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nummer 84 

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

De ZOG Midden Holland  zet  zich 
de laatste jaren in om de toeganke-
lijkheid van de GGZ voor allochtone 
cliënten te vergroten. De aandacht 
van GGZ hulpverlening aan alloch-
tonen in Midden Holland is ook hard 
nodig daar bv. van de 71.000 inwo-
ners in Gouda er meer dan 10.000 
van allochtone afkomst zijn. En nog 
steeds maken relatief weinig alloch-
tonen gebruik van het zorgaanbod.  
 

Doel van het Symposium 
De toegankelijkheid van de GGZ 
voor allochtone cliënten te vergro-
ten. De kennis van hulpverleners te 
verhogen over diagnostiek, begelei-
ding en behandeling van allochto-
nen. 
 

Programma start om 13.00 uur. 
met presentatie van: 
• Stand van zaken Midden 

Holland, Nouraddin Elouahabi 
• Psychose’ of ‘djinn’: verkla-

ringsmodellen en interculture-
le communicatie in de GGZ, 

• Dr.C.B.M Hoffer, socioloog 
• Ziekte beleving bij mensen 

met een islamitische tische 
achtergrond,   Mohamed Ab-
kaderi, SPV-er RIAGG  

Hierna 3 Workshops: 
1. Alternatief geneeswijze;  
C. Gukul, Psychiater bij NOAGG 
2. Culturele formulering; Huub 
Beijers, medisch antropoloog  
3. Allochtonen en GGZ in Midden  
   Holland, hoe nu verder?    
Nouraddin Elouahabi, projectleider       
 
Daarna sluiten we met de conclu-
sies aanbevelingen en is er  
gelegenheid tot napraten tijdens 
multiculturele borrel. 
 
Kosten € 40. cliënten en fam. gratis 
Aanmelding via STIP of email 
symposium@zogmh.nl 
Wanneer: 21 januari 2010 
Waar:       Heeren van reeuwijk 
                 Kolkmanstraat 1, Gouda 
Kijk voor meer informatie op onze 
website www.zogmh.nl 
 
We nodigen u van harte uit! 

Uitnodiging: 
Symposium  21 januari 13.00 uur  

“Zijn allochtone GGZ cliënten nog in beeld?”  

We wensen u een goed en gezond 2010 !! 

 

Alle medewerkers, 
bestuur, directie en 
vrijwilligers van de 
ZOG MH  wensen u 
een heel gezond, 
voorspoedig en lief-
devol 2010! 
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Programma Lokale Versterking
(PLV) is nu echt afgesloten. In onze 
regio kunnen we zeggen dat de be-
langen van de GGZ doelgroepen 
redelijk tot goed behartigd worden. 
Van de 11 gemeenten hebben we 
in 10 gemeenten een directe afge-
vaardigde in de WMO adviesraad.  
Officieel hebben we een Borgings- 
verslag moeten maken. Voor de 
liefhebber: Dit verslag is binnenkort 
te downloaden op de website: 
www.zogmh.nl 
Hoe nu verder? 
De gemeenten zijn zelf verantwoor-
delijk voor de cliëntenondersteu-
ning. Eigenlijk zouden de gemeen-
ten de ondersteuning die eerder 
door PLV gedaan werd,  moeten 
overnemen. Dit gebeurt in onze re-
gio tot nu toe nergens. De ZOG MH 
heeft samen met Zorgbelang Zuid-
Holland besloten komend jaar de 
ondersteuning van de initiatiefgroep 

Holland  te blijven financieren.  
Concreet: Voor 2010 is er 8 uur per 
week beschikbaar.  
Gelukkig houdt het niet op, maar 
gaat het werk door, althans voor 
2010. 
OGGZ spiegel 
Vanuit het Landelijk Platform GGZ is 
er een nieuw project: OGGZ spiegel. 
Binnen dit project wordt onderzocht 
wat er nodig is om goed OGGZ be-
leid te voeren voor een gemeente.  
Samen met cliënten worden er crite-
ria bepaald waar OGGZ beleid aan 
dient te voldoen.  
12 februari is er een bijeenkomst in 
Utrecht waar de criteria besproken 
worden. 
Ervaringsdeskundigen worden uitge-
nodigd hieraan mee te doen. 
 
Geef je op bij Gerrit van Bergeijk 
of Dennis Neumann via STIP. 

WMO Nieuws 

Heeft u ervaring met de geestelijke 
gezondheidszorg, verslavingszorg 
of maatschappelijke opvang of bent 
u thuis- of dakloos geweest? En wilt 
u uw ervaringen leren inzetten voor 
voorlichting en/of training?  Kom 
dan naar één van deze informatie 
bijeenkomsten op : 
•  donderdag 21 januari van                                                 

 13.30 tot 14.30 uur 
 
•  vrijdag 12 februari van 

 10.00 tot 11.00 uur 

Aanmelding niet nodig.   
Locatie Hoge Gouwe  65, Gouda. 
 
Met name zoeken we mensen die 
ervaring hebben met ambulante 
woonbegeleiding van Kwintes of  
Eleos wat betreft deze regio. Ook 
mensen met ervaring op het gebied 
van verslavingszorg. De cursus start 
op vrijdag 5 maart en duurt tot,medio 
juni.  
Voor meer kunt u contact opnemen 
met Odette Hensen. 

Start nieuwe cursus ``werken met eigen ervaring` 

Voor meer informatie  
neem contact op met 
Gerrit van Bergeijk  
 
Werkdag: dinsdag  
tel. 0182-519060 
tel: 06-16467411   

 Wmo 

Voor meer informatie 
over de cursus en de 
mogelijkheden om als 
ervaringsdeskundige 
aan de slag te gaan 
kunt u contact opne-
men met Odette Hen-
sen,  
 
Bereikbaar via het 
nummer tel. 0182-
519060, of neem een 
kijkje op de website: 
www.zogmh.nl 

ZOG MH Nieuws 

De ZOG MH kan in 2010 alle pro-
jecten weer voortzetten zoals u de-
ze van ons gewend bent. Gelukkig 
hebben de gemeenten in Midden 
Holland, met name gemeente 
Gouda, weer de subsidie  toegewe-
zen voor 2010. We zijn blij dat de 
ZOG MH komend jaar weer de be-
langen voor de vaak kwetsbare 
mensen kan behartigen. Mede hun 
positie proberen we te versterken 
met alle projecten die we doen. 

Cliëntenkrant om de maand 
Helaas hebben we wel onvoldoende 
financiëring om de de cliëntenkrant 
maandelijks te laten verschijnen.. 
Daarom zal deze voortaan om de 
maand uitkomen. 
Week van de psychiatrie 
Wel hebben we weer financiën om 
de week van de psychiatrie in maart 
met het thema `pillen voor de geest` 
te laten plaatsvinden. We gaan daar 
(van 22 t/m 29 maart) weer een 
mooie week van maken! 
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                STIP Nieuws 

Kwintes gaat in Lekkerkerk een 
woonzorgboerderij ontwikkelen. 
Omdat er in de omgeving van Ne-
derlek geen enkele GGZ voorzie-
ning is hebben een aantal ouders, 
verenigd in het GGZ Platform Ne-
derlek, een aantal jaren geleden het 
initiatief genomen tot het realiseren 
van een woonvoorziening. 
Zij hebben toen Kwintes benaderd 
met de vraag hen daarbij te onder-
steunen. In overleg met de Ge-
meente Nederlek en woningstich-
ting Qua Wonen bleek het ontwik-
kelen van een woonzorgboederij de 
meest haalbare mogelijkheid. Dit 
idee is verder uitgewerkt en inmid-
dels is door Qua Wonen een boer-
derij aangekocht die zal worden 
verbouwd tot 20 éénpersoonsap-
partementen. Qua Wonen blijft ei-
genaar en zal de appartementen 
aan Kwintes verhuren. Reakt zal op 
de woonzorgboerderij de  

Het  nieuwe jaar begint voor het 
STIP met een nieuw team. We ver-
welkomen Anne-Marije Rijkaart en 
Dilva de Encarnacao en als kers-
verse cliëntondersteuners.  
Hieronder willen we in het kort be-
langrijk nieuws melden. Als u hier 
meer informatie over wilt, loop ge-
rust even binnen of bel of mail ons. 
U bent dagelijks van harte welkom 
bij STIP.  
 
Eigen bijdrage begeleiding 2010  
Voor PGB-houders ligt de invoe-
ringsdatum voor het betalen van de 
eigen bijdrage voor de functie bege-
leiding op 1 januari 2010. Voor ie-
dereen die begeleiding als zorg in 
natura ontvangen  ( bv. Voor 
REAKT en Kwintes)  gaat dit in op 
21 juni 2010.De regeling wordt uit-
gevoerd door het Centraal Admini-
stratie Kantoor.  
De eigen bijdrage regeling is niet 
van toepassing op mensen onder 
de 18 jaar. Meer informatie kunt u 
vinden op www.hetcak.nl. 
 

GGZ Woonzorgboerderij in Nederlek! 

Verlenging begeleiding door MEE 
MEE Nederland heeft een verlen-
ging gekregen voor de pakketmaat-
regel in het kader van de verande-
ring in begeliding in de AWBZ. Cli-
enten kunnen zich tot eind juni 
2010 melden bij MEE en tot 1 sep-
tember worden de cliënten onder-
steund. 
In 2009 heeft STIP voor de MEE de 
mensen van de GGZ ondersteund. 
De ZOG MH heeft opnieuw met 
MEE de afspraak gemaakt dat ze 
dit tot 1 september ook blijven 
doen. Heeft u vragen rondom uw 
herindicering etc. kom langs in het 
STIP. 
Belastingaangiften 
Het STIP biedt u de mogelijkheid 
om u te helpen bij het invullen van 
uw belastingsaangifte.  
Elke maandagochtend en woens-
dagochtend kunt u hiervoor terecht 
bij STIP. U moet wel van te voren 
een afspraak maken via STIP, dit is 
geen inloopspreekuur. 
 
Vriendelijke groet, Katrien Croonen 

dagbesteding gaan ontwikkelen. 
De woonzorgboerderij is in eerste 
instantie bedoeld voor inwoners van  
Nederlek of mensen die er nu niet 
meer wonen, maar er wel sterke 
banden hebben omdat ze er gebo-
ren zijn of veel familie hebben wo-
nen.  
Op 19 november jl. is er een infor-
matieavond geweest voor omwo-
nenden en andere belangstellen-
den. Daarnaast zal er voor belang-
stellenden een rondleiding worden 
verzorgd langs diverse Kwintes 
voorzieningen in de regio. 
Wanneer de eerste bewoners hun 
appartement kunnen betrekken is 
op dit moment nog moeilijk te zeg-
gen en is mede afhankelijk hoe snel 
allerlei wettelijke procedures (o.a 
inspraakprocedure) verlopen. We 
houden u op de hoogte. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Kwintes. 

Voor meer informatie 
kunt u zich wenden tot 
coördinator STIP,  
Katrien Croonen,  
zij is bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag
(behalve woensdag) op: 
tel.nr: 0182 - 549813  
of per e-mail:  
kcroonen@zogmh 
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Het is goed, want ik heb een hoop 
geleerd en heb het niet meer nodig 
maar aan de andere kant is het na-
tuurlijk wel spannend. Nu komt het 
er eigenlijk echt op aan! Gelukkig 
heb ik mijn vriend, mijn familie, mijn 
vrienden en het belangrijkste: God. 
En als het echt nodig mocht zijn, 
kan ik altijd nog terug naar de GGZ. 
Een veilig idee. Maar ik heb er wel 
vertrouwen in dat het me gaat luk-
ken. Waar een wil is, is een weg. 
Toch? 
 
Je moet altijd vooruitkijken in het 
leven en nooit terug. Tenzij in 
dankbaarheid voor voorbije, ge-
lukkige tijden (Daphne Du Mau-
rier) 
  

SSchrijfcafe  “Een Ervaring Rijker” 

Een nieuw jaar 
 
2009 is voorbij, 2010 staat voor de 
deur. Met de jaarwisseling kijk ik 
terug op het afgelopen jaar. En ik 
kijk vooruit naar het nieuwe jaar.  
In 2005 is het alleen maar slechter 
met me gegaan. Dan is het moeilijk 
om terug te kijken. Maar wat ik toen 
niet zag, zie ik nu wel: vooruit-
gang. Juist door die moeilijke jaren 
ben ik mezelf beter gaan begrijpen 
en accepteren. Ik kan me beter ver-
plaatsen in anderen, ik geniet meer 
van de kleine dingen en ik denk po-
sitiever. Dat is heel wat waard. 
Vorig jaar (2008) was mijn laatste 
opname. Dit jaar (2009) rond ik the-
rapie af, na vier intensieve jaren.  

De Klankbordgroep Maatschappelij-
ke Opvang, Vrouwenopvang, Ver-
slavingszorg en Zwerfjongeren on-
derdeel van het Landelijk Platform 
GGz heeft vandaag, woensdag 2 
december,  het eerste exemplaar 
van een ‘Manifest voor een 
straatadvocaat’ aan staatssecreta-
ris Jet Bussemaker uitgereikt. In 
meer dan 20 pagina’s wordt duide-
lijk aangegeven hoe (cliënten)
organisaties kunnen komen tot een 
straatadvocaat in hun centrumge-
meente.   
 
Mevrouw Bussemaker was te gast 
bij Stichting ZON, zorgvragersorga-
nisatie in Leiden e.o. waar zij de 
kantoorcamper van de Leidse 
straatadvocaat officieel in gebruik 
heeft genomen. Dit mobiele kantoor 
is de eerste in zijn soort in Neder-
land. De camper zorgt ervoor dat 
de straatadvocaat dak- en thuislo-
zen op straat nòg beter kan onder-
steunen. De straatadvocaat gaat 
een samenwerkingsverband aan 
met outreachende medewerkers 
van Jeugdzorg zodat zij ook gebruik 
kunnen maken van de camper. Me-

Wilt u uw ervaring 

delen? Neem dan con-

tact op met de ZOG 

MH, vraag naar Janny 

Pak             

tel.nr. 0182-519060,  

email: j.pak@zogmh.nl        

Of stuur uw inzending 

op aan de ZOG MH, 

t.a.v. mevr. Janny Pak, 

Hoge Gouwe 65, 

2801LC te Gouda 

   Staatsecretaris Jet Bussemaker aandacht  
                                 voor straatadvocatuur Bussemaker 

ning de camper vakkundig over het 
parkeerterrein van Stichting ZON.  
 
De ingebruikname van de camper 
en het manifest vragen beiden aan-
dacht voor de behoefte aan straat-
advocaten.  In Nederland is slechts 
een handjevol straatadvocaten ac-
tief terwijl er heel veel dak- en thuis-
lozen zijn. Straatadvocaten komen 
op voor de individuele- en collectie-
ve belangen van dak- en thuislozen 
en mensen die dakloos dreigen te 
raken.  
 
Mevrouw Bussemaker gaf in haar 
toespraak aan dat zij straatadvoca-
tuur een goed voorbeeld vindt van 
naar de mensen toe gaan’.  
 
 
Het manifest is te downloaden op 
www.platformggz.nl 
Informatie over het manifest vindt u 
bij de Klankbordgroep Aart Jonge-
jan a.jongejan@platformggz.nl en 
Jenny de Jeu jennyde-
jeu@lokaleversterking.nl   
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Jonge cliënt  krijgt amper steun bij zoeken naar werk 

Bron: Psy.nl 
 

Jongeren met een psychiatrische 
stoornis worden nog veel te weinig 
gestimuleerd om aan het werk te 
gaan en een opleiding te volgen. 
Her en der verspreid over het land 
bestaan enkele goede initiatieven, 
maar ze zijn op twee handen te tel-
len. Het rapport Werk in behande-
ling, een inventariserend onder-
zoek naar de aandacht voor ar-
beidsparticipatie van jongeren met 
een psychiatrische stoornis, werd 
10 december gepresenteerd in Den 
Haag. Onderzoeker Annemarie Ko-
lenberg beschrijft daarin een aantal 
knelpunten waardoor het jongeren 
veel te vaak niet lukt aan werk te 
komen of een opleiding te gaan vol-
gen. Ze voerde het onderzoek uit in 
opdracht van Kenniscentrum 
CrossOver en het Landelijk Plat-
form Ggz. 
Te weinig samenwerking 
Twee conclusies springen er uit in 
het rapport. Er zijn veel mensen en 
disciplines bezig met arbeidsrehabi-
litatie. Die zouden veel meer samen 
moeten werken om tot goede resul-
taten te komen. Zo is er nog weinig 
samenwerking tussen UWV en de 
geestelijke gezondheidszorg, hoe-
wel er nu op landelijk niveau wel 
wordt gewerkt aan verbetering van 
die samenwerking. In de tweede 
plaats is de financiering versplin-
terd: zorgverzekering, AWBZ, 

         Familiester Ypsilon 

 WMO, UWV, etc.  
Tegenwerking 
Tijdens de presentatie van het rap-
port was een aantal ervaringsdes-
kundigen, zorgwerkers, onderzoe-
kers en beleidsmakers bijeen om 
over het onderwerp te discussië-
ren. Alle aanwezige ervaringsdes-
kundigen meldden eerder te zijn 
tegengewerkt dan te zijn onder-
steund door hun behandelaren in 
hun zoektocht naar werk. Ook het 
UWV blijkt door onkunde vaak 
weinig stimulerend. 
Geen geld, geen project 
Goede voorbeelden zijn schaars,  
op twee handen te tellen. Er zijn 
maar weinig projecten te achterha-
len die patiënten echt tot werk of 
opleiding stimuleren. 
Goede praktijken 
Een voorbeeld van een goede 
praktijk is het VIP-project van het 
AMC in Amsterdam (Vroegtijdige 
Interventie bij Psychosen) dat in 
combinatie met Individuele Plaat-
sing en Steun veel aandacht heeft 
voor arbeidsrehabilitatie. Het rap-
port noemt daarnaast onder meer 
de projecten ABC Altrecht, een 
ambulante behandeling voor jon-
geren met psychosen die zich ook 
sterk richt op arbeid en het ACT-
team van GGz Eindhoven. 
 

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.kenniscentrumcrossover. 
nl en www.platformggz.nl 

Bron: Ypsilon 

 
Vanaf 1 september konden familie-
leden en naastbetrokkenen op 
www.familiester.nl  hun oordeel 
en ervaringen achterlaten. De eer-
ste GGZ-publieksprijs leverde hon-
derden - vaak uitgebreide - reacties 
op. Ypsilon selecteerde op basis 
van deze oordelen en ervaringen 
drie genomineerden, waaronder 
ABC. De andere genomineerden 
waren het ACT-team van GGZ 
Eindhoven en het ouder/ 

partnerwerk van De Hoop GGZ. 
ABC is gespecialiseerd in rehabili- 
tatie en behandeling van jongeren 
met een psychotische kwetsbaar-
heid. Vrijwel alle ervaringen met 
deze afdeling waren uiterst posi-
tief.  
Met de Ypsilon Familiester wil Yp-
silon laten zien wie het best ge-
bruikmaakt van wat er al bestaat 
om familieleden bij de zorg te be-
trekken.  
ABC is erg blij met de prijs, ‘een 
soort Televizierring voor de ggz’.  

Het volledige artikel 
kunt u lezen op  
www.psy.nl 
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"Met die andere kijk op verslaving 

los je tegelijkertijd het probleem op 
dat veel patiënten van het kastje 
naar de muur worden gestuurd, wat 
in de praktijk vaak gebeurt. Kloppen 
ze aan bij de verslavingszorg, dan 
kunnen ze pas aan een afkickpro-
gramma meedoen, als ze eerst iets 
aan hun psychische problemen heb-
ben gedaan. Gaan ze naar de GGZ, 
dan kunnen ze pas worden behan-
deld als ze van hun verslaving af 
zijn."  
Meer kennis  
Wijdeven voegt daar aan toe dat ver-
slaafden vaak ook kampen met spe-
cifieke psychosociale problemen, 
zoals omgaan met geld en zorg voor 
de eigen omgeving, maar ook met 
allerlei somatische klachten. "Overal 
lopen hulpverleners en behandelaars 
tegen verslavingsproblematiek aan, 
of ze nu ambulant werken of klinisch 
of in andere vormen van hulpverle-
ning of zorg. Die mensen willen meer 
kennis, want ze lopen regelmatig te-
gen problematiek aan, waar ze zich 
weinig deskundig in voelen. Dat leidt 
tot frustraties"  
Het symposium was bedoeld om 
draagvlak te creëren voor de nieuwe 
benadering en hulpverleners en be-
handelaars enthousiast te maken 
voor trainingen die GGZ inGeest in 
2010 organiseert. Experts uit zowel 
de verslavingszorg als GGZ kwamen 
aan het woord over hun visie en ken-
nis op integrale behandeling van ver-
slaving. Tijdens korte workshops 
konden deelnemers een indruk krjj-
gen van de trainingen.   

Verslaving en Psychiatrisch probleem  
vaak hand in hand 

Bron: nieuwsbank.nl, 20-11-2009  

 

Zowel in de psychiatrie als onder 
specialisten in de verslavingszorg 
groeit het besef dat de problemen 
van hun cliënten niet altijd te schei-
den zijn. Onder drugs- of alcohol- 
verslaafden komt bijvoorbeeld veel 
schizofrenie voor. Ook zijn er veel 
verslaafden met persoonlijkheids- 
stoornissen. GGZ inGeest wil daar- 
om een integrale behandeling mo-
gelijk maken voor mensen met de-
ze gecombineerde problematiek.  
De integrale behandeling heeft de 
naam 'verslavingspsychiatrie' ge-
kregen. Sinds vorig jaar worden de 
gelederen binnen GGZ inGeest hier 
op toegerust. Een aantal verpleeg-
kundigen en behandelaars heeft 
inmiddels speciale trainingen ge-
volgd op het gebied van het dia-
gnosticeren en behandelen van ver-
slavingsproblematiek.  
De onmacht voorbij  
GGZinGeest organiseerde op 29 
oktober een symposium onder de 
titel 'De onmacht voorbij: psychiatrie 
en verslavingszorg doe je samen'. 
Yvonne Wijdeven, projectleider bij 
GGZ inGeest, legt uit:."Uit onder-
zoek komt steeds vaker en duide- 
lijker naar voren dat verslaving ver-
weven is met psychiatrische pro-
blematiek en vice versa. Verslaving 
als zodanig wordt inmiddels ook 
gezien als psychiatrisch ziekte-
beeld. Het is mede om die reden al 
enige tijd opgenomen in de DSM 
IV." Dit is de indeling ziektebeelden  
voor de psychiatrische diagnostiek.  

UVIT biedt PGB eerstelijnszorg 

Bron: psy,  16-11-2009 
 

Univé-VGZ-IZA-Trias(UVIT), start 
met een PGB voor eerstelijns psy-
chologische zorg. Budgethouders 
Ver. Per Saldo is blij dat een verze-
keraar deze stap zet. De zorg-
consument heeft meer keus voor de 
behandeling van psychosociale pro-
blemen. Verzekerden kunnen  
daardoor, naast de gz- en eerste-
lijns psycholoog, ook terecht bij on-
der meer een psycholoog, een  
 

HBO-psycholoog, een seksuoloog of 
een verslavingsarts. Voor jongeren 
zijn dat een kinder- en jeugdpsycho-
loog en een orthopedagoog.  
Het pgb wordt uitgekeerd in de vorm 
van een voorschot. In het basispak-
ket gaat het om acht zittingen. Wie 
een standaard UVIT-polis heeft, 
krijgt maximaal 80 procent van het 
tarief (80 euro). In dat geval be-
draagt het voorschot 432 euro (512 
euro minus 8 zittingen x 10 euro ei-
gen bijdrage).  
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bewoners er niet mee om kunnen 
gaan. De raad wil graag dat hier  
meer aandacht voor komt. Er  
moeten meer manieren worden be-
dacht om bewoners uit te dagen om 
op de PC aan de slag te gaan. Er 
kan hiervoor bijvoorbeeld een be-
roep worden gedaan op een deel 
van de cliënten van Kwintes die wel 
bedreven zijn op de PC. Ons twee-
de speerpunt; kwaliteit van wonen. 
Met dit speerpunt wil de regionale 
cliëntenraad de aandacht vestigen 
op de woonvormen en alles wat 
hierbij bij komt kijken. Bijvoorbeeld 
de dagelijkse zorg, de huisvesting, 
de medezeggenschap op de loca-
ties, verhuizingen en doorstroom-
mogelijkheden. Maar ook aandacht 
voor de toekomstige locaties. De 
regioraad wil actief betrokken zijn 
en blijven bij deze ontwikkelingen. 
Tot slot aandacht voor activering en 
dagbesteding. Als cliëntenraad vin-
den wij het erg belangrijk dat er bin-
nen de begeleiding aandacht is 
voor activering. In dit jaar is er 
reeds een werkgroep gestart 
‘kwartiermaken’; hiermee wil Kwin-
tes proberen zoveel mogelijk aan-
sluiting te zoeken voor cliënten van 
Kwintes bij bestaande voorzienin-
gen in een wijk of gemeente. Bij-
voorbeeld de sportvereniging of het 
buurthuis. Voor sommige cliënten in 
woonvormen zijn activiteiten buiten 
de deur een grote stap, wellicht zijn 
hiervoor oplossingen te vinden zo-
als vervoer regelen naar de activi-
teiten of activiteiten binnen de 
woonvorm halen. 

Fusie tussen Kwintes en IKS 
Na een lang traject van voorberei-
ding is de fusie tussen Kwintes en 
Stichting IKS per 1 januari 2010 
een feit geworden. Stichting IKS 
is een organisatie voor maat-
schappelijke opvang en vrouwen-
opvang in Amersfoort en omge-
ving. De cliëntenraden van beide 
organisaties zijn bij deze voorbe-
reidingen betrokken geweest en 
zullen ook in de toekomst verder 
samenwerken. In de komende tijd 
zal ook binnen de andere regio’s 
van Kwintes, waaronder onze re-
gio Midden-Holland, gekeken wor-
den naar samenwerking op het 
gebied van maatschappelijke op-
vang en vrouwenopvang. 
 
Jaarplan 2010 regionale cliën-
tenraad 
Naast alle lopende zaken heeft de 
regionale cliëntenraad van Kwin-
tes in Midden-Holland  voor 2010 
een aantal speerpunten opgesteld 
waaraan zij willen gaan werken: 

1. Het computergebruik voor             
      cliënten 
 2.   Kwaliteit van wonen 
3.   Aandacht voor activering en 
      dagbesteding           
Wat betreft het computergebruik; 
op dit moment hebben alleen de 
woonvormen met 16 of meer be-
woners een PC. De raad ziet dit 
graag uitgebreid naar ook de klei-
nere woonvormen. Daarnaast 
merkt de raad op dat in een aan-
tal woonvormen de PC’s nauwe-
lijks gebruikt worden omdat  

Kwintes Regio Nieuws 

Het volledige jaarplan 
kan binnenkort opge-
vraagd worden bij de 
ondersteuner van de 
cliëntenraad 

 

 
Lia van Luik 
Ondersteuner regio-
raad Midden-Holland 
Tel. 06 27071923 
Email: 
l.vanluik@kwintes.nl 

 

Regioraad Midden-
Holland 
Hoge Gouwe 65 
2801 LC Gouda 
Email: regio-
raadMH@kwintes.nl 

Bezwaarschriftprocedures CIZ  

Het CIZ krijgt circa 4.200 be-
zwaarprocedures niet op tijd afge-
handeld. Het CIZ heeft met het 
ministerie van VWS afspraken ge-
maakt hoe hiermee om te gaan. 
Afgesproken is dat de cliënten 
waarvan de bezwaarprocedure 
niet is afgehandeld voordat het 
indicatiebesluit eindigt, hun bege-
leiding behouden gedurende de 
afhandeltijd van het bezwaar-
schrift. Het CIZ verwacht een half  

jaar bezig te zijn met het verwer-
ken van alle bezwaarprocedures. 
Cliënten met een lopende be-
zwaarprocedure ontvangen begin 
januari bericht van het CIZ met 
informatie over de gevolgen voor 
hem/haar. Het kan zijn dat de 
begeleiding van enkele cliënten 
reeds is geëindigd. Deze cliënten 
krijgen nu dus opnieuw begelei-
ding als het bezwaar nog niet is 
afgehandeld. 
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Wilt u uw mening geven 
over de inhoud van deze 
krant of heeft u kopij 
voor de volgende 
cliëntenkrant?  

Neem dan contact op:  
 

Telefoon:  
0182 -  51 90 60  

of mail:  
Cliëntenkrant@zogmh.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende 
cliëntenkrant verschijnt  

half maart 2010 
 
 

 
 

Voor in uw  agenda  
 
Symposium:    ZOG MH 
Zijn allochtone GGZ cliënten nog 
in beeld?  
21 januari 2009 
Heeren van Reeuwijk 
Kolkmanstraat 1-3 Gouda 
13.00-17.00 uur    zie pag. 1 
 
Voorlichting cursus ”werken met  
eigen ervaring”    ZOG MH 
donderdag 21 jan. 13.30-14.30 uur                                    
Vrijdag 12 februari 10.00-11.00 uur 
Hoge Gouwe 65 te Gouda 
 

Voorlichtingsavonden GGZ MH 
19.30-21.30 uur 
De Veste, Ridder van Catsweg 300, 
2804 RS Gouda 
19 januari:   Fobieën 
16 februari: Herstel 
 

Kwintes/autistensoos 
Tijd: 19.30-22.30 uur 
Hoge Gouwe 65  te Gouda 

 
22 januari  filmavond 
5 febr        mozaïek en Wii 
19 febr.      line dancing 
5 maart      kaarten maken 
 

Reakt 
Hoge Gouwe 65  te Gouda 
Vanaf febr. elke maandagavond 
eetcafé vanaf 17.30 uur (€ 3.-) 
 
Vanaf 20 jan. om de week op 
woensdag hobbyavond. 
 

STIP Gouda: 
Hoge Gouwe 65,  
openingstijden: maandag t/m vrijdag 
van 11.00 tot 16.00 uur 
Telefoon: 0182 - 54 98 13 
Internet: www.stipggz.nl 
e-mail: stipgouda@zogmh.nl 
 

STIP Schoonhoven: 
Havenstraat 37  
Telefoon: 0182 - 38 63 48  
e-mail: stipschoonho-
ven@zogmh.nl   
woensdag van 9.00 tot 13.00 uur  
  
 

Vragen over PGB en zorgvraag-
verduidelijking  
- PGB aanvraag; 
- zoeken naar hulpverleners; 
- invullen contracten. 
U kunt bellen voor een afspraak 
Telefoon: 0182 - 54 98 13 
E-mail: pgb@zogmh.nl 
 
 

Spreekuur voor allochtonen Mid-
den Holland (STIP) 
Gouda: dinsdag 13.00 - 16.00 uur 
Schoonhoven: woensdag 9 -13 uur             
Gouda: donderdag 9.00  - 13.00 uur  
 
 

Spreekuur Ypsilon (familie) 
Stip Gouda: Hoge Gouwe 65. 
Elke 1e donderdag van de maand 
13.30 - 15.00 uur 
 
 

Gespreksgroep familieleden 
Elke 3e woensdag v.d. maand 19.30 
- 22.00 uur, IJssellaan 2A, Gouda 
Voor meer informatie: 
Mw. R. Pijnacker tel. 0182 - 50 15 28 
 
 

De straatadvocaat: Debby Quist 
Bereikbaar op maandag / dinsdag:  
Hoge Gouwe 65, tel. 0182 - 51 90 60 
of 06-57248823    of email:      
straatadvocaat@zogmh.nl 
 
 

Lotgenotencontactgroepen 
♦ Angst en dwang   
♦ Schizofrenie 
♦ Borderline 
Om de 6 weken, voor meer informa-
tie neem contact op met STIP. 

De krant thuis 
ontvangen? 

 
Vul dan hiernaast de 
voucher in en stuur 

deze op naar: 
Secretariaat ZOG MH 

Hoge Gouwe 65 
2801 LC Gouda 

 ..………………………………….. 

 

Naam: dhr. / mevr. 

______________________ 
 

______________________ 
 

Adres: ________________ 
 

______________________ 
 

Postcode en Woonplaats: 

______________________ 
 

______________________ 
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