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Inleiding 
 
Stichting Cliënten Initiatieven (SCI) bestaat in 2013 veertien jaar. In 2009 is de organisatie opnieuw 
ingericht en is er bewust gekozen terug te gaan naar haar basis;  het stimuleren en ondersteunen van 
initiatieven van mensen met een psychiatrisch heden- en/of verleden. De afgelopen 3 jaar heeft de 
stichting zich ontwikkeld tot een onderscheidende organisatie met een duidelijke doelstelling en een 
richtinggevende visie. In dit beleidsplan wordt het huidige en toekomstige beleid samenhangend 
geformuleerd. 
 
Dit beleidsplan heeft als doel: 

 potentiële financiers te informeren over de plek die SCI nu inneemt en in de toekomst wil 
innemen. Met deze informatie kunnen de gemeenten in de Achterhoek vaststellen of en hoe 
SCI bijdraagt aan de uitvoering van het WMO beleid, zoals zij dit voor hun burgers 
formuleren; 

 collega-instellingen en samenwerkingspartners te informeren over deze huidige en 
toekomstige positie, zodat meer afstemming mogelijk wordt; 

 vrijwilligers, medewerkers, deelnemers en bestuur op basis van een gedeelde visie op 
werkwijze, doelen en toekomst richting te geven voor de aangegeven beleidsperiode. 

 
Om het beleidsplan daadwerkelijk een sturend document te doen zijn voor vrijwilligers, 
medewerkers en bestuur is er op diverse momenten met vrijwilligers, medewerkers en bestuur 
hierover overlegd en van gedachten gewisseld. De coördinator heeft hierin een spilfunctie gehad, het 
bestuur heeft het beleidsplan uiteindelijk vastgesteld. Vanuit het vastgestelde beleidsplan wordt de 
komende jaren gewerkt. Natuurlijk kunnen zich in de beleidsperiode in- en externe ontwikkelingen 
voordoen die we nu nog niet voorzien. Stichting Cliënten Initiatieven zal haar beleid zo nodig aan 
deze ontwikkelingen aanpassen. 
 
In hoofdstuk 1 wordt de visie van de SCI op de kwetsbare mensen in de samenleving, haar 
doelstelling en doelgroep beschreven omdat deze een belangrijke basis zijn voor haar werkwijze. 
Alle producten/projecten zijn cliëntgestuurd, in hoofdstuk 2 wordt uitvoerig ingegaan op de 
werkwijze van de Stichting ter verduidelijking aan alle betrokkenen bij het beleidsplan. 
In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie van Stichting Cliënten Initiatieven beschreven. Hier liggen 
immers de aanknopingspunten voor het gewenste beleid.  
In hoofdstuk 4 staat puntsgewijs aangegeven hoe we de Stichting organisatorisch en financieel 
gezond willen voortzetten en waar we aan het einde van de beleidsperiode, eind 2016, willen zijn.  
We hopen met deze opzet van het beleidsplan de bedoelingen ervan te bereiken. 
 
 
 
 
Doetinchem, april 2013 
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1. Visie op de kwetsbare mens in de samenleving  
 

1.1 Doelstelling SCI 
Stichting Cliënten Initiatieven (SCI) biedt mensen met een (ex-)GGz achtergrond de gelegenheid 
initiatieven en ideeën te bedenken, vorm te geven en uit te voeren. De activiteiten zijn gericht op 
versterking van het maatschappelijke, economische en/of sociale leven in de Achterhoekse 
gemeenschap. SCI  vraagt mensen: “Wil jij ook groeien?...Groei dan met ons mee! Om mensen te 
laten groeien biedt de stichting een aantal projecten aan, gericht op sociale activering en 
activering richting werk. Alles cliëntgestuurd. Dus van, door en voor (ex)cliënten. 

 
De werkzaamheden binnen de SCI zijn gebaseerd op een  visie op  de mens met een  psychische  
kwetsbaarheid. 
 
 

1.2 Kwetsbare mensen 
Kwetsbare mensen hebben vaak beperkingen waardoor het voor hen moeilijk wordt mee te 
doen in de maatschappij. Een steuntje in de rug kan hen helpen bij participatie. Het gaat om 
verschillende doelgroepen als ouderen met een functiebeperking, mensen met een lichamelijke 
beperking, mensen met een verstandelijke handicap, dak -en thuislozen en mensen met een 
psychische handicap. Het gaat om mensen die gewoon deel willen uitmaken van de samenleving. 
Als burger, werknemer,  leerling, vriend en wijkbewoner. Niet als mensen met beperkingen maar 
als personen die kwaliteiten bezitten. Niet als mensen over wie gesproken en beslist wordt, maar 
als personen die zelf kunnen aangeven hoe ze willen leven. Met rechten en plichten als ieder 
ander zoals het recht op toegang tot algemene voorzieningen, een respectvolle bejegening, en 
de erkenning dat ze een betekenisvolle rol hebben in de maatschappij1. Deze mensen zijn niet op 
te delen in hokjes, er is veel overlap.  Lichaam en geest functioneren niet los van elkaar. 
Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat stress functioneert als de “motor” van veel 
psychische aandoeningen, en ook een risicofactor is voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, dat 
er een verband is tussen depressie en diabetes en kanker en depressie.  

. 

 

1.3  Mensen met een psychische kwetsbaarheid 
Van alle Nederlanders krijgt 40 procent in zijn of haar leven te maken met een psychische of 
psychiatrische stoornis. Mensen met psychische klachten of psychische stoornissen ondervinden 
vaker dan andere mensen problemen bij het deelnemen aan de maatschappij. Zo heeft de één 
meer problemen bij het organiseren van het dagelijks leven (zelfredzaamheid) en heeft de ander 
moeite om een plezierig sociaal leven te hebben. Nog steeds wordt er over psychische 
aandoeningen niet of nauwelijks gesproken.  Door deze  stigmatisering blijft de doelgroep liever 
anoniem. Mensen uit de doelgroep bereiken is daarom niet eenvoudig, zeker niet in de 
Achterhoek waar mensen in redelijk besloten gemeenschappen leven.  “Doe maar normaal das 
gek genoeg”.  Mensen met psychische kwetsbaarheden voldoen niet aan de maatschappelijk 
norm van geslaagdheid. Zij worden vaak buitengesloten omdat we hen niet willen  zien omdat 
dat daarmee onze eigen kwetsbaarheid in beeld komt. Soms worden mensen met een psychische 
kwetsbaarheid jarenlang aangesproken op hun onmogelijkheden, waardoor ze onder meer het 
risico lopen vastgehouden te worden in de rol van patiënt.  
 

  

                                                           
1
 Van der Hoeven, 2003 
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1.4 Doelgroep 
Mensen uit de doelgroep zijn op verschillende manieren actief binnen de stichting. Binnen de 
doelgroep is er een onderscheid te maken tussen mensen die als vrijwillig medewerker of als 
deelnemer actief zijn. 
 
Vrijwillige medewerkers 
Stichting Cliënten Initiatieven richt zich op mensen met een GGZ heden en- of verleden in de 
Achterhoek. De projecten/producten die zij aanbiedt zijn niet aandoeninggericht, waardoor deze 
voor alle cliënten met een psychiatrische of psychosociale handicap toegankelijk is. Naast deze 
ervaringsdeskundigen kunnen ook andere vrijwilligers actief aan de slag binnen de stichting. De 
enige voorwaarde is affiniteit hebben met de doelgroep. Door de onderlinge samenwerking 
worden de emancipatie van de (ex)cliënt en maatschappelijke (her-) integratie bevorderd. 
 
Deelnemers 
Deelnemers met een (ex) GGz achtergrond zijn mensen die veelal bekend zijn met (langdurige) 
psychische, psychiatrische of psychosociale problematiek. Veel deelnemers  hebben moeite met 
het structureren van hun dagelijkse bezigheden, bevinden zich in een sociaal isolement en 
hebben een laag zelfbeeld. Deelnemen aan activiteiten die voortvloeien uit de projecten van de 
SCI draagt bij aan het welbevinden van (ex) cliënten, maatschappelijke participatie  en het 
voorkomen en doorbreken van een sociaal isolement. Deelname aan een activiteit en/of inloop 
kan een eerste belangrijke stap zijn richting een actievere deelname binnen de samenleving 
waardoor zelfredzaamheid vergroot wordt. 

 

1.5 Participeren in de samenleving 
Mensen met een psychiatrische heden en/of verleden zijn prima in staat om deel te nemen aan 
de maatschappij. Daarin onderscheiden ze zich niet van andere mensen.  Dat is waar Stichting 
Cliënten Initiatieven voor staat. Het hebben van werk of dagbesteding komt de kwaliteit van  
leven ten goede. Ontplooiing, ergens bij horen, structuur hebben en meedoen zijn allemaal 
belangrijke ingrediënten om je goed te voelen. In de praktijk blijkt echter dat participatie en 
eenzaamheid belangrijke aandachtspunten blijven voor mensen met aanhoudende psychische 
problemen. Zij hebben meer moeite dan anderen om te leven, werken en wonen zoals zij dat 
graag willen. Vijfenveertig procent wordt door familie en vrienden of door professionals 
ondersteund bij participatie. Een kwart van de doelgroep krijgt hierbij geen ondersteuning. 
Onder participatie wordt verstaan: het ondernemen van activiteiten buitenshuis, sociale 
contacten, het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk. Veel mensen doen vrijwilligerswerk; 
veelal bij een cliëntenorganisatie of GGz instelling. De doelgroep maakt weinig gebruik van het 
WMO loket. Dit loket staat ver van deze mensen af, het is onbekend dat ze met vragen op 
verschillende gebieden terecht kunnen bij het loket van de gemeente2.  De SCI kan als 
onafhankelijke organisatie een grote rol spelen in de toeleiding naar en daadwerkelijke 
participatie van (ex)GGz cliënten. Een zelfstandige instantie als de Stichting valt onder eerstelijns 
voorzieningen en past hierdoor in de gedachte van de WMO. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Trimbos instituut 2012 
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2. Werkwijze Stichting Cliënten Initiatieven 
 
 

2.1 Kerntaak 
De kerntaak van de Stichting Cliënten Initiatieven is het stimuleren en ondersteunen van 
initiatieven van mensen met een psychiatrisch heden en/of verleden. 

 
De projecten/initiatieven die de stichting coördineert zijn allemaal cliëntgestuurd en richten zich 
op de gehele doelgroep. Dat houdt in: 

 dat de wensen en behoeften van de deelnemers centraal staan bij de keuze voor de 
activiteiten/projecten die worden georganiseerd. 

 dat veel van de vrijwilligers cliënt of ex-cliënt zijn en daardoor ervaringsdeskundig omdat zij 
de wensen en behoeften van de deelnemers begrijpen en kunnen invoelen. 

 dat deelnemers zeggenschap hebben in het totale beleid (de helft + 1 persoon van het 
bestuur bestaat uit ervaringsdeskundigen). 
 

De SCI wil (ex) cliënten de mogelijkheid geven hun ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren en 
ondersteunt deze initiatieven actief. Daarmee wil zij laten zien dat ook mensen met een 
psychiatrische heden en/of verleden uitstekend in staat zijn om te participeren in de 
maatschappij en laten  zien dat zij zich in die zin niet onderscheiden van andere mensen.  

 
De projecten/initiatieven moet de deelnemers kansen bieden op: 

 groei mogelijkheden; 

 empowerment/zelfreflectie; 

 zelfsturing; 

 positieve beeldvorming; 

 zinvolle tijdsbesteding en inzet ervaringsdeskundigheid. 
 

Daarnaast moet de activiteit/het project de deelnemers kansen bieden op de ontwikkeling 
van zelfredzaamheid en maatschappelijke en/of arbeidsparticipatie. 

 
Nieuwe initiatieven 
De keuze voor activiteiten/projecten komt tot stand op basis van voorstellen van (ex)cliënten aan 
de coördinator. Ook bestuursleden en de coördinator kunnen ideeën aandragen. Zij hebben 
immers veel contacten met de doelgroep. 

 
De coördinator gaat samen met de initiatiefnemer en/of vrijwilligers kijken of het project binnen 
de doelstelling van de SCI past. De Stichting faciliteert het idee. Zij geeft de initiatiefnemer de 
kans een project ook daadwerkelijk uit te voeren. De basis voor ieder initiatief is een Project 
Initiatief Plan (PIP). Dit is een document dat in grote lijnen aangeeft wat het initiatief behelst, 
waarin wordt aangegeven hoe het project binnen de doelstelling past, welke resultaten er 
worden verwacht, welke doorlooptijd er is, wat de geraamde kosten en subsidiemogelijkheden 
zijn en hoe het wordt opgezet. Met dit initiatief plan wordt het idee getoetst op uitvoerbaarheid 
en haalbaarheid. Deze PIP’s worden door het bestuur besproken en deze besluit al dan niet tot 
uitvoering. Na afloop wordt een PIP geëvalueerd. Een PIP is goed uitvoerbaar en biedt mensen 
kansen om te groeien en in regie te zijn, door de wisselwerking die er bottom-up vanuit de 
initiatiefnemer en/of zelfsturende team(s) is/zijn en de gelijkwaardigheid in de organisatie van de 
Stichting. Verderop in dit plan worden deze aspecten nader omschreven. 
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2.2 Persoonlijke groei 
Het motto van SCI is: "Een bloem heeft alleen een beetje water nodig om te groeien...." 
Binnen alle projecten/producten krijgen mensen de mogelijkheid te groeien.  De SCI is een 
ongebonden en onafhankelijke voorziening.  Zij is kleinschalig, werkt vooral met 
cliënten/vrijwilligers en is cliëntgestuurd. De SCI heeft een ondersteuningsaanbod, geen 
behandelingsaanbod. Het gaat om nuttige eigentijdse cliëntgestuurde sociale activering en 
activering richting werk, activiteiten, informatievoorziening en mee doen in de maatschappij.  De 
projecten/producten bieden vrijwilligers en deelnemers een concrete mogelijkheid tot 
ontwikkeling. SCI vindt dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen in overeenstemming met 
hun capaciteiten.  Mensen die meedoen binnen SCI geven zelf aan dat ze groeien naarmate 
zelfvertrouwen en zelfkennis toenemen. Mensen mogen en kunnen binnen de Stichting 
functioneren passend binnen hun eigen mogelijkheden en behoeften. Cliënten/vrijwilligers zijn 
zeer tevreden over de stichting. Zij geven onder andere aan dat de sociale contacten die zij met 
medevrijwilligers/cliënten en coördinator onderhouden zeer belangrijk zijn voor hun 
welbevinden. Daarnaast geven zij een aantal termen aan die typerend zijn voor het actief zijn 
binnen de stichting: acceptatie, veilig zijn, fouten mogen maken, eigen inbreng hebben, begrip, 
ruimte voor ideeën, gezelligheid, een band hebben met elkaar, zinvol, zelfvertrouwen, 
verantwoording nemen, (werk)ervaring opdoen, waardering en meedoen. 

 
Mensen groeien vaak door bij SCI, waarna ze na verloop van tijd binnen de Stichting de uitdaging 
aangaan iets nieuws te ondernemen of de SCI verlaten voor een uitdaging buiten de Stichting. 
Een aantal voorbeelden: een vrijwilliger heeft na een moeilijke periode weer 
secretariële/administratieve werkervaring opgedaan op kantoor en is uitgestroomd naar een 
betaalde baan in haar oude werkveld, een andere vrijwilliger heeft naast de werkzaamheden 
binnen de Stichting een studie opgepakt, weer een andere vrijwilliger is naast deelnemer bij 
Kunst en Cliënt, actief geworden in de commissie die dit project aanstuurt. 
 
 

2.3 Empowerment 
Stichting Cliënten Initiatieven staat voor cliëntgestuurde projecten waarin de mogelijkheden en 
kwaliteiten van mensen met een psychische kwetsbaarheid voorop staan. Empowerment is het 
uitgangspunt. Empowerment is een leerproces waarbij mensen meester worden over hun eigen 
bestaan en in toenemende mate zelf keuzes maken, gebruik makend van eigen krachten en 
mogelijkheden zoals elementaire sociale vaardigheden en een goed sociaal netwerk. 
Empowerment is de drijvende kracht achter zelfregie. Het stelt iemand in staat om zelf zijn of 
haar leven te bepalen. Een empowerende omgeving kan de ontwikkeling van zelfregie 
stimuleren. SCI gaat uit van het eigen vermogen van mensen om gewenste veranderingen in hun 
leven en leefomstandigheden aan te brengen, waarmee mensen regie op hun eigen leven 
(her)pakken.  
 
De projecten/producten van de Stichting liggen in handen van direct betrokkenen. Medewerkers 
worden op basis van vrijwillige participatie en aanmelding betrokken bij de concrete opzet en 
uitvoering van de projecten. De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding, de uitvoering, het 
beleid en het management ligt in handen van ervaringsdeskundigen, ondersteund door een 
professional. Door op deze wijze vorm te geven aan projecten en activiteiten worden (ex)cliënten 
ondersteund bij het groeien uit de patiënten/cliëntenrol en het innemen van hun plaats als 
burger in de maatschappij. Door ervaringen uit te wisselen werken  mensen aan hun eigen 
bewustwording, vergroten zij hun kennis over thema’s die voor hen van belang zijn en bouwen zij 
aan een positief zelfbeeld. Door zich in sociaal opzicht verbonden te voelen en steun te vinden in 
de directe omgeving, naast zinvolle wederkerige relaties, kunnen er individuele processen van 
toenemende zelfbeschikking, en een ontgroeien aan de patiënten/cliëntenrol ontstaan. Op 
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groepsniveau kan er sprake zijn van medezeggenschap binnen de verschillende projecten en 
medezeggenschap in de maatschappij. Bijvoorbeeld belangenbehartiging in de GGz en 
daarbuiten in een WMO-raad op gemeentelijk niveau. 

 
 

2.4 Zelfsturing als organisatiestructuur 
Om mensen de mogelijkheid te bieden actief te zijn, aan het werk te gaan voor zichzelf en 
anderen, zich te ontwikkelen, ergens bij te horen, sociale contacten op te doen,  waardering te 
ontvangen, zichzelf te ontplooien, structuur op te doen etc. is het noodzakelijk de organisatie van 
de SCI vorm te geven waarmee projecten/activiteiten uitgevoerd kunnen worden. De stichting 
werkt met zelfsturende teams binnen haar projecten.  Zelfsturing betekent respect voor ieders 
kennis, vaardigheden en ervaring, maar vooral ook een ieder de gelegenheid geven daarvan 
gebruik te maken om de beste resultaten te behalen en betrokkenheid te creëren.  Vrijwilligers 
binnen de teams zijn van a tot z betrokken bij de opzet en uitvoering van de projecten en dus ook 
primair verantwoordelijk voor de resultaten.  Alle teams vergaderen regelmatig om te bespreken 
welke taken en activiteiten er de komende periode uitgevoerd worden en door wie. Verder is dit 
overleg er om ervaringen (positieve en zaken waar men tegenaan loopt) uit te wisselen, van 
elkaar te leren en de werkwijze bij te stellen waar nodig. Er worden afspraken gemaakt over 
informatieoverdracht en terugkoppeling.  Gebleken is dat er in de zelfsturende teams behoefte is 
aan coaching van zowel individuen als van het team. Vrijwillige medewerkers worden 
ondersteund, en kunnen altijd een beroep doen op de professional vanuit de Stichting. Deze is 
mede verantwoordelijk voor de voortgang, de coördinatie en het realiseren van afstemming 
tussen en met samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld de gemeente. 

 
Organisatieniveau 
In de statuten staat opgenomen dat de helft (plus 1 persoon) van het bestuur bestaat uit 
ervaringsdeskundigen zodat ook op organisatieniveau aan het principe van zelfsturing gestalte 
wordt gegeven. Binnen de organisatie is het belangrijk doelstellingen vanuit de statuten en WMO 
en het maatschappelijke karakter van de Stichting te bewaken. Het bestuur stelt in 
samenwerking met de coördinator een begroting op voor het komende jaar en deze wordt na 
afloop van het jaar verantwoord  in een jaarrekening.  De zelfsturende teams dienen te worden 
gestimuleerd en bewaakt op onderlinge samenwerking en samenhang tussen 
projecten/producten. Zelfsturing vindt dus plaats binnen door de organisatie gestelde kaders. De 
teams leggen verantwoording af aan de organisatie, middels de coördinator. Bij de vorming en 
uitvoering van strategisch beleid worden alle vrijwilligers, medewerkers en bestuur  betrokken, 
uiteindelijke besluitvorming vindt plaats op bestuursniveau. 

 

 
2.5 Ervaringsdeskundigheid 
Stichting Cliënten Initiatieven werkt  voor en door mensen met een psychiatrisch heden en/of 
verleden die ervaring hebben opgedaan als cliënt in de GGZ. Ervaringsdeskundigen worden 
ingezet binnen de projecten/producten. Vaak is inzet van persoonlijke ervaring wanneer mensen 
niet alleen uit eigen ervaringen putten, maar zich ook baseren op ervaringen van anderen, een 
meerwaarde voor anderen. Dit omdat zij kunnen bijdragen aan het herstelproces van cliënten, 
omdat zij in staat zijn op basis van ‘gedeelde herinneringen, herinneringen van het ‘lichaam’ snel 
toegang te hebben tot de gevoelswereld en achtergrond van cliënten’3. Ervaringsdeskundigen 
kunnen fungeren als rolmodel  voor cliënten omdat zij een herstelproces hebben doorgemaakt 
en dat biedt hoop. Ervaringsdeskundigen beseffen wat de gevolgen van psychische problemen 
voor hun sociale leven kunnen zijn en hebben zelf vaak belemmeringen ondervonden om te 

                                                           
3
 Van Hoorn 2007 
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participeren in leven, leren en werken. Deze ervaringskennis is waardevol voor cliënten.4 
Bovendien versterkt het doordat het om lotgenoten gaat de laagdrempeligheid van de 
verschillende projecten. 
 
 

2.6  Coaching 
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 paragraaf 1.2 hebben kwetsbare mensen soms een steuntje in 
de rug nodig om te participeren. Om de zelfredzaamheid van psychisch kwetsbare personen te 
behouden en/of te bevorderen is het mogelijk dat  steuntje in de rug te ontvangen in de vorm 
van begeleiding.  De ondersteuning/begeleiding die Stichting Cliënten Initiatieven haar vrijwillige 
medewerkers biedt, vindt als genoemd plaats in de vorm van coaching. Deze coaching vindt 
zowel op individueel vlak plaats als binnen een team van mensen die werken binnen de 
projecten/activiteiten.  De coaching richt zich op basis van een combinatie van ondersteunende 
waardering, praktische hulp en gesprekken die zelfreflectie bevorderen en de relatie met het 
werk onderzoeken.  Wanneer mensen zich in hun werk goed voelen worden zij uitgedaagd zich 
als mens te ontwikkelen. Coaching kan bijdragen aan een beter gevoel over zichzelf, meer plezier 
in het leven, het verbeteren van relaties met anderen, loslaten van zorgen en stress. Coaching 
wordt uiteraard gegeven door de professional maar ook door en samen met 
ervaringsdeskundigen waardoor een omgeving ontstaat waarin empowerment tot volle bloei 
komt.  

 
 

2.7 Spanningsvelden 
De werkwijze van de Stichting levert individueel en in groepsverband veel op, het levert echter 
ook enige spanningsvelden op. Vrijwilligers werken in zelfsturende teams waarmee ze de 
projecten en/of activiteiten vormgeven  en realiseren. Zij zijn de medewerkers die de doelstelling 
van de Stichting proberen te bereiken. Tegelijkertijd gaat het om hun eigen empowerment, 
zelfontplooiing en participatie in de maatschappij en behoren ze tot de doelgroep van SCI en de 
WMO. Het werken met vrijwilligers maakt de organisatie kwetsbaar. Zij zijn immers geen 
betaalde medewerkers maar vormen wel de organisatie en zijn dus de kernmedewerkers van de 
Stichting.  Mensen met psychische kwetsbaarheden vinden het vaak moeilijk om te gaan met 
werk- en/of tijdsdruk. Welke eisen en verantwoordelijkheden mogen en moeten gesteld worden 
aan vrijwilligers?  Daarnaast kan er een spanningsveld ontstaan tussen zelfsturing en coaching: 
waar ligt ieders verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en de voortgang van het 
project/activiteit. Ook uitstroom en/of uitval onder de vrijwillige werknemers (hoe positief dat in 
geval van uitstroom ook kan zijn) kan de  voortgang van de organisatie en/of projecten 
belemmeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 GGZ Nederland, agenda ‘Inzet van ervaringsdeskundigheid’ 2011 
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3. Stichting Cliënten Initiatieven anno 2013 
 
 

3.1 Aanbod 
In dit beleidsplan worden voor de initiatieven die ontwikkeld zijn in de loop der jaren 
verschillende benamingen gebruikt. Al deze projecten/producten en/of activiteiten vormen 
gezamenlijk het cliëntgestuurde aanbod dat hieronder beschreven wordt. In paragraaf 2.1 wordt 
beschreven waaraan het aanbod moet voldoen en hoe nieuwe initiatieven hun oorsprong 
hebben. De projecten en/of activiteiten zijn nooit een doel op zich maar een middel om andere 
doelen als empowerment,  sociaal participeren,  deelname aan het maatschappelijk verkeer en 
zelfredzaamheid te bevorderen.  
 
Ervaringswijzer in de Achterhoek 
Ervaringswijzer biedt op een vernieuwende, leuke en zinvolle manier sociale activering en 
activering richting werk. Ervaringsdeskundigen bezoeken voorzieningen op het gebied van hulp, 
wonen, werk en vrije tijd en schrijven daarover een recensie die op internet 
(www.ervaringswijzer.nl) geplaatst wordt. Met deze eigentijdse voorziening verzamelt de SCI in 
de regio Achterhoek informatie en kennis en biedt deze via internet aan, aan een veel bredere 
doelgroep van GGz-cliënten en overig geïnteresseerden. Redacteuren blijven op de hoogte van 
wat er in de regio gebeurt, gaan erop uit om een voorziening te onderzoeken, ontmoeten nieuwe 
mensen, schrijven één recensie per maand plaatsen deze zelf op de website en nemen deel aan 
redactievergaderingen en worden gecoacht door een professionele regioteamleider. De 
deelnemers krijgen zo de mogelijkheid om verschillende vaardigheden te oefenen waar ze in hun 
dagelijkse leven ook veel baat bij hebben. Denk bijvoorbeeld aan het ontmoeten van nieuwe 
mensen, afstappen op onbekende voorzieningen, afspraken maken en nakomen, luisteren, 
vragen stellen en schrijven van teksten, vaardigheden opdoen met de computer en uploaden op 
een website, werken in een groep, structuur opbouwen in hun leven. Door middel van dit 
vrijwilligerswerk kunnen (ex)cliënten elkaar ontmoeten, participeren, ervaringen delen en zo 
elkaar goed geïnformeerd houden.  
 
Bureau Cliëntondersteuning 
 Dit sociaal juridisch bureau is informatief, ondersteunend op allerlei gebied  van vrijwilligerswerk 
tot juridische zaken, ervaringsdeskundig, laagdrempelig en aantoonbaar effectief wanneer het 
gaat om maatschappelijke participatie en arbeidstoeleiding van (ex)ggz-cliënten. Voor mensen 
met psychische kwetsbaarheid is het vaak lastig om bij reguliere zorginstellingen aan te kloppen 
of de juiste hulp te vinden. Informatie kan soms erg verwarrend en overweldigend zijn. Er is heel 
veel aanbod aan informatie. Maar het is niet eenvoudig om die informatie eruit te halen die 
iemand zoekt. Bureau Cliëntondersteuning is een laagdrempelige voorziening, gericht op het 
versterken van informatie, advies en cliëntondersteuning op het gebied van de GGZ. Bij Bureau 
Cliëntondersteuning werken ervaringsdeskundige professionals die ervaring hebben met 
psychische en psychiatrische problematiek. De speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen hebben 
zelf ervaring als cliënt in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en hebben geleerd om deze 
ervaringen in te zetten voor anderen.  
 
Www.hetthuishonk.nl 
Bij Het Thuishonk kan iedereen terecht die actuele en onafhankelijke informatie zoekt over de 
geestelijke gezondheid. De informatie is niet alleen bedoeld voor cliënten maar juist ook voor 
hun directe omgeving. Op de website www.hetthuishonk.nl is actuele informatie te vinden over 
wet- en regelgeving, regionale- en landelijke informatiebijeenkomsten, gespreksgroepen en links 
naar interessante websites. De site wordt beheerd door ervaringsdeskundigen en heeft meer dan 
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10000 bezoekers per jaar. Relevante tijdschriften, folders en brochures zijn beschikbaar op het 
SCI kantoor. Iedereen is van harte welkom om hiervan gebruik te maken. 
 
Kunst en Cliënt  
Kunst en Cliënt biedt psychisch kwetsbare mensen de mogelijkheid om binnen een veilige 
omgeving creatief bezig te zijn en andere mensen te ontmoeten. Er worden teken- en 
schilderlessen aangeboden en mensen zijn ook  in de gelegenheid om met ander materiaal, zoals 
bijvoorbeeld klei , aan de slag te gaan. Dit sociale activeringsproject wordt aangestuurd door een 
commissie van ervaringsdeskundigen. Er worden activiteiten georganiseerd zoals een expositie, 
meedingen naar een kunstprijs of  vervaardigen van een kunstkalender. Ook wordt er nagedacht 
en vorm gegeven aan het inrichten van de ruimte/werkplek en verdere creatieve mogelijkheden, 
bijvoorbeeld thematisch werken. Mensen kunnen hiermee maatschappelijk en sociaal  
participeren, zich onderscheiden, creatief en persoonlijk ontwikkelen en laten zien dat zij ook 
mee doen in de maatschappij en daarmee het stigma waarmee de (ex)GGz cliënt nog altijd te 
maken heeft te verkleinen en/of te doorbreken.  
 
Activiteitenproject  
Maandelijks worden allerlei activiteiten georganiseerd voor en door de doelgroep. De ene maand 
gaat het om een middagactiviteit bijvoorbeeld samen een film kijken, een high tea, 
spelletjesmiddag en jeu de boules , natuurlijk altijd onder het genot van een hapje en drankje. De 
andere maand is er gezamenlijk eten, van stamppot, Indische maaltijd tot een barbecue. 
Deelnemers betalen een kleine eigen bijdrage. Inbreng van deelnemers omtrent de activiteiten is 
zeer belangrijk, daar wordt zoveel mogelijk mee gedaan door het team dat de activiteiten 
organiseert. Zo is er  onder andere aangegeven dat er behoefte is aan het organiseren van een 
familiedag. Met het activiteitenproject wordt deze familiedag van A tot Z georganiseerd. 
Bedenken wat er gaat gebeuren (aan de hand van suggesties deelnemers), waar de financiële 
middelen voor deze dag vandaan kunnen worden, een projectplan schrijven, het organiseren en 
tenslotte gezamenlijk genieten.  
 
Organisatie SCI 
Ook de organisatie van de Stichting is een product op zich. De bedrijfsmatige kant wordt 
grotendeels  door vrijwillige medewerkers uitgevoerd en ondersteund. Werkzaamheden op het 
gebied van administratie, secretarieel werk, PR, bij- en onderhouden website en netwerken biedt 
doelgerichte coaching en training van arbeidsvaardigheden aan mensen binnen een beschermde 
en veilige werkomgeving.  
 
Klankbordgroep Raak!  
De klankbordgroep doet aan belangenbehartiging voor de doelgroep.  De leden van deze groep 
zijn allen ervaringsdeskundig en fungeren als achterban voor hun eigen doelgroep naar de 
Sociale Raad/WMO-raad. Raak! brengt de wensen en behoeften van (O)GGz-cliënten in beeld. 
Waar liggen deze wensen en behoeften? Raak! helpt bij het inzichtelijk maken van deze 
informatie en draagt op deze manier bij aan het goed –kunnen- functioneren van (O)GGz-
cliënten in de samenleving. Raak! omdat mensen met een psychiatrisch heden en/of verleden en 
andere mensen elkaar echt ontmoeten, raken, aanraken. Dat levert rake zaken op, zaken die er 
toe doen! Stof voor beleid, voor activiteit, preventie, voorlichting/bestrijding stigmatisering en 
voor samenwerking.  
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3.2 De mensen binnen en betrokken bij Stichting Cliënten Initiatieven 
In paragraaf 1.4 staat beschreven dat mensen uit de doelgroep op verschillende manieren actief 
zijn binnen de stichting. Dat er een onderscheid is  tussen mensen die als vrijwillig medewerker 
of als deelnemer actief zijn.  In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de doelgroep en/of alle 
mensen die binnen de stichting werken en/of aan activiteiten projecten deelnemen en/of 
diensten/producten afnemen. Al met al kan gezegd worden dat mensen uit de doelgroep de 
Stichting steeds meer weten te vinden. De mensen die binnen de stichting actief zijn, zijn voor 
98% ervaringsdeskundig. Deelname is zeer laagdrempelig, er is geen verplichting in de zin van 
een indicatiestelling. De stichting vervult daarmee duidelijk een ontstaan gat in de samenleving. 
 
Vrijwillige medewerkers 
Zoals gezegd richt SCI zich op mensen met een GGZ heden en- of verleden in de Achterhoek. 
Vrijwillige medewerkers zijn mensen die als vrijwilliger in de zelfsturende teams werken en de 
projecten/activiteiten uitvoeren. Zij werken volgens de in hoofdstuk 2 beschreven werkwijze. 
Veel van de medewerkers hebben ooit betaald werk gehad. Een groot deel wil dat ook graag 
weer. De arbeidsparticipatie van ggz-cliënten is echter minimaal terwijl het opleidingsniveau 
meestal wel goed is.  Landelijke cijfers geven aan dat 65% van de ggz-cliënten hoger onderwijs 
heeft gevolgd. Stichting Cliënten Initiatieven ziet dit terug bij haar medewerkers.  Bijvoorbeeld 
binnen het product organisatie SCI. In totaal zijn daar 8 medewerkers binnen verschillende 
functies werkzaam met zeer uiteenlopende werkzaamheden, van administratieve ondersteuning, 
PR, ict tot het schrijven van projectplannen, jaarplannen etc. Van deze 8 medewerkers hebben er 
2 een wetenschappelijke opleiding afgerond, 3 mensen hebben een HBO –opleiding, 2 een MBO-
opleiding en 1 een MBO+.   
 
Vrijwillige medewerkers zijn over het algemeen mensen uit de regio Achterhoek die hersteld zijn 
of zover zijn in hun herstelproces dat zij hun kunnen en willen participeren in de maatschappij 
ook in sociaal opzicht. Veel mensen die als medewerker bij de Stichting komen zijn op zoek naar 
geschikt, passend  en uitdagend  werk en/of zijn toe aan een volgende stap na de reguliere GGZ 
dagbesteding. Dit kan zijn in het kader van re-integratie. Verder zijn er mogelijkheden  voor 
participanten binnen de SCI. Participanten zijn mensen die in de bijstand zitten en van de 
gemeente –tijdelijk- niet hoeven te solliciteren vanwege hun psychische kwetsbaarheid en hun 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen alle projecten zijn ruim 35 vrijwillige medewerkers 
actief (waaronder een aantal participanten en re-integranten).5 
 
Deelnemers 
In paragraaf 1.4 staat uitgebreid de doelgroep deelnemers omschreven. Deelnemers maken 
gebruik van de activiteiten die door de zelfsturende teams van vrijwilligers vormgegeven worden.  
Het gaat om meedoen in de samenleving, waar het in de WMO om draait. Van belang is echter 
altijd de persoonlijke groei van mensen zoals beschreven in paragraaf 2.2. Persoonlijke groei en 
maatschappelijke en sociale participatie zijn altijd de uitgangspunten bij deelname aan 
activiteiten, waarbij deelnemers ondersteund worden door ervaringsdeskundige vrijwilligers. 
Voorbeeld van deelnemers zijn  mensen die schilderen, tekenen en/of creatief zijn binnen Kunst 
en Cliënt , of mensen die mee doen aan een activiteit van het Activiteitenproject. 
 
Cijfers wijzen uit dat 55% van de doelgroep geen passende vorm van dagbesteding heeft. De 
Stichting tracht met haar werkwijze onderscheidend te zijn waarmee mensen passende 
dagbesteding wordt geboden. Projecten/activiteiten zijn door en voor (ex) cliënten, waardoor 
activiteiten van hen zelf zijn, betrokkenheid wordt gecreëerd en mensen vaak uit zichzelf een 
steentje bijdragen en (persoonlijk) groeien. Het komt regelmatig voor dat mensen vanuit de 

                                                           
5
 Februari 2013 



13 
 

positie van deelnemer groeien naar vrijwillig medewerker. Mensen kunnen ook deelnemer en 
medewerker zijn. Er zijn circa 35 deelnemers aan de activiteiten. 
 
Klanten 
Klanten zijn (ex)cliënten die gebruik maken van Bureau Cliënt Ondersteuning. Het steunpunt 
biedt verscheidene diensten aan op het gebied van individuele ondersteuning: informatie en 
advies, vraagverheldering, kortdurende en kortcyclische ondersteuning en/of begeleiding en 
formulierenhulp. De mensen die hiervan gebruik maken komen vaak in eerste instantie alleen 
voor genoemde diensten, maar de praktijk wijst uit dat een volgende stap richting 
activiteiten/projecten  (ook bij andere organisaties) snel gemaakt wordt, de outreachende 
werkwijze werkt hier zeker aan mee. Op jaarbasis maken ongeveer 100 mensen gebruik van het 
Bureau Cliënten Ondersteuning. 
 
Afnemers 
De websites Het Thuishonk en Ervaringswijzer zijn opgezet als informatievoorzieningen naar de 
doelgroep en hun directe omgeving. De mensen die informatie via deze sites verkrijgen zijn 
afnemers. Hetthuishonk.nl  heeft meer dan 10.000 unieke bezoekers per jaar, 
www.ervaringswijzer heeft meer dan 40.000 unieke bezoekers per jaar. Daarnaast doen ook 
WMO-raden, beleidsmedewerkers, politici  e.d. een beroep op de Klankbordgroep Raak! Hiermee 
nemen ook zij informatie af. 

 
Stagiairs 
Stichting Cliënten Initiatieven biedt stageplaatsen aan schoolstagiaires vanuit allerlei opleidingen. 
Er zijn 2 HBO-stagiairs, vanuit de HAN Nijmegen, studierichting Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening  en Saxion Deventer, studierichting Sociaal Juridische Dienstverlening. 

 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) en een 
algemeen bestuur (bestuursleden). Zij fungeert als klankbord, ondersteuner en toetssteen voor 
de coördinator, is werkgever en eindverantwoordelijke. Zij vergaderen minimaal 6 keer per jaar 
in aanwezigheid van de coördinator. De vrijwilligers die het bestuur bemensen bestaat voor 50% 
plus 1 persoon uit ervaringsdeskundigen. Bestuursleden zijn - om vermenging van belangen te 
voorkomen en om de noodzakelijke bestuurlijke afstand te waarborgen – in principe niet als 
vrijwilliger in één van de projecten werkzaam. Het bestuur bestaat uit 8 vrijwilligers. 

 
Coördinator 
De coördinator draagt zorg voor de realisatie  van het beleid van de Stichting, stimuleert en helpt 
mee met het opzetten van  initiatieven/projecten en legt hierover verantwoordelijkheid af aan 
het bestuur van de SCI.  In totaal zijn meer dan 65 verschillende personen bij de Stichting actief.  
 
 

3.3 De organisatie 
In paragraaf 3.1 staat beschreven dat de organisatie SCI ook een project/product op zich is. Dit 
brengt ook een behoorlijk  risico met zich mee. Als mensen  zover gegroeid zijn dat zij een stap 
verder kunnen zetten is dat vrijwel altijd richting een betaalde baan; daarmee is het doel bereikt, 
maar verlaat ook een grote kennis- en ervaringsbron de organisatie. Voor de toekomst wil de 
Stichting dit risico spreiden door in te zetten op werken met een kwaliteitssysteem en  het –
beperkt- uitbreiden van professionele  uren waarmee de kwetsbaarheid van de organisatie en 
het uitvoeren van de projecten minder groot wordt. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 4 
paragraaf 4.2 en 4.3.  
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Zelfsturing binnen kaders zoals beschreven in hoofdstuk 2 vraagt om een relatief platte 
organisatie waarin verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd en al 
handelend gepraktiseerd kan worden. In de vorige paragraaf staat beschreven dat het bestuur 
beleidsbepalend is, waarbij ook de coördinator, gevoed door de medewerkers beleidsvoorstellen 
doet, gevoed door de medewerkers. De coördinator voert tezamen  met de medewerkers het 
beleid uit. Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en de 
functiebeschrijving van de coördinator. De komende jaren zal met het opzetten van een 
kwaliteitssysteem hier meer body aan gegeven worden. Hoofdstuk 2 van dit beleidsplan kan ten 
dele gezien worden als beleid met betrekking op de vrijwillige medewerkers en deelnemers. 
Maar ook hier wil de Stichting meer structuur aan geven door in te zetten op een 
kwaliteitssysteem.  De SCI valt onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
 
 
Organogram SCI 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 

      
     

       

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

3.4 Financiën  
In 2009 heeft SCI voor het laatst subsidie ontvangen vanuit 7 gemeenten uit de Achterhoek, in 
het kader van de WMO. Het bestuur heeft omdat de Stichting op dat moment een aanzienlijk 
vermogen had (opgebouwd uit niet WMO-gelden) besloten haar verantwoording te nemen en 
geen beroep te doen op maatschappelijk geld voor de periode 2010-2013. Dit is met de 
betreffende gemeenten uitdrukkelijk gecommuniceerd om aan te geven dat de Stichting na deze 
periode indien noodzakelijk wel weer een beroep doet op subsidie. Stichting Cliënten Initiatieven 
draait anno 2013 op gereserveerde gelden voor haar vaste lasten. Daarnaast heeft SCI –
minimaal- inkomsten uit een aantal PGB’s. Wanneer het mogelijk is verzoekt de Stichting ook 
fondsen een bijdrage te leveren aan activiteiten.  Zo heeft zij in 2012 -2013 gelden ontvangen 
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van het VSB Fonds en Fonds Nuts Ohra voor het project Ervaringswijzer in de Achterhoek en in 
2012 een bijdrage van Zorgbelang Gelderland voor het organiseren van een bijeenkomst voor 
(WMO)-raadsleden en beleidsmakers door de Klankbordgroep Raak! Deze bijeenkomst wordt in 
de volgende paragraaf omschreven.  
De financiële administratie wordt door een vrijwillig medewerker bijgehouden in een 
boekhoudprogramma. De jaarrekening wordt elk jaar opgesteld door een accountantskantoor. 
De salarisadministratie is uitbesteed. 
 
 

3.5 PR- en marketing 
PR van SCI is vooral gericht op de beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid 
(zie hoofdstuk 1). Er wordt door de medewerkers/ervaringsdeskundigen voorlichting gegeven 
over de doelgroep. Zo is er in 2012 een bijeenkomst georganiseerd voor WMO- raadsleden en 
beleidsmedewerkers om hen daadwerkelijk kennis laten maken met het leven van mensen met 
een psychiatrisch heden en/of verleden. Op die manier konden beleidsmakers zich een beter 
beeld vormen en  vaststellen welke onderwerpen van beleid en activiteiten belangrijk zijn en bij 
kunnen dragen aan het goed functioneren van (ex) GGz cliënten in de samenleving. In het 
werkplan 2013-2015 van de klankbordgroep Raak! wordt meer vorm gegeven aan de PR door 
onder andere voorlichting uit te breiden op allerlei plaatsen, waaronder scholen, andere 
instellingen en gemeenten. Tevens wordt dan informatie gegeven over de doelstellingen van de 
Stichting. 

 
Nog steeds wordt er over psychische stoornissen niet of nauwelijks gesproken, terwijl in 
Nederland 41% van de bevolking ooit te maken heeft gehad  van een  psychische stoornis. Door  
deze stigmatisering blijft de doelgroep liever anoniem. Hen bereiken is daarom niet eenvoudig. In 
de marketing is het belangrijk om niet alleen de boodschap te richten en af te stemmen op de 
(ex) psychiatrisch cliënt maar ook op zijn- of haar omgeving, waarmee de mogelijkheden voor het 
bereik van de doelgroep vergroot worden. De SCI besteedt aandacht aan marketing in haar 
netwerk activiteiten, op vrijwilligersmarkten, via de vrijwilligersvacaturebanken, via de websites 
www.sci-achterhoek.nl en www.hetthuishonk.nl, via persberichten, folders, social media en via 
mond tot mond reclame door vrijwilligers en deelnemers. In de afgelopen 3 jaren hebben veel 
mensen uit de doelgroep de Stichting –weer- weten te vinden. Zoals gezegd zijn er ruim 65 
verschillende mensen actief bij de SCI en  worden daarnaast via Bureau Cliënt Ondersteuning 100 
(ex) cliënten ondersteund en vele anderen bereikt via internet. Vanwege de plannen die 
beschreven worden in hoofdstuk 4 is het belangrijk om actief te blijven investeren in marketing.  

 
 

3.6 Behuizing 
Stichting Cliënten Initiatieven huurde al jaren een gedeelte van een pand aan de Industriestaat 
32 te Doetinchem. Eerst van Radar, later van GGnet. Per 1 april 2013 heeft GGnet de Stichting 
echter de huur opgezegd. Met ingang van deze datum huurt de Stichting een ruimte van Wedeo 
aan de Terborgseweg 106 in Doetinchem. Een mooie locatie, dichtbij het openbaar vervoer en 
voorzien van ruime parkeergelegenheid. Op de oude locatie groeide SCI uit haar jasje, alle 
werkplekken waren bezet, de medewerkers zaten veel te dicht op elkaar en er waren geen 
mogelijkheden om nieuwe activiteiten/producten te ontwikkelen die om een ruimte vroegen . De 
nieuwe locatie biedt voldoende mogelijkheden tot uitbreiding en ontwikkelingen. 
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3.7 Samenwerking met andere organisaties 
Om ervaringen te kunnen delen, het wiel niet opnieuw uit te hoeven vinden en elkaar te 
versterken werkt en/of overlegd SCI samen met verschillende organisaties, zowel landelijk, 
provinciaal als regionaal/lokaal. Stichting Cliënten Initiatieven is lid van vereniging Geestdrift een 
overkoepelende, landelijke organisatie die Regionale Cliënten Organisaties (RCO’s) als de  
Stichting verbindt en versterkt. Deze vereniging wordt echter vanwege bezuinigingen opgeheven, 
de RCO’s die lid zijn worden ondergebracht bij een Regiokamer van het Landelijk Platform GGz 
(LPGGZ). Provinciaal wordt samengewerkt met Zorgbelang Gelderland. Zorgbelang Gelderland 
komt onder andere op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor burgers in 
Gelderland. De afgelopen jaren is er onder andere samen gewerkt aan het (O)GGZ spiegel 
onderzoek en de bijeenkomst Raak! Verder kunnen mensen die een klacht hebben over SCI 
terecht bij de klachtenopvang van Zorgbelang Gelderland. Regionaal en locaal wordt, wanneer 
dat aan de orde is, samengewerkt met verschillende organisaties als Iris Zorg, Gemeenten, Villa 
Eigen Bedreivigheid, Wedeo, Hameland, huisartsen, GGnet, UWV en welzijnsorganisaties. 
Daarnaast maakt SCI gebruik van kennis van organisaties als Movisie,  Spectrum, Trimbos-
instituut en  Per Saldo. 
 

. 
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4. Stichting Cliënten Initiatieven in 2016 
In dit hoofdstuk wordt de gewenste situatie beschreven die Stichting Cliënten Initiatieven in 2016 
gerealiseerd moet hebben. De huidige situatie zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3 is het 
uitgangspunt, in dit hoofdstuk kunt u lezen waar de Stichting de komende beleidsperiode hard 
mee aan de slag gaat. Dit hoofdstuk geeft daarmee richting aan alle medewerkers, bestuur, 
deelnemers en overige betrokkenen. De genoemde punten zijn in willekeurige volgorde 
opgenomen, de volgorde geeft geen prioriteit aan.  
 
 

4.1 Voldoen aan toenemende vraag 
De afgelopen 3 jaar is SCI uitgegroeid tot de organisatie als beschreven in hoofdstuk 2 en 3. De 
vraag naar onderscheidend (vrijwilligers) werk en/of dagbesteding waarbij mensen daadwerkelijk 
participeren neemt toe. De maatschappij vraagt ook aan mensen om mee te doen, te 
participeren.  De Stichting biedt mensen de mogelijkheid tot daadwerkelijke participatie 
waarmee mensen de regie op hun eigen leven weten te (her)pakken. Uitbreiding van het aantal 
vrijwillige medewerkers en deelnemers met een psychische kwetsbaarheid is het doel. De 
zelfsturende teams bestaan voor –minimaal-  80% uit mensen uit deze doelgroep.  

 
 

4.2 Sterkere organisatie 
In 2013 werkt de Stichting met één beroepskracht (0.65 fte). Daarmee is de Stichting kwetsbaar; 
vakanties en/of ziekte en dergelijke zijn moeilijk op te vangen, verder is de organisatie behoorlijk 
afhankelijk van 1 persoon.  Om de kwetsbaarheid te verkleinen, te voldoen aan de toenemende 
vraag en het blijven leveren van kwaliteit zal in de komende periode ingezet worden op het 
genereren van financiële mogelijkheden om het aantal beroepskrachten uit te breiden.  In 2016 
werkt de stichting met minimaal 3 beroepskrachten (coaches) waarmee SCI staat als een huis. 
Een coördinator, een administratieve kracht/coach ter ondersteuning van de organisatie en een 
projectcoach. Een goed gefundeerd huis met als basis de nu gehanteerde doelstellingen en de 
nog verder vormgegeven en gedragen werkwijze. Ervaringsdeskundigheid is voor de aanstelling 
van de beroepskrachten geen eis, wel een pré. Bij gelijke geschiktheid op basis van kennis en 
kunde krijgt de kandidaat met een psychische kwetsbaarheid voorrang bij benoeming.  

 
 

4.3 Kwaliteit 
Er bestaat momenteel nog geen document kwaliteitskenmerken voor regionale 
cliëntenorganisaties als SCI. Om meer inzicht, body en structuur aan en in de gehele organisatie 
te brengen heeft het bestuur besloten te gaan werken met het kwaliteitssysteem HKZ.  Het 
kwaliteitssysteem mag geen afbreuk doen aan zelfsturing als organisatieprincipe, maar zal een 
leidraad zijn voor kwaliteit. Er worden vanuit het HKZ kwaliteitssysteem in onderlinge 
samenhang diverse kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld en procedures vastgelegd. Kwaliteit is 
simpel gezegd: “doen wat je belooft” .  Om aan (vrijwillige) medewerkers, deelnemers, collega-
instellingen, re-integratiebedrijven, subsidiegevers en fondsen te laten zien dat  SCI doet wat zij 
belooft, zal zij eind 2013 beginnen met het ontwikkelen van het HKZ kwaliteitssysteem zodat  in 
2016 de Stichting werkt volgens het systeem.  
 
 

4.4 Samenwerking met organisaties met een soortgelijke doelgroep 
Stichting Cliënten Initiatieven staat open voor allerlei vormen van samenwerking met andere 
organisaties in de Achterhoek. Er bestaat een overlap aan doelgroep met verschillende 
organisaties, samenwerking kan voor de doelgroep leiden tot een verbetering van participatie.  
Bij het tot stand komen van samenwerking staat SCI voor haar doelstellingen, werkwijze en voor 
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haar (vrijwillige) medewerkers en deelnemers. De werkwijze in samenwerkingsvormen blijft 
herkenbaar, evenals de korte lijnen tussen de organisatie en de zelfsturende teams. Juist omdat 
dit de kracht is van SCI en daarmee participatie voor de doelgroep bereikt wordt.  
 
 

4.5 PR en Marketing 
In aanvulling op paragraaf 3.5 waarin de PR en Marketing anno 2013 wordt beschreven is het 
voor de komende beleidsperiode van belang een gedegen PR en marketingbeleid te ontwikkelen. 
De websites van de Stichting zijn en blijven (naast de ervaringsdeskundigen die zorgen voor 
mond tot mond reclame) één van de belangrijkste visitekaartjes van de organisatie. Informatie 
wordt blijvend actueel gehouden. In de komende periode wordt ingezet op de PR door onder 
andere voorlichting uit te breiden op allerlei plaatsen, waaronder scholen, andere instellingen en 
gemeenten. Tevens wordt dan informatie gegeven over de doelstellingen van de Stichting. De 
marketing is uitdrukkelijk gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun 
omgeving, waarmee de doelgroep de SCI weet te vinden.  
 
 

4.6 Integratie verschillende doelgroepen 
Naast het richten op samenwerking met organisaties waar een overlap is met de doelgroep gaat 
de Stichting ook kijken of er samenwerking mogelijk is gericht op integratie met andere 
doelgroepen/organisaties met als doel vermaatschappelijking. Er ligt bijvoorbeeld het 
projectplan (K)ook Samen! op de plank waarmee de doelgroep de mogelijkheid wordt geboden 
om binnen een veilige omgeving culinair, budgettair en creatief bezig te zijn met het 
(voor)bereiden van een menu. Naast sociale activering en activering richting werk biedt het 
initiatief gasten de gelegenheid andere mensen te ontmoeten en onder het genot van een 
betaalbare en gezonde maaltijd te integreren met andere doelgroepen, waaronder senioren. 
Verder wordt gekeken of er een (afgebakende) vorm van samenwerking aangegaan kan worden 
met de (O)Ggz doelgroep van Villa Eigen Bedreivigheid.  Afgebakend omdat voor de doelgroep 
van de Stichting het werken vanuit een veilige omgeving van groot belang is. 
 
 

4.7 Financiële toekomst 
In paragraaf 3.4 staat beschreven dat Stichting Cliënten Initiatieven anno 2013 geen beroep doet 
op subsidie in het kader van de WMO. Zij draait op gereserveerde gelden voor haar vaste lasten 
en ontvangt minimaal gelden uit PGB’s en subsidie vanuit fondsen. Om beschreven punten te 
realiseren en te zorgen dat de mensen uit de doelgroep daadwerkelijk kunnen –blijven- 
participeren en daarmee de regie op hun eigen leven kunnen (her)pakken  is het noodzakelijk 
vanaf 2014 weer een beroep te doen op subsidie in kader van de WMO. SCI beweegt zich op de 
prestatievelden van de WMO en is voor de gemeenten in de Achterhoek een goede partner in de 
uitvoering van deze wet waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Daarnaast biedt SCI de 
gemeenten kansen in kader van de decentralisatie van begeleiding naar de WMO om bij de 
Stichting op lokaal niveau ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie die dichtbij de 
doelgroep ligt te organiseren. Door de verbindingen die SCI legt met andere partijen en 
domeinen, zoals re-integratie, samenwerkingspartners en/of WMO-voorzieningen, wordt de 
begeleiding of coaching zoals de SCI dat noemt, meer doelmatig en effectief georganiseerd. De 
manier van werken van SCI leidt tot resultaat en is relatief goedkoop, zeker in verhouding tot wat 
haar werkwijze (beschreven in hoofdstuk 2 en 3) oplevert. Het werk wat Stichting Cliënten 
Initiatieven verricht heeft een preventief karakter, dat doorwerkt in mindere zorgconsumptie, 
dus minder kosten. Daarnaast stromen mensen door naar regulier werk. Dit bespaart de  
gemeenschap veel geld. 
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Met inkomsten uit subsidie realiseert de Stichting haar exploitatie. Zij zal haar zakelijke 
bedrijfsmatige instelling behouden en zuinig en kritisch omgaan met middelen. Waar mogelijk 
zoekt zij mogelijkheden tot het werven van extra inkomsten,  bijvoorbeeld door financiering door 
fondsen en mogelijkheden binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder wordt 
er gebruik gemaakt van eigen kracht. Bijvoorbeeld: SCI huurt geen schoonmaak in. Vrijwillige 
medewerkers pikken dit op tijdens het activeren naar werk. De automatisering en 
administratieve ondersteuning e.d. van SCI worden grotendeels door vrijwillige medewerkers 
uitgevoerd. Op deze manier wordt er veel geld bespaard en ondertussen worden mensen op een 
onderscheidende en actieve manier geactiveerd. 

 
 

4.8 Regionale functie 
Het werkgebied van SCI bestaat uit de 8 gemeenten uit de Achterhoek. De Stichting heeft een 
regionale functie. In onderstaande tabel staat aangeven welke vrijwilligers/deelnemers er uit 
welke gemeenten komen6.  Hierin zijn niet de afnemers/gebruikers van de websites 
(hetthuishonk en ervaringswijzer) en de circa 100 klanten van Bureau Cliënt Ondersteuning mee 
genomen. De klanten van het Bureau Cliënt Ondersteuning komen ook uit de Achterhoek.  Het is 
niet inzichtelijk waar de afnemers/gebruikers van de websites vandaan komen. De Stichting richt 
zich met haar projecten/producten op inwoners uit de 8 gemeenten. In de praktijk is er verschil 
te zien in afname van sommige projecten/producten met betrekking tot de regionale functie. Een 
aantal projecten/producten hebben een meer regionale functie dan andere.  Met betrekking tot 
de aanvraag tot exploitatie financiering wil de SCI zich richtten op de centrumgemeente 
Doetinchem. Het is voor SCI onmogelijk om naast de reguliere werkzaamheden contacten te 
onderhouden met 8 gemeenten, deze  te bezoeken en te informeren. Dat is organisatorisch en  
financieel gezien niet haalbaar. De Stichting wil de gemeente Doetinchem vragen dit 
organisatorische gedeelte als centrumgemeente op zich te nemen.  

 
 

Gemeente Vrijwilligers/deelnemers 

Aalten 2 

Berkelland 2 

Bronckhorst 4 

Doetinchem 36 

Montferland 5 

Oost Gelre 1 

Oude IJsselstreek 6 

Winterswijk 4 

Overige 
aangrenzende 
gemeenten 8 

 

                                                           
6
 Februari 2013 
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4.9 Implementatie 
De in dit beleidsplan beschreven plannen en termen worden in de organisatie geïmplementeerd en 
gebruikt. Als het gaat om beschreven termen,  gaat het om het benoemen van de werkwijze 
“zelfsturende teams” en  het gebruiken van de benaming. Werken met (vrijwillige) medewerkers en 
deelnemers in plaats van (ex)cliënten. Waarmee men als burger en niet als cliënt participeert. Deze 
benaming heeft een relatie tot en draagt bij aan empowerment, zelfregie, zelfredzaamheid, zelfzorg 
en zelfbewustzijn. 


