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Petra van Buren:

‘’Als het vanuit cliënten 
en familie belangrijk is 
dan ga ik tot het gaatje’

Petra van Buren is directeur-bestuurder van 
Stichting KernKracht
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https://www.kernkracht.nl/


Ook Ypsilon actief in KernKracht

Klik hier voor het dubbelinterview met Wies van den 
Nieuwendijk en Petra van Buren
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Wies van den Nieuwendijk, 
contactpersoon Ypsilon regio Gouda e.o.

Wies van den Nieuwendijk:
‘Met de dingen die ik heb geleerd wil ik 

anderen helpen’

https://youtu.be/2cpY5VBPnmk


‘Ik ga morgen naar 
de wethouder. 

Ga je mee?’

7
lessen in 

regionale samenwerking:
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1. Zonder vertrouwen 
geen samenwerking

2. Cliënten en 
naasten vullen elkaar 

aan
3. Leer elkaar kennen!

4. Wees open en zorg 
voor verbindingen

5. Zonder individuele 
signalen geen 

collectieve 
belangenbehartiging

6. Zichtbaarheid 
maak je samen

7. Werk samen met 
de medezeggenschap 



Stichting KernKracht

• KernKracht is de Regionale Cliënten- en Naastenorganisatie (RCO) in de regio Midden-
Holland. In veel regio’s in Nederland is een RCO actief.

• Kernkracht komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben (zelf of in hun 
omgeving) met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke 
opvang en dak- en thuislozen. 

• Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie van deze doelgroep te versterken. 
• Binnen KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Hoor hier hoe wethouder Daan de Haas (gemeente Zuidplas) 
spreekt over KernKracht.
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https://kernkracht.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=YihjqTLEJMs
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Goede voorbeelden van samenwerking
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Ga op zoek in je eigen regio. Je kunt samenwerken met: 

• Adviesraden sociaal domein: meer over het werk van 

adviesraden

• Regionale cliënten- en naastenorganisaties (RCO’s) voor 

informatie, advies, ondersteuning en regionale 

belangenbehartiging. (Vraag bij de gemeente naar de RCO in jouw regio.) 

• Familie- en naastenraden: meer over hun werk

• Naastenorganisaties (zoals Ypsilon): MIND lidorganisaties

• Mantelzorgorganisaties in je eigen regio: MantelzorgNL

https://koepeladviesradensociaaldomein.nl/
https://mindplatform.nl/over-mind-platform/organisatie/familieraden
https://mindplatform.nl/over-mind-platform/organisatie/landelijke-lidorganisaties
https://www.mantelzorg.nl/organisatie-in-de-buurt/


Vind jouw 
samenwerkingspartners 

in de
MIND Atlas
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Klik hier voor de  MIND Atlas

De MIND-Atlas is een digitale kaart waarop cliënten- en 
naastenorganisaties, medezeggenschapsorganen en 
zelfregie- en herstelinitiatieven uit het hele land te vinden 
zijn. Je kunt zoeken op organisatiesoort, trefwoord of 
plaatsnaam. Een handige plek dus om te verkennen wat 
er in jouw regio aan organisaties is.

http://www.wijzijnmind.nl/mind-atlas
https://wijzijnmind.nl/mind-atlas
https://wijzijnmind.nl/mind-atlas
https://wijzijnmind.nl/mind-atlas


Kijk op de
Ypsilon 
Regiokaart

Met de Ypsilon Regiokaart kunnen 
Ypsilonvrijwilligers (laten) zien welke 
voorzieningen, organisaties en 
thematische ontwikkelingen in hun 
eigen regio belangrijk zijn.

Ook kunnen ze aangeven met welke 
organisaties hun afdeling contact 
heeft en bij welke thema’s hun 
afdeling actief betrokken is.
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https://www.ypsilon.org/regiokaart


Jenny de Jeu

Adviseur Sociaal domein bij Ypsilon
jdejeu@ypsilon.org

‘Versterken, verbinden en het ontsluiten 
van ervaringskennis en psychische 
kwetsbaarheid lopen als een rode draad 
door mijn werk en leven.’
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mailto:jdejeu@ypsilon.org


Achtergrondinformatie over goed samenwerken:
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Voor meer informatie, klik op de afbeelding

De brochure 'bouwstenen voor participatie en herstel’ 
is bedoeld als inspiratiebron bij het realiseren van sterke 
regionale netwerken rondom zelfregie. MIND beschrijft 
hier de bouwstenen voor participatie en herstel vanuit 
zelfregie die in elke gemeente of regio aanwezig zouden 
moeten zijn.

Movisie maakte een handreiking met 5 slimme 
strategieën voor lokale belangenbehartiging.
(Lees op blz. 17 in strategie 4 over lokaal samenwerken 
met andere organisaties)

https://mindplatform.nl/media/4854/download/MIND%20Bouwstenen%20voor%20participatie%20en%20herstel_def.pdf?v=1
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Zo-bereik-je-een-sterke-lokale-positie-als-patientenorganisatie %5BMOV-13763218-1.1%5D.pdf
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Op zoek naar goede voorbeelden en meer weten over 
regionale belangenbehartiging en beleidsparticipatie? 
Bekijk hier de publicatie 'Droom en Daad’. 
Met concrete voorbeelden en achtergrondinformatie. 

Uit de publicatie 'Droom en Daad'. Het laat zien hoe de 
verschillende regionale samenwerkingspartners georganiseerd zijn. 

https://mindplatform.nl/media/4008/download/-Droom%20en%20Daad%20WP%20COMO%20en%20MIND%20020719.pdf?v=1


Training en/of advies nodig?
Tweedaagse lobbystrategie-training MIND
• Op 15 juni en 23 september

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bewust beïnvloeden
• 2 online sessies verspreid over 2 cursusdagen

Het stelsel van zorg en welzijn in de regio
• 1 cursusdag

Worstelt jouw organisatie met regionale 
belangenbehartiging? 
Joop Beelen, adviseur regionale participatie, helpt!
• (06) 3830 3437 of j.beelen@pgosupport.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------

De vrijwilligersondersteuners van 
Ypsilon denken graag met je mee: 
088 0002120 of ypsilon@ypsilon.org

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fes_qmQsZ0WnOnrNQvjeAOcoBkjGExhMtrxc3V141rNUREROMURXQkdCQ0wzQVlSVzVMMlJHSUdSNS4u
https://www.pgosupport.nl/bewust-beinvloeden
https://www.pgosupport.nl/het-stelsel-van-zorg-en-welzijn-in-de-regio
mailto:j.beelen@pgosupport.nl
https://mindplatform.nl/
https://www.ypsilon.org/
https://www.pgosupport.nl/joop-beelen
https://www.pgosupport.nl/
mailto:ypsilon@ypsilon.org


Ypsilon is actief in de regio 

• Lees in YN hoe belangenbehartiger Thea 
Stokdijk het verschil maakt in Rotterdam.

• Lees in YN over de ontmoeting in Zeeuws-
Vlaanderen, met alle samenwerkingspartners.

• Lees in YN hoe Rita Loholter van Ypsilon 
Amsterdam, de belangen behartigt van jonge 
mantelzorgers.

• Lees in YN hoe Ypsilon Zeeland samenwerkt 
om herstel echt mogelijk te maken.
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https://www.ypsilon.org/download/?id=19759842
https://www.ypsilon.org/download/?id=19564741
https://www.ypsilon.org/download/?id=19507784


‘Als doel op zich is 
samenwerken onzinnig. 

Als middel kan het 
nuttig zijn.’
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Samenwerken is overschat

Blog van Jolanda van Dijk, adviseur bij 

https://www.pgosupport.nl/samenwerken-is-overschat


Advies, steun of een luisterend oor 
Bel 088 000 21 20 - elke werkdag van 10 tot 16 uur

Informatie
Kijk op www.ypsilon.org/belangenbehartiging  of bel 
088 000 21 20

Meer kennissessies
Kijk op www.ypsilon.org/kennissessie

Doneer of word lid
Klik hier voor informatie over de mogelijkheden

https://www.ypsilon.org/belangenbehartiging
http://www.ypsilon.org/kennissessie
https://www.ypsilon.org/aanmelden


Kennissessie 3

Donderdag 3 juni 2021

De Wet Langdurige zorg 
(Wlz): ‘Eindpunt of nieuw 

perspectief?’

https://www.ypsilon.org/kennissessie
https://www.ypsilon.org/kennissessie

