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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken 

 

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en 

oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg 

en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vier actuele programma’s: effectiviteit en 

vakmanschap, zelfredzaamheid, participatie, veiligheid en huiselijk/seksueel geweld. 

 

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door 

maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven 

te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de 

samenleving zo goed mogelijk doen. 
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1 Inleiding 

Dit rapport is het evaluatieverslag van de pilot Kwartiermaken in Oss, een project dat de Stichting Door 

en Voor heeft uitgevoerd in de periode juli 2013-juni 2014. In dit project hebben ervaringsdeskundigen 

in Oss gewerkt als kwartiermaker ’in de wijk’. De kwartiermakers zijn beschikbaar voor laagdrempelig 

contact met inwoners met psychosociale, psychische of maatschappelijke problemen of vragen. De 

kwartiermakers ondersteunen deze inwoners bij hun herstel en/of maatschappelijke participatie. De 

kwartiermakers putten daarbij uit eigen herstelervaring. Zij werken samen met andere organisaties op 

het gebied van zorg en welzijn en met de gemeente Oss. Het project past in het streven naar inzet van 

eigen kracht en eigen regie van mensen in kwetsbare situaties en de daarop aansluitende invulling van 

zorg en begeleiding, zoals bedoeld met de Wmo 2015. De kwartiermakers bieden de in de Wmo2015 

beschreven ‘cliëntondersteuning’. 

 

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde: 

 De onderzoeksopzet (H.2); 

 Een procesevaluatie van de gang van zaken (H.3); 

 De opbrengsten van het project (H. 4); 

 Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst (H.5). 
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2 De onderzoeksopzet 

Het onderzoek is uitgevoerd door Movisie. Een beleidsmedewerker van LPGGz heeft meegelezen en 

meegedacht over de conclusies. 

 

Het onderzoek bestond uit drie delen: 

1. Informatie afkomstig uit drie landelijke bijeenkomsten gedurende de looptijd van het onderzoek 

(november 2013, februari en mei 2014) waar de coördinatoren en ervaringsdeskundigen van de drie 

pilots met de onderzoekers en een medewerker van LPGGz over de voortgang hebben 

uitgewisseld. 

 Onderwerpen zijn: 

1. het profiel van de ervaringsdeskundigen: werving, selectie en scholing;  

2. de positionering ten opzichte van andere partijen en PR; 

3. de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Bij deze laatste bijeenkomst waren 

ook vertegenwoordigers aanwezig van een achttal andere initiatieven in het land, waar 

ervaringsdeskundigen in de wijk werkzaam zijn. 

De notulen van deze bijeenkomsten zijn gebruikt bij dit verslag. 

 

2. De pilots hebben volgens een vast format gerapporteerd over de voortgang van de cliënten. De  

opzet was dat de beginsituatie van de cliënt op het format werd vastgelegd met geplande acties. En 

vervolgens werd bij het einde van het traject, of steeds na een periode van 3 maanden de situatie 

en vervolgacties vastgelegd. Uiteindelijk hebben de pilots deze registratie niet uitgevoerd. Wel is het 

format gebruikt door de interviewer om de cliënttrajecten op basis van informatie van de 

kwartiermaker vast te leggen. 

 

3. Evaluatiegesprekken met de coördinator en met de kwartiermakers, over hun ervaringen tijdens de 

pilot. Voor het gesprek met de kwartiermakers waren daarin onderwerpen uit de NEL (Nederlandse 

Empowerment Lijst) de basis. Het gesprek met de coördinator werd gevoerd aan de hand van een 

procesevaluatielijst, waarin de diverse onderdelen van het project zijn langsgelopen. Zie bijlage 1 

voor een overzicht van geraadpleegde personen en bijlage 2 voor de checklist evaluatiegesprek. 
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3 De procesevaluatie 

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen uit de evaluatie met de coördinator opgenomen over de 

verschillende projectfasen en –onderdelen. Achtereenvolgens komen aan de orde: de aanleiding, de 

inhoud van het project, doel en doelgroep, het projectverloop, de contacten met de 

samenwerkingspartners, de rol van de coördinator, de werving, selectie en begeleiding van de 

ervaringsdeskundigen, de PR en de evaluatiemomenten met de partners. 

3.1 Aanleiding 

Dit project is voortgekomen uit Stimulab, In de eerste helft van 2012 hebben de samenwerkende 

gemeenten Zuidoost Brabant (met Oss als belangrijke trekker, ook Veghel, Uden en Land van Cuijk 

horen hierbij) het initiatief genomen tot de overlegtafel Stimulab. Een overlegtafel die de 

regiogemeente Oss organiseerde. Doel hiervan was alle partijen in zorg en welzijn tot elkaar te 

brengen, te komen tot een gezamenlijke visie en daadwerkelijke samenwerking en de mogelijke 

gevolgen van de bezuinigingen in de ggz in kaart te brengen. Daarbij werd ingezet op één visie en 

meer samenwerking tussen alle betrokken partijen. Stichting Door en Voor is hier nauw bij betrokken 

geweest. Zij heeft steeds aandacht gevraagd voor de herstelvisie en het betrekken van 

ervaringsdeskundigheid in de nieuwe werkwijzen. De deelnemers onderkenden de heilzame effecten 

van informele ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid, deels als alternatief voor zorg, en hebben 

deze in hun visie op de toekomst meegenomen. Deze gedachtegang ligt aan de basis van het project 

Kwartiermaken Oss. Dit is één van de concrete pilots die dit traject heeft opgeleverd. In het project 

Kwartiermaken zijn ervaringsdeskundigen in de wijk werkzaam voor en met inwoners in kwetsbare 

posities. Ger Jan Bömer, coördinator van Stichting Door en Voor, heeft het voorbereidingstraject 

getrokken. Vanuit Stimulab en in de aanloop naar Kwartiermaken Oss heeft hij veel contact gehad met 

de gemeente. Eleonoor Willemsen is vanaf juli 2013 betrokken bij het project als projectleider. Dit was 

het moment waarop er daadwerkelijk ‘ervaringsdeskundigheid in de wijk’ kwam. Sinds januari 2014 is 

zij ook coördinator van Stichting Door en Voor. 

3.2 De inhoud van het project 

In Oss zijn in twee wijken ervaringsdeskundige kwartiermakers actief. Eenmaal per week houden zij 

spreekuur op het buurtcentrum voor ‘kwetsbare burgers’: mensen met een psychische, psychosociale 

of maatschappelijke kwetsbaarheid. Daarnaast zijn ze wekelijks gemiddeld twee dagdelen op het 

‘Talentencentrum’, een activeringscentrum voor mensen die hun talenten willen ontwikkelen. Ze leggen 

daar contact met bezoekers. De kwartiermakers begeleiden de mensen bij datgene, waar ze zelf van 

aangeven dat ze er behoefte aan hebben. Deze vraag, verhaal of ondersteuningsbehoefte kan van 

alles zijn. Van eenzaamheid, stigmatisering of het zoeken naar passend vrijwilligerswerk tot de 

behoefte aan ondersteuning bij administratieve zaken, bemiddeling bij burenruzies, of het zoeken naar 

een goede hulpverlener. De kwartiermaker gaat met iemand in gesprek en kijkt hoe die persoon op 

weg geholpen kan worden. Soms gaat het alleen maar om een luisterend oor. Er is geen vooraf 

vastgestelde termijn of maximum aantal contacten verbonden aan de ondersteuning; wel wordt er 

gestreefd naar een kortdurend traject. De behoefte van de klant en de voortgang daarbij zijn leidend 

voor de inzet tijdens het traject, de duur van het traject en de beëindiging van het contact. 
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3.3 Doel en doelgroep 

In het project hebben de ervaringsdeskundigen en de coördinator gaande de rit gezocht naar het 

meest geschikte resultaat waar je met de ondersteuning die de kwartiermakers bieden naar toe werkt. 

Is dat bemiddeling naar andere professionals of vrijwilligers, of pakken de kwartiermakers zelf situaties 

op en is het gewenste resultaat dat iemand daarna weer helemaal op eigen kracht verder kan? 

Uiteindelijk is de uitkomst: meestal werk je toe naar een geslaagde bemiddeling naar iemand of een 

plek waar iemand de steun krijgt om mee verder te kunnen. De kwartiermaker geeft kortdurende 

begeleiding, cliëntondersteuning, waarbij ze met iemand meedenkt over en op zoek gaat naar het 

aanbod dat het beste aansluit op zijn ondersteunings- en/of participatievraag. Maar vaak komen de 

kwartiermakers situaties tegen die op het grensvlak zitten: iemand zoekt niet zo zeer de bemiddeling 

naar een bepaalde vorm van ondersteuning, maar heeft vooral behoefte aan een luisterend oor van 

iemand die hij kan vertrouwen en die hem begrijpt; het praten over de eigen situatie helpt hem zaken 

op een rijtje te zetten en voor zichzelf vast te stellen wat hij nodig heeft. Op basis daarvan zoekt hij of 

zij zijn eigen weg. Als dit de behoefte is, hebben de kwartiermakers zelf langduriger contact met de 

klant; ze vormen dan een onderdeel van diens persoonlijk netwerk. 

 

De doelgroep is omschreven als ‘kwetsbare burgers’: mensen met een psychische, psychosociale of 

maatschappelijke kwetsbaarheid. Dat is bewust heel breed. Het maakt niet uit waarom iemand 

kwetsbaar is.  

3.4 Het projectverloop 

De gemeente Oss heeft het project gesubsidieerd voor de periode 2013 - eind 2014. Na evaluatie, 

medio 2014, wordt gekeken of het ook een vervolg krijgt. De uitvoering van het project is gestart in juli 

2013; toen zijn de ervaringsdeskundigen –in dit project “kwartiermakers” genaamd - begonnen met de 

spreekuren in de buurthuizen. Sinds begin 2014 zijn de kwartiermakers ook actief geworden in het 

Talentencentrum, een ontmoetings- en activiteitencentrum van welzijnsorganisatie Vivaan. Daarmee 

werd het project zichtbaarder en kwam het dichter bij de mensen. Inmiddels zijn vergelijkbare projecten 

ook gestart in Helmond, en lopen voorbereidingen in Uden en Cuijk. 

 

Leerpunten 

 De start van het spreekuur in juli was een ongelukkig moment omdat dat precies in de 

zomervakantie viel. Ook was de PR nog niet echt op orde. Achteraf was het beter geweest in 

september te starten met het spreekuur en de zomerperiode te gebruiken voor het ontwikkelen van 

informatiemateriaal, de voorbereiding met de spreekuurhouders op hun taak (toerusting), 

verkenning van de sociale kaart en het maken van een plan van aanpak en afspraken voor 

bekendmaking. 

 De participatie van de Kwartiermakers in het Talentencentrum is een goede greep. Dit 

vindplaatsgericht werken maakt het mogelijk heel ongedwongen en laagdrempelig contact te leggen 

met mensen, die uit zichzelf niet op het idee zouden komen ondersteuning te zoeken. 

3.5 Contacten met samenwerkingspartners 

Meerdere contacten die tijdens Stimulab ontstonden, zijn ook daarna voortgezet. In eerste plaats 

natuurlijk met de gemeente; zowel met de wethouder als met de contactambtenaar is regelmatig 

overleg. 
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Stichting Door en Voor neemt bovendien deel aan de twee regionale overlegtafels Wmo en 

Participatie, die tot doel hebben het beleid van 2015 en verder in overleg met elkaar en de gemeenten 

vorm te geven. Aan de overlegtafel Jeugd neemt Door en Voor niet deel.  

 

Contacten met aanbieders variëren van heel goed tot wat afhoudend en argwanend. Het hangt vaak 

aan personen – in hoeverre ze (de meerwaarde van) ervaringsdeskundigen erkennen en openstaan 

om met hen samen te werken. De verwachting is, dat vooringenomenheid niet meteen verdwenen zal 

zijn maar in de praktijk moet slijten. 

 Met welzijnsorganisatie Vivaan is goed contact, vooral op uitvoeringsniveau. Naast de goede 

contacten op werkersniveau is ook op bestuurlijk niveau overlegd over eventuele borging van de 

samenwerking zoals in het Talentencentrum. 

 Een voorbeeld van een organisatie die terughoudend is, is MEE in Oss. Beroepskrachten daar 

hebben aarzelingen bij het bieden van ondersteuning door onbetaald werkende 

ervaringsdeskundigen. Zij vragen zich af of deze wel de gewenste kwaliteit en continuïteit kunnen 

leveren die nodig is om kwetsbare mensen goed te steunen. Sommige beroepskrachten van andere 

organisaties verwoorden vergelijkbare aarzelingen. De kwartiermakers proberen hier begripvol mee 

om te gaan. Ze maken steeds weer duidelijk dat professionaliteit niet per se samenhangt met 

‘betaald worden’. Medewerkers van ‘professionele’ organisaties zullen er aan moeten wennen om 

samen te werken met onbetaalde krachten, omdat de inzet van vrijwilligers in de toekomst alleen 

maar zal toenemen. Ze benadrukken vooral, dat bij Door en Voor deskundige en gedreven 

vrijwilligers werken, die een zekere meerwaarde hebben. Juist omdat ze ervaringsdeskundig zijn. 

Iets dat vooral door klanten zelf als voordeel wordt ervaren. 

 De spreekuren van de kwartiermakers zijn in buurthuizen, eigendom van Brabant Wonen 

(woningcorporatie). Ook hiermee is het contact goed. De woonconsulenten verwijzen soms iemand 

door. 

 In dezelfde buurthuizen worden ook de wijklunches gehouden: regelmatige 

uitwisselingsbijeenkomsten van vooral formele maar toenemend ook informele aanbieders binnen 

een bepaalde wijk: deelnemers zijn MEE, politie, thuiszorg, Brabant Wonen, Vivaan (welzijn), GGZ, 

Dichterbij (VG), Aanzet (AMW), Rigom (ouderenwerk) en in één wijk Burenhulp (buurtinitiatief 

bewoners). In Oss zijn er op acht locaties van deze wijklunches, in twee hiervan neemt Door en 

Voor deel, in de wijken waar ze ook spreekuur houden. In eerste instantie heeft de coördinator dit 

gedaan, maar deze kan dat door tijdgebrek niet blijven doen. De bedoeling is dat de kwartiermakers 

hier zelf meer bij betrokken raken. Hier is al een begin mee gemaakt; de coördinator is daarom 

samen met een van de kwartiermakers naar een wijklunch geweest. 

 Ook zijn er veel contacten met informele partijen zoals de kerk, persoonlijke initiatieven 

(mantelzorgers, NAH), projecten van Rigom, onder andere op het gebied van schuldhulpverlening 

en maatjesprojecten. 

 

Leerpunten 

 Een belangrijke succesfactor is de actieve betrokkenheid en steun van de gemeente Oss. De 

gemeente gelooft in de inzet van ervaringsdeskundigen en pakt ook duidelijk de regie. Zij vindt het 

belangrijk dat de ervaringsdeskundigen van Door en Voor betrokken zijn bij het contact met 

inwoners in kwetsbare posities en hen vanuit hun ervaringskennis ondersteunen. 

 De samenwerking staat of valt met ‘best persons’: mensen die als persoon open staan om met 

ervaringsdeskundigen samen te werken. 
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3.6 De coördinatiefunctie 

De coördinator is speciaal aangetrokken voor dit project. Het is iemand die veel ervaring heeft in het 

werken met, vanuit de herstelvisie, en het begeleiden van ervaringsdeskundigen. De coördinator is 

tevens goed in staat naar derden te verwoorden hoe zij werken. Dit blijken competenties die het project 

ook echt nodig heeft. 

 

De coördinator had in de beginfase 10 uur per week. Er bleek echter meer tijd nodig in verband met. 

werving en selectie van ervaringsdeskundigen, PR en het leggen van contacten. Ook in de 

doorontwikkeling was die tijd nodig, bijvoorbeeld voor intervisie en coaching van de 

ervaringsdeskundigen, het verder uitbouwen van het netwerk, het onderhouden van contacten (onder 

meer met de gemeente) en de verslaglegging. 

 

In januari 2014 heeft de coördinator ook andere coördinerende taken voor Door en Voor gekregen. 

Tevens is Kwartiermaken toen verbreed naar Helmond. Medio 2015 zullen daar ook Cuyk en Uden 

bijkomen, ook daar is de coördinator nu al met enige voorbereidende activiteiten bezig. Dikwijls zijn 

sommige werkzaamheden van de coördinator voor meerdere projecten relevant geweest. Daardoor is 

minder zuiver na te gaan hoe veel uur de coördinatiefunctie voor Oss gemiddeld vergde. 

 

In de nabije toekomst is het de bedoeling dat Kwartiermaken nog meer een project wordt van de 

kwartiermakers zelf en dat de coördinator zich nog verder terugtrekt. Enkele kwartiermakers worden 

dan de kartrekkers, die bepaalde taken onderling verdelen, op elkaar afstemmen en het project 

draaiende houden. Dit past bij de bottom-up werkwijze van Stichting Door en Voor: 

ervaringsdeskundigen voeren zoveel mogelijk zélf het project uit. 

 

Leerpunten 

 Om het project goed neer te zetten, is in het eerste jaar een coördinator van 16-20 uur per week 

noodzakelijk. Vooral het leggen en onderhouden van contacten kost veel tijd en dat is wel nodig om 

zichtbaar en voldoende bekend te worden. 

 Het is belangrijk om de ervaringsdeskundigen liefst van het begin af aan zo veel mogelijk ook bij de 

PR en externe contacten te betrekken, zodat het echt hun project is. 

 Voor de functie van projectcoördinator of kartrekker zijn de volgende competenties belangrijk: dat 

deze het concept van ervaringsdeskundigheid en het werken vanuit de herstelvisie echt begrijpt, er 

echt voor kan staan en het kan verkopen. 

 

3.7 Inzet ervaringsdeskundigen 

Werving 

Bij de start zijn ervaringsdeskundigen geworven die in Oss wonen en die al binnen Stichting Door en 

Voor actief waren. Binnen Door en Voor kunnen mensen zich in verschillende taken en functies als 

ervaringsdeskundige inzetten. Door zo (werk)ervaring op te doen, hebben sommigen ook de 

mogelijkheden om door te groeien naar betaalde functies, bijvoorbeeld binnen de ggz. Veel 

ervaringsdeskundigen hebben zulke ambities, maar niet allemaal. Uiteraard hangt dit nauw samen met 

de persoonlijke situatie van mensen: de wil of noodzaak om betaald werk te gaan doen en/of de 

mogelijkheid om zich via vrijwilligerswerk voor anderen in te zetten. Maar ook andere 

(gezondheids)aspecten spelen een rol, bijvoorbeeld de beperkte hoeveelheid energie of het niet 

aankunnen van (teveel) stress. 
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De kwartiermakers: profiel, opleiding, werkwijze 

In Oss zijn vijf personen actief als kwartiermaker. Het merendeel heeft vroeger een beroepsopleiding in 

zorg of welzijn gedaan, onder andere ggz-verpleegkundige, huisarts-assistent, spw. Zo’n 

zorgachtergrond betekent meestal dat iemand ook dingen moet afleren als hij/zij gaat werken als 

ervaringsdeskundige. 

Sinds de start is 1 persoon weggegaan in verband met een visieverschil met de anderen en met de 

organisatie. Daar is een andere persoon voor in de plaats gekomen. 

 

De kwartiermakers gaan altijd met z’n tweeën op pad – of houden samen spreekuur. Hierdoor kunnen 

ze –indien nodig –ook meteen bij elkaar terecht of gezamenlijk dingen oppakken. Regelmatig lunchen 

de kwartiermakers samen en is er aandacht voor het uiten van waardering over en weer. Daar is ook 

behoefte aan. Het draagt eraan bij om tot een hechte groep te komen. 

De steun aan elkaar en het uitspreken van gevoelens en wederzijdse waardering, is zeker een 

succesfactor die bijdraagt aan het slagen van het project.  

 

Intervisiebijeenkomsten van gemiddeld twee uur vinden eens per drie à vier weken plaats, onder 

leiding van de coördinator. In die intervisie evalueren de kwartiermakers ondersteuningstrajecten, de 

onderlinge samenwerking, contacten ‘in het veld’, et cetera. Maar ook andere aspecten, zoals 

struikelblokken, doorverwijzingen, warm overdragen et cetera worden daar besproken. 

 

Kwartiermakers hebben allemaal de training Werken met eigen Ervaring (WMEE) gevolgd, die 

regelmatig binnen Door en Voor wordt gegeven door eigen trainers. Sinds kort is ook de WRAP 

(Welness Recovery Action Planning) geïntroduceerd, eveneens begeleid door trainers van Door en 

Voor; drie van de vijf kwartiermakers hebben deze training gevolgd. Daarnaast en aanvullend op 

reguliere trainingen hebben de kwartiermakers ook nog een voorlichtingstraining gevolgd, met als doel 

voorlichting over het project en hun taak te leren geven aan professionals. 

Er bestaat nog behoefte aan verdere opleiding, bijvoorbeeld over praktische zaken zoals schuldhulp. 

Iemand met schulden bijstaan gaat wel goed op basis van algemene ontwikkeling en gezond verstand, 

maar het kan helpen om wat meer te weten hoe je iemand goed kan coachen over alles wat met 

budgettering en financiën te maken heeft, zonder dat dit betekent dat je meteen een hulpverlener 

wordt. 

 

Voor de kwartiermakers van Door en Voor is sprake van een informele functiebeschrijving. De 

bedoeling is deze nog aan te scherpen; daarmee moet ook duidelijker worden welke extra training 

eventueel nodig is. Aan de hand van een landelijk profiel voor ervaringsdeskundigen wordt momenteel 

gekeken naar de competenties van ervaringsdeskundigen bij Door en Voor, die actief zijn in 

verschillende settingen, waaronder de basis ggz. De coördinator van Kwartiermaken denkt hierin mee. 

Ook het zelfregiecentrum Venlo heeft een eigen opleiding ontwikkeld, waaraan zaken ontleend kunnen 

worden. De bedoeling is dat het kwartiermakersproject doorontwikkeld wordt tot een zelfregiecentrum. 

Op termijn wil Door en Voor, dat daar ook betaalde functies komen, dit om het tot een duurzaam 

geheel te maken. Het moet nog met de gemeente worden besproken dat dit een door Door en Voor 

gewenste ontwikkeling is. 

 

Leerpunten 

 Voor een goede inzet van ervaringsdeskundigen als kwartiermaker is van belang: een duidelijke 

profielschets, met daarop aansluitende training, intervisie en werkbegeleiding. 
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 Naast en in aanvulling op landelijk beschikbare trainingen en werkwijzen zoals Werken met eigen 

Ervaring en WRAP is specifiek op de functie toegespitste aanvullende toerusting nodig, waarin 

aandacht is voor het één op één begeleiden van iemand, het voorlichten van beroepskrachten over 

het werk van een ervaringsdeskundige in de wijk en praktische kennis zoals rond schuldhulp. 

 Door ervaringsdeskundigen in duo’s in te zetten, kunnen ze van elkaar leren. 

 Als ervaringsdeskundigen een werkachtergrond hebben in zorg of welzijn, kan dat betekenen dat ze 

ook bepaalde hulpverlenershandelwijzen moeten afleren. Daar moet in intervisie en 

werkbegeleiding aandacht voor zijn. 

 Het is belangrijk dat er voor ervaringsdeskundigen die als kwartiermaker werkzaam zijn op termijn 

ook doorgroeimogelijkheden naar betaalde functies beschikbaar komen. Het belang is daarbij 

tweeledig: enerzijds de continuïteit en kwaliteit van het werk van de kwartiermakers, anderzijds het 

carrièreperspectief dat dit de kwartiermakers/ervaringsdeskundigen biedt. 

3.8 PR en communicatie 

Het project beschikt niet echt over een communicatieplan. Veel mensen komen nu bij de 

kwartiermakers via persoonlijke contactlegging, daardoor wordt een betere PR niet zo gemist en krijgt 

dit ook weinig prioriteit. 

Er zijn diverse communicatieactiviteiten en –materialen voor het project ontwikkeld. 

In het begin is een flyer gemaakt. Deze is in het begin van het project een keer herschreven, om beter 

aan te sluiten op de ontvangers. Het project heeft een eigen domeinnaam: www.kwartiermaken-oss.nl, 

welke via een zgn. ‘redirect’ verwijst naar een subpagina van de website van Door en Voor. Deze 

pagina is dus ook via de website van Door en Voor te vinden. Een eigen (deel van) website en een 

eigen e-mailadres zijn nodig om goed zichtbaar te zijn en daarmee vindbaar voor de buitenwereld. 

Er is goed contact met een journalist van de lokale huis-aan-huisbladen. Die heeft artikelen geschreven 

over de aanpak van de kwartiermakers. Contact met de lokale pers is belangrijk. Ook met de 

communicatieafdeling van de gemeente. 

 

Leerpunten  

 Zorg voor een eigen herkenbare plek, zowel fysiek als digitaal om bekendheid te krijgen. 

 Zorg dat je voldoende tijd inplant voor systematische PR. 

 Zorg voor goede contacten met de lokale pers en communicatieafdeling gemeente en houd deze 

warm. 

3.9 Evaluatie met het veld 

Er zijn nog geen concrete plannen om formeel met het veld te evalueren over het project. Wel komt er 

regelmatig feedback binnen. Er wordt dus heel organisch geëvalueerd - dus net zoals het project zelf 

is. 

 Tijdens de wijklunches wordt regelmatig benoemd dat men bijvoorbeeld blij is met de 

verwijsmogelijkheid naar de ervaringsdeskundige kwartiermakers. Ook als iets minder goed loopt, 

wordt dat daar wel gemeld. Het onderzoeksverslag kan een goede aanleiding zijn om met de 

aanwezigen bij de wijklunches het project te evalueren. 

 Ook komt er wel gerichte feedback van samenwerkingspartners, die echt meedenken met het 

project, bijvoorbeeld van een medewerker van Dichterbij. Dichterbij werkt zelf ook wel met 

ervaringsdeskundigen, zij het dat het dan gaat om een bepaald aspect van de problematiek waar 

mensen met een VG mee te maken kunnen hebben, bijvoorbeeld opvoeden of armoede. 

http://www.kwartiermaken-oss.nl/
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 Het project houdt min of meer bij als er sprake is van doorverwijzingen naar de kwartiermakers en 

vanaf de kwartiermakers naar andere organisaties. Het is goed om dit een keer systematisch op 

een rijtje te zetten. Dat maakt concreter wat de positie is van het project in het hele veld. 

 

Evaluatie met de gemeente: er komt een evaluatieverslag over het afgelopen jaar ten behoeve van de 

subsidieverantwoording. Hierin staan zaken als aantallen, organisaties waarmee samengewerkt wordt, 

knelpunten, signalen, cliëntenverhalen en het perspectief op het vervolg. Een conclusie uit dit verslag 

is: we hebben een vaste zichtbare plek nodig, waar ook meer activiteiten aan gekoppeld kunnen 

worden (denk bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid samen te eten, een repair/naaicafé, cursussen of 

herstelgroepen). Dit is een opmaat naar de reeds met de gemeente besproken gewenste doorgroei 

van het project naar een zelfregiecentrum. 

 

Leerpunten 

 Houd contacten met andere partijen bij, noteer als ze evaluatieve opmerkingen maken en maak 

daar periodiek een overzicht van. 

 Zorg dat je regelmatig feedback vraagt aan relevante anderen, gebruik bijvoorbeeld formele 

verantwoordingsverslagen als aanleiding. 
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4 Opbrengsten van het project 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: de meerwaarde voor betrokken 

samenwerkingspartners, de opbrengsten voor de klanten en de opbrengsten voor de 

ervaringsdeskundigen. 

4.1 Meerwaarde voor de samenwerkingspartners 

Voor Door en Voor heeft het project ertoe bijgedragen om Door en Voor beter op de kaart te zetten bij 

de gemeente en bij de samenwerkingspartners als partij in de wijk, die inzet op zelfregie voor alle 

burgers die een steuntje kunnen gebruiken, dus niet alleen voor ggz-cliënten. Daarmee leidt het tot een 

identiteitsverandering voor de organisatie: minder naar binnen toe gericht, meer naar buiten toe. 

 

Samenwerkingspartners in zorg en welzijn hebben een goede verwijsmogelijkheid, aanvullend op wat 

ze zelf aan de klant kunnen bieden. Dit biedt hen de mogelijkheid om meer klant/vraaggestuurd en/of 

klantgericht te werken. Het plan bestaat om hen ook nog scholing aan te bieden gericht op 

herstelondersteuning, om de samenwerking nog meer vanuit één visie en richting te laten plaatsvinden. 

 

Voor de gemeente ten slotte sluit het project goed aan op het nieuwe gekantelde beleid. 

4.2 Opbrengsten voor de klanten 

Oorspronkelijk was het idee dat er van elke klant een ‘dossier’ zou worden bijgehouden, waarin zaken 

als de vraag van de klant, levensgebieden waaraan gewerkt werd, afspraken over acties en periodieke 

evaluaties zouden worden bijgehouden. Deze zijn in de loop van de tijd niet meer ingevuld. De 

informatie over de klanten is nu verkregen via interviews met de ervaringsdeskundigen, waarbij de ze 

hun persoonlijke aantekeningen hebben geraadpleegd. 

In totaal hebben zich 38 klanten aangemeld in de periode juli 2013-juni 2014. 

 

Herkomst van de klanten 

De klanten komen bij het project via ‘verwijzing’ door onder meer welzijns- en vrijwilligersorganisaties, 

verenigingen, huisartsen/POH-ggz en cliëntenorganisaties (waar de ervaringsdeskundigen voorlichting 

hebben gegeven), Dichterbij (organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking), Verdihuis 

(maatschappelijke opvang), ggz, Fact-team, of ze melden zich naar aanleiding van krantenartikelen, 

via de flyers (verspreid onder huisartsen, maatschappelijk werk, bij apotheken en andere instanties) en 

het Talentcentrum waar de kwartiermakers wekelijks te vinden zijn. De klanten kunnen zich aanmelden 

op de inloopmomenten, telefonisch en via de e-mail. 

 

Vragen van de klanten 

De vragen waar klanten mee komen zijn divers: op zoek naar een maatje, hulp bij autisme, 

dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, daginvulling, een luisterend oor, eenzaamheid, problemen met 

instanties, geen gehoor krijgen, vastlopen in de hulpverlening, advies, bemiddeling voor praktische 

hulp in huis, bemiddelen naar dienstenruil, financiering, schuldhulpverlening, woningproblematiek, 

(dreigende) uithuiszetting, buurtproblemen/overlast. 

 

Leefgebieden waaraan gewerkt is 

In onderstaand staatje staan de leefgebieden waar de ervaringsdeskundigen met een klant aan 

hebben gewerkt. Een klant kan vragen hebben op meerdere levensgebieden. 
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Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag 5 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) 5 

Sociale contacten 3 

Praktische hulp in huis  1 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke 3 

Meegaan naar instanties 5 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan 2 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren 

en volhouden van voorgenomen acties 

9 

Informatie en advies over iets anders, namelijk: 4 

 

Opbrengst voor de klant 

Voor 10 voorbeelden van trajecten, zie bijlage 3. 

Deze informatie is afkomstig van de kwartiermakers. De klanten zelf zijn niet direct betrokken in dit 

onderzoek. Bij elk van deze 10 voorbeelden is sprake van een feitelijke verbetering van de situatie van 

de klant aan het einde van het traject of –als het traject nog niet is afgerond - op het moment van het 

onderzoek ten opzichte van het moment dat de klant zich bij de kwartiermakers meldde. Klanten zijn 

dan toegeleid naar een aanbod dat aan hun vraag tegemoet komt en vinden daar wat ze zoeken. 

 

Voor de klanten levert het contact met de kwartiermaker dus een verbetering op van kwaliteit van 

leven, allereerst op het gebied van eigen regievoering en wegwijs in voorzieningen, en verder bij 

participatie, sociale contacten en praktische zaken zoals hulp in huis of administratie. Ze blijven ook 

terugkomen, omdat ze zich echt gehoord en gesteund voelen. Er is authentiek sprake van 

cliëntondersteuning zoals dat in de Wmo2015 bedoeld wordt. 

4.3 Opbrengsten voor de ervaringsdeskundigen 

In dit project is niet alleen gekeken naar de opbrengst voor de klanten als een resultaat, maar ook naar 

de opbrengst voor de ervaringsdeskundigen. Zij zitten zelf immers ook in een herstelproces en het 

werken als ervaringsdeskundige kan hieraan een bijdrage leveren. 

 

Voor de ervaringsdeskundigen biedt het project enig carrièreperspectief. Ze worden zelfverzekerder. 

Het werk en de verantwoordelijkheid daarin bieden hen ook zelf houvast als het tijdelijk minder goed 

met hen gaat. En ze ervaren het werk als ‘iets terug doen voor de samenleving’ –wederkerigheid dus. 

 

a) De ervaringsdeskundigen hebben aan de hand van een aantal onderwerpen van de NEL 

(Nederlandse Empowerment Lijst) aangegeven wat het werk hen voor hun eigen leven heeft 

opgeleverd. 

 

1. Sociale steun: zij ervaren veel sociale steun bij de andere ervaringsdeskundigen door de 

samenwerking en onderlinge ondersteuning. 

2. Eigen wijsheid: het werk als ervaringsdeskundige heeft hen veel geleerd, zowel op het gebied 

van kennis, als dat zij hierdoor nieuwe vaardigheden hebben opgedaan. 

3. Erbij horen: de ervaringsdeskundigen ervaren door dit werk dat ze weer mee doen in de 

samenleving, iets bijdragen. 

4. Zelfmanagement: door de structuur en de samenwerking krijg je ook je eigen leven meer op 

orde. 
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5. Betrokkenheid van de samenleving: de ervaring onderdeel te zijn van een team, elkaar 

steunen in het werk en privé dragen hieraan bij. 

6. Professionele hulp: n.v.t. 

 

b) De ervaringsdeskundigen hebben in een groepsinterview de opbrengsten van het werk voor 

henzelf aan de onderzoeker toegelicht. Hieronder volgt een aantal uitspraken. 

 Dit werk geeft me voldoening, groei en ontwikkeling, ik ben veel zekerder geworden. 

Bijvoorbeeld in de cliëntondersteuning, eerst was ik angstig, ik had meer bevestiging nodig. 

Nu kan ik veel beter mijn grenzen aangeven. Ik ben sneller en makkelijker hersteld van een 

terugval, ik heb meer energie om meer te doen binnen Door en Voor. 

 Ik krijg veel mogelijkheden om me te ontwikkelen en te groeien. Dit heeft er toe geleid dat ik 

meer kan accepteren van mezelf en mijn beperking. En waar ik tegen aanloop, kan ik nu 

inzetten voor het werk, ten behoeve van anderen. 

 We hebben steun aan elkaar. Iedereen zit wel eens ergens mee, hier hebben we meer 

raakvlakken onderling waardoor we elkaar kunnen steunen. En de ontwikkeling van mezelf: 

normaal heb je misschien een baan, maar ik niet. Door dit werk blijf je functioneren in de 

organisatiestructuur, je hoort er bij in de maatschappij, je hebt sociale contacten en routine. 

Je hebt nut. Ik leer veel vaardigheden, dat is ook een belangrijke ontwikkeling. En ik leer veel 

van de cursussen die we volgen.  

 Het mooiste van dit project: we zijn ooit gestart met een hele korte beschrijving, en 

vervolgens hebben wij het project samen en zelf opgebouwd. We hebben een boel dingen 

zelf bedacht en ingevuld, en iedereen draagt bij. Zelf bouwen betekent ook veel discussie. 

We leren van elkaar en van het proces. Grenzen aangeven, voor jezelf opkomen, dat zijn 

echt belangrijke vaardigheden die je hier leert. 

 Het is niet altijd makkelijk, samen iets opbouwen dat echt intrinsiek vanuit 

ervaringsdeskundigheid komt. Het geeft gedoe, maar dat hoort erbij. Daardoor maak je met 

elkaar een project tot voorbij de projectstatus. We werken aan de toekomstbestendigheid van 

deze vorm van ondersteuning. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Het project blijkt te voorzien in een behoefte en geeft een waardevolle aanvulling op het bestaande 

ondersteuningsaanbod. De manier van werken is vooral op te vatten als cliëntondersteuning: met de 

klant meedenken over het invullen van (ondersteuning bij) zelfredzaamheid, herstel en participatie, 

waarbij de klant zo veel mogelijk de eigen regie voert. 

 

Het samenwerken met ervaringsdeskundigen is voor veel beroepskrachten nieuw. Het blijkt moeilijk om 

geloofwaardig aan samenwerkingspartners over te brengen wat de specifieke meerwaarde is van 

ervaringsdeskundigen. De mate waarin dit lukt hangt samen met de persoonlijke interesse, 

opvattingen, ervaring en affiniteit van de betrokkene. 

 

De informatie uit dit onderzoek levert enige informatie over wat de steun van een ervaringsdeskundige 

oplevert voor de klant. Deze voelt zich gesteund en gehoord en vindt beter zijn weg naar geschikte 

vormen van participatie en/of ondersteuning. 

Omdat het nog niet gelukt is een systematische registratie bij te houden, is dit inzicht over de 

opbrengsten nog heel summier. Het is belangrijk om in de toekomst onderzoek te doen naar de 

effecten van deze manier van werken voor de klanten. Daarbij is vooral onderzoek vanuit het 

perspectief en met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen aan te bevelen. 

 

Het project levert de ervaringsdeskundigen een zinvolle manier om de ervaring met hun klachten en 

hun herstel op een positieve manier in te zetten. Ze ervaren daardoor meer zelfvertrouwen, betekenen 

iets voor anderen, breiden hun competenties uit en leveren een bijdrage aan de samenleving. Ook 

geven ze aan dat het hen helpt om minder hinder te hebben van hun eigen klachten. 

 

Gerichte scholing, intervisie en werkbegeleiding zijn van belang om de ervaringsdeskundigen hun werk 

goed te laten doen. Aandacht is ook nodig voor de arbeidsvoorwaarden en de ‘carrière’mogelijkheden. 

Op dit moment werken de ervaringsdeskundigen onbetaald, met een vrijwilligersvergoeding. Doorgroei 

naar een betaalde functie zou mogelijk moeten zijn. 

 

Het onderzoek laat zien, dat een aanbod zoals dit geschikt is en aanslaat bij de doelgroep. Voortzetting 

en uitbouw van het aanbod is dan ook gewenst. De gemeente Oss is erg gecharmeerd van het concept 

van een zelfregiecentrum, zoals dat in Venlo en Weert bestaat. Zij heeft Door en Voor uitgenodigd om 

een voorstel hiervoor te formuleren als vervolg op en doorontwikkeling van het kwartiermaakproject. 

Ook op andere plaatsen in Nederland is een dergelijk aanbod zinvol als cliëntondersteuning voor 

mensen in kwetsbare omstandigheden. 
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Bijlage 1 –Overzicht van geraadpleegde personen 

 

Ger Jan Bömer,    coördinator Stichting Door en Voor 

 

Eleonoor Willemsen,   coördinator Stichting Door en Voor en project Kwartiermaken 

 

Linda den Brok,    ervaringsdeskundig kwartiermaker 

 

Patricia van de Wielen,  ervaringsdeskundig kwartiermaker 

 

Brigitte van Grunsven,  ervaringsdeskundig kwartiermaker 

 

Jo Verkuilen,     ervaringsdeskundig kwartiermaker 

 

Sonja van der Wiel,   ervaringsdeskundig kwartiermaker 
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Bijlage 2 –Checklist evaluatie-interview coördinator 

Contacten met stakeholders: gemeente(n), samenwerkingspartners 

 Wie: met wie is (vooraf) contact geweest? Hoe is dat tot stand gekomen, wat heb je precies met hen 

besproken? Is er sprake van specifieke communicatie met hen over dit project? 

 Welke afspraken zijn er (samenwerking, financiering, communicatie)? Hoe hard zijn die afspraken? 

 Is ook al met hen geëvalueerd? Of ga je dat nog doen (wanneer, waarover, conclusies, eventuele 

acties naar aanleiding van)? 

 Knelpunten in de samenwerking? 

 Opbrengsten van dit project voor de samenwerking? 

 Tips voor anderen? 

 

Eigen tijdsinvestering en taken lopende het project 

 Hoe veel, waaraan? 

 Conform verwachting of juist niet? 

 Knelpunten? 

 Opbrengsten van deze ervaring voor je eigen taak/rol? 

 Leerpunten/tips voor anderen? 

 

Positie van het project in je organisatie (voor- en nadelen, eventuele verschuivingen in de toekomst) 

 

Ervaringsdeskundigen 

 Hoe veel, welke competenties, profiel/functiebeschrijving? 

 Werving, selectie, toerusting, coaching, verloop, carrière? 

 Eigen indruk: wat gaat goed, wat minder bij hun inzet? 

 Evaluatie met hen: individueel/groep, leerpunten? 

 Leerpunten en tips voor anderen? 

 

Communicatie en PR 

 Heb je een communicatieplan (partijen, doelen, middelen, taken, tijdpad, financiën)? 

 Welke middelen gebruik je allemaal? Voorbeelden beschikbaar? 

 Hoe verspreiden, onder wie? 

 Evaluatie? Met wie? 

 Vier je mijlpalen? Welke waren dat? Hoe is er aandacht aan besteed? 

 Plannen voor communicatie eindevaluatie? 

 Leerpunten en tips voor anderen? 

 

Evaluatie en opbrengsten van het project: wat heeft het project betekend/bijgedragen 

 Voor je organisatie; 

 Voor de cliënten; 

 Voor de ervaringsdeskundigen; 

 Voor de samenwerkingspartners; 

 Voor de gemeente. 

 

Financiën 

 Kostenposten; 

 Totale kosten; 

 Hoe gefinancierd? 
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 Conform planning/begroting? 

 Leerpunten en tips voor anderen? 

 

Beleidsmatige inbedding: 

 Relatie tot Wmo2015/sociale wijkteams/cliëntondersteuning; 

 Inbedding in beleid eigen organisatie; 

 Inbedding in ketensamenwerkingsafspraken. 

 

Voortgang na afloop projectperiode 

 Wensen; 

 Plannen en concrete voortzettingsacties; 

 Toezeggingen. 
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Bijlage 3 –10 klanten nader uitgelicht 

1. Klant J. (V. 43 jaar, alleenstaand) 

 

Aanleiding voor het contact met de kwartiermaker 

De kwartiermakers hadden voorlichting gegeven aan mensen die betrokkenen zijn bij mensen met 

schizofrenie. Een moeder nam daarna contact op, vanwege haar dochter (43) met schizofrenie. De 

vraag van moeder was: mijn dochter moet iets gaan doen. 

 

Verloop van het traject 

De dochter zei in het eerste gesprek samen met haar moeder niks. De dochter kwam daarna alleen, 

voor een paar gesprekken. Toen bleek dat ze graag iets buitenshuis wilde doen in de kledingbranche, 

bijvoorbeeld bij de kledingbank, een winkel in tweedehands kleding of kringloopwinkel. De 

kwartiermaker is gaan uitzoeken wat er mogelijk was. Alle initiatieven in de directe omgeving konden 

geen nieuwe vrijwilligers gebruiken. De kwartiermaker heeft met mevrouw doorgezocht wat mevrouw 

nog meer wilde. Uiteindelijk heeft de kwartiermaker haar meegenomen naar het Talentencentrum, daar 

gaat mevrouw nu regelmatig heen, bijvoorbeeld naar het naaiatelier of de breibijeenkomsten. 

 

Duur van het traject 

Het contact loopt al vier maanden, wekelijks, zowel telefonisch als live. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Het contact loopt nog. Mevrouw bezoekt nu het Talentencentrum en is daar actief. 

 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Ja 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Ja 

Sociale contacten Ja 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Naar Talentencentrum 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Eenmalig 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en 

volhouden van voorgenomen acties 

Ja, activeren 

Informatie en advies over iets anders, namelijk Nee 

 

2. Klant J. (V, ca. 49 jaar, alleenstaand) 

 

Aanleiding voor het contact met de kwartiermaker 

Mevrouw kwam in contact met de kwartiermakers via het krantenartikel. Ze wilde graag haar 

herstelverhaal schrijven. Op de vraag van de kwartiermaker naar de hulpvraag van mevrouw, bleek dat 

ze ‘alles en niks’ wilde. Alles wat de kwartiermaker aanbood, wilde ze niet. Ze wilde vooral haar verhaal 

vertellen. 

 

Verloop van het traject 

Mevrouw en de kwartiermaker hebben een aantal gesprekken gevoerd, gedurende 6 maanden. De 

kwartiermaker stelde lotgenotencontact voor, dat wilde ze wel. De kwartiermaker heeft met mevrouw 

Zelfhulp Den Bosch gebeld, en daar zijn ze samen naar toe gegaan. 
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Mevrouw kwam ook daarna toch telkens weer terug, ze wilde graag met de kwartiermaker blijven 

praten. Maar nu is het contact in principe afgerond. Af en toe komt ze nog eens. 

 

Duur van het traject 

Gedurende 6 maanden is elke week een afspraak geweest. Soms tussendoor ook telefonisch. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Het ging aan het einde een stuk beter met mevrouw. Ze is gaan deelnemen aan een zelfhulpgroep. 

Ook vond mevrouw het fijn om steeds haar weekend voor te bereiden door het gesprek met de 

kwartiermaker. De rol van de kwartiermaker daarbij was goed te luisteren, onbevooroordeeld, niet gelijk 

advies geven en eigen ervaringen uit het verleden te gebruiken ter informatie en voorlichting. 

 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Ja 

Sociale contacten Ja 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Ja 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Ja 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden 

van voorgenomen acties 

Ja 

Informatie en advies over iets anders, namelijk: over herstel, 

ervaringsdeskundigheid en maatjesprojecten 

Ja 

 

3. Klant J. (M., ca. 41 jaar, alleenstaand) 

 

Aanleiding voor het contact met de kwartiermaker 

Meneer had een advertentie gelezen over de kwartiermakers in de krant. Hij kwam voor een maatje. 

Omdat hij zich erg alleen en niet begrepen voelde, problemen had met sociale contacten door zijn 

autisme. Wilde graag samen leuke dingen gaan doen, en wilde zich niet meer eenzaam voelen. 

 

Verloop van het traject 

In het eerste gesprek dat de kwartiermaker met meneer had, bleek hij een hele intelligente man. Hij 

ondernam zelf veel dingen. Meneer gaf aan niet meer naar de ggz te willen. Niemand begreep hem, 

volgens hem. Hij liep steeds verder vast in zijn leven. Het was ook mis gegaan met zijn werk. De 

kwartiermaker heeft in het begin vooral aandacht besteed aan het elkaar leren kennen. De band werd 

in de loop van het traject steeds hechter. Meneer ging steeds meer vertellen, hij werd steeds opener. 

De kwartiermaker heeft hem gewezen op Autistenpunt, een hulpverleningsorganisatie speciaal gericht 

op mensen met autisme. Daar ging meneer zelfstandig heen, maar dat klikte niet. Hij kwam weer terug 

en wilde nog steeds graag een maatje. Meneer gaat nu naar de Autisme Vereniging. Ook gaat hij naar 

het gezamenlijk koffiedrinken bij een dagactiviteitencentrum in Eindhoven. Hij heeft daardoor contact 

met anderen. Hij is bij de buurttafel geweest, bij het middag eten, en het knutselen. Hij is ook op het 

Talentencentrum geweest. De kwartierkamer stimuleert, stelt hem gerust en legt uit welke activiteiten 

hij kan ondernemen om meer onder de mensen te zijn.  
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Duur van het traject 

Gedurende drie tot vier maanden was er elke week contact. Nu komen ze elkaar nog wel eens tegen. 

Hij is nog welkom. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Bij de start was meneer geïsoleerd. Ondertussen heeft de kwartiermaker meneer ook gekoppeld aan 

een pastor, daar heeft meneer nu goed contact mee. Meneer heeft nog geen maatje, maar hij heeft wel 

veel activiteiten ondernomen, en heeft nu goed contact met de pastor. 

 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Ja 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Ja 

Sociale contacten Ja 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Nee 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja  

Informatie en advies over iets anders, namelijk: Nee  

 

4. Klant: S. (V, 40 jaar, samenlevend met partner) 

 

Aanleiding voor het contact met de kwartiermaker 

Mevrouw werd attent gemaakt op het project door een medewerker van Dichterbij (organisatie voor 

mensen met verstandelijke beperking), de begeleider van haar partner. Het leek haar leuk om ook te 

werken als ervaringsdeskundige/ kwartiermaker. 

 

Verloop van het traject 

De kwartiermaker had de indruk dat mevrouw nog niet klaar was om ervaringsdeskundige te worden. 

Dus heeft ze haar voorgesteld om eerst de cursus ‘herstellen doe je zelf’ te volgen. Ze zou daarna 

eventueel de cursus ‘werken met eigen ervaring’ kunnen volgen. Ook heeft de kwartiermaker geluisterd 

naar mevrouws levensverhaal. Ze heeft uitgezocht of mevrouw op korte termijn kon starten met de 

cursus ‘Herstellen doe je zelf’. Ze maakten een nieuwe afspraak om samen naar een maatje op zoek te 

gaan. 

 

Duur van het traject 

Het traject bestond uit één persoonlijk contact en één contact per mail. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Mevrouw was enthousiast over de mogelijkheid om de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ te volgen. Ook 

wilde ze graag een maatje voor iemand zijn. Helaas is ze niet meer terug gekomen, om samen op zoek 

te gaan naar een geschikt maatje. 
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Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Ja, op zoek naar vrijwilligerswerk/ 

maatje 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, 

uitgaan) 

Nee 

Sociale contacten Ja, op zoek naar maatje 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Nee 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het 

uitvoeren en volhouden van voorgenomen acties 

Ja, uitzoeken waar en wanneer er een 

geschikte cursus voor haar start 

Informatie en advies over iets anders, namelijk: Nee 

 

5. Klant R. (M, 34 jaar, alleenstaand) 

 

Aanleiding voor het contact met de kwartiermaker 

Meneer werd doorgestuurd door de ggz in Oss ‘om eens bij hen binnen te lopen’. Meneer is in verband 

met zijn psychische klachten tijdelijk gestopt met werken. Hij heeft weinig vrienden en wil graag wat 

ondernemen op de dag, omdat hij anders de hele dag op bed ligt en steeds depressiever wordt. 

 

Verloop van het traject 

De kwartiermaker heeft meneer naar het Talentcentrum verwezen voor dagbesteding creatief en naar 

De Rotonde voor arbeidsmatige dagbesteding. Meneer is daar zelf naar toe gegaan. 

 

Duur van het traject 

Vier gesprekken in circa één maand. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Meneer neemt deel aan dagbestedingsactiviteiten. Het gaat nu redelijk goed met meneer. Hij kan over 

2 maanden zijn werk weer oppakken. 

 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Ja 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Ja 

Sociale contacten Nee 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Nee 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja  

Informatie en advies over iets anders, namelijk: Nee 
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6. Klant H. (M, 93 jaar, alleenstaand) 

 

Aanleiding voor het contact met de kwartiermaker 

Meneer (93) kwam met de vraag voor hulp in huis. Hij heeft ernstige hartklachten. Hij had tot dan toe 

voor zich zelf kunnen zorgen, maar door de hartklachten was hij erg moe. 

 

Verloop van het traject 

De kwartiermaker heeft samen met hem contact opgenomen met het Rigom Ouderenwerk. Deze 

instelling heeft meneer hulp aangeboden en komt nu elke week, ook voor andere hulpvragen in en 

rond het huis. 

 

Duur van het traject 

Minder dan een maand; drie gesprekken, en een aantal keer telefonisch contact. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Door de hulp in huis, gaat het goed met meneer. Het contact is afgerond. Als meneer nog andere 

vragen heeft, weet hij dat hij altijd kan bellen. 

 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Nee  

Sociale contacten Nee 

Praktische hulp in huis Ja 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Ja 

Meegaan naar instanties Nee 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja  

Informatie en advies over iets anders, namelijk: Nee 

 

7. Klant G. (V. ca. 50 jaar, alleenstaand) 

 

Aanleiding voor het contact met de kwartiermaker 

Mevrouw maakte contact bij het Talencentrum. Ze gaf aan dat ze financiële problemen had. Ze had al 

om hulp gevraagd bij diverse instanties, maar werd van het kastje naar de muur gestuurd. 

 

Verloop van het traject 

De kwartiermaker heeft een aantal acties ondernomen. Ze heeft eerst de situatie van mevrouw in beeld 

gebracht qua financiën en uitgezocht wat mevrouw graag wilde. Ze heeft mevrouw geïnformeerd over 

de verschillende mogelijkheden. Op basis van mevrouws voorkeur heeft ze contact opgenomen met 

Schuldhulpmaatjes en is meegegaan naar de intake. Nu houdt de kwartiermaker vinger aan de pols 

hoe het gaat en of mevrouw tevreden is. 

 

Duur van het traject 

In totaal zijn ongeveer vijf gesprekken gevoerd in anderhalve maand. Nu zien ze elkaar op het 

Talencentrum en houden zo contact. 
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Verschil met het moment van aanmelding 

Mevrouw krijgt nu hulp van Schuldhulpmaatjes en is daar tevreden over. 

 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Nee 

Sociale contacten Nee 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Ja  

Meegaan naar instanties Ja 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja  

Informatie en advies over iets anders, namelijk wet- en regelgeving over 

schuldhulpverlening, inclusief ondersteuningsmogelijkheden 

Ja 

 

8. Klant N. (V, 62 jaar, gehuwd, volwassen kind) 

 

Aanleiding voor het contact met de kwartiermaker 

Mevrouw is mantelzorger en zit sinds twee jaar in de ziektewet vanwege een burn-out. Ze is nu 

goedgekeurd om weer te gaan werken, maar heeft niet het gevoel dat ze dat aankan. Haar man en 

zoon zijn beide autistisch, haar schoondochter heeft borderline. 

 

Verloop van het traject 

Tijdens de eerste gesprekken bleek dat mevrouw niets verteld had aan het UWV over haar 

thuissituatie, omdat haar man haar dat had verboden. In overleg met de kwartiermaker heeft mevrouw 

dat nu wel gedaan, met als resultaat dat ze uiteindelijk volledig afgekeurd is. 

 

Duur van het traject 

Twee maanden, met daarin een paar gesprekken, telefonisch overleg en meegegaan naar UWV. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Mevrouw hoeft niet weer aan het werk. Het contact loopt nog, de kwartiermaker is nu op zoek naar een 

passend maatje voor mevrouw. 

 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Nee 

Sociale contacten Nee 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Ja 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja  

Informatie en advies over iets anders, namelijk: de werkwijze van het UWV en het 

belang van informatie voor het UWV 

Ja 
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9. Klant G. (M, ? jaar, leefsituatie onbekend) 

 

Aanleiding voor het contact met de kwartiermaker 

Meneer wilde graag dagbesteding. 

 

Verloop van het traject 

De kwartiermaker heeft met meneer de wensen en mogelijkheden op en rijtje gezet. Ook is ze 

meegegaan naar het Talentcentrum. 

 

Duur van het traject 

Een maand, met drie gesprekken. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Meneer komt nu regelmatig bij Talentcentrum. 

 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Ja 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Ja 

Sociale contacten Nee 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Ja 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja  

Informatie en advies over iets anders, namelijk: Nee 

 

10. Klant: R. (M, ? jaar, gescheiden/alleenstaand) 

 

Aanleiding voor het contact met de kwartiermaker 

Meneer heeft een eigen zaak gehad en is failliet gegaan. Ook is hij gescheiden. Hij had toen geen plek 

meer om te wonen. De maatschappelijke opvang had geen mogelijkheden om hem te helpen en heeft 

hem naar de kwartiermakers verwezen. 

 

Verloop van het traject 

De kwartiermaker heeft praktische ondersteuning geboden: een huis zoeken, een uitkering aanvragen, 

schuldhulpverlening aanvragen. Ook heeft hij meneer een luisterend oor geboden. 

 

Duur van het traject 

Vijf maanden, wekelijks, soms vaker. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Meneer heeft nu weer een huis en de financiën zijn geregeld. Het contact loopt nog. 
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Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Nee 

Sociale contacten Nee 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Ja 

Meegaan naar instanties Ja 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja  

Informatie en advies over iets anders, namelijk: Nee 

 


