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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 per 
e-mail ontvangen?  

Neem dan contact 
met ons op.  

  

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

Over(leven) bijeenkomst voor  

nabestaanden op 4 maart 2017 

Maart-April 2017 

 16e jaargang, nummer 127 

Ypsilon en ZOG MH nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst ‘(Over)leven’. 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor naasten van mensen die te maken hebben (gehad) met de dood of de 
doodswens van hun dierbaren. 

Als u nabestaande bent na zelfdoding, als u leeft met zorgen over de doodwens van mensen in uw  
omgeving en/of in angst leeft met de mogelijke zelfdoding van uw dierbaren, dan bent u van harte  
welkom! 

Op het programma van de bijeenkomst staan ervaringsverhalen, een interview met  
ervaringsdeskundigen en een voordracht op de planning. Er is ook gelegenheid om na te praten in een 
informele en betrokken sfeer. 

Datum: zaterdag 4 maart 2017 

Aanvang:  10.00 - 12.00 uur. Daarna is er tijd om na te praten. 

Locatie:  ZOG MH  

Tielweg 3  

2803 PK Gouda 

Ypsilon organiseert deze dag samen met ZOG MH en met behulp van ervaringsdeskundige medewerkers 
van ZOG MH. Deze bijeenkomst is geheel kosteloos voor u als deelnemer. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Marjo Markx, landelijk bureau Ypsilon, (088) 000 21 20 op werkdagen van  
10.00-16.00 uur. 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+twitter&view=detailv2&&id=ED3B3CC5EB954D6ECFFA50053BE6E16E1B9E2063&selectedIndex=1&ccid=Iuk0RHlM&simid=607987059114905061&thid=OIP.M22e93444794c887de582dd9298663f65H0
http://www.bing.com/images/search?q=logo+facebook&view=detailv2&&id=EB45C7518421C0827EAE12834061253EE6853D27&selectedIndex=2&ccid=7My9Mg%2fd&simid=608018472498430514&thid=OIP.Mecccbd320fdd91400076256375bba092H0
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Terugblik Depressiegala 

Voorlichting op scholen door de ExpEx 

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat we wederom subsidie hebben gekregen 

van de stichting Samen Sterk Zonder Stigma. Dit keer hebben we subsidie gevraagd 

voor voorlichting op scholen (voortgezet onderwijs) met de ExpEx. We willen  

stigmatisering voorkomen door jongeren met en zonder ervaring met elkaar in  

gesprek te laten gaan over thema’s rondom psychische kwetsbaarheid. We hopen 

daarmee meer tolerantie van jongeren in het algemeen te krijgen als het gaat om jeugd met een 

(psychische) kwetsbaarheid, zodat er meer begrip en respect komt voor elkaar. Ook willen wij bewerk-

stelligen dat de jongeren hun problematiek eerder durven te delen zodat er eerder steun kan worden 

gegeven. Dit is een samenwerkingsproject met drie andere ExpEx-regio’s (Haaglanden, Zuid-

Kennemerland/Haarlemmermeer en Drechtsteden). In de volgende krant meer informatie hierover. De 

ZOG MH zal minimaal tien voorlichtingen in Midden-Holland geven. Interesse? Mail: vkieft@zogmh.nl. 

Ambassadeurs ZOG MH 

De ZOG MH gaat sommige voorlichters bijscholen tot ambassadeur ZOG MH. Het is fijn dat we meer 

mensen hebben die een algemene voorlichting kunnen geven over de organisatie. Wanneer u een uit-

gebreide toelichting wilt over wat de ZOG MH voor u en uw organisatie kan betekenen (wijkteam, POH, 

instellingen zorg en welzijn, gemeenten, politie, scholen, etc.), dan kunt u contact opnemen met Dora 

Wempe, dwempe@zogmh.nl. Deze voorlichtingen zijn natuurlijk gratis!  

Vriendelijke groet,  

Petra van Buren 

De Mental Health Foundation organiseerde op 16 januari voor de tweede keer het Depressiegala. Deze 
keer had het evenement plaats in Theater Amsterdam. 

Ook de ZOG MH was aanwezig bij het gala waar dans, theater, muziek en gesproken woord de invals-
hoeken waren om het ziektebeeld 'depressie' te belichten. Omdat het thema 'jongeren met depressie' 
was, werden door deze groep mensen verschillende indrukwekkende verhalen verteld. 

Minister Schippers van Volksgezondheid meldde zich eveneens in Theater Amsterdam. Zij heeft de afge-
lopen jaren duidelijk haar betrokkenheid getoond bij mensen met een depressie. Onlangs sloot zij de  
zogenaamde 'depressiedeal', een overeenkomst met negentien instellingen die als doel heeft het aantal 
depressies in Nederland met dertig procent te verminderen. 

Beroepsgroepen, brancheorganisaties en kennisinstellingen maken de komende jaren afspraken over een 
sluitende aanpak en ondersteuning dichtbij mensen: op school, in de zorg, in de wijk of op het werk. Zo is 
er bijvoorbeeld al een e-learning module depressiepreventie voor huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, 
Centra voor Jeugd en Gezin, verloskundigen en kraamzorg, zodat zij depressieve klachten op tijd herken-
nen. 

De ZOG MH stelt soms vraagtekens bij populaire termen als 'depressiedeal' en 'depressiegala'. Echter, 
wanneer zij leiden tot grotere aandacht en bespreekbaarheid van het ziektebeeld, staat de organisatie er 
per saldo welwillend tegenover. 
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Verlaging eigen bijdrage CAK per 1 januari 2017 

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage die u betaalt voor de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (WMO) omlaag. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen. 
De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 
Ook gaat het minimale bedrag dat u aan eigen bijdrage betaalt omlaag.  

In 2016 was het minimale bedrag € 19,40 voor alleenstaanden en € 27,80 voor een huishouden.  

De bedragen in 2017  

Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50. 
Meerpersoonshuishoudens boven de AOW*-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50. 
*AOW (Algemene Ouderdomswet) 

Meerpersoonshuishoudens met bewoners onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamel- 
inkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen. 

Hieronder ziet u een overzicht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) van de 
oude situatie in 2016 en de huidige in 2017. 

 

BRON:  
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/05/kamerbrief-over-maatregel-
tegemoetkoming-eenverdienerhuishoudens-met-een-chronisch-zieke-partner.pdf 

Wilt u weten wat uw eigen bijdrage wordt? Op de website van het CAK is een rekenprogramma dat u 
kunt invullen. Na invullen komt er een indicatie van uw eigen bijdrage per vier weken. 

www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp 

Bent u verzekerd via het VGZ gemeentepakket Compleet? 

Dan krijgt u een jaarlijkse vergoeding van de eigen bijdragen voor de Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning (WMO) en Wet langdurige zorg (Wlz) tot maximaal € 375,00 per jaar. 

U kunt deze vergoeding innen door de nota’s inclusief de specificaties van de betreffende zorgperiode 
te declareren bij VGZ. 

Als u problemen heeft met het CAK, kunt u natuurlijk terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners 
van het STIP (Steun- en Informatie Punt). Wij helpen u graag! 

 

Op 31 maart zal in Groningen de Dag van de Ervaringsdeskundige  
plaatsvinden. Op de Hanzehogeschool zullen boeiende sprekers vertellen over 
het vak van ervaringsdeskundigheid en zullen verschillende organisaties met 
stands aanwezig zijn om partijen die affiniteit hebben met ervaringsdeskundig-
heid bij elkaar te brengen. De organisator, de Vakvereniging voor Ervarings-
werkers, zal ook ervaringsdeskundigen van de ZOG MH begroeten in Groningen.  
Vorig jaar werd het evenement in Venlo gehouden.  

Nieuws van het STIP 

Dag van de Ervaringsdeskundige 

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
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Onlangs hebben Joost, Remco en ExpEx-deelnemer Joauad voorlichting gegeven op een internationale 
Duitse middelbare school in Den Haag. Dit hebben zij in het Engels en Duits gedaan, wat natuurlijk een 
prestatie op zich was.  

In gesprek met Joost wordt al gauw duidelijk dat het een bijzondere ervaring was. De voorlichters  
werden warm onthaald door een welkomstcomité en fruitschalen stonden al voor hen klaar. Het betrof 
een prettige klas die vanaf het begin erg geïnteresseerd en aandachtig naar de voorlichters luisterde. 
Deze jongvolwassenen hadden de leeftijd van zestien en zeventien jaar en volgden de Gymnasium-
opleiding. Joost en Remco hebben beiden hun ervaringsverhaal gedaan over hun verslaving en maat-
schappelijke zorg.  

Ze vertelden hoe het leven op straat werkte en wat het moeilijke bestaan met hen heeft gedaan. Ook  
gaven ze aan wat ze gedaan hebben om uit de penibele situatie te komen. Joost vertelde dat hulp  
zoeken erg moeilijk kan zijn. Eerst is er de ontkenning, daarna acceptatie en dan pas de stap naar hulp. 
De eerste stap naar hulp was voor Joost het benaderen van zijn straatadvocaat die hem in contact bracht 
met REAKT voor de dagopvang. Die eerste stap maakt dat hij op de dag van vandaag dit mooie voor- 
lichtingswerk kan doen.  

De klas reageerde erg belangstellend. Dat de voorlichting in een andere taal moest gebeuren, was voor 
Joost en Remco spannend en even wennen in het begin. Omdat Joost in Engeland heeft gewoond, 
switchte hij naarmate zijn verhaal vorderde van een Nederlands-Engels accent naar zijn eigen Engelse  
accent. Hij wist zich goed te redden en het maakte dat de zenuwachtige start overging in een krachtig 
einde.  

Traumabehandeling bij mensen met een psychose is effectief en leidt niet tot verslechtering, zoals  
jarenlang werd gevreesd door professionals in de psychiatrie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van  
David van den Berg. “De zorg dat deze groep patiënten hun behandeling niet aankunnen blijkt onterecht.” 

Mensen met een psychose zijn vaak het slachtoffer van mishandeling en misbruik in hun jeugd. Deze  
ervaringen vergroten de kans op het ontwikkelen van psychoses en veel mensen ontwikkelen ook een 
posttraumatische stress stoornis (PTSS). De Nederlandse GGZ mist echter in meer dan 95% van de gevallen 
deze diagnose. Als zij PTSS al vaststelt, krijgen mensen met psychoses hiervoor zelden effectieve  
behandeling aangeboden. Dit komt omdat artsen in de psychiatrie vrezen dat effectieve  
richtlijnbehandelingen voor PTSS bij mensen met psychoses niet zullen werken en zelfs zullen leiden tot 
verslechtering van klachten of negatieve gebeurtenissen, zoals suïcidepogingen. 

Ernstig, want mensen met de combinatie van psychose en PTSS hebben juist zwaardere symptomen en een 
slechtere prognose dan mensen die slechts één van deze stoornissen hebben. 

Uit het onderzoek van Van den Berg blijkt dat de standaardrichtlijn traumabehandelingen veilig en  
effectief is bij mensen met psychoses. Artsen zouden mensen met een psychose dan ook niet langer uit 
moeten sluiten van effectief bewezen traumabehandelingen. Na behandeling voldeed ruim 60% van de  
behandelde patiënten niet langer aan de criteria van PTSS. Het onderzoek is uitgevoerd bij 155 mensen 
met een psychotische stoornis bij 13 ggz-instellingen, waaronder Parnassia en Bavo Europoort. 

 

Bron: parnassiagroep.nl 

Traumabehandeling toch effectief bij psychoses 
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Jarenlang ben ik het over een ding met mezelf eens geweest. Bewegen in de buitenlucht is goed voor 

mij. Zo heb ik met zekere regelmaat gedacht dat post bezorgen mij eigenlijk best een prima baan leek. 

Toen ik vorig jaar (financieel) afhankelijk werd van de gemeente, kwam die gedachte terug en besloot ik 

actie te ondernemen.  

Halverwege november 2016 startte ik als postbezorger, eerst per fiets en te voet. In aanloop naar de 

feestdagen was het druk met post en hierdoor had ik de mogelijkheid om meer dan de tien contracturen 

te werken, maar dit was niet verplicht. Eerst ging ik met collega’s mee om het postsysteem en de routes 

te leren kennen om vervolgens al snel alleen op pad te gaan.  

En een lol dat ik erin had! Natuurlijk had ik niet elke ochtend zin om te gaan (ik heb ’s morgens zelden 

echt ergens zin in), maar als ik eenmaal een half uurtje onderweg was dan klaarde mijn humeur op. Ik 

werd door ontzettend veel mensen begroet. Volop praatjes over het weer. Vooral tijdens die drukke  

dagen toonden mensen spontaan respect en dankbaarheid voor ons ploeteren om ieder zijn of haar 

kerstkaarten te bezorgen. Eenmaal thuis, na een paar uur fietsen, doorstappen en sjouwen voelde ik een 

zeer voldane vermoeidheid. Het werkte dus, intensief bewegen in de buitenlucht deed ik nu voor een 

baas en het ging me goed af. Ik tevreden, baas blij en ik kostte de gemeente wat minder geld. En dus 

besloot ik te kijken of mijn contract niet wat omhoog kon.  

Dit kon alleen door een scooterwijk over te nemen. Even was ik bang dat ik daardoor wat minder zou 

bewegen en het fysiek makkelijker zou worden, wat ik eigenlijk niet wilde. Maar ik besloot voor het  

contract te gaan en dus stapte ik in januari sinds lange tijd weer op een scooter. Dan wel een scooter 

met twee gevulde zijtassen en een koffertje achterop. De eerste uitdaging was om het apparaat op de 

achter- standaard te krijgen; nog best een dingetje. En op de eerste dag ontdekte ik dat ik in plaats van 

duursport (fietsen/wandelen) overstapte op krachttraining. Wat een gewicht zo’n bepakte scooter!  

Maar weer had ik ontzettende lol. De scooter op de achterstandaard bleek een trucje, het ding van de 

standaard afhalen bleek ook best een uitdaging. En dan heb ik het nog niet over de bochtjes draaien, 

vooral tijdens sneeuw en ijzel. Zo ontdekte ik wel snel dat het gewoon niet handig is om met scooter een 

dijk af te rijden naar een brievenbus, want keren en omhoog rijden op een glad wegdek, tsja, dat is  

gewoon niet de beste keuze.  

Inmiddels hebben de scooter en ik elkaar na vallen en opstaan goed leren kennen en weten we wat voor 

ons allebei handig is. Maar het blijft worstelen met de flinke bepakking door post, de kou en het voorbij-

razende verkeer op de dijk waar we moeten zijn. Maar ik vind het fijn. Ik ben elke dag uren buiten, ik  

beweeg zeer intensief en ik kan enorm lachen om mijn eigen (on)handigheid. Een scherpe bocht maken 

met een volgestouwde schoudertas die op mijn borst hangt zorgt er nog steeds voor dat ik met die tas 

het groot licht en de richtingaanwijzer aantik. En als ik probeer om vanaf het zadel de scooter van de 

achterstandaard te krijgen, dan knal ik nog regelmatig met mijn helm tegen het windscherm en/of met 

de tas tegen de claxon. Ik ervaar geluksmomentjes als het me lukt om vanaf de scooter de meest  

onhandig gepositioneerde brievenbussen te bereiken en te vullen…zonder met scooter en al de dijk af te 

rollen. Scooterstoeien noem ik het. Een belangrijke stap in mijn re-integratieproject.  

Annika van den Berg 
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Ik mocht aanwezig zijn bij het overleg met de hulpverlening van Kwintes. Best spannend, want het was 
mijn eerste overleg. Eenmaal binnen aan tafel met een kopje thee kwamen er steeds meer hulpverleners 
van Kwintes binnen. Wij: Thijs van JSO, Violette van de ZOG MH en Brenda en ik als ExpEx, hadden als 
doel om te vertellen wat ExpEx eigenlijk inhoudt en wat wij zouden kunnen betekenen binnen de hulp-
verlening van Kwintes. 

Daarbij wilden we ook het nieuwe project Proeftuin presenteren. Na een korte introductie over onze  
eigen ervaringen zijn we het gesprek aangegaan met de zeven begeleiders. In eerste instantie merkte ik 
dat er een bepaalde afstand was, wat misschien kwam omdat wij onze eigen ervaringen hadden gedeeld 
en die (zoals het leek) nog even moesten zakken bij de hulpverleners. Tijdens het gesprek bleek ook dat 
zij wel een beeld hadden van eigen ervaringen maar niet zozeer van ervaringsdeskundigheid.  

We hebben dit onderwerp toegelicht met de fasen van herstel en we vertelden dat het niet altijd het  
gedrag of de handeling is die maakt dat je ervaring hebt. Cruciaal is namelijk hoe je ermee omgaat of 
welk gevoel de ervaring je gegeven heeft. Daardoor kan het ook zo zijn dat iemand wel zijn  
ervaringsdeskundigheid kan inzetten zonder bijvoorbeeld dezelfde verslaving te hebben gehad. 

Tijdens het gesprek borrelde het enthousiasme bij verschillende hulpverleners steeds meer op. We  
probeerden met complete voorbeelden te vertellen waar wij zoal bij zouden kunnen helpen, hetgeen in  
concrete vragen van de hulpverleners resulteerde. Zo kwam er zelfs in het gesprek al een aantal  
casussen op tafel waarbij de vraag was of wij ook zouden kunnen helpen. Over een specifieke zaak  
werd aangegeven dat het een erg moeilijk geval was waar wij waarschijnlijk niets mee zouden kunnen.  
Ik heb hier gelijk op gereageerd; het triggerde me erg omdat ExpEx er niet alleen voor de makkelijke  
zaken zijn, maar ook graag meedenken over moeizaam verlopende situaties. 

Voorlopig hadden de hulpverleners genoeg om over na te denken. Inmiddels heb ik zelfs van mijn  
collega vernomen dat er samen met een hulpverlener van Kwintes een casus besproken wordt waarbij  
de hulp van de ExpEx ingezet kan gaan worden. Voor mij was dit erg plezierig om te horen, want toen 
we het gesprek verlieten had ik mijn twijfels over het beeld dat Kwintes van ons had. Gelukkig is  
gebleken dat we ze hebben overtuigd: op naar de volgende organisatie! 
 

Esmeralda 

Training Ambassadeurs ZOG MH 

Binnen de ZOG MH worden veel activiteiten ontplooid en hebben we veel kwaliteiten en kennis in huis. 
Iets dat we zelf vanzelfsprekend vinden maar bij de buitenwacht nog niet overal even goed bekend is.  
Om onze deskundigheid naar buiten toe te promoten is een pittige klus. We hebben namelijk werkzaam-
heden en projecten die heel divers en soms complex zijn.  

Om alle activiteiten goed te kunnen toelichten worden nu mensen opgeleid. Het gaat om ervaren voor-
lichters die de training ‘Werken met Eigen Ervaring als voorlichter’ met succes hebben afgerond. In  
februari zijn we begonnen met de cursus en eind maart hopen we de acht voorlichters het diploma  
Ambassadeur ZOG MH te kunnen overhandigen. 

De cursisten duiken in de wereld van projecten, jaarverslagen en beleidsplannen. Ze zijn allemaal  
enthousiast om de komende weken de achtergronden en karakteristieken van de ZOG MH te leren  
kennen. Waarna ze op een inspirerende manier voorlichting kunnen geven over het totale product-
aanbod van ZOG MH. Op verzoek kunnen ze deelnemen aan overleggen van bijvoorbeeld ambtenaren, 
hulpverleners en wijkteams.  
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In februari hebben we voor het derde jaar op rij een paar dagen voorlichting mogen geven op het 
Mondriaan College in Den Haag. Het betrof de opleiding orde en veiligheid, waarmee je aan de slag kunt 
gaan als beveiliger, coördinator beveiliging of handhaver toezicht en veiligheid. 

Ikzelf was woensdag 15 februari aanwezig als voorlichter, samen met Paul, Remco en Joost. 
Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen door Leo Nijenhuis. Hij was onze gastheer en zorgde ervoor 
dat we bij het juiste lokaal terecht kwamen. En dat we heerlijke koffie en warme chocolademelk kregen. 

Na een korte introductie gingen we in vier groepjes uiteen en speelden we met de studenten het Stigma 
Diagnose Spel. Dit is een variant van het bord- en televisiespel ’Wie ben ik?’. Iedereen krijgt een bordje 
met een diagnose erop en de anderen moeten de betreffende persoon voorzien van allerlei hints.  
Met behulp van die aanwijzingen moet hij/zij raden wat de diagnose is die op het bordje staat.  

Na het goed raden van de diagnose draai je het bordje om en zijn de officiële kenmerken van deze  
diagnose terug te lezen. Wat mij opviel was dat de studenten meer kennis hadden van de diagnoses dan 
ik vooraf had verwacht. Een dikke pluim daarom voor hen! 

Na het Stigma Diagnose Spel vertelden we wat over de diagnose die we zelf hebben. De studenten  
reageerden er goed op en ze waren zeer geïnteresseerd. Zoals met alle leuke dingen vloog de tijd  
voorbij en voor we het wisten was de middag ten einde. We gingen voldaan naar huis. Wat is voor-
lichting geven toch leuk!  

 

Renate Visser 

Renate Visser tijdens de voorlichting  

bij het ROC Mondriaan in Den Haag 
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De reiskostenvergoeding voor vrijwilligers wordt gezien als inkomsten. Reiskosten bij werknemers wor-
den niet gezien als inkomsten: Is dit discriminatie? 
 
Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de 
naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot 
het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.  

Een vrijwilliger van de ZOG MH voelde zich geroepen om de reiskostenkwestie bij het College onder de 
aandacht te brengen, waarop het volgende mailverkeer ontstond. 

Gouda, 7 februari 2017 

Mijn vraag is of onderstaande situatie in behandeling genomen kan worden. 
 
Geacht College, 
Het volgende wil ik graag aan u voorleggen: Vorig jaar is de regeling voor onkostenvergoedingen bij  
vrijwilligerswerk veranderd. Met name de relatie tussen de reiskosten en de totale onkostenvergoeding  
is gewijzigd. Voorheen ontving je de onkostenvergoeding exclusief reiskosten; deze kon je apart  
declareren en vielen buiten het maximumbedrag van € 1.500 per jaar, ofwel € 150 per maand, vast-
gesteld door de belastingdienst. Bij de gewijzigde onkostenvergoeding zijn de reiskosten inclusief, zij 
worden bij de onkosten als inkomsten opgeteld. Zo worden door mij persoonlijk gemaakte uitgaven,  
inkomsten uit mijn vrijwilligerswerk en zorgen zij ervoor dat ik de door Belastingdienst en uitkerings-
instanties gestelde limiet van € 1.500 eerder heb bereikt. 

Mijn punt ten aanzien van discriminatie is het volgende: 
Bij werknemers die een reiskostenvergoeding van hun werkgever ontvangen is bovenstaand principe niet 
van toepassing. De reiskosten zijn onbelast. Wanneer dit principe voor het betaald werkende deel van de 
bevolking geldt, zou het ook moeten gelden voor hen die vrijwilligerswerk doen. Hun persoonlijke  
uitgaven zouden niet in inkomsten moeten veranderen, en dus is er sprake van discriminatie. 

Graag hoor ik uw oordeel hierover. 
 

Antwoord College 

Utrecht, 10 februari 2017 

Geachte… 

U vraagt zich af of er geen sprake is van ongelijke behandeling tussen mensen die vrijwilligerswerk doen 
en reiskostenvergoeding ontvangen en gewone werknemers die reiskostenvergoeding ontvangen. Zoals 
u het voorlegt, lijkt het erop dat er daarmee een verschil wordt gemaakt tussen vrijwilligers en gewone 
werknemers. De gelijkebehandelingswetgeving in Nederland verbiedt weliswaar ongelijke behandeling, 
maar dan moet het wel gaan om ongelijke behandeling in verband met de wettelijk vastgelegde  
gronden. Deze gronden zijn: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, 
nationaliteit, handicap/chronische ziekte, politieke gezindheid, burgerlijke staat, arbeidsovereenkomst 
(vast en tijdelijk), arbeidsduur (deeltijd en voltijd). De situatie die u schetst valt waarschijnlijk niet onder 
deze gronden en daarom kan het College dit niet onderzoeken. 

Wel zal ik uw situatie opnemen als melding. U bent niet de eerste die melding maakt van het feit dat 
reiskostenvergoedingen als inkomen worden gezien bij vrijwilligers en dat dit bijvoorbeeld invloed heeft 
op de hoogte van een uitkering. Het is belangrijk dat mensen het College laten weten waar ze  
tegenaanlopen in het maatschappelijk leven, zodat we een beeld krijgen van wat er speelt als het gaat 
om mensenrechten. Dank daarom voor uw mail. 

Met vriendelijke groet, 

College voor de Rechten van de Mens 

M info@mensenrechten.nl W www.mensenrechten.nl 

Noot redactie: Heb je ook problemen met je reiskostenvergoeding, meldt het binnen uw organisatie of 
neem contact op met de belangenorganisatie Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 
(www.nov.nl). 

mailto:info@mensenrechten.nl
http://www.mensenrechten.nl/
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Voor mijn lieve vriendinnetje Johanna, die ik vreselijk mis. Ze is slechts 44 jaar geworden. 

 

Nachtvlinder 
 
De windrichting van het leven 

Dwong jou neer te strijken 

Op kale onvruchtbare grond 

Waar geluk jou niet kon bereiken 

 

Ochtenddauw reikt naar de zon 

Verlangt een dagvlinder te zijn 

Maar jouw vleuggellamme lijfje 

Maakte je onzeker en zo, zo klein 

  

Fragiele sprieten zoeken schuchter 

Naar ‘t beloofde bloemengoud 

Maar verwrongen zwarte gedachten 

Is wat de nacht jou toevertrouwt 

 

Jouw hoopvolle, aanstekende lach 

Dooft in een bitter-stil tranendal 

Leeg, bang, alleen, zonder houvast 

Wanhoop leidt jouw voortijdige val 

  

Ooit ontpopt, gemaakt voor licht 

Allermooiste vlinder van de nacht 

Je kon het bloemengoud niet vinden 

En stierf te vroeg, in al jouw pracht 

 

Dag Vlinder…….. Dag lieve Johanna 

Ik hou van jou.  

 

Ilse 



Nieuws vanuit: ExpEx  
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Acht weken geleden zijn we begonnen met het trainen van een nieuwe groep ExpEx Midden-Holland.  

De training is in volle gang, de cursisten zijn enthousiast en half maart vindt de laatste les en tevens  

evaluatie plaats. De cursisten staan al te popelen om in de praktijk aan de slag te gaan. Naast de cursus  

stromen vanuit de organisaties -die deelnemen aan de Proeftuin- al diverse hulpaanvragen binnen voor 

een ervaringscoach en het organiseren van themabijeenkomsten op een woonlocatie. Ook zijn huidige 

ExpEx als vrijwilliger actief op congressen en bijeenkomsten op het gebied van Jeugdhulp.  

Cursist die appt het volgende in de 

groepsapp: 

“Bedankt voor het delen van jullie  

ervaringen, zelfs ik als betweter leer veel 

van jullie allemaal”.  

Waar hebben wij ons zoal laten zien en horen?   

 Innovatietafel JBRB, Huis van de stad   

 Proeftuinenfestival, Rotterdam 

 Bijeenkomst Jeugdhulp JSO, Huis van de stad 

 Radenoverleg Midden-Holland    

Deelnemende organisaties Proeftuin: 

 Jeugdbescherming West 

 Stek Jeugdhulp 

 Kwintes 

 Gemeente Gouda  

Cursist tijdens de training: 

“Ik wil zeggen dat ik mij veilig voel binnen deze 

groep. Soms kost het veel energie, maar het  

levert ook veel op”.  

Nieuws vanuit…   



Betrokkenheid ZOG MH rondom personen  
met verward gedrag 
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In het afgelopen jaar is de aandacht voor personen met verward gedrag sterk gestegen. Ook de ZOG 
MH maakt zich sterk voor een optimale opvang en inrichting van de crisiszorg. 

De regio Midden-Holland en Zuid-Holland Noord hebben een regionale 
(Hollands-Midden) projectgroep samengesteld. De ZOG MH is middels Petra 
van Buren en Bart Smit van collega-organisatie ZON (Zuid-Holland Noord),  
vanuit het cliënt- en familieperspectief vertegenwoordigd in deze regionale 
projectgroep. Deze bestaat uit onder meer de GGD HM, de gemeenten,  
de politie, het Openbaar Ministerie, GGZ Rivierduinen, verzekeraars, LUMC,  
het veiligheidshuis en de verslavingszorg.  

Onder de projectgroep hangen verschillende werkgroepen die vernoemd zijn naar de negen bouw-
stenen die door het Aanjaagteam Verwarde Personen zijn ontwikkeld om tot een optimale aanpak te  
komen. Het gaat om de elementen 'Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving', 'Preventie en 
levensstructuur', 'Vroegtijdige signalering', Melding', 'Beoordeling en risicotaxatie', 'Toeleiding', 
'Passend vervoer', 'Passende ondersteuning, zorg en straf'' alsmede 'Informatievoorziening'.  

De ZOG MH heeft daarnaast een achterbangroep samengesteld die bestaat uit cliënten en familie/
ervaringsdeskundigen die ervaring hebben met crisis en opvang. Deze mensen kunnen zo nodig aan-
schuiven bij een werkgroep, advies geven over documenten die ontwikkeld worden en alles wat nodig 
is om te komen tot crisisopvang die aansluit bij het cliënt- en familieperspectief. Wanneer u zich ook 
wilt aansluiten bij de achterbangroep, dan kunt u dat per e-mail doorgeven aan Dayenne de Hoog,  
secretaresse (ddehoog@zogmh.nl). 

Ook zet de ZOG MH zich in voor regionale dekking van de verkrijging van de crisiskaart (ook voor  
mensen die geen cliënt zijn bij Rivierduinen). Meer info: www.crisiskaartnederland.nl. Daarnaast neemt 
Petra van Buren deel aan het bureauoverleg van het landelijke Schakelteam Personen met Verward  
Gedrag. Voorzitter Onno Hoes en Helga Aarts van het landelijke schakelteam zijn onlangs bij de ZOG 
MH op werkbezoek geweest. 

Radio Totaal Normaal 
Het Bruisnest gaat met Radio Totaal Normaal on air! (99 MHz via de kabel of via internet) 

Het Bruisnest is begonnen met het uitzenden van radio om het taboe rondom psychische kwetsbaar- 
heden te doorbreken. 

Depressie, angst, vermoeidheid, autisme, psychose, schizofrenie, bipolaire wanorde….. 

Een op de vier Nederlanders krijgt op een bepaald moment te maken met een psychosociale kwetsbaar-
heid, maar weinigen durven erover praten. Dit is iets wat Radio Totaal Normaal wil veranderen. We  
maken een radioprogramma dat openheid rond psychische gezondheidsproblemen wil creëren. Het  
stigma op psychische problemen is namelijk groot.  

Door de toegenomen openheid willen wij bereiken dat mensen met psychische kwetsbaarheden gewoon 
blijven meedoen in de samenleving en dat zij geaccepteerd worden. Radio Totaal Normaal wil d.m.v.  
persoonlijke teksten, interviews, gedichten, verhalen, discussies, humor, gasten en live-muziek het stigma 
terugdringen. Het doel is om het imago van de psychosociale kwetsbaarheid te nuanceren en om het  
begrip in de samenleving groter maken.  

Radio Totaal Normaal zendt om de week uit. Dit gebeurt in samenwerking met Gouda FM.  

Op donderdag 16 maart is onze volgende uitzending van 14.00-15.00 uur. 

Heeft u tips, ideeën, wilt u iets vertellen in een uitzending, mail dan naar: totaalnormaal@goudafm.nl 

Radio Totaal Normaal wordt mede mogelijk gemaakt door  

Stichting Samen Sterk Zonder Stigma 

mailto:totaalnormaal@goudafm.nl


Project: Herstel & Participatie  
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In de cliëntenkrant van jan-feb 2017 staat dat het Maatjesproject, de loopgroep Fit & Happy en de her-
stelgroepen MH projecten van de ZOG MH zijn. Dit is niet juist. Al deze projecten vinden plaats binnen 
het samenwerkingsproject Herstel & Participatie (Kwintes, GGZ Rivierduinen, Eleos, Brijder, I-Psy, Palier, 
REAKT (Parnassiagroep), Leger des Heils en de ZOG MH). De loopgroep Fit & Happy is tevens een project 
van het Bruisnest (Kwintes) binnen het project Herstel & Participatie. 

Rectificatie 

 De herstelgroep Zuidplas is gestart en er ruimte is voor meer deelnemers. 

 Het in de kleinere dorpsgemeenschappen een drempel is om deel te nemen aan een herstelgroep, 
het taboe op psychische aandoeningen lijkt daar groter te zijn. 

 Er in 2016 153 herstelgroepbijeenkomsten zijn geweest waarin 76 deelnemers met psychische 
kwetsbaarheid herkenning, hoop en perspectief hebben gevonden. 

 Per februari er een nieuwe stagiaire Herstel & Participatie is, haar naam is Laura. 

 Het netwerktafeloverleg van januari met als thema ‘Samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt’ 
met twintig deelnemers een geslaagde bijeenkomst was. Deelnemers hebben tips en handvatten 
meegekregen. 

 Er nog wel eens wat verwarring bestaat over wat het verschil is tussen maatjes en ervaringscoaches. 
In de informatiekaart ervaringscoaches op de website van de ZOG MH staat uitgelegd wat een  
ervaringscoach is. 

 De ervaringscoaches veel bereikt hebben bij klanten, bijvoorbeeld bij het (weer) meer vervullen van  
maatschappelijke rollen, stappen maken in het herstelproces en/of vrijwilligerswerk gaan doen. 

 Ervaringscoaches helaas niet zo zichtbaar zijn, hierdoor weten klanten niet altijd dat zij een beroep 
kunnen doen op een ervaringscoach. 

 De pilotinzet ervaringscoaches Sociaal Team Gouda goed van start is gegaan en er in de loop van 
2017 een voornemen is om dit uit te bouwen naar de andere Sociale Teams in Midden-Holland. 

 Er veel aanmeldingen zijn van vrijwilligers die opgeleid willen worden om zich in te zetten als 
ervaringsdeskundige. 

 Er in 2016 in 59 vrijwilligersfuncties in totaal ruim 3500 uur vrijwilligerswerk gedaan is wat direct 
ten goede kwam aan het ondersteunen van kwetsbare burgers in Midden-Holland. 

Wist u dat...  

Het project Herstel & Participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, Brijder, I-Psy, Palier, REAKT, 
(Parnassiagroep), GGZ Rivierduinen, Eleos, Leger des Heils en ZOG MH. Het project heeft als doel herstel 
toegankelijk te maken voor iedereen en zo dicht mogelijk in de buurt. De ruimte krijgen om naar eigen 
mogelijkheden te kunnen werken aan herstel zal leiden tot (meer) passende participatie.  

Doelstellingen 

 Herstelactiviteiten zijn toegankelijk voor alle kwetsbare burgers en bij voorkeur zo dicht mogelijk in 
de buurt. 

 Het aanbod Herstel & Participatie is bekend bij de klant zodat de klant gericht kan kiezen. 



Uitspraken deelnemers, klanten en vrijwilligers 
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Uitspraken deelnemers herstelgroepen Midden-Holland 

“Door het deelnemen aan de herstelgroep praat ik meer met mijn vrouw, van wie ik mantelzorger ben”. 

“Door het deelnemen aan de herstelgroep heb ik het weer aangedurfd om betaald aan het werk te gaan”. 

“Ik ben loper geworden in plaats van bankhanger”. 

“Ik ken een heleboel mensen voor wie een herstelgroep ook goed zou werken, alleen weten zij dat zelf 
nog niet”. 

Uitspraken klanten ondersteund door een ervaringscoach 

“Door de ervaringscoach heb ik inzicht gekregen in mijn angsten. Ik ben er nog niet maar kan weer  
genieten van kleine dingen en ik heb een stuk vrijheid terug”. 

“Herkenning: ‘Hé, heb jij dat ook gehad, misschien dat het mij dan ook wel gaat lukken”. 

Uitspraken vrijwilligers Herstel & Participatie 

“Win-Win situatie, ik kan mezelf verder ontwikkelen en ontplooien en daarbij anderen tot steun zijn”. 

“Het doen van vrijwilligerswerk betekent voor mij dat ik thuis niet in een isolement raak. Het ontmoeten 
van nieuwe mensen geeft mij positieve energie die mij van pas komt in mijn dagelijks leven” 

 “Ik voel mij gewaardeerd en dit werk geeft betekenis aan mijn leven, waarin een betaalde baan (nog) niet 
is geboden. Het werk geeft veel dankbaarheid en herkenning, maar ook fijne vriendschappen met andere 
vrijwilligers”. 

Even voorstellen: Laura ‘t Hart 

Stagiaire Project Herstel & Participatie 

Mijn naam is Laura ’t Hart, ik ben negentien jaar en ik ben eerstejaars studente Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening. Ik loop sinds kort stage bij het project Herstel & Participatie bij Marrig en ik heb het nu al 
enorm naar mijn zin. Het lijkt mij interessant om te leren mijn eigen ervaringen in te zetten, want ook bij 
mij zit er een steekje los. Ik vind het geweldig om mensen te helpen en mijn steentje bij te dragen aan 
hun herstelproces. Ik denk dat ik hier veel kan leren en kijk uit naar het vervolg van mijn stageperiode.  



Oproep: Maatjesproject 
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Ik wil een maatje worden! 
 

Mensen met psychische kwetsbaarheid hebben vaak te kampen met een sociaal isolement,  
vereenzaming en/of angst om activiteiten te ondernemen.  

Een maatje kan het verschil maken door er samen op uit te gaan. 
 

Wie ben jij? 

Jij bent geïnteresseerd in mensen met psychische kwetsbaarheid en wilt graag activiteiten met  
deelnemers ondernemen. Het kan zijn dat je zelf te maken hebt gehad met psychische kwetsbaarheid en 
voldoende afstand hebt tot je eigen ervaringen om anderen bij te kunnen staan. 

 

Wat vragen wij van jou? 

 Een open en onbevooroordeelde houding ten opzichte van mensen met psychische  
kwetsbaarheden 

 Aandacht, belangstelling en tijd voor de ander  

 Minimale tijdsinvestering, 4 uur per maand 

 

Wat biedt het maatjesproject?  

 Een leuke match met een deelnemer 

 Bijzondere ervaring door een uniek contact 

 Ondersteuning naar behoefte 

 Deel uitmaken van een gezellig team van andere maatjes 

 
Informatie en aanmelden 
Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met: 
Astrid van Bruggen 

ZOG MH, Tielweg 3 
2803 PK Gouda 
0182-519060 
maatje@zogmh.nl  
of kijk op www.zogmh.nl  



Overzicht herstelgroepen Midden-Holland  
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Herstelgroep Nederlek 

Waar:  Cultuurhuis, De Markt 201, 2931 EC, Krimpen a/d Lek 

Wanneer:  1x per 2 weken 

Aanmelden:  herstelgroepnederlek@outlook.com  

 

Herstelgroep Waddinxveen 

Waar:  Waddinxveen 

Wanneer:  1x per 2 weken  

Aanmelden: herstelgroepwaddinxveen@gmail.com 

 

Herstelgroep Zuidplas 

Waar:  Bibliotheek De Groene Venen, Batavierlaan 4, Nieuwerkerk a/d IJssel 

Wanneer:  1x per 2 weken 

Aanmelden: herstelgroepzuidplas@gmail.com 

 

Vrouwengroep ‘Samen in gesprek maakt sterk’ 

Voor wie: Vrouwen met andere culturele achtergrond die kortere of langere tijd in Nederland zijn 
en nog niet of onvoldoende de weg in de Nederlandse samenleving kennen en of  
hebben gevonden en daardoor belemmeringen ervaren in het dagelijks leven 

Waar:  Gouda 

Wanneer: 1x per maand 

Aanmelden: deelnemen@outlook.com 

 

Thema herstelgroep Gouda 

Waar:  ZOG MH, Tielweg 3, Gouda 

Wanneer:  1e informatiebijeenkomst op donderdag 9-3-2017, 10.00-12.00 uur,  
 daarna 1x per maand 

Aanmelden: mvdwerf@zogmh.nl, 0182-519060 

 

Loopgroep Fit & Happy 

Voor wie: Voor iedereen die graag (meer) in beweging wil komen 

Waar:  Langlaufvereniging Gouda (Skihut), 

  Tobbepad 4 (in het Groenhovenpark achter het Groenhovenbad) 

Wanneer dinsdag van 13.30 – 16.00 uur (14.00 uur start lopen) 

   donderdag van 09.30 – 12.00 uur (10.00 uur start lopen)  

Aanmelden: Remco den Heeten, loopgroepfitenhappy@gmail.com, 06-50657204 

 

Het deelnemen aan een herstelgroep is gratis voor inwoners van Midden-Holland.  

mailto:herstelgroepnederlek@outlook.com
mailto:herstelgroepwaddinxveen@gmail.com
mailto:mvdwerf@zogmh.nl
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ZOG MH 
Tielweg 3, Gouda 

0182-519060 

info@zogmh.nl 

www.zogmh.nl 

 

STIP op locatie, open inloop 

 
Bodegraven-Reeuwijk 

Reeuwijk, Huis van Alles 

Van Staverenstraat 39 

1e en 3e vrijdag 14.00-15.30 

 
Gouda 

Tielweg 3 

ma, wo, vrij: 13.00-15.00 uur 

Hoge Gouwe 65 voor OGGZ 

Dinsdag: 10.00-16.00 uur 

Nelson Mandela, Wilsonplein 2 

Vrijdag: 09.00-12.00 uur 

De Kade, Jan Luijkenstraat 25 

Bij Stichting Doenya vrouwen 

Dinsdag: 10.00-12.00 uur 

 

Krimpenerwaard 

Schoonhoven, Oranjeplaats 45b 

1e woensdag 13.00-16.30 uur 

Lekkerkerk, Talmastraat 1  

Dinsdag: 14.00-16.00 uur  

 
Zuidplas 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe 
locatie. Voor ondersteuning kunt u 
contact met ons opnemen. 

0182-549813 
06-81966386 / 06-81966866 
stipgouda@zogmh.nl 
www.zogmh.nl 
 

Overig 
Kwintes Autisme-soos 

Paradijs 2, Gouda 

Elke 2 weken op vrijdagavond 

www.kwintes.nl/activering/

dagactiviteiten/gouda-soos 

Het Auticafé Zuidplas 

Jongerencentrum ’t Blok 

IJzermanpad 1, Nieuwerkerk a/d 

IJssel 

Elke 2e dinsdag van de maand,  

vanaf 19.30 uur 

www.jeugdwerkzuidplas.nl 

REAKT Eetcafé  

Hoge Gouwe 65, Gouda 

Ma t/m vrij vanaf 17.00 uur  

Ypsilon (familie) 

Mantelzorgers GGZ  

Tielweg 3, Gouda 

Alleen op afspraak  

Bel Anneke de Vries 0182-352140  

of mail Wies van den Nieuwendijk 

wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl  

Gespreksgroep Ypsilon  

Thijsselaan 45, Gouda 

3e woensdag van de oneven 

maand: 20.00-22.00 uur 

Wies van den Nieuwendijk 

wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl  

Zelfhulpgroepen 

Alcoholverslaving: 

www.aa-nederland.nl  

Cocaïneverslaving: 

ca-holland.org 

Eetstoornissen: 

www.anonieme-overeters.nl 

Drugsverslavingen: 

www.na-holland.nl  

Adressen en Meetings  

Allochtonenspreekuur op 
locatie, open inloop 

 
Gouda 

Tielweg 3 

Donderdag: 10.00-12.00 uur 

0182-519060  

nouraddin@zogmh.nl 

 

Krimpenerwaard 

Schoonhoven, Oranjeplaats 45B 

1e woensdag van de maand van 

13.00-16.30 uur  

 

 

De straatadvocaat  

Aart Jongejan 

Maandag en donderdag  

Tielweg 3, Gouda 

Dinsdag 

Hoge Gouwe 65, Gouda 

06-22144689 

straatadvocaat@zogmh.nl 

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

