
Werkconferentie ‘Wie durft’; zelfregie- en herstelwaarden borgen in de regio’ 

 

Deelsessie Wij doen! Herstelwaarden en cliëntparticipatie geborgd in 

Midden-Holland 

Petra van Buren, Sharon Kim en Renate Visser van Kernkracht; Esther Vink, beleidsmedewerker 

Maatschappelijke zorg gemeente Gouda 

Petra van Buren introduceert Kernkracht aan de hand van de kernwaarden. Veel zelfregieorganisaties 

zullen zich kunnen herkennen in deze kernwaarden: herkenning vanuit betrokkenheid en 

gelijkwaardigheid, hoop en perspectief bieden vanuit mogelijkheden en kansen, eigenwijze 

beïnvloeding met lef en passie, aansluiten bij eigen koers en kracht.  

 

Hoe dit vorm krijgt wordt duidelijk door de enorme verscheidenheid van activiteiten die Kernkracht 

ontwikkeld heeft.  Vijf hiervan worden toegelicht. Renate Visser legt uit hoe ervaringsdeskundigheid 

meerwaarde heeft binnen de Onafhankelijke Client Ondersteuning (OCO). Want ook daarbij gaat om 

erkenning en herkenning waarbij geen enkel taboe wordt geschuwd. De ervaringsdeskundige weet 

gemakkelijker de vraag achter de vraag te achterhalen waardoor ook de samenwerkende instanties 

de inzet steeds meer zijn gaan waarderen.  

Ook voor het netwerk rondom de persoon is de inzet van OCO van meerwaarde. Zo vertelde Renate 

dat zij in de begeleiding van iemand richting een verslavingskliniek tevens een luisterend oor kon zijn 

voor de moeder. Je zoon overdragen aan een verslavingskliniek is beslist geen gemakkelijke weg om 

alleen af te leggen.  

 

Sharon Kim vertelt bevlogen over haar werk als straatadvocaat. Als straatadvocaat helpt ze mensen 

die dak- of thuisloos zijn of dit dreigen te worden. Daarbij helpt de registratie van wat ze doet haar 

om knelpunten inzichtelijk te maken voor andere instanties. Waar loopt het mis in de hulpverlening? 

Hoe komt het dat jongeren vastlopen? Hoe kan iemand de toegang vinden tot passende zorg? Om dit 

werk goed te kunnen vormgeven is het nodig om over een groot netwerk te beschikken en gelukkig 

opent de naam ‘advocaat’ vele deuren. Een straatadvocaat is vooral ook een hoopverlener, vanuit de 

eigen ervaringsdeskundige achtergrond biedt Sharon perspectief op een betere toekomst. 

 

Esther Vink van de gemeente Gouda vertelt dat de gemeente, Kernkracht en drie instellingen voor 

Beschermd Wonen nauw samenwerken binnen het project ‘Gewoon Thuis’. Agnes is daarbij als 

voorbeeld ondertussen bijna een bekende Nederlander geworden, haar verhaal kun je lezen op 

https://www.kwintes.nl/soms-ben-ik-best-tevreden/  

 

In alle projecten van Kernkracht is de stem te vinden van de mens waar het om draait. Binnen het 

Radenoverleg geven ervaringsdeskundigen als 3e kennisbron gevraagd en ongevraagd advies. Het 

Radenoverleg komt 8 x per jaar bij elkaar waarvan 4 x met wethouders en beleidsmakers en dan 

kunnen er soms wel meer dan 30 man aanwezig zijn! Op de vraag of wethouders wel tijd hebben om 

vier keer per jaar aan te sluiten wordt gesteld dat er juist véél animo is vanuit gemeenten om deel te 

nemen aan dit overleg. De agenda wordt gezamenlijk bepaald en is interessant doordat er wordt 

gewerkt met thema’s en ervaringsdeskundige gastsprekers. Tijdens het overleg ontstaan korte lijntjes 

doordat men elkaar leert kennen. Daarbij wordt er zo breed als mogelijk over de schotten heen 

overleg gevoerd waardoor men elkaar zorgbreed steeds beter kan versterken.  

 

https://www.kwintes.nl/soms-ben-ik-best-tevreden/


Ook in de voorlichting die Kernkracht geeft is de ervaringsdeskundige als 3e kennisbron aanwezig.  

Op scholen wordt daarbij o.a. gewerkt met het ‘Diagnose Spel’ 

https://www.kernkracht.nl/workshop-anti-stigma-diagnose-spel/  

Dit spel is hilarisch en gevoelig en weet op laagdrempelige wijze jongeren aan te spreken. In 2018 

was het spel genomineerd voor de PGO Impactprijs https://www.kernkracht.nl/anti-stigma-

diagnose-spel-genomineerd-voor-prijs/  

De deelsessie was te kort om álle projecten van Kernkracht goed voor het voetlicht te kunnen 

brengen. Kernkracht bestaat al sinds 2002 en is van daaruit organisch steeds verder uitgegroeid.  Dit 

maakte volgens één van de deelnemers een ‘gevestigde indruk’, waarmee Kernkracht laat zien dat de 

impact van belangenorganisaties en ervaringsdeskundigheid steeds zichtbaarder is en al steeds meer 

gemeengoed is geworden!  
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