BESTUUR

Door en Voor. Beleidsvoornemens 2020
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
Sinds haar oprichting wil Door en Voor voor alle inwoners van gemeenten in Oost Brabant
beschikbaar zijn. De WMO-subsidies van vrijwel alle gemeenten in deze regio en het daarmee
bereikte schaalvoordeel maakten het zelfs ook altijd mogelijk om onze diensten aan te bieden aan
gemeenten waar slechts weinig inwoners een beroep op ons hoefden te doen.
Verschillende gemeenten weten de weg naar Door en Voor steeds beter te vinden. Ook hun
behoefte aan een intensievere samenwerking binnen het sociaal domein groeit.
Anderzijds ziet Door en Voor naast de gemeenten die dit regionale aanbod altijd als een voordeel
hebben beschouwd (waardoor zij het inrichten van eigen lokale voorzieningen achterwege konden
laten) ook een aantal gemeenten, dat een directer verband wil zijn zien tussen de door de gemeente
toegekende WMO-subsidie en de mate waarin dit ook ten goede is gekomen aan de eigen inwoners.
Beide ontwikkelingen leiden tot hoge verwachtingen, zowel wat betreft de beschikbare capaciteit en
kwaliteiten van onze ervaringsdeskundigen, als wat betreft ons bestuurlijk kader.
Voor een vrijwilligersorganisatie valt die opgave niet mee. Met professionalisering maakt de stichting
enerzijds extra kosten, terwijl de financiële dekking hiervan onder druk staat. Anderzijds past deze
professionalisering slecht bij het wezen van een vrijwilligersorganisatie.
Met vallen en opstaan probeert Door en Voor hierin een bewandelbaar pad te vinden.

Blik op 2020
Evengoed ging en gaat Door en Voor steeds door met haar activiteiten. We blijven daarbij investeren
in het aantrekken en binden van gemotiveerde, ervaringsdeskundige vrijwilligers. Geleidelijk aan zal
Door en Voor haar steven wel meer moeten richten op samenwerking met maatschappelijke
partners bij gemeenten die hiervoor voldoende (extra) financiering beschikbaar stellen.
In de gemeenten Den Bosch, Oss, Bernheze, Uden, Land van Cuijk heeft zelfregiecoaching een ‘plus’.
Cursussen herstel (Herstellen doe je Zelf ) en ervaringsdeskundigheid (Werken met eigen Ervaring)
vormen blijvend aanbod. Als leverancier van de Crisiskaart® blijven we inzetten op bevordering van
het gebruik van de Crisiskaart. Zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties (gemeenten,
scholen, stichtingen, etc.) hebben het nut en de noodzaak van onze voorlichting of training ontdekt.
Ook hierop zullen in 2020 activiteiten blijven plaatsvinden.

