben wij alles uitgeplozen.
Ik heb het weleens vaker gezegd: mijn cliëntondersteuner is haar gewicht in goud waard!”

Jaarverslag 2018
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12 Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning

Onze ondersteuning
Vriendendiensten biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een ggz-achtergrond, hun
vertegenwoordigers en/of mantelzorgers. De cliëntondersteuner helpt mensen hun leven zo goed mogelijk
te organiseren met behulp van eventuele ondersteuning en zorg die bij hen past.
De cliëntondersteuner staat naast de cliënt en denkt mee
als de cliënt een vraag heeft of vastloopt bij instanties.
De ondersteuning kan betrekking hebben op alle levensgebieden. De cliëntondersteuner helpt mensen om zoveel
mogelijk de eigen regie in het leven te behouden of te
herwinnen.
Binnen dit kader verstaan wij onder onafhankelijke
ggz-cliëntondersteuning het volgende:
•Het geven van informatie en advies m.b.t. regelingen
op alle levensgebieden;
•Vraagverheldering: het helpen verwoorden van een
probleem, vraag of wens; het op een rij zetten van de
mogelijke oplossingen of antwoorden en het meedenken
t.b.v. besluitvorming over die oplossingen;

Vriendendiensten

•Het bemiddelen en toeleiden naar passende begeleiding
of zorg (indien nodig);
•Het activeren en versterken van cliënt en zijn of haar
netwerk;
•Het bieden van praktische ondersteuning (kortdurend
en kortcyclisch) zodat problemen op tijd worden
‘getackeld’ en thuis wonen mogelijk blijft of wordt;
•Hulp bij evaluatie van dienst- en zorgverlening,
klachten, bezwaar en beroep.

3. Client ondersteuning.qxp_Opmaak 1 27-03-19 11:43 Pagina 3

Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning 13
Gemeente

Deventer

Gemeente

Olst-Wĳhe

168 unieke cliënten hebben een beroep gedaan op onze
ggz-cliëntondersteuning. In totaal waren er 373 ondersteuningsvragen (sommige cliënten hadden meerdere
vragen tegelijk en een aantal cliënten heeft zich meerdere
keren gemeld met een nieuwe vraag (kortcyclische ondersteuning)).

24 unieke cliënten hebben een beroep gedaan op onze
ggz-cliëntondersteuning. In totaal waren er 57 ondersteuningsvragen (sommige cliënten hadden meerdere
vragen tegelijk en een aantal cliënten heeft zich meerdere
keren gemeld met een nieuwe vraag (kortcyclische ondersteuning)).

Opvallendheden
•Veruit de meeste ondersteuningsvragen hadden
betrekking op praktische ondersteuning en financiën.
•Het aantal vragen dat gesteld werd op het gebied van
sociaal functioneren is ongeveer verdubbeld t.o.v. 2017.
Een deel van deze mensen komt naar het zelfregiecentrum en heeft daar sociale contacten, maar daarnaast is er in sommige gevallen nog een luisterend oor
van een professional wenselijk.
•De meeste ondersteuningsvragen kwamen respectievelijk uit de wijken Zandweerd, Keizerslanden en
Borgele/Platvoet.

Opvallendheden
•Veruit de meeste ondersteuningsvragen hadden, net als
in 2017, betrekking op financiën en praktische
ondersteuning;
•Het aantal vragen dat gesteld is op het gebied van
praktische ondersteuning is, t.o.v. van 2017,
gehalveerd.
•Vorig jaar was de verwachting dat we de komende jaren
een afname gaan zien in het aantal financiële vragen,
doordat cliënten ‘Financiën de Baas’ goed weten te
vinden en daar hun vragen kunnen stellen. In 2018 was
er inderdaad een lichte daling van het aantal financiële
vragen en we verwachten dat dit de komende jaren nog
verder terug zal lopen;
•Opvallend is dat we in 2018 niet één keer door andere
hulpverleners zijn benaderd om mee te denken in een
casus, terwijl dit in 2017 nog 6 keer gebeurde. Dit kan
betekenen dat de mogelijkheden die in Olst-Wijhe
liggen voldoende en helder zijn en dat deze gevonden
worden door hulpverleners.

Jaarverslag 2018
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14 Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning
Gemeente

Raalte
58 unieke cliënten hebben een beroep gedaan op onze
ggz-cliëntondersteuning. In totaal waren er 124 ondersteuningsvragen (sommige cliënten hadden meerdere
vragen tegelijk en een aantal cliënten heeft zich meerdere
keren gemeld met een nieuwe vraag (kortcyclische ondersteuning)).
Opvallendheden
Het aantal unieke cliënten en het aantal vragen dat gesteld is, zijn verdubbeld t.o.v. 2017. Deze stijging verklaren wij door de steeds bredere bekendheid van
Vriendendiensten en door onze deelname aan de pilot
“vraagverheldering”. Onze ggz-cliëntondersteuner heeft
de vraagverheldering gedaan voor 15 casussen die we van
de gemeente hebben gekregen. Hier kwam in een aantal
gevallen direct cliëntondersteunend werk uit voort. Daarnaast heeft de deelname aan de pilot ervoor gezorgd dat
hulpverleners en medewerkers van de gemeente de ggzcliëntondersteuning beter hebben leren kennen en beter
weten te vinden, wat weer zorgde voor meer aanmeldingen.
Net als in 2017 werden veruit de meeste vragen gesteld op
het gebied van praktische ondersteuning. Een groot deel
hiervan betrof het verzoek om hulp bij klussen in huis en

Vriendendiensten

tuin (opruimen, tuin netjes maken, verhuizing), maar ook
informatieverstrekking en het meegaan naar afspraken
vielen hieronder. Voor dit soort vragen geldt dat we graag
met vrijwilligers werken wanneer dit mogelijk is.
Ondanks de goede bekendheid van Humanitas thuisadministratie is er een forse stijging te zien in de categorie “financiën”. Opvallend is dat dit weinig
schuldenproblematiek betreft, maar het vooral vragen
zijn die betrekking hebben op het aanvragen van een uitkering, toeslag of kwijtschelding. Ook is er een aantal
keer hulp gevraagd bij bemiddeling bij een financiële instantie.
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Pilot vraagverheldering Raalte
In 2018 heeft onze ggz-cliëntondersteuner
(samen met medewerkers van MEE en De Kern)
deelgenomen aan de pilot “vraagverheldering”
van de gemeente Raalte. Dit hield in dat een deel
van de aanvragen die bij de gemeente Raalte
binnenkwam voor begeleiding, dagbesteding en
vervoer gelijk door de ggz-cliëntondersteuner is
opgepakt. In het begin van de pilot is er als duo
samengewerkt met een WMO-consulent en later
heeft de cliëntondersteuner dit, binnen de pilot,
zelfstandig opgepakt. Het doel van de pilot was
om te onderzoeken of er meer gebruik gemaakt
wordt van voorliggende voorzieningen, op het
moment dat iemand uit het “voorveld” de vraagverheldering doet. Medewerkers van MEE, de Kern
en Vriendendiensten hebben allen hun eigen
expertise en hebben een goed beeld van de sociale
kaart in de gemeente Raalte. Dit draagt bij aan een
brede blik m.b.t. mogelijke oplossingen, waardoor
mogelijk minder geïndiceerde zorg ingezet zou
kunnen worden.
Tijdens de pilot bleek dat er in de meeste gevallen
toch een indicatie werd afgegeven maar dat onze

ggz-cliëntondersteuning daarnaast als aanvulling
werd ingezet. Bijvoorbeeld bij het zoeken van een
passende begeleider/dagbestedingsplek die de
afgegeven indicatie in kon vullen of bij praktische
klussen (administratie, klussen in huis etc.). In
enkele gevallen bleek de vraag met een voorliggende voorziening (cliëntondersteuning of wat
anders) opgelost te kunnen worden en was het
afgeven van een indicatie niet nodig.
Een groot voordeel van deze pilot is dat de deelnemende werkers elkaar en elkaars organisatie veel
beter hebben leren kennen en beter weten te vinden. Doordat werkers beter weten wat cliëntondersteuners doen, kunnen ze ook beter bepalen welke
vragen/mensen bij de cliëntondersteuning terecht
kunnen. Daarnaast blijkt het gebruik van het
kr8plan als indicatie-aanvraag prettig en snel te
werken. Het is fijn te merken dat de WMO-consulenten vertrouwen op de vraagverheldering en de
afwegingen van de cliëntondersteuner. Ook de
flexibiliteit en de bereidheid om “out of the box”
te denken zijn erg prettig.

Algemeen/ontwikkelingen
cliëntondersteuning
Matching hulpverlening
Een steeds belangrijker wordende taak binnen onze ggzcliëntondersteuning is het realiseren van een goede
match tussen begeleider/behandelaar en cliënt. Regelmatig krijgen we de vraag om mee te zoeken naar een passende behandelaar of begeleider, bijvoorbeeld omdat het
met de huidige hulpverlener niet goed matcht of omdat er
nog geen behandelaar/begeleider is en deze nog gevonden moet worden. Onze cliëntondersteuners hebben kennis van de verschillende (ggz)organisaties, van het
sociaal domein en ze hebben een goede
(samenwerking)band met de cliënt. Deze 3 componenten

zorgen ervoor dat er een goede match kan worden gemaakt. Dit is een belangrijke eerste stap naar een succesvol(le) behandeling of begeleidingstraject. Daarnaast
zorgt een (eerste) goede match ervoor dat behandelaars/begeleiders effectiever worden ingezet (minder wisseling, minder shopgedrag e.d.).
Verbinding
Een andere steeds belangrijker wordende taak is het verbinden van de aanwezige mogelijkheden. Een cliëntondersteuner wordt dan de schakel tussen zorg, welzijn,
eigen netwerk en vrijwilligers. Onze ervaring is dat er niet

Jaarverslag 2018
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voldoende naar elkaar wordt doorverwezen of dat er onvolledig zicht op de mogelijkheden van een ander is. Hierdoor vallen er regelmatig ‘gaten’ in de afstemming of
worden aanwezige mogelijkheden niet benut.
De brug naar het sociaal domein
Binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen (en
uitdagingen) is de wens dat de ggz-cliënt, na een opname, zo snel mogelijk weer de weg kan vinden in
zijn/haar eigen leefomgeving en in de maatschappij. Wij

bemerken dat ggz-organisaties de vele mogelijkheden
hierin nog niet benutten. Na ontslag, wordt er vaak verwezen naar dezelfde 1 of 2 organisaties en er wordt niet
breder gekeken dan dat. Ook hier kunnen de ggz-cliëntondersteuners een rol in spelen door gelijk na een opname de nodige, passende, (informele) ondersteuning in
te zetten (brugfunctie). Hierdoor kunnen vele ‘knopen’
met bijbehorende interventies en onnodige stress worden
voorkomen.

Meer verbinding
tussen GGZ en sociaal domein

Vriendendiensten
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Zelfregiecentra
Onze Zelfregiecentra in Deventer en Raalte draaien
op volle toeren. Wat mensen vooral aan deze plekken waarderen, is de laagdrempeligheid, de goede
sfeer en de vrijheid die er is.
“Met een aantal mensen van het zelfregiecentrum
heb ik een leuke band opgebouwd en sinds kort draai
ik ook bardienst. Ja, het voelt goed om weer ergens
bij te horen!”

Jaarverslag 2018
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Meer dan een ontmoetingsplek
Een zelfregiecentrum onderscheidt zich van een dagactiviteiten- en/of buurtcentrum door het feit dat de bezoekers
zelf (mede)verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van het centrum en voor het initiëren en uitvoeren van activiteiten. Bovendien wordt er binnen het zelfregiecentrum enkel vanuit de zelfregie- en herstelmethodiek gewerkt.
Dit alles met als doel empowerment en persoonlijk- en
maatschappelijk herstel bij (kwetsbare) mensen op gang
te brengen en zoveel mogelijk te bevorderen.
Een belangrijk onderdeel hiervan is mensen (weer)
bewust maken van hun ‘burgerrol’ i.p.v. (of naast) hun
‘cliëntrol’. Dit doen we door:
- de verantwoordelijkheid m.b.t. het centrum bij mensen
zelf leggen;
- gebruik te maken van de “halen en brengen
methodiek”;
- mensen aan te moedigen om hun kwaliteiten in te
zetten;
- mensen leren zich te focussen op mogelijkheden i.p.v.
op ziekte of beperking;
- mensen bewust maken dat ‘er voor elkaar zijn’
belangrijk is.

tergronden. Er zijn bezoekers met een ggz-achtergrond,
met een niet-Nederlandse afkomst, ouderen, mensen met
niet aangeboren hersenletsel, mensen met een verstandelijke beperking en buurtbewoners. Sommigen hebben zelf
de weg naar het centrum gevonden (PR/mond-tot-mond
reclame), anderen zijn toegeleid door een behandelaar,
begeleider of medewerker van een sociaal team/toegangsteam. De groep mensen die de centra intensief bezoekt,
doet dit i.p.v. gebruik te maken van geïndiceerde dagbesteding.
Binnen beide zelfregiecentra zijn er in 2018 veel werkbezoeken geweest van verschillende lokale, regionale en
landelijke organisaties: Cliëntenraad RIBW, Gemeente
Dalfsen, verschillende wethouders en medewerkers van
de gemeente Raalte en Deventer, sociale teams/toegangsteams, RIBW Hengelo e.a.

Mensen die naar onze zelfregiecentra (in Deventer en
Raalte) komen, hebben verschillende leeftijden en ach-

Zelfregiecentrum
Deventer
Zelfregiecentrum Deventer is in 2018 bezocht door
598 unieke mensen. Een vaste kern van ongeveer 250
mensen maakte intensief gebruik (dagelijks, een paar
keer per week of een paar keer per maand) van het
centrum, met een gemiddelde van 52 mensen per dag

Vriendendiensten

tussen januari en augustus en 64 mensen per dag
tussen september en december.
In 2018 is het centrum in totaal 10.334 keer bezocht.
Deze aantallen komen voort uit een onderzoek naar
voorliggende voorzieningen, van de gemeente Deventer.
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Zelfregiecentrum
Deventer

Djembé workshop

Activiteiten
Ook in 2018 konden mensen deelnemen aan dagelijkse,
wekelijkse, maandelijkse en/of eenmalige activiteiten.
Alle activiteiten zijn georganiseerd en/of uitgevoerd door
mensen zelf. De coördinator ondersteunde en faciliteerde
waar nodig.
Dagelijkse activiteiten
• Inloop (dagelijks van 08.30 tot 16.00 uur);
• Samen boodschappen doen;
• Keukenactiviteiten (warme maaltijden, verse soep met
broodjes, snacks e.d. bereiden);
• Naaiatelier;
• Schilder- en tekenactiviteiten;
• Creatieve activiteiten;
• Tuinonderhoud;
• Samen opruimen.
Wekelijkse en maandelijkse activiteiten
Naast de dagelijkse activiteiten zijn er activiteiten die
wekelijks terugkeren. Voorbeelden hiervan zijn: Nederlandse en Spaanse taalles, naailes, spelletjes spelen en
samen wandelen. Ook zijn er verschillende maandelijks
terugkerende activiteiten zoals een fietstocht, gespreksgroepen en de theaterworkshop.

Nederlandse les

Wandelgroep

Eenmalige activiteiten
Tot slot zijn er in 2018 een groot aantal eenmalige
activiteiten georganiseerd, zoals:
• Verschillende keren karaoke;
• Een kledingruilbeurs;
• Fietstochten;
• Watergevecht in de tuin;
• Aikido workshop (vechtsport) door bezoeker;
• Djembé workshop door Kunstcircuit Deventer;
• Bezoek tuincentrum met kerst;
• Portretfoto’s van bezoekers maken;
• Burendag met ongeveer 80 mensen.

Herstelwerkgroep

Activiteiten herstelwerkgroep
In oktober 2017 is een herstelwerkgroep gestart. Deze
groep heeft in 2018 vele activiteiten georganiseerd, voor
bezoekers van het centrum, gericht op persoonlijke ontwikkeling en herstel. Voorbeelden hiervan zijn:
• Invullen van krachtenmatrix;
• Kwaliteitenspel;
• Herstelverhaal van verschillende ervaringsdeskundigen;
• Voorlichting door een diëtiste;
• Groepsgesprekken met verschillende onderwerpen
zoals eenzaamheid, dromen, e.d.;
• Kerstkaarten-actie (met als doel dat alle bezoekers van
Zelfregiecentrum Deventer een (anonieme) kerstkaart
zouden ontvangen).

Jaarverslag 2018
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Spel ‘Een Steekje Los?’ tijdens Burendag

Ontwikkelingen
Activiteiten commissie
In januari 2018 heeft een groep bezoekers een ‘ideeënmarkt’ georganiseerd. Tijdens deze markt zijn ideeën voor
nieuwe activiteiten opgehaald. Hieruit is een activiteitencommissie ontstaan die vervolgens zelf de meeste eenmalige en maandelijkse activiteiten heeft georganiseerd.

Cursussen/trainingen
Herstellen Doe Je Zelf
In oktober is deze cursus voor het eerst (binnen Zelfregiecentrum Deventer) gehouden waarbij zeven deelnemers
het certificaat hebben behaald. In 2019 zaol deze cursus
nogmaals gegeven worden door ervaringsdeskundigen
van Stichting Focus uit Zwolle.
Een Steekje Los?
In augustus is een nieuwe groep van 5 ervaringsdeskundigen opgeleid als spelleider van het spel ‘Een Steekje
los?’. Het spel is vervolgens door deze groep op verschillende momenten ingezet:
• Tijdens Burendag 2018 in Deventer en in Raalte;
•T.b.v. deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers van
Evenmens (2x);
•Tijdens een thema-activiteit ‘eenzaamheid’ binnen het
zelfregiecentrum in Deventer;
•Binnen de lotgenotengroep van de depressievereniging.

‘Eten met vrienden’
Een groep buurtbewoners heeft vanaf oktober 2018,
wekelijks, op maandagavond, een warme maaltijd bereid
voor belangstellenden. Deze groep heeft tevens een
wekelijkse lunch bereid binnen het centrum.
Spellendonatie Koning Willem
Koning Willem (spellenwinkel uit Deventer) heeft een
groot aantal spellen gedoneerd aan Vriendendiensten.
Deze spellen worden wekelijks gebruikt in beide centra
in Deventer en Raalte en binnen de spellengroep van de
maatjesactiviteiten.
Het Oranje Fonds
In het jaar 2018 heeft het Oranje Fonds weer een geldbedrag aan Zelfregiecentrum Deventer toegekend t.b.v.
onkosten van vrijwilligers en het
realiseren van een
aantal activiteiten.

Zelfregiecentrum Raalte
Zelfregiecentrum Raalte heeft haar deuren op 4 juni
2018 geopend. De openingsdag werd door ongeveer
100 mensen bezocht. Op dit moment is het centrum op
maandag en woensdag open, tussen 9.00 – 16.00 uur,
aan de Kerkstraat 13 in Raalte. In deze eerste maanden

Vriendendiensten

hebben vele mensen het centrum bezocht. Dit heeft
geresulteerd in een vaste kern van ongeveer 50
mensen die het centrum regelmatig bezoekt, met
een gemiddelde van 30 unieke mensen per dag.
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Zelfregiecentrum
Raalte
Activiteiten
Ook binnen het centrum in Raalte konden mensen deelnemen aan dagelijkse, maandelijkse en/of eenmalige
activiteiten. Alle activiteiten zijn georganiseerd en/of
uitgevoerd door de mensen zelf. De coördinator ondersteunde en faciliteerde waar nodig.

Eenmalige activiteiten
•Voorlichting over hulphonden, door een bezoeker;
•Workshop bloemschikken i.s.m. de Raalter Uitdaging;
•Verschillende keer een bingo middag;
•Verschillende keer een high-tea (o.a. met Halloween en
Kerst);
•Verschillende keren samen een film kijken;
•Eenmalige workshop Line Dance door een dansvereniging.
Grote activiteiten
•Burendag in september 2018 met ongeveer
70 bezoekers;
•Een bijeenkomst over de crisiskaart, i.s.m. de gemeente
Raalte en andere organisaties, met ongeveer 35 mensen.

Ontwikkelingen

High tea

Werkbezoeken
Ook Zelfregiecentrum Raalte werd regelmatig bezocht
door andere organisaties/gemeenten, zoals: Cliëntenraad
RIBW, Gemeente Dalfsen, verschillende wethouders en
medewerkers van gemeenten Raalte, medewerkers van
toegangsteams, RIBW Hengelo e.a.
Muziekgroep
Een muziekgroep bestaande uit 6 mensen van RIBW en
Vriendendiensten komt maandelijks oefenen binnen het
centrum in Raalte. Deze groep oefende voorheen op een
locatie van RIBW.

Linedancing

Cursus Herstellen Doe Je Zelf
In december is deze cursus voor het eerst gestart vanuit
Zelfregiecentrum Raalte, binnen een samenwerkingsverband met Dimence (locatie Raalte).

Dagelijkse activiteiten
•Inloop (dagelijks van 9.00 u tot 16.00 uur);
•Samen boodschappen doen;
•Keukenactiviteiten (dagelijkse verse soep, broodjes,
snacks e.d. bereiden);
•Creatieve activiteiten zoals kaartjes maken, knutselen,
tekenen, schilderen, breien en haken;
•Samen opruimen.

Roos van Elisabeth
Diny Vloedgraven (initiatiefneemster Zelfregiecentrum
Raalte) heeft de prijs ‘Roos van Elisabeth’ gewonnen. Het

Wekelijkse activiteiten
•Spelletjes;
•Gespreksactiviteiten met verschillende thema’s;
•Samen mediteren.
Diny Vloedgraven wint Roos van Elisabeth

Jaarverslag 2018
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Goudhaentje 2018

Elisabethfonds reikt deze prijs jaarlijks uit aan mensen of
organisaties die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van maatschappelijke
integratie van mensen met een ggz-achtergrond.

Goudhaentje 2018
Zelfregiecentrum Raalte werd genomineerd voor het
‘Goudhaentje 2018’. Dit is een prijs die jaarlijks door de
gemeente Raalte wordt uitgereikt aan een initiatief dat
bijdraagt aan inwonerparticipatie. Het centrum is geëindigd op een mooie 2e plaats!
Dokter Wittenberg Stichting
De Dokter Wittenberg Stichting heeft in 2018 een bedrag
aan Zelfregiecentrum Raalte toegekend, t.b.v. een aantal
opstartkosten en activiteiten. Daarnaast heeft de Dokter
Wittenberg Stichting nog een bedrag toegekend voor het
jaar 2019, voor Zelfregiecentrum Deventer en Zelfregiecentrum Raalte samen.

Persoonlĳk/maatschappelĳk herstel
en ervaringsdeskundigheid binnen
Vriendendiensten
Op 9 maart 2018 heeft de ‘Conferentie Zelfregie- en
Herstel-initiatieven Overijssel’ plaatsgevonden op
Hogeschool Saxion in Deventer. Vriendendiensten
was, samen met ‘Wij zijn MIND’, GGZ-Beraad Overijssel en andere zelfregie-initiatieven uit de regio,
medeorganisator hiervan. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst waar 150 mensen aan hebben
deelgenomen! Het hoofdonderwerp was de kracht
van zelfregie-initiatieven, zelfregie- en herstelmethodiek en ervaringsdeskundigheid.
In 2018 heeft Vriendendiensten regelmatig vragen
vanuit andere organisaties gehad om thema-avonden/
middagen te komen verzorgen over ervaringsdeskundigheid en/of ggz-gerelateerde onderwerpen,
vaak in combinatie met het spelen van het spel ‘Een
Steekje Los?”. Het ‘herstelteam’ van onze zelfregiecentra en het team spelleiders ‘Een Steekje Los?’
werden hiervoor ingezet, vaak in combinatie met
een ervaringsdeskundige medewerker van Vriendendiensten.
Drie ervaringswerkers/ervaringsdeskundigen van
Vriendendiensten hebben geparticipeerd in de werkgroep van het project van Impluz in het kader van de
cursus ‘Mental Health First Aid’. Deze samenwerking
zal ook in 2019 worden voortgezet.

Vriendendiensten

Conferentie Zelfregie- en Herstel-initiatieven Overijssel

Herstellen doe je zelf
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“Sinds ik het Zelfregiecentrum bezoek,
heb ik veel meer gelukkige momenten”
“In een periode waarin het lange tijd niet goed met
me ging, heb ik vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning veel gehad aan een dagbestedingsplek.
De structuur en sociale contacten hielpen me overeind. Naar mate ik me beter ging voelen, kreeg ik behoefte aan een andere plek om mijn dagen positief in te
vullen. Ik zocht een plek waar ik wat meer ruimte krijg. En
zodoende is Zelfregiecentrum Deventer van Stichting Vriendendiensten op mijn pad gekomen.”
“Een van de eerste dingen die me opviel in het zelfregiecentrum, was de
ontspannen sfeer. Er moet niets. En ondertussen is alles mogelijk. Zelf heb
ik me al snel aangemeld in het schilderatelier en daar kennis gemaakt met
het begrip Artist Trading Cards. Dat zijn verzamelkaartjes die je zelf
schildert en per post wereldwijd kunt ruilen.”
“Omdat ik ook graag iets wil bijdragen, heb ik gaandeweg meerdere taken in
het centrum op me genomen. Zo ben ik regelmatig gastvrouw, wat betekent
dat ik aanspreekpunt ben voor andere bezoekers en meehelp met kleine
huishoudelijke taken. Ook doe ik mee aan het organiseren van uiteenlopende activiteiten, bijvoorbeeld een Sinterklaasviering, kledingruilbeurs
en workshops sieraden maken.”
“Ik bepaal zelf wanneer ik kom en ga. Wat niet betekent dat je niet gezien
wordt. Integendeel. Bezoekers hebben oog voor elkaar en er is op de achtergrond altijd een medewerker van Stichting Vriendendiensten aanwezig. Als
het even minder met me gaat, is daarvoor begrip en wordt er rekening met
me gehouden. Vaak zoek ik dan een rustig plekje in het ruime pand waarin
het zelfregiecentrum is gevestigd.”
“Sinds ik het zelfregiecentrum bezoek, heb ik veel meer gelukkige momenten. Ik voel me op mijn plek en zou niet weten wat ik moest zonder de
sociale contacten, de positieve omgang, de gelijkwaardigheid en het
onderlinge begrip.
Ik kijk er steeds weer naar uit om naar het zelfcentrum
te gaan en ga vrijwel altijd met een goed gevoel naar huis.”
Frieda

Jaarverslag 2018
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“Vriendendiensten kent geen drempel en
daar leef ik van op”
“Slecht slapen, piekeren en zelfs afvallen. En dat allemaal omdat ik enorm opzag tegen het aanvragen van
een WIA-uitkering bij het UWV. Zomer 2018 was dat
mijn situatie. Zonder precies te weten waarom blokkeer ik, als ik belangrijke zaken op een computer moet
regelen en helemaal als het voor het UWV is, waarmee
ik in het verleden slechte ervaringen heb gehad. Om
toch iets te doen, besloot ik het UWV om ondersteuning te vragen. Zij verwezen me door naar de gemeente Deventer en daar kreeg ik vervolgens het
advies om contact op te nemen met de ggz-cliëntondersteuners van Stichting Vriendendiensten.”
“Een telefoontje en een vervolgafspraak met Vriendendiensten was
voldoende om weer rustig adem te kunnen halen. Een ondersteuner heeft met mij
de uitkering aangevraagd en had daarbij precies het geduld en begrip dat ik nodig
had. Toen we klaar waren met de aanvraag, kreeg ik een rondleiding door het
pand waar Stichting Vriendendiensten in Deventer is gevestigd. Zo hoorde ik over
hun Zelfregiecentrum, waar iedereen welkom is voor inloop en verschillende
activiteiten.”
“Het zelfregiecentrum kwam precies op het juiste moment. Ik kan me goed alleen
vermaken, maar liep daardoor soms te lang door met dingen, waarbij het juist
oplucht deze even te bespreken. Ik had zodoende al langer het voornemen om
meer sociale contacten op te bouwen, maar wist niet hoe ik hiermee moest
beginnen. Ik besloot de kansen van het zelfregiecentrum te benutten en sindsdien
ben ik er nu vrijwel dagelijks te vinden voor een kop thee en de lunch.”
“Met een aantal andere bezoekers heb ik een leuke band opgebouwd. We delen
dezelfde humor en hebben aan een blik genoeg. Sinds kort draai ik bardiensten
in het zelfregiecentrum en ik ben zelfs benaderd om in te vallen als gastheer.”
“Vriendendiensten kent geen drempel en daar leef ik van op. Ik merk dat ik me
stabieler voel dan ik in lange tijd deed. Ik heb geen stress meer, lees weer boeken,
mijn administratie zit weer keurig in mappen en ik slaap weer goed. Kort geleden
nam ik voor mijn verjaardag zelfgemaakte appeltaart mee naar het zelfregiecentrum. Dit terwijl ik eigenlijk de afgelopen jaren eigenlijk nooit meer iets aan mijn
verjaardag deed. Ik kreeg talloze complimenten en er werd zelfs voor me
gezongen. Ja, het voelt goed om weer ergens bij te horen.”
Roelof

Vriendendiensten
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“Het is fijn om te weten dat ik altijd kan bellen”
“Alweer een aantal jaren geleden kreeg ik begeleiding
vanuit Limor. Dit hielp me om na een periode van onrust weer vaste grond onder mijn voeten te voelen.
Toen er eenmaal meer rust was, stopte mijn indicatie bij Limor. Om af en toe toch een beetje ondersteuning te kunnen krijgen, raadde mijn voormalig
begeleider me aan om contact op te nemen met
Vriendendiensten. Dat heb ik gedaan en kort hierna
kwam een GGZ-cliëntondersteuner bij me langs om
nader kennis te maken.”
“Bij de cliëntondersteuner kan ik terecht met allerlei praktische vragen. Dat kan een brief zijn van de Belastingdienst, waarvan ik niet
precies weet wat ik ermee moet. Of een CV die ik wil maken om te kunnen
solliciteren. Wanneer nodig, komt de cliëntondersteuner bij me langs. En het
is fijn om te weten dat ik altijd kan bellen, als ik ergens mee zit. De clientondersteuner neemt de tijd voor me en kijkt samen met mij wat er belangrijk
is. Ik ervaar daarbij nooit druk of een vorm van bemoeienis. Dit geeft mij veel
rust en vertrouwen.”
“Acht maanden geleden ben ik verhuisd naar Raalte. Toevallig opende Stichting Vriendendiensten precies in die periode een zelfregiecentrum in Raalte.
Ik ben er kennis gaan maken en hoorde toen dat het zelfregiecentrum nog
mensen zocht, die af en toe willen koken. Ik kom oorspronkelijk uit Birma en
heb daar leren koken. Zodoende dat ik nu elke maandag in de keuken van het
zelfregiecentrum sta, om een uitgebreide lunch te verzorgen. Blijkbaar valt
het in de smaak; mensen vragen dagen van tevoren wat ik maandag ga
koken.”
“Dankzij Stichting Vriendendiensten heb en houd ik rust en vertrouwen in
mijn leven. Van hieruit lukt het me om nieuwe stappen te maken. Het mooiste
voorbeeld hiervan is de betaalde baan, die ik sinds kort heb gevonden. Dat
betekent helaas wel dat ik niet meer kan komen koken. De mensen die ik
ontmoet in het zelfregiecentrum, kom ik gelukkig ook tegen op straat
of bij het schoolplein. En dat is best prettig, als je net in een nieuwe
woonplaats woont.”
Zar Chi
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“Ik word als volwaardig aangezien”
“Voordat ik Vriendendiensten kende, heb ik meerdere keren geprobeerd
om mijn leven weer op de rit te krijgen. Vanwege een opeenstapeling van
tegenslagen waren mijn problemen zeer complex en overheersend. Goede
hulp bleek lastig te vinden. Vaak ontbrak het aan begrip of werd er onvoldoende tijd genomen om overzicht te krijgen over dat wat mij echt zou
helpen. De spanning die moest verminderen werd hierdoor juist groter.
Ik ben echt radeloos geweest.”
“Via het maatschappelijk werk ben ik in contact gekomen met Vriendendiensten en eigenlijk vanaf het eerste moment voelde ik een klik. Moniek,
de ggz-cliëntondersteuner waarmee ik sindsdien contact heb, geeft me
rust, begrip en vertrouwen. Depressieve klachten laten zich niet voorspellen en zo kan het dat ik het ene moment heel wat aankan en kort daarna
tot niets meer kom. Gelukkig hoef ik Moniek dat niet uit te leggen. Zij kijkt
me nooit vreemd aan. Ik kan bij haar mezelf zijn en van daaruit kijken we
samen wat er op dat moment mogelijk en nodig is.”
“Stap voor stap hebben we vanaf het eerste contact uitgeplozen wat er
allemaal bij mij speelt. Van stapels achterstallige administratie tot hoorzittingen waar ik heen moest vanwege mijn scheiding. Zelfs toen bleek dat
ik een nieuwe wasmachine nodig had, kon ik bij Moniek terecht. Dit heeft
me echt enorm geholpen en helpt me nog steeds. Tegen de simpelste dingen
kan ik soms als een berg opzien, het is dan ontzettend fijn dat ik kan rekenen op iemand die de tijd voor me neemt en me begrijpt. Ik heb het weleens
vaker gezegd: mijn cliëntondersteuner is haar gewicht in goud waard.”
“Naast de ggz-cliëntondersteuning heb ik ook veel aan de maatjesactiviteiten van Vriendendiensten. Samen even wandelen, boodschappen doen of
langs de kringloop. Kortom: normale dingen, vaak lucht dat enorm op.”
“Zowel bij de maatjesactiviteiten als de cliëntondersteuning kijkt Vriendendiensten naar mij als persoon en naar dat wat voor mij belangrijk is.
Zonder lange wachtlijsten, vooroordelen of doorverwijzingen. Ik word
als volwaardig aangezien.”
Sabine
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Vooruitblik Vriendendiensten
Gemeente Voorst

Kennis en expertise

In het jaar 2019 kunnen ook inwoners van de
gemeente Voorst een beroep doen op onze
(Vrienden)diensten. Hierbij gaat het om
mensen met een psychische kwetsbaarheid die
geen passende oplossing in het bestaande
lokale aanbod hebben gevonden.

In de aankomende jaren zal binnen Vriendendiensten nog meer kennis en expertise worden
ontwikkeld betreft persoonlijk/maatschappelijk
herstel en ervaringsdeskundigheid. De ‘herstelgroep’ die vanuit de zelfregiecentra is ontstaan,
zal hier een belangrijke rol in gaan vervullen.
Daarnaast zal er meer samenwerking worden
aangegaan met andere zelfregie-organisaties
zoals Focus uit Zwolle en Ixta Noa uit Zutphen.

Ggz-wachtlĳstproblematiek
In 2019 zal Vriendendiensten worden betrokken
bij het proces van de ggz-wachtlijstproblematiek
in de regio. Een eerste mogelijke stap hierin zou
het verbeteren van de lokale samenwerking
tussen de ggz organisaties en het sociaal domein
kunnen zijn. Vriendendiensten zou hier een verbindende rol in kunnen spelen door onze kennis
van zowel het sociaal domein als de GGZ en ggzproblematiek.

Kwaliteit
Ook in 2019 gaan we ons richten op het kwalitatief uitvoeren van onze drie (Vrienden)diensten:
maatjesactiviteiten, ggz-cliëntondersteuning en
zelfregiecentra. Hierbij houden we rekening met
de verschillende accenten die bestaan binnen de
vier gemeenten in ons werkgebied.
Tegelijkertijd zullen we, naar vermogen, meedenken en participeren binnen het proces van
‘zelfstandig thuis wonen’ van mensen met een
ggz-achtergrond.

Jubileumjaar
Vriendendiensten
In 2019 bestaat Vriendendiensten 20 jaar! Uiteraard gaan we dit niet zomaar voorbij laten gaan!
Op 14 maart 2019 zullen wij de mogelijkheden
van persoonlijke en maatschappelijke groei laten
zien tijdens een feestelijke dag, met een doorlopend educatief programma, verzorgd door
mensen met een
psychische kwetsbaarheid. Deze dag zal
plaatsvinden binnen
Zelfregiecentrum
Deventer.

Bedankt!
Via deze weg willen we de gemeenten Deventer,
Olst-Wijhe en Raalte bedanken voor het gestelde
vertrouwen in onze organisatie. Zonder de huidige beschikbare WMO-subsidies zou het werk
van Vriendendiensten, t.b.v. een grote groep
kwetsbare mensen, niet uitgevoerd kunnen
uitvoeren.
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