Juli-Augustus 2016

Cliëntenkrant...wij vinden het eigenlijk een achterhaalde naam….en het kan misschien zelfs stigmatiserend overkomen, iets wat we juist niet willen.
Maar ja, een nieuwe naam bedenken is best lastig
en dus vragen we de hulp van onze lezers; jouw
hulp dus, zij is bijzonder welkom.
Denk alsjeblieft met ons mee. Laat je fantasie gaan, praat erover met anderen, denk je rot en kom met
een spetterend voorstel!
We zijn op zoek naar een naam die lekker bekt en natuurlijk ook lekker leest. Een originele, pakkende
naam die in je hoofd blijft zitten en maakt dat je alleen daardoor al de krant wilt lezen. We laten je natuurlijk niet voor niets suf piekeren. Onder de beste inzendingen verloten we mooie prijzen.
1e prijs: Eeuwige roem doordat de krant, misschien wel voor eeuwig, JOUW naam zal gaan
dragen (en een VVV bon t.w.v. €25).
In dit nummer

2e prijs: Kortstondige roem doordat we JOUW
naam en inzending benoemen in de volgende
krant (en een VVV bon t.w.v. €10).
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Adressen en meetings

3e prijs: ZOG MH gadget pretpakket met pennen,
kaarten en nog véél meer leuks van de ZOG MH.
Stuur je inzending vóór 25 juli 2016 op naar
vrijwilliger@zogmh.nl, onder vermelding van
“Prijsvraag” en laat je gegevens achter. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Voor meer informatie:
Zorgvragersorganisatie
GGZ Midden-Holland

Website: www.zogmh.nl

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.

Twitter: @zogmh
Facebook: ZOGMH
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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ZOG MH Actueel
De zomer is begonnen en veel mensen gaan op vakantie...helaas is dat niet voor iedereen mogelijk.
Op pagina zes hebben we daarom wat tips en uitjes in de regio Midden-Holland verzameld die gratis
toegankelijk zijn.
Het zijn weer drukke maanden geweest bij de ZOG MH.
Er was veel te doen rondom het thema ‘verwarde personen’. Naast dat we landelijk actief en betrokken zijn bij het Aanjaagteam verwarde personen zijn we nu ook betrokken bij de regionale werkgroep
Holland-Midden.
De ZOG MH is in juni gestart met het geven van twee externe trainingen van de ExpEx in Den Haag en
Arnhem, ook starten we deze maand met een vervolgtraining voor de ExpEx in Midden-Holland voor
voorlichter, we wensen iedereen een goede training!
Ook zijn er weer verschillende voorlichtingen gegeven door de ervaringsdeskundigen op scholen en
worden de jongere ervaringsdeskundigen ExpEx regelmatig ingezet voor advisering.
Vijftien nieuwe ervaringscoaches hebben het theoretische gedeelte van de opleiding tot
ervaringscoach in juni afgerond! Sommige waren al als ervaringsdeskundige actief binnen de ZOG MH
maar er zijn ook nieuwe mensen die hiermee actief gaan worden binnen de organisatie. We wensen
iedereen veel succes bij het werk als ervaringscoach en heten de nieuwe mensen welkom bij de ZOG
MH.
Deze maand nemen we helaas afscheid van de twee staigiares, Anne en Christine, we bedanken jullei
voor je inzet en wensen jullie veel succes met je verdere opleidng en alle goeds voor de toekomst!
Wij zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor onze website, de vacature vindt u op pagina 13.
De ZOG MH wenst u een fijne zomer(vakantie) toe. Wij blijven gewoon open, al is het wel met een
kleinere bezetting vanwege de vakantieperiode.
Vriendelijke groet,
Petra van Buren
directeur

Terugblik Lentewandeling
Tijdens de lentewandeling op 20 mei liepen achttien enthousiaste
wandelaars mee. De groep bestond uit mensen die een maatje
zoeken, mensen die een maatje willen worden en mensen die al
een maatje zijn.
Ook sloten er mensen aan die geen verband hadden met het
maatjesproject en gewoon gezellig wilden meewandelen.
Uiteraard waren ook zij meer dan welkom!
De weersomstandigheden waren die dag zeer wisselend. Gelukkig
bleef het tijdens de wandeling droog en konden we zelfs nog van
een paar zonnestralen genieten.
Bijzonder was dat sommige mensen elkaar al kenden en tijdens
de wandeling weer opnieuw gegevens hebben uitgewisseld om
af te spreken.
Deelnemers reageerden enthousiast en kijken uit naar een volgende
activiteit.
Wil jij meehelpen dit te organiseren?
Neem dan contact op met Violette Kieft:
tel. 0182-519060 of vkieft@zogmh.nl

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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“Equil Project volop in ontwikkeling”
(interview met Astrid van Bruggen)
Per 1 maart is Astrid van Bruggen voor een dag in de week bij de ZOG MH
komen werken. Op vrijdag houdt zij zich bezig met het in deze krant al vaker aangehaalde internationale Equil Project. (zie kader)
Astrid helpt mee trainingsmodules te ontwikkelen om mensen met
psychische kwetsbaarheid en een achterstand op de arbeidsmarkt te
ondersteunen. Onlangs vergezelde de werkneemster van het Rotterdamse Basisberaad een aantal ervaringsdeskundigen van de ZOG MH
die naar Liverpool vlogen in het kader van het Equil Project, dat van
september 2015 tot september 2017 loopt.
“Het is een mooi project dat steeds meer handen en voeten krijgt”,
zegt Astrid. “Er zijn duidelijk al dingen bereikt en een aantal zaken is
nog volop in ontwikkeling. We werken bijvoorbeeld hard aan een
concepttraining voor ondersteuners als reïntegratiecoaches en jobcoaches. De ervaringen van mensen met een psychische kwetsbaarheid
gelden daarbij als uitgangspunt en ook de wensen van de werkgever
worden uiteraard in de training meegenomen.”

EQUIL (Equality in Learning) is een
Europees samenwerkingsproject
dat tot doel heeft werkgelegenheid van mensen met psychische
kwetsbaarheid te bevorderen.
EQUIL doet dit door educatieve
programma’s te ontwikkelen en
de samenwerking tussen beroepsprofessionals (trajectbegeleiders),
werkgevers en ervaringsdeskundigen te stimuleren. De deelnemende landen zijn: Nederland, Spanje,
Engeland, Italië en Denemarken.

“Er zijn veel verschillen in ervaringen met werkgevers”, vervolgt Astrid. “De ene heeft volop aandacht
voor het onderwerp, bij de ander is dat veel minder. Van onze doelgroep horen we terug dat hun
werkgevers ze soms overschatten, maar geregeld ook onderschatten. Ze zijn dan extreem voorzichtig
en dat hoeft ook weer niet.”
Vaak weten mensen ook niet exact wat ze aankunnen wanneer ze een lange tijd uit de roulatie zijn geweest. “Daarom is het belangrijk dat er een goede match is tussen werkgever en werknemer”, weet
Astrid. “Een goede opbouw van de belasting is natuurlijk ook essentieel. Het is soms een zoektocht.”
Om beter inzicht te krijgen in de wensen en vragen van de werkgevers, is onlangs een door Spanje gemaakte enquête bij hen uitgezet. Met de resultaten hiervan moet de match tussen werkgever en werknemer worden geoptimaliseerd. Astrid: “We willen goed in kaart hebben op basis waarvan werkgevers
hun keuzes maken. De enquête is een prima middel om dat te bewerkstelligen.”
Een ander instrument dat moet bijdragen aan een goede afstemming tussen werkgevers, trajectbegeleiders en werknemers is de zogenaamde focusgroep. In deze groep die net als de andere maatregelen
in alle betrokken landen van het Equil Project (Denemarken, Engeland, Italië en Spanje) is opgestart,
belichten mensen met een psychische kwetsbaarheid uitvoerig de problemen waarmee zij te maken
krijgen. “Die informatie en de resultaten van de enquête uit de focusgroepen worden natuurlijk gebruikt bij het ontwikkelen van de trainingsmodules”, zegt Astrid. “Uiteindelijk moeten we tot een optimale afstemming komen en we zijn wat dat betreft op de goede weg. Het Equil Project is volop in ontwikkeling.”
Astrid heeft het naar haar zin bij de ZOG MH. De sfeer is fijn, er wordt goed gewerkt en net als veel andere werknemers herkent zij veel in de verhalen van andere werknemers. “Ik ben zelf ook een tijd onder behandeling geweest vanwege depressies en daardoor van de arbeidsmarkt geweest”, zegt ze,
zonder al teveel te willen uitweiden. “Ik weet dus goed wat het is om in een moeilijke positie te verkeren. En die ervaring zet ik ook in voor dit project.”

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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“Niet cliënt maar overheid is in de war”
(Aart Jongejan, Straatadvocaat)
De meeste lezers van de cliëntenkrant zullen gehoord hebben van het Aanjaagteam verwarde personen
en net als ik er geen goed gevoel bij hebben. Toch wil ik een paar positieve woorden eraan wijden.
Op maandag 20 en dinsdag 21 juni ben ik samen met Wies van de Nieuwendijk (bestuurslid ZOGMH, bestuurslid Ypsilon en mantelzorger) en Bart Frank (ervaringsdeskundige, voorlichter ) op een tweedaagse
conferentie van het team dat deze groep ondersteunt geweest. Samen met andere cliëntondersteuners,
ervaringsdeskundigen, woningcorporaties, straatdokters. Ministeries VWS, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken, GGZ Nederland, GGD Nederland zorgverzekeraars etc. hebben we over het belang van integrale samenwerking, obstakels in de praktijk en bouwstenen voor de toekomst gepraat.
Wat een haken en ogen zitten er aan de overgang van veel zorgtaken naar de gemeente. Gemeenten en
sociale team zijn onvoldoende voorbereid en toegerust op de taken die zij hebben. Denk aan de kostendelersnorm, ambulantisering, 18-/18+ problematiek, tekort aan woningen, etc.
Wat heeft dit nu met verwarde personen te maken?? Nou alles: als je geen zorgverzekering, geen adres,
geen uitkering hebt of in crisis niet opgenomen kunt worden omdat je crisis ‘niet zwaar genoeg is’, of iedereen ‘werkt langs elkaar heen’, ligt verwardheid snel op de loer. In het debat zeg ik soms; ”Niet de cliënt
maar de overheid is in de war. Zij zorgen ervoor dat mensen door de bomen het bos niet meer zien”.
Met elkaar hebben we als cliënten- en familieorganisaties bepleit dat onafhankelijke cliëntondersteuning,
de crisiskaart, regeling van ziektekostenverzekering en (post-)adres en onze betrokkenheid bij plannen
van aanpak in de regio plaatsvindt. Meer weten? Google op Nieuwsbrief aanjaagteam verwarde personen.
Aart Jongejan, Straatadvocaat

De redactie; wie zijn dat eigenlijk?
Annika: “Ik ben Annika van den Berg, 37 jaar en sinds begin dit
jaar als vrijwilliger redacteur van de Cliëntenkrant.
Vorig jaar werkte ik nog bij het STIP, maar ik werd ziek. Toen ben
ik stukjes gaan schrijven over mijn eigen ervaringen en benaderde Gerrit-Jan mij met de vraag of ik niet iets meer zou willen
doen met schrijven. JA!!! Ik wilde niet meer werken in de zorg,
maar de overstap maken naar de schrijverswereld. Vandaar dat
ik het aanbod om in de redactie van deze krant te komen met
beide handen aangreep. Hiernaast schrijf ik voor ‘Hand in
Hand’ (Feyenoordsupportersmagazine) en voor ‘Lef’ (magazine
over verslaving). Zo doe ik ervaring op en ben ik aan het ontdekken wat bij me past. Deadlines vind ik lastig. Ik moet me eraan
houden, maar ook de mensen die stukken aanleveren en dat is toch voor veel mensen moeilijk. Ik vind
knippen en plakken leuk, althans, als het lukt. Ik kan helemaal in mijn nopjes zijn als ik een pagina gevuld
heb met een mooi stuk tekst en een bijpassende afbeelding.
Gerrit-Jan “Annika heeft mij in bovenstaande alinea al geïntroduceerd. Ik ben Gerrit-Jan van Heemst, 38
jaar en vanaf 2012 verbonden aan de Cliëntenkrant. Toen ik bij de ZOG MH aanmeerde, had ik er een
langdurige periode van privé-beslommeringen opzitten. Ik ben met een psychotische depressie opgenomen geweest wat me uiteindelijk mijn baan bij het weekblad Voetbal International heeft gekost.
Gelukkig kon ik al snel bij het Algemeen Dagblad terecht. En ik kwam dus in contact met de ZOG MH dat
wel wat versterking voor de krant kon gebruiken. Nu, vier jaar later, ben ik nog altijd met veel plezier aan
zowel het AD als de ZOG MH verbonden. Het was soms aanpoten toen ik er na het overlijden van onze
zeer gewaardeerde medewerker Janny Pak tijdelijk alleen voor kwam te staan, maar gelukkig kreeg ik snel
hulp. Eerst van afzwaaiend stagiaire Christine de Haan en nu dus van Annika, met wie ik ook in de redactie
van ’Hand in Hand’ zit. Zij heeft de prettige eigenschap artikelen tijdig te willen afronden, terwijl ik vaak
op het laatste moment helaas nog in de beugels moet. Maar uiteindelijk komt het wel af.”
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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‘Ik kan mijn steentje bijdragen’
(Patty de Vreede, Cliëntenraad GGZ Rivierduinen )
Omdat we bij de ZOG MH graag belichten met welke andere organisaties we in contact zijn, vertelt
Patty de Vreede over haar werkzaamheden voor de Cliëntenraad GGZ/Rivierduinen Alphen aan den
Rijn/Gouda. Zij is nu anderhalf jaar actief voor de raad en heeft een drukke agenda.
Die indruk wekt ze althans wanneer zij aan het woord komt en Patty bevestigt de hectiek ook. Ze is
weliswaar als vrijwilliger aan de slag, maar vrijwillig is allesbehalve hetzelfde als vrijblijvend. “Ik ben
secretaris en heb verschillende taken”, vertelt de inwoonster van Alphen aan den Rijn. “Dat houdt in
eerste instantie in dat ik verantwoordelijk ben voor de agenda en de planning van verschillende
zaken. Het opstellen van de maandplanning voor het bezoeken van cliënten bijvoorbeeld. En verder
natuurlijk het vastleggen van de vergaderingen.”
De tien leden tellende cliëntenraad vergadert eens in de twee á drie weken in Alphen aan den Rijn.
Het behartigen van de belangen van cliënten – opgenomen mensen, mensen die beschermd wonen en mensen die ambulant behandeld worden – is het doel van de raad. Dat gebeurt in de genoemde steden zelf, maar ook in omringende plaatsen als Bodegraven, Reeuwijk en Woubrugge.
Patty maakte zelf ooit kennis met de GGZ en vindt het mooi zich nu te kunnen inspannen voor de
bewuste doelgroep.
“Ik kan mijn steentje bijdragen”, zegt ze. “Ik weet zelf hoe belangrijk het is om in een moeilijke situatie gesteund te worden. Het werk geeft me daarom veel voldoening. Daarnaast is het gewoon erg
leuk om deel uit te maken van de raad. Er heerst een fijne sfeer en ik doe mijn werk met veel plezier. Daarbij speelt ook een rol dat ik in een veilige omgeving werk. Als het even niet gaat, kan ik
dat gewoon aangeven. Het zorgt ervoor dat ik me lekker voel in de raad.”
Patty geeft aan dat de raad nog wel wat leden uit Gouda zou kunnen gebruiken. Er zijn slechts drie
leden momenteel uit Gouda en omgeving. “Er kan wel wat Gouds bloed bij”, zegt ze. “Ik weet eigenlijk niet hoe het komt dat er vooral mensen uit de buurt van Alphen aan den Rijn zijn. We proberen in elk geval een zo evenwichtig mogelijke verdeling te hebben. Wanneer mensen zich aan
aangesproken voelen: aarzel niet en meld je aan. Het is de moeite waard om je in te spannen voor
lotgenoten.”
Een luisterend oor kan al heel veel betekenen, besluit Patty. Vandaar dat de raad ook geregeld
overleg met ZOG MH heeft. “We willen weten wat er speelt bij de doelgroep, maar ook bij andere
organisaties die zich voor deze mensen inspannen. Alleen dan kunnen we mensen met psychische
kwetsbaarheid zo goed mogelijk helpen.”

Contact gegevens van de Cliëntenraad:
GGZ Rivierduinen Alphen aan den Rijn/ Gouda
Postbus 739
2400 AS Alphen aan den Rijn
Mobiel 06 11346237
Tel 0172 898 500
Clientenraadalphenaandenrijngouda@
rivierduinen.nl
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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Tips voor (gratis) uitjes tijdens de zomerperiode

Gemeente Gouda

Gemeente Krimpenerwaard

Montmartre:
Antiek-, curiosa– en brocante
markt op het historisch marktplein
van Gouda.
Van 1 juni t/m 14 september elke
woensdag van 9-16.30 uur.
www.welkomingouda.nl

Springerparkconcert:
Gratis openluchtconcert in het
Springerpark in Schoonhoven.
7 augustus van 15-17 uur.
www.schoonoven.info/nl/agenda/
springerparkconcert-3

Concerten:
Live muziek op het Houtmansplantsoen op de Fluwelensingel in
Gouda.
Van 26 juni t/m 28 augustus elke
zondagmiddag van 14-17 uur.
www.houtmanconcerten.nl

Groene Hart Culinair:
Verschillende restaurants en culinaire
speciaalzaken stellen hun lekkers ten
toon op het Dorpsplein in Stolwijk.
7, 8 en 9 juli
www.groenehartculinair.nl

Culifeest Gouda:
Festival met pop-up restaurants,
muziek, entertainment en kinderactiviteiten op terrein GOUDasvalt
op de Gouderaksedijk in Gouda.
1 t/m 4 september
culifeestgouda.nl
Goudse Kaasmarkt:
Een historisch en nostalgisch
tafereel; kaas wordt gemaakt
en ouderwets verhandeld op de
markt in Gouda.
Van 7 april t/m 1 september
elke donderdagochtend van
10-13 uur.

50e kinderbraderie:
Kinderbraderie in het centrum van
Schoonhoven.
18 augustus van 9-13 uur.
http://schoonhoven.info/nl/agenda/
kinderbraderie-schoonhoven

Gemeente BodegravenReeuwijk
Bruisend Reeuwijk:
(Water)Spektakel, markt en
muziek in het centrum van
Reeuwijk
26 & 27 augustus
www.bruisendreeuwijk.nl

Gemeente Zuidplas
Open middag Oudheidkamer:|
Neem gratis een kijkje bij de
vaste collectie en de wisselexpositie.
‘s-Gravenweg 6a in Nieuwerkerk a/d IJssel.
6 augustus 14-17 uur.
http://www.scnz.nl/agenda/
open-middag-oudheidkamernieuwerkerk-ad-ijssel-7
Z-Uitmarkt:
Theater, dans, toneel en muziek op het Raadhuisplein in
Nieuwerkerk.
27 Augustus van 11.30-17.30
http://www.scnz.nl

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

Word jij de nieuwe stagiaire?
Begin september 2016 is er een nieuwe plek vrij voor stagiaire binnen het project
Herstel & Participatie
Als stagiaire is het hebben van eigen ervaringen met kwetsbaarheid ( psychische-, verslaving-, en/of sociaal maatschappelijke problematiek) een pré.

WERKZAAMHEDEN BINNEN HET PROJECT HERSTEL & PARTICIPATIE
Ervaringscoach:

Gaat een bondgenootschap aan met de cliënt (Een maatje zijn op gelijkwaardig niveau).

Biedt in het contact herkenning en erkenning voor cliënten en verlaagt daardoor de drempel om
ondersteuning te vragen of aanvaarden.

Door de inbreng van ervaringskennis bieden van praktische en adequate steun die aansluit bij de
behoefte van de deelnemer.

Vervult een voorbeeldfunctie van waaruit deelnemers hoop en inspiratie kunnen putten.

Biedt ondersteuning in het tegengaan van (zelf)stigma.
Begeleider zelfhulpgroep:

Je begeleidt en ondersteunt de deelnemers in hun persoonlijke proces van herstel.

Je motiveert de deelnemers hun eigen ervaringen of tips in te brengen en je creëert een veilige
sfeer in de groep.
Samenwerken in een team

Deelnemen aan netwerktafel en (casus)overleggen

Intervisiebijeenkomsten met team van ervaringsdeskundigen

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?






Flinke dosis enthousiasme
Zelfstandig kunnen werken
Flexibiliteit
Creatief denken
Eigen ervaringen kunnen inbrengen

WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN?





Veel ruimte voor eigen initiatief, inbreng en invulling van je werkzaamheden
Stagevergoeding
Stagebegeleiding op maat
Een prettige en uitdagende en stimulerende werkomgeving

Heb je interesse om je ervaringen in te zetten als stagiaire binnen
het project Herstel & Participatie,
heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met:
Marrig van der Werf, coördinator project Herstel & Participatie
Tielweg 3, 2803 PK Gouda
0182-519060 | 06 – 16 70 19 69
mvdwerf@zogmh.nl
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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Terugblik mantelzorgbijeenkomst ‘Vuile was’
Op 24 mei organiseerden de wezijnstichtingen Krimpenerwaard
en de ZOG Midden-Holland een
goed bezochte bijeenkomst voor mantelzorgers.
De documentaire ‘Vuile Was? ’ van Nynka Delcour, over de impact van een psychische aandoening voor familie, was
leidraad voor deze avond. Nynka groeide op met een broer
met psychosegevoeligheid.
Zowel cliënten, familie als hulpverleners
vertellen de eigen ervaringen in de documentaire.
Samen met Anneke de Vries van Ypsilon -de vereniging van familieleden, partners en andere naasten van
mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose- werd er nagepraat.
Heel herkenbaar, gaven een aantal mantelzorgers aan. Er werden ervaringen uitgewisseld. Er waren
zeer positieve ervaringen met hulpverlening. Het ongemak om over een psychische aandoening te praten,
de onbekendheid met het behandelaanbod en ondersteuningsaanbod vanuit bijvoorbeeld de GGZ Rivierduinen of de Gemeente, kwam ook aan de orde. Er werd aangegeven dat de respijtzorg binnen de GGZ
(nog) niet goed geregeld is. Iedereen zoveel mogelijk thuis behandelen is een mooi streven, maar hoe
haalbaar is dat voor de mantelzorgers? Zij hebben ook vaak onvoldoende financiële middelen om gebruik
te maken van de WMO-middelen.
Mantelzorgers zijn altijd welkom bij een van de onderstaande organisaties. Voor een luisterend oor of om
mee te denken bij het vinden van steun.
De documentaire Vuile Was? is te bestellen via www.ypsilon.org/webwinkel.

STIP …..verzekeringen?
In de vorige cliëntenkrant is er gevraagd of er behoefte is aan een
informatiebijeenkomst over verzekeringen. Kan u wel een bepaalde verzekering afsluiten doordat u een psychische kwetsbaarheid heeft? Moet u een extra hoge premie betalen?
Hier is niet tot weinig respons op gekomen. Mocht u toch ergens
tegenaan lopen dan kunt u contact opnemen met STIP
(Steun en informatiepunt).
Als blijkt dat er alsnog veel behoefte is aan informatie rondom
dit onderwerp dan kan er in de toekomst alsnog een bijeenkomst
worden georganiseerd.
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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O jee, ik moet naar het UWV
Omdat ik geen werkgever meer heb en een jaar ziek ben (psychische
klachten), moest ik mij melden bij het UWV. Uit ervaring weet ik dat
dit soort gesprekken niet de prettigste zijn. En dus ging ik met ondersteuning van het STIP op weg naar Leiden. (ook al woon ik 10 kilometer van Rotterdam, ik moet naar Leiden; ze maken het niet leuker... en
ook niet makkelijker)
Het eerste gesprek was met een verzekeringsarts. Hij moest beoordelen of ik nog ziek was. Het begin van het gesprek was verwarrend. Ik
kreeg een verhaal over percentages, regels en cijfers om mijn oren
waar ik niet veel van snapte en ik was eigenlijk direct uit het veld geslagen. Daarna gingen we het hebben over de inhoud; mijn klachten,
beperkingen en hoe mijn dagen er op dat moment uitzagen. Tijdens
dit onderdeel voelde ik me gehoord en bevestigde de verzekeringsarts dat ik op dat moment 100% ongeschikt was voor mijn laatst gedane werk. Dit vond ik, gek genoeg,
positief. (Ik heb me voorheen namelijk altijd voor 200% op mijn werk gestort, om daarna na een jaar of
twee in een kuil te storten, ziek te zijn, er weer heel snel uit te klimmen, me weer de tandjes te werken,
weer ziek te worden enz. enz).
Naast hulp vragen, had ik ook bedacht dat ik mijn roer maar eens compleet moest gaan omgooien. Dat
werken in de zorg is voor mij niet echt een succes gebleken. En me voor 200% op werk storten ook niet.
Ik wilde een andere koers gaan varen. Mijn beperkingen accepteren en mijn leven daarop aanpassen.
Dus niet weer zo snel mogelijk voor 200% aan de slag. En ook niet de zoveelste baan in de zorg. Afijn, de
verzekeringsarts vond dit allemaal een geweldig plan, hij opperde uit zichzelf dat ik misschien wel helemaal uit de zorg moest gaan. Toen ik vertelde dat dit ook mijn plan was, leek hij reuze enthousiast. Hij
vond de manier waarop ik mijn leven aan het aanpassen was heel sterk. We vertrokken en in de auto
besprak ik met de cliëntondersteuner hoe dit gesprek verlopen was. We waren het er beiden over eens
dat de uitkomst ‘positief’ was. Op dat moment en misschien wel voor altijd volledig ongeschikt voor werken in de zorg.
Twee weken later verscheen ik met dezelfde cliëntondersteuner bij de arbeidsdeskundige. Deze vrouw
had van de verzekeringsarts een verslag gekregen van waaruit zij met mij in gesprek ging. Het onhandige was dat ik dit verslag niet had ontvangen en me dus ook niet had kunnen voorbereiden. Wederom
vond ik het begin van het gesprek verwarrend. Eerst ruim 20 minuten gesproken over mijn exwerkgevers; rommelig omdat zij die gegevens niet op orde had en ik uit mijn hoofd maar even alle data
en werkgevers paraat moest hebben. Toen begon het gesprek pas over de inhoud. Doel van dit gesprek
was om te kijken of ik in staat was om 65% van mijn laatstverdiende loon met welke baan dan ook te
verdienen. Toen we aan dit onderwerp begonnen haalde mevrouw het verslag tevoorschijn. Met een
schuin oog zag ik al “>65%” staan en ik wist wat dit betekende… u gaat de WW in en zoekt het verder
maar uit.
De mevrouw draaide hier nog even omheen, maar toen ik het op de man af vroeg beaamde ze dit (nou
ja, alleen het WW-gedeelte). Zo gingen we na anderhalf uur -we hebben namelijk heel wat tegengas
gegeven- weer naar buiten met de uitslag: uit de ZW, in de WW. Achteraf bezien vraag ik me af waarom
ik daar anderhalf uur heb zitten lullen en janken, want mevrouw had mijn profiel al in de computer gestopt die deze uitslag eruit had gespuugd. Niets van wat ik of mijn ondersteuner zei deed er nog toe. En
mijn jarenlange behandeling bij de GGZ leek ook niet relevant te zijn.
Ik ben erg blij dat ik dit gesprek niet alleen heb gedaan, want nu kan ik checken of mijn beleving overeenkomt met die van mijn cliëntondersteuner: ja dus. Mijn persoonlijke verhaal doet er niet toe. Ik ben
eigenlijk gewoon een nummertje, of “profiel” zoals de arbeidsdeskundige het zelf noemde. Deze actie
druist volledig in tegen wat ik me had voorgenomen. In plaats van te erkennen dat ik beperkingen heb
en daardoor steeds stukloop, zegt UWV dat ik niet van mijn beperkingen uit mag gaan en dus zo snel
mogelijk volledig aan het werk moet. En dus ander, geestdodend werk moet accepteren. Mocht het niet
gaan, dan kan ik me “gewoon vanuit de WW weer ziek melden”. Wel jammer dat ik dan nog 65% van
mijn laatstverdiende loon zou ontvangen en de WW daar dan maar 70% van uitkeert... Dan heb ik er ook
nog een financieel probleem bij. En dus maak ik bezwaar tegen dit besluit. Want ik ben het niet eens
met de procedure en al helemaal niet met het feit dat ik van de ene op de andere dag weer 32 uur zou
kunnen werken. Zucht……….
Annika van den Berg
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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Waar staat Mama Vita voor?
Mama Vita is ontstaan in 2010 als een plek voor moeders van kinderen met autisme om lief en leed met
elkaar te delen. Het is een club vriendinnen die snapt wat je doormaakt, van wie je kunt leren en met wie
je samen kunt opkomen voor je kind.
Stichting Mama Vita heeft als doel moeders van kinderen met autisme in hun kracht te zetten en te houden. “Maar,” vertelt Yvonne Muijs (regiomoeder Zuid-Holland/Gouda), “in de regio Gouda zijn wij er voor
alle moeders van alle kwetsbare kinderen. We willen tenslotte weg van de diagnoses, maar dan blijven er
nog steeds kwetsbare kinderen over.”
Bij Mama Vita kun je kennis en inzicht met andere moeders delen, elkaar steunen en samen je kinderen
helpen steunen. “Wanneer kinderen op school een achterstand oplopen of op een andere manier vastlopen, dan kijken wij mee hoe we je kind kunnen helpen. Vaak ontstaat er in het contact tussen ouders en
school een machtsstrijd. Als moeder kom je voor je kind op en dan ziet de docent je vaak als vijand. Wij
helpen je daarvan af te wijken. We rijken een andere vorm van gespreksvoering aan, geven voorbeelden
hoe je iets net even anders kunt zeggen, waardoor het beter ontvangen wordt. Tijdens voorlichtingen en
workshops nodig ik altijd alle partijen uit. Ouders dus, maar ook gemeenteleden, docenten en hulpverleners. Het belangrijkst is altijd dat ouders zich veilig voelen bij ons.”
Meer informatie over de bijeenkomsten, vriendinnen worden en regiomoeders is te vinden op
www.stichtingmamavita.nl
Yvonne schrijft ook blogs:
http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/2016/06/de-onvoorwaardelijke-liefde-voor-een-kind/
Volgende data zijn:
21 sept webshare
12 okt jeugdwet, PGB/ ZIN
30 nov. workshop Sint
Opgeven bij: Yvonne Muijsjes
Email: muijsjes@gmail.com

Routewijzer naar werk
Bron: LPGGz

Op 18 mei werd de website ‘Routewijzernaarwerk.nl’
gepresenteerd door staatssecretaris Jette Klijnsma,
tijdens de bijeenkomst ‘Aan het werk met een psychische aandoening’. De website helpt mensen met psychische kwetsbaarheid die (weer) aan het werk willen op weg met informatie, tips,
ervaringsverhalen en vacatures voor ervaringswerkers.
Veel mensen met psychische klachten willen en kunnen werken.
Maar het vinden van werk blijkt vaak erg moeilijk. De site
Routewijzernaarwerk.nl geeft antwoord op vragen als: “Welke ondersteuning kan ik krijgen bij het vinden van een baan?”, “Welke
vragen krijg ik van de gemeente?” en “Hoe doen anderen het?”.
Je vindt hier onder meer de vijf beste methodes om je ontwikkeling te testen, elf goede tips van anderen in de stap naar werk en
nog veel meer!
De Routewijzer naar werk is in opdracht van het Landelijk Platform GGz en de Landelijke Cliëntenraad uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, met subsidie van het Ministerie van SZW.

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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Herstel & Participatie: Wist u dat...


Het project Herstel & Participatie als doel heeft om herstel toegankelijk te maken voor iedereen en
zo dicht mogelijk in de buurt?



Het project sinds maart 2016 naast Kwintes, GGZ Rivierduinen, REAKT en ZOG MH is uitgebreid met
de Parnassiagroep (Brijder I-Psy, Palier), Eleos en Leger des Heils?



Er een vacature is voor een stagiaire Herstel & Participatie – bij voorkeur vanuit de opleiding
BGE/MMZ-?



We op zoek zijn naar ambassadeurs die voorlichting willen geven aan klanten over de verschillende
mogelijkheden voor herstel en (meer) participeren?



Als je de ruime krijgt om op eigen tempo te werken aan je herstel dit zal leiden tot (meer) passende
participatie?



Er vijftien nieuwe ervaringscoaches het theoretische gedeelte van de opleiding tot ervaringscoach
hebben afgerond en zij nu ingezet gaan worden in de praktijk?



Er diverse herstelgroepen draaien in Lekkerkerk, Waddinxveen en Gouda?



De loopgroep Fit & Happy op dinsdagmiddag en donderdag enthousiast het Groenehovenpark
door loopt? Neem zeker ook eens een loopje!



Er 35 vrijwilligers in diverse functies werkzaam zijn binnen het project Herstel & Participatie?



Er elke twee maanden een netwerktafel/casus overleg is? De netwerkafel heeft vinden en verbinden
als doel en staat open voor iedereen (uitvoerend medewerkers, vrijwilligers).



Er verschillende cursussen zijn om met je eigen ervaringen aan de slag te kunnen gaan in de
ondersteuning van ervaringsgenoten?

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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Column Antidepressiva afbouwen
Soms gebeuren er dingen in je leven waar je nooit voor gekozen zou hebben, maar die toch een positieve uitwerking hebben.
Na de geboorte van onze jongste zoon (mei 2015) had ik preventief medicatieverhoging. (Van 10 naar
20 mg. Citalopram per dag.) Afgelopen maart besloot ik dat ik wel weer naar de oude dosering kon.
Hoera, voorjaar! Wat maakt zo'n klein wit pilletje meer of minder nu uit?
Enfin, dat heb ik geweten.
De eerste weken merkte ik er niet zo veel van, maar daarna kreeg ik weer depressieve gevoelens.
Uit bed komen was moeilijk, nergens zin in hebben, voortdurend negatieve gedachten Bijna wilde ik
mijn afbouwpoging opgeven, bijna. Maar dan had ik voor niets deze weken doorstaan. Dus ik gaf mezelf
nog een paar dagen de tijd en gelukkig, ja, gelukkig voelde ik me weer beter. Wat een verademing.
Natuurlijk heb ik mijn gewone moeilijke momenten nog wel, maar niet zo lang en zo heftig.
Wat ik me nu afvraag is, of dat dit ook zo zal gaan met de laatste 10 mg.
Ik weet niet zo goed meer hoe het met de vorige afbouwpogingen ging
(ooit slikte ik 60 mg.)
De eerste maanden blijf ik in ieder geval veilig deze
(onderhouds)dosering slikken.
Ik ben 27 en slik al meer dan 10 jaar antidepressiva, nou en?
Met vriendelijke groet,

Verdere bezuinigingen gaan niet door!
Bron: NOS.NL

14 juni 2016 was de dag van goed nieuws!
De geplande bezuinigingen op verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg van
500 miljoen euro gingen niet door. Dat maakte staatssecretaris Van Rijn bekend in het Haagse verpleeghuis Bosch en Duin.
Het kabinet wilde vanaf volgend jaar veel geld besparen door de langdurige zorg anders te organiseren,
maar er kwam veel kritiek op dat voornemen. Zo vroeg de Algemene Rekenkamer zich af of het plan wel
haalbaar was. Ook sloegen zorgaanbieders alarm. Ze verwachtten ontslagen, langere wachtlijsten en gedwongen sluiting van tehuizen.
Op dinsdag 24 mei hadden cliënten en medewerkers uit de langdurige zorg ruim 16.000 handtekeningen
aan de Tweede Kamer aangeboden, hetgeen dus succesvol bleek.
Van Rijn zegt dat er de laatste jaren veel is veranderd in de zorg. Volgens hem is de zorg nu klaar voor de
toekomst. “Nu het weer beter gaat met Nederland moeten onze ouderen en gehandicapten dat natuurlijk
merken.”

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

Word jij de nieuw website- en social media
beheerder?
Vanaf september 2016 is er een vrijwilligersvacature voor het beheren en bijwerken van
de website en de facebookpagina

WERKZAAMHEDEN WEBSITEBEHEERDER:
Website en facebook bijwerken
De website en de facebookpagina worden regelmatig bijgewerkt. Denk hierbij aan het plaatsen
van foto’s, activiteiten, berichten en updates over projecten.
Website en facebook beheren
Op de website en de facebookpagina kunnen reacties geplaatst worden. Onjuist taalgebruik of
berichten die niet bij het onderwerp horen, moeten worden verwijderd.
De nieuwe website
De nieuwe website van de ZOG MH is in de maak. Jouw taak is om met de ontwerper mee te
denken.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?







Flinke dosis enthousiasme
Met computers kunnen werken
Kunnen werken met het programma Wordpress is een pré
Zelfstandig kunnen werken
Flexibel
Creatief denken

WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN?





Veel ruimte voor eigen initiatieven, eigen inbreng en eigen invulling van werkzaamheden
Vrijwilligersvergoeding
Samenwerken in een leuk team van de redactie
Een prettige, uitdagende en stimulerende werkomgeving

Schriftelijke reacties met een curriculum vitae
kunnen gestuurd worden naar:
Petra van Buren
Directeur ZOG MH
Tielweg 3, 2803 PK Gouda
0182-519060
pvanburen@zogmh.nl

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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“Eigen inbreng als prettig ervaren”
(Afscheid stagiaire Christine de Haan)
In september vorig jaar gaf Christine de Haan aan bij de ZOG MH helemaal open
te staan voor een grote diversiteit aan taken. Nu, negen maanden later, stelt zij
als afzwaaiend stagiaire vast veel te hebben geleerd bij de ZOG MH.
Ze zijn ook nogal talrijk, de onderwerpen waarmee Christine zich heeft beziggehouden tijdens de stage die ze liep in het kader van haar opleiding tot ervaringsdeskundige. Ze begeleidde een herstelgroep voor mensen met hoogsensitiviteit,
gaf samen met collega Violette cursus aan toekomstige ExpEx en gaf met collega
Marrig de cursus ‘Werken met eigen ervaring als ervaringscoach.’ Daarnaast begeleidde ze mensen en gaf ze voorlichting op scholen. Tussen de bedrijven door was ze te raadplegen
voor probleempjes met de website en de cliëntenkrant. “Ik zou ook nog een groep voor het omgaan met
zelfbeschadiging begeleiden, maar dat kwam niet van de grond”, lacht Rotterdamse.
Christine neemt haar ervaring mee naar de nieuwe werkplek: stichting Arosa in Rotterdam. Daar, op een
geheime locatie waar vrouwen met een onveilige thuissituatie worden opgevangen, zal ze voor opnieuw
tien maanden als stagiaire werkzaam zijn. “Ik zal meer begeleidend werk gaan doen. Bij Arosa zit ik dicht
op het dagelijks leven van de vrouwen. Ik zal ook veel rapporteren en dat ben ik niet zo gewend.”
Natuurlijk zal Christine contact blijven houden met mensen van de ZOG MH, zegt ze. Ze beschouwt de
ZOG MH als een heel nuttige maar ook warme plaats voor een stagiaire. “Ik hoop dat ik bij Arosa net zo
veel eigen inbreng mag hebben als bij de ZOG MH. Want dat heb ik altijd als heel prettig ervaren.”

“Ik ben gegroeid bij de ZOG”
(Afscheid stagiaire Anne Bruineberg)
In navolging van Christine zal ook stagiaire Anne Bruineberg onze organisatie binnenkort verlaten.
Anne volgt ook de opleiding tot ervaringsdeskundige aan het Rotterdamse Zadkine College en gold vanaf september als betrouwbare versterking voor het STIP.
Bij het Steun en Informatie Punt kon Anne werkzaamheden oefenen waartegen ze
aanvankelijk nogal op zag. Vooral het bellen van instanties in bijzijn van de cliënt
leek haar een allesbehalve prettig idee. Maar zie: na enige weken al betrapte ze
zichzelf er op dat ze het toch maar mooi had gedaan. “Ik heb daardoor ook het gevoel dat ik zelf erg gegroeid ben”, zegt ze. “Ik ben steeds op een goede manier uitgedaagd om dingen die ik eng vond aan te gaan. Het was soms nodig om mij een
duwtje in de goede richting te geven en mijn collega’s Katrien en Dilva hebben dat
gedaan. Daar ben ik erg blij om.”
Zoals zoveel mensen die voor de ZOG MH werkten, roemt Anne de sfeer van openheid. Ze kan zich nog
goed heugen hoe welkom ze zich gelijk voelde op de eerste werkdag. “Ik mocht mezelf zijn en heb dat
als erg prettig ervaren. Het is voor mij een voorwaarde om goed te functioneren.”
Anne is hard op zoek naar een nieuwe stageplaats. Ze heeft nog niets gevonden maar weet wel waar
haar belangstelling ligt. “Ik zoek nu iets totaal anders dan de ZOG MH. Het zal verfrissend werken om in
een heel andere organisatie te werken. Maar ik zal zeker contact blijven houden met de ZOG MH.”
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‘Up’ is ontnuchterend
Up, psychiatrische roman
Myrthe van der Meer
Uitgevrij The House of Books
2015
ISBN 97890443500692
‘Up’ is een roman over Emma. Zij heeft de
diagnose manisch-depressief. Het boek begint
vol goede moed; Emma denkt dat ze een laatste gesprek met haar psychiater heeft, omdat
het goed met haar gaat. Dit vindt ze zelf althans.
Als blijkt dat haar psychiater afwezig is en ze
een vervanger krijgt, komt er een wending in
het verhaal. Deze psychiater vindt namelijk dat
het helemaal niet goed gaat met Emma en besluit haar op te laten nemen. Vervolgens krijgt
de lezer een kijkje in de wondere wereld van
de psychiatrie, met al zijn bijzonderheden.
‘Up’ leest enerzijds weg als een roman. Myrthe
schrijft dermate nuchter over de omstandigheden binnen de psychiatrie dat het lijkt alsof
ze het over simpele dingen als boodschappen
doen heeft. Anderzijds, wanneer je zelf ervaringen hebt binnen de psychiatrie (en dat hebben
de lezers van deze krant vaak), dan kan het
soms uiterst confronterend zijn en zal je het
boek bij tijd en wijle even aan de kant moeten leggen om bij te komen.
Zo beschrijft Myrthe bijvoorbeeld de situatie van het maken van een afspraak met een psychiater terwijl
zij opgenomen is. Een afspraak maken, dit klinkt simpel, maar dat blijkt dus niet zo wanneer je op een
psychiatrische afdeling verblijft.
De manier waarop Myrthe dit beschrijft is ontnuchterend en ook grappig, vooral omdat je als buitenstaander geneigd bent te denken dat dit niet waar kan zijn.
Verder komen diagnoses aan bod; hoe deze te accepteren of juist niet, ervaringen met medepatiënten en
natuurlijk medicatie.
Dit boek draagt absoluut bij aan het doorbreken van het stigma dat heerst op het etiket ‘psychiatrische
patiënt’. Het is overduidelijk dat Emma ook maar een gewoon mens is en dat dit iedereen kan overkomen. Het verhaal kan ook aanzetten tot actie; niet de hulpeloze patiënt zijn, maar gesprekken aangaan. Aankaarten dat het bijvoorbeeld belachelijk is dat een afspraak alleen gemaakt kan worden via duizend kanalen waardoor het weken duurt, terwijl degene met wie je een afspraak wilt -of eigenlijk móet
hebben voordat je verder kan met wat dan ook- slechts een paar deuren van je verwijderd is.
De roman is dus zeer geschikt voor iedereen, met de kanttekening dat het confronterend kan zijn.
Elke hulpverlener zou dit boek moeten lezen, omdat zij dan ook geconfronteerd worden met de vaak
tenenkrommende situaties waarin patiënten zich bevinden. En díe hulpverleners die dat inzien, zouden
zomaar een verschil kunnen gaan maken.
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Kwikstart app
Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen
moeten geregeld worden, de studiefinanciering moet aangevraagd worden, je
gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en
uitgaven. In de Kwikstart-app vind je alle te regelen zaken op een rijtje.
Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen
van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips.
Geef jezelf een Kwikstart!
Gratis te downloaden voor Iphone en Android via www.kwikstart.nl

“Heel tevreden met mijn rol bij ZOG MH”
(Renate Visser, cliëntondersteuner bij STIP)
De trouwe kijker van Gouda TV zal haar naam onmiddellijk herkennen. Renate
Visser (31) brengt regelmatig vol overtuiging het lokale nieuws de huiskamer
binnen en doet dat met veel plezier.
En nu dus, sinds drie maanden, is de in Gouda woonachtige Renate ook als vrijwilliger
werkzaam bij de ZOG MH. Bij het STIP om precies te zijn, waar ze twee dagdelen per week haar vaardigheden inzet om cliënten te helpen bij het weer op de rit
krijgen van hun leven.
“Ik zou mezelf informeel cliëntondersteuner willen noemen”, zegt Renate. “Ik praat
met ze en heb inmiddels de nodige kennis opgedaan met betrekking tot regelgeving. Bij het werk kan ik gelukkig mijn eigen ervaring inzetten. Ik heb bij de
ZOG MH de cursus “Werken met eigen ervaring” gedaan en ben dus officieel ervaringsdeskundige.
Dat Renate de cursus met succes voltooid heeft, maakt haar erg trots. In het verleden probeerde ze
een aantal studies—waaronder juridische dienstverlening– maar haar psychische klachten noopten
haar tot voortijdig stoppen. “Het ging gewoon niet meer, terwijl ik een enorme doorzetter ben”,
evalueert ze. “Het frustreerde me erg dat ik de studies niet kon afmaken. Ik ben nu heel tevreden
met de rol die ik bij de ZOG MH heb. Ik kan me nuttig maken en in combinatie met mijn werk voor
Gouda TV, heb ik een mooie weekvulling.”
Renate deed ook haar verhaal ondertussen voor een grote groep mensen. Met grote interesse namen de leden van het Sociaal Wijkteam kennis van haar ervaringen met betrekking tot de crisiskaart—het onderwerp die dag. “Het was heel leuk om te doen en het smaakt naar meer”, vertelt ze.
“Ik kon mijn ervaring als presentatrice benutten en dat gaf een goed gevoel.”
Naast het presenteren van het Goudse nieuws, schildert Renate graag. Zoals ook tekenen, familieaangelegenheden en winkelen tot de hobby’s mogen worden gerekend. Het voordeel van laatstgenoemde hobby wanneer je bij Gouda TV werkt? Renate, lachend. “Ze willen bij de zender dat je er
netjes uitziet. Ik mag geregeld wat leuks gaan uitzoeken.”
Schilderen doet Renate onder meer bij het Goudse atelier Anders Bekeken, waar mensen met
psychiatrische of psycho-sociiale problematiek onder begeleiding van een kunstenaar tot de mooiste werken komen. “Het is fijn om creatief bezig te zijn en het schilderen gebeurt serieus”, besluit
ze. “Anders Bekeken is een plek waar ik tot rust kom en mezelf kan zijn. Het is veel meer dan zomaar een hobbyclubje.”
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Adressen en Meetings
ZOG MH

Gemeente Zuidplas

Overig

Tielweg 3, Gouda

Nieuwerkerk a/d IJssel

Kwintes Autisme-soos

0182-549813

Bata4

Paradijs 2, Gouda

www.zogmh.nl

Batavierlaan 4

Elke 2 weken op vrijdagavond

STIP op locatie (open inloop)

Dinsdag: 13.00-16.00 uur

www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda_-_soos

Gemeente Gouda

Allochtonenspreekuur op
locatie (open inloop)

Tielweg 3

Gemeente Gouda

ma, wo, vrij: 13.00-15.00 uur

Tielweg 3

Telefonisch spreekuur

Donderdag: 10.00-12.00 uur

ma, wo, vrij: 10.00-12.00 uur

0182-519060

Elke 2e dinsdag van de maand,
vanaf 19.30 uur

Op andere tijden geeft de telefoniste
uw naam en telefoonnummer door
en wordt u teruggebeld.

nouraddin@zogmh.nl

www.jeugdwerkzuidplas.nl

Hoge Gouwe 65

Schoonhoven

Hoge Gouwe 65, Gouda

(Dak- en thuislozen)

Oranjeplaats 45B

Ma t/m vrij vanaf 17.00 uur

Dinsdag: 10.00-16.00 uur

1e woensdag van de maand:

Ypsilon (familie)

Praatcafé: “Geen Cent Teveel’’

13.00-16.30 uur

Mantelzorgspreekuur

Rozendaal 18

De straatadvocaat

Tielweg 3, Gouda

Woensdag: 10.30-12.30 uur

Aart Jongejan

Nelson Mandela

Tielweg 3, Gouda

Wilsonplein 2

Maandag en donderdag

Vrijdag: 09.00-12.00 uur

06-22144689

Gemeente Krimpenerwaard

straatadvocaat@zogmh.nl

Schoonhoven

Herstel en Participatie

Oranjeplaats 45b

Voor informatie over:

3e woensdag van de even maand:
20.00-22.00 uur

1e woensdag v/d maand:



Herstelgroepen in de regio

Wies van den Nieuwendijk

13.00-16.30 uur



Maatjesproject

wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl

Lekkerkerk



Ervaringscoaches

Talmastraat 1 (bibliotheek)

Zie www.zogmh.nl/wat-doen-wij/

Zelfhulpgroepen

Dinsdag: op afspraak

Gemeente Waddinxveen
Noordkade 64 (voedselbank)
1e donderdag v/d maand:
09.00-11.00 uur

Het Auticafé Zuidplas
Jongerencentrum ’t Blok
IJzermanpad 1, Nieuwerkerk a/d
IJssel

Gemeente Krimpenerwaard REAKT Eetcafé

Alleen op afspraak
Bel Anneke de Vries 0182-352140
of mail Wies van den Nieuwendijk
wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl
Gespreksgroep Ypsilon
Thijsselaan 45, Gouda

Alcoholverslaving:
www.aa-nederland.nl
Cocaïneverslaving:
ca-holland.org
Eetstoornissen:
www.anonieme-overeters.nl
Alle drugsverslavingen:
www.na-holland.nl

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

