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Vriendendiensten in cijfers 2021
Maatjesactiviteiten

Ggz-cliëntondersteuning

Gemeente Deventer

Gemeente Deventer

c
c

278 deelnemers
146 vrijwilligers

Gemeente Olst-Wijhe
c
c

34 deelnemers
26 vrijwilligers

Gemeente Raalte
c
c

82 deelnemers
29 vrijwilligers

Gemeente Voorst
c
c

20 deelnemers
11 vrijwilligers

Zelfregie- en
herstelcentra
Gemeente Deventer
c

500 bezoekers

Gemeente Olst-Wijhe
c

1 bezoeker

c
c

210 unieke cliënten
455 ondersteuningsvragen

Gemeente Olst-Wijhe
c
c

20 unieke cliënten
36 ondersteuningsvragen

Gemeente Raalte
c
c

42 unieke cliënten
113 ondersteuningsvragen

Gemeente Voorst
c
c

10 unieke cliënten
16 ondersteuningsvragen

Bezoekers Vriendendiensten
In totaal maakten 1.357 mensen in 2021 gebruik
van stichting Vriendendiensten. In de praktijk
komt dit neer op ongeveer 1.000 unieke mensen.
Die aantallen verschillen iets, omdat sommige
mensen gebruik maken van meerdere diensten.
Iemand kan bijvoorbeeld een zelfregiecentrum
bezoeken en ook ondersteuning ontvangen van
een ggz-cliëntondersteuner.
Aantal medewerkers in dienst: 16 (13.33 fte)

Gemeente Raalte
c

158 bezoekers

Gemeente Voorst
c

2 bezoekers
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Stichting Vriendendiensten
Organisatie en doelgroep

Wĳ werken

Stichting Vriendendiensten is dé Zelfregie- en Herstelorganisatie in de regio Midden-IJssel: een onafhankelijke,
cliëntgestuurde stichting die zich inzet voor mensen met
een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid in de
gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst.

• Laagdrempelig
• Onafhankelijk
• Bottom-up
• Verbindend
• Daadkrachtig

Missie

Waarden die hierin centraal staan

De missie van stichting Vriendendiensten 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.

• Gelijkwaardigheid
• Veiligheid
• Vrijheid
• Vertrouwen
• Verantwoordelijkheid

Visie

De 3 kerntaken van Vriendendiensten zĳn

Met het ondersteunen, faciliteren en uitvoeren van verschillende activiteiten en initiatieven willen we bereiken
dat de kwaliteit van leven van mensen met een psychische
kwetsbaarheid verbetert. Door stichtingbreed in te zetten
op zelfregie en persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel worden processen van stagnatie doorbroken
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.

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

Effect van inzet op zelfregie en persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel: ‘Meer burger, minder client’

Om bovenstaande te bereiken werken we met elementen
uit de volgende theorieën/methoden/benaderingen:
• Presentie
• Zelfregie
• Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE)
• Positieve gezondheid
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Uitgelicht
Appeltje van Oranje
Vriendendiensten heeft in juni 2021 een Appeltje van
Oranje gewonnen in het kader van het thema ‘Mentale
Kracht’. Het daadwerkelijk winnen ervan is voor Vriendendiensten, naast een bekroning op het werk, ook een
startschot voor het verder samenwerken aan mentale
kracht.
Paleis Noordeinde
De uitreiking van de Appeltjes van Oranje op 1 juni 2021
was een dag om nooit meer te vergeten. Terwijl directeur
Lori van Egmond op Paleis Noordeinde aanwezig was voor
het hopelijk in ontvangst nemen van de prijs, werd in de
zelfregiecentra in Deventer en Raalte alles via videoverbinding nauwlettend gevolgd op grote schermen. Het was
druk, want naast de vaste bezoekers waren ook andere
betrokkenen aanwezig.
Bekroning
Na een spannende ontknoping bleek Vriendendiensten
inderdaad een Appeltje te hebben gewonnen. Koningin
Máxima overhandigde de prijs persoonlijk aan Lori van
Egmond, die in haar aansluitende dankwoord toelichtte
waarom het winnen zowel een bekroning betekent, als het
begin van nog meer samenwerking: "Er gaat eindelijk wat
meer aandacht naar mentale gezondheid. En dit is hard
nodig: de mentale weerbaarheid neemt af en de psychische
klachten nemen toe. Laten we daarom samenwerken aan
het vergroten van de mentale kracht."

Bezoek koningin Máxima
aan Vriendendiensten
Na het winnen van het Appeltje van Oranje, bracht koningin
Máxima in september 2021 ook nog een werkbezoek aan
Vriendendiensten. De koningin werd door Ron König
(burgemeester Deventer), Sandra Jetten (directeur Oranje
Fonds) en Lori van Egmond (directeur Vriendendiensten)
ontvangen binnen Zelfregiecentrum Deventer.
De burgemeester en …
Een aantal medewerkers van Vriendendiensten en bezoekers van Zelfregiecentrum Deventer hadden de eer om
met koningin Máxima in gesprek te gaan. Aan de betreffende bezoekers was verteld dat de burgemeester
langs zou komen. Dat zorgde hier en daar al voor lichte
zenuwen. Toen de bezoekers een half uur van tevoren

Vriendendiensten

werd verteld dat er nóg iemand met de burgemeester mee
zou komen en dat die iemand de koningin zelf betrof,
moesten sommige bezoekers even naar buiten om weer
rustig adem te halen. Kort hierna stopte er een grote
zwarte wagen voor Lange Zandstraat 15 en zagen toevallige passanten niemand minder dan koningin Máxima
uitstappen. Vervolgens werden er drie verschillende
gesprekken gevoerd met een aantal samenwerkingspartners, medewerkers van Vriendendiensten en bezoekers
van Zelfregiecentrum Deventer.

De oprichting van de Nederlandse Vereniging voor
Zelfregie en Herstel
Twaalf zelfregie- en herstelinitiatieven,
waaronder Vriendendiensten, hebben
de krachten gebundeld. Samen richtten
we de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel op. We zetten ons in
voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle burgers in
Nederland.
Unieke context voor zelfregie- en
herstelinitiatieven
Zelfregie- en herstelinitiatieven bieden een context en
vrije ruimte aan mensen om, op basis van peer support,
activiteiten te ondernemen die ondersteunend zijn op de
weg van zingeving, herstel en meedoen. Ze gaan uit van
de mogelijkheden, talenten en ambities van mensen en
bieden gelegenheid tot ontmoeting, ontdekking en
ontplooiing.
Expertise ter beschikking
Samen bezitten we een schat aan expertise op het gebied
van ervaringskennis en herstel. We hebben onze eigen
verbindende positie op het grensvlak van sociaal domein
en zorg en stellen daarin de leefwereld van burgers centraal. Wij zijn ten diepste gemotiveerd om de positie van
mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid
te verbeteren, omdat we werken vanuit onze eigen ervaring. En we stellen daarom graag onze expertise ter
beschikking.
De NVZH is mogelijk gemaakt door ZonMw, MIND en het
Instituut voor Publieke Waarden.
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Maatjesactiviteiten
Ook in 2021 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.

Het jaar 2021 in aantallen en activiteiten
In 2021 namen 414 deelnemers deel aan de maatjesactiviteiten. Zowel individueel als in groepsverband.
Deze activiteiten vonden plaats dankzij de inzet van 215 vrijwilligers en stagiaires.

Het belang van maatjes,
juist in tĳden van corona
De maatjesactiviteiten zijn één van de drie kerntaken van
Vriendendiensten. De contacten en activiteiten betekenen
veel in het leven van de deelnemers. Maar hoe organiseer
je dit in tijden van corona?
Maatwerk
De maatjescoördinatoren staken ontzettend veel energie
in het onderhouden en warmhouden van de contacten
met de deelnemers en de vrijwilligers. De meeste 1-op-1
maatjescontacten konden doorgaan. Bij de groepsactiviteiten was dat moeilijker. De term ‘maatwerk’ kreeg in
2021 hierdoor een extra dimensie. Want door de coronamaatregelen kon veel niet doorgaan. Horeca, biljart en
bowlingcentra bijvoorbeeld waren lange tijd gesloten.
Daarbij waren er veel vragen over testen, vaccineren,
kwetsbaarheid en QR-codes. Een mooie oplossing bleek

Vriendencafé bingo in Deventer

Vriendendiensten

vaak toch elkaar bellen en het meedoen aan de besloten
Facebook-groep van Vriendendiensten. Op deze manier
konden mensen contact met elkaar houden, hun netwerk
onderhouden en elkaar steunen.
Gemeente

Deventer
In de gemeente Deventer hebben 278 unieke deelnemers en
146 vrijwilligers deelgenomen aan de maatjesactiviteiten.
1-op-1 contact
131 actieve maatjeskoppels.

Maatjeskoppel in Deventer

Maatjesactiviteiten 9

Vriendencafé in Olst

vervolg

Deventer
Groepsmaatjes
95 deelnemers en 23 vrijwilligers hebben, verdeeld over
21 groepen, deelgenomen aan maandelijkse groepsactiviteiten zoals bowlen, zwemmen, naar de bioscoop gaan of
spelletjes spelen. Eén deelnemer uit de gemeente Deventer
neemt deel aan een groep in Raalte.

Gemeente

Olst-Wĳhe
In totaal deden 34 unieke deelnemers en 26 vrijwilligers
uit de gemeente Olst-Wijhe mee aan de onderstaande
maatjesactiviteiten.
1-op-1 contact
22 actieve maatjeskoppels.

Vriendencafé Deventer
In Deventer hebben we dit jaar 2 Vriendencafés laten
doorgaan (met 38 en 26 deelnemers op 1,5 meter afstand)
en is er één keer een online Vriendencafé georganiseerd
(8 deelnemers uit Deventer). Normaliter organiseren we
meer Vriendencafés, maar in verband met de maatregelen
rondom het coronavirus moesten we dit beperken.
Wachtlijst
86 mensen staan op de wachtlijst voor een 1-op-1 contact.
Een deel van hen doet mee aan groepsactiviteiten en/of
bezoekt het zelfregiecentrum.

Maatjeskoppel in Olst-Wijhe
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Olst-Wĳhe

Gemeente

Raalte

Groepsmaatjes
12 deelnemers deden mee aan groepsactiviteiten. Hiervan
deden 6 deelnemers mee met een groep in Olst-Wijhe
(Creatieve groep, Wandelgroep, Spelletjesgroep) en 6
deelnemers met een groep in Deventer.

In de gemeente Raalte waren er 82 unieke deelnemers en
29 vrijwilligers betrokken bij de maatjesactiviteiten.

Vriendencafé Olst-Wijhe
In Olst-Wijhe hebben we dit jaar 3 Vriendencafés laten
doorgaan en één online Vriendencafé (2 deelnemers).
Normaliter organiseren we vaker het Vriendencafé, echter
moesten we dit jaar een aantal Vriendencafé’s afgelasten in
verband met de coronamaatregelen. Het Vriendencafé van
Olst-Wijhe vindt plaats bij ABC De Cirkel in Olst, respectievelijk waren hier 11, 9 en 6 bezoekers bij aanwezig.

Groepsmaatjes
20 deelnemers en 4 vrijwilligers deden mee met verschillende groepsactiviteiten in Raalte. Twee deelnemers uit
de gemeente Raalte nemen deel aan groepsactiviteiten in
Deventer.

Wachtlijst
Op dit moment staan er 8 deelnemers op de wachtlijst
voor een 1-op-1 contact, waarvan 1 persoon deelneemt
aan groepsactiviteiten.

1-op-1 contact
26 actieve koppels.

Vriendencafé Raalte
In Raalte hebben er 3 Vriendencafés plaatsgevonden. Er
stonden meer Vriendencafés gepland, maar door het coronavirus konden er slechts 3 doorgaan. Het Vriendencafé
wordt gehouden in Swaenewoerd in Raalte. Hier kwamen
respectievelijk 17, 24 en 36 deelnemers. Daarnaast is er
een online Vriendencafé aangeboden, hier hebben 4 deelnemers uit de gemeente Raalte aan deelgenomen.
Wachtlijst
Er staan op het moment 26 deelnemers uit de gemeente
Raalte op de wachtlijst voor een 1-op-1 contact. Een aantal hiervan doet mee aan de groepsactiviteiten en/of
bezoeken het zelfregiecentrum in Raalte.

Maatjeskoppel maakt samen een uitstapje naar Berlijn

Vriendendiensten

Maatjeskoppel in Voorst

Maatjesactiviteiten 11
Gemeente

Voorst
In de gemeente Voorst deden 20 unieke deelnemers en 11
vrijwilligers mee aan de maatjesactiviteiten.
1-op-1 contact
12 actieve koppels.
Groepsmaatjes
7 deelnemers en 1 vrijwilliger uit de gemeente Voorst
nemen deel aan groepen in Voorst en Deventer.
Vriendencafé Voorst
Er deden 2 deelnemers uit de gemeente Voorst mee aan
de georganiseerde Vriendencafé’s in Deventer.
Wachtlijst
Er staan op het moment 9 deelnemers uit de gemeente
Voorst op de wachtlijst voor een 1-op-1 contact. Eén deelnemer hiervan maakt gebruik van de groepsactiviteiten.

Er-op-uit activiteiten
In het jaar 2021 zijn er twee er-op-uit activiteiten
georganiseerd:
• In samenwerking met theater MIMIK is er een er-op-uit
activiteit door Vriendendiensten georganiseerd naar
theater MIMIK. Theater MIMIK sponsorde kaartjes voor
deze er-op-uit activiteit. Hieraan hebben 5 deelnemers
(waarvan één uit Voorst en 5 uit Deventer) en één
vrijwilliger deelgenomen.
• In samenwerking met ut Huus is er een activiteit
geweest in het kader van de Week van de Ontmoeting.
Hierbij werd het spel ‘Een Steekje Los?’ gespeeld met in
totaal 4 deelnemers.

Introductieavond voor nieuwe vrijwilligers

Thema-avond over autisme

Activiteiten voor vrĳwilligers
De onderstaande activiteiten zijn georganiseerd voor de
vrijwilligers uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe,
Raalte en Voorst. We deden dit in het kader van deskundigheidsbevordering.
• 2 introductieavonden voor nieuwe vrijwilligers.
13 vrijwilligers hebben hieraan deelgenomen.
• Een thema-avond over het herstelverhaal van een
ervaringsdeskundige over autisme. 8 vrijwilligers
hebben deelgenomen.
Vrijwilligersuitje
Naast de deskundigheidsbevorderende activiteiten, organiseerden we ook een uitje voor de vrijwilligers. 29 vrijwilligers hebben zich hiervoor opgegeven. De avond voor
het vrijwilligersuitje werd er tijdens een persconferentie
een nieuwe lockdown aangekondigd, waardoor er veel
afmeldingen kwamen. Uiteindelijk hebben 19 vrijwilligers
toch nog deelgenomen aan het uitje.
Mental Health First Aid
In samenwerking met Mindfit is er vanuit de gemeente
Deventer de Mental Health First Aid aangeboden aan
onder andere de vrijwilligers van de maatjesactiviteiten.
15 mensen namen deel vanuit Vriendendiensten, het
merendeel waren vrijwilligers bij de maatjesactiviteiten.

Vrijwilligersuitje met high tea
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Onafhankelĳke ggzcliëntondersteuning
Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning blijft een onmisbare schakel
tussen de GGZ en het sociaal domein. Dit is omdat ggz-cliëntondersteuners kennis hebben van GGZ, wet- en regelgeving en de lokale
formele en informele sociale kaart. Een waardevolle functie die zich
ook in 2021 heeft bewezen.

Terugblik op 2021
In het jaar 2021 hebben 282 unieke cliënten met in totaal
628 ondersteuningsvragen gebruik gemaakt van de
ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten.
Corona
Ook in 2021 had de ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten te maken met de impact van corona. Waar het
in 2020 soms echt zoeken was naar een passende werkwijze binnen de geldende regels, vonden de cliëntondersteuners in 2021 sneller hun weg. Waar nodig en mogelijk
werden huisbezoeken afgelegd en wanneer het kon, verliep het contact per telefoon of videoverbinding. Ieders
belang werd meegenomen bij een afweging, wat bijdroeg
aan het wederzijdse begrip en de menselijke maat.
Positionering
Kenmerkend voor 2021 was de doorontwikkeling bij de
gemeente Deventer van de sociale teams naar twee teams
met elk een eigen kerntaak. Een verschuiving die de ggzcliëntondersteuning van Vriendendiensten motiveerde
om scherp na te denken over de eigen positie binnen het
sociale domein. Dit leidde tot een nog heldere formulering
van wat ggz-cliëntondersteuning betekent en kan
bijdragen.
Blijven leren
Naast de ondersteuning van cliënten, hield het team de
eigen kennis op peil door deel te nemen aan meerdere
congressen en webinars. Voorbeelden hiervan zijn de
vakdag van de beroepsvereniging van cliëntondersteuners
(BCMB), het landelijke CLO-congres van Movisie en het
vanuit de BCMB georganiseerde mini-college van Andries
Baart over de presentietheorie, toegespitst op het werk
van de cliëntondersteuner. Een zeer inspirerende bijeenkomst, waarbij werd verhelderd hoe het vak van de onafhankelijke cliëntondersteuner zich uitermate goed leent
voor het werken vanuit de presentiebenadering.

Vriendendiensten

Gemeente

Deventer
In de gemeente Deventer hebben 210 unieke cliënten een
beroep gedaan op de ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten. In totaal waren er 455 ondersteuningsvragen.
Sommige cliënten hadden meerdere vragen tegelijk en
een aantal cliënten heeft zich meerdere keren gemeld met
een nieuwe vraag.

Hulpvragen gemeente Deventer

Daarnaast hebben 29 zorg- en welzijnsprofessionals
(begeleiders, sociaal team, Dimence, POH-GGZ, huisartsen) en 3 naasten/buurtbewoners de ggz-cliëntondersteuning benaderd om te sparren over casussen.
Ook kreeg de cliëntondersteuning 4 aanmeldingen van
of over een cliënt zonder ggz-achtergrond. Deze mensen
zijn naar andere passende ondersteuning verwezen.

Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning 13
vervolg

Deventer

De pilot Wachttijden GGZ heeft invloed op kwaliteit,
cliënten en professionals:

Pilot Wachttĳden GGZ in
samenwerking met Dimence

Kwaliteit
• Er ontstaat meer ruimte voor en focus op de
behandeling
• Maatschappelijk herstel is een aanvulling op
klinisch herstel
• Op alle leefdomeinen is een positieve ontwikkeling
zichtbaar

In het voorjaar van 2020 is er vanuit de ‘regionale taskforce wachttijden GGZ’ een pilotsamenwerking tussen
Dimence, Vriendendiensten, Eno en gemeente Deventer
gestart. Cliënten die op de wachtlijst staan voor ggzbehandeling 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 bijvoorbeeld 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. Deze pilot is in maart 2020 van start
gegaan dankzij een subsidie van ZonMw en Eno. Vanaf
september 2021 wordt deze pilot (tijdelijk) en vanuit
gezamenlijkheid gefinancierd door de gemeente
Deventer, Eno en Dimence.
In het jaar 2021 hebben behandelaren van Dimence 57
cliënten vanuit de wachtlijst doorverwezen naar Vriendendiensten waarvan 44 cliënten aan de vooraf opgestelde
criteria voldeden:
• 18 cliënten zijn aangemeld vanuit het Team Ontwikkelingsstoornissen
• 16 cliënten zijn aangemeld vanuit het Team Angst &
Stemming
• 10 cliënten zijn aangemeld vanuit het Team
Persoonlijkheidsproblematiek & Complex Trauma

Cliënten
• Cliënten zijn blij met de doorverwijzing, 68% zelfs
heel blij
• Bij 93% van de cliënten is de hulpvraag (deels)
opgelost
• Gevoel van cliënten over zichzelf stijgt met 44%
Professionals
• Organisaties kennen elkaar beter, er ontstaat meer
dialoog en vertrouwen
• Professionals kunnen beter hun eigen deskundigheid en expertise inzetten
• Afspraken over informatie-uitwisseling bevorderen
samenwerking

Al met al kunnen we stellen dat de professionals van
beide organisaties de samenwerking als zeer waardevol
ervaren. Er ontstaat meer dialoog tussen beide organisaties. Behandelaren verwijzen vaker door naar cliëntondersteuners en cliëntondersteuners zoeken makkelijker
contact met de behandelaar om hun aanvullende perspectief te delen. De goede afspraken over informatie-uitwisseling bevorderen de samenwerking.

De overige 13 cliënten die niet aan de pilot criteria
voldeden, werden ondersteund binnen de ‘reguliere’ ggzcliëntondersteuning van Vriendendiensten. Vanaf het
begin van deze pilot zijn er in totaal 123 cliënten door
behandelaren van Dimence aangemeld bij Vriendendiensten,
waarvan 91 cliënten aan de vooraf opgestelde criteria
voldeden.
In 2021 is deze pilot geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt
naar voren dat de professionals van beide organisaties
elkaar steeds beter kennen en vertrouwen en dat deze
samenwerking een impuls geeft aan de Juiste Zorg op de
Juiste Plek beweging.
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Gemeente

Gemeente

In de gemeente Olst-Wijhe hebben 20 unieke cliënten
een beroep gedaan op de ggz-cliëntondersteuning van
Vriendendiensten. In totaal waren er 36 ondersteuningsvragen. Sommige cliënten hadden meerdere vragen
tegelijk en een aantal cliënten heeft zich meerdere keren
gemeld met een nieuwe vraag. Daarnaast hebben 4 zorgen welzijnsprofessionals (begeleider, bewindvoerder,
medewerker Wmo, POH-GGZ) en 1 buurtbewoner de
ggz-cliëntondersteuning benaderd om te sparren over
casussen.

In de gemeente Raalte hebben 42 unieke cliënten een
beroep gedaan op de ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten. In totaal waren er 113 ondersteuningsvragen. Sommige cliënten hadden meerdere vragen
tegelijk en een aantal cliënten heeft zich meerdere keren
gemeld met een nieuwe vraag. Daarnaast hebben 14 zorgen welzijnsprofessionals (werkzaam bij bijvoorbeeld de
Wmo, Dimence, De Kern, MEE, POH-GGZ) de cliëntondersteuning van Vriendendiensten benaderd om te sparren
over casussen.

Hulpvragen gemeente Olst-Wijhe

Hulpvragen gemeente Raalte

Olst-Wĳhe

Samenwerking
Het team van ggz-cliëntondersteuners kijkt met een goed
gevoel terug op de samenwerking met de Wmo-medewerkers. Mede dankzij hulp en advies van de Wmo-consulent
en een goede samenwerking met Raalter Uitdaging,
gemeente Raalte en gemeente Olst-Wijhe is het gelukt om
een cliënt te verblijden met een overdekte stalling voor
haar scootmobiel.

Raalte

Wachtlĳst
In het jaar 2021 is er in de gemeente Raalte een wachtlijst
ontstaan voor de ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten. In totaal hebben 19 mensen moeten wachten,
waarvan er begin 2022 nog 4 op de wachtlijst staan.
Van de 15 mensen die met vertraging aan de beurt waren
voor cliëntondersteuning, zijn 10 mensen daadwerkelijk
ondersteund. De andere 5 mensen hadden geen hulp meer
nodig op het moment dat ze aan de beurt waren. Redenen
daarvoor:
• Maatschappelijk werk (De Kern) had de casus bij de
ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten
aangemeld, maar door de wachtlijst uiteindelijk toch
zelf opgepakt
• De situatie van de cliënt bleek in twee gevallen in
positieve zin veranderd
• In de tussentijd is begeleiding in beeld gekomen die
de vraag heeft opgepakt
• De situatie van de cliënt bleek in negatieve zin
veranderd waardoor een andere hulp (Bijzonder
Zorgteam) was ingezet
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vervolg

Gemeente

Daarnaast zijn er 9 cliënten aangemeld die wegens spoed
niet op de wachtlijst zijn gezet, maar van gemeente
Raalte voorrang hebben gekregen. 5 hiervan zijn via de
gemeente aangemeld, 1 via Dimence en 3 mensen hebben
zichzelf gemeld.

In de gemeente Voorst hebben 10 unieke cliënten een
beroep gedaan op de ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten. In totaal waren er 16 ondersteuningsvragen.
Daarnaast hebben 2 zorg- en welzijnsprofessionals (klantmanager sociaal domein en een huisarts) en 1 buurtbewoner de cliëntondersteuning benaderd om te sparren over
casussen.

Raalte

Leernetwerkbĳeenkomst GGZ

Voorst

Ter bevordering van de kennis en het begrip rondom psychische klachten, heeft Vriendendiensten op 14 oktober
2021 een digitale leernetwerkbijeenkomst georganiseerd.
De aanwezigen kregen uitleg hierover om vervolgens met
elkaar in gesprek te gaan over psychische kwetsbaarheid,
stigma, herstel en de rol van de professional hierin. Een
waardevolle aanvulling kwam van mensen die zelf een
psychische kwetsbaarheid hebben en vanuit hun ervaring
konden delen wat voor hen belangrijk is.

Koploperproject Raalte
Vriendendiensten is betrokken geweest bij het Koploperproject in Raalte, een initiatief van Vereniging Nederlandse
Gemeenten, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal
Domein ter bevordering van aanbod, de vindbaarheid en
de kwaliteit van cliëntondersteuning.
In 2021 heeft een ggz-cliëntondersteuner twee keer
meegedaan aan een werksessie, waarbij aan de hand van
casuïstiek de werkwijze van onafhankelijke cliëntondersteuning is verhelderd. Onder meer kwam hieruit naar
voren dat binnen de cliëntondersteuning drie trajecten
passend zijn: wegwijzer, kortdurende ondersteuning en
belangenbehartiger. Alle bevindingen vanuit de Koploperproject krijgen uiteindelijk vorm in een verbeterverslag
en worden geïntegreerd in de werkwijze van gemeente
Raalte.

Hulpvragen gemeente Voorst

Samenwerking
Ondanks de investeringen in de relatie met de gemeente
en andere organisaties, blijft het aantal verwijzingen naar
de ggz-cliëntondersteuning laag. Van de 10 aanmeldingen
bij de ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten was
er in heel 2021 maar 1 aanmelding afkomstig van de
klantmanager van de gemeente.

De drie rollen (trajecten) van een cliëntondersteuner
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Blog Jos Mast
GGZ-cliëntondersteuner bij Vriendendiensten:
“We begrijpen hoe stress vanwege een psychische
kwetsbaarheid harder kan binnenkomen”
Het overzicht, de motivatie, de moed of simpelweg de
middelen verliezen om verder te komen. Jos Mast komt
het in zijn werk als ggz-cliëntondersteuner bij Vriendendiensten dagelijks tegen en helpt mensen weer op weg.
Stress
“Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met
hobbels en meestal lukt het iemand wel om die over te
komen. Dat kan stressvol zijn, maar een bepaalde mate
van stress is helemaal niet erg. Soms, echter, loopt iemand
vast. Vaak gebeurt dit wanneer de stress te hoog wordt.
Iemand verliest dan het overzicht, de grip.
Als ggz-cliëntondersteuner zie ik vaak dat het bij iemand
is gaan knellen, doordat er grote veranderingen zijn gaan
spelen. Meestal met betrekking tot werk, wonen en relaties.
Vaste zekerheden en structuren zijn verdwenen en opeens
moet er enorm veel geregeld worden. Iemand moet bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe woning, of krijgt te
maken met een uitkering en toeslagen. Het is bij dat soort
veranderingen belangrijk om het hoofd erbij te houden.
Maar wanneer dit hoofd vanwege een psychische kwetsbaarheid vatbaarder is voor stress, kan ondersteuning
helpen.
Proces
Als ggz-cliëntondersteuner help ik iemand met een psychische kwetsbaarheid om het overzicht terug te krijgen
over de hobbels die er zijn, om deze vervolgens samen
over te gaan. Soms kan iemand daarna alleen verder.
Soms is er meer nodig en dan zoeken we naar een passende partij die dat kan bieden. Dat kan bijvoorbeeld een
behandeling zijn of langdurige begeleiding. Maar iemand
kan ook op zoek zijn naar meer sociale contacten. Vaak
verwijzen we dan naar onze zelfregiecentra in Deventer en
Raalte, naar onze ggz-maatjesactiviteiten of naar andere
mogelijkheden binnen het sociale domein. Iedereen met
een psychische kwetsbaarheid kan ons per mail of telefoon
benaderen voor ggz-cliëntondersteuning, waarna ik of
één van mijn collega’s een kennismaking plannen om te
kijken wat er mogelijk en nodig is. Soms is één gesprek
voldoende, soms trekken we langer met iemand op.
Specialisatie binnen het proces
Wat iemand nodig heeft om verder te kunnen, verschilt
per situatie. De overeenkomst tussen de mensen die we
ondersteunen betreft de aanwezigheid van een psychische
kwetsbaarheid, bijvoorbeeld als gevolg van een angst-
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stoornis,
depressie of doorgemaakte psychose. Wij
hebben ons hierin gespecialiseerd. Naast, of misschien
wel dankzij, onze kennis over psychische problemen en
psychiatrische problematiek, werken we vanuit gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen. Want we begrijpen
hoe stress vanwege die kwetsbaarheid harder kan binnenkomen. En we snappen dat een psychische kwetsbaarheid
zich soms uit op manieren die voor een buitenstaander
misschien bijzonder kunnen overkomen. Wij luisteren en
sluiten aan bij datgene wat voor iemand belangrijk is.
Mee naar het UWV
Zo herinner ik me een cliënt die het enorm spannend
vond om contact te hebben met UWV. Gesprekken met de
artsen en arbeidsdeskundige verliepen daar zonder uitzondering stroef en vaak zelfs vijandig. Toen ik met hem
hierover in gesprek ging, legde de cliënt me uit zich niet
gehoord te voelen door het UWV en zodoende begon hij de
gesprekken met weerstand en boosheid. De behandeling
die de cliënt op dat moment volgde werd hierdoor ook
overschaduwd, vanwege de spanningen die cliënt ervoer.
Samen met hem heb ik bezwaar gemaakt tegen een beslissing van het UWV. Ook bereidden we het volgende keuringsgesprek voor. Het gaf hem rust dat er iemand naast
hem stond en hem waar nodig aanvulde. Dit zorgde ervoor
dat het gesprek met de keuringsarts rustiger verliep en
deze een betere inschatting kon maken over de werkelijke
situatie. Vervolgens kon ik met de cliënt een financieel
overzicht maken. Ook dat gaf meer rust. Nu hij meer vertrouwen en minder stress had, konden de behandelaren
op hun beurt beter met hem uitzoeken waar zijn knelpunten lagen en de behandeling daar beter op afstemmen.
Psychische ANWB
Wij laten iemand weer rollen, soms door even aan te
duwen, soms door opnieuw te starten, uiteindelijk met
het doel om iemand weer op weg te helpen. Met een knipoog heb ik ggz-cliëntondersteuning weleens omschreven
als een soort psychische ANWB. Maar dan eentje waarvoor
je geen lidmaatschap nodig hebt.”
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Blog Julia
Over cliëntondersteuning:
“Ik kreeg weer rust en ruimte
voor mezelf”
Naar de buitenwereld deed Julia of ze alles op orde
had, maar in werkelijkheid had ze geen overzicht. Ook
niet over haar financiën, waardoor ze in de schuldsanering belandde. Eenmaal uit de schulden, had
Julia nog steeds geen idee hoe ze goed verder kon en
wilde met haar leven. Het sociaal wijkteam gaf haar toen
het advies om contact op te nemen met de ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten.
Gezien en gehoord
“Ik was eerst wat terughoudend om kennis te maken. De
periode voorafgaand aan de schuldsanering en het uiteindelijk doorlopen ervan hadden mijn zelfvertrouwen geen
goed gedaan. Ik voelde me onzeker en was bang om als
oud vuil behandeld te worden. Het tegendeel bleek waar.
Gelijk bij de eerste ontmoeting met de cliëntondersteuner
voelde ik me gezien en gehoord. Er werd niet vreemd
opgekeken van mijn situatie, ik werd niet veroordeeld
of in een hokje gestopt.
Administratie geordend
Samen met de cliëntondersteuner heb ik mijn administratie geordend. Dat gaf me rust én motivatie, ik moest
namelijk mijn papieren wel bij elkaar hebben gezocht,
voordat de cliëntondersteuner langskwam. In die zin
werkt de ondersteuning ook als stok achter de deur.
De juiste weg
Toen bleek dat ik ook hulp kon gebruiken bij het schrijven
van brieven aan onder andere de gemeente, werd dit
direct door de cliëntondersteuner opgepakt. En voor het
betalen van tandartskosten voor mijn zoon is het ons
gelukt om een financiële bijdrage te krijgen, via een
fonds. De cliëntondersteuner weet de juiste weg of gaat
ernaar op zoek.

Die
aandacht voor mezelf is nadien
alleen maar gegroeid, ik zorg beter voor mezelf. Zo ik
gun mezelf meer, onder andere tijd voor mijn hobby:
meubels opknappen.
Bereikbaar, begripvol en betrouwbaar
Nog steeds maak ik gebruik van de cliëntondersteuning,
wanneer dit nodig is. Het is enorm waardevol te weten dat
ik bij iemand terechtkan, die bereikbaar, begripvol en
betrouwbaar is. Ik hoef het hierdoor niet allemaal alleen
te doen, wanneer iets me even niet lukt. Vroeger stak ik
mijn kop in het zand, als ik ergens niet uitkwam. Dat doe
ik niet meer. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid. Ik weet
beter waar ik sta en wat belangrijk voor me is.
Grenzen
Om eerlijk te zijn praat ik met anderen zelden tot nooit
over Vriendendiensten. Trots speelt hierbij wel een rol. Ik
blijf het toch lastig vinden als anderen weten dat ik af en
toe ondersteuning nodig heb. Andersom laten mijn vriendinnen of kennissen het mij ook niet weten als zij ergens
niet uitkomen. Doorzetten en het zelf doen, is vaak de
norm en dat kan ook een kracht zijn. Er zit echter een
grens aan, weet ik nu. Ik ben blij dat ik nu weet waar mijn
grens ligt en dat ik het nummer van Vriendendiensten in
mijn telefoon heb staan.”

Rust en ruimte
Lange tijd heb ik het gevoel gehad er alleen voor te staan.
Nu was er iemand die het even van me overnam en daardoor kon ik eindelijk een beetje ontspannen, even de boel
loslaten zonder de vrees dat alles fout zou lopen. Ik kreeg
weer rust en ruimte voor mezelf. Vanuit die rust besloot ik
hulp te zoeken bij een psycholoog en te stoppen met roken.
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Zelfregie- en herstelcentra
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.
Binnen een zelfregiecentrum vinden er, naast een inloop en
reguliere activiteiten, ook allerlei herstelcursussen en -activiteiten
plaats.

Zelfregie en herstel in 2021
Een zelfregie- en herstelcentrum 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. Binnen een zelfregie- en herstelcentrum wordt er vanuit de presentie,
zelfregie- en herstelmethodiek gewerkt.
Welkom
Mensen die naar onze zelfregiecentra in Deventer en Raalte
komen, hebben verschillende leeftijden en achtergronden.
Er zijn bezoekers met een ggz-achtergrond, met een nietNederlandse afkomst, ouderen, mensen met niet aangeboren
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 kwamen via een behandelaar, begeleider
of medewerker van een sociaal 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.

samen met MIND en andere zelfregie- en herstelinitiatieven
• Diverse enquêtes van MIND over zelfregie- en herstelinitiatieven
• Het schrijven van een aantal zelfregie- en herstelinitiatieven-gerelateerde blogs

Corona

Ook in 2021 was er sprake van maatregelen rondom
corona. Zeer bijzonder en relevant om te melden is dat
beide zelfregiecentra sinds maart 2020 slechts een week
dicht zijn geweest wegens een positieve besmetting. Deze
Samen leren
sluiting betrof een voorzorgsmaatregel om verdere
besmettingen te voorkomen. Het uitblijven van meer
Het aantal zelfregie- en herstelinitiatieven (ZHI) in Neder- besmettingen tot dusver zegt veel over het goede coronaland groeit gestaag. De zelfregiecentra van Vriendendiensten beleid en het grote verantwoordelijkheidsgevoel van het
hebben hierin inmiddels een ‘koploper-rol’. Het afgelopen
team en van de bezoekers met betrekking tot het openjaar hebben de coördinatoren geïnvesteerd in het verder
houden van de centra. Mensen namen hun verantwoorvergroten van hun theoretische kennis over de presentie en delijkheid als het gaat om afstand houden, dragen van
zelfregie- en herstelmethodiek. Het koppelen van deze
mondkapjes, desinfecteren en wassen van handen en
theoretische kennis aan de dagelijkse praktijk heeft een
thuisblijven en testen bij (minimale) verkoudheidsklachten.
aantal documenten opgeleverd. Deze documenten zullen
Bijzonder is ook om te merken dat de verschillende visies,
een bijdrage leveren aan de landelijke beweging van Zelfgedachten en meningen over alles rondom het coronaregie- en Herstel.
virus er gewoon mogen zijn bij de bezoekers onderling,
mensen respecteren elkaar hierin en gaan goed om met de
Daarnaast hebben de coördinatoren een actieve bijdrage
maatregelen die gelden binnen het centrum.
geleverd aan:
• Het ontwikkelen van een handleiding om persona’s te
schrijven, specifiek voor zelfregie- en herstelinitiatieven,
Vriendendiensten
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Hybride community
De besloten Facebook groep van Vriendendiensten wordt
nog steeds intensief gebruikt. Inmiddels hebben zich 373
leden hierbij aangesloten. In het jaar 2021 zijn er 9.116
berichten in deze groep geplaatst waarop er 67. 568 keer
is gereageerd. Leden houden op deze manier contact met
elkaar, steunen elkaar en spreken met elkaar af. Inmiddels is er een flinke ‘hybride community’ ontstaan waarbij
leden online contact met elkaar houden, maar ook ‘live’
afspreken.
Ik wil op de valreep van de maand toch iets schrijven over het thema
vriendschap.

De burgemeester in gesprek met bezoeker

Voor de bezoekers van de zelfregiecentra was het prettig
dat er vanuit de gemeente een bezoek werd afgelegd aan
beide centra. In Deventer door de burgermeester en in
Raalte door de wethouder. Voor bezoekers waren deze
bezoeken de bevestiging dat er binnen de gemeenten
gezien wordt hoe belangrijk de centra zijn.

De afgelopen twee maanden ben ik geconfronteerd met het overlijden
van twee vriendinnen. Iets dat mij even volledig uit balans heeft doen
raken. Maar los van de verdriet (en angst) is het ook een mooi proces
geweest waarin ik de muur om mij heen deels heb afgebroken. En een
connectie met enige mensen om mij heen heb gevoeld, iets wat ik al
enige tijd bijna niet meer kon voelen.

Dat proces wat al begonnen. Sinds begin dit jaar heb ik binnen het ZRC
mooie nieuwe vriendschappen gesloten. Met als mooi ijkmoment dat ik
afgelopen zaterdag tijdens mijn dansfeest veel hulp heb gehad van
ANONIEM, ANONIEM en ANONIEM. Deze drie dames hebben wel een
speciale plek in mijn hart gekregen. Ik ben echt blij met jullie.

En dan wil ik als laatste mijn bijzondere band met ANONIEM nog benadrukken. Zij is de laatste maanden echt een anker voor mij geweest.
Haar steun heeft mij soms het hoofd boven het water gehouden. Zonder
haar zou ik niet zo gegroeid zijn zoals ik heb gedaan. ANONIEM, je bent
echt een kanjer van een maatje

Voorbeeld van een bericht in de besloten Facebookgroep

Zelfregiecentrum Deventer
Gemiddeld bezochten 66 bezoekers per dag het zelfregiecentrum. In de maandcijfers zien we terug dat de
gemiddelde bezoekersaantallen lager waren in de periodes dat er strengere coronamaatregelen golden. En als
de maatregelen werden afgebouwd, steeg het aantal bezoekers snel. In de zomer ging het gemiddelde
bijvoorbeeld richting de 75 bezoekers per dag.

Activiteiten
Ondanks corona werden er op creatieve wijze allerlei
dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en/of eenmalige
activiteiten georganiseerd waar bezoekers aan konden
deelnemen. Rekening houdend met op dat moment
geldende maatregelen. Alle activiteiten zijn georganiseerd
en/of uitgevoerd door bezoekers zelf. De coördinator
ondersteunde en faciliteerde waar nodig.
Dagelijkse activiteiten
• Inloop (van maandag t/m donderdag van
09.00 - 16.00 uur)
• Naaiatelier
• Schilder- en tekenactiviteiten
• Creatieve activiteiten
• Tuinonderhoud
• Gespreksactiviteiten
• Gezamenlijke lunch en lekkers uit eigen keuken

Inspirerende spreuk bedacht door bezoeker
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Lunch naaiatelier

Rummicub club

Het Suikerfeest werd bij ons ook gevierd

De voorstelling in de tuin was een succes

Wekelijkse activiteiten
Wekelijks terugkerende activiteiten waren bijvoorbeeld:
• Slim fit club: elkaar helpen om gezond te worden en
te blijven
• Young adult: een groepje van 20 tot 35-jarigen dat
wekelijks met elkaar afspreekt en activiteiten onderneemt
• Theater: met twee keer per jaar een optreden
• Themagesprekken over veel verschillende onderwerpen,
iedere keer geïnitieerd door een andere bezoeker die
elkaar ook ondersteunen in de rol van organisator.
Voor een deel van de bezoekers is dit een eerste
kennismaking met thema’s die ook raakvlakken
hebben met herstelactiviteiten en -cursussen.
• Er is een Rummikub-club ontstaan waar wekelijks 10
tot 12 personen aan deelnemen

• Vieren van het Suikerfeest
• Theatervoorstelling door de theatergroep die wekelijks
oefent
• Burendag in september (initiatief van het Oranje Fonds)
• Deelname aan de landelijke campagne ‘#ikbenopen’.
Over het bespreekbaar maken van psychische
kwetsbaarheid
• We hebben onze eigen ‘ZRC thee’ gemaakt met
gedroogde planten en kruiden uit onze eigen tuin

Eenmalige activiteiten
Tot slot organiseerde we in 2021 een groot aantal eenmalige activiteiten, zoals:
• Verschillende bezoekers hebben eigen
gedichten/schrijfwerk voorgedragen
• Een stempel maken met eigen ontwerp

Vriendendiensten

Ontwikkelingen
Rolverandering coördinatoren
De coördinatoren merken dat bezoekers steeds meer op
eigen kracht het zelfregiecentrum weten te draaien. Veel
praktische zaken zoals het bereiden van lunches, bar
werkzaamheden, de was, het maken van flyers voor
activiteiten, het onderhouden en klaarzetten van ruimtes
voor een activiteit gaan inmiddels ‘vanzelf’, zonder dat
de coördinatoren hierin een zichtbare rol in hebben. Dit
betekent dat de coördinatoren zich meer kunnen richten
op het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van
processen van herstel en persoonlijke groei.
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Buddy’s
Een ander voorbeeld van een taak die bezoekers ‘vanzelf’
op zich nemen is ‘het buddy zijn’ van nieuwe mensen.
Daar waar in het verleden de coördinatoren ondersteuning
aan nieuwe bezoekers boden bij het vinden van hun
plekje binnen het centrum, wordt dit inmiddels door
de vaste bezoekers automatisch opgepakt.
Zwaardere problematiek
Vorig jaar werd ook al gesignaleerd dat er bezoekers met
zwaardere problematiek komen. Doordat de coördinatoren
meer ruimte ervaren, hebben zij meer mogelijkheden om
deze mensen te ondersteunen bij het vinden van ‘hun
plekje’ binnen het centrum. Wanneer nodig doen ze dat
in afstemming met betrokken partijen, zoals sociaal team,
meldpunt bijzondere zorg, zorgorganisaties, wijkagent
en/of onze eigen cliëntondersteuning.
Contacten buiten het centrum
Al sinds het starten van het zelfregiecentrum zien we dat
mensen elkaar ook buiten de openingstijden opzoeken.
We zien het (bijna) dagelijks gebeuren dat mensen hun
netwerk en hun vangnet aan het vergroten zijn. Mensen
wandelen met elkaar, gaan naar musea, drinken een
kopje koffie bij elkaar of brengen de feestdagen met
elkaar door.
Stages
In 2021 hebben verschillende studenten hun stage of
onderzoek bij Zelfregiecentrum Deventer uitgevoerd. Net
als in 2020 hebben we door het corona-gerelateerde tekort
aan stageplaatsen meer studenten dan gewoonlijk een
stageplek geboden: een student van HBO Social Work, een
student van HBO Culturele Maatschappelijke Vorming en
een student van Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn. In september 2021 is er een student HBO Toegepaste Psychologie met haar afstudeeronderzoek begonnen, een student MBO Social Work en
een student MBO Agogisch medewerker GGZ.
Uitstroom
Verschillende bezoekers zijn in het afgelopen jaar
(gedeeltelijk of volledig) uitgestroomd naar een werk
(ervarings)plek, een opleiding (bijvoorbeeld Medewerker
Maatschappelijke Zorg) of naar een andere algemene
voorziening in Deventer. Ook is er een bezoeker die als
Ervaringsdeskundige (na afronden van de LEON) een
zwangerschapsverlof heeft vervangen en vervolgens bij
Dimence is aangenomen.
Betaald werk
Twee bezoekers met ervaringskennis/ervaringsdeskundigheid en een student van de opleiding ‘AD ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn’ die haar stage binnen
Zelfregiecentrum Deventer heeft gelopen, hebben in 2021

de stap gemaakt naar een betaalde baan, namelijk binnen
Dimence en Vriendendiensten.
Werkbezoeken
Het Zelfregiecentrum Deventer wordt door de jaren heen al
veel bezocht om ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen, na het winnen van het ‘Appeltje van Oranje 2021’ zijn
deze verzoeken nog meer toegenomen. Ook hebben we
gemerkt dat organisaties uit onze eigen regio ons steeds
vaker weten te vinden.
Bezoekers uit andere gemeenten
Niet alleen mensen uit de gemeente Deventer weten ons
centrum goed te vinden. Ook inwoners van andere gemeenten kwamen in 2021 regelmatig bij het zelfregiecentrum op
bezoek. 3 inwoners van de gemeente Raalte kwamen naar
Deventer omdat zij meer dan twee dagen onder de mensen
willen zijn (Zelfregiecentrum Raalte is namelijk maar twee
dagen per week open) of omdat er specifieke activiteiten in
Deventer waren waar zij aan wilden deelnemen. Tevens
maakten 2 inwoners van de gemeente Voorst en één inwoner
van de gemeente Olst-Wijhe regelmatig gebruik van
Zelfregiecentrum Deventer.

Uitgelicht
Samenwerkingsverbanden in
Deventer
Afgelopen jaar zijn er in samenwerking met verschillende
initiatieven, stichtingen en organisaties geweest.
Voorbeelden hiervan zijn:
• ‘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 is er een aantal dames die het
naaiatelier gebruiken en een aantal jongeren die met
grote regelmaat in het creatieve atelier zijn te vinden en
meedoen met de spelletjes. Ook ontstaan er steeds meer
groepjes (en duo’s) die elkaar helpen met de taal.
• Stichting Zoma organiseert op regelmatige basis kosteloos Reiki behandelingen binnen het zelfregiecentrum.
• Impacter (zet zich in voor jongeren). Impacter heeft bij
het zelfregiecentrum een evenement rondom ‘music
moves’ georganiseerd (met rap, dans en zang) en met
kerst een bingo voor onze bezoekers.
• Filmhuis Mimik. Een medewerker van Vriendendiensten
heeft samen met een bezoeker de inleiding bij een film
over Autisme verzorgd in het kader van ‘Movies that
matter’.
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• Project ‘De Kracht van kunst en cultuur in het sociaal
domein’. Coördinatoren van het zelfregiecentrum waren
aanwezig bij een congres van het kunstcircuit om
samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken.

5-jarig jubileum
In juni 2021 bestond Zelfregiecentrum Deventer 5 jaar.
Doordat we nog steeds te maken hadden met beperkingen
door de coronamaatregelen besloten we om dit lustrum
alleen kleinschalig te vieren samen met onze bezoekers, het
bestuur en het team. Er waren door bezoekers leuke activiteiten georganiseerd, er was taart en we hebben samen
pizza gegeten.
Frienden-krantje
Ook in 2021 zijn er twee edities van het ‘Frienden-krantje’
verschenen. Dit krantje is samengesteld door bezoekers. In
juni verscheen de extra dikke jubileum editie en in
december verscheen de eindejaar editie.

Tijdens het vijfjarig jubileum werd de Zelfregiecentrum Vitamine
uitgedeeld

Zelfregiecentrum Raalte
Zelfregiecentrum Raalte is op maandag en woensdag open, tussen 9.00 en 16.00 uur. In 2021 hebben
158 unieke bezoekers het centrum bezocht. Gemiddeld kwamen er 32 unieke mensen per dag.
Extra coördinator
Zelfregiecentrum Raalte is op maandag en woensdag
open, tussen 9.00 en 16.00 uur. In 2021 hebben 158
unieke bezoekers het centrum bezocht. Gemiddeld
kwamen er 32 unieke mensen per dag.

Activiteiten
Ook binnen Zelfregiecentrum Raalte konden mensen
deelnemen aan dagelijkse, maandelijkse en/of eenmalige
activiteiten. Alle activiteiten zijn georganiseerd en/of uitgevoerd door de bezoekers zelf. De coördinator
ondersteunde en faciliteerde waar nodig.
Dagelijkse activiteiten
• Inloop (op maandag en woensdag van 9.00u tot 16.00u)
• Samen boodschappen doen
• Creatieve activiteiten zoals kaartjes maken, knutselen,
bloemstukjes maken, breien en haken
Maandelijkse activiteiten
• Spelletjes
• Herstelactiviteiten (bijvoorbeeld gespreksactiviteiten)

Vriendendiensten

Creatieve activiteit

• Samen mediteren/mindfulness
• Muziek maken
• Koffie met de buren: buren uit de naastgelegen flat
werden uitgenodigd voor koffie en een activiteit zoals
bingo
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Creatieve activiteit

Voorlichting Tactus preventie

Eenmalige activiteiten
• Foto op hout
• Waxinelichthouders versieren
• Bezoek van therapiepaardjes
• Geluksboekjes maken
• Musicale optredens door bezoekers
• Thema gesprek over gezonde voeding (door
voedingscoach Loes Aarnink)
• Kerstmarkt met producten gemaakt door bezoekers
• Voorlichting door Tactus (team Preventie)
Raalte Burendag

Ontwikkelingen
Activiteiten buiten openingstijden
Ook dit jaar zagen we dat bezoekers meer activiteiten
ondernamen buiten de openingstijden van het zelfregiecentrum. Denk hierbij aan samen wandelen of fietsen op
zondag, een terrasje pakken of bij elkaar op bezoek.
Medezeggenschapsraad en bezoekersvergadering
De eerste 2,5 jaar zijn bezoekers via een medezeggenschapsraad vertegenwoordigd. Deze raad heeft aangegeven dat bezoekers breder vertegenwoordigd willen
worden. Zodoende is er met een ‘Algemene Bezoekersvergadering’ gestart die regelmatig bij elkaar komt. Inmiddels
zijn er drie vergaderingen georganiseerd waar gemiddeld
15 tot 20 bezoekers aan deelnamen.
Koffie met de buren
Op het moment dat de coronamaatregelen het toelieten
(in de periodes dat er werd versoepelt), organiseerden we
ook weer ‘Koffie met de buren’. Waarbij we bewoners in de
naastgelegen flats uitnodigden voor koffie met lekkers en
een leuke activiteit. Enerzijds om voor henzelf de drempel
te verlagen en anderzijds om stigma te doorbreken en
mensen met elkaar in contact te brengen.
Burendag
Net als ieder jaar heeft Zelfregiecentrum Raalte ook dit
jaar weer meegedaan met Burendag. Met het oog op de

toen geldende maatregelen rondom corona, hebben we dit
jaar iets minder groot uitgepakt en hebben we ons vooral
gericht op het ontmoeten. Het was weer een mooie dag!
Kleding- en speelgoedbeurs
Binnen Zelfregiecentrum Raalte is er in juni 2021 weer een
kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. Deze beurs is
onder de aandacht gebracht bij de Voedselbank en Humanitas Thuisadministratie. Hierdoor kwamen er ook veel
mensen naar deze beurs die geen bezoeker van Zelfregiecentrum Raalte zijn.

Uitgelicht
3 jaar Zelfregiecentrum Raalte
Zelfregiecentrum Raalte bestond afgelopen juni 3 jaar. Dit
is kleinschalig gevierd met de bezoekers met een taart, een
lekkere lunch en een bingo.
Raalter Uitdaging
De Raalter Uitdaging heeft weer bemiddeld in de donatie
van een aantal spullen zoals producten van IKEA die als
prijsjes zijn gebruikt bij een bingo. Tevens heeft de Raalter
Uitdaging gezorgd voor een aantal ladeblokken voor de
medewerkers van Vriendendiensten. En één bezoeker van
het zelfregiecentrum is verblijd met een overkapping voor
haar scootmobiel.
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Herstelcursussen- en activiteiten
vanuit Zelfregiecentrum Deventer
en Zelfregiecentrum Raalte
Voor alle inwoners van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst

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 mogelijkheden voor een
vervullend leven met een (psychische) kwetsbaarheid. Deelnemers vinden het prettig om contact te hebben met lotgenoten en ervaringsdeskundigen en ervaren, (h)erkenning en hoop. Ieder zijn of haar kwetsbaarheid mag er zijn, maar
de focus ligt vooral op wat helpt.

Samenwerking
Vriendendiensten, Dimence, RIBW Overijssel, IrisZorg en 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, RIBW Overijssel, IrisZorg en Tactus. Binnen Zelfregiecentrum
Raalte worden deze gegeven door (gediplomeerde) ervaringsdeskundigen van Vriendendiensten, Dimence en RIBW
Overijssel. Het merendeel van de herstelcursussen en -activiteiten hebben in 2021 in kleinere groepen plaats
gevonden om de geldende coronamaatregelen in acht te kunnen nemen.

Herstelbrochure
Twee keer per jaar wordt een ‘Herstelbrochure’ uitgebracht waar alle herstelmogelijkheden in de regio te vinden zijn
zoals herstelcursussen, gespreks-/lotgenotengroepen, inloopmogelijkheden en thema-avonden. Deze brochure wordt
samen met bovenstaande organisaties samengesteld, waarbij Vriendendiensten een coördinerende en faciliterende rol
heeft.

Herstelcursussen in de regio
De onderstaande herstelcursussen waren er in 2021.

Zelfregiecentrum Deventer
Cursussen

Aantal
cursisten

3 x Herstellen doe je zelf (HDJZ)

19

3 x SchrijfZin

9

5 x Op Eigen Kracht

17

1 x Werken met Eigen Ervaring (WMEE)

5

3 x Wellness Recovery Action Plan (WRAP) 12
1 x Train de trainer

12

2 x Omgaan met hooggevoeligheid

9

1 x Mindfulness inzetten bij Herstel

2

Totaal 19 cursussen

85 cursisten

Vriendendiensten
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In totaal hebben er bij Zelfregiecentrum Deventer 19 cursussen plaatsgevonden en zijn er 85 certificaten uitgereikt.
Aan deze cursussen hebben mensen vanuit alle samenwerkende organisaties deelgenomen, maar ook mensen
die niet aan een organisatie gebonden zijn. Ook hebben er
inwoners van de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte en Voorst
meegedaan aan cursussen bij Zelfregiecentrum Deventer.

Zelfregiecentrum Raalte
Cursussen

Aantal
cursisten

4 x Op Eigen Kracht

17

1 x Focus op Herstel

4

1 x Wellness Recovery Action Plan (WRAP) 6
Totaal 6 cursussen

27 cursisten

In totaal hebben er bij Zelfregiecentrum Raalte 6 cursussen
plaatsgevonden en zijn er 27 certificaten uitgereikt. Aan
deze cursus hebben mensen meegedaan vanuit de samenwerkende organisaties (RIBW Overijssel en Dimence),
maar ook mensen die niet aan een organisatie gebonden
zijn. Eén inwoner van de gemeente Olst-Wijhe deed mee
met een herstelcursus bij Zelfregiecentrum Raalte.

Lotgenotengroepen Deventer
Binnen Zelfregiecentrum Deventer kwamen in 2021 in de
avonduren 8 verschillende gespreks-/lotgenotengroepen
groepen bij elkaar:

Maandag

• Samen Verder groep samen met Iriscovery (wekelijks)
• Lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben gehad met structurele
mishandeling of misbruik (1 x p.m.)

Dinsdag

• Gespreksgroep voor volwassen KOPP kinderen (Kinderen van Ouders met Psychische
Problemen) (1 x p.m.)
• Supportgroep depressie samen met de Landelijke Depressie Vereniging (1 x p.m.)

Woensdag

• Zelfhulpgroep FA – Female Anonymous (anonieme verslaafden) (wekelijks)

Donderdag

• Samen Verder groep samen met Iriscovery (wekelijks)

Vrijdag

• Zelfhulpgroep NA (anonieme verslaafden) samen met NA-Holland (wekelijks)
• NAH Café (niet-aangeboren hersenletsel) (1 x p.m.)

Herstelactiviteiten binnen de zelfregiecentra in
Deventer en Raalte
Al jaren worden er laagdrempelige herstelactiviteiten georganiseerd door bezoekers zelf en waar nodig ondersteunt
door een coördinator. Dit is voor veel bezoekers een eerste stap naar deelname aan een herstelcursus. Zij ervaren
namelijk binnen de herstelactiviteiten hoe waardevol peersupport is (herkenning en erkenning). Dit heeft geleidt
tot veel verschillende activiteiten.
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Herstelactiviteiten in Deventer
• Verschillende mensen hebben hun herstelverhaal
gedeeld
• Een creatieve activiteit rondom zelfliefde
• Themagesprekken: over stigma, eenzaamheid,
vroeger et cetera
• Het met elkaar luisteren en bespreken van betekenisvolle liedjes
• Met elkaar een hoofdstuk uit een (zelfhulp)boek
bespreken
• Het spel ‘Een Steekje Los?’ spelen (ook gespeeld bij
andere organisaties als RIBW)
Herstelactiviteiten in Raalte
• Themagesprekken over: zingeving, eenzaamheid,
relaties et cetera
• Boekpresentatie van Sharktale (bezoekster van het
zelfregiecentrum die een eigen bundel heeft
geschreven)
• Foto met een verhaal
• Herstelverhaal
• Betekenisvolle liedjes

Vriendendiensten

Overige activiteiten rondom herstel
• Voorlichting: er zijn voorlichtingen gegeven over
bijvoorbeeld de WRAP bij RIBW, over het gehele
cursusaanbod bij IrisZorg en bij het FACT-team van
Dimence.
• 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.

Vooruitblik 27

Vooruitblik Vriendendiensten in 2022
Nederlandse Vereniging voor
Zelfregie en herstel (NVZH)
Twaalf zelfregie- en herstelinitiatieven, waaronder
Vriendendiensten, hebben de krachten gebundeld.
Samen richtten we de Nederlandse Vereniging voor
Zelfregie en Herstel op. We zetten ons in voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle
burgers in Nederland. In 2022 gaan we aan de slag met:
• Versterken van de landelijke beweging van Zelfregie
en Herstel
• Het organiseren van een symposium
• Huisstijl en communicatie
• Werving leden
• Ontwikkelen masterclasses
• De landelijke positionering van
deze beweging

Programma Herstel
Dichtbĳ
Herstel Dichtbij is een nieuwe programma van het Oranje
Fonds dat samen met MIND en het Instituut van Publieke
Waarden wordt uitgevoerd. Dit programma draait om
initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare
mensen om te werken aan hun
eigen herstelproces. Het is doel
is dat iedereen die daar behoefte aan heeft dichtbij huis
gebruik kan maken van een
zelfregie- of herstelinitiatief. En
dat deze initiatieven kunnen
rekenen op duurzame financiering. Vriendendiensten doet
mee aan dit driejarige programma met als doel:
• Het samen verder brengen van de landelijke beweging
van Zelfregie en Herstel.
• Het ontwikkelen van een methodische cursus ‘Train-deTrainer’ speciaal voor bezoekers van zelfregiecentra.
Hiermee trainen we meer bezoekers voor de rol van
(vrijwillige) trainer herstelcursussen, groepsleider
lotgenoten-groepen en/of voorlichter. Op deze manier
willen we de zelfregie en herstelbeweging in de regio
versterken en laten groeien.

Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM)
Deventer krijgt het eerste Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) van Nederland. Dit is een landelijke initiatief
van ‘De Nieuwe GGZ’. Binnen GEM gaan alle partijen die
zich met de mentale gezondheid bezighouden hun krachten bundelen om de mentale veerkracht van mensen in
Deventer te versterken. Dit doen we door de hulp bij
mentale problemen anders te organiseren. Het doel
hiervan is om samen de omslag te maken van een technischspecialistisch model naar een samenlevingsmodel.
Concreet betekent dit dat we vanuit cocreatie een nieuwe
GGZ samen ontwerpen die veel meer in verbinding staat
met de samenleving waarbij zelfregie, herstel en ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol spelen.
Gemeente Deventer, Dimence en Vriendendiensten zijn
de initiatiefnemers van GEM in Deventer. GEM Deventer is
aangesloten bij en wordt ondersteund en begeleid door
het landelijke initiatief GEM – Ecosysteem Mentale
Gezondheid waarin Zorgverzekeraars Nederland, De
Vereniging van Nederlandse gemeenten, De Nederlandse
GGZ, MIND, De Nieuwe GGZ en Phrenos participeren.
Dit initiatief in Deventer kan plaats vinden dankzij een
subsidie van ZonMw en met ondersteuning van Eno.

Van Herstel Samenwerking naar
Herstel Netwerk Deventer
Vanaf 2022 gaan Vriendendiensten, Dimence, RIBW Overijssel, IrisZorg en Tactus nog meer met elkaar samenwerken
door de huidige ‘Herstel Samenwerking’ door te ontwikkelen naar een ‘Herstel Netwerk Deventer’. Ons gezamenlijke doel is om de beweging van zelfregie en herstel op
lokaal niveau verder te versterken door nog meer herstelcursussen, herstelactiviteiten en lotgenotengroepen
gezamenlijk te organiseren, coördineren en faciliteren
om zo de ‘herstel community’ te laten groeien.
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Pilot wachttĳden GGZ
De pilot tussen Dimence, Vriendendiensten, Eno en
gemeente Deventer zetten we voort tot in ieder geval eind
2022. In de tussentijd buigen de betroken partijen zich
over de vervolg financiering.

Koploperproject Cliëntondersteuning
gemeente Deventer
Het Koploperproject Cliëntondersteuning draagt bij aan
een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke
cliëntondersteuning in Nederland. Het Koploperproject is
een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten,
in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden
Sociaal Domein. Movisie ondersteunt dit project. Vriendendiensten gaat in 2022, samen met gemeente Deventer en
MEE, meedoen met het Koploperproject in Deventer.

Koploperproject Cliëntondersteuning
gemeente Raalte
Dit project is in Raalte al in 2021 van start gegaan en
wordt in 2022 gecontinueerd. De samenwerkingspartners
hierin zijn gemeente Raalte, Vriendendiensten, MEE en
De Kern.

Vriendendiensten

Verhuizing Zelfregiecentrum Raalte
naar Annahuis
In maart 2022 gaat Zelfregiecentrum Raalte verhuizen
naar het Annahuis aan De Plas 8. Binnen het Annahuis
zijn er meer mogelijkheden om te koken en samen eten en
meer kansen om met andere partijen samen te werken.

Professionalisering organisatie
In 2022 maken we een start maken met het verder professionaliseren van de interne organisatie. We nemen een
aantal elementen onder de loep. Zoals beleid, kwaliteit en
communicatie.

Bedankt!
Via deze weg willen we de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst en ook
Eno bedanken voor de goede samenwerking en voor het gestelde vertrouwen in onze organisatie.
Door het beschikbaar stellen van de nodige financiële middelen kunnen we het werk van stichting
Vriendendiensten voor een grote groep kwetsbare mensen uitvoeren.

