
Subsidievoorwaarden en verantwoordingsformat 
Van toepassing op subsidies boven € 25.000 

LeS - Lokaal FAMEUS Tilburg 2018 

SUBSIDIE 

Deze kolom verder in te vullen door gemeente Deze kolom verder in te vullen door subsidieontvanger 

 

Tilburg  

 

1. Subsidieontvanger:  

GGz Breburg <alleen in te vullen bij wijzigingen> 

Kvk nr: 

 

IBAN nr: NL27RAB00143597302 

 

Naam contactpersoon: Roland Emmaneel 

 

E-mail:  info@ggzbreburg.nl 

 

Telefoonnummer: 06 46317225 

 

2. Subsidie: 

 

Jaarlijkse subsidie 

 

Programma van Eisen: Herstel en participatie voor 

 

mensen met psychische kwetsbaarheid 

 

Subsidieperiode 2018 

 

Subsidiebedrag € 71.295,-

  

Zaaknummer: 1132961 

  

3. Verantwoordingstermijn:  

Verantwoording uiterlijk 1 mei volgend op het Verantwoordingsjaar: Januari 2018-December 2018 
subsidiejaar indienen. 

 

BELEID & RESULTAAT 
4. Bestuurlijke doelstelling (impact): 
Bestuurlijk doel: inclusieve stad 

Onderwerp: Herstel en participatie GGZ 
Bestuurlijke doelen: 

- versterken zelfoplossend vermogen van inwoners, buurten en samenleving. 
- Agenda Sociaal 013: 

• Optimale kansen voor iedereen 

• In een wereld die mij ziet 

5. Beleidskader  (outcome): 

Regiovisie/spoorboekje Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang en collectieve preventie GGZ. 

Specifiek doel voor herstel en nazorg GGZ: 

(Her-)Positionering van herstel en nazorg binnen de keten psychiatrie en binnen het sociaal domein, regionaal en 
lokaal, om terugval in zwaardere zorg te voorkomen. 

In te vullen door subsidieontvanger: 

Beantwoord de volgende vraag: 

Hoe heeft de uitvoering van de activiteiten bijgedragen aan het realiseren van de hierboven specifiek genoemde 
beleidsmatige doelstelling? 



Door een brede inzet van ervaringsdeskundigheid en peersupport in al onze activiteiten binnen LeS-Lokaal werkt 
FAMEUS aan de doelstelling om herstel, ontwikkeling en ontplooiing zodanig te bewerkstelligen dat er binnen 
de keten van de psychiatrie en het sociale domein gezorgd wordt voor een vangnet waardoor nazorg 
beschikbaar is en inwoners gesteund worden hun eigen leven in te richten opdat ze de zwaardere zorg minder 
nodig hebben. FAMEUS doet dit middels het project LeS-Lokaal door cursussen aan te bieden in het kader van 
herstel en ervaringsdeskundigheid. Deze cursussen leveren een belangrijke bijdrage aan het bieden van hoop en 
perspectief en maakt dat mensen verder komen in hun herstel doordat ze zich meer bewust worden van hun 
eigen kwaliteiten en wensen. Het feit dat deelnemers ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn, met al hun 
kwetsbaarheden, maar ook hun eigen uitdagingen, zorgt ervoor dat zij weer kracht hervinden om nieuwe 
stappen te zetten in hun ontwikkeling. Onze ervaring is dat mensen daardoor zich sterker gaan voelen en 
minder beroep zullen doen op de zwaardere zorg. ( bijlage 1 met samenvatting evaluatie cursussen en  quotes 
van de deelnemers) 

Daarnaast bieden we mensen de mogelijkheid om als vrijwillige medewerker de mogelijkheid om zich te 
ontwikkelen. Door actief te zijn als vrijwillige medewerker in onze Organisatie, ontstaan er nieuwe sociale 
contacten, kunnen ze arbeidsritme op doen, oefenen ze met nieuwe rollen en ervaren dat ze er weer toe doen. 
Dit vergroot het zelfvertrouwen en bevordert het herstel en het oppakken van de eigen regie voor hun leven. 
FAMEUS stimuleert dat medewerkers zich dusdanig ontwikkelen dat de kansen op de reguliere arbeidsmarkt 
vergroot wordt. De mogelijkheid bestaat om tijdelijk als trainee betaald aan de slag te gaan, gericht op verdere 
ontwikkeling. Binnen FAMEUS wordt middels  coaching  en jaargesprekken gestimuleerd te werken aan een 
volgende stap buiten FAMEUS, maar zoveel mogelijk in eigen tempo en met eigen regie. ( Bijlage 2 voorzien van 
stukje van twee vrijwillige medewerkers en stuk over de doorgroeimogelijkheden van de (co)trainers)Gaby en 
Mandy 

Flexibel LeS-Lokaal is ingericht om inwoners van Tilburg kennis te laten maken met verschillende lessen en biedt 
inwoners kansen hun eigen kennis te delen met anderen. Leren en Samen doen staat centraal. Hierdoor ervaren 
de deelnemers dat ze niet alleen staan en dat het leerzaam en versterkend werkt om van elkaar te leren en 
elkaar te ontmoeten. Je gesteund voelen door peersupport is in de georganiseerde Summerschool en 
Winterschool duidelijk naar voren gekomen. Tijdens workshops kwamen thema's als eenzaamheid, terug naar 
werk, een netwerk opbouwen met regelmaat aan de orde. Het feit dat dit bespreekbaar is en je herkenning en 
erkenning vind bij anderen, wordt als heel waardevol ervaren. 

Alle drie deze belangrijke pijlers van LeS-Lokaal FAMEUS Tilburg dragen bij aan het versterken van eigen regie en 
het vergroten van het zelfvertrouwen en oplossend vermogen. Het gevoel er niet alleen voor te staan en dat 
jouw ervaring er toe doet en dat je als mens gezien wordt en gehoord wordt, zorgt voor een positief effect in de 
directe omgeving en vergroot daarmee ook de sociale veerkracht. Mensen durven meer op hun netwerk terug 
te vallen en kiezen mogelijk minder voor de zwaardere zorg. Wij zien een beweging dat mensen na een opname 
of ter voorkoming van een opname deel gaan nemen aan het aanbod van FAMEUS. Ook als nazorg na een 
ambulant behandeltraject, lijkt FAMEUS een goede aanvulling te zijn om te zorgen dat structuur en het gevoel 
ergens bij te horen, blijft bestaan. 

6. Beoogde effecten/resultaten (output): 

In 3 wijken in Tilburg is het Les-Lokaal gerealiseerd met onderstaande resultaten: 
- Mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen (middels peer support) zodat opschaling 

minder nodig is en afschaling van zorg mogelijk wordt; 
- Mensen helpen in hun hersteltraject waardoor mensen weer de regie over hun eigen leven kunnen 

oppakken en maatschappelijke participatie vergroot wordt; 
- Het vergroten van tolerantie in de wijken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

In te vullen door subsidieontvanger: 

Geef per beoogd effect/resultaat aan in hoeverre deze zijn behaald: 
Benoem de behaalde effecten/resultaten per indicator. 



• Op basis waarvan vindt u dat deze resultaten zijn behaald? 
Mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen (middels peer support) zodat opschaling minder nodig 
is en afschaling van zorg mogelijk wordt. 
Door mensen zonder indicatie gratis te laten deelnemen aan ons cursusaanbod van LeS-lokaal, zowel het vaste als 
het flexibele deel, zorgen we ervoor dat mensen, die behoefte hebben aan een vorm van peersupport, makkelijk de 
stap zetten om bij ons mee te doen. Mensen melden zich vanuit een intrinsieke motivatie zelf aan voor ons 
aanbod. Het is hun eigen keuze om hiertoe te besluiten en dit bevordert zeer duidelijk het resultaat. Mensen willen 
werken aan hun eigen herstel en ontwikkeling en hierdoor zijn de behaalde resultaten erg positief. Zie bijlage 1 
voor een weergave van ervaringen van cursisten. Vaak blijkt dat door cursussen mensen meer inzicht krijgen in de 
eigen situatie en mogelijkheden. Een eventuele behandelvraag wordt daarmee ook specifieker en wellicht minder 
intensief. 

Mensen helpen in hun hersteltraject waardoor mensen weer de regie over hun eigen leven kunnen oppakken en 
maatschappelijke participatie vergroot wordt 

Dit resultaat is direct zichtbaar op het moment dat mensen voelen dat ze als mens gezien worden en niet als client. 
Het feit dat mensen zelf kiezen welke cursus het beste passend is, gestimuleerd worden om zichzelf aan te melden 
en bijvoorbeeld naar een (nog) onbekend wijkcentrum te gaan, vraagt van mensen al eigen regie en participatie. Dit 
wordt dus direct in gang gezet. Door cursus te volgen samen met anderen, gegeven door mensen met eigen 
ervaringen als het gaat om psychische kwetsbaarheid, ervaren mensen dat ze niet de enige zijn en dat ze er als 
mens toe doen. Dit werkt sterk herstelbevorderend en ondersteunt in het opbouwen van een nieuw netwerk. Deze 
ingrediënten maken samen dat de participatie zal toenemen. Er komt meer vertrouwen door de hoop en het 
hernieuwde perspectief wat mensen krijgen. 

Het vergroten van tolerantie in de wijken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Dit resultaat is lastiger aantoonbaar. Het heeft vooral te maken met de subjectieve beleving van mensen of ze 
zichzelf meer geaccepteerd voelen. Binnen FAMEUS ervaren we wel dat er ook veel zelf-stigma is als het gaat om 
het ervaren of je geaccepteerd wordt in je omgeving. Door mensen als deelnemer, cursist, vrijwillige medewerker 
het gevoel te geven dat ze geaccepteerd worden zoals ze zijn en dat ze er als mens toe doen, maakt dat mensen 
zelf sterker worden en zelf een ander beeld vormen van de eigen kwaliteiten, kwetsbaarheden en uitdagingen. 
Streven is dat meer openheid over de eigen kwetsbaarheid er aan kan bijdragen dat mensen beter geaccepteerd 
worden. Om die reden staan wij erg achter het besef om ons gehele aanbod in de wijken aan te bieden en 
openheid over kwetsbaarheid op die manier te bevorderen. Hierdoor ontstaat er meer bekendheid en dit zou de 
tolerantie kunnen vergroten. 

7. Doelgroepen: 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

In te vullen door subsidieontvanger: 

• Welke doelgroepen zijn met deze subsidie bereikt? 
Wij bereiken geen specifieke doelgroepen, we zijn er immers voor alle inwoners van Tilburg en directe omgeving, 
die willen werken aan hun herstel en ontwikkeling. We zien wel veel mensen die in het verleden of recent zorg 
hebben ontvangen of nog ontvangen van de GGz of bijvoorbeeld gebruik maken begeleid wonen projecten ( RIBW, 
Chapeau woonkringen, Traverse, Amarant). 
Steeds vaker sluiten ook inwoners aan die door andere heftige ervaringen, denk aan verlies van dierbaren, 
relatiebreuken, financiële problemen, bij ons aankloppen om weer in beweging te komen via een cursus of 
vrijwilligerswerk. Ook bereiken we naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid die zich graag willen 
inzetten voor anderen. Naar aanleiding van deze vraag is de nieuwe cursus Inzet Ervaringsdeskundigheid voor 
naastbetrokkenen ontwikkeld. 

Opvallend was dat de cursus de WRAP met regelmaat gevolgd wordt door mensen die regulier aan de slag zijn op de 
arbeidsmarkt, maar toch graag aandacht wilde besteden aan persoonlijk herstel. Om ook voor hen een passend 
aanbod te bieden, draait de cursus de WRAP in de avond. 

• Op welke wijze? 

We zijn een erg naar buitengerichte Organisatie en komen dus vaak en intensief in aanraking met organisaties die 
mensen begeleiden of kennen die mogelijk interesse zouden kunnen hebben bij een van onze cursussen. Denk aan 



maatschappelijke organisaties, ambulante teams GGz, politie, huisartsen, RlBW  etc.  Door de cursussen te 
verzorgen in de wijkcentra ontstaat ook daar meer bekendheid. Onze ervaring is dat de meeste deelnemers via via 
en door ons actief netwerken horen van ons aanbod en dan zelfde stap maken en zich aanmelden. Ook onze 
informatie-bijeenkomsten, vermeld op de site worden inmiddels goed bezocht, ook door potentiele deelnemers, 
soms samen met een begeleider van een instantie. 

ACTIVITEITEN & PRESTATIES 
8. Prestaties (activiteiten): 

Aanbod LesLokaal in 3 wijken: 

- Tilburg noord (in de Ypelaer) 

- Reeshof (in de Heyhoef) 

- Trouwlaan/uitvindersbuurt (in het Zuiderkwartier) 

Basisaanbod: 

12 hersteltrainingen/cursussen, verwacht aantal deelnemers: 140 
Ureninzet: 843 uur 

Inzet vrijwilligers: 192 uur 

Flexibel aanbod: 

Dit aanbod wordt samengesteld op basis van de vraag, verwacht aantal deelnemers: 100 - 150 
Ureninzet: 130 uur 

Inzet vrijwilligers: 270 uur 

Innovatie/doorontwikkeling op de volgende thema's: 
- Fameus neemt deel aan het regionale traject (regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en 

preventie GGZ) ter versterking van de het onderdeel herstel en nazorg in de GGZ keten. Fameus werkt mee 
aan het uitvoeren van  pilots,  proeftuinen zoals die worden vastgesteld in het regionale plan van aanpak, 
voor zo ver die van toepassing zijn op de werkzaamheden Fameus. 

- Samenwerking in de keten, ontwikkeling cursusaanbod, nieuwe maatschappelijke partners 
- Het LesLokaal wordt doorontwikkeld en aangeboden in nauwe afstemming met RIBW (Kiemuren), de 

Toegang en andere partijen in de wijken. 

Ureninzet: 70 uur 

Totale ureninzet betaald: 1.043 uur 

Totale inzet vrijwilligers: 462 uur 

In te vullen door subsidieontvanger: 

Geef de realisatie van de prestaties weer: 

Geef een toelichting op de realisatie van de afgesproken prestaties/activiteiten. 
We hebben alle 12 cursussen verzorgd en daarmee zeker het aantal deelnemers behaald. We hebben twee extra 
cursussen verzorgd vanwege de grote vraag. Die zijn uit ons eigen budget betaald. We ervaren geen enkele 
moeilijkheid om de cursussen vol te krijgen, er is eerder sprake van een wachten aantal. 
We verdelen het cursusaanbod over drie periodes, met de voorkeur dat in elke periode elke cursus aangeboden kan 
worden. Op die manier kunnen mensen doorstromen opdat ze het gehele cursusaanbod kunnen volgen richting 
eventueel ervaringsdeskundigheid. Het is dus van belang steeds een  geode  balans te vinden tussen snelle instroom, 
maar zeker ook doorstroom, anders zullen de wachtlijsten voor de vervolgcursussen spoedig oplopen. 
• Hoeveel % van de afgesproken prestaties/activiteiten zijn gerealiseerd? Geef een score per afgesproken 

prestatie/activiteit. 

Gekeken naar het vaste aanbod, hebben we 100% behaald. 
Gekeken naar het Flexibele aanbod hebben we 80 % behaald. Het aantal bezoekers van Summerschool en 
Winterschool samen waren ongeveer 110 deelnemers, waarvan meerdere deelnemers op meerdere dagen/ 



workshops. Bezoekers waren dus niet allemaal uniek, maar elke keuze voor een workshop is wel een unieke keuze 
voor dat aanbod. 

• Geef een toelichting op eventuele afwijkingen van de prestaties. 

Ons inziens zouden we voor het flexibele aanbod nog meer kunnen inzetten op andere en meer PR. Daarnaast is 

het creëren van dit concept in verschillende wijkcentra heel arbeidsintensief. Mensen/ deelnemers zijn nog niet 

bekend met de locatie, kennen de docenten niet en ook de workshops moeten direct aanspreken. Deze factoren 

werken drempelverhogend. Nu creëert een werkgroep een aanbod en proberen we de deelnemers zo goed 

mogelijk te bereiken. Mocht je dit concept op een eigen locatie kunnen uitvoeren, bestaat er al meer bekendheid 

met de omgeving, komen mensen elkaar vaker tegen en kunnen we beter recht doen aan de "recovery"-gedachte: 

Voor en door de eigen deelnemers laten opzetten van lessen waardoor het Leren en Samen doen centraal staat. Dit 

vraagt nog aandacht komend jaar. 

Geef aan hoe uw Organisatie de kwaliteit van de dienstverlening meet? Zoals gebruik van  evidence based 

methodieken, HKZ certificering, klanttevredenheidsonderzoeken, enz. 

We werken met evaluatieformulieren waarbij de tevredenheid wordt gemeten. Ook is er veel aandacht voor het 

ophalen van de subjectieve ervaringen van de deelnemers en cursisten. Door middel van  quotes  proberen we weer 

te laten geven wat ons aanbod voor hen betekend heeft. 

9. Significante afwijkingen: 

U treedt met de gemeente in overleg wanneer lopende het jaar blijkt dat de gerealiseerde prestaties en resultaten 

significant afwijken van hetgeen aan prestaties wordt gevraagd. 

In te vullen door subsidieontvanger: 

• Zijn er gedurende het subsidie jaar tussentijdse (afgesproken) wijzigingen geweest wat betreft de 

prestatieafspraken/productieafspraken? Zo ja, welke? 

Nee, er zijn geen wijzigingen aangebracht. Wel is er tussentijds tweemaal een evaluatie geweest met de 

subsidieverstrekker. 

VERANTWOORDING 

10. Tussentijds verslag: 

N.v.t. 

In te vullen doorsubsidieontvanger: 

• Van toepassing voor subsidies boven € 125.000: 

Geef per kwartaal een score van de gerealiseerde prestaties/activiteiten. Hoeveel % is behaald per afgesproken 

prestatie/activiteit? Deze scores binnen zes weken na afloop van ieder kwartaal mailen naar 

subsidies@tilburg.nl onder vermelding van het zaaknummer van deze subsidie. 

• <Alleen invullen indien van toepassing: Op welke wijze zijn de afspraken over een tussentijds inhoudelijk en/of 

financieel verslag nagekomen?> 

11. Inhoudelijke verantwoording: 

Dit verantwoordingsformat komt in plaats van de inhoudelijke rapportage zoals vermeld in de  ASV. 

In uw inhoudelijk verslag legt u kwantitatief en kwalitatief verantwoording af over de gerealiseerde prestaties en 

resultaten. Kwalitatief geeft u dat invulling door te onderbouwen of aannemelijk te maken dat de drie beoogde 

resultaten zijn bereikt. 

• Kwantitatief geeft u dat invulling door te rapporteren over: De realisatie van het LesLokaal op de drie 

locaties 

Er zijn het gehele jaar door op de drie wijklocaties( Ypelaer, Heyhoef en Zuiderkwartier) cursussen verzorgd. 

• Het aantal cursussen dat is gegeven 

Er zijn iets meer dan de 12 cursussen verzorgd vanwege de grote vraag. Met name de cursus HDJZ en WMEE 

zijn erg gewild. 12 van de 15 cursussen zijn gefinancierd vanuit de subsidie en 3 cursussen vanuit ander budget. 

• Het aantal unieke deelnemers aan het cursusaanbod 

Er hebben in totaal 179 deelnemers meegedaan aan het vaste aanbod 

0 Het flexibel aanbod dat is gerealiseerd 



Er is een Summerschool in juli 2018 van twee weken georganiseerd in twee verschillende wijkcentra( Ypelaer 
en Zuiderkwartier). Daarnaast is er een week Winterschool georganiseerd in wijkcentrum Zuiderkwartier. 
Daarnaast zijn er losse lessen verzorgd door onze vrijwilligers. ( Geschiedenislessen in wijkcentrum Ypelaer, 
Poollessen in wijkcentrum Zuiderkwartier) 

• Het aantal unieke deelnemers aan het flexibel aanbod 
Er hebben gedurende 2018 in totaal 103 deelnemers meegedaan aan het Flexibele aanbod van LeS-Lokaal. 
Zoals eerder geschetst zijn dit ook deelnemers die aan meer workshops hebben deelgenomen en dus uniek zijn 
in hun keuze wat betreft de onderdelen van Summerschool en Winterschool. 

• Inzicht te geven in de doorstroom en uitstroom van deelnemers 
De doorstroom van cursisten kan je als groot benoemen. Zon 60%-70% van de cursisten doet na de eerst 
gevolgde cursus nog 2 a 3 cursussen bij ons. Veel cursisten geven aan na of tijdens het volgen van de cursussen 
dat zij zich graag vrijwillig zouden willen inzetten voor FAMEUS. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden 
van de betreffende persoon en van FAMEUS als Organisatie creëren we die mogelijkheid,  by  als gastdocent, co-
trainer, administratieve ondersteuning project LeS-Lokaal, communicatie o.i.d. 

Indien het totaal aan te verantwoorden subsidies van de gemeente Tilburg meer dan € 125.000 bedraagt is een 
accountantsverklaring nodig (zie ook bij financiële verantwoording). Daarbij geldt dat de volgende inhoudelijke 
prestaties ook onder de accountantscontrole vallen: ureninzet. 

In te vullen door subsidieontvanger: 

Inhoudelijke verantwoording: 

Door de beantwoording van de vragen in dit verantwoordingsformat voldoet u aan de eisen van de inhoudelijke 
verantwoording en staat de benodigde informatie volledig gerelateerd aan de gemaakte afspraken bij elkaar. 
Een aanvullend inhoudelijk verslag (zoals uw eigen jaarverslag) kan (als u dat wilt) als bijlage worden toegevoegd 
voor een meer volledig beeld. 

• Geef aan welke nieuwe ontwikkelingen zich voordoen in het beleidsveld die het bijstellen van de 
subsidievoorwaarden noodzakelijk maken? 

• Heeft uw Organisatie de eventuele inhoudelijke en/of financiële aanwijzingen in de vorige vaststellingsbrief 
opgevolgd (indien van toepassing)? Zo ja, geef een toelichting. 

12. Financiële verantwoording: 

Indien uw organisatie meerdere subsidies ontvangt, verantwoordt u alle subsidies van de gemeente Tilburg in één 
jaardocument, tenzij in de beschikking anders is aangegeven. 

U doet financieel verslag door middel van een financieel jaarverslag als verplichte bijlage. U hanteert in het 
financieel verslag (bijlage) dezelfde indeling als in de destijds ingediende begroting. 

Naast de realisatiecijfers zet u de begrotingscijfers en de eventueel af te rekenen subsidiebedragen. 

Het financieel verslag dient voorzien te zijn van een controleverklaring van de accountant indien het totaal aan te 
verantwoorden subsidies van de gemeente Tilburg meer dan € 125.000 bedraagt. 

In te vullen door subsidieontvanger: 

Financiële verantwoording: 

• Is een financieel verslag als bijlage toegevoegd? 

• Is de controleverklaring (indien van toepassing) van de accountant een goedkeurende? Zo nee, een toelichting 
geven. 

13. Publieke verantwoording: 

In het kader van de publieke verantwoording: 

• U publiceert het jaarverslag van uw organisatie op uw website, dit geldt voor subsidies vanaf€ 25.000,-. 
• De publieke verantwoording heeft met name een inhoudelijk karakter. 



In te vullen door subsidieontvanger: 

Publieke verantwoording: 

• Noem de internetlink naar de publieke verantwoording. Geef toelichting op relevante afwijkingen. 

www.centrum-fameus.nl/wie-zijn-wij/publicaties/ 

• Wordt naar aanleiding van kwaliteitsmetingen door uw organisatie actie ondernomen ter verbetering? Zo ja 

welke? 

Op basis van de evaluatieformulieren ingevuld door de cursisten wordt er door onze senior trainer besproken met 

trainers en co-trainers waar verbeteringen mogelijk zijn. Ook is er op basis van feedback vanuit de deelnemers en 

trainers afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de kwaliteit en actualiteit van het lesmateriaal en certificering. 

Het lesmateriaal is daarnaast voorzien van een nieuwe lay-out in de huisstijl van FAMEUS. Hierdoor heeft het een 

professioneler uiterlijk gekregen en zijn de deelnemers nog trotser op de door hen gevolgde cursussen. Tot slot zijn 

er nieuwe cursussen ontwikkeld naar aanleiding van vragen vanuit het maatschappelijk domein en andere 

onderdelen vanuit FAMEUS.. 

CRITERIA VOOR VASTSTELLING 

14. Subsidievaststelling: 

De subsidie wordt vastgesteld op basis van de prestaties en ingezette uren waarbij de verleende subsidie het 

maximum vormt. 

In te vullen door subsidieontvanger: 

Indien van toepassing: Welke bedrag(en) neemt u op als terug te betalen aan de gemeente ? Geef toelichting, met 

verwijzing naar het financieel verslag. 

Niet van toepassing 

15. Regelgeving: 

Op deze subsidieverlening is de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg van toepassing. Indien u in dit 

jaar in totaal meer dan € 125.000 aan subsidies ontvangt, zijn ook de richtlijnen bij de Algemene 

Subsidieverordening voor u van toepassing. Beide documenten zijn te vinden op: //www.tilburg.nl/subsidies/ 

(zie onderaan deze webpagina). 

BIJLAGEN 

16. Bijlagen: 

Verplichte bijlagen: 

• Financieel jaarverslag 

• Accountantsverklaring, indien u in totaliteit meer dan € 125.000 aan subsidie ontvangt in een jaar. 

Optionele bijlage (niet verplicht): 

• Separaat aanvullend inhoudelijk (jaar)verslag 

ONDERTEKENING 

17. Ondertekening: 

Door een daarvoor bevoegd persoon: 

Naam: Roland Emmaneel 

Functie: Manager Bedrijfsvoering FAMEUS 

Plaats: Tilburg 

Datum: 19-02-2019  

Handtekening: 



Bij/ogen 1 en 2 

:.FAMEUS 
Bijlage 1: evaluatie cursussen van 2018 

Aan het einde van iedere cursus vullen deelnemers een evaluatieformulier in. Wat terugkomt in alle 

cursussen is dat deelnemers over het algemene tevreden en erg positief zijn. Zowel over de inhoud 

van de cursus als over de trainer en co-trainer. Het lotgenotencontact werd als belangrijk en prettig 

ervaren; dingen delen, andermans ervaringen horen, dingen herkennen, niet alleen zijn en tips 

uitwisselen was een essentieel onderdeel van de cursussen. Deelnemers vinden het ook prettig dat 

de cursus structuur geeft aan hun week en niet in een ggz-instelling is. Sommigen kwamen wel via 

een tip van GGz binnen bij FAMEUS, bijvoorbeeld via een hulpverlener van High & Intensive Care 

(HIC) of Novadic Kentron. Anderen voornamelijk via SMO, een kennis of internet. Veel mensen 

stromen bovendien na een cursus door naar een vervolgcursus van FAMEUS. 

WRAP (o.b.v. 4 evaluatieformulieren) 

In deze cursus maakten deelnemers kennis met begrippen als hoop en kregen ze inzicht in 

verschillende fases voor een crisis en hoe daar mee om te gaan. Bijvoorbeeld wat  triggers  zijn en hoe 

dan te handelen. Ook werd een concreet plan opgesteld voor als er toch een crisis zou komen. Het is 

dus een praktische cursus die handvaten gaf en dat werd als waardevol ervaren. Na de cursus kan de 

map altijd zelf worden bijgewerkt. Het is niet iets wat meteen af is voor de rest van je leven. 

Gemiddeld werd de cursus beoordeeld met een 9. 

Wat is herstel? (o.b.v. 3 evaluatieformulieren) 

Deze cursus is laagdrempeliger dan 'Herstellen doe je zelf.' Zo kunnen mensen toch al kennis maken 

met het begrip herstel (en met FAMEUS). Deelnemers gaven aan veel te hebben gehad aan de 

verhalen van anderen. Ze durfden (voor het eerst) te delen en ervaarden steun en (h)erkenning. 

Deelnemers kregen meer inzicht in hun kwaliteiten, hoe om te gaan met hun kwetsbaarheid, hoe de 

regie te pakken en hoe moed te houden. Het was ook een hele prestatie en goede ervaring om naar 

de cursus te komen. Het zelfbeeld is daardoor ten positieve veranderd. 

Gemiddeld werd de cursus beoordeeld met een 9. 

Quotes  van deelnemers: 

• 1k heb het nog nooit gedaan, dus Ik kan het. 

• Dit gaf meer inzicht dan therapie. 

• Er zijn ook veel goede dingen; niet alles gaat fout 

Herstellen doe je zelf (o.b.v. 27 evaluatieformulieren) 

Deze cursus heeft de deelnemers verschillende dingen opgeleverd. Ze leerden over de fasen van 

herstel en over veerkracht. Ze kregen meer inzicht in hun kwetsbaarheid en kwaliteiten. Ze leerden 

wat helpt bij herstel: zelfcompassie, ervaringen uitwisselen met lotgenoten, relativeren, in het nu 

blijven, grenzen aangeven, naar je gevoel luisteren en soms uitje comfortzone stappen. 

Mensen kregen energie en raakten gemotiveerd om verder te werken aan hun herstel en om naar 

de toekomst te kijken. Sommigen dachten na over concrete activiteiten zoals vrijwilligerswerk bij 

FAMEUS of elders of iets creatiefs doen. Veel deelnemers willen doorstromen naar de cursus 

'Werken met eigen ervaring.' 

Gemiddeld werd de cursus beoordeeld met een 8. 



Quotes van  deelnemers: 

• Herstart je gezondheid; herstellen doe je zelf. 

• Je leert hier meer dan uit welk boek dan ook. 

Door de cursus is duidelijk geworden dat ik veel mensen een mooi cadeautje kan geven: een spiegel. 
Die geeft aan waar je nu staat. 

Werken met eigen ervaring (o.b.v. 33 evaluatieformulieren) 

In deze cursus leerden deelnemers nog meer over herstel en over hoe ervaringen in te zetten. 

Daardoor kregen deelnemers meer zelfinzicht en —vertrouwen. Ze leerden ook veel over andere 

kwetsbaarheden door de verhalen van anderen. Ze zagen dat ze goed op weg waren en leerden 

kwetsbaar zijn, iets persoonlijks delen, luisteren en om steun vragen. Dat gaf hoop. 

Deelnemers kregen verder een beter beeld van of een toekomst als ervaringsdeskundige bij hen pas. 

Na de cursus wilden de meesten doorstromen naar De Verdieping of ze gingen een opleiding volgen. 

Vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij FAMEUS, werd ook veel genoemd. Sommigen kwamen er juist 

achter dat ze nog niet rijp waren om hun ervaringen al in te zetten en wilden verder werken aan hun 

persoonlijk herstel. 

Gemiddeld werd de cursus beoordeeld met een 9+. 

Quotes  van deelnemers: 

• Soms is de zijweg mooier dan de hoofdweg. 

• Om je dromen waar te maken, moet je eerst wakker worden. 

De verdieping (o.b.v. 16 evaluatieformulieren) 

Van deze cursus leerden deelnemers om nog meer de verdieping op te zoeken in hun eigen 

herstelverhaal en wat daar mee te kunnen doen (als ervaringsdeskundige). Veel deelnemers kregen 

nog meer zelfinzicht. Er was aandacht voor persoonlijke vaardigheden zoals grenzen aangeven, 

kwaliteiten erkennen, maar ook voor professionele vaardigheden zoals gesprekstechnieken en 

presenteren. 

De cursus gaf energie en moed om meer te doen met mogelijkheden, waardoor cursisten zich meer 

onderdeel voelden van de maatschappij. Sommigen wilden aan de slag bij FAMEUS als co-trainer, 

gastdocent of crisiskaartconsulent. Ander wilden elders vrijwilligerswerk doen of hun baan weer 

oppakken. 

Gemiddeld werd de cursus beoordeeld met een 9-. 

Quotes  van deelnemers: 

• Wat een rups het einde noemt, noemen wij een vlinder. 

• Praten kan iedereen, maar communiceren is een ander verhaal. 

Er zijn ook kritiekpunten van sommige deelnemers. Zo merkte iemand het volgende op over de 

cursus 'Wat is herstel?': 'Zelf ben ik wat neutraler over deze cursus, ook omdat ik er zelf niet zo veel 

aan beleefd heb. Dat komt doordat ik in het verleden veel therapie heb gehad en al in veel 

praatgroepen zit. Daardoor beleefde ik de cursus wat oppervlakkiger dan anderen.' Soms ook vond 

iemand de locatie te ver van huis of de cursusruimte te gehorig. Er is uiteindelijk niemand die een 

cursus een laag cijfer of onvoldoende was. 
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Bijlage 2: vrijwilligerswerk bij FAMEUS 

Vrijwilligers komen binnen bij FAMEUS via verschillende wegen. Bijvoorbeeld via een arbeidscoach 

van GGz of na het doen van een cursus bij ons. De vrijwilligers bij FAMEUS maken stappen in hun 
herstelproces; zowel op persoonlijk vlak, als qua werkervaring opdoen. Het is een waardevolle 

dagbesteding en geeft toekomstperspectief. Hieronder twee vrijwilligers over hun ervaring bij 
FAMEUS. 

Franca: 

'Via cursussen die ik heb gevolgd bij FAMEUS ben Ik erachter gekomen dat ik als vrijwilligster 

baliemedewerkster kon worden. Door die cursussen, was ik al behoorlijk gegroeid. De volgende stap 

was dan ook snel gezet. Na de aanmelding was het even bekijken hoe de functie het best ingericht 

kon worden. 

Elke week luister ik de voicemail af, neem ik de telefoon aan, beantwoord vragen van bezoekers, heb 
een luisterend oor voor wie zijn/haar ei kwijt wil, voer administratieve taken uit en probeer mensen 

zich welkom te laten voelen. Voor mij voelt het bij FAMEUS als een warm bad. Collega's die met je 
meeleven en -denken, waarbij ik altijd terecht kan. Het is leerzaam, inspirerend en ik maak me 

nuttig. 

M.i.v. 1 februari 2019 heb ik voor vier uur per week tevens een betaalde baan bij de financiële 

administratie van FAMEUS. Daar ben ik heel blij mee. 1k heb meer dan 32 jaar boekhoudkundige 

ervaring. Die kan ik daar mooi bij inzetten.' 

Martin: 

'Ik ben binnen gekomen bij FAMEUS, nadat ik langere tijd alleen aan mijn gezondheid had gewerkt. 

Enigszins vervreemd daardoor heb ik opnieuw ervaren, door de contacten op het werk, dat een 
mens contacten hard nodig heeft. Het ontmoeten heeft me goed gedaan. 

Na driekwart jaar liep ik helaas vast in mijn eigen werkzaamheden Dat ten spijt heb ik geleerd wat 
wel bij me past. Dat is een herwaardering van mijn eerdere werkzaamheden. Ook het weer loslaten 
heeft me gebracht dat Ik gemerkt heb dat ik weer in mijn eigen kracht sta. Dat geeft zelfvertrouwen. 

1k sla een ander, bekend, pad in op werkvlak en voel me daar goed bij.' 
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