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Vriendendiensten

Kerntaken en aantallen 2020

Maatjes-
activiteiten
Gemeente Deventer
c 237 deelnemers
c 135 vrijwilligers

Gemeente Olst-Wijhe
c 35 deelnemers
c 23 vrijwilligers

Gemeente Raalte
c 67 deelnemers
c 25 vrijwilligers

Gemeente Voorst
c 11 deelnemers
c 13 vrijwilligers

Ggz-cliënt-
ondersteuning
Gemeente Deventer
c 169 unieke cliënten
c 338 ondersteuningsvragen* 

Gemeente Olst-Wijhe
c 23 unieke cliënten
c 39 ondersteuningsvragen*

Gemeente Raalte
c 67 unieke cliënten
c 194 ondersteuningsvragen*

Gemeente Voorst
c 9 unieke cliënten
c 17ondersteuningsvragen*

* (sommige cliënten hebben 
meerdere vragen)

Zelfregie- en 
herstelcentra
Gemeente Deventer
c 500 bezoekers

Gemeente Olst-Wijhe
c 1 bezoeker

Gemeente Raalte
c 156 bezoekers

Gemeente Voorst
c 4 bezoekers

GEMEENTE DEVENTER, OLST-WIJHE, 
RAALTE EN VOORST
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Stichting Vriendendiensten 

Organisatie en doelgroep

Stichting Vriendendiensten is een regionale, onafhanke-
lijke cliëntenorganisatie die zich inzet voor mensen (18+)
met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig, bege-
leid of beschermd wonen in de gemeente Deventer, Olst-
Wijhe, Raalte of Voorst. 

Missie

Onze missie is het uitvoeren van verschillende activiteiten
en het ontplooien van nieuwe initiatieven voor, door en
samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid om
zo hun welzijn, zelfredzaamheid en het zelfstandig wonen
te bevorderen. 

Visie

Met het ondersteunen, faciliteren en uitvoeren van ver-
schillende activiteiten en initiatieven willen we bereiken
dat de kwaliteit van leven van mensen met een psychi-
sche kwetsbaarheid verbetert. Door stichtingsbreed in te
zetten op zelfregie en persoonlijk, maatschappelijk en
functioneel herstel worden processen van stagnatie door-
broken en kunnen mensen beter functioneren: het wordt
voor hen weer mogelijk om burgerrollen te vervullen
waardoor het effect van ‘meer burger, minder client’
wordt bereikt.

Wij werken:
•Laagdrempelig
•Onafhankelijk
•Bottom-up 
• Verbindend
•Daadkrachtig

De 3 kerntaken van Vriendendiensten zĳn:

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

Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning
• (informatie, advies, vraagverheldering, (algemene) 
    ondersteuning)

Zelfregie- en herstelcentrum in Deventer en in Raalte 
• (inloop, activiteiten, herstelcursussen, persoonlijke/ 
    maatschappelijke ontwikkeling en empowerment).

Zelfregie- en Herstel Initiatieven (ZHI)

Stichting Vriendendiensten is een Zelfregie- en Herstel
initiatief (ZHI). In de handreiking ‘Financiering en inbed-
ding van zelfregie- en herstelinitiatieven’1 en in de 
brochure ‘Bouwstenen voor participatie en herstel’2 wordt
uitgelegd wat zelfregie- en herstelinitiatieven zijn en 
worden de achtergrond, het doel, de bouwstenen en 
uitgangspunten beschreven. Ook worden er een aantal
praktijkvoorbeelden van ZHI gepresenteerd.

Coronaperiode

Aan het begin van de Coronaperiode, rond 16 maart 2020,
zijn we gelijk gaan kijken op welke manier ons werk 
gecontinueerd kon worden. De drie hoofdtaken van
Vriendendiensten hebben intensief met elkaar samen-
gewerkt en elkaar nog meer versterkt dan voorheen. Dit
heeft geresulteerd in een andere taakverdeling dan 
normaal en in gezamenlijke werkzaamheden en verant-
woordelijkheden, waardoor contacten, activiteiten en 
ondersteuning zoveel mogelijk, in aangepaste vorm door
konden gaan.

“Elkaar in beeld houden” was ons belangrijkste doel 

Waarden die hierin centraal
staan: 
•Veiligheid
• Vrijheid
•Gelijkwaardigheid
• Vertrouwen
•Verantwoordelijkheid

Door jarenlange praktijkervaring in het werken middels
bovenstaande visie kunnen we gerust stellen dat hierdoor
duurdere vormen van hulpverlening (op termijn) minder
vaak, minder intensief en soms helemaal niet meer nodig zijn.

1 Financiering en inbedding van zelfregie- en herstelinitiatieven:
https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/20201015-handreiking-fi-
nanciering-en-inbedding-zelfregie-en-herstelinitiatieven.pdf
2Bouwstenen voor participatie en herstel:
https://mindplatform.nl/media/4854/download/MIND%20Bouwste-
nen%20voor%20participatie%20en%20herstel_def.pdf?v=1

Effect van inzet op zelfregie en persoonlijk, maatschappelijk en functio-
neel herstel: ‘Meer burger, minder client’
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tijdens de Coronaperiode. Contact zoeken en houden met
mensen, horen hoe het gaat. Een kaartje, belletje of een
attentie met Pasen of Kerst; allemaal manieren om men-
sen te laten weten dat ze niet alleen zijn. Ook vonden we
het belangrijk dat mensen voldoende mee konden doen
op verschillende digitale communicatiekanalen. Indien
nodig stelden we tablets of telefoons ter beschikking
en/of leerden we iemand bijvoorbeeld hoe beeldbellen
werkt. Deze groep mensen heeft dit vervolgens weer aan
anderen geleerd. Op deze manier zijn er verschillende
groepen ontstaan die met elkaar gingen beeldbellen en
samen digitaal activiteiten ondernamen. Zonder tussen-
komst van coördinatoren. Ook namen veel mensen initia-
tief om anderen te helpen. Eigenlijk een ultieme vorm van
(zelf)empowerment.

Gebruik besloten Facebookgroep in 2020: twee pieken (maart/april en december) tijdens de lockdown periodes. 

De besloten Facebookgroep van Vriendendiensten bleek
tijdens de Corona periode van onschatbare waarde. Deze
groep bestond al langer; speciaal voor mensen die inge-
schreven staan bij Vriendendiensten. Voor 16 maart be-
stond deze groep uit 265 leden, op dit moment bestaat
deze groep uit 350 leden. De groep heeft tijdens de 
Corona periode razendsnel de vorm van een heuse digitale
dagbestedingsplek aangenomen en heeft vele mensen op
de been gehouden. Voor de Corona werden er gemiddeld
19 reacties per dag in deze groep geplaatst, tijdens de 
eerste lockdown ging het regelt om meer dan 700 reacties
per dag!

Verderop in dit jaarverslag zijn meer voorbeelden te lezen
van onze werkwijze tijdens de Corona periode.
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Het jaar 2020 in aantallen en activiteiten
In 2020 hebben 350 deelnemers deelgenomen aan de maatjesactiviteiten, individueel en/of in groepsverband.
Deze activiteiten konden plaatsvinden dankzij de inzet van 208 vrijwilligers/stagiaires. 

Maatjesactiviteiten
Ook in 2020 hebben wij verschillende vormen van maatjescontact en
maatjesactiviteiten georganiseerd tussen vrijwilligers en deelne-
mers. 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, koffiedrinken of langs de kringloop.
Kortom: normale dingen doen! Vaak lucht dat enorm op waardoor ik
daarna weer verder kan.”

Jaarverslag 2020

Ontwikkelingen 
maatjesactiviteiten
Corona
Het Coronavirus en bijbehorende
maatregelen hebben in 2020 op
verschillende manieren invloed op
onze maatjesactiviteiten gehad.

Stagiaires: doordat een heel aan-
tal zorg- en welzijnsorganisaties
hun werk nog maar beperkt kon-
den uitvoeren, werden ook de
stagemogelijkheden voor studenten schaar-
ser. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel studenten zich bij
Vriendendiensten hebben gemeld met het verzoek om een
stageplek. Gelukkig konden onze 1-op-1 maatjesactiviteiten
door blijven gaan, waardoor we maar liefst 12 stagiaires
een plek hebben kunnen bieden. 

Groepsmaatjes: onze groepsmaatjes konden hun contact
niet altijd voorzetten op de manier zoals ze dat gewend
waren. Gelukkig waren zowel de groepsvrijwilligers als de
-deelnemers van harte bereid om het contact via beeld-
bellen of via online activiteiten te onderhouden.

Extra inzet vrijwilligers: doordat er minder fysiek contact
mogelijk was, is bij een heel aantal deelnemers de be-
hoefte aan (extra) telefonisch contact ontstaan. Veel van
onze vrijwilligers zijn bereid geweest om, naast hun regu-
liere maatjescontact, ook telefoonmaatje te worden voor
meerdere deelnemers.

Aanmeldingen: het afgelopen jaar hebben
zich minder deelnemers, maar wel meer 
vrijwilligers aangemeld. 

Appeltjes van Oranje
In 2020 zijn de maatjesactiviteiten van Vrien-
dendiensten genomineerd voor de landelijke
prijs ‘Appeltje van Oranje’ van het Oranjefonds.
Na een spannende 10-daagse stemronde, een
presentatie voor een vakjury en een werkbe-
zoek van het Oranje Fonds, zijn onze maatjesac-

tiviteiten tot de finale doorgedrongen, samen met andere
11 organisaties. Uiteindelijk hebben we helaas net naast
de prijs gegrepen.

Gedicht voor alle maatjes, door Trudy
(deelnemer maatjesactiviteiten)

Uitreiking van de ‘Appeltjes van Oranje’ binnen Zelfregiecentrum Raalte,
op 1.5 m afstand
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Gemeente 
Deventer
In de gemeente Deventer hebben 237 unieke deelnemers en
135 vrijwilligers deelgenomen aan de maatjesactiviteiten. 

1-op-1 contact
129 actieve maatjeskoppels

Groepsmaatjes
111 deelnemers en 27 vrijwilligers hebben, verdeeld over
24 groepen, deelgenomen aan maandelijkse groepsactivi-
teiten zoals bowlen, naar de bioscoop gaan, fietsen,
zwemmen, biljarten, mediteren, samen eten bij de vrijwil-
liger thuis, samen creatief bezig zijn, een terras bezoeken,
spelletjes spelen, culturele activiteiten ondernemen etc.
Dit uiteraard alleen in de tijd dat dit volgens de Corona-
maatregelen toegestaan was.

1-op-1 maatjes (voor de Corona periode)

Vriendencafé
In Deventer hebben we dit jaar, door Corona,  alleen de
eerste twee vriendencafés van het jaar  kunnen organise-
ren. Hier waren gemiddeld 60 bezoekers (deelnemers en
vrijwilligers) per keer aanwezig.  

Wachtlijst
49 mensen staan op de wachtlijst voor een 1-op-1 contact.
Een deel van deze mensen doet mee aan de groepsmaatjes
en/of bezoekt Zelfregiecentrum Deventer. 

Schrijfgroep (voor de Corona periode)

Wat als het heftig wordt? 
“In het leven van onze maatjes speelt van alles. Als

vrijwilliger kan je daarin veel betekenen, naast dat

je samen bijvoorbeeld iets onderneemt of een luiste-

rend oor bent, heb je soms ook een signalerende

functie. Zo gaf de deelnemer van één van onze vrij-

willigers aan dat het thuis niet zo goed  gaat. Er is

sprake van geweld. Heftig voor de vrijwilliger om te

horen en wat doe je dan? De vrijwilliger heeft dit met

de betreffende coördinator besproken en in

overleg zijn ze tot een plan gekomen, hoe hier op

een zorgvuldige manier mee om te gaan. De vrijwilliger

voelde zich hierdoor gesteund en kon zo zijn zorgen

loslaten. Zo ontstond er weer rust en ruimte om zich

als vrijwilliger te richten op het waardevolle contact

met zijn maatje, die zich blijkbaar zo op zijn gemak

voelde dat hij ook over lastige situaties durfde te 

vertellen.”

Vriendendiensten
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In totaal hebben 35 unieke deelnemers en 23 vrijwilligers
uit de gemeente Olst-Wijhe meegedaan aan de volgende
maatjesactiviteiten:

1-op-1 contact
23 actieve maatjeskoppels 

1-op-1 maatjes Olst-Wijhe

Groepsmaatjes
17 deelnemers hebben meegedaan aan groepsactiviteiten.
Hiervan deden 9 deelnemers mee met een groep in Olst-
Wijhe (creatieve groep en spelletjesgroep), 5 deelnemers
deden mee met een groep in Deventer (biljartgroep, bow-
linggroep en meditatiegroep) en 2 deelnemers deden mee
met een groep in Raalte (schildergroep en zwemgroep). 

Vriendencafé
In Deventer hebben we dit jaar, door Corona,  alleen de
eerste twee vriendencafés van het jaar  kunnen organise-
ren. Hier waren gemiddeld 60 bezoekers (deelnemers en
vrijwilligers) per keer aanwezig.  

Wachtlijst
Op dit moment staan er 5 deelnemers op de wachtlijst voor
een 1-op-1 contact. Hiervan neemt  1 persoon deel aan
groepsactiviteiten.

Bijzonderheden
Eén inwoner uit de gemeente Olst-Wijhe maakt gebruik
van Zelfregiecentrum Deventer

Er-op-uit activiteit: picknick op 1,5 meter in Olst-Wijhe

Weer zin in het leven  
“Toen Chiel (59) zich bij ons aanmeldde, vond hij

het leven erg zwaar. Hij voelde zich alleen, hij had

geen vrienden of familie waarop hij kon terugvallen,

en dat maakte het voor hem moeilijk. Voor zijn 

gevoel stond zijn leven stil, en was de zin van het

leven voor hem ver te zoeken. We hebben in Job een

geschikt maatje voor Chiel gevonden. Job heeft een

positieve inslag, maar weet zelf ook dat het leven

diepe dalen kent. Chiel en Job hebben het contact

samen opgebouwd. Ze voerden open gesprekken en

leren elkaar steeds beter kennen. Chiel is sindsdien

veranderd. Hij geeft aan weer tot leven te zijn geko-

men. Hij heeft zijn leefritme weer gevonden en is

met Job aangesloten bij een sportschool. Chiel is

zelfs geïntroduceerd bij de familie van Job, waar hij

met open armen is ontvangen.”

Jaarverslag 2020
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In de gemeente Raalte waren er 67 unieke deelnemers en
25 vrijwilligers betrokken bij de maatjesactiviteiten. 

1-op-1 contact
24 actieve maatjeskoppels. 

Vriendendiensten

Gemeente 
Raalte

1-op-1 maatjes (voor de Corona periode)

Van telefoonmaatje naar
echt maatje

“Voor Anne stopten alle activiteiten toen de Corona-

pandemie begon. Super lastig, want het contact met

anderen is erg belangrijk voor haar, zeker gezien

haar psychische kwetsbaarheid. In die eerste pe-

riode, waarin er geen face-to-face contact mogelijk

was, hebben we haar aan een telefoonmaatje gekop-

peld. Dit was een bestaande vrijwilliger die graag

iets extra’s wilde doen in deze lastige tijd. Dit vond

Anne heel fijn, toch menselijk contact met iemand

hebben en wat gezelligheid. De klik was er meteen

en toen het weer kon, hebben Anne en haar maatje

afgesproken om elkaar in ‘het echt’ te zien. Dit 

beviel zo goed dat ze ook echte maatjes van elkaar

zijn geworden. Nu wandelen en kletsen ze veel

samen. Dit brengt afleiding voor Anne en geeft haar

het contact, waar zij niet zonder kan.”

Groepsmaatjes
21 deelnemers en 5 vrijwilligers hebben meegedaan aan
verschillende groepsactiviteiten in Raalte (samen eten,
er-op-uit groep, schildergroep en zwemgroep) en in
Deventer (bowlinggroep en samen eten). 

Vriendencafé
Door Corona konden er dit jaar maar 2 Vriendencafés
plaatsvinden. De eerste keer waren er 42 mensen 
aanwezig en de tweede keer 20 mensen. 

Wachtlijst
Er staan 22 deelnemers op de wachtlijst voor een 1-op-1
contact. Een groot deel van deze mensen doet mee aan de
groepsmaatjes en/of bezoekt Zelfregiecentrum Raalte.
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Gemeente 
Voorst
In de gemeente Voorst hebben 11 deelnemers en 13 
vrijwilligers meegedaan aan de maatjesactiviteiten. 

1-op-1 contact
5 actieve koppels.

Groepsmaatjes
8 deelnemers en 2 vrijwilligers hebben deelgenomen aan
groepen in Voorst (samen eten) en Deventer (bowling-
groep, spelletjesgroep en filmhuisgroep). 

Vriendencafé
3 deelnemers uit Voorst hebben deelgenomen aan de
Vriendendcafés in Deventer.

Wachtlijst
Op dit moment staan er 6 deelnemers uit Voorst op de
wachtlijst voor een 1-op-1 contact. Hiervan doen 2 mensen
mee met andere activiteiten van Vriendendiensten.

Bijzonderheden
Vier inwoners uit de gemeente Voorst maken ook gebruik
van Zelfregiecentrum Deventer.

Tafelmaatjes (voor de Corona periode)

Zekerder en sterker 
door contact

“Pieter is een jongen die ogenschijnlijk goed mee-

komt in de maatschappij. Hij woont met een huisge-

noot in een net huis, gaat naar school en komt over

als een sociale jongen. Echter, zo bleek later in het

gesprek, zijn er in zijn leven meerdere dingen

gaande en heeft hij weinig tot geen sociale contac-

ten. Hierom wil hij graag een maatje, waarnaar wij

op zoek zijn gegaan. In de tussentijd sloot Pieter aan

bij een groepsactiviteit, wat hem erg goed beviel.

Hierin leerde hij wat sociale tools, die hij direct kon

inzetten toen we vervolgens een maatje aan hem

voorstelden. Het leidde tot een gezellige klik. Door

het contact voelde Pieter zich zekerder en sterker,

wanneer hij zich onder de mensen begaf. Samen met

zijn maatje kwam hij met een idee: samen ‘het

maatje zijn’ voor een andere deelnemer op onze

wachtlijst. Zodoende is er zorgvuldig gekeken of we

aan deze wens konden voldoen, en hebben we hen

gekoppeld aan Harm. Met z’n drieën maken ze nu

leuke uitstapjes, terwijl Pieter en zijn maatje elkaar

ook apart van Harm blijven zien. Pieter haalt veel

voldoening uit het contact met Harm en voelt dat hij

weer wat waardevols kan toevoegen aan de maat-

schappij.”
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De volgende activiteiten zijn, in het kader van deskundig-
heidsbevordering, georganiseerd voor de vrijwilligers uit
de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst:

• 5 introductieavonden voor nieuwe vrijwilligers 
    (in februari, mei, juni en oktober)

• Thema avond waarin een ervaringsdeskundige zijn 
    aan depressie gerelateerde herstelverhaal heeft verteld 
    (in juni)

• Thema avond waarin een ervaringsdeskundige zijn aan 
    verslaving- en bipolaire stoornis gerelateerde herstel-
    verhaal heeft verteld (in september) 

Activiteiten voor 
vrĳwilligers 

Vriendendiensten

Boven: Introductieavond voor nieuwe vrijwilligers (tijdens de Corona
periode) 

Onder: Themaavond voor vrijwilligers (tijdens de Corona periode
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Onze ondersteuning
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Vriendendiensten biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een ggz-achtergrond, hun
vertegenwoordigers en/of mantelzorgers. In het jaar 2020 zijn 284 unieke cliënten met in totaal 662 
ondersteuningsvragen naar onze ggz-cliëntondersteuning gekomen. 

De cliëntondersteuner helpt mensen hun leven zo goed
mogelijk te organiseren met behulp van eventuele onder-
steuning 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 cliënt-
ondersteuner 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
•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

Onafhankelĳke ggz-
cliëntondersteuning
Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning is tegenwoordig een onmis-
bare schakel tussen de ggz en het sociaal domein. Dit komt doordat
ggz-cliëntondersteuners ggz-expertise en kennis van wet- en regel-
geving hebben, maar ook de lokale formele en informele sociale
kaart goed 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 wel eens vaker gezegd: mijn cliënt-
ondersteuner is haar gewicht in goud waard!”

Corona
Onze cliëntondersteuners komen normaalgesproken veel
bij mensen op huisbezoek en ook het met cliënten mee-
gaan naar afspraken met derden, behoort tot onze hoofd-
werkzaamheden. Dingen die, met name tijdens de
lockdown, door Corona niet of slechts beperkt mogelijk
waren. Door creatief te denken en te kijken naar wat er
wél mogelijk is, hebben we ons werk op aangepaste wijze
gelukkig goed kunnen continueren. 
Afspraken met cliënten zijn zoveel mogelijk doorgegaan:
op 1,5m afstand buiten, al wandelend, in een speciaal
vrijgemaakte ruimte waar voldoende afstand tot elkaar
gehouden kan worden of door elkaar te (beeld)bellen. 

Voorbeeld van een creatieve oplossing: cliëntondersteuner buiten en
cliënt binnen. Handig bij aanvragen die gedaan moeten worden. 

3. Client ondersteuning.qxp_Opmaak 1  12-04-21  13:06  Pagina 1
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Gemeente 
Deventer

In de gemeente Deventer hebben 169 unieke cliënten een
beroep gedaan op onze ggz-cliëntondersteuning. In totaal
waren er 338 ondersteuningsvragen (sommige cliënten
hadden meerdere vragen tegelijk en een aantal cliënten
heeft zich meerdere keren gemeld met een nieuwe vraag
(kortcyclische ondersteuning). Dit zijn 7 cliënten en 52
vragen minder dan in 2019.

Het ondersteunen van cliënten tijdens hun afspraken met
derden ging soms ook op verrassende wijze. Zo hebben 2
cliëntondersteuners een cliënt succesvol ondersteund 
tijdens een telefonische hoorzitting. Deze zitting kon niet
fysiek doorgaan i.v.m. de sluiting van de rechtbanken 
tijdens de lockdown en is telefonisch afgehandeld. Hierbij
waren alle betrokken partijen (rechter, bewindvoerder,
cliënt en cliëntondersteuner) tegelijk aan de lijn. Soms
hadden cliënten afspraken met derden waarbij het nood-
zakelijk was om toch fysiek bij elkaar te komen. Cliënt-
ondersteuners sloten daar dan incidenteel bij aan.

Overleg tussen collega’s op anderhalve meter afstand

Ondersteuningsvragen Gemeente Deventer 

Wanneer we kijken naar waar onze hulpvragers wonen,
dan zien we eigenlijk elk jaar dat de meeste hulpvragers
woonachtig zijn in de wijk Zandweerd. Het feit dat Vrien-
dendiensten zelf ook gevestigd is op de Zandweerd, lijkt
hiervoor een logische verklaring. In 2019 schreven we al
dat we een duidelijke afname van vragen zagen in de 
wijken Keizerslanden en Binnenstad & de Hoven. Deze 
afname heeft zich in 2020 voortgezet. Ook in de wijk Bor-
gele & Platvoet zien we een sterke afname van vragen: in
2019 was 15% van de vragen afkomstig uit deze wijk en in
2020 was dit nog maar 4%. In de wijken Colmschate Noord
& Vijfhoek en Deventer Buiten zien we juist een stijging.
Uit Colmschate Noord & Vijfhoek kwam in 2019 8% van de
vragen en in 2020 was dat 18%. Voor Deventer Buiten was
dit in 2019 6% en in 2020 9%.   

Aantal vragen per wijk 2020

In 2020 hebben we gemerkt dat het contact met de ver-
schillende sociale teams minder is geworden. De lijnen
zijn minder kort, de doorverwijzingen vanuit de sociale
teams zijn minder en de centrale toegang maakt het doen
van een aanmelding soms ingewikkelder dan voorheen.
We merken dat de vragen die door de centralist gesteld
worden, voor onze doelgroep drempelverhogend werken.
We zien vaak dat het hulpvragers niet lukt om door de
centrale toegang heen te komen en onze ondersteuning is
hierbij noodzakelijk. In sommige gevallen merkten we dat
dit voor ons ook dubbel werk opleverde, doordat we het-
zelfde verhaal zowel aan de medewerker toegang als ook
daarna aan het sociaal teamlid moesten vertellen. 
Komend jaar hopen we de contacten met de sociale teams
en de toegang te verstevigen en de samenwerking verder
te optimaliseren.
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Praktisch ondersteunen 
bij een verhuizing 

“Ook nadat we een hulpvraag hebben afgesloten,

blijft onze deur openstaan. Zo hadden we Frank

(49) al een tijdje niet gesproken, toen hij zich 

opnieuw bij ons meldde. Eerder hadden we hem 

geholpen om na een moeizame periode passend 

vrijwilligerswerk te vinden. Dat is toen gelukt, helaas

namen de psychische klachten van Frank toch weer

toe en in die mate dat zijn behandeling beter intern

kon plaatsvinden. Dit betekende dat Frank moest

verhuizen. Hij overzag alleen niet wat hier allemaal

bij kwam kijken en met die vraag kwam hij bij ons.

In een periode van drie maanden zijn we nauw be-

trokken geweest bij alles wat er moest gebeuren om

Frank van zijn sociale huurwoning naar een interne

behandelplek te verhuizen. De ene week leidde een

cliëntondersteuner met Frank geïnteresseerde kijkers

rond in zijn woning, een week later maakten we een

lijst van alles wat we moesten opzeggen of laten

overzetten. Een intensief en soms spannend proces,

dat door Franks psychische klachten voor hem soms

extra zwaar woog. Door het met hem samen te doen,

is het gelukt om op een goede manier te verhuizen.

Op een laatste puntje na, zo bleek een jaar later. De

destijds doorgegeven wijziging in zijn huishoudelijke

ondersteuning bleek administratief niet goed te zijn

doorgevoerd. De organisatie waar Frank nu woont en

waar hij zorgt krijgt, adviseerde hem om dit even

met ons op te pakken, aangezien wij er toentertijd

nauw bij betrokken waren. Een logische afweging en

Frank wist ons snel te vinden. We hebben het snel

kunnen oplossen en daarmee was de verhuizing écht

afgerond.”

vervolg 
Deventer

Pilot Dimence - Vriendendiensten - 
ENO - gemeente Deventer 
In het voorjaar van 2020 is er vanuit de ‘regionale task-
force wachttijden ggz’ een pilotsamenwerking tussen 
Dimence, Vriendendiensten, ENO en gemeente Deventer
gestart: cliënten die op de wachtlijst staan voor ggz-
behandeling worden, als ze dat willen, aangemeld bij de
cliëntondersteuning van Vriendendiensten om sociale -
en praktische problematiek aan te pakken. De cliënt en
cliëntondersteuner gaan samen aan de slag met bijvoor-
beeld zorgen over financiën, woonruimte, voorzieningen,
daginvulling en/of sociale contacten. Op deze manier
worden de factoren die een effectieve behandeling in de
weg kunnen staan, zoveel mogelijk weggenomen of 
verminderd. 

Het mes snijdt aan twee kanten: behandelaren worden
ontlast in hun werkzaamheden doordat de cliëntonder-
steuners aan de slag gaan met thema’s die binnen het so-
ciaal domein kunnen worden opgepakt  0(het
expertiseveld van de cliëntondersteuner en juist minder
van de behandelaar). Aan de andere kant merkt de cliënt
dat de behandeling effectiever wordt, omdat de behandel-
contacten niet gedomineerd worden door sociale - en
praktische problematiek. Hier ondersteunt Vriendendien-
sten immers bij. De samenwerking met de 3 deelnemende
behandelteams van Dimence verloopt goed en daar plukt
de cliënt de vruchten van. Door de korte lijnen en toe-
stemming voor informatie-uitwisseling tussen Dimence
en Vriendendiensten is er snelle communicatie en goede
samenwerking mogelijk. Tot slot blijkt dat het contact
met de cliëntondersteuner ook preventief werkt: door de
laagdrempeligheid van het contact komen hulpvragers
makkelijker met een nieuwe vraag. Deze hoeft dan niet in
de behandelsetting besproken te worden, maar kan gelijk
worden gesteld aan de cliëntondersteuner die het vervol-
gens, indien mogelijk, binnen het sociale domein oppakt.
Het risico van opstapelen van nieuwe problemen wordt
hiermee kleiner.

De cliëntondersteuner wijst de cliënt de weg binnen de
voorliggende voorzieningen. Hierbij worden ook het zelf-
regiecentrum en de maatjesactiviteiten ingezet. Te meer
ook omdat een deel van de hulpvragers op zoek is naar
een sociaal netwerk en zinvolle daginvulling. 
In 2020 werden binnen deze pilot 62 hulpvragers, met in
totaal 146 hulpvragen geholpen. De verdeling qua type
vraag (zie cirkeldiagram) is vergelijkbaar met onze regu-
liere aanmeldingen.
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In de gemeente Olst-Wijhe hebben 23 unieke cliënten een
beroep gedaan op onze ggz-cliëntondersteuning. In to-
taal waren er 39 ondersteuningsvragen (sommige cliënten
hadden meerdere vragen tegelijk en een aantal cliënten
heeft zich meerdere keren gemeld met een nieuwe vraag
(kortcyclische ondersteuning). Dit is 1 cliënt en 17 vragen
minder dan in 2019.

Gemeente 
Olst-Wĳhe

Ondersteuningsvragen 2020 Pilot ENO - Dimence - Vriendendiensten

Meegaan naar afspraken 

“Sinds maart 2020 werkt de cliëntondersteuning van

Vriendendiensten samen met Dimence in het kader

van de beschreven pilot. En zo kwam Annelies (39)

op ons pad. Ze was kort daarvoor bij Dimence aan-

gemeld voor een behandeling en tijdens de intake

kwam naar voren dat Annelies geen vast inkomen

had. Samen hebben we de opties op een rij gezet en

zo werd duidelijk dat een aanvraag voor een uitke-

ring het meest passend was. Zo’n aanvraag is nogal

formeel, om er zeker van te zijn dat het UWV een

kloppend beeld kreeg van Annelies, heb we haar 

situatie op papier gezet. Door goed naar haar te 

luisteren en het samen te formuleren, stond uitein-

delijk zwart op wit hoe Annelies door haar stoornis

in het verleden haar grenzen heeft overschreden en

mogelijk weer zou overschrijden, als ze weer aan het

werk zou gaan. Dit verhaal hebben we met de aan-

vraag verstuurd. Het diende als aanvulling voor het

UWV en houvast voor Annelies. Kort na de aanvraag

volgde een uitnodiging voor een gesprek, we zijn met

Annelies meegegaan. Als steun, en om haar verhaal

waar nodig toe te lichten, alles met het doel om een

kloppend beeld te geven. Wij zijn nog in afwachting

van een uiteindelijke beslissing op de aanvraag. Dat

is spannend, maar Annelies gaat er nuchter mee om.

Ze voelt zich gehoord en gesteund, zo vertelde ze

kortgeleden, en dat geeft haar rust.”

vervolg 
Deventer

Ondersteuningsvragen Gemeente Olst-Wijhe 2020

In 2020 hebben we geïnvesteerd in opnieuw kennismaken
met het gemeentelijk toegangsteam om het contact en de
samenwerking te versterken. Er is begin 2021 ook een
nieuw overleg ingepland om dit te herhalen, zodat het
contact warm gehouden wordt. 
In 2020 hebben we weinig aanmeldingen vanuit het 
gemeentelijk toegangsteam gehad. Mogelijk gaat dit ook
wat stijgen doordat we meer aandacht besteden aan onze
bekendheid.
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In de gemeente Raalte hebben 67 unieke cliënten een 
beroep gedaan op onze ggz-cliëntondersteuning. In 
totaalwaren er 194 ondersteuningsvragen (sommige
cliënten hadden meerdere vragen tegelijk en een aantal
cliënten heeft zich meerdere keren gemeld met een
nieuwe vraag (kortcyclische ondersteuning). Dit zijn 12
cliënten en 9 vragen minder dan in 2019.

Gemeente 
Raalte

De afname in vragen wordt waarschijnlijk verklaard door
de wachtlijst die we in het begin van 2020 zijn gaan 
hanteren voor de gemeente Raalte. Hier waren we toe 
genoodzaakt, omdat het aantal aanvragen (veel) hoger
was dan het aantal beschikbare uren voor deze gemeente.
Er hebben in totaal 15 hulpvragers op de wachtlijst ge-
staan en momenteel staan er nog 4 mensen op.
In 2020 merken we nog steeds een aantal positieve gevol-
gen van de pilot vraagverheldering (2017/2018). Er zijn
korte lijnen tussen de cliëntondersteuning en het 
gemeentelijk toegangsteam en het is voor zowel inwoner
als cliëntondersteuner erg prettig dat het kr8plan, indien
nodig, als aanvraag voor een voorziening gebruikt kan
worden. Dit scheelt een hoop dubbel werk en versnelt de
doorstroming. 

Ondersteuningsvragen Gemeente Raalte 2020

Samen kijken naar passende zorg

“Soms wordt het duidelijk dat cliëntondersteuning

niet langer de beste hulp is die iemand nodig heeft.

Een bijvoorbeeld daarvan is Yusuf (54), een man

met depressieve klachten. We hebben hem een lan-

gere periode ondersteund bij met name zijn vragen

over financiën en administratie. Gedurende dit con-

tact kwamen we er samen achter dat Yusuf het erg

lastig bleef vinden om overzicht te houden over zijn

leven. Ook toen zijn depressieve klachten afnamen.

Samen met Yusuf zijn we naar de huisarts gegaan en

uit dit gesprek kwam naar voren dat het vroeger op-

gelopen hersenletstel van Yusuf, voor altijd impact

zal hebben op zijn zelfredzaamheid. Ook wanneer

het psychisch beter met hem gaat. Dit betekende dat

Yusuf geholpen is met blijvende ondersteuning. Toen

we dat eenmaal wisten, hebben we samen gekeken

wat dit precies betekent. Van hieruit hebben we con-

tact gezocht met een organisatie die zorg biedt aan

mensen met hersenletsel of lichamelijke beperkin-

gen. Yusuf was in het begin nogal terughoudend, hij

keek er erg tegenop om afscheid van ons te nemen,

onze vertrouwensband was hem veel waard. Door

hierover met hem te praten, de tijd te nemen en

nauw betrokken te zijn bij de kennismaking, over-

dracht en opstart met de nieuwe organisatie, is de

overstap uiteindelijk soepel verlopen. Kort geleden

was Yusuf weer in het zelfregiecentrum voor een kop

koffie. Hij liet weten erg tevreden te zijn met de be-

geleiding die hij nu krijgt.”  

vervolg 
Olst-Wĳhe



18  Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning

Vriendendiensten

In de gemeente Voorst hebben 9 unieke cliënten een be-
roep gedaan op onze ggz-cliëntondersteuning. In totaal
waren er 17 ondersteuningsvragen. Dit zijn 4 cliënten en
4 vragen meer dan in 2019.

Gemeente 
Voorst

Vanuit het maatschappelijk netwerk Voorst zijn er geen
aanmeldingen geweest. Wel zijn er enkele samenwerkingen
geweest, waarbij een cliëntondersteuner een hulpvrager
ondersteunde bij het aanvragen van WMO-voorzieningen.
Deze samenwerking was prettig en de cliënten gaven aan
de meerwaarde te ervaren van een werker die gespeciali-
seerd is in GGZ-cliëntondersteuning. Vooral sensitiviteit
van de ondersteuner voor bepaalde triggers bij een cliënt
bleek helpend. Met dat in het achterhoofd werden 
gesprekken voorbereid en ondersteund.
De negen clienten die een beroep op onze ggz-client-
ondersteuning hebben gedaan kwamen via mond-op-
mond reclame en de GGZ-aanbieder Dimence. 
Voor 2021 zetten we in op een verdere uitbreiding van de
contacten met netwerkpartners en onze vindbaarheid
voor inwoners. 

Praktisch ondersteunen door
informatieverstrekking 

“De scheiding van Johan (49) haalde zijn leven 

letterlijk en figuurlijk overhoop. In eerste instantie

meldde hij zich met somberheid en spanningsklach-

ten bij de huisarts, die hem doorverwees naar de

poh-gzz. Al snel werd hier duidelijk dat er door de

scheiding ook een hoop praktische zaken speelden,

die voor onrust zorgden in Johans leven. De poh-gzz

vertelde Johan over onze cliëntondersteuning, kort

daarna volgde een eerste afspraak. Tijdens onze

kennismaking tussen de volle verhuisdozen hebben

we vooral naar Johan geluisterd. Ondertussen pak-

ten we wat dozen uit. Johan vertelde over zijn zieke

moeder waarvoor hij zorgt, en over zijn psychische

problemen. Onder andere impulsiviteit en een nogal

labiel sociaal netwerk maken het voor hem extra 

lastig om dingen geregeld te krijgen. Terwijl er juist

zoveel geregeld moest worden na de scheiding. Hij

was net verhuisd en voelde zich verloren, Vaak bleek

er ook veel onduidelijkheid en onbegrip te spelen,

vooral met betrekking tot instanties zoals de 

gemeente en bewindvoerder. Op dat moment konden

we iets voor Johan betekenen door samen met hem

voor duidelijkheid te zorgen, en even met de be-

treffende persoon of instantie te bellen. Zo ontstond

er vaak wederzijds begrip, overzicht en vervolgens

weer wat rust in het hectische leven van Johan. De

cliëntondersteuning bezocht hem in het begin 

wekelijks en later tweewekelijks. Het was soms een

uitdaging om Johan bij de les te houden, maar 

vrijwel altijd ging het goed. Hoe klein ook, na elk 

bezoek hadden we weer een stap gezet.

vervolg 
Raalte



Ondersteunen bij het 
aanvragen van een financiële bijdrage vanuit een fonds 

“Een diploma of veel werkervaring had Jeroen (36) niet. Wat hij wel had, was motivatie en zo meldde hij zich bij

ons. Jeroen had opgezocht welke opleiding hij wilde doen en had een lange lijst met fondsen gevonden die mogelijk

konden helpen bij het realiseren van zijn droom: een inkomen verdienen als fietsenmaker. Dat aanschrijven van die

fondsen was hem echter een brug te ver en hierbij hebben wij hem geholpen. Door met Jeroen zijn levensloop langs

te lopen en te kijken welke punten hieruit relevant waren voor de aanvraag, is het ons gelukt om zijn onderbouwing

helder op papier te krijgen. Dit betekende ook dat Jeroen antwoord moest geven op lastige of persoonlijke vragen.

Hij had behoorlijk wat meegemaakt en het ontbrak hem vooral in het verleden aan zelfvertrouwen en overzicht. 

Er was gelukkig voldoende vertrouwen om hierover nu open te zijn. Kort na het indienen van de aanvraag lag er bij

Jeroen een dikke envelop van het fonds op de deurmat. Het bleek een officieel aanmeldformulier, waarvoor hij

hoop nieuwe gegevens moest invullen. Het hielp hem om dit even samen te doen, binnen een kwartier was alles 

ingevuld en verzonden. Een weekje later ontving Jeroen opnieuw een bericht. Dit keer met geweldig nieuws: zijn

aanvraag was gehonoreerd. Jeroen heeft inmiddels de eerste lessen gevolgd en binnen twee jaar verwacht hij zijn

klanten te ontvangen in een eigen pand, dat hij nu al op het oog heeft.”
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Meer dan een ontmoetingsplek
Een zelfregie- en herstelcentrum onderscheidt zich van een dagactiviteiten- en/of buurtcentrum door het feit
dat de bezoekers zelf (mede)verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het centrum en voor het initiëren
en uitvoeren van activiteiten zijn. Binnen een zelfregie- en herstelcentrum wordt er enkel vanuit de presentie,
zelfregie- en herstelmethodiek gewerkt. Binnen een zelfregiecentrum vinden er, naast een inloop en reguliere
activiteiten, ook allerlei herstelcursussen- en activiteiten plaats. 

Mensen die naar onze centra (in Deventer en Raalte)
komen, hebben verschillende leeftijden en achtergronden.
Er zijn bezoekers met een ggz-achtergrond, met een niet-
Nederlandse afkomst, ouderen, mensen met niet aange-
boren hersenletsel, mensen met een verstandelijke
beperking en buurtbewoners. Sommigen hebben zelf de
weg naar het centrum gevonden (via bijvoorbeeld PR of
mond-tot-mond reclame), anderen zijn toegeleid door
een behandelaar, begeleider of medewerker van een soci-
aal team/toegangsteam. Voor de groep mensen die de
centra intensief bezoekt, geldt dat ze dit doen in plaats
van (en dus niet naast) geïndiceerde dagbesteding.

Zelfregie- en herstel-
centrum Deventer

Tussen 1 januari en 16 maart hebben gemiddeld 69 bezoekers
per dag gebruik gemaakt van het centrum in Deventer. 

Lockdown
Tijdens de lockdown is het Zelfregiecentrum van 16 maart
t/m 1 juni 2020 gesloten geweest. In deze periode heb-
ben de coördinatoren veel contact met bezoekers gehad.
Zo zijn er:
• 142 telefoongesprekken gevoerd
• 75 gesprekken per whatsapp gevoerd
• 112 kaartjes, met daarop een persoonlijke boodschap, 
    verstuurd
• 128 contactmomenten via ZOOM geweest
• 39 face-to-face contacten in de tuin van het 
    Zelfregiecentrum geweest
• 40 mensen op afspraak langs gekomen om kleding uit 
    te zoeken (net voor de lockdown was er kleding
    ingezameld om een kledingbeurs te organiseren) 

Heropening
Op 2 juni is het Zelfregiecentrum heropend en niet meer
dicht gegaan. Om zoveel mogelijk mensen de kans te bie-
den naar het centrum te komen, maar tegelijkertijd niet

Zelfregie- en herstel-
centra
Onze Zelfregie- en herstelcentra 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!”

Nieuwjaarstoost binnen Zelfregiecentrum Deventer 
(voor de Corona periode)
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Ondanks Corona werden er op creatieve wijze allerlei 
dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en/of eenmalige 
activiteiten georganiseerd waar bezoekers aan konden
deelnemen. Alle activiteiten zijn georganiseerd en/of 
uitgevoerd door bezoekers zelf. De coördinator onder-
steunde en faciliteerde waar nodig.

Dagelijkse activiteiten
• Inloop (dagelijks van 08.30u-12.00u en 13.00u-16.00u)
•Naaiatelier
• Schilder- en tekenactiviteiten
• Creatieve activiteiten
• Tuinonderhoud
•Gespreksactiviteiten
• (kleine) hapjes uit de keuken 

Activiteitenvervolg 
Deventer

Zelfregiecentrum Deventer tijdens de Corona periode) 

te veel mensen op hetzelfde moment binnen te hebben, is
de dag in 2 blokken/dagdelen gesplitst. Hierdoor konden,
deels afhankelijk van het weer, gemiddeld 54 bezoekers
per dag gebruik maken van het centrum.

“Corona tuinhuis”
Door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds, de
Dokter Wittenberg Stichting en gemeente Deventer is er
in december 2020 een “Corona tuinhuis” in de tuin van
Zelfregiecentrum Deventer geplaatst. Hierdoor kunnen er
ongeveer 18 mensen extra per dag naar het centrum
komen.

De ‘Corona tuinhuis’ wordt in gebruik genomen

Schilderen binnen Zelfregiecentrum Deventer (tijdens Corona periode)

Wekelijkse en maandelijkse activiteiten
Wekelijks terugkerende activiteiten waren bijvoorbeeld
wandelen, spelletjes spelen en naailes. Maandelijkse 
activiteiten waren bijvoorbeeld een fietstocht en verschil-
lende gespreksgroepen.

Eenmalige activiteiten
Tot slot zijn er in 2020 een groot aantal eenmalige 
activiteiten georganiseerd, zoals: 
• Fit met Fred (bewegen op muziek)
• Zeepjes gieten 
• Film kijken 
• Stippen op porselein 
• Doodelen (een tekenactiviteit) 
• 3D- kaarten maken op thema (o.a. met Kerst) 
• Verhalenwedstrijd 
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vervolg 
Deventer

Frienden-krantje
In 2019 is een groep bezoekers gestart met het maken van
een eigen krantje. Ook in 2020 hebben zij dit voortgezet
en zijn er 3 edities verschenen. Er worden interviews 
afgenomen, woordzoekers in elkaar gezet en bijzondere
verhalen gedeeld. 

Friendenkrantje (voor de Corona periode) 

Stages 
Afgelopen jaar hebben verschillende studenten hun stage
of onderzoek bij Zelfregiecentrum Deventer uitgevoerd.
Door het Corona-gerelateerde tekort aan stageplaatsen
hebben we in 2020 meer studenten dan gewoonlijk een
stageplek geboden. Twee studenten hebben een opdracht
m.b.t. een ‘Herstel Ondersteunende interventie’ (HOI)
uitgevoerd en hebben onderzocht hoe je een lotgenoten-
groep voor mensen met AD(H)D opzet. Er is een student
geweest van de laatste lichting van de Leergang 
Ervaringsdeskundigheid Oost Nederland (LEON). 

‘Aan de slag’ – Deventer Doet
In samenwerking met Deventer Doet hebben we in het
kader van het project “Aan de slag” bewoners van het AZC
binnen het Zelfregiecentrum ontvangen. Zo zijn er een
aantal dames die gebruik zijn gaan maken van de moge-
lijkheden van het naaiatelier. 

Uitstroom 
Verschillende bezoekers zijn in het afgelopen jaar (ge-
deeltelijk of volledig) uitgestroomd naar een werkerva-
ringsplek of een opleiding (bijvoorbeeld “Medewerker
Maatschappelijke Zorg”).

Even tijd en aandacht 
voor jezelf 

“Fatima zocht een plek om weer aan de slag te gaan

met haar creatieve hobby’s, ze had hier een paar

jaar weinig tijd voor gehad, maar inmiddels gaan

haar kinderen naar school en heeft ze meer tijd voor

zichzelf. Handwerken doet ze het liefst en daarom

maakt ze ook graag gebruik van het naaiatelier in

Zelfregiecentrum Deventer. In dit atelier komt ze veel

vrouwen tegen vanuit veel verschillende culturen, die

naar elkaar omkijken, elkaar helpen en ernaar 

streven om samen mooie dingen te maken. Fatima

haalt hierbij veel voldoening uit het iets leren aan

een ander en merkt dat ze hier zelf ook van opbloeit.

Doordat ze in het zelfregiecentrum even tijd en aan-

dacht voor zichzelf heeft, kan ze even ontspannen.

Ze komt met meer energie thuis en kan een leukere

moeder zijn dan voorheen.”

Bezoekers uit andere gemeenten
Niet alleen mensen uit de gemeente Deventer weten ons
centrum goed te vinden; ook inwoners van andere 
gemeenten kwamen in 2020 regelmatig bij het zelfregie-
centrum op bezoek. 3 inwoners van de gemeente Raalte
kwamen naar Deventer omdat zij meer dan twee dagen
onder mensen willen zijn (Zelfregiecentrum Raalte is 
namelijk maar twee dagen per week open) of omdat er
specifieke activiteiten in Deventer waren waar zij aan deel
wilden nemen. Tevens maakten 4 inwoners van de 
gemeente Voorst en één inwoner van de gemeente Olst-
Wijhe regelmatig gebruik van Zelfregiecentrum Deventer.

Werkbezoeken
Veel verschillende organisaties weten Zelfregiecentrum
Deventer te vinden. Regelmatig kwamen hulpverleners
(van bijvoorbeeld Iriszorg, Tactus, RIBW GO en Dimence)
samen met een cliënt om het centrum voor het eerst te
bezoeken.

Zwaardere problematiek
We hebben het afgelopen jaar een toename gesignaleerd
van bezoekers met zwaardere problematiek. Door af te
stemmen met betrokken partijen (sociaal team, meldpunt
bijzondere zorg, zorgorganisaties, wijkagent en/of onze
eigen cliëntondersteuning) lukt het vaak om deze men-
sen toch hun plekje te laten vinden binnen het centrum.
Een enkele keer wordt iemand, gelet op het groepsbelang,
(tijdelijk) de toegang ontzegd. 

Ontwikkelingen
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Eenmalige activiteiten
•Merklapjes borduren
•Karaoke
• Fit met Veronica (bewegen op muziek)
•Moodboard maken
•Voorlichting over de nestkastjesroute

Activiteiten

Zelfregie- en herstel-
centrum Raalte

Zelfregiecentrum Raalte is op maandag en woensdag
open, tussen 9.00 – 16.00 uur. In 2020 hebben 156 unieke
bezoekers het centrum bezocht met een vaste kern van 28
mensen die wekelijks gebruik maakte van het centrum.
Gemiddeld kwamen er 34 unieke mensen per dag. 

Lockdown
Ook in Raalte is het Zelfregiecentrum van 16 maart t/m 1
juni 2020 dicht geweest. In deze periode hebben de coör-
dinatoren veel contact met bezoekers gehad. Zo zijn er:
• 89 telefoongesprekken gevoerd
• 22 gesprekken per whatsapp gevoerd
• 25 contactmomenten via ZOOM geweest
• 30 face-to-face contacten op het terras van het 
    Zelfregiecentrum geweest
• 47 kaartjes, met daarop een persoonlijke boodschap, 
    verstuurd

Heropening
Op 2 juni is het Zelfregiecentrum heropend en niet meer
dicht gegaan. Omdat Zelfregiecentrum Raalte over een
grote ruimte beschikt, heeft het houden van anderhalve
meter afstand tot elkaar  geen grote beperkingen veroor-
zaakt.  Uiteraard zijn er aanpassingen gedaan m.b.t. tot
hygiëne, activiteiten en gebruik van materialen. 
Daarnaast werd er geen lunch bereid.  

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 bezoekers zelf. De coördinator onder-
steunde en faciliteerde waar nodig.

Zelfregiecentrum Raalte (tijdens de Corona periode)

Dagelijkse activiteiten
• Inloop (dagelijks van 9.00 u tot 16.00 uur);
• Inloop (dagelijks van 9.00u tot 16.00u)
• Samen boodschappen doen
• Creatieve activiteiten zoals kaartjes maken, knutselen, 
    tekenen, schilderen, breien en haken, bloemstukjes 
    maken

Maandelijkse activiteiten
•Spelletjes
• Gespreksactiviteiten met verschillende thema’s
• Samen mediteren
•Muziek maken
• Samen ontbijten (januari t/m maart)
• Koffie met de buren (buren uit de naastgelegen flat 
    werden uitgenodigd voor koffie en een activiteit zoals 
    bingo)

Muzikale activiteit binnen Zelfregiecentrum Raalte (tijdens de Corona
periode)
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Activiteiten buiten openingstijden
In 2020 hebben we gezien dat bezoekers steeds meer 
activiteiten zijn gaan ondernemen buiten de openings-
tijden van het zelfregiecentrum. Denk hierbij aan samen
wandelen, fietsen, zwemmen en een bezoek aan het
maisdoolhof en het motormuseum in Raalte. Ook zijn er
verschillende vriendschappen ontstaan. 

Kledingbeurs
Ondanks Corona zijn er binnen het centrum in 2020 twee
kledingbeurzen georganiseerd. Hiervoor is veel kleding
gedoneerd door HYPE en Via Simoon (kledingwinkels in
Raalte) en door particulieren. Inwoners van de gemeente
Raalte met een minimum inkomen hebben een uitnodi-
ging ontvangen voor deze kledingbeurs. Beide keren zijn
er, naast de reguliere bezoekers, ongeveer 40 mensen
extra geweest.

Stok achter de deur

“Loes komt sinds enkele maanden bij Zelfregiecen-

trum Raalte. De eerste keer vond ze best spannend,

ze vroeg zich af hoe het centrum precies werkt en

welke mensen er allemaal komen. Dat ze meteen bij

binnenkomst werd begroet en een kopje koffie kreeg

aangeboden, hielp haar letterlijk op een fijne ma-

nier over de drempel heen. Ook de aanwezige gast-

vrouw en haar uitleg over het zelfregiecentrum

zorgde voor een goede start. Loes kon terugkijken op

een gezellige en gemoedelijke kennismaking, ze

wilde graag terugkomen maar wist van zichzelf dat

ze het best lastig vindt om initiatief te nemen. Ze be-

sprak dit met de coördinator, en maakten zo samen

de afspraak dat Loes elke maandagochtend zou

komen. Voor Loes net de stok achter de deur die ze

nodig had. Inmiddels is Loes een vaste bezoeker, ze

ontmoet in het centrum regelmatig mensen die net

als zijzelf niet helemaal lekker in hun vel zitten en

haalt steun uit het delen van elkaars ervaringen.”

vervolg 
Raalte

Kledingbeurs binnen Zelfregiecentrum Raalte (voor de Corona periode)

Raalter Uitdaging
Vriendendiensten heeft regelmatig spullen van de Raalter
Uitdaging mogen ontvangen: telefoons, laptops, Paas-
attenties, bloembollen, verschillende creatieve materialen
e.d. Deze worden dan doorgegeven aan bezoekers/cliën-
ten die dit goed kunnen gebruiken. Daarnaast is Zelfre-
giecentrum Raalte door de Raalter Uitdaging benaderd
om te helpen met het maken van mondkapjes voor de
voedselbank, wat o.a. terug te zien was bij Hart van 
Nederland. 

Aandacht voor elkaar
In het kader van de campagne “Aandacht Voor Elkaar”
hebben veel bezoekers tijdens de Coronaperiode kaartjes
gemaakt en deze bij de gemeente Raalte ingeleverd. Eén
bezoekster heeft meegewerkt aan een filmpje waarin ze
toelichting gaf op de voor haar toegevoegde waarde van
het Zelfregiecentrum. 

Stage
Ook in Raalte zijn er in 2020 meer stagiaires geweest dan
voorgaande jaren. Bij Zelfregiecentrum Raalte konden
twee studenten van het ROC hun stage lopen.
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Herstelcursussen- en activiteiten 
voor alle inwoners van de gemeenten Deventer, Olst-Wĳhe, Raalte en Voorst

Vriendendiensten, Dimence, RIBW Overijssel, Iriszorg 
en Intact (Tactus) zijn in 2020 een samenwerking 
aangegaan om bestaande herstelcursussen en 
-activiteiten in de regio te bundelen. 
Inwoners met een (psychische) kwetsbaarheid uit de
regio (Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst) kunnen
hier kosteloos aan deelnemen.

Deze herstelcursussen en -activiteiten worden binnen
Zelfregiecentrum Deventer gegeven door (gediplomeerde)
ervaringsdeskundigen van Vriendendiensten, Dimence,
RIBWGO, IrisZorg en Tactus. 
Binnen Zelfregiecentrum Raalte worden deze gegeven
door (gediplomeerde) ervaringsdeskundigen van 
Vriendendiensten, Dimence en RIBWGO. 

Alle herstelcursussen en activiteiten hebben in 2020 
in kleinere groepen plaats gevonden om de geldende 
Coronamaatregelen in acht te kunnen nemen.

Jaarverslag 2020
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Binnen de twee zelfregiecentra van Vriendendiensten vinden er ook herstelcursussen- en activiteiten plaats. 
Herstel gaat bij deze cursussen en activiteiten niet over genezing, maar meer over het ontdekken van mogelijk-
heden voor een vervullend leven met een (psychische) kwetsbaarheid. Deelnemers vinden het prettig om contact
te hebben met lotgenoten en ervaringsdeskundigen en ervaren steun, (h)erkenning en hoop. Ieder zijn/haar
kwetsbaarheid mag er zijn, maar de focus ligt vooral op wat helpt.
“Onlangs heb ik dankzij de WRAP-cursus een crisis weten te voorkomen. Ik pakte mijn actieplannen erbij en het lukte
me om de connectie met mezelf te herstellen en te voelen wat ik nodig had op dat moment.”
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Herstelcursussen

Lotgenotengroepen
Deventer

De volgende herstelcursussen hebben in 2020 plaatsgevonden:-

Zelfregiecentrum Deventer

•2 x cursus ‘Wellness Recovery Action Plan’ (WRAP) van
8 bijeenkomsten per cursus:  15 deelnemers hebben hier
in totaal aan deelgenomen

•7 x cursus ‘Op Eigen Kracht’ van 6 bijeenkomsten per
cursus: 25 deelnemers hebben hieraan deelgenomen

•1 x cursus ‘Herstellen Doe Je Zelf’ van 12 bijeenkom-
sten: 10 deelnemers hebben hieraan deelgenomen
Aan deze cursussen hebben mensen vanuit alle samen-
werkende organisaties deelgenomen, maar ook mensen
die niet aan een organisatie gebonden zijn. Ook heeft er
een inwoner uit de gemeente Voorst en een inwoner uit de
gemeente Olst-Wijhe meegedaan 

Zelfregiecentrum Raalte 

•1 x cursus ‘Herstellen Doe Je Zelf’ van 12 bijeen-
komsten: 5 deelnemers hebben hier aan deelgenomen.

• 1 x cursus ‘Wellness Recovery Action Plan’ (WRAP) van 8
bijeenkomsten: 9 deelnemers hebben  aan deelgenomen; 

Binnen Zelfregiecentrum Deventer kwamen in 2020 ver-
schillende gespreksgroepen/lotgenotengroepen groepen
bij elkaar:

• een maandelijkse ‘Depressie Gespreksgroep’. Deze
groep wordt georganiseerd i.s.m. de Landelijke Depressie
Vereniging

• een wekelijkse ‘Samen Verder’ groep voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsachter-
grond. Deze groep wordt georganiseerd i.s.m. met Iris-
covery (van Iriszorg) en wordt gegeven door ervarings-
deskundigen van IrisZorg

• een wekelijkse NA-Holland groep (Anonieme verslaaf-
den groep)

In 2021 zullen daar waarschijnlijk nog de volgende 
groepen bij komen:

• Lotgenotengroep voor volwassen KOPP kinderen 
    (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen)

• Lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben 
    gehad met structurele mishandeling of misbruik

• Lotgenotengroep voor mensen met suïcidale gedachten 



Herstelactiviteiten in
Deventer en Raalte

Binnen Zelfregiecentrum Deventer loopt een student van
de opleiding “Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn”
stage en zij richt zich volledig op herstel en ervaringsdes-
kundigheid. Eén van haar taken is om samen met een
‘herstelwerkgroep’ (bestaande uit bezoekers van Zelf-
regiecentrum Deventer) allerlei herstel gerelateerde 
activiteiten te organiseren. Dit heeft in 2020 geresulteerd
in de volgende (wekelijkse) activiteiten: 

• het delen van herstelverhalen door verschillende 
    ervaringsdeskundigen en bezoekers
• het met elkaar luisteren en bespreken van betekenis-
    volle liedjes
• het met elkaar een hoofdstuk van een (zelfhulp)boek 
    bespreken
• samen herstelquotes bedenken en deze op een 
    creatieve manier uitwerken 
• verschillende groepsgesprekken met allerlei thema’s 
    zoals normen & waarden, steun, hoop, omgaan met 
    onzekerheden en discriminatie e.d.
• samen een visionboard maken
•het invullen van een krachtenmatrix
• het spelen van het spel ‘Een Steekje Los?’

Leden van deze herstelwerkgroep hebben ook maande-
lijks een herstelactiviteit binnen Zelfregiecentrum Raalte
georganiseerd, in samenwerking met bezoekers van Zelf-
regiecentrum Raalte. 

Ervaringsdeskundige Robert vertelt zijn herstelverhaal binnen Zelfre-
giecentrum Raalte, voor de Corona periode 

Overige activiteiten
rondom herstel

• voorlichting: 
    twee WRAP facilitators hebben een aantal online 
    voorlichtingen georganiseerd over de cursus WRAP    
• Terugkomgroepen: 
    vanuit verschillende herstelcursussen was er behoefte 
    om contact met elkaar te houden. Hieruit zijn er twee 
    ‘terugkomgroepen’ ontstaan die maandelijks bij elkaar 
    komen 
•Platform Ervaringskundigheid Deventer: 
    Ervaringsdeskundigen vanuit de deelnemende 
    organisaties zijn regelmatig bij elkaar gekomen om 
    relevante onderwerpen te bespreken en van elkaar te 
    leren. Dit platform is geïnitieerd door IrisZorg

Werken aan herstel 

“Nadat Richard van zijn begeleider van Dimence had

gehoord dat er bij de Zelfregiecentra verschillende

cursussen worden gegeven op het gebied van herstel,

besloot hij een afspraak te maken met een erva-

ringsdeskundige van Vriendendiensten. Al snel

kreeg hij een beeld over de mogelijkheden en in over-

leg met de ervaringsdeskundige besloot hij zich aan

te melden voor de cursus ‘Op Eigen Kracht’. Inmid-

dels heeft hij deze cursus met succes afgerond en

heeft hier veel meer uitgehaald dan hij in eerste in-

stantie had verwacht. Vooral het contact met lot-

genoten en de gesprekken over hoop en steun hebben

hierbij veel voor hem betekend. Richard heeft veel

geleerd en overweegt zich aan te melden voor een

nieuwe cursus. Op basis van zijn eerste succeserva-

ring verwacht hij dat de cursus ‘Herstellen doe je

Zelf’ hem verder kan helpen in zijn herstel.”

Jaarverslag 2020

Herstelcursussen en activiteiten  27



Vooruitblik Vriendendiensten
Landelĳke netwerksamenwerking 
Zelfregie- en Herstel Initiatieven (ZHI)

In het jaar 2020 hebben tien landelijke zelfregie- en her-
stel initiatieven (waaronder ook Vriendendiensten) hun
krachten gebundeld met als doel om een netwerksamen-
werking aan te gaan, waarbij zich in de toekomst  zoveel
mogelijk gelijksoortige initiatieven kunnen aansluiten.
Met deze netwerksamenwerking wordt ernaar gestreefd
om de unieke werkwijze en innovatieve kansrijke contex-
ten van ZHI nog zichtbaarder te maken, elkaar kennis en
kunde over te dragen, en de gemeenschappelijke belan-
gen (landelijk) te behartigen. De netwerksamenwerking
heeft ook de wens  om een landelijke brancheorganisatie
op te zetten speciaal voor
ZHI.
Dit initiatief is mogelijk ge-
maakt door een subsidie
van ZonMw. 

Koploperproject cliëntondersteuning
gemeente Raalte

Het Koploperproject Cliëntondersteuning draagt bij aan
een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke
cliëntondersteuning in Nederland. Het Koploperproject is
een initiatief van de VNG, in samenwerking met Ieder(in)
en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie onder-
steunt dit project. Vriendendiensten gaat in 2021, samen
met andere organisaties, meedoen met de koploperspro-
jecten van gemeente Deventer en gemeente Raalte.

Pilot ggz-cliëntondersteuning, vanuit de
regionale taskforce wachttĳden ggz 

De pilot tussen Dimence, Vriendendiensten, ENO en 
gemeente Deventer wordt in ieder geval tot september
2021 gecontinueerd. In de tussentijd zullen de betroken
partijen zich over de vervolg financiering gaan buigen. 

Bedankt! 

goede samenwerking en 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
worden.  

Appeltjes van Oranje 2021 

In 2021 gaan de twee zelfregiecentra
van Vriendendiensten meedingen
naar de prijs ‘Appeltjes van Oranje’
van het Oranje Fonds in het kader van
de thema ‘Mentale Kracht’. De Appeltjes van Oranje 
worden jaarlijks door Koningin Maxima overhandigd aan
drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschil-
lende groepen mensen verbinden en die ervoor zorgen 
dat mensen weer meedoen in de samenleving.
Tot aan de uitreiking in mei 2021 gaan 240 organisatie die
zich hebben opgegeven de volgende stappen doorlopen:
- Een eerste selectie door het Oranje Fonds
- Een stem-tiendaagse om publiekstemmen te krijgen
- Een landelijke finaledag waarbij 40 geselecteerde 
  organisaties hun initiatief presenteren aan andere 
  geselecteerden en de jury
- Een werkbezoek van het Oranje Fonds aan de 
  uiteindelijke 12 genomineerde organisaties
- De bekendmaking van de drie winnaars in mei 2021
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Bedankt voor uw aandacht.
U bent van harte welkom op één van 

onze locaties in Deventer, Raalte, 
Olst-Wĳhe, Voorst




