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Wilt u uw mening 
geven over de  
inhoud van deze 
krant, heeft u kopij 
voor de volgende  
cliëntenkrant of wilt  
u de krant thuis  
ontvangen?  

Neem dan contact 
met ons op.  

  

 Maart-April 2016 

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland 

En ik hef het glas  
Op jouw gezondheid  
Jij staat niet alleen  
Iedereen is van de wereld  
En de wereld is van iedereen  
Iedereen is van de wereld  
En de wereld is van iedereen 

 

The Scene, ‘Iedereen is van de wereld,  
de wereld is van iedereen’ (1990) 

Van 29 maart t/m 2 april wordt de landelijke Week van de 

Psychiatrie naar Zelfregie 2016 gehouden. Het thema van 

deze week, die door de ZOG MH de Week van de Zelfregie 

wordt genoemd, luidt: ‘Iedereen is van de wereld, de we-

reld is van iedereen.’  

Veel mensen leiden vanwege een psychische kwetsbaar-

heid een gemarginaliseerd bestaan. Vooralsnog is er alles-

behalve sprake van een inclusieve samenleving. Alle reden 

om uitgebreid te zoeken naar methoden die dit probleem 

kunnen aanpakken. 

Week van de Zelfregie 
(29 maart t/m 2 april) 
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Het STIP is nu ook te raadplegen in dorpshuis De Bata4 in Nieuwerkerk aan den IJssel. De Bata4 is een 
ontmoetingsplek, waar mensen met vragen kunnen komen en versterkt worden om zelf hun weg weer 
te vinden. Het benutten van elkaars talenten daarbij speelt hierbij een belangrijke rol. 

Deze manier van werken is erg mensgericht en heeft als doel onnodige doorverwijzingen en afwimpelen 
te voorkomen. Het STIP sluit daarom graag aan bij de Bata4. Dit is een samenwerkingsproject met Kwin-
tes, Sanare, Bibliotheek De Groene Venen en Gemiva-SVG Groep. 

Dilva Encarnacao is elke dinsdag aanwezig van 13.00 tot 16.00 uur voor een open inloop.  
Het adres is Batavierlaan 4 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Telefoon: 0180-229002.   

 
Wij zijn op landelijk niveau nauw betrokken bij het Aanjaagteam Verwarde Personen.  
Het aanjaagteam heeft in de eerste rapportage gelukkig de Crisiskaart® als bouwsteen opgenomen en 
heeft het team ingezien dat cliënten– en familieperspectief belangrijk is voor het verdere proces. Op Hol-
lands-Middenniveau (inclusief Rijnland) gaat nu ook besluitvorming plaatsvinden over hoe om te gaan 
met verwarde personen in de regio. Helaas zijn de ZOG MH en stichting ZON (Rijnland) niet betrokken 
geweest bij regionale overleggen tot nu toe en hebben we daarom nogmaals contact gezocht met de be-
treffende stuurgroep Hollands-Midden. De ZOG MH is van mening dat de eerste opvang in een politiecel 
geen optie is.  

De ZOG MH heeft zich aangesloten bij het cluster Welzijn en Zorg van Gouda Onderneemt. De eerste 
ideeën om de zorg en het bedrijfsleven beter te laten aansluiten zijn gemaakt. De ZOG MH heeft zich aan-
gesloten bij de werkgroep participatie waar veel mensen vanuit gemeente Gouda zitting hebben. Wij ho-
pen op deze manier meer werkervaringsplekken dan wel vrijwilligersplekken te vinden voor mensen met 
een psychische kwetsbaarheid wat tot nu toe niet gemakkelijk is. 

Een aantal mensen van ZOG MH heeft het eerste Depressiegala bijgewoond in Amsterdam. Het was een 
inspirerende bijeenkomst met grappige maar ook indrukwekkende verhalen en optredens. Minister Schip-
pers heeft tijdens dit gala extra geld toegezegd voor onderzoek bij depressie bij jongeren en extra geld 
voor de Stichting Samen Sterk zonder Stigma.   

De werkweek naar Liverpool in het kader van het Europese samenwerkingsproject EQUIL werd als bijzon-
der inspirerend ervaren door de aanwezige ervaringsdeskundigen van de ZOG MH. Op pagina 6 kunt u 
meer lezen over de bijeenkomst in Engeland. 
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Bart, vrijwilliger bij de ZOG MH en voormalig hulpvrager bij GGZ Rivierduinen in Gouda. Woonachtig te 
Waddinxveen. 

 
Wat betekent zelfregie voor jou? 
“Ik denk dat je zelf regie moet hebben om op zijn minst gelijkwaardig te kunnen zijn. Zelf de regie ne-
men over je leven is hard nodig omdat regie vanuit de andere kant, vanuit ziekenhuizen, te wensen over-
laat. Ik heb de regie inmiddels in eigen hand. Dit voelt fijn maar ook eng. Het voelt als lopen op ijs.  

 

Ik ben inmiddels uitbehandeld bij de GGZ. Dat was niet mijn wens. Er is mij gewoon verteld dat ik uit-
behandeld ben en dat ik het zelf wel kan. Tsja, en als hulpverleners dan laten blijken dat je niet meer 
welkom bent, dan blijf je vanzelf wel weg. Want ik heb natuurlijk niks aan een behandelaar die mij eigen-
lijk niet wil behandelen. Omdat ik het zelf kan is mijn zorg overgedragen aan mijn huisarts en krijg ik on-
dersteuning van een POH (praktijkondersteuner huisarts).  

 

Er zijn nog wat zaken waar ik ondersteuning bij zou willen van de GGZ, maar zij willen of kunnen dit niet.  
Ik pak toch zelf de regie door dit met mijn POH’er te bespreken en samen te zoeken naar een plek waar 
ik wel die hulp kan krijgen. We hebben een plan gemaakt voor crisissituaties. Zo heb ik mijn eigen  
Netflixtherapie ontwikkeld. Als ik me heel slecht voel ga ik series kijken, dat helpt ter afleiding.” 

 

Wat zou de gemeente Waddinxveen aan zelfregie moeten doen? 
“Eerlijk gezegd weet ik niet goed wat de gemeente al doet en hierin meer zou kunnen doen. In mijn laat-
ste crisisperiode kwam ik bij de politie terecht. Die hebben hun werk goed gedaan. Ik denk dat de politie 
door alle bezuinigingen in de zorg meer te maken zal krijgen met mensen in persoonlijke crisis. 
 

Carly Leeuwis, vrijwilliger bij Gemiva-SVG Groep en zorgvrager bij GGZ. Woonachtig te Lekkerkerk. 

 
Wat betekent zelfregie voor jou? 

“Zelf de touwtjes in handen nemen. Zelf dingen regelen en inzicht hebben in alles wat mij te maken 
heeft.” 

 

Wat zou de gemeente Krimpenerwaard aan zelfregie moeten doen? 
“De gemeente moet beter bereikbaar zijn, ik moet meer duidelijkheid kunnen krijgen. Er moet ook  
meer tijd vrijgemaakt worden om een afspraak te maken zodat ze met me kunnen meekijken naar de 
administratieve en financiële problemen waar ik tegenaan loop. Die problemen zorgen er namelijk voor 
dat ik eerder een terugval kan krijgen op psychisch gebied. Meer concrete hulp dus. Verder moeten ze 
zich aan afspraken houden; als je zegt dat je me gaat bellen of mailen, doe dat dan ook! 

Mijn behandelaar van de GGZ had bijvoorbeeld geopperd dat ik iets zou hebben aan maatschappelijk 
werk. Ik heb toen een afspraak gemaakt, ben daar geweest en heb vervolgens op verzoek al mijn privé- 
gegevens opgestuurd. Vervolgens hoorde ik niets meer. Via mijn behandelaar vernam ik dat de maat-
schappelijk werkster gezegd had dat ik niet telefonisch bereikbaar was. Ik heb toen mijn beide telefoon-
nummers nog maar eens gemaild, waarop ik goed bereikbaar ben, maar hoorde weer niks. Uiteindelijk 
hoorde ik via mijn behandelaar dat het niet meer uitmaakte omdat het maatschappelijk werk toch niets 
voor me kon betekenen. Het was toch wel zo netjes geweest om me dit persoonlijk te vertellen!? 

Interview “Gemeente moet beter bereikbaar zijn” 

Interview “Netflixtherapie als zelfregie”  



Annika van den Berg, zorgvrager GGZ Rivierduinen te Gouda en ex-hulpverlener. Woonachtig te Krim-
pen aan de Lek. 

 
Wat betekent zelfregie voor jou? 
“Het begrip ’zelfregie’ staat voor mij vooral voor het heft in eigen hand nemen. Hulp vragen waar nodig, 
kiezen uit de suggesties die je krijgt en de opties gebruiken die bij jou passen. Vervolgens moet je zelf 
actie ondernemen. Je eigen pad bewandelen, eigen verantwoordelijkheid nemen en niet met vingers 
naar anderen wijzen die het je moeilijk of onmogelijk lijken te maken. Doen wat jij denkt wat goed is en 
je neerleggen bij de consequenties van je eigen handelen.” 
 
Wat zou de gemeente Krimpenerwaard aan zelfregie moeten doen? 
“Dat vind ik een moeilijke vraag. Maar ik denk dan als eerste aan het makkelijk verschaffen van informa-
tie waar bepaalde hulp te vinden is. Beter bereikbaar zijn en beschikken over voldoende kennis van  
verschillende problematiek, zodat je sneller op een geschikte plek terecht komt voor hulp. De proble-
men moeten niet groter worden. En houden aan afspraken is ook belangrijk. Als je me zegt morgen te 
bellen of mailen, doe dat dan ook.” 

Week van de Zelfregie (29-3 t/m 2-4) 
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Interview: “probleemoplossend vermogen versterken” 

Ferdinand van Lang, persoonlijk begeleider maatwerkteam Kwintes Gouda. 

 

Wat betekent zelfregie voor jou? 
“Verantwoordelijkheid brengen bij degene om wie het gaat. Daarmee sluit je aan bij de belevingswereld 
en stimuleer je de eigen krachten om tot een eigen oplossing te komen voor problemen. Daarnaast 
help je de persoon om zelf blokkades uit de weg te ruimen en stimuleer je het zelf oplossend ver-
mogen. Ik ben van mening dat mensen zelf het best in staat zijn om problemen op te lossen of richting 
te geven aan hun leven. We zijn dan als coach vooral bezig handvatten te bieden om zelf tot oplossin-
gen te komen. 

 

Het kan voorkomen dat door bijvoorbeeld psychiatrische ziekte de persoon niet in staat meer is over-
zicht te hebben in zijn problematiek. In dat geval helpt de coach om de problemen te structureren en  
te bekijken wanneer welk probleem opgelost kan worden. Door het probleemoplossend vermogen te 
versterken help je degene om de kans op terugval te voorkomen en geef je steeds meer regie terug. 
Daarbij is het ook belangrijk dat iemand weer verbinding gaat zoeken met het sociaal netwerk dat als 
vangnet fungeert en waarin hij/zij zelf ook meegenomen wordt. Hulp bieden aan anderen behoort dan 
tot de mogelijkheden.” 

 

Wat zou de gemeente Gouda aan zelfregie moeten doen? 
“Aanspreken van cliënten op hun verantwoordelijkheid. Vaker contact met bewoners zorgt voor meer 
openheid en begrip en geeft de kans om problemen niet te laten verergeren. Voorbeelden zijn situaties 
rondom uitkeringen, wonen en overlast waarbij de gemeente een oordeel kan vellen met  
verstrekkende gevolgen. Dat had mogelijk voorkomen kunnen worden als er direct contact met cliënten 
zou zijn geweest en zij waren aangesproken op eigen verantwoordelijkheid en zelf oplossend ver-
mogen. Ik denk dat veel personen juist vanuit een gevoel van verongelijktheid en veroordeeld te zijn  

Interview: “Heft in eigen hand nemen” 
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Ik ben Robin Toscani en ben enkele weken geleden begonnen als ervaringsdeskundige bij het Autisme 
Informatie Centrum Rotterdam. Ik ben behept met een autismespectrumstoornis en wil anderen graag 
helpen bij het omgaan van deze klachten. Daarom heb ik onlangs het Auticafé Zuidplas opgericht waar 
over autisme in relatie tot verschillende thema’s wordt gesproken.  

Ik spreek met zowel de mensen met een autismespectrumstoornis zelf als met derden. Familie en vrienden 
uiteraard, maar ook scholen die ik informatie geef over hoe ze jongeren met de stoornis moeten  
begeleiden. Daarbij kijk ik niet alleen naar de diagnose of het label, maar ook nadrukkelijk naar de per-
soonlijkheid. 

Ik heb een luisterend oor en probeer situaties bespreekbaar te maken. Ik werk vanuit mijn eigen ervaring, 
zo geef ik graag tips om op mensen op kracht te laten komen. Zelf ben ik het jaar 2016 met drukte en cha-
os begonnen en juist de voorspelbaarheid van een regelmatige dagplanning zorgt ervoor dat ik vaak min-
der stress en meer rust ervaar. Zulke dingen wil ik graag overbrengen.  

Op 9 februari heb ik in het Auticafé een interactieve presentatie over autisme en planning gegeven.  
Mensen met een autismespectrumstoornis hebben vaak baat bij een duidelijke dagplanning. Ik geef graag 
tips en feedback en kan ook helpen de communicatie tussen kinderen en ouders of hulpverleners te ver-
beteren. De thema’s voor het Auticafé in de komende maanden zijn: 

Van 19.30 tot 22.30 in het Jongerencentrum ‘t Blok: 

8 maart   autisme & prikkels/gevoeligheid                   

12 april   autisme & dating        

10 mei    autisme & gezin 

14 juni    autisme & eten + workshop 

12 juli     autisme & werk/sport4work 

 

Robin Toscani (06-44367886 of rs.toscani@hotmail.com) 

Jongerencentrum ‘t Blok 

IJsermanpad 1, Nieuwerkerk aan den IJssel 

Auticafé Zuidplas: Robin Toscani helpt mensen met 

autisme 

Uitreiking diploma nieuwe Expex 

Op 14 januari was de ZOG MH decor van de uitreiking van de  
diploma’s van negen ExpEx. Nadat Petra van Buren alle kandidaten welkom 
had geheten, ontvingen zij het getuigschrift dat hen bevoegd maakt jon-
geren te helpen. Eén ExpEx is al actief geweest door ondersteuning te bie-
den bij Gouda bij Kaarslicht. Hierdoor kon de net afgestudeerde ExpEx ge-
lijk in gesprek met voorbijgangers over de cursus en uitleggen wat het 
haar heeft opgeleverd. 

Twee ExpEx zijn daarnaast in maart als ervaringsdeskundigen aangesloten 
bij een overleg van Stek Jeugdhulp om hun eigen kennis in te brengen.  
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Europees samenwerkingsproject EQUIL 

Sommige mensen slaan een kruisteken wanneer ze voor het eerst een vliegtuig instappen. Zo niet 
Christine de Haan, stagiaire bij de ZOG MH en samen met drie collega’s op weg naar Liverpool voor 
een bijeenkomst in het kader van het Europese samenwerkingsproject EQUIL. Zelfs wanneer de kist 
wordt geteisterd door turbulentie, ervaart Christine slechts een prettig soort spanning. “Ik had ge-
woon heel veel zin in de werkweek”, zegt ze, terugblikkend op de reis naar Engeland.  

Het woord “werkweek” is goed gekozen in dezen. Op buitenlandse reis-
jes rust vaak de verdenking dat arbeid bijzaak is, maar niets is minder 
waar. Een half uur nadat het vierkoppige gezelschap – ook Marrig van 
der Werf, Violette Kieft en Daaf Schild zijn mee – ingecheckt is in het 
hostel, wacht er in een theater al een bijeenkomst met de andere deel-
nemende landen: Spanje, Denemarken, Italië en Engeland. “Op de eerste dag maakten we uitgebreid 
kennis met elkaar”, zegt Violette. “We merkten gelijk al dat andere landen wat minder open waren.”  

Alleen de Engelsen waren net als de Nederlanders flink getraind in het zichzelf kwetsbaar opstellen. 
De Denen, Spanjaarden en Italianen stelden zich wat gereserveerder op. Maar hun bereidwilligheid om 
een zinvolle bijdrage te leveren aan de werkweek die werd georganiseerd in het kader van een twee- 
jarig Europees samenwerkingsverband, was zeker niet minder. EQUIL behelst een strategisch partner-
schap en in Liverpool was het de bedoeling om gezamenlijke uitgangspunten vinden met betrekking 
tot herstel en in kaart te brengen wat werk de verschillende deelnemers oplevert.  

We zijn eerst begonnen met het definiëren van de termen “herstel” en “herstelondersteuning”, zegt 
Christine. “Van daaruit zijn we vervolgens gaan praten met elkaar. ”In een sfeer die als “uitstekend” 
wordt omschreven, wisselden de verschillende partijen uitgebreid van gedachten. Er werd gesproken 
over kernwaarden bij het werk en factoren die het herstel bespoedigen 
nadat een persoon een moeilijke tijd achter de rug heeft gehad. “We 
maakten volle dagen in het theater , van negen tot vijf”, zegt Violette.  
“Het was erg nuttig om elkaars visies aan te horen. Na afloop van de werk-
dag zijn we nog een aantal keer gezamenlijk gaan eten, wat de band al-
leen maar verder versterkte. Het was leuk maar ook erg vermoeiend, om-
dat we in korte tijd moesten wennen aan een ander land en veel nieuwe 
mensen ontmoetten met wie we Engels spraken. Juist daarom was ik erg 
trots dat het allemaal zo voorspoedig verliep in Engeland.”  

De werkweek in Engeland betrof een co-productieweek. Een traject waarbij diensten en producten  
samen met ervaringsdeskundigen of klanten ontwikkeld worden. Voor de ZOG MH een bekende rou-
te, maar voor de samenwerkingspartners niet zo vanzelfsprekend. Violette: “We gaan nu in eigen land 
ook volgens die methode diverse trainingen ontwikkelen. Elk partnerland moet hiervoor focusgroepen 
organiseren bestaande uit werkzoekenden met psychische kwetsbaarheid. In de focusgroepen gaat 
het er niet om dat deelnemers alleen participeren of geconsulteerd worden, maar dat ze op basis van 
gelijkwaardigheid samenwerken aan de ontwikkeling van de trainingsmodules.”  

Na een aantal dagen kreeg de ploeg gezelschap van Martin Beker, boekhouder van de ZOG MH en 
tevens ervaringsdeskundige. Hij was meegereisd met Astrid van Bruggen van Basisberaad Rotterdam, 
die veel ervaring heeft met het schrijven van trainingen voor specifieke doelgroepen. Veel indruk 
naast werkzaamheden in de kader van EQUIL maakte een bezoek aan Wicked Fish, een organisatie  
die onder meer theater produceert waarvan de acteurs allen met het Syndroom van Down zijn behept. 
“Het was een mooi voorbeeld van de inclusieve samenleving”, aldus Christine. “Een samenleving waar-
in iedereen de kans krijgt om te werken.”  

Heel even kreeg Christine het nog even benauwd in Engeland. Een bezoek aan een kliniek voor  
psychiatrische patiënten riep vervelende herinneringen op. “Maar verder was het een geweldig mooie 
week”, zegt ze. “Daaf zei nog dat zo’n week voor hem als vrijwilliger zeker niet vanzelfsprekend is.” 

De volgende bijeenkomst van het EQUIL-project zal in april in Denemarken plaatshebben. Violette:  
“Ik hoop dat er meer Europese projecten zullen volgen. Kennis van ervaringsdeskundigheid moet op 
alle niveaus worden uitgewisseld.” 



Gedicht ‘Liverpool’ 
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Daklozendag 31 maart 2016 

Het is ruim een jaar geleden dat de Goudse burgemeester Milo Schoenmaker gast was bij het  
Daklozenoverleg. Bij deze gelegenheid vroegen we hem als burgervader, ook voor de daklozen, één  
ruimte ter beschikking te stellen voor een daklozendag. Dit is ieder jaar op 10 oktober een dag waarop 
wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor bestrijding van dakloosheid door middel van voorlichting, ge-
ven en vieren van plaatselijke goede voorbeelden en aandacht voor goede samenwerking en integratie. 
Het heeft even iets langer geduurd maar nu komt het er toch van! 

Donderdag 31 maart is de Oude Bibliotheek in Gouda (Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat 1-3) het 
centrum van ontmoeting en viering van de Daklozendag Midden-Holland. Een dag met veel informatie, 
muziek, verwennerij en boekpresentaties door ex-daklozen. Er zijn heerlijke lunches van bijvoorbeeld de 
keukenbrigade van REAKT/Parnassia en het Bruisnest. Sport en Bewegen komt aan de orde en ook is er 
een politiek debat met wethouders en beleidsmakers uit Midden-Holland over daklozenopvang en maat-
schappelijk participeren. Hou het programma op de flyers en de website van ZOG MH in de gaten.  

De dag wordt georganiseerd door een werkgroep met mensen van ‘t Swanenburghs Hofje,  
(ex-)daklozen en ervaringsdeskundigen van REAKT/Parnassia, Kwintes en ZOG MH. Muziek is er van de 
huisband van Kwintes en het daklozenkoor De Straatklinkers uit Amsterdam. Het belang van deze dag is 
dat iedereen een realistischer beeld krijgt van dak- en thuisloosheid en de oorzaken en gevolgen ervan. 
In de voorbereiding hebben we met veel mensen en organisaties contact want bij zo'n dag komt heel 
veel kijken. Overal met de vraag of zij willen meehelpen aan het organiseren van een succesvolle dag: 
gratis of tegen niet te hoge kosten. Dit laatste omdat we met een klein budget werken. Hartverwarmend 
welke reacties we krijgen en wat een support.  

Een groot bedrag aan sponsoring hopen we binnen te krijgen door kans te maken op een geldbedrag dat 
we willen besteden aan de daklozen (paspoorten, beltegoed, kleding, eten, schoenen, etc. etc.).  
Wilt u op ZOG MH stemmen? Ga dan naar de website: www.ing.nl/stemnederlandvooruit en selecteer 
postcode 2803 (Stichting Zorgvragers Organisatie GGZ Midden-Holland). 
Dank voor uw stem!   

 

Aart Jongejan, Straatadvocaat 
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Ze is vast lid van de loopgroep Fit & Happy en volbracht op zaterdag 6 februari de Groenhovenloop  
in Gouda. Voor Charlotte Dohmen (uiterst links op de foto) betekende die mijlpaal duidelijk meer dan 
alleen het afleggen van een traject van vijf kilometer. “Toen de loopgroep begon, kon ik bijna niets”, 
zegt de 41-jarige inwoonster van Gouda. “Ik was altijd 
wel met sport bezig geweest maar na één minuut hard-
lopen moest ik een minuut wandelen. In een paar 
maanden tijd heb ik een heel goede conditie opge-
bouwd. Samen met Remco den Heeten natuurlijk, want 
hij begeleidt ons heel goed.” 

Charlotte onderging vier herniaoperaties en kampte 
twintig jaar met een alcoholverslaving. Meetings  
om met dat laatste om te leren gaan, brachten haar in 
contact met Remco. Als lid van het eerste uur  
van Fit & Happy weet ze hoeveel moeite de leden van 
de groep doen om tot prestaties te komen en hoe er 
naar de eerste officiële loop was toegeleefd. “In decem-
ber hadden we al aan de Goudse Lichtjesloop meege-
daan”, zegt ze. “Maar dat was geen echte wedstrijdloop, maar meer een loop voor de gezelligheid. “In 
het Groenhovenpark kregen we echt een nummer uitgereikt en er waren ook heel veel deelnemers. Het 
was daardoor allemaal een stuk spannender. Ik was ook best zenuwachtig.” 

De omstandigheden voor een goede loop waren in elk geval aanwezig, vertelt Charlotte. Hoewel het 
best koud was, zou het de hele ochtend droog blijven. En er was flink veel zuurstof in de lucht, zegt 
Charlotte met gevoel voor meteorologische nuance. “Goed loopweer dus. We hadden het weer van te 
voren goed in de gaten gehouden.” 

Charlotte zette een eindtijd neer waarmee ze goed kon leven: 28 minuten en 27 seconden. Bij de finish 
werd ze opgewacht door Remco die zelf ook meeliep en vooruit was gesneld om zijn pupillen allemaal 
persoonlijk te kunnen onthalen en een foto te maken. “Hij was erg trots op ons en zelf waren we dat ook 
best een beetje”, aldus Charlotte. “Mijn volgende doel is om bij een wedstrijdloop de tien kilometer te 
doen. Dat heb ik ook al tegen Remco gezegd, maar hij is erg voorzichtig met ons. Liever soms een stapje 
terug dan te hard van stapel lopen, is zijn advies. Ik zal het binnenkort met hem over de tien kilometer 
hebben.” 

De sfeer tussen de lopers van Fit & Happy is uitstekend, zegt Charlotte die jaren als visagiste werkte en 
nu workshops op dat vlak bij Het Bruisnest verzorgt. Er is veel begrip voor de verschillende klachten 
waarmee mensen kampen. “Iedereen komt elke dinsdag en donderdag graag naar het Groenhovenpark 
om te lopen. Het is mooi dat de groep zo trouw is. Het zijn verschillende soorten mensen, maar we vor-
men één geheel. Ik ben erg blij dat ik zoveel positieve energie uit Fit & Happy haal.” 

 

Op 11 februari bezocht ZOG MH een seminar van Jan Mokkenstorm bij  
Astare in Utrecht. Hij gaf een duidelijk verhaal over zijn visie op de hulp  
voor suïcidale mensen. Het was een boeiende avond die een constructieve 
discussie opleverde. Mokkenstorm stelde duidelijk dat er geen zelfmoord 
meer zou mogen plaatsvinden binnen instellingen van de GGZ. Hij heeft zijn 
standpunt uitvoerig toegelicht in het boek ’Hoop doet leven’, een onderhou-
dend werk dat de bezoekers van het seminar mee naar huis kregen.  

 

“Trots op volbrengen Groenhovenloop” 
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Lezing Jan Mokkenstorm over zelfdoding 
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Ik ben Maurits Boote en ik ben 25 jaar oud. Ik ben dit jaar begonnen als ervaringsdeskundige en  
ben ook lid van het landelijke ExpEx-team. In de hoedanigheid van verantwoordelijke voor ExPEx Gel-
derland heb ik geregeld contact met de ZOG MH en ben ik zo nu en dan ook in Gouda aanwezig. Bij 
deze vertel ik graag wat meer over mezelf. 

Na de regio's Den Haag, Midden-Holland en Dordrecht is dus ook Gelder-
land gestart met een ExpEx-project. Wat was het gaaf om daar samen met 
verschillende hulpverleningsinstellingen een groep enthousiaste jongeren 
op te leiden tot ervaringsmaatje. Zij gaan een waardevolle bijdrage leveren 
aan een vernieuwde en betere jeugdhulp!  

De ExpEx worden steeds meer gezien en gelukkig ook gevraagd. Van een 
persconferentie bij de gemeente en voorlichting voor toekomstige hulp- 
verleners, tot inspringtheater voor het Advies- en Klachtenbureau Jeugd-
zorg. Er zijn inmiddels landelijk vijftig getrainde ExpEx, maar we gaan hope-
lijk op naar meer dan honderd volgend jaar. Daar gaan we in elk geval voor.” 

 

WHAT’S THE FACT 

Het belang van ervaringsdeskundigen wordt helaas nogal eens onderschat. Ik heb zelf het geluk dat 
mijn aanwezigheid in een ambulant team van Intermetzo op waarde wordt geschat, maar in sommige 
andere FACT-teams worden de ervaringsdeskundigen voor het gemak overgeslagen. Zonde, want ons 
team heeft dit jaar mogen ervaren hoe goed de inzet van ervaringsdeskundigheid werkt. We zijn brug-
genbouwers voor jongeren die geen hulp meer willen ontvangen, een bondgenoot voor ouders, rol-
modellen voor beide groepen en voor het team een luis in de pels die zaken kan signaleren.  

Maar ik besef dat ik helaas een uitzondering ben: de meeste ervaringsdeskundigen worden één keer 
opgeroepen om wat te mogen zeggen in plaats van dat ze een gelijkwaardige teamgenoot zijn. Velen 
van hen werken zich uit de naad voor een vrijwilligersvergoeding en krijgen niet het salaris dat ze ei-
genlijk verdienen. Ik hoop dan ook dat we in de toekomst met z'n allen stappen maken om de kloof 
tussen ervaringsdeskundigen en professionals te dichten!  

Maurits Boote: “We gaan voor honderd ExpEx”  

Ik was een KOPP-kind. Kind Van Ouder met Psychische Problemen. Acht jaar was ik toen het begon. 
 
Mijn zussen en broer wisten wat er was, mijn zusjes en ik wisten niets. Mijn ouders wilden ons vast be-
schermen en dachten misschien dat het te moeilijk was voor ons om hen te begrijpen. Het was beang-
stigend voor mij, als kind om in een soms onvoorspelbare thuissituatie te zijn. Een kind heeft veiligheid 
nodig. Met mijn zusje luisterde ik soms gesprekken af om te weten en te begrijpen wat er gebeurde.  
Onwetendheid kan beangstigender zijn dan de waarheid. Je kunt dingen nog erger maken dan ze zijn. 
 
Laten we onze kinderen vertellen wat er is, hoe klein ze ook zijn.  
 
Natuurlijk hoeven ze niet alles te weten, maar wel de antwoorden die ze nodig hebben.  

 

Vriendelijke groet, 

Marijke 

KOPP-kind 
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Vacature ervaringsdeskundige voor  
inloopvoorziening Hoge Gouwe 65 

De ervaringsdeskundige heeft eigen ervaringen in de verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang 
(GGz) en is opgeleid (of wil de opleiding volgen) om deze ervaringen in te zetten in de ondersteuning 
van bezoekers in de inloopvoorziening. De ervaringsdeskundige biedt bezoekers de gelegenheid hun 
verhaal te doen, biedt herkenning en erkenning en verlaagt de drempel bij het (weer) deelnemen aan 
publieke voorzieningen. 

Werkzaamheden van ervaringsdeskundige voor inloopvoorziening Hoge Gouwe 65 

 Het geven van voorlichting en informatie over hulp en ondersteuning, waar nodig doorverwijzen. 

 Herkenning en erkenning bieden in het contact met bezoekers van de inloop. 

 Drempels verlagen om ondersteuning te vragen of aanvaarden. 

 Het motiveren en ondersteunen van bezoekers bij het vinden van eigen oplossingen, het (weer) 
vervullen van sociale rollen en participeren in de samenleving. 

 Het bieden van een luisterend oor. 

 Het vervullen van een voorbeeldfunctie waaruit bezoekers hoop en inspiratie kunnen putten.  

 Ondersteuning bieden in het tegengaan van (zelf)stigma.  

 In samenwerking begeleiden van bestaande thema-/ gespreksgroepen. 

Wat wij vragen 

 Eigen ervaringen hebben in de verslavingszorg, maatschappelijke opvang en/ of GGZ. 

 Ervaringskennis van wat het betekent om maatschappelijke, psychische en/of verslavingsproble-
men te hebben, welke handvatten, oplossingen en strategieën wel en niet werken en elke onder-
steuning belangrijk kan zijn. 

 Functioneel eigen ervaringen in kunnen zetten.  

 Voldoende afstand tot de eigen problematiek en objectiviteit kunnen bewaren. 

 Samen kunnen werken in een team van medewerkers (vrijwillig en betaald) van de inloop.   

 Kennis hebben van de sociale kaart regio Midden Holland en op de hoogte zijn van basale wet- en 
regelgeving dak- en thuislozen is een pré. 

 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u zich richten tot: 

Dora Wempe 

E-mail: dwempe@zogmh.nl 

Tel.: 0182-519060 

of 

Aart Jongejan 

E-mail: straatadvocaat@zogmh.nl 

Tel.: 06-22144689                                                                                                    

De Zorgvragersorganisatie GGZ MH (ZOG MH), het Leger des Heils (LDH) en de locatie REAKT Hoge 
Gouwe (Parnassiagroep) hebben de krachten gebundeld om de dag- en nachtopvang beter op elkaar af 
te stemmen. Bij de invulling hiervan zullen ervaringsdeskundigen ingezet worden. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ko9fv9mMJPCJTM&tbnid=SBqI2D3we1qHaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zuidhollandvacature.nl/&ei=K14xU_vJCIqL0AWc-oDAAg&bvm=bv.63587204,d.bGQ&psig=AFQjCNHWLgQgjtNTEanBH3Ujac2le5Oe


 De komende maanden gaat de ZOG MH in samenwerking met stichting Door en Voor – een collega or-
ganisatie die zich in Noord-Brabant inzet met mensen met psychische kwetsbaarheid – het zogenaamde 
Stigma & Media-project verzorgen. Het is een project dat gericht is op het tegengaan van stigmatise-
rende berichtgeving over (mensen met) psychische aandoeningen in de media. 

Columnisten, journalisten en programmamakers maken in hun werk nogal eens 
gebruik van stigmatiserende opmerkingen. Daarom gaan  
we vijftien keukentafelgesprekken voeren met toonaangevende mensen in de 
media. We willen hen bewust maken van het effect dat hun stigmatiserende op-
merking heeft op mensen met een psychische aandoening.  De term “autist” bij-
voorbeeld, wordt te pas en te onpas gebruik door de pers. Ook staan we stil bij 
de effecten van stigmatiserende berichtgeving op de samenleving. Van de ge-
sprekken wordt een bundel gemaakt.  

We gaan een scholingsprogramma voor leerlingen van de Scholen voor Journalistiek  
ontwikkelen en uitvoeren. Het is belangrijk dat toekomstige journalisten in hun oplei-
ding bewust worden van de effecten van stigma op de maatschappij. De ZOG MH zal te 
zijner tijd voorlichting geven op hogescholen en over bovenstaand onderwerp de dia-
loog aangaan met de studenten. Dora Wempe heeft de leiding over het project. Dit pro-
ject is mogelijk gemaakt met subsidie van de Stichting Samen Sterk zonder Stigma. 

 

Project Stigma & Media 
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Gedicht ‘Stil’ 

Stil, stil op de bank, stil in alles, ver weg in mijn eigen wereld.   
Ik heb nooit zien aankomen dat mijn jongste dochter zou besluiten bij haar vader te gaan wonen.  

Mijn oudste kind, ze kijkt me aan. Ik voel haar blik, mijn kind, ik gun haar 
zoveel beter. Wat ben ik trots op haar.   

“Mama, vind je me nog wel lief?”  Ze haalt me terug in het hier en nu, ik 
schrik van haar vraag, tranen vullen mijn ogen. “Natuurlijk vind ik je lief, 
ik hou zielsveel van je!”  

Tranen stromen langs mijn wangen, ze komt bij me zitten. Ze legt haar   
hoofd op mijn borst en kijkt me aan. Ik wieg haar zachtjes, net als toen 
ze baby was.  Ik weet dat zij weet wat ik voel of denk zonder een woord 
te zeggen.   

“Ik mis haar ook”, zegt ze ineens. Nog harder gaan mijn tranen.  

Ik vind het vreselijk zo te huilen met mijn kind in mijn armen. Is dit wel goed voor haar? Haar moeder zo 
te zien huilen, smekend om haar andere kind.  Aan de andere kant voelt het juist goed dit met haar te 
delen. Zij mist haar zus, ik mis mijn dochter. 

Ze vlijt zich dichter tegen me aan, ik word rustiger. Haar vragende ogen, ik zie de liefde in haar blik.  
Wat is het toch een prachtkind. Ik kus haar voorhoofd en vertel hoe trots ik op haar ben, vreselijk veel 
van haar hou. Ze glimlacht naar me.  

Pure intense liefde tussen moeder en dochter.  

Vriendelijke groet, 

Silvia 



Gedicht ‘Open deur’ 

Pagina  13  

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland 

Gevreesd open ik de deur 

Geur van aankomend kwaad  

Ogen zien chaos, vergeten vaat 

 

Nerveus pulserend bloed, 

klamme paniek op mijn gelaat 

Hoe word ik vandaag begroet? 

 

Dubbele tong schreeuwt mijn naam,  

Op kousenvoeten wil ik vluchten,  

Mijn mond antwoordt gehoorzaam  

 

 

 

 
 

 

 

Zijn gebiedende wijs dwingt mijn ogen 

De bekende vreemdeling te zien  

Niet geneigd tot mededogen 

 

Verbale kogels doorboren  

mijn met watten geplaveide hart  

en veroorzaken diepe sporen 

 

Een vuist, een bebloede muur 

Kruipend ontvang ik schoppen 

Kruis mijn armen, overstuur 

 

Blauwe plekken en bittere tranen   

Vluchten uit dit duistere gat 

Zal ik mij ooit nog veilig wanen? 

 

Gekweld maar veilig bedekt  

strijdt mijn naïeve ongeloof  

tegen vastberaden zelfrespect  

 

Ontelbare keren dat hij mij griefde 

Hoeveel spijt ligt er al op het kerkhof,  

bedekt met de mantel van mijn liefde? 

 

Liefde voor mijzelf verschijnt 

Ik sta op en zet zekere stappen 

De verlammende angst verdwijnt 

 

 

 

Dit gaat nooit meer gebeuren 

Een Goddelijk licht schijnt op mij 

En ik open nieuwe deuren 

 

Ilsemarianne © 



Vacature ambassadeurs Herstel en Participatie  
(op vrijwillige basis, aantal uren in overleg) 
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Ambassadeurs H&P zetten zich in om vanuit cliëntenperspectief het activiteitenaanbod herstel en partici-
patie in Midden Holland bekend te maken bij klanten, deelnemers en vrijwilligers.  

Ambassadeurs hebben eigen ervaringen met kwetsbaarheid (psychische, verslavings en/of sociaal maat-
schappelijke problematiek) en hebben zelf gebruik gemaakt van activiteiten gericht op herstel en partici-
patie. Bijvoorbeeld cursussen gevolgd om de eigen ervaringen in te zetten, deelname aan een zelfhulp-
groep of vrijwilliger bij een cliëntgestuurd initiatief. 

 

Werkzaamheden van ambassadeurs 

 Voorlichting geven aan klanten in de regio Midden Holland over het activiteitenaanbod herstel en 
participatie.  

 Voorlichting geven aan beroepsprofessionals over activiteiten aanbod herstel en participatie in de 
regio Midden Holland.  

 Het motiveren en enthousiasmeren van klanten/deelnemers in het deelnemen aan activiteiten  
gericht op herstel en participatie, het (weer) vervullen van sociale rollen en (meer) participeren in de  
samenleving. 

 Deelnemen aan werkoverleggen met team van ambassadeurs.  

Wat wij vragen 

 Eigen ervaringen hebben in de GGZ, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang. 

 Functioneel eigen ervaringen in kunnen zetten over activiteiten gericht op herstel en participatie. 

 Samen kunnen werken in een team van ambassadeurs. 

Wat kunnen wij jou bieden 

 Een training van 2 dagdelen om (meer) bekend te worden met het activiteitenaanbod herstel en 
participatie en het geven van voorlichting aan klanten en beroepsprofessionals in de regio Midden 
Holland. 

 Ondersteuning waar nodig bij het geven van voorlichtingen aan klanten. 

 Onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding. 

 Een prettige, uitdagende en stimulerende werkomgeving. 

 

Voor meer informatie en/of aanmelden neem contact op met: 

 

Marrig van der Werf       

Coördinator Herstel en Participatie    

tel: 0182-519060 | 06 – 16 70 19 69    

email: mvdwerf@zogmh.nl 

 

 

 

       

mailto:mvdwerf@zogmh.nl


Pilotbijeenkomst Mama Vita 30 maart 2016 

Hierbij nodigen we alle moeders van kinderen  uit om op woensdag 30 maart op de Tielweg 3 deel te 
nemen aan een pilotbijeenkomst van de Stichting Mama Vita in Gouda. Onze organisatie biedt steun 
aan moeders van alle leeftijden, verschillende culturele achtergronden en met verschillende hulpvragen. 
De visie van de Stichting Mama Vita is  ‘Moeders ondersteunen om weer in hun eigen kracht te komen 
staan en weer zelfvoorzienend te zijn’. De moeders Yvonne Muijs, Christa van Heesen en Martine Wolff 
organiseren elke maand een bijeenkomst met een thema, lezing of workshop.   

Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen we na een kop koffie uitleggen waar onze stichting voor staat. 
Yvonne Muijs, Christa van Heesen en Martine Wolff zullen zich aan u voorstellen.  Vervolgens zal Yvonne 
Muijs uitgebreid aan het woord komen, net als Carry Ann van Oudernetwerk Zuid-Holland. We besluiten 
deze eerste avond met een rondvraag en zullen uw gevoel peilen. 

 

Tijdstip:  30 maart 19.30-21.45 uur 

Locatie: Tielweg 3, Gouda 

Opgeven voor deze avond kan per mail bij Yvonne Muijs: muijsjes@gmail.nl  

Zie ook: www.stichtingmamavita.nl. 

 

 

 

 

 

Op 3 februari bracht de heer Léon Wever, directeur Jeugd van het Ministerie van VWS, een werkbezoek 
aan de ZOG MG. Hij ging in gesprek met ervaringsdeskundigen en jongeren en wat volgde was een 
mooi gesprek over de huidige jeugdhulp ervaringsdeskundigheid (ExpEx), zwerfjongeren, vergeten kin-
deren en crisisopvang. Jongeren hebben hun ervaring gedeeld en we hebben suggesties voor de toe-
komst besproken, die hieronder puntsgewijs zijn aangegeven. 

 inzet eigen ervaring in zorg/sociale opleidingen 

 Ervaringsdeskundigheid als toevoeging in jeugdhulp 

 Vast evaluatiepunt tijdens de hulp aan derden om te bekijken of er een klik is 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Vergeten kinderen hebben meer nodig dan alleen opvang 

 Meer menselijkheid in de zorg 

 Ook mensen op hogere posten moeten uitkomen 
voor hun kwetsbaarheid 

 

De heer Wever gaf aan onder de indruk te zijn van wat hij  
gehoord en gezien had. Er gaat zeker een vervolgafspraak 
komen, stelde hij. 
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Léon Wever bezoekt ZOG MH 
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Adressen en Meetings 

Vanuit de ZOG MH: 

STIP Midden Holland 

Tielweg 3, Gouda 

0182 - 54 98 13 

mail: stipgouda@zogmh.nl 

open inloop  

ma, wo, vrij 13.00 tot 15.00 uur 

Telefonisch spreekuur 

ma, wo, vrij 10.00 tot 12.00 uur 

 

STIP op locatie: 

Ondersteuningshuis 

Voor cliënten van de voedselbank 

Gemeenschappelijk spreekuur 

Kwintes, Gemiva, Schuldhulpmaatje, 

Humanitas, Sociaal Team en STIP 

Stationsplein 6, Gouda 

Donderdag 14.00-15.30 uur 

 

STIP op locatie: 

Praatcafé: “Geen Cent Teveel’’ 

Paradijs: Rozendaal 18 Gouda 

Woensdag 10.30-12.30  uur 

 

STIP op locatie: 

Hoge Gouwe 65 (Dak- en thuislo-

zen) 

Elke dinsdag (gehele dag) 

Aart Jongejan 

 

STIP &  Allochtonenspreekuur 

Gouda  

Tielweg 3, Gouda 

Donderdag 10.00-12.00 uur 

0182-519060  

mail: nouraddin@zogmh.nl    

Op locatie: 

Elke vrijdag 09:00-12:00  

Nelson Mandela Centrum,  

Wilsonplein 2 te Gouda 

 

STIP & Spreekuur allochtonen  

Krimpenerwaard 

Op locatie: Oranjeplaats 45B, 

Schoonhoven 

Eerste woensdag van de maand  

13.00-16.30 uur   

STIP Waddinxveen (de voedsel-

bank) 

Noordkade 64 

Elke 1e donderdag v/d maand  

09.00-11.00 uur 

 

De straatadvocaat: Aart Jongejan 

Tielweg 3, Gouda 

tel. 06-22144689     

mail: straatadvocaat@zogmh.nl 

Maandag en donderdag  

 

Zelfhulpgroepen 

Anonieme Alcoholisten  

Werkgroep ‘Nieuw Begin’ 

Industriestraat 1a, Gouda 

Overig 

Kwintes Autisme-soos 

Paradijs 2 Gouda 

Om de 2 weken op vrijdagavond 

Programma : 

http://www.kwintes.nl/activering/

dagactiviteiten/gouda_-_soos 

Het Auticafé Zuidplas 

Jongerencentrum ’t Blok, elke  

tweede dinsdag van de maand,  

vanaf 19.30 uur IJzermanpad 1,  

Nieuwerkerk a/d IJssel 

Meer info: 

www.jeugdwerkzuidplas.nl 

 

REAKT Eetcafé  

Elke avond eetcafé  

vanaf 17.00 uur  

Hoge Gouwe 65. 

Gouda (ma t/m vrij)  

 

Vanuit Ypsilon: (familie) 

Mantelzorgspreekuur  

Tielweg 3 

Alleen op afspraak.  

telefonisch via 0182-352140,  

Anneke de Vries, of via mail  

wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl  

(0f via STIP) 

Gespreksgroep Ypsilon  

Elke derde woensdag van  

de even maand, 20:00- 22.00 uur 

Thijsselaan 45 Gouda 

Wies van den Nieuwendijk 

wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl  

mailto:wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl
mailto:wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl

