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1. Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de Stichting Bestaanskracht vastgesteld door het bestuur.  

In dit document legt het bestuur van de stichting verantwoording af over de resultaten in 
het afgelopen jaar. In het jaarverslag zijn de uitgevoerde activiteiten beschreven en is een 
overzicht opgenomen van inkomsten en uitgaven over deze periode. Dit doet zij ten opzichte 
van de doelstelling van de stichting en de ambities zoals verwoord in het beleidsplan 2021. 

Dit jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2021. 

2. Doelstelling 

De stichting zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van kwetsbare 
personen in de Nederlandse samenleving. Kwetsbare personen zijn mensen die extra hulp 
nodig hebben om zich te kunnen handhaven in de maatschappij. De stichting richt zich 
voornamelijk op personen met een lichamelijke, psychische, verstandelijke of sociale 
beperking.  

3. Activiteiten 

De stichting realiseert haar doelstelling onder meer door het verzamelen van de behoeften 
van de doelgroepen waar zij zich op richt en het hiervoor uitvoeren van projecten. 

Doelgroepen 

Het bestuur richtte zich in 2021 op met name op de doelgroep mensen met een psychische 
beperking. 

Projecten 

De stichting wil via projecten de kwaliteit van het bestaan van groepen personen met een 
bepaalde kwetsbaarheid verbeteren. Afgelopen jaar heeft de stichting het aantal projecten 
uitgebouwd en verbreed. Deze ambitie is vastgelegd in het beleidsplan 2021. De ambitie is 
om jaarlijks meer kwetsbare personen te kunnen bereiken met passende oplossingen die de 
kwaliteit van hun bestaan verbeteren. We doen dit via projecten en hanteren hiervoor een 
werkwijze, waarin we dit in vier stappen uitvoeren: 

• verkennen van de behoeften van een groep kwetsbare mensen; 

• in kaart brengen van concrete eisen en wensen van een oplossing voor een behoefte; 

• ontwerpen, ontwikkelen en in praktijk testen van een concept oplossing; 

• breder beschikbaar maken van de definitieve oplossing. 

Hieronder staat een overzicht van de projecten waarbij de stichting was/is betrokken.  

Projecten gerealiseerd/beëindigd in 2021: 

• Project Cliënt Vinder 

• Project Denktank Ontmoetingen Vlinderbuurt (deelplan 20) 

• Project Documentaire De Weg Kwijt 

Projecten gestart/voortgezet in 2021: 

• Miles pilots (vervolg Project Cliënt Vinder) voor mensen met een ernstige psychische 
aandoening 

• Miles voor mensen met andere aandoeningen in hun hoofd 

• Project KOOK 
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Twee van de drie projecten (Miles pilots en Miles voor mensen met andere aandoeningen in 
hun hoofd) richten zich primair op mensen met een psychische beperking. Het project KOOK 
richt zich op mensen met een diversiteit aan beperkingen (met name sociaal en psychisch). 
Ten gevolge van de COVID-19 pandemie hebben projecten vertraging opgelopen of konden 
niet starten. In de bijlagen is een korte beschrijving van deze projecten opgenomen. 

4. Overige stichtingszaken 

Naast de inzet voor de doelgroepen heeft het bestuur ook een aantal zaken georganiseerd 
die nodig zijn voor het duurzaam en goed laten functioneren van de stichting.  

Zo wordt op het vlak van communicatie een beknopte website voor de stichting actueel 
gehouden, http://stichtingbestaanskracht.nl/, worden berichten gepubliceerd op onder 
meer de LinkedIn pagina van de stichting, https://www.linkedin.com/company/18804249, 
worden visitekaartjes door de bestuursleden gebruikt voor het uitwisselen van 
contactgegevens en het uitdragen van het doel van de stichting. Ook zijn er vele presentaties 
gegeven en publicaties in media gedaan over het werk in projecten en het werk van de 
stichting in het algemeen. 

De financiële administratie werkt goed voor het registreren van de ontvangst en besteding 
van financiële middelen voor de stichting, doelgroepen en projecten. Voor een aantal 
projecten is er in aanvulling op begrootte uren ook een registratie van bestede uren. Vanaf 
2022 is het de bedoeling om dit standaard voor elk project te doen. Voor elk project is er een 
financiële begroting en registratie van bestede financiële middelen. 

De stichting wil door middel van projecten de kwaliteit van bestaan van doelgroepen 
vergroten. Er is verkend met welk instrument dat beoogde resultaat systematisch kan 
worden gemeten. Hierbij is gekozen voor de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal 
(POS). Het is nog niet gelukt om dit voor een van de projecten toe te passen. 

Tot slot zijn er twee bestuursvergaderingen gehouden. 

5. Financiële positie 

In de verantwoordingsperiode waren de inkomsten van de stichting in totaal € 26.488,-- en 
de uitgaven, grotendeels voor doelstellingen, in totaal € 59.968,--. De continuïteitsreserve is 
met € 500,-- verhoogd en bedraagt nu € 2.500,--. 

Op basis van de financiële administratie en de schatting van de inzet in tijd zijn onderstaande 
overzichten samengesteld.  
 

Schatting van inzet in tijd en geld 
2021 

tijd (uren) geld (euro) 

mensen met een psychische beperking 6.7241  €         59718 

mensen met lichamelijke beperking 0  €                   0  

mensen met verstandelijke beperking 7861  €              250  

mensen met sociale beperking   16  €                   0  

Totaal 7.526  €         59.968 

 
 

 
1 Er is hieraan door studenten meer dan 5.000 uren bijgedragen aan het Project Cliënt Vinder. 

http://stichtingbestaanskracht.nl/
https://www.linkedin.com/company/18804249


Jaarverslag 2021   

 
- 4 - 

 

Schatting van de inzet in tijd en geld 
2021 

tijd (uren) geld (euro) 

mensen met een psychische beperking 89,4% 99,4% 

mensen met lichamelijke beperking 0% 0% 

mensen met verstandelijke beperking 10,4% 0,4% 

mensen met sociale beperking   0,2% 0% 

De beheerkosten van de stichting bedroegen € 3.107,-- (waarvan € 2.014,-- voor 
afschrijvingen). Van het totaal aan uitgaven is meer dan 95 % besteed aan het 
stichtingsdoel2. 

De jaarrekening met de balans, de resultatenrekening en de nadere toelichtingen zijn 
opgenomen in bijlage G. 

6. Bestuur 

Bestuurssamenstelling 
voorzitter : De heer M.P.W. van der Weg 
penningmeester : Mevrouw H.J. Kroeze 
secretaris : Mevrouw H. van der Weg 
algemeen bestuurslid : Mevrouw N.D. van der Weg 
algemeen bestuurslid : Mevrouw M. van der Weg 

De leden van het bestuur ontvangen als bestuurder geen beloning voor hun 
werkzaamheden. Wel is er sprake van een vergoeding voor gemaakte onkosten en 
verrekening van voorgeschoten bedragen. 

De in 2021 door bestuurders voorgeschoten bedragen voor onder meer de kosten van 
dienstreizen, kantoorbenodigdheden en communicatiemiddelen worden vergoed. De 
bedragen zijn in de jaarrekening aangegeven. 

Het is de bestuurders toegestaan als vrijwilliger voor projecten van de stichting te werken en 
hiervoor vanuit deze projecten een vrijwilligersvergoeding te ontvangen. Deze vergoeding 
moet dan beneden het wettelijk vastgestelde maximumbedrag zijn voor onbelaste  
vrijwilligersvergoedingen. In 2021 was dit maximumbedrag € 1.700,- per jaar. Wanneer dit is 
als betaalde kracht, dan is dit als inhuur via een verloner of als ZZP-er. De stichting neemt 
geen personeel in dienst. Als betaalde kracht wordt ten hoogste een marktconform uurtarief 
betaald. 

In 2021 hebben bestuurders zich als vrijwilliger incidenteel of structureel ingezet voor 
projecten (gezamenlijk ongeveer 1.500 uren) en hebben hiervoor een vrijwilligersvergoeding 
ontvangen. Verder hebben ook andere vrijwilligers (incl. studenten) voor projecten gewerkt 
(gezamenlijk bijna 6.000 uren) . In totaal zijn  Een deel van hen heeft ook een 
vrijwilligersvergoeding of een cadeaubon ontvangen.  
  

 
2 Indien de inspanning in tijd (vrijwilligersuren) financieel zou zijn gewaardeerd was dit percentage ruim hoger. 
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Bijlage A.  Beknopt overzicht van projecten 

In deze bijlage is een beknopt overzicht van de projecten opgenomen waaraan de stichting 
in 2021 heeft gewerkt. In de beschrijving komen in ieder geval de volgende aspecten naar 
voren: doel, doelgroep, uitvoering met wat is gedaan en waaraan wordt gewerkt en 
sponsoring met wie hebben financieel en in natura hebben bijgedragen.  

A.1. Project Cliënt Vinder 

Het komt regelmatig voor dat een cliënt met verward gedrag niet zelfstandig kan terugkeren 
naar de GGZ-instelling waar deze verblijft. Er is dan een verhoogd risico op ernstig nadelige 
gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke veiligheid van de cliënt. 

Het Project Cliënt Vinder beoogt cliënten met verward gedrag tijdig te vinden middels een 
Miles smartwatch en op passende wijze te vervoeren naar de instelling. Verder biedt de 
smartwatch cliënten allerlei functies ter versterking van de zelfredzaamheid. 

De instelling kan hierdoor cliënten vaker zelfstandige bewegingsvrijheid geven. Ook kunnen 
cliënten die net in een te hoge risicogroep vallen om onbegeleid naar buiten te mogen gaan, 
de vrijheid worden gegeven om zich onbegeleid te begeven op het terrein van de instelling. 
Verder kunnen cliënten mogelijk sneller worden verplaatst van een gesloten afdeling naar 
een afdeling met een lager regime (besloten of open). 

Cliënten willen graag onbegeleid buiten de afdeling te gaan om bijvoorbeeld in de omgeving 
te wandelen, om zelf boodschappen te doen of om een kopje koffie te drinken op een 
andere locatie. Wanneer ze buiten de afdeling waar ze moeten verblijven mogen gaan, dan 
ervaren ze weer iets van het leven waar ze om medische redenen van zijn buitengesloten. 

Het project maakt het mogelijk dat de kwaliteit van bestaan van cliënten wordt vergroot met 
meer bewegingsvrijheden en met meer zorg en veiligheid op maat. 

Uitvoering 

In het project is een app op een smartwatch voor cliënten, web-apps voor zorgverleners en 
een meldkamer en een passend vervoersoplossing ontworpen, ontwikkeld, 
geïmplementeerd en tijdens gebruik geëvalueerd en eventueel doorontwikkeld voor een 
twintigtal cliënten. Alle zaken die hierbij noodzakelijk zijn, zoals juridisch & ethische 
uitgangspunten, procesbeschrijvingen, ICT ontwikkeling, afspraken over beheer en 
instandhouding etc. worden door het project uitgevoerd.  

De uitvoering wordt gedaan door Stichting Bestaanskracht in samenwerking met de GGZ-
instelling Parnassia, Cliëntenraad Parnassia regio Haaglanden, Familieraad Parnassia Groep 
regio Haaglanden, Parnassia Groep, cliënten, familieleden van cliënten, docenten en 
studenten van De Haagse Hogeschool en Erasmus Universiteit Rotterdam-Rotterdam School 
of Management, personenvervoerder GGZ Vervoersdienst, ICT bedrijven Conclusion Zuyd en 
Nalta en andere (maatschappelijk betrokken) organisaties.  

Er is in 2021 gewerkt met veel vrijwilligers (inclusief meer dan 35 studenten). Dit was 
enerzijds om de kosten zo laag mogelijk te kunnen houden. Anderzijds konden we meer 
diepgaand en meer uitgebreid onderdelen van het project doordenken, ontwerpen en 
maken. 

Het was de bedoeling om voorafgaand aan 2021 een pilot met Miles bij Parnassia te starten. 
Helaas kon dit niet vanwege COVID-19. Gelukkig was het veilig genoeg om per maart 2021 
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de Miles pilot te starten. De looptijd was initieel van 1 maart tot 1 juli 2021, maar is 
gedurende de pilot in samenspraak met Parnassia vanwege COVID-19 verlengd tot 1 maart 
2022. 

De subsidieverstrekker ZonMw heeft toegestaan dat de duur van het project, zonder 
aanvullende subsidie, met 5 maanden mocht worden verlengd. Dit betekent dat het project 
op 28 juni 2021 is beëindigd. 

Het resultaat van het Project Cliënt Vinder is Miles. Dit is een app op een smartwatch voor 
mensen met een ernstige psychische aandoening die samenwerkt met een web-app voor 
een zorgverlener van de woonlocatie van de cliënt. Eventueel kan de ggz-instelling die 
gebruikt maakt van Miles de alarmmeldingen laten verlopen via een eigen meldkamer. Voor 
de meldkamer is er dan ook een web-app. Tot slot is een belangrijk onderdeel het kunnen 
ophalen van een ggz-cliënt die niet zelfstandig terug kan keren naar de ggz-instelling. Dit 
wordt verzorgd door de landelijke opererende GGZ Vervoersdienst of een passend 
vervoersoplossing die is / wordt ingericht door de ggz-instelling. 

Op 1 juli is tijdens de online Talkshow van ZonMw het boek "Op reis met Miles" overhandigd 
wat vertelt over het project en het gerealiseerde resultaat Miles. Het boek vertelt het 
verhaal van de Familie van der Weg die een reis begon om de kwaliteit van leven te 
verbeteren van hun zoon/broer en lotgenoten met een ernstige psychische aandoening. Het 
boek bevat verder verhalen van meer dan 30 mensen (zorgverleners, andere deskundigen, 
docenten en studenten) die met hun zijn gaan meereizen.  

Het boek heeft een drieledig doel:  

• Verantwoording aan ZonMw voor wat met de ontvangen subsidie is gedaan en hoe het 
idee over een oplossing is gerealiseerd. 

• Hartelijk bedankje aan de meer dan 200 mee-reizigers en 20 organisaties die met de 
familie zijn gaan meereizen. Door hun ondersteuning, meedenken en meedoen is het 
mogelijk geworden om de Miles Watch en alles wat hierbij hoort te ontwerpen en 
ontwikkelen. 

• Inspiratiebron voor alle mensen die rondlopen met een idee om het leven van mensen 
met een kwetsbaarheid of aandoening mooier te maken. 

Op 10 oktober is het eindverslag van het project ingediend bij ZonMw die op 24 december 
2021 heeft bericht dat deze is goedgekeurd (incl. financiële afrekening). 

Twee van de conclusies in dit eindverslag zijn: 

• Miles is een bruikbaar hulpmiddel voor ondersteuning van herstel met zorg op afstand 
en veiligheid op maat. 

• Er is behoefte aan een soort Miles oplossing vanuit andere zorgdomeinen. 

Hiermee is een intensieve periode van verkennen, voorbereiden, uitvoeren en realiseren van 
het project beëindigd. Hiermee is geen einde gekomen aan de Miles pilots bij Parnassia en 
GGz Breburg. Dit volgt later in dit document. 

Sponsoring 

Het plan van aanpak voor het project is goedgekeurd door de bestuurder en directie van 
Parnassia. Op grond hiervan heeft Stichting Bestaanskracht een subsidieaanvraag ingediend 

https://www.youtube.com/watch?v=DmQKCM_FZ08&list=PLVLrCQGxBmhddEjbN0MTPScwrL54zPXD6&index=10
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bij ZonMw3. Deze is op 14 december 2018 toegewezen. Het project is gestart op 28 januari 
2019 en is op 28 juni 2021 afgesloten. 

Het initiële projectbudget was 144.870 euro, waarvan 100.000 euro subsidie uit het 
actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag van ZonMw4. Tijdens 
het project is o.a. vanwege de verlenging van de looptijd en belemmeringen door COVID-19, 
de cofinanciering door Parnassia en Stichting Bestaanskracht vergroot, waardoor het totale 
projectbudget uitkomt op 197.700 euro. Parnassia heeft met 37.700 euro (deels in natura en 
deels financieel) bijgedragen en Stichting Bestaanskracht 60.000 euro in natura. Daarnaast 
hebben maatschappelijk betrokken bedrijven via kortingen op hun marktconforme tarief 
financieel bijgedragen aan het project. 

Communicatie 

Afgelopen jaar is er in diverse landelijke media aandacht besteed aan Miles: Dagblad Trouw, 
04 maart 2021; ICT & Health nieuwsbrief, 05 maart 2021; Algemeen Dagblad, 09 maart 2021; 
RTL Editie NL, 20 maart 2021. 

Ook heeft de stichting op allerlei manieren de projectaanpak en de werking van Miles 
gedeeld, zoals via Online Zorgtechnologiefestival van GGz Breburg (31 maart 2021; 
tafelgesprek 0:57:30 - 1:15:35 min); Online Kennisfestival over Technologie in Zorg & Welzijn 
(18 maart 2021); Podcast Miles (Science ON AIR): smartwatch voor mensen met een 
(ernstige) psychische aandoening (4 maart 2021) en Podcast Kwaliteit van Bestaan (Science 
ON AIR): instrument voor het meten van de kwaliteit van bestaand van alle mensen (4 maart 
2021). 

Prijzen 

Miles heeft uit meer dan 40 inzendingen de 2e Parnassia Groep innovatieprijs gewonnen. 
Een bijzonder mooi compliment van bestuurd, directie, leidinggevenden, zorgverleners en 
andere betrokkenen van Parnassia die Miles als kandidaat hadden ingezonden. Het 
geldbedrag van 3.000 euro is door de Parnassia Groep aan Parnassia gegeven om aan de 
zorgverleners te besteden die bij de Miles pilot betrokken zijn. 

Miles heeft vanuit het MVO programma van Conclusion Cares de 8e prijs gewonnen. Naar 
aanleiding hiervan heeft de stichting een donatie van 500 euro ontvangen. 

A.2. Miles voor mensen met een ernstige psychische aandoening 

De oplossing Miles, met name de app op een smartwatch voor mensen met een ernstige 
psychische aandoening die samenwerkt met een web-app voor een zorgverlener van de 
woonlocatie van de cliënt, is in de vorm van een pilot beschikbaar voor ggz-instellingen. Op 
basis van een pilot kan de ggz-instelling beoordelen of Miles toegevoegde waarde heeft voor 
de zorg aan cliënten. De Miles pilots worden ondersteund door vrijwilligers van de stichting. 
De kosten van deze pilots worden vergoed door de ggz-instelling. 

 
3 https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-
detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/client-vinder-voorkomen-van-
vermissingen-van-clienten-met-verward-gedrag/ 
4 De subsidie wordt volgens het volgende betaalschema aan de stichting overgemaakt: 2019 (40%), 2020 (40%), 
en 2021 (20%). Door de COVID-19 pandemie kon de start van de pilot bij Parnassia niet in 2020 plaatsvinden. 
Ter voorkoming van betalingsproblemen heeft ZonMw de tranche in 2020 verhoogd naar 50% van de subsidie 
en resteert er in 2021 nog 10% van de subsidie welke pas in 2022 is betaald. 

https://www.trouw.nl/zorg/hoe-houd-je-verwarde-mensen-op-het-pad-een-noodstop-om-de-pols-biedt-uitkomst~b21a7a59/
https://www.icthealth.nl/nieuws/miles-moet-dwalende-ggz-client-meer-zelfredzaamheid-bieden/
https://www.ad.nl/tech/nederlandse-smartwatch-moet-patienten-met-een-psychose-helpen~a256af0d/?referrer=https%3A%2F%2Fwatchmiles.nl%2F
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5220095/smartwatch-uitvinding-vader-zoon-horloge-psychiatrie
https://www.youtube.com/watch?v=2lxr9bWMQRI
https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/martin_hannah_vanderweg/
https://soundcloud.com/user-794290630/wetenschapnu-podcast-miles
https://soundcloud.com/user-794290630/wetenschapnu-podcast-shalock
https://soundcloud.com/user-794290630/wetenschapnu-podcast-shalock
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/client-vinder-voorkomen-van-vermissingen-van-clienten-met-verward-gedrag/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/client-vinder-voorkomen-van-vermissingen-van-clienten-met-verward-gedrag/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/client-vinder-voorkomen-van-vermissingen-van-clienten-met-verward-gedrag/
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A.2.1 Miles pilots 

In beginsel zou er alleen een Miles pilot bij Parnassia worden uitgevoerd. Vanwege 
publiciteit hebben meerdere ggz-instellingen gevraagd om eventueel een pilot te mogen 
uitvoeren. Dit betekent dat in 2021 een extra Miles pilot is gestart en dat er gesprekken zijn 
gevoerd met andere instellingen voor het starten van een Miles pilot in 2022. 

Hierna zijn de afzonderlijke pilots kort beschreven. 

Miles pilot Parnassia 

Het eerste deel van de Miles pilot bij Parnassia is uitgevoerd binnen het Project Cliënt 
Vinder. Het vervolg vanaf 28 juni 2021 tot maart 2022 is door Parnassia gefinancierd met 
cofinanciering door Stichting Bestaanskracht en maatschappelijk betrokken organisaties. 

De Miles pilot bij Parnassia wordt uitgevoerd bij zes afdelingen (gesloten, besloten en open) 
op het terrein van de Monsterseweg in Den Haag. Er worden ongeveer 20 smartwatches 
gebruikt door meer dan 25 cliënten. 

Tijdens de Miles pilot wordt praktijkonderzoek uitgevoerd om te bepalen in hoeverre Miles 
van toegevoegde waarde is voor de zorg aan ggz-cliënten en de effecten zijn op de 
zorgpraktijk. Het rapport met bevindingen en conclusies wordt in 2022 opgesteld en 
voorgelegd aan de stuurgroep en de betrokken bestuurder en directeur van Parnassia.  

Miles pilot bij GGz Breburg 

De Miles pilot bij GGz Breburg wordt uitgevoerd bij twee afdelingen, één in Dongen en één 
in Etten-Leur. Deze pilot heeft beperkingen en vertraging ondervonden van COVID-19. Eind 
2021 heeft deze ggz-instelling aangegeven in 2022 een doorstart te maken met de Miles 
pilot. 

Miles pilots bij andere ggz-instellingen 

Er zijn in 2021 diverse vragen ontvangen van andere ggz-instellingen om een Miles pilot te 
mogen uitvoeren. Er zijn diverse verkenningen uitgevoerd en voorbereidingen gestart. 
Vanwege allerlei oorzaken, met name COVID-19, starten deze Miles pilots pas in 2022. 

A.2.2 Miles voor specifieke ggz-cliënten 

De doelgroep waarvoor Miles is ontwikkeld zijn mensen met een ernstige psychische 
aandoening die verblijven in een langdurig intensieve behandelafdeling van een ggz-
instelling. Tijdens de opzet en uitvoering van het Project Cliënt Vinder is nagedacht over hoe 
andere mensen met een ernstige psychische aandoening met Miles kunnen worden 
geholpen. Daarnaast zijn er binnen de huidige doelgroep ook mensen die extra kwetsbaar 
zijn. Om deze reden zijn er verkennende onderzoeken uitgevoerd of Miles ook voor deze 
mensen geschikt (te maken) is. 

Miles voor mensen met een ernstige psychische aandoening en complexe problematiek 

In de doelgroep van mensen met een ernstige psychische aandoening die verblijven bij een 
ggz-instelling zijn er ook die te maken hebben met complexe problematiek (verwaarlozing, 
middelengebruik en suïciderisico). Deze groep mensen is extra kwetsbaar. In het plan van 
het Project Cliënt Vinder was opgenomen om te onderzoeken of door middel van Miles ook 
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deze mensen geholpen kunnen worden. Daarom is Parnassia nauw betrokken bij deze 
onderzoeken. 

In september is een eerste verkennend onderzoek gestart om in kaart te brengen of via 
sensoren in de smartwatch kan worden herkend of er sprake is van een van de complexe 
problemen. Dit onderzoek is begin november afgerond.  

Naar aanleiding van dit onderzoek start in 2022 een specifiek vervolgonderzoek naar Miles 
voor mensen met een ernstige psychische aandoening en een suïciderisico. 

Miles voor mensen met een ernstige psychische aandoening die ambulant zijn 

Ervaringsdeskundigen hebben aangegeven dat er ambulante cliënten zijn die te maken 
hebben met terugval (kortstondige opname in de kliniek) en die in een isolement raken 
(durven niet naar buiten). Voor deze ambulante ggz-cliënten zou Miles mogelijk een 
oplossing kunnen zijn.  

In september is een verkennend onderzoek gestart waarbij Parnassia met een Psychiater van 
wijkteams en leden van een FACT team betrokken zijn. De bevindingen van dit onderzoek 
worden in februari 2022 opgeleverd. 

A.3. Miles voor mensen met andere aandoeningen 

Naar aanleiding van aandacht voor Miles in de media heeft de stichting diverse verzoeken 
gekregen van instellingen en particulieren of Miles ook geschikt is voor mensen met andere 
aandoeningen. Omdat Miles specifiek is ontwikkeld voor mensen met een ernstige 
psychische aandoening die verblijven in een ggz-instelling heeft de stichting aangegeven dit 
nader te willen onderzoeken. 

Daarom zijn in september 2021 verkennende onderzoeken gestart om te bepalen of andere 
zorggroepen baat zouden kunnen hebben van (een aangepaste) Miles. Deze onderzoeken 
zijn in opdracht van de stichting uitgevoerd door studentengroepen die zorginstellingen 
en/of zorgverleners hebben betrokken. Het betreft de volgende onderzoeken: 

• Miles voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 

• Miles voor mensen met een verstandelijke beperking 

• Miles voor mensen met dementie 

De bevindingen van deze onderzoeken worden in februari 2022 opgeleverd. 

A.4. Project Documentaire De Weg Kwijt 

De impact van een ernstig psychiatrische aandoening is enorm, weten Salim (32) en zijn 
ouders en zusjes. Salim heeft schizofrenie en verblijft al een aantal jaren in een GGZ-
instelling. Soms raakt hij letterlijk of figuurlijk de weg even kwijt. Hij dwaalt dan uren, dagen 
en soms weken lang alleen rond. De eenzaamheid en doelloosheid van het bestaan maken 
de situatie schrijnend. De familie heeft een missie: de kwaliteit van leven te verbeteren van 
de 300.000 mensen als Salim.  

Documentaire De Weg Kwijt neemt je mee in het levensverhaal van Salim en zijn familie. We 
laten zien hoe het leven eruit ziet van iemand met een ernstig psychiatrische aandoening en 
de impact ervan op de persoon zelf, familie, zorgmedewerkers en de samenleving. 
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Het leven van Salim is een voorbeeld van een breder maatschappelijk vraagstuk: mensen die 
complexe zorg nodig hebben staan aan de zijlijn van de maatschappij. Personeelstekorten, 
marktwerking en het stigma ‘verwarde mens’ dragen hieraan bij. We nemen je mee in de 
staat van de psychiatrie en we werpen een blik op de toekomst: hoe kun je als professional, 
naasten en als samenleving de situatie ten goede veranderen? 

De familie van Salim heeft hiervoor de Stichting Bestaanskracht opgericht die samen met 
steun van ZonMw en veel meedenkers en meedoeners een E-health oplossing maken voor 
Salim en lotgenoten (zie: Project Cliënt Vinder).  

Uitvoering 

De documentaire werd geproduceerd door Het Haags Productiebedrijf in samenwerking met 
Stichting Bestaanskracht. Hiermee is medio 2019 begonnen met het script, de fondswerving 
en het betrekken van allerlei deskundigen. De eerste draaidagen hebben in het najaar van 
2019 plaatsgevonden. Tot begin februari 2020 waren de resterende draaidagen en werd de 
montage afgerond. De première van de documentaire stond gepland eind maart 2020 
tijdens de Week van de Psychiatrie. Vanwege de COVID-19 pandemie kon dit niet doorgaan. 
Vorig jaar is de documentaire op 9 oktober 2021 in première gegaan op TV West en tot en 
met 10 oktober (World Mental Health Day) vele malen herhaald op TV West. De 
documentaire is te zien via de link Docu De Weg Kwijt. 

Het verhaal van Salim en de familie in de documentaire wordt vanuit verschillende 
invalshoeken aangevuld door experts: Jim van Os, Parnassia Groep, Trimbos Instituut en GGZ 
Nederland (tegenwoordig genaamd: de Nederlandse GGZ). 

Bij het maken van de productie van de documentaire zijn betrokken: Salim en zijn familie, 
Het Haags Productiebedrijf, Stichting Bestaanskracht, Parnassia, een vrijwilliger van 
Parnassia, Stichting Socialrun, ZonMw, De Haagse Hogeschool, GGZ Nederland, Parnassia, 
GGZ Breburg en het Dijkje Nootdorp. 

Sponsoring 

De productie van de documentaire is gesponsord door Het Haags Productiebedrijf, Stichting 
Bestaanskracht, Stichting Socialrun, ZonMw, GGZ Nederland en De Haagse Hogeschool. 
Verder hebben de meeste organisaties ook bijgedragen in nature met de inzet van mensen 
en middelen. 

A.5. Project KOOK 

De gemeente Den Haag heeft workshops opgezet om de sociale cohesie in de wijk Ypenburg 
te vergroten. Onderzoek geeft aan dat er veel kwetsbare mensen in de wijk wonen die in 
een isolement leven. Stichting Bestaanskracht en HECHT Leidscheenveen-Ypenburg hebben 
deelgenomen aan deze workshops, hiervoor de handen ineengeslagen en het project KOOK 
bedacht.  

KOOK vindt eens per maand plaats. Een aantal wijkbewoners (hobbykoks) vormen samen de 
KOOK-groep. Hieraan doen ook kwetsbare mensen met bijvoorbeeld een sociale, psychische 
beperking mee. Afwisselend wordt de ene keer een maaltijd met elkaar en voor elkaar 
gekookt en gegeten. De andere keer wordt de maaltijd gekookt mét en voor een groep 
kwetsbare wijkbewoners. Het liefst in of nabij hun woonlocatie. Tijdens de maaltijd wordt 
een goed gesprek door een van de leden van de KOOK-groep gefaciliteerd door middel van 

https://www.omroepwest.nl/tv/aflevering/westdoc/170382342
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(gespreks)kaartjes of een leuke of verdiepende vraag. Belangrijk is dat iedereen aan tafel 
wordt gehoord en gezien. 

Wij geloven in de kracht van ontmoeting. We denken dat een gezamenlijk kook-project 
verbinding in de wijk tot stand brengt. We zien de kracht van een diverse, kleurrijke groep 
waarbij het verrijkend is om elkaars cultuur en keuken te leren kennen. Verder zijn we ervan 
overtuigd dat je sámen iets kan betekenen voor de mensen om je heen. Als KOOK-groep 
hebben we niet alleen aandacht voor elkaar, maar we willen ook uitdelen aan de wijk (in de 
vorm van een heerlijke maaltijd en een goed gesprek). 

Verder willen we andere wijkbewoners inspireren om vergelijkbare activiteiten te gaan 
uitvoeren (bijv. schilderclub, wandelclub, handvaardighedenclub) met kwetsbare 
wijkbewoners. 

Uitvoering 

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Bestaanskracht en HECHT Leidscheenveen-
Ypenburg5. In het najaar 2019 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 
Onderdeel hiervan was het in kaart brengen, informeren en bezoeken van organisaties die in 
de wijk voorzien in woonvormen voor kwetsbare mensen (Meddin, Gemiva, Fonteijnenburg, 
Anton Constandse) en organisaties die zich inspannen voor kwetsbare mensen (Voor Welzijn 
en Reakt). Verder is gewerkt aan het voorbereiden van de communicatie en werving van 
hobbykoks. Het vervolg hiervan zou plaatsvinden begin 2020 met een start van de 
hobbykoks in maart 20206. Vanwege de COVID-19 pandemie kon dit niet doorgaan. In najaar 
2021 zou het project opnieuw worden gestart. Helaas kon dit opnieuw vanwege COVID-19 
niet doorgaan. We hopen dat in september 2022 (driemaal is scheepsrecht) het project 
alsnog te kunnen starten. 

Sponsoring 

Stichting Bestaanskracht en HECHT Leidschenveen-Ypenburg hebben een projectplan 
opgesteld. Op grond hiervan is op 28 mei 2019 in het kader van de subsidieregeling Welzijn 
voor innovatieve,  kleinschalige en wijkgerichte initiatieven, een aanvraag voor subsidie 
ingediend bij de gemeente Den Haag. Deze is op 1 oktober 2019 toegewezen. We hopen in 
september 2021 alsnog te mogen starten, waarbij de eindverantwoording uiterlijk 1 
december 2022 moet worden ingediend. 

Het projectbudget is 10.205 euro. De financiering is samengesteld uit een subsidie van 8.365 
euro op basis van de subsidieregeling Welzijn voor innovatieve,  kleinschalige en wijkgerichte 
initiatieven van de gemeente Den Haag, via cofinanciering door Stichting Bestaanskracht ter 
grootte van 731 euro, cofinanciering door HECHT Leidschenveen-Ypenburg ter grootte van 
731 euro en financiering ter grootte van 378 euro door de deelnamebijdrage van de 
hobbykoks. De cofinanciering bestaat uit de inzet van mensen en middelen in natura. 

A.6. Project Denktank Ontmoetingen Vlinderbuurt (deelplan 20) 

Dit project is een vervolg op het Project Burendag 2018 Vlinderbuurt (deelplan 20). Tijdens 
het Project Burendag 2018 deelplan 20 is een eerste start gemaakt met ontmoetingen van 

 
5 http://hecht-lvyp.nl/kook/  
6 Vanwege de beperkingen in 2020 voor het project door de COVID-19 pandemie kon de geplande start niet in 
2020 plaatsvinden. We hopen na in september 2021 te starten. Er zijn geen extra financiële middelen nodig. 

http://hecht-lvyp.nl/kook/
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huidige (statushouders) en toekomstige bewoners van deelplan 20. Het huidige project 
beoogde om deze ontmoetingen verder uit te bouwen.  

Het ging om de bewoners van Deelplan 20 (Den Haag, wijk Leidschenveen-Ypenburg), 120 
vluchtelingen met een verblijfstatus (statushouders) die wonen in de groepslocatie aan de 
Koolwitjelaan, en de toekomstige ongeveer 500 buren die vanaf medio 2019 om hen heen 
komen wonen.  

Uitvoering 

Het project zou in najaar 2019 starten. De uitvoering is doorgeschoven naar begin 2020 
vanwege veranderingen in de begeleiding van de statushouders op locatie. Vervolgens is dit 
vanwege de COVID-19 pandemie een aantal keren doorgeschoven. Inmiddels wonen de 
statushouders niet meer in de Koolwitjelaan, maar zijn elders in Den Haag gehuisvest.  

Het project is daarom in 2021 gestopt en de resterende financiële middelen zijn 
gereserveerd voor nieuw te benoemen activiteiten voor de doelgroep vluchtelingen in de 
wijk Leidschenveen-Ypenburg. 
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Bijlage B. Jaarrekening 2021 met toelichtingen 
 

Balans Stichting Bestaanskracht     

     

ACTIVA Ref.   31-12-2021 
     

Vaste activa  €  € 
     

Materiële vaste activa     

Inventaris 1 1.660   

  0   

     1.660 
     

Vlottende activa     

Vorderingen 2 10.000   

Liquide middelen 3 6.322   

     16.322 

Totaal Activa    17.982 

     

PASSIVA Ref.   31-12-2021 
     

Fiscaal Eigen Vermogen  €  € 

Eigen Vermogen  4 15.482   

Continuïteitsreserve 5 2.500   

     17.982 
     

Langlopende schulden     

Schuld kredietinstelling  0   

Overige langlopende schulden  0   

     0 
     

Kortlopende schulden     

Crediteuren  0   

Overige kortlopende schulden  0   

     0 

Totaal Passiva    17.982 

 
Refertes: 
1. Dit bestaat met name uit 2 laptops (incl. toebehoren), printer en kantoormeubilair. 
2. Dit is de laatste tranche van een toegekende subsidie die pas in 2022 is betaald. 
3. Saldo per 31-12-2020 op de zakelijke rekening van de stichting. 
4. Dit bestaat grotendeels uit de aanwendingsfondsen voor projecten.  
5. Saldo van de continuïteitsreserve. Deze is in overeenstemming met de richtlijn Financieel 

Beheer Goede Doelen die aangeeft dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse 
kosten van de werkorganisatie mogen zijn. De vermelde reserve is nu ongeveer 0,8 maal de 
gemaakte kosten in 2021. In de komende jaren wordt deze als nodig opgehoogd. 
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Resultatenrekening Stichting Bestaanskracht    

     

 Ref.   2021 
  €  € 

INKOMSTEN     

Donaties en giften 6 22.142   

Subsidies 7 4.346   

Rente-inkomsten  0   

     26.488 
     

UITGAVEN     

Besteed aan doelstellingen 8 59.968   

Kosten van beheer en instandhouding 9 3.107   

Overige kosten  0   

     -63.075 

RESULTAAT 10   -36.587 

 
 
 
Refertes: 
6.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Donaties en giften € 

Project Cliënt Vinder 7.336 

Miles pilot bij Parnassia 2.283 

Miles pilot bij GGz Breburg 10.302 

Gift MPW van der Weg/HJ Kroeze - Stichting Bestaanskracht 1.200 

Sponsorkliks - Stichting Bestaanskracht 52 

Overige giften 969 

Totaal 22.142 

Subsidies € 

Subsidie ZonMw (PCV) -/-   10.000 

Subsidie ZonMw (PAOPCV) 3.676 

Subsidie gemeente Den Haag (PKOOK) 8.365 

Subsidie gemeente Den Haag (PDKWL) 2.305 

Totaal 4.346 

Besteed aan doelstellingen € 

Project Cliënt Vinder (PCV) 23.915 

Miles pilot bij Parnassia 21.510 

Miles pilot bij GGz Breburg 12.123 

Project Documentaire De Weg Kwijt (PDDWK) 2.420 

Totaal 59.968 
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9.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Negatief saldo. Dit is veroorzaakt door de besteding van financiële middelen die al in 2020 
gereserveerd waren (zie batig saldo 2020) voor besteding in 2021. Verder was de laatste tranche 
van ZonMw (PCV) subsidie (€ 10.000) in 2021 nog niet betaald. Begin 2022 is dit ontvangen. 

  

Kosten van beheer en administratie van de stichting € 

Communicatie 80 

Reiskosten 0 

Vergaderkosten 0 

Kantoorkosten 328 

Bankkosten 182 

Verrekening voorgeschoten bedragen door privé personen 503 

Afschrijvingen 2.014 

Overige kosten 0 

Totaal 3.107 
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Bijlage C. Jaarrekening 2020 en 2019 
 

Balans Stichting Bestaanskracht        

         

ACTIVA   31-12-2021     31-12-2020 
          

Vaste activa €  €    €  € 
          

Materiële vaste activa          

Inventaris 1.660      2.242   

    1.660       2.242 
          

Vlottende activa          

Vorderingen 10.000      13.676   

Liquide middelen 6.322      42.954   

    16.322       56.630 

Totaal Activa   17.982      58.872 

          

PASSIVA   31-12-2021      31-12-2020 
          

Fiscaal Eigen Vermogen €  €    €  € 

Eigen Vermogen  15.482      56.872   

Continuïteitsreserve 2.500      2.000   

    17.982      58.872 
          

Langlopende schulden          

Schuld kredietinstelling 0      0   

Overige langlopende schulden 0      0   

    0       0 
          

Kortlopende schulden          

Crediteuren 0      0   

Overige kortlopende schulden 0      0   

    0       0 

Totaal Passiva   17.982      58.872 
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Resultatenrekening Stichting Bestaanskracht       

         

   2021     2020 
 €  €    €  € 

INKOMSTEN          

Donaties en giften 22.142      63.026   

Subsidies 4.346      56.994   

Rente-inkomsten 0      0   

    26.488       120.020 
          

UITGAVEN          

Besteed aan doelstellingen 59.968      92.591   

Kosten van beheer en instandhouding 3.107      2.523   

Overige kosten 0      0   

Kosten van oprichting 0      0   

    -63.075       -95.114 

RESULTAAT   -36.587      24.906 

 


