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Inleiding  
Stichting Door en Voor is er dóór en vóór mensen met een psychische, psychosociale en 

maatschappelijke kwetsbaarheid. Ervaringsdeskundige medewerkers van Stichting Door en Voor 

zetten zich in voor herstel en zelfregie van individuen, innovatie in zorg en welzijn, als ook voor 

maatschappelijke participatie en acceptatie.  

 

Terugblik en stand van zaken  
2016 was voor Stichting Door en Voor een roerig jaar, waarvan ook in 2017 en deels in 2018 de 

gevolgen nog goed merkbaar zijn. Interne veranderingen, uitbreiding van personeel en activiteiten, 

vragen van buitenaf, verschuivingen in het veld en snelle maatschappelijke ontwikkelingen leidden 

tot een hernieuwde plaatsbepaling. Het meebewegen met - en aanpassen aan - veranderingen kostte 

tijd en energie.  

Evengoed ging Door en Voor steeds door met het uitvoeren van haar activiteiten. Vaak met succes, 

soms met wat tegenvallende resultaten. In activiteiten die toenemend succesvol zijn, blijven we 

investeren. Daarbij moeten we meer dan voorheen investeren in het aantrekken en binden van 

gemotiveerde, ervaringsdeskundige vrijwilligers. Mogelijkheden omtrent uitkeringen, vergoedingen, 

(arbeids)participatie en re-integratie onderzoeken we, en proberen we te benutten. 

 

Blik op 2019 
In 2019 gaat Stichting Door en Voor verder op de huidige koers. Uiteraard kunnen we meer doen in 

regio’s waar extra financiering beschikbaar is: Zelfregiecoaching heeft in Den Bosch, Oss, Bernheze, 

Uden, Land van Cuijk en Helmond een ‘plus’.  

Cursussen herstel (Herstellen doe je Zelf ) en ervaringsdeskundigheid (Werken met eigen Ervaring) 

vormen blijvend aanbod.  

Als leverancier van de Crisiskaart® willen we in 2019 steviger inzetten op bevordering van het gebruik 

van crisiskaarten.  

Bevordering van maatschappelijke participatie geven we invulling via mogelijkheden die gemeenten 

(in het kader van de Participatiewet) en het UWV bieden.  

Zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties (gemeenten, scholen, stichtingen, etc.) 

hebben het nut en de noodzaak van onze voorlichting of training ontdekt. Hierop zullen in 2019 

activiteiten blijven plaatsvinden. 


