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Gewoon doen!

Beleidsnota 2016/2017 Vereniging Kerken met Stip

Vastgesteld 22 februari 2016 

Inleiding

Kerken met Stip is een landelijk oecumenisch netwerk van kerken met als doelstelling gastvrij te zijn 
voor mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en mensen met psychische problematiek uit 
de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Het netwerk Kerken met Stip is zo’n 10 jaar geleden ontstaan vanuit het Rooms Katholiek en 
Protestants Justitiepastoraat. De stip is geïnspireerd op zogenaamde ´Hobo-tekens´, bij zwervenden 
in de VS (aldaar Hobo´s genoemd) zeer bekend. Dak- en thuislozen plaatsten een stip op de muur van 
een huis of instelling als men daar gastvrij ontvangen was. Dit om lotgenoten het adres aan te 
bevelen.
Er werd in het justitiepastoraat gesignaleerd dat veel gedetineerden tijdens de detentie intensief 
gebruik maken van de pastorale geestelijke verzorging. En dat ook velen behoefte hebben om wat ze 
aan pastorale zorg ontvangen hebben na de detentie voort te zetten. Zo zijn er inmiddels 70 ´Kerken 
met Stip´. Het is nu een netwerk met een grote variëteit aan protestantse, Rooms Katholieke, 
evangelische en migrantenkerken. Deze kerken maken een bewuste keuze, en daarmee is een groot 
aantal mensen verenigd die bereid zijn ex-gedetineerden na hun detentie op te vangen. Naar 
schatting gaat het om zo’n 30.000 mensen die achter de Kerken met Stip zitten.
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Deze notitie is bedoeld om de inzet van Kerken met Stip voor de doelgroep te concretiseren en de 
werkwijze uiteen te zetten. Wat kunnen kerken betekenen voor (ex-)gedetineerden, hun familie en 
mensen met psychische problematiek en hoe kunnen ze met hen in contact komen?
De titel van deze notitie ‘Gewoon dóen’ geeft aan dat het niet om moeilijke en hoogdravende dingen 
gaat, maar om als kerken gewoon te doen waar mensen behoefte aan hebben. 

Huidig bereik Kerken met Stip

Over het landelijk bereik van Kerken met Stip zijn geen exacte cijfers bekend. 
Uit de aangesloten kerken horen we dat er contacten zijn met de doelgroep. En ook dat een groeiend 
aantal kerken samenwerkt met hulpverleningsinstellingen zoals de Reclassering. Ook blijkt uit 
ervaringen van het Rooms-Katholiek en protestants justitiepastoraat en van nazorgorganisaties dat 
heel veel kerken in Nederland zich inzetten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familie, 
door middel van vrijwilligers, diaconale ondersteuning, en bijdragen aan nazorgprojecten. In de 
Paaskaartenactie van de Protestantse Kerk Nederland worden jaarlijks vele duizenden kaarten 
gestuurd met een paasgroet aan gedetineerden in binnen- en buitenland. 
Uit internationale contacten, onder meer in Engeland, blijkt dat daar veel kerken een substantiële rol 
vervullen in opvang en begeleiding van ex-gedetineerden.

Het bestuur zal initiatieven nemen om het bereik van Kerken met Stip scherper in kaart te brengen 
voor wat betreft de inzet van vrijwilligers en de verbindingen met de doelgroep.

Organisatievorm

De organisatie Kerken met Stip is een lichte vorm van een vereniging. De vereniging heeft een bestuur 
met onder meer als taken: dagelijkse leiding, financiën, communicatie en PR, representatie, 
faciliteren aangesloten kerken, toelating nieuwe kerken.
Het bestuur zal bezien hoe de organisatiestructuur kan worden ontwikkeld waardoor de aangesloten 
kerken medeverantwoordelijkheid kunnen dragen voor het werk van het landelijk verband. Dit 
betreft onder meer de beleidsontwikkeling en de ondersteunende en de financiering van de 
bemiddelende werkzaamheden van de te werven coördinator (zie verder onder ´Beleidsplan 2016-
2017 / A).

De problematiek doelgroep 

De mensen van de doelgroep hebben vaak niet één, maar meerdere problemen tegelijk. Er is sprake 
van complexe problematiek op persoonlijk en maatschappelijk gebied.
Op het persoonlijke vlak gaat het onder meer om achterstanden in persoonlijke ontwikkeling, in 
relationele en sociale vaardigheden en in scholing, onvermogen tot het kunnen voeren van een eigen 
huishouding, instabiliteit in de dagelijkse levensverrichtingen, verslavingsproblematiek, problematiek 
met betrekking tot het omgaan met de eigen religieus-culturele achtergrond, motivatie- en 
zingevingsproblematiek, het ontbreken van duurzame significante contacten, 
eenzaamheidsproblematiek. Er is regelmatig sprake van een motivatieproblematiek en het ontbreken 
van binding met de samenleving. Velen in de doelgroep hebben grote problemen met hun motivatie 
om verbindingen met anderen aan te gaan. Dat heeft ook zijn oorzaak op maatschappelijk terrein.
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Bij de maatschappelijke voorwaarden gaat het om het ontbreken van werk, het ontbreken van 
huisvesting, het sociaal milieu, het ontbreken van voldoende steunende contacten, het strafblad, 
onvoldoende toegankelijkheid van bestaande voorzieningen.

Kerken met Stip hebben veel te bieden

Natuurlijk kunnen Kerken met Stip niet al die problemen oplossen. Daar zijn ook andere organisaties 
en professionals voor nodig. Maar kerken kunnen wel aanvullend een eigensoortige bijdrage leveren. 
Het zijn plaatsen waar mensen er voor elkaar en voor anderen willen zijn. Dit gebeurt in aandacht 
voor elkaar, ondersteuning voor wie dat nodig heeft en deelname aan gezamenlijke activiteiten zoals 
vieringen, vormingswerken maaltijdprojecten. Kortom: mensen kunnen er met hun persoonlijke 
vragen terecht en ze kunnen ook zelf meedoen. Er zijn mogelijkheden voor verdieping en participatie.
In een samenleving die sterk gefragmentariseerd is werken Kerken met Stip eraan dat mensen die uit 
de boot dreigen te vallen met de samenleving verbonden blijven.

Kerken met Stip willen de gemeenschap die ze vormen beschikbaar stellen voor mensen die in de 
knel zitten en die zich maatschappelijk buitengesloten voelen. Dit kan gaan om (ex-) gedetineerden 
en hun familie, maar ook om mensen die psychisch kwetsbaar zijn en die bijvoorbeeld contact 
hebben met de GGZ. Je hoeft geen kerkganger te zijn of gelovig te zijn om er gebruik van te maken.

De behoefte van de mensen om wie het gaat staat centraal:
vraaggerichte presentie

Kerken met Stip gaan niet alleen uit van wat ze zelf te bieden hebben, maar willen vooral aangesloten 
zijn op de behoefte van de mensen om wie het gaat. Het kan dus zijn dat iemand niet direct behoefte 
heeft aan het bijwonen van een kerkdienst, maar wel aan praktische persoonlijke ondersteuning. Er 
wordt dus maatwerk geleverd, gericht op de persoonlijke levenssituatie en helemaal in overleg met 
de mensen zelf of met degenen die hen met Kerken met Stip in contact brengen. Wie deze verwijzers 
kunnen zijn wordt verderop toegelicht. 
Kerken met Stip willen vraaggericht werken en zich actief opstellen naar mensen toe die hulp, zorg en 
aandacht nodig hebben. 

Waar gaat het concreet om?

De beschikbaarheid kan kort worden samengevat als: Gewoon dóen!
´Gewoon dóen´ betekent bij de mensen zijn en ingaan op wat zij nodig hebben. 
In de PKN kan aansluiting worden gezocht bij het project ‘De Zorgzame Kerk’.
Een aantal voorbeelden om het concreter te maken:
- praktische steun na detentie: hulp bij directe bestaansvragen, zoals huisvesting zoeken, 
woninginrichting, contacten om de eenzaamheid op te vangen, meegaan naar instanties.
- kinderoppas voor een moeder die er alleen voor staat omdat haar man gedetineerd is
- een plaats vinden waar je geaccepteerd bent, waar je jezelf kunt zijn, ondanks je verleden of je 
problematiek, en waar je kunt meedoen in activiteiten als vrijwilliger 
- het bezoeken van mensen in de gevangenissen of in GGZ-instellingen om contacten te leggen of de 
eenzaamheid te verlichten.
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My Home: duurzame woonondersteuning

Een bijzonder project waar Kerken met Stip aan mee kunnen doen is het My Home project.
My Home richt zich op ex-gedetineerden en (ex) GGZ-patiënten die blijvend een ondersteunende 
omgeving nodig hebben. My Home realiseert zelfstandige woonvormen met ondersteuning van 
vrijwilligers. De vrijwilligers worden ondersteund door een maatschappelijk werker van Exodus.
Zie bijlage voor een uitvoeriger omschrijving van het My Home project.

Waar is de doelgroep te vinden?

De doelgroep is niet ver weg, maar in de directe nabijheid van kerkgemeenschappen.
Mensen om wie het gaat kunnen om de hoek wonen!
- in gevangenissen, Tbs-instellingen en GGZ-instellingen. Intermediair daarbij kunnen de aan de 
instelling verbonden pastores zijn.
- in Exodushuizen of via Exodusvrijwilligers die na de detentie ex-gedetineerden begeleiden.
- via gevangenenzorg Nederland, een organisatie die gevangenen bezoekt en ex-gevangenen 
begeleidt.
- familieleden die behoefte hebben aan contact kunnen worden gevonden door bemiddeling van de 
geestelijke verzorging of door alertheid van de kerken ter plaatse op hun levenssituatie.
- politiebureaus
- veiligheidshuizen

Communicatiemiddelen

Regelmatige communicatie op meerdere niveaus is nodig:
- Kerken met Stip heeft een website: www.kerkenmetstip.nl die wordt verzorgd door Roswitha 
Witten. Hierop staat steeds actuele informatie over de ontwikkelingen van Kerken met Stip.
- Korte informatie door middel van kaartje met symbool (geloof, hoop en liefde) voor de doelgroep 
(beschikbaar).
- Ondersteunende folder voor de doelgroep met praktische informatie (beschikbaar)
- Een folder voor verwijzers moet worden ontwikkeld.
- Een periodieke brief aan verwijzers wordt verzonden met praktische informatie.
- Een digitale nieuwsbrief met actuele informatie over ontwikkelingen wordt drie keer per jaar 
verzonden aan een groot contactenbestand.
- Gebruik van sociale media moet worden ontwikkeld.

Rol van verwijzers

Verwijzers zijn essentieel. In de eerste plaats zijn dat de justitiepastores die in de inrichtingen van 
justitie werkzaam zijn. In overleg met de hoofdpredikant en de hoofdaalmoezenier zal worden bezien 
hoe de doorverwijzing door justitiepastores kan worden vergroot.
Andere verwijzers zijn: vrijwilligers van Exodus en Gevangenenzorg; Exodushuizen; 
reclasseringsmedewerkers; veiligheidshuizen; bureaus Sociale Dienstsverlening; pastores in GGZ-
instellingen.
Een bijzondere plaats hebben de diaconaal consulenten die op dit gebied werkzaam zijn. Er zal een 
plan van aanpak worden gemaakt om de mogelijkheden van Kerken met Stip onder de aandacht van 
verwijzers te brengen en te houden.
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Speciale aandacht zal gegeven worden aan de veiligheidshuizen. Het blijkt dat massieve opvattingen 
over de verhouding van Kerk en Staat de doorverwijzing daar blokkeren.

Wetenschappelijk onderzoek

Met het project Kerken met Stip is wetenschappelijk onderzoek verbonden van dr. Reijer de Vries, 
universitair docent van de Protestantse Theologische Universiteit en drs Veerle Rooze, in het project 
Verbinden en Versterken Van Kerk in Actie en Exodus met als doel vraag van gedetineerden en 
aanbod van kerken in Flevoland op elkaar af te stemmen

Beleidsplan 2016 - 2017

Het bestuur heeft de werkwijze van het netwerk geëvalueerd.
Die evaluatie heeft de volgende conclusie opgeleverd:
1. Het netwerk heeft een groot potentieel aan opvangmogelijkheden door gemotiveerde 

kerkelijke gemeenschappen. Daarvan wordt echter onvoldoende gebruik gemaakt. Er zijn 
plaatsen waar het heel goed loopt. Er zijn ook plaatsen waar de koppeling tussen aanbod en 
vraag niet van de grond komt. Er moet meer worden ingezet op het leggen van verbindingen.

2. Het netwerk was te veel aanbodgericht alleen en niet overal aangesloten op de vraag van de 
doelgroep. Vraag en aanbod moeten dus scherper op elkaar worden afgestemd.

3. Kerken zijn te afwachtend. Een outreachende aanpak richting doelgroep is nodig.
4. Een laagdrempelige verbindingsfunctie is nodig om vraag en aanbod op maat bij elkaar te 

brengen.

Op basis hiervan heeft het bestuur voor de jaren 2015, 2016, 2017 het volgende beleidsplan 
gemaakt. Namelijk:

A) De aanstelling van een coördinator met een drievoudige inzet:
1. Makelaarsfunctie. De coördinator legt en directe verbinding tussen iemand die een kerk zoekt 

en een kerk. Via een speciaal mobiel telefoonnummer (06-13552954) is de coördinator 
bereikbaar voor mensen uit de doelgroep zelf en voor verwijzers. De coördinator bouwt een 
uitgebreid netwerk van verwijzers op. De doelgroep wordt geïnformeerd door een 
informatiepakket. Een bijgesloten symbool illustreert waar kerken met stip voor staan: geloof, 
hoop en liefde.

2. Ondersteuning van kerken ter plaatse bij het maken van een doelgericht actieplan. Om deze 
aanpak te promoten zijn regionale informatieve bijeenkomsten belegd.

3. De opbouw van een netwerk van Kerken met Stip vrijwilligers en het aanbieden van een 
regionale vrijwilligers training.

B) Het versterken van de rol van vrijwilligers
1. De vrijwilligers worden de belangrijkste sleutel om tot een actief functionerende Kerk met 

Stip te komen. De toerusting van kerken ter plaatse gaat door middel van training van 
vrijwilligers uit die kerken. 

2. De vrijwilligers hebben als taak: 
-  het contact leggen met de doelgroep en begeleiding van mensen uit de doelgroep
-  het onderhouden van contact met de eigen kerk.

3. De vrijwilligers zijn de actieve ”voorposten”. Zij zijn het gezicht van de kerk. Zij leggen contact 
met de doelgroep, zij koppelen hun ervaring terug naar de kerken en zij organiseren 
draagvlak.
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4. Voor de training van vrijwilligers worden in 2016 op twee plaatsen in het land twee 
trainingsdagen georganiseerd. Totaal dus vier dagen. Het te bereiken aantal vrijwilligers in 
2016 is 30 en 50 in 2017. In totaal worden er in 2016 en 2017 dus 80 vrijwilligers geworven. 

C) Het organiseren van trainingsdagen
De coördinator organiseert de trainingsdagen.
Voor het geven van de training worden enkele leden van het landelijk bestuur ingezet.
De training bestaat uit een aantal modules die per regio worden aangeboden. De modules worden 
doorontwikkeld op basis van de gesignaleerde behoefte.
In eerste instantie worden de volgende modules onderscheiden:
1. Doelstelling Kerken met Stip: de eigen betekenis van het aanbod van een Kerk met Stip; wat 

zijn de mogelijkheden en wat zijn de begrenzingen; hoe werkt de organisatie Kerken met Stip.
2. De problematiek van de doelgroep.
3. Geloofsmotivatie om dit werk te doen.
4. Taken van de vrijwilliger en het functioneren met daarbij de balans van afstand en nabijheid.
5. Wat ervaar je als vrijwilliger, wat doet het werk met je, waar loop je tegenop, wat geeft het je.
6. Pastorale en diaconale competenties; wat heeft pastoraat en diaconaat te bieden in relatie 

tot problematiek doelgroep.
7. Wat kan uitgelegd worden aan de doelgroep over wat in de kerk gebeurt.
8. Waar is de doelgroep te vinden en hoe kun je met de doelgroep in contact komen.
9 . Het opbouwen van een netwerk en het onderhouden van contacten met de kerkelijke 

achterban en vooral ook met pastores van de eigen gemeente of parochie. 

Er kan gebruik gemaakt worden van het boekje van de stichting To Reach It, Handboek voor 
geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden en ex-verslaafden begeleiden.

planning taakstelling 2016-2017

1. Realiseren van 150 verbindingen per ultimo 2017
2. Uitbreiden van het netwerk naar 100 kerken
3. Uitbreiding van het aantal uren coördinatie 
4. Aanbieden van 2 Regionale vrijwilligerstrainingen in 2016 en 5 in 2017
5. Realiseren van 30 getrainde Kerken met Stip vrijwilligers in 2016 en 50 in 2017 (totaal 80))
6. ontmoetingsdag 16 april 2016 en in 2017
7. 3 x nieuwsbrief per jaar aan netwerk kerken en andere contacten 
8. 6 x verwijzers brief per jaar
9. Contacten leggen met GGZ-instellingen en -pastores
10. Inzetten op deelname aan expertmeeting en pilot My Home project
11. Resultaten in aantallen vrijwilligers en verbindingen met de doelgroep worden inzichtelijk 

gemaakt
12. Onderzoek naar mogelijkheid van medeverantwoordelijkheid van de aangesloten kerken voor 

de landelijke organisatie. Hoe kan het verenigingsverband worden versterkt?
13. Plan van aanpak voor informatie aan verwijzers
14. Speciale aandacht voor veiligheidshuizen i.v.m. thema Kerk en Staat

Bijlagen:
1. taakomschrijving coördinator
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2. My Home project
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Begroting 
Kerken 
met Stip  
2016

Uitgaven |
Inkomste
n

|
Publiciteit 
/ 
Promotie
materiaal 2000 |

Kassaldo 
31-12-
2015 5226

(Drukwer
k/posters
/folders) |

|
Susidie 
PKN / KIA 2500

Website 100 |

|
Subsidie 
RK 2500

Ontmoeti
ngsdag 1000 |

|
Uren 
Coördinat
or,  obv 4 
uur per 
wk 4400 |

Collecten 
en giften 1650

10 
maanden 
à 440,- |
Uitbreidin
g naar 8 
uur per 
wk 4400 |

Eigen 
bijdrage 
deelneme
rs 2000

| vrijwilligerstraining
Reisdeclar
aties 
Coördinat
or, 1 jr 1200 |

8 i.p.v. 4 
uur per 
wk |

Structurel
e 
bijdragen 
/ 7000

|  toezeggingen door 
Bureauko
sten 400 | aangesloten kerken

|

Vrijwillige
rsproject 3000 |

Opbrenst 
verkoop 
symbolen 1500

|
boeken, 
cd's

Reisdeclar
aties , 4 
vergaderi
ngen 600 |

9



in 
Utrecht, 7 
bestuursl
eden |

|
organisati
ekosten 1745 |

|
Betalingsv
erkeer 
ING bank 120 |

|
Onvoorzie
n 3411 |

|
|

               --------- -----------
Totaal 22376 Totaal 22376
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Bijlage 1

Taakomschrijving coördinator kerkelijk netwerk Kerken met Stip
versie 30 april 2015

1. Het  begeleiden van het landelijk netwerk van Kerken met stip door middel van het  bijhouden van 
deelnemende kerken, introductie van nieuwe  lid kerken, het verstreken van informatie intern en 
extern , communicatie met de webmaster, het beleggen van informatie bijeenkomsten landelijk, 
regionaal en plaatselijk.

2. Voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de stuurgroep

3. Advisering en begeleiding van kerken ter plaatse  bij het opstellen van werkplannen om de 
plaatselijke kerk in verbinding te brengen met de doelgroep

5. Het bevorderen van aansluiting tussen de doelgroep (gedetineerden, ex-gedetineerden, relaties 
van gedetineerden) en hun behoeften  en het beschikbare opvang en /of begeleidingspotentieel in  
de kerk ter plaatse.

6. Het leggen van contacten en de inzet van relevante partners: justitiepastores, gevangenisdirecties, 
relevante organisaties.

7. Fondsenwerving
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Bijlage 2 
My Home: wonen en leven in je eigen huis

My home – wooncorporaties voor psychisch kwetsbare mensen
Een eerste verkenning

Inleiding
In toenemende mate is er behoefte aan betaalbare huisvesting en begeleiding van psychisch 
kwetsbare mensen. De voorbeelden zijn legio van mensen die steeds meer maatschappelijk 
geïsoleerd raken en voor wie geen begeleiding beschikbaar is in hun woon- en leefsituatie. Ze raken  
tussen wal en schip, omdat ze onvoldoende geïndiceerd zijn om in een instelling opgenomen te 
worden of om voor voldoende ambulante begeleiding in aanmerking te komen. Of ze komen 
onderaan lange wachtlijsten. Ze zijn echter te weinig toegerust om helemaal zelfstandig te wonen en 
komen daardoor in een vicieuze cirkel terecht. Ze komen ze op straat terecht, raken geïsoleerd, 
veroorzaken overlast,  belanden in criminaliteit. Hun problemen stapelen zich op en leiden door deze 
verwaarlozing  van hun  situatie tot steeds grotere maatschappelijke problemen en maatschappelijke 
kosten.
Het project My home van Exodus Nederland is gericht op huisvesting en begeleiding  van mensen die 
psychisch kwetsbaar zijn.

Een nieuwe doelgroep voor Exodus
Exodus heeft al vele jaren ervaring met woon en ambulante begeleiding van mensen met een 
complexe persoonlijke en maatschappelijke problematiek. Een kenmerk van de succesvolle 
Exodusbegeleiding is de integrale aanpak gericht op deze complexe problematiek. Daarbij is de 
begeleidingsfilosofie van Exodus gericht op maatschappelijk geïntegreerd te werken. Dit gebeurt  
door een verbinding aan te gaan met samenlevingsverbanden en door samenwerking van 
professionals en vrijwilligers in de begeleidingsaanpak.
Deze werkwijze  van Exodus is tot nu toe gericht geweest op de doelgroep gedetineerden en ex-
gedetineerden.
In My home wil Exodus met de  grote ervaring die is opgedaan een nieuwe doelgroep  van mensen 
met psychische problematiek of beperkingen ten dienste zijn. 
Een deel van deze groep toont zorg mijdend gedrag. Ze hebben weinig of geen vertrouwen in de 
hulpverlening of ze kunnen niet op het hulpverleningsaanbod inspelen. Vaak ook zien hulpverleners 
geen kans met zorgmijders een relatie op te  bouwen. Ook voor deze moeilijk te bereiken groep wil 
Exodus een aanbod doen. Dit gebeurt door een outreachende aanpak en het zorgvuldig opbouwen 
van een vertrouwensrelatie
 Het doel is hen onder begeleiding van een professional met ondersteuning door vrijwilligers  
permanent te huisvesten.
Daarbij krijgt iedere bewoner een eigen zelfstandige wooneenheid. Daarbij wordt persoonlijke 
ondersteuning op maat gegeven.

Wonen in My Home
In My home heeft iedere bewoner zijn eigen wooneenheid, zijn eigen thuis.
My home staat voor je eigen huis waar je je op je gemak voelt als de basis voor levens continuïteit.
Doel is dus allereerst dat de bewoner zich prettig voelt en een gevoel van geborgenheid  kan hebben  
door verbinding met een bekende en vertrouwde ondersteuning.
Uitgangspunt is dat ieder mens telt en recht heeft op een fijne en veilige woonplek. Daarom is de 
basis inzet van My Home om zoveel mogelijk mensen die dat willen en kunnen met support van de 
samenleving in de wooncorporatie een plaats te geven. Er wordt alles aan gedaan dat niemand uit de 
boot valt door inzet op wat kan en niet op wat niet kan.
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Inzet op fijn en prettig wonen
Alles in My home is er dus allereerst op gericht dat de bewoner zich goed voelt met zijn eigen 
woning. Veel aandacht zal dan ook gegeven  worden aan he realiseren van een persoonlijke 
levenssituatie waar iemand zich thuis voelt. Het gaat daarbij om heel basale dingen: het om zich heen 
hebben van eigen spulletjes, een persoonlijke  inrichting, persoonlijke contacten, vrije tijdsbesteding, 
een huisdier, vertrouwenscontacten, hobby’s. 
De woningen worden gezocht in flats of gebouwen waar meerdere zelfstandige wooneenheden 
gevestigd kunnen worden. Daarbij is de inzet dat de noodzakelijke begeleidingsinzet in  deze 
wooncorporatie zo effectief mogelijk  en betaalbaar is.
Door de ontwikkeling van een landelijk netwerk kan de bewoner ook binnen de corporate verhuizen

Woonindicatie
Er wordt een diversiteit aan woonprogramma’s ontwikkeld, zodat het programma  niet   uit  sluitend   
werkt voor de bewoner, maar   in  sluitend  : voor iedereen die binnen de doelgroep valt een eigen 
woning op maat. My home is een sociale woonvoorziening  waar de bewoner centraal staat . Daarop 
wordt  de organisatie aangepast en niet de bewoner aan de organisatie.

Woonplan
Samen met de bewoners wordt gewerkt aan een werkbare en geaccepteerde ondersteuning. Globaal 
zal het daarbij gaan om: budgetbeheer, stabiliteit in dagelijkse levensverrichtingen, persoonlijke 
hygiëne, gezonde voeding, huishoudelijke taken, omgaan met persoonlijke psychische problematiek.
De begeleiding wordt samen met de bewoner beschreven in een woonplan. De inzet is zoveel 
mogelijk zelfredzaamheid met support waar nodig. Het woonplan wordt gerealiseerd door de 
bewoner samen met de professionele begeleider en zo nodig met support van vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers worden supporters genoemd. In Exodus Nederland wordt al op diverse plaatsen ervaring 
opgedaan met de inzet van deze vrijwilligers.
De begeleiding vindt plaats in de praktijk op basis van coöperatie en  niet achter een bureau vandaan. 
Woonplanbegeleiding bij Exodus is praktijkbegeleiding, waarbij ook vaak en succesvol gebruik 
gemaakt wordt van ervaringsleer en psychosociale begeleiding  (zie meer info http://exodusdoel.nl ).
Daarbij wordt er naar gestreefd de begeleidingstaken in één hand te houden en met vaste 
begeleiders te werken. Dit om een optimale en effectieve samenwerking te bereiken.
Zoals gezegd is de inzet van de begeleiding gericht op zelfredzaamheid van de bewoners. Dat is een 
mooi perspectief voor ieder mens. Er zijn echter mensen die deze zelfredzaamheid niet of pas na een 
langere periode helemaal of gedeeltelijk zullen bereiken. En die dus een meer duurzame vorm van 
ondersteuning nodig hebben. Ook voor hen biedt de wooncorporatie  een duurzaam perspectief, 
waarbij alles gericht is op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De ervaring van Exodus met de eigen 
kracht methodiek en de presentiebenadering kunnen hierbij worden ingezet.
Voor de meeste bewoners zal structuur een basis zijn om te blijven functioneren. De wooncorporatie 
biedt de mogelijkheid om iedere bewoner op maat een taak te geven in het functioneren van het 
geheel. Door deze inzet ook weer te koppelen materiële inkomensverbetering en bestaansverruiming 
ontstaat er ook een persoonlijk belang als motor voor de inzet.  Bijvoorbeeld vrijwilligersvergoeding, 
vrijkaartje voor een concert. 

Maatschappelijke Kosten beperkt door optimale effectiviteit .
Het tussen wal  en schip raken van psychisch kwetsbaren komt mede door sterk verminderde 
budgetten.
De maatschappelijke insteek is dat de samenleving meer ingeschakeld moet worden. Dat is ook de 
insteek van My home. Door vrijwilligers te koppelen aan professionals kan een noodzakelijke 
professionaliteit en voldoende support gerealiseerd worden. In het project Hand in hand  heeft 
Exodus hier al de nodige ervaring mee opgebouwd. (zie bijgaande evaluatie van dit project).Daarbij 
zorgt een vaste bezetting van professionals en vrijwilligers in wooncomplexen waar meerdere 
begeleide personen samen wonen voor grote kosteneffectiviteit.

13

http://exodusdoel.nl/


Maatschappelijk rendement optimaal
Het maatschappelijk rendement van de wooncorporatie is optimaal. Enerzijds door de hierboven 
genoemde kosten effectiviteit. En anderzijds ook door de preventieve werking die de wooncorporatie 
heeft door het voorkomen van zich opstapelende problematiek  en isolering van kwetsbare personen. 
Daarbij is de maatschappelijke verankering van de wooncorporatie helemaal in de geest van de 
participatie samenleving waarbij voor noodzakelijke begeleiding  maatschappelijke inbedding wordt 
gerealiseerd. Ook zo heeft de wooncorporatie een aantoonbare meerwaarde.
Door de al jarenlange inzet van Exodus op draagvlak in de samenleving en de grote betrokkenheid 
van kerken, sympathisanten , donateurs, vrienden en vrijwilligers hoeft dit niet uit het niets 
ontwikkeld te worden , maar kan worden gebouwd op reeds bestaande krachtige ondersteunende 
netwerken.

Wooncorporatie
Om professionele inzet en vrijwilligers inzet effectief en duurzaam te combineren wordt in My Home 
uitgegaan van woon coöperaties. Deze wooneenheden met enkele bewoners  zijn verbonden met 
een betrokken gemeenschap die vrijwilligers levert. Dit kan zijn: een familie, studenten, 
geloofsgemeenschap. ideële instelling. Door de coöperatie kan ook het gevoel ergens bij te horen 
worden versterkt.
Ieder afzonderlijke wooncorporatie  is opgenomen in het landelijk My home netwerk, dat ook weer 
ten dienste van de bewoners staat en waar gemeenschappelijk voordelen op de exploitatie en voor 
de bewoners (zoals bijvoorbeeld levensonderhoud e.d.) behaald kunnen worden. In het kader van de 
coöperatie gedachte zoekt Exodus naar een woningcorporatie als partner.

Participatie in  corporatie
Het participeren van groepen en personen in de corporatie biedt vele mogelijkheden. Zeker ook 
omdat deze participatie niet eenduidig hoeft te zijn maar allerlei vormen kan aannemen. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk dat studenten gaan deel uitmaken van de wooncorporatie. Dit kan zijn uit 
ideële  motieven , maar ook uit motieven om ervaringskennis op te doen ten  behoeven van 
persoonlijke maatschappelijke ontwikkeling (studenten in de sociale sector). Ook kan een groep  een 
woningcorporatie  adopteren en gezamenlijk taken verdelen zodat samen een maatschappelijke taak 
wordt verricht. Dit sluit aan bij het vele engagement dat er onder jonge mensen bestaat en de 
behoefte aan inzet op maat van hun beschikbare mogelijkheden.

Immateriële en materiele support 
De wooncorporatie opzet biedt mogelijkheden voor immateriële ondersteuning waar nodig. Velen in 
de doelgroep hebben ook te maken met een bestaan op of onder het bestaansminimum waardoor 
hun levensmogelijkheden worden beperkt. Velen hebben grote schulden, waar ze velen jaren in 
gevangen blijven. Binnen de wettelijke mogelijkheden kan de corporatie bijdragen tot 
inkomensverruiming door optimaal gebruik te maken van de gezamenlijkheid bij inkoop, kortingen bij 
levensonderhoud, door de opzet van projecten waar bewoners hun bestedingsmogelijkheden kunnen 
verruimen: moestuinen, inzet op toegestane vrijwilligersvergoedingen,  etc.

Kernpunten van het My Home woonconcept van Exodus
1. Maximaal woongenot en daarmee het scheppen van een prettige, veilige en duurzame 
thuissituatie.
2. Maximale integrale support door professional en vrijwilliger met als inzet begeleiding in één hand 
om de begeleiding maximaal op maat en vertrouwensvol –en vooral zo gewoon mogelijk-  voor de 
bewoner te maken. Er wordt als het ware een betrokken kring om de bewoner heen gevormd. Deze 
kring kan diverse kwaliteiten voor de bewoners hebben.
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3.Maximale inzet op alle levensgebieden: wonen, werken ,relaties en zingeving. Daarbij is aandacht 
voor materiele én immateriële armoede.
4. Maximale kosten effectiviteit
4.1. De directe woonkosten worden door de bewoner zelf gedragen. Daarbij wordt ingezet op 
voordeel maximalisatie voor de bewoner in kosten van levensonderhoud (gemeenschappelijke 
inkoop; moestuin; gezamenlijke contracten; etc.) zodat ook wordt bijgedragen aan 
inkomensversterking (om te sparen of schulden af te lossen).
4.2.De professionele begeleiding is zo beperkt mogelijk en vooral coachend van bewoners (voor zover 
vrijwilligers dat niet kunnen) en vrijwilligers. Het  professionele rendement is zo  betaalbaar en 
tegelijk optimaal optimaal.
4.3. Maximale professionele effectiviteit wordt ook bereikt door concentratie van begeleiding in 
wooncorporatie.
4.3. Er wordt sterke ingezet in begeleiding en training op maat van professionals om de beoogde inzet 
zo scherp mogelijk te laten verlopen en geen professionele tijd te laten weg lekken. Dus: weinig of 
geen vergaderen en in plaats daarvan : praktijkbegeleiding. De professionals zijn in de 
wooncorporatie kleine zelfstandigen aan wie het functioneren van de corporatie geheel wordt 
toevertrouwd.  De professionals krijgen gerichte praktijkbegeleiding om tijdrovend bureau-overleg 
overbodig te maken.
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