My Home heeft als ideaal dat mensen die niet goed kunnen meekomen door hun psychische
gesteldheid, kunnen wonen en leven te midden van anderen. Deze groep wordt steeds groter. Het is
een uitdaging om de aandacht voor hen niet alleen aan de professionals over te laten, maar aandacht
voor hen ook maatschappelijk te integreren. Hun levenssituatie kan ons met machteloosheid en
somberheid vervullen. Soms is daar ook alle reden toe door het gedrag dat ze vertonen, maar vaak
ook kunnen we hun levenssituatie verbeteren en hen wat gelukkiger maken. Wij zijn niet machteloos.
En in My Home zijn we hoopvol gestemd dat velen betrokken willen zijn bij mensen in de knel en die
hen een blijvend steuntje in de rug willen geven om ze in de samenleving opgenomen te houden. En
als dat in de vorm van een gezamenlijk gedragen coöperatie gebeurt kan dat
effectief en inspirerend zijn voor allen die eraan deelnemen.
Verder is continuïteit in ondersteuning karakteristiek voor My Home, want
de deelnemers hebben niet tijdelijk maar blijvend een steuntje in de rug
nodig. Daarom moet het samenwerkingsverband toekomstbestendig zijn.
Daarom is gekozen voor verankering van de coöperatie in de
kerkgemeenschap. Door deze verankering staat er een betrokken
gemeenschap achter de coöperatie. Daardoor is er ook een maatschappelijke
inbedding voor het functioneren van de coöperatie. En door de verbinding
met het landelijk netwerk kan er ook landelijk niveau belangenbehartiging van mensen die psychisch
kwetsbare mensen worden gerealiseerd.
De deelnemers aan My Home worden lid van een coöperatie. Dit is een samenwerkingsverband
tussen een aantal My Home deelnemers en een aantal vrijwilligers. Het doel ervan is stabiliteit en
structuur te brengen en te houden in de levenssituatie van de deelnemers.
Iedere deelnemer heeft een eigen vrijwilliger. Maar deelnemers en vrijwilligers kennen elkaar wel,
zodat er ook voor elkaar ingesprongen kan worden. Daarbij staat gelijkwaardigheid en samenwerking
voorop.
In de opzet van My Home is de coöperatievorm essentieel. De coöperatie is een al heel lang beproefd
samenwerkingsverband op allerlei terreinen om samen sterker te staan. Het gaat om ‘samenredzaamheid’. Zo kunnen My Home vrijwilligers iets betekenen voor deelnemers en deelnemers indien
mogelijk iets doen voor vrijwilligers. Zo is er wederkerigheid in het contact. Iedere coöperatie kan
daar een eigen inhoud aan geven.
De coöperatie staat niet op zichzelf, maar is verankerd in een gemeenschap die de vrijwilligers levert.
Dit kan een kerkgemeenschap of een andere duurzame gemeenschap zijn. Door deze verbinding van
de coöperatie met een gemeenschap wordt continuïteit in de begeleiding gegarandeerd. Dat is nodig,
omdat My Home deelnemers vanwege hun problematiek soms blijvende ondersteuning nodig hebben
en naar verwachting nooit geheel zelfredzaam zullen worden.
De totale organisatie van de coöperatie is in handen van de kerngroep.
Naast de individuele ondersteuning kan de coöperatie ook bijdragen
aan maatschappelijke participatie van de deelnemers. Dat kan door
begeleiding naar verenigingen, sportclubs en buurtcentra. Maar
participatie kan ook plaats vinden binnen de coöperatie zelf door kleine
taken die deelnemers voor elkaar verrichten. En uiteraard kunnen de
deelnemers waar mogelijk ook voor vrijwilligers diensten verrichten,
bijvoorbeeld het doen van klusjes. Daardoor ontstaat ook
wederkerigheid in de coöperatie.
Naast effectieve ondersteuning in de dagelijkse leefwereld van
psychisch kwetsbare mensen heeft My Home ook een groot
maatschappelijk rendement. Allereerst door de preventieve werking
van de ondersteuning in de thuissituatie waardoor veel onheil wordt
voorkomen. Maar My Home is ook een aanvulling op de professionele hulpverlening en vormt een

ontbrekende schakel in de begeleidingsbehoefte vanuit de samenleving. Door de inzet van vrijwilligers
kunnen de kosten voor deze ontbrekende schakel laag worden gehouden.
My Home past ook in het beleid van de overheid. Het Aanjaagteam Verwarde Personen, ingesteld
door het kabinet en onder voorzitterschap van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen a/d Rijn,
heeft gepleit voor meer ondersteuning in de dagelijkse leefwereld van mensen die psychisch
kwetsbaar zijn. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenten om zorg te dragen voor deze
ondersteuning als onderdeel van een sluitende aanpak voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

