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Politie Hollands Midden, gemeenten en Rivierduinen hebben recent een
convenant ondertekend voor de opvang van verwarde personen in crisissituaties. Het convenant moet voorkomen dat mensen onnodig worden opgenomen in een politiecel. Personen met verward gedrag (in crisis) krijgen
hulp aangeboden in een van de daarvoor ingerichte kliniek van Rivierduinen
in Leiden. De afspraken zijn in eerste instantie van toepassing op personen
met ernstig verward gedrag die geen strafbaar feit hebben gepleegd en van
wie de politie weet dat ze in zorg zijn bij Rivierduinen. Personen met verward gedrag die mee willen werken aan de zorgverlening en niet onder invloed zijn van drank of drugs worden door Rivierduinen opgevangen. In een later stadium wordt de doelgroep uitgebreid met personen die niet bekend zijn bij de GGZ of die niet bereid zijn mee te werken.
Wanneer de politie geconfronteerd wordt met een ernstig verward gedrag wordt telefonisch overlegd
met de crisisdienst van Rivierduinen. Het convenant geldt dag en nacht. De ZOG MH werkt nauw samen
met collega-organisatie ZON uit Leiden om te zorgen dat de stem van de cliënten
gehoord wordt. De organisaties hebben zich hard gemaakt om ook een locatie in Midden-Holland te realiseren. Vanuit de zorgverzekeraar wordt aangegeven dat de financiën dit niet toelaten. De behoefte aan
een achterbangroep of panel is groot om mee te denken vanuit cliëntperspectief.
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Vanuit Cliëntenraden, Familieraden en bezoekers
van de ZOG MH horen we dat veel mensen zich zorgen maken over de crisisregeling. De ZOG MH wil
met mensen die te maken hebben met deze nieuwe
crisisregeling in gesprek gaan en horen hoe zij erover denken. Waar in de praktijk knelpunten gezien
worden en of daar oplossingen voor zijn.
Voor wie: Iedereen die te maken heeft met de
nieuwe crisisregeling
Wanneer : Maandag 28 november van
14.00-16.00uur.
Waar: ZOG MH , Tielweg 3, 2803 PK Gouda.
Aanmelden : aanmelding@zogmh.nl
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Website: www.zogmh.nl
Twitter: @zogmh

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.

Facebook: ZOGMH
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ZOG MH Actueel
Nieuwe naam voor de ZOG MH
Recent is er een bijeenkomst geweest met vrijwilligers, medewerkers en bestuur om tot een nieuwe
naam voor de ZOG MH te komen. We hebben met elkaar een mooie top 8 weten te realiseren en binnenkort zal er een definitieve naam worden gekozen. Hierin nemen wij natuurlijk ook de inzendingen
van de prijsvraag mee. De naam ZOG MH past niet meer bij onze organisatie en zorgt nog steeds voor
veel verkeerde interpretaties van wie en wat we zijn.
We hebben voor 2017, naast Midden-Holland, de gunning gekregen voor de onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ ( wet langdurige zorg) in de regio's Rotterdam, Den Haag en Leiden. Wij hadden het afgelopen jaar ook regelmatig vraag vanuit deze omliggende regio's naar onze expertise, vandaar dat we
deze aanvraag hebben gedaan.
We doen met de samenwerkingspartners mee aan het landelijke project 'Nieuwe wegen in de GGZ en
opvang' (www.nieuwewegenggzenopvang.nl) met het project Herstel en Participatie.
Sinds 1 oktober is Violette Kieft coördinator EXpEx Midden-Holland. Binnen dit project gaan we onder
andere samenwerken in de proeftuin ‘inzet ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp’ met JSO, STEK
jeugdhulp, Kwintes, jeugdbescherming West en de gemeente Gouda.
Ook maken we mooie ontwikkelingen door in het project Stigma en media. Per oktober is Astrid van
Bruggen actief als coördinator binnen dit project. Er zijn tevens weer subsidieaanvragen voor mooie
anti-stigmaprojecten voor 2017 gedaan. We duimen voor een positieve uitslag.
Waarschijnlijk hebben we eindelijk budget in 2017 voor een straatadvocaat jeugd! Uitgebreidere informatie over de bovengenoemde zaken kunt u lezen in deze cliëntenkrant.
Al met al veel mooie ontwikkelingen om dankbaar voor te zijn en met vertrouwen het nieuwe jaar in te
gaan. We wensen u alvast mooie feestdagen met uw geliefden om u heen.
Petra van Buren, directeur

Mantelzorgbijeenkomst ‘Vuile was?’
15 november 19.00 u in Zuidplas
Dinsdag 15 november 19.00 –21.15 uur,
In de huiskamer van Welzijn Zuidplas,
Meidoorn 1a, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Iedereen kent wel iemand met een psychische aandoening. Toch praat men hier niet makkelijk over.
Omdat het niet grijpbaar is of omdat er weinig begrip wordt verwacht.
Welzijn Zuidplas en de ZOG MH nodigen u uit om de documentaire ‘Vuile Was?’ van Nynka Delcour te
bekijken. In deze documentaire wordt een herkenbaar beeld over schuldgevoel, onmacht en verwarring
geschetst. Maar ook onvoorwaardelijke liefde, steun en hoop bij cliënten, familieleden en hulpverleners
komen aan bod. Samen met ervaringsdeskundige Wies van den Nieuwendijk van Ypsilon praten we na
en gaan we in op vragen.
Op dinsdagavond 15 november bent u van harte welkom in de huiskamer van Welzijn Zuidplas,
Meidoorn 1a, Nieuwerkerk aan den IJssel en staat de koffie met wat lekkers voor u klaar.
Aanmelden kan via de mail: aanmelding@zogmh.nl of telefonisch via 0182 – 54 98 13.
Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 11 november a.s.
We hopen u te ontmoeten!

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...
·

Er voor vrijwilligers van Herstel & Participatie elke dinsdag van 9.00 - 11.00 uur een telefonisch
spreekuur is waar zij met alle niet dringende vrijwilligersvragen terecht kunnen?

·

De voorlichting over de inzet van ervaringscoaches enthousiast is ontvangen door medewerkers
van Sociaal Team Gouda? Ervaringscoaches gaan zichtbaarder ingezet worden in het Sociaal Team
Gouda.

·

Vanuit het Europese project Equil ervaringscoaches de mogelijkheid krijgen om een training te
volgen om kwetsbare burgers die de wens hebben om betaald aan het werk te gaan te ondersteunen?

·

De herstelgroep in Nieuwerkerk a/d IJssel bij voldoende aanmeldingen in november gaat starten
bij bibliotheek de Groene Venen (gebouw de Batavier)?

·

Er binnenkort in Gouda een keer per maand een themaherstelgroep gaat draaien? Steeds staat er
een wisselend thema op de agenda en is er ruimte om ervaringen te horen en te delen. Dit kan
(h)erkenning, hoop en perspectief opleveren. Deelnemers die aan een themagroep niet voldoende
hebben kunnen met elkaar een vervolggroep starten. De ZOG MH faciliteert dit.

·

De herstelgroep in Waddinxveen op een andere locatie gaat plaatsvinden? De exacte locatie volgt
nog.

·

Sharon als nieuwe vrijwilliger bij de receptie van de ZOG MH is begonnen?

·

In november twaalf cursisten opgeleid worden in het begeleiden van herstelgroepen?

·

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

·

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

Social Run 2016: Meedoen is winnen

De social run werd van 23 t/m 25 september gelopen. Het betrof een estafetteloop voor teams van elk
acht lopers en zestien begeleiders. Zij liepen gezamenlijk in 44 uur 555 kilometer om het IJsselmeer heen.
Fort Vechten in Bunnik was de start– en finishplaats van de run die het motto ‘Meedoen is winnen!’ had.
Alle vrijwilligers - lopers, fietsers, cateraars, chauffeurs, kampbouwers en routecoördinatoren - deden mee
voor een goed doel: het stimuleren van openheid over psychische aandoeningen en daardoor de vooroordelen verminderen. Elke kilometer kon gesponsord worden. Het maakte niet uit op welke manier en hoe
lang je je kon inzetten voor dit goede doel: meedoen was immers al winnen!
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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Fit & Happy loopt mee met de Social Run
Remco den Heeten, de drijvende kracht achter de loopgroep Fit & Happy, had in de wandelgangen
al gehoord van de landelijke estafetteloop Social Run en wilde hier graag aan meedoen. “Ik wilde graag
eens meedraaien, als een soort snuffelstage. Zodat ik wist hoe het allemaal in zijn werk ging en dan wellicht volgend jaar aan de start kon verschijnen met een groep. Het idee was bij Kwintes ook al gaan leven
en toen ik na mijn zomervakantie terugkwam bij Fit & Happy, wachtte er een mailtje op me van Annet
van Riel, teamleider Social Run van Kwintes. Zij vroeg mij contact op te nemen, om over een eventuel

gezamenlijke deelname te praten. Tweeënhalve week voor de start kreeg ik te horen dat ik mocht meelopen. Bij de leden van de huidige loopgroep ben ik gaan informeren of er meer mensen interesse hadden.
Uiteindelijk hebben we met vier mensen meegelopen, samen met acht mensen van Kwintes. Sommigen
liepen drie dagen mee, de wat minder geoefenden gewoon een dagje: ook prima.”
Op vrijdagochtend 23 september verscheen Remco samen met Fit & Happy-loopster Betty om 10.00 uur
bij Fort Vechten. Daar maakten zij kennis met de leden van team Kwintes. Na de kennismaking en de
voorbereiding ging team één (de complete groep was in twee groepen opgedeeld die elkaar zouden aflossen) om half twee ’s middags van start. De eerste loper liep twee kilometer, met zowel voor als achter
hem een fietser; voor de veiligheid en de navigatie. Het busje met de overige teamleden parkeerde twee
kilometer verderop, waar de volgende loper klaarstond om de weg te vervolgen wanneer hij door de
eerste loper was aangetikt. Zo wisselden de lopers elkaar af. Dit ging zes uur zo door. Tegen half acht
’s avonds hadden de teamcaptains contact met elkaar om door te geven waar team één zou eindigen en
team twee het zou overnemen. Na het aantikken van team twee, vertrok team één naar een zorgboerderij in de buurt.
“Dat was echt fantastisch geregeld”, vertelt Remco. “Toen we aankwamen op de boerderij stond er een
grote tafel met heerlijk eten voor ons klaar; we konden zo aanschuiven. Daarna werd ik behandeld door
een masseur, omdat ik klachten had aan mijn knie. Vervolgens probeerde ik ook nog wat te slapen. Dat
was maar heel kort, want weer zes uur later (half twee ’s nachts) moesten we het weer overnemen van
team twee. Maar het was een geweldige ervaring. Ik heb een aantal momenten gehad dat ik me bijna
euforisch voelde. Dat was steeds op plekken waar het doodstil was, middenin een bos in Drenthe of
Friesland. Dan vond ik mezelf helemaal terug en was ik zo verbaasd dat ik dit aan het doen was; dat had
ik twee jaar geleden nooit gedacht. Waarschijnlijk had ik ook de Runners High, de roes die soms ontstaat
wanneer je lang achter elkaar loopt. Ik was dan zo intens dankbaar dat ik kon meedoen aan zo’n fantastisch avontuur.”
De geoefende Remco maakte het hele traject van 555 kilometer mee.
Betty, een lid van Fit & happy, nam vrijdagavond afscheid en deed zo
ook ervaring op. Op zondag rond 11.00 uur verwelkomde Remco nog
twee andere leden van Fit & Happy, Dora en Annika. Zij waren de
laatste uren aangesloten bij team twee. “Naast de mooie momenten
heb ik ook wel zware momenten beleefd; dan stond het huilen me
nader dan het lachen”, zegt Remco. “Omdat mijn knie overbelast was
heb ik veel pijn gehad en zat ik er zowel mentaal als fysiek helemaal
doorheen. Ik was uitgeput. Op zondag is mij ook verboden om nog
verder te lopen en eigenlijk was dat best een opluchting. Gelukkig
kon ik nog wel de twee andere deelnemers begroeten en een beetje
coachen, dat vond ik heel belangrijk.” De snuffelstage was een succes
en Remco zal later dit jaar aansluiten bij de evaluatie van team Kwintes. “Volgend jaar wil ik weer meedoen, maar ik weet nog niet in welke vorm. We moeten bekijken hoe we de teams dan het best kunnen
samenstellen. Overbelasting ligt namelijk op de loer bij deze run.” Het
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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Omega 3-vetzuren tegen depressie
In de strijd tegen depressie hebben de omega 3-vetzuren hun nut
bewezen. Ze kunnen een interessante rol spelen ter ondersteuning
van antidepressiva.
Eerdere studies toonden al aan dat de omega 3-vetzuren de ontwikkeling van een depressie afremmen. Een meta-analyse, uitgevoerd door een team van de Universiteit van Amsterdam, vergeleek
de resultaten van een tiental studies over het effect van deze vetzuren bij personen die al lijden aan een depressie.
Ze bevestigde het heilzame effect ervan, wanneer de omega 3vetzuren gecombineerd worden met antidepressiva. Dergelijke vetzuren versterken namelijk de efficiëntie van de antidepressiva en/of hebben een parallelle werking. De
meest performante omega 3-vetzuren in dit verband zijn van het type EPA (Eicosapentaeenzuur). Vette
vis zoals zalm, haring, heilbot, makreel en sardien bevat daar hoge concentraties van.
De onderzoekers vermelden verder dat de optimale dosis wel nog preciezer moet worden bepaald, rekening houdend met het profiel van de patiënt, het type antidepressivum, de ernst van de ziekte en de
evolutie ervan. Ze bedoelen hiermee vooral de extra hoeveelheid want een gematigde consumptie van
vette vis (een keer per week is een goede frequentie) is sowieso een weldaad voor de gezondheid (goed
tegen hart- en vaatziekten bijvoorbeeld) en helpt tegen depressie.
Bron: gezondheid.be

Terugblik Christelijke Hogeschool Ede
In de maanden september en oktober gaven ervaringsdeskundigen van de ZOG MH een groot aantal
gastlessen op de Christelijke Hogeschool Ede. De
onderwijsinstelling kocht liefst 48 lessen in die o.a.
betrekking hadden op het onderwerp ‘opvoeden’.
Onze ervaringsdeskundigen hadden in het verleden
een bijzonder positieve indruk bij de hogeschool
achtergelaten. Chahida, Paul, Michelle, Roberto,
Carla, Mariëlle, Bea en Bart vertelden over de problemen waarop zij waren gestuit bij het opvoeden
van hun kinderen. Eerstejaarsstudenten van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
alsmede Sociaal Pedagogische Hulpverlening stelden allerlei soorten vragen.
Soms konden de vragen behoorlijk confronterend zijn, geeft Paul aan. Hij gaf als jonge vader naar eigen
zeggen te weinig grenzen bij zijn dochter aan. “De studenten hebben een muurtje bij me afgebroken”,
vertelt Paul. “Ik vond het heel lastig om ondervraagd te worden over mijn eigen fouten.”
Paul stelt zelfs dat hij ‘gefileerd’ is door de studenten die out-of-the-box dachten. “Het waren zeventienjarige eerstejaars, maar ze kwamen behoorlijk kritisch uit de hoek. Ik moest de rest van de dag echt bijkomen van dat spervuur aan vragen. Gelukkig is de CHE een heel fijne instelling waar je je welkom en
gelijkwaardig voelt. Daarom vond ik het toch erg leuk om te doen.”
Paul ervoer duidelijk verschillen met het geven van voorlichting over depressie, hetgeen hij normaal
doet. “Dit was veel intensiever. Bij het onderwerp ‘opvoeden’ kan iedereen zich veel voorstellen, terwijl
dat bij psychische aandoeningen minder het geval is. Ik hoop dat we vaker over opvoeden voorlichting
mogen komen geven. Het was een prima ervaring.”
De CHE heeft in de eindevaluatie de gastlessen met een 9 beoordeeld! Hulde aan de betrokkenen.
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 doet Palermo aan
In het kader van het Europese samenwerkingsproject Equil gingen Marrig van
der Werf, Astrid van Bruggen en Daaf Schild eind september op werkbezoek in
het Italiaanse Palermo. Samen met de andere deelnemende landen – Italië,
Spanje, Engeland en Denemarken – werden trainingsmodules doorgenomen die
de organisaties in eigen land hadden ontwikkeld vanuit de focusgroepen.
Equil beoogt integratie dan wel re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen
met psychische kwetsbaarheid. Zij zullen in de toekomst worden bijgestaan
door ervaringscoaches die bij de ZOG MH (en in de ander landen door vergelijkbare organisaties) zullen worden opgeleid. In Palermo lieten Marrig en Astrid
samenwerkingspartners oefenen met verschillende trainingsonderdelen die door de ervaringscoaches
gebruikt zullen worden. ‘Flipthinking’, ofwel ‘omdenken’, is één van die onderdelen.
De deelnemers uit de andere landen moesten aan een situatie denken waarin ze iets vervelends hebben
meegemaakt. Een scheiding bijvoorbeeld, of het verlies van hun baan. “Vervolgens hebben ze bekeken
hoe ze kwaliteiten uit die gebeurtenis hebben gehaald, zoals omgaan met stress”, vertelt Marrig. “Het
was mooi om te zien dat iedereen met voorbeelden kwam en dat de kwaliteiten tot omdenken er dus
echt zijn. De deelnemers met wie wij geoefend hebben zullen in hun eigen land deze techniek op vijftig
klanten uittesten. Ik verwacht echt dat er goede resultaten geboekt zullen worden.”
Een ander onderdeel dat aan de orde kwam was het door mensen met psychische kwetsbaarheid veelgebruikte spel ‘Steekje los.’ De categorie ‘Stigma en Werk’ was
naar het Engels vertaald en dat werd warm ontvangen. “We
bespraken bijvoorbeeld of je je problemen wel of niet aan
een collega moet vertellen”, zegt Astrid. “Deze vraag zorgde
voor flinke discussie en dat juichen we natuurlijk van harte
toe.”
De volgende bijeenkomst zal in december in Gouda plaatsvinden.
Dan wordt rondom kaarsjesavond opnieuw gebrainstormd
over ‘herstel’, ‘stigma’, ervaringsdeskundigheid’ en
‘ervaringscompetenties’.

Gedicht door Daaf Schild
Amsterdam, Milaan, Palermo,
Weg van de ZOG MH en Gouda
Naar mensen met charisma
Voor een mooi intermezzo
Italianen, Denen, Engelsen,
Spanjaarden en Hollanders,
Allen zijn medestanders
Het goede van vijf werelden

Maar ook collega’s op pad
Onze ontwikkelde bagage
Is van een hoog voltage
Langs de herstelmeetlat
Europees partnerschap
ook de onderlinge band
Blij stevig in stand
Dit is echte wetenschap

Maanden van hard werken
Komen in deze stad samen
Om plannen te beramen
Samenwerking te versterken

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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Aandacht voor vluchteling met psychische klachten
Vluchtelingen lopen meer risico op psychische problemen. Volgens een onderzoek van het Academisch
Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam heeft 13 tot 25 procent van de vluchtelingen in Nederland een
Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) of depressie.
Hoewel de psychische zorg in Nederland beschikbaar is voor iedereen, blijkt dat in de praktijk een deel
van de asielzoekers met psychische problemen toch niet in beeld is of niet op tijd wordt doorverwezen
naar de juiste hulpverleningsinstanties. Sommige vluchtelingen (vooral uit Syrië) die we bij het STIP op
het spreekuur hebben gehad, hebben het gevoel dat ze niet serieus worden genomen en dat er vaak niet
naar hun psychische toestand wordt gevraagd.
Wanneer de hulpverlening te lang op zich laat wachten, verergert de problematiek voor de vluchteling
en ontstaat er meer overlast voor de omgeving.
Om de zelfredzaamheid en participatie van deze groep vluchtelingen te bevorderen, is een actieve en
integrale aanpak nodig. De hulp moet gericht zijn op het opsporen van psychische en psychosociale
problemen en het voorkómen van meer problemen. Ook moet er aandacht zijn voor wonen, opvoeden
en integratie.
De mensen die met vluchtelingen werken kunnen een belangrijk rol spelen in het signaleren van
psychische problemen en het adequaat doorverwijzen als er gespecialiseerde hulp nodig is.
De ZOG MH probeert deze doelgroep binnen hun mogelijkheden te ondersteunen, met advies en informatie over zorg en welzijn daarnaast wordt natuurlijk doorverwezen naar vluchtelingenwerk. Op elke locatie waar we spreekuren organiseren, is ruimte voor een laagdrempelig persoonlijke gesprek.
Naast de Nederlandse taal, kunnen we cliënten wanneer noodzakelijk ook in het Arabisch en Frans helpen.
Nouraddin Elouahabi, medewerker Toegang Allochtonen

Ervaringsdeskundigheid blijft waardevol
Binnen de ZOG MH speelt het project Ervaringsdeskundigheid een prominente rol. Dora Wempe,
Coördinator en trainer Ervaringsdeskundigheid, licht de actuele ontwikkelingen kort toe.
Binnen het project zijn voorlichters actief die hun eigen ervaring inzetten bij bijvoorbeeld gastlessen
op scholen en bij zogenaamde herstelinterviews met toekomstige hulpverleners. Ook dragen ze bij aan
themabijeenkomsten en denken ze mee over beleid. Ze vertellen over hun eigen ervaring en wat hen wel
en niet helpt op de soms hobbelige weg naar herstel. Ze kunnen goed uitleggen welke benadering wel
werkt en welke juist niet.
Om dit goed te kunnen doen worden de cursisten binnen de ZOG MH opgeleid. Ze doorlopen eerst een
basiscursus en aansluitend vindt de specialisatie tot voorlichter plaats. De ZOG MH leidt elk jaar een
nieuwe groep voorlichters op. De cursus is populair, er is zelf al een kleine wachtlijst voor volgend jaar.
De groep die nu in opleiding is bestaat uit twaalf deelnemers, het maximum aantal voor de training.
Deze wordt gegeven door Dora en co-trainer Bart Frank. Het is een heel diverse groep met deelnemers
met onder andere ervaringen in de GGZ, verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld. De deelnemers zijn allemaal moedige mensen die leren om deze vaak heel nare ervaringen en beperkingen om
te zetten naar positieve bagage, waarmee ze een boodschap kunnen overbrengen. Na het afronden van
de drie maanden durende training zullen ze de huidige club voorlichters gaan versterken.
Bart neemt ook de coördinatie van de voorlichters tijdelijk voor zijn rekening. Hij onderhoudt de contacten met opdrachtgevers en bekijkt welke klus goed past bij de beschikbare ervaringsdeskundige. Met zijn
inzet is hij een waardevolle kracht voor het project.
Interesse om in de toekomst voorlichter te worden? Of benieuwd naar de mogelijkheden van de inzet
van ervaringsdeskundigen bij een organisatie of instantie? Kijk dan eens op de website voor meer voorbeelden. We zijn op allerlei gebieden actief, zie www.zogmh.nl
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland

P a gi na 8

Kom naar de dag van de mantelzorg in Gouda
Mantelzorg doe je samen!
Alle mantelzorgers die langdurig voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede
vriend(in) of buur zorgen worden in het zonnetje gezet!
‘Over de kopzorg’ is een voorstelling waar heerlijk om gelachen kan worden, waar je even voelt dat je er
echt uit bent, maar waar je ook een kijkje neemt in je eigen keuken als mantelzorger.

Programma
Maandag 14 november 2016 in de Schouwburg (Boelekade 67) in Gouda
13:30 Ontvangst met koffie/ thee in het theatercafé
14:00 Voorstelling ‘Over de kopzorg’ in de kleine zaal
15.00 Borrel in het theatercafé
16:30 Einde

Meer informatie & aanmelden
Wil je graag naar de dag van de mantelzorg komen maar heb je geen idee hoe je dat thuis moet regelen? Neem dan contact op met het sociaal team 088 900 4321 en zij denken graag met je mee.
Aanmelden voor de dag is noodzakelijk en kan via de mail: info@mantelzorgcentraal.nl of
telefonisch 088 02 34 221.
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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Mantelzorgpas en respijtzorg in Gouda
Als mantelzorger heeft u het vaak druk met de zorg en alles daaromheen. Het is daardoor niet altijd mogelijk om er even tussenuit te gaan. De mantelzorgpas heeft een aantrekkelijk aanbod op het gebied van
ontspanning, eropuit gaan en diensten waarmee de mantelzorgtaken beter te regelen zijn.
Eén van de diensten waar je met behulp van de mantelzorgpas gebruik van kunt maken is ‘respijtzorg’.
Dit biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor
kunnen zij de zorg beter volhouden. Zij zorgen soms al jarenlang 24 uur per dag voor hun naaste.
De ’respijtvrijwilliger’ komt bij de mantelzorger thuis en neemt kort de taken over van de mantelzorger.
Voor mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld autisme of psychische klachten, kan het wel moeilijk zijn om de zorg ‘zomaar opeens’ van een vreemde te ontvangen. Bij aanmelding voor respijtzorg
wordt hier rekening mee gehouden. Er wordt er nauwkeurig gekeken of er een geschikte vrijwilliger beschikbaar is en hoe de kennismaking en eventuele vervangende zorg ingezet kan worden.
Voor meer informatie en het aanvragen van de pas zie: www.mantelzorgcentraal.nl (knop Gouda). U kunt
ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 088-0234225 (bereikbaar op dinsdag, woensdag,
en donderdag tussen 09.00 en 11.00).
Wil je meer weten over respijtzorg en respijtvrijwilliger, neem dan contact op met Lisa Hendriks, email:
l.hendriks@paletwelzijn.nl

Mantelzorgbijeenkomsten m.b.t. autisme
in Waddinxveen
Elke eerste dinsdag van de maand vindt er in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen een bijeenkomst
plaats voor mensen die mantelzorg bieden aan iemand met autisme. Een van de begeleiders van die
avonden is Trudi Belgraver. In haar werk voor Centrum Autisme en Kristal heeft ze veel ervaring opgedaan met autisme en als vrijwilliger deelt zij deze kennis op de bijeenkomsten.
“Er zijn steeds meer kinderen die de diagnose gesteld krijgen”, zegt ze. “Vervolgens krijgen ze vaak een
korte behandeling en moet het gezin het verder zelf maar uitzoeken. Ik weet dat er weinig kennis is van
de sociale kaart. Dat mensen vaak niet weten waar ze hulp moeten zoeken, laat staan wat het complete
aanbod is. De avonden zijn vooral bedoeld voor lotgenotencontact, maar omdat ik veel kennis in huis
heb is het handig om daar de mensen direct te kunnen vertellen waar ze terecht kunnen met vragen.”
De bijeenkomsten in de kerk zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur. Mensen kunnen hun verhaal kwijt en kunnen op elkaar reageren. De begeleiders bieden ondersteuning, zodat iedereen die dit wil ook aan het
woord kan komen. “Er is vraag naar dit soort bijeenkomsten”, weet Trudi Belgraver. “We hebben per
avond tussen de vijf en negen bezoekers en dit zijn vaak bekende gezichten. In totaal zijn er ongeveer
tussen de twaalf en vijftien personen die regelmatig terugkomen. Er zijn ook mensen die alleen een sterk
vermoeden hebben dat een naaste misschien autisme heeft; voor hen is het ook fijn. Op de bijeenkomsten is ontzettend veel herkenning, wat voor iedereen prettig is. Mensen helpen elkaar ook verder door aan te geven hoe zij met bepaald gedrag zijn omgegaan en wat daarbij wel of niet
werkte. Zo wordt er dus ook heel praktische hulp
geboden.”
Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van januari 2017!) van 19.30 uur tot 21.00
uur, Groenvoorde 3 (Ontmoetingskerk) in
Waddinxveen.
Voor meer informatie kun je op dinsdag, woensdag en vrijdagochtend contact opnemen met
Danielle Schipper,
coördinator mantelzorg Waddinxveen
tel: 088-0234226 of 06-15031320
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Brandbrief van Werkplaats COMO
Als straatadvocaat ben ik ook landelijk betrokken bij vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties
vanuit de Maatschappelijke Opvang. Samen trekken we op onder de naam Werkplaats COMO.
Het afgelopen jaar hebben wij meegedacht met, suggesties gedaan aan en kritiek gegeven op het
zogenoemde Aanjaagteam verwarde personen. Dit om tot een verbeterde omgang te komen met mensen met verward gedrag. Niet omdat alle dak- en thuislozen daarmee te maken hebben, maar wel omdat
onze ervaring als belangenbehartigers is dat veel mensen nog uitgesloten zijn van een postadres, een
zorgverzekering, een inkomen en huisvesting. Kortom, een aantal basale zaken om in je eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Ontbreekt het hieraan, dan is de kans groter dat iemand in de categorie
verwarde personen terechtkomt.
Wij hebben als noodkreet een brandbrief opgesteld en die is op 30 september tijdens de slotbijeenkomst van het Aanjaagteam overhandigd aan Liesbeth Spies, voormalig voorzitter van het Aanjaagteam.
Ook minister Schippers heeft een exemplaar ontvangen. Het Aanjaagteam gaat inmiddels onder leiding
van de nieuwe voorzitter Onno Hoes verder als 'Schakelteam'. Voor actuele info en het eindrapport
'Doorpakken' zie www.aanjaagteam.nl Daar kun je je ook inschrijven op de nieuwsbrief van het team.
Op de websites (en soms in nieuwsbrieven) van Federatie Opvang, LPGGz en LCR is aandacht besteed
aan onze noodkreet. Heb je toegang tot een computer, dan kun je de brief lezen op
www.platformggz.nl/lpggz/newsitems/newsitems
In de brief wordt opgeroepen meer urgentie te geven aan armoedebestrijding en huisvesting. Deze
punten staan bij de gemeente in de regio Midden-Holland op de agenda. Gelukkig is er nu weer een
nieuw College van B&W in Gouda, want de laatste maanden lag het ontwikkelen van een armoedebeleid
grotendeels stil, terwijl er plannen liggen waar we als cliëntenorganisatie ook bij betrokken zijn.
Aart Jongejan

Sluitende aanpak personen met verward gedrag
Het onderwerp ‘verwarde personen’ blijft een heet hangijzer en complexe materie. Het Aanjaagteam
pleit voor een meer persoonsgerichte en sluitende aanpak, bestaande uit negen bouwstenen die voortkomen uit een gedeeld perspectief.
Met betrekking tot dat laatste benadrukt het Aanjaagteam dat de betrokken partners moeten samenwerken om tot een sluitende aanpak te komen, waarmee aan zowel de persoon met verward gedrag als de
samenleving recht wordt gedaan. De negen bouwstenen, zo betoogt het team, geven aan wat er nodig is
om tot dit doel te komen.
Het Aanjaagteam onderscheidt de volgende bouwstenen:
1) waarborgen inbreng verward persoon
2) aandacht voor preventie en levensstructuur
3) vroegtijdige signalering
4) adequate melding in meldkamer
5) juiste beoordeling/risicotaxatie
6) juiste toeleiding naar begeleiding
7)passend vervoer naar beoordelings- of behandelingslocatie
8) passende ondersteuning, zorg en straf
9) juiste informatie voorziening om verward gedrag tijdig te herkennen
Hoe een sluitende aanpak te realiseren, is aan de lokaal samenwerkende partners onder regie van de gemeenten. Binnen de gemeenten zijn meerdere domeinen aan zet. Denk aan: veiligheid,
sociaal, wonen, burgerzaken en handhaving. De betrokken ketenpartners zijn erg divers. Denk aan: ervaringsdeskundigen, wijkverpleegkundigen, politie, Ministerie, reclassering, GGD en huisartsenpost.
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland

P a gi na 1 1

Stap twee bij het aanvragen van een bijstandsuitkering
(vervolg op vorige cliëntenkrant)
Precies drie weken na de informatiebijeenkomst belde ik naar de gemeente om een afspraak te maken
voor het intakegesprek. Ik was blij verrast door het feit dat ik daar al drie werkdagen later terecht kon.
“Lukt het u wel om in zo’n korte tijd alle benodigde papieren bij elkaar te sprokkelen?”, werd me nog
gevraagd. Ja, daar zou ik wel voor zorgen. Want hoe sneller alles geregeld was, hoe eerder ik die uitkering kon ontvangen. De week erop ging ik met mijn hele hebben en houwen naar de intake; het is bepaald niet niks wat je allemaal moet meenemen.
Uitkeringsspecificaties, bankafschriften van drie maanden, bewijzen van inschrijving bij uwv, zorgpolis en
nog veel meer. Je kunt het best je complete administratie meezeulen, dan kun je ook niks vergeten. En
toen zat ik daar dus voor een wildvreemd persoon, die al mijn papieren doornam. Een rare ervaring, want
mijn administratie hield ik tot dat moment privé. Ik was echt bang dat ik op mijn vingers getikt zou worden dat ik te vaak bij de Action kwam. Dit gebeurde gelukkig niet. Wel werd me gevraagd of ik besefte
dat de duizend euro die op mijn rekening stond, als vermogen gezien werd. Gelukkig begreep de betreffende dame dat het zeer kortdurend vermogen betrof; de volgende dag werden mijn vaste lasten afgeschreven.
We hadden een gesprek van een uur waarin weer eens duidelijk werd hoe ingewikkeld mijn situatie was
(bezwaar tegen beslissing van UWV, eigenlijk wel-maar toch ook weer géén sollicitatieplicht, verschillende ww-uitkeringen naast elkaar...) De mevrouw deed haar uiterste best om het allemaal te begrijpen. Ze
schreef alles netjes op en controleerde of dat wat ze had opgeschreven, ook klopte. Ik voelde me serieus
genomen maar moest wel afwachten of de uitkering toegewezen werd. Het voorschot dat ik vier weken
na het gesprek mocht aanvragen werd gelukkig keurig netjes overgemaakt, omdat mijn consulente begreep dat de uitkering inderdaad wat laat zou worden toegekend. Dat was dan wel weer heel fijn.
Annika van den Berg

ExpEx zijn volop in beweging
Er viel heel wat nieuws van het ExpEx-front te melden. Daar gaan we.
Vanaf heden is Violette Kieft naast haar STIP functie ook coördinator ExpEx Midden-Holland en trainer. De functie voor coördinator Maatjesproject is hierdoor
vacant geworden. Er zal zo spoedig mogelijk gezocht worden naar een nieuwe
coördinator voor dit project.
In november start er een nieuwe cursus ExpEx in Midden-Holland voor jongeren
die hun ervaringen willen inzetten binnen de jeugdhulp. Na deze cursus kunnen
de jongeren ingezet worden als adviseur, maatje en/of voorlichter voor zorgorganisaties en gemeenten. Ken of ben jij een jongere die graag de cursus wil volgen? Wees er snel bij want er zijn twaalf plekken beschikbaar. Voor meer informatie en aanmelden: vkieft@zogmh.nl 0182-519060.
Onlangs werd voor de derde keer door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de ‘Voor de Jeugd Dag’
georganiseerd in Amsterdam. Op deze dag kwamen beleidsambtenaren, bestuurders van gemeenten,
zorg- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar. In zestien verschillende paviljoens werden er onder andere workshops en lezingen gegeven. ZOG MH mocht voor de derde keer een
workshop organiseren. Er werd gedebatteerd, genetwerkt en ExpEx uit diverse regio’s gaven workshops
of vertegenwoordigden de transformatiebrigade.
Wij gaven samen met JSO en ExpEx de workshop ‘Kraak de casus’, waarbij het publiek casussen in kon
brengen waar vervolgens de ExpEx meedachten vanuit hun perspectief als ervaringsdeskundigen. Een
wederom geslaagde workshop waar het publiek enthousiast op reageerde.
Tenslotte lanceerden de ExpEx hun eigen website. Het adres luidt www.expex.nl
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Project Stigma & Media
Vanaf februari van dit jaar is de ZOG MH actief binnen het project
‘Stigma & Media’. Samen met de organisaties Samen Sterk Zonder
Stigma (Amersfoort) en Door & Voor (Den Bosch) willen we toekomstige
journalisten en mensen die nu al voor een medium actief zijn bewust
maken van stigma’s met betrekking tot psychiatrische patiënten.
De bewustwording gebeurt op twee verschillende manieren. In samenwerking met Door & Voor is ervaringsdeskundige Daaf Schild bezig een kortdurende training te ontwerpen die op Scholen voor Journalistiek gegeven zal worden. De schrijvende pers staat net als presentatoren en commentatoren lang niet altijd stil bij de invloed die het ondoordacht gebruik van bepaalde
termen op psychiatrische patiënten heeft.
Met een term als ‘autist’ bijvoorbeeld, wordt te pas en te onpas gestrooid in de media. Dit gebeurt vaak
zonder kwade bedoelingen, maar ondertussen kan de betreffende groep flink geraakt worden door een
uiting. Op speelse maar (hopelijk) effectieve wijze zal de werkgroep van Daaf de dialoog met toekomstige journalisten aangaan. De Scholen voor Journalistiek staan gelukkig erg open voor het project. Per oktober is Astrid van Bruggen voor 4 uur per week als coördinator aangenomen voor dit project.
Naast de training zullen er koffiegesprekken met columnisten en presentatoren worden gehouden.
Gerrit-Jan van Heemst, redacteur van deze cliëntenkrant, neemt samen met een ervaringsdeskundige
van Samen Sterk Zonder Stigma dertig interviews met zowel landelijk bekende als regionaal georiënteerde journalisten. Van de gesprekken worden verslagen gemaakt die in een bundel zullen worden
samengevoegd. De medewerking tot dusver is uitstekend en de geïnterviewden geven geregeld aan het
een goede zaak te vinden dat er aandacht is voor ondoordachte uitspraken en kwetsende kwalificaties.
Onder meer Tijs van den Brink (Evangelische Omroep) en Bert Wagendorp (Volkskrant) komen aan het

Column ‘Negatief zelfbeeld’
Al op jonge leeftijd dacht ik negatief over mezelf. Ik vergeleek mezelf met anderen, wilde geen fouten
maken en stelde hoge eisen aan mezelf. Jaren later werd ik me ervan bewust dat ik een negatief zelfbeeld had. Het is goed om te weten dat een zelfbeeld soms niet klopt met de werkelijkheid. Maar wat
is het moeilijk om je zelfbeeld te veranderen.
Faalangsttraining, gesprekken, heel veel therapieën, opdrachten, succeservaringen en complimenten
hielpen me om positiever over mezelf te denken. Toen ik in 2009 een relatie kreeg groeide mijn zelfvertrouwen nog meer. Zo bijzonder om voor iemand de belangrijkste te zijn.
Zelfvertrouwen blijft niettemin een lastig thema. Als ik een
compliment krijg vind ik het moeilijk om dat te geloven en
kritiek blijft juist lang in mijn hoofd hangen. Als ik een fout
maak, denk ik negatiever over mezelf. Ik probeer echt om
positief te denken, opmerkingen te relativeren, maar wat
meer zelfvertrouwen zou fijn zijn.
Soms is het goed te bedenken waar je vandaan bent gekomen
en waar je nu staat, om dan tot te conclusie te komen dat je al
veel bereikt hebt.

Marijke
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Gouden Rugzak
We dragen allemaal een rugzak, de rugzak van het leven. Mijn rugzak heb ik altijd bij mij gedragen. Op
jonge leeftijd werd deze al volgestopt met afwijzing, onthechting en verwaarlozing. Vaak voelde ik mij
verscheurd maar ik bleef doorgaan. Leven in de hoop dat het op een dag beter zou gaan, dat was mijn
kracht. Maar ondanks mijn sterke wil hield ik het niet meer vol. Hoe graag ik ook sterk wilde zijn, mijn
rugzak knapte. Het moment was aangebroken dat er niets anders op zat dan hem af te doen. De stenen
moest ik er één voor één uithalen.
Met behulp van vele instanties en mijn geloof in God heb ik mijn rugzak kunnen legen. Ik werd me bewust van mijn bagage en alle onzinnige stenen die ik constant meedroeg. We kunnen nog zo’n mooie
vakantiereis boeken, zonder goede bagage gaat het een heel zware en frustrerende reis worden. Zo is
het ook in het echte leven. Zonder de inhoud van onze rugzak te onderzoeken zal onze levensreis erg
vermoeiend en zwaar worden. Iets wat ik niemand gun. Gelukkig heb ik mijn diepliggende stenen één
voor één kunnen behandelen. Voor het eerst in mijn leven kon ik mijn trauma’s een plek geven. Leren
omgaan met het verleden en de beschadigingen die ik heb. In de tijd van mijn herstel ben ik de stenen
gaan bekijken en heb ik ontdekt dat ze uiteindelijk mijn kracht zouden worden.
Als artistiekeling geef ik van jongs af aan graag ruimte aan mijn creativiteit. Schilderen was voor mij een
therapeutisch wondermiddel om stap voor stap te genezen. Op een dag kwam er plots een idee in mij
op (zie plaatje). Een abstract, modern en
figuratieve vrouw met een rugzak om.
Eerst schilderde ik de rugzak helemaal
zwart. Maar ik besefte later dat de rugzak goud van kleur moest worden. Het
werd op dat moment duidelijk hoe mijn
donkere dagen zouden omkeren in iets
goeds. Dit schilderij werd mijn verhaal.
Mijn theorie over het verwerken van je
verleden en je ballast omzetten in iets
positiefs. Het inzien dat slechte en zware tijden omgedraaid kunnen worden in
goede dingen en misschien wel het uiteindelijke doel van mijn leven.
In september ben ik gestart met de cursus ‘Werken met eigen ervaring als
voorlichter’ bij ZOG Midden-Holland. Ik
vind het bijzonder dat ik nu ook in het
werkveld iets goeds met mijn ervaringen kan doen. Daar heb ik veel zin in.
Mijn rugzak staat niet meer bol van zware donkere stenen. Maar hij is gevuld
met gouden stenen, die ik nu kan uitdelen aan anderen om mij heen. Af en toe
zwaar maar een gouden ontdekking.
Vriendelijke groet,
Josephine Poelman

Instagram: Jolisecreations
www.joliselouis.wix.com/jolise
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Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Alle kinderen doen mee met het Jeugdsportfonds en
het Jeugdcultuurfonds

Kan jij je kind om financiële redenen niet aan sport, muziek, toneel, dans of
beeldende kunst laten deelnemen?
Dan is er goed nieuws!
Per 1 oktober 2016 zijn in de Gemeente Zuidplas het Jeugdfonds en Jeugdcultuurfonds actief! Deze fondsen betalen (een groot deel van) de kosten voor een sportclub of muziekles voor gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
Ook overige benodigdheden, zoals een muziekinstrument of sportschoenen kunnen worden vergoed.
Vergoeding
Voor sport geeft het Jeugdfonds een bijdrage tot maximaal €225 per twaalf maanden. Voor cultuur is
dat maximaal €450,- per twaalf maanden via het Jeugdcultuurfonds.
Aanvragen via een intermediair
Aanvragen voor een bijdrage kunt u doen via een intermediair (iemand die betrokken is bij de opvoeding van het kind, zoals: (gym) docenten, jeugdhulpverleners, sportbuurtwerkers, maatschappelijk werk
of medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Cliëntondersteuner van het Stip kan ook aanmelden.
Spelregels:
·

Voor de aanvragen van de bijdrage gelden de volgende regels;

·

Alleen voor kinderen van vier tot achttien jaar kan er een aanvraag gedaan worden;

·

Kinderen moeten ingeschreven staan in de gemeente Zuidplas;

·

De ouders en verzorgers van het kind hebben een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het
sociaal minimum;

·

Een intermediair doet de aanvraag; niet de ouder/ of verzorger zelf;

·

Het geld wordt rechtstreeks naar het sport/ cultuuraanbieder betaald;

·

Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend;

·

Voor één kind kan of een sportaanvraag of een cultuuraanvraag worden gedaan, niet voor allebei.

Woont u in een andere gemeente in Midden-Holland?
Dan kunt u mogelijk ook in aanmerking komen.
Neem contact op met het STIP,
tel 0182-54 98 13 en wij zoeken het voor u uit.
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Gra s training: ‘Versterking posi e op de arbeidsmarkt’
(voor mensen met (psychische) kwetsbaarheid)
Wil je graag (weer) gaan werken, maar ben je ongewild werkloos? Heb je bijvoorbeeld angst voor solliciteren? Zie je af van solliciteren omdat je denkt dat je op grond van je (psychische) kwetsbaarheid toch
niet betaald aan de slag kan? Heb je de ervaring dat er op de arbeidsmarkt (soms) te weinig gekeken
wordt naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden?

Dan is deelnemen aan het project Equil misschien iets voor jou!?
Wat leer je:

·
·
·
·
·

Zicht krijgen op competenties ontwikkeld door eigen ervaringen met (psychische) kwetsbaarheid
Hoe ervaringscompetenties in te zetten in werksituaties
Zicht krijgen op jouw herstelproces en bevorderende en belemmerende factoren hierin
Door ervaringen te delen (h)erkenning, hoop en perspectief vinden
Zelf de regie voeren over jouw proces

Ervaringscoach-werk
Voor dit project heeft de ZOG MH ervaringsdeskundigen met (psychische) kwetsbaarheid opgeleid. Zij
hebben zich de methodes en instrumenten eigen gemaakt en beschikken over de vaardigheden om de
eigen ervaringen met (weer) aan het werk gaan functioneel in te zetten.
Voor wie :
Mensen met (psychische) kwetsbaarheid die de wens hebben om (op termijn) betaald aan het werk te
gaan en in een groep samen willen werken.
Meer informatie en aanmelden :
Voor meer informatie, vragen of aanmelden neem contact op met Team Marrig/Astrid/Daaf
Er is een beperkt aan plaatsen in de training beschikbaar. Meld je snel aan !
Astrid van Bruggen :

avanbruggen@zogmh.nl

Marrig van der Werf : mvdwerf@zogmh.nl
Daaf Schild :

daafzogmh@gmail.com

Tel. : 0182-519060

www.zogmh.nl / www.equilcoproduction.eu

De ZOG MH is partner van het Europese samenwerkingsproject EQUIl (Equality in Learning). EQUIL hee tot doel de
werkgelegenheid van mensen met (psychische) kwetsbaarheid te bevorderen. EQUIL doet dit door educa eve programma’s te ontwikkelen en de samenwerking tussen beroepsprofessionals (trajectbegeleiders), werkgevers en
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Adressen en Meetings
ZOG MH

Zuidplas

Overig

Tielweg 3, Gouda

Nieuwerkerk a/d IJssel, Bata4

Kwintes Autisme-soos

0182-549813

Batavierlaan 4

Paradijs 2, Gouda

www.zogmh.nl

Dinsdag: 13.00-16.00 uur

Elke 2 weken op vrijdagavond

Aangepaste openingstijden
STIP tijdens kerst en
oud & nieuw!

Allochtonenspreekuur op
locatie ,open inloop

www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda-soos
Het Auticafé Zuidplas

Gouda

Jongerencentrum ’t Blok

Tielweg 3

IJzermanpad 1, Nieuwerkerk a/d
IJssel

Donderdag: 10.00-12.00 uur
0182-519060

Elke 2e dinsdag van de maand,
vanaf 19.30 uur

nouraddin@zogmh.nl

www.jeugdwerkzuidplas.nl

Krimpenerwaard

REAKT Eetcafé

Schoonhoven, Oranjeplaats 45B

Hoge Gouwe 65, Gouda

1e woensdag 13.00-16.30 uur

Ma t/m vrij vanaf 17.00 uur

De straatadvocaat

Ypsilon (familie)

Aart Jongejan

Mantelzorgspreekuur

Tielweg 3, Gouda

Tielweg 3, Gouda

STIP op locatie , open inloop

Maandag en donderdag

Alleen op afspraak

Bodegraven-Reeuwijk

06-22144689

Bel Anneke de Vries 0182-352140

Reeuwijk, Huis van Alles

straatadvocaat@zogmh.nl

of mail Wies van den Nieuwendijk

Van Staverenstraat 39

Herstel en Participatie

wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl

1ste en 3e vrijdag 14.00-15.30

Voor informatie over:

Gouda

·

Herstelgroepen in de regio

Tielweg 3

·

Maatjesproject

ma, wo, vrij: 13.00-15.00 uur

·

Ervaringscoaches

Hoge Gouwe 65

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

In de laatste week van 2016 en de
eerste week van 2017 zijn er geen
spreekuren op locatie. Het STIP is
wel iedere werkdag telefonisch
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur
en tijdens deze periode kan wel
een afspraak gepland worden.

Dinsdag: 10.00-16.00 uur

3e woensdag van de even maand:
20.00-22.00 uur
Wies van den Nieuwendijk
wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl

Alcoholverslaving:
www.aa-nederland.nl

Vrijdag: 09.00-12.00 uur

Krimpenerwaard

Cocaïneverslaving:
ca-holland.org

Schoonhoven, Oranjeplaats 45b

Lekkerkerk, Talmastraat 1
Dinsdag: 14.00-16.00 uur

Thijsselaan 45, Gouda

Zelfhulpgroepen

Nelson Mandela, Wilsonplein 2

1ste woensdag 13.00-16.30 uur

Gespreksgroep Ypsilon

Het bestuur, medewerkers
en vrijwilligers van de ZOG
MH wenst alle lezers van
onze cliëntenkrant alvast
fijne feestdagen toe!

Eetstoornissen:
www.anonieme-overeters.nl
Alle drugsverslavingen:
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