Jaarverslag

2015

De regionale cliëntenorganisatie ZOG MH komt op voor de belangen van cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ),
verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak- en thuislozen binnen de regio Midden-Holland. We slaan een brug tussen
onze doelgroep en de samenleving. Eigen regie en kracht zijn hierbij het uitgangspunt.
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Passie voor ons werk..

De ZOG MH streeft naar een inclusieve samenleving, iedereen mag
meedoen! Geen mens tussen wal en schip! Vanuit dat motto zijn
we in 2016 ook weer hard aan de slag!
Met inspirerende groet,
Petra van Buren
directeur ZOG MH
april 2016
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Jaarverslag 2015

We kijken met tevredenheid terug op 2015, waarin positieve
resultaten geboekt zijn door de ZOG MH. Graag schets ik u een
aantal highlights! In alle vijf de gemeenten van Midden-Holland
hebben we subsidie gekregen voor onafhankelijke
cliëntondersteuning. Daarnaast ontvingen we nog een aparte
subsidie voor de doelgroep OGGZ. We zijn o.a. gestart met een
tweewekelijks spreekuur in Waddinxveen bij de Voedselbank.
Er zijn acht herstelgroepen gestart door heel Midden-Holland, er
zijn twintig maatjes gekoppeld. We zijn gestart met een Europees
project waarvan de kick-off in Palermo was. Daarnaast is het
project ExpEx doorontwikkeld en zijn we aan de slag gegaan bij
Stek jeugdhulp, ook hebben we op drie plaatsen training gegeven
(Gouda, Den Haag, Arnhem). We hebben mooie antistigmaprojecten gedaan, drie stigmatouren in Midden-Holland en
verschillende politiekorpsen getraind. Er zijn twee stagiaires
gestart en we hebben voor het eerst een secretaresse kunnen
aannemen omdat ondergetekende minder is gaan werken
vanwege een landelijke functie (Taskforce GGZ). Er zijn
verschillende voorlichtingen/gastlessen geweest op scholen en
instanties door ervaringsdeskundigen. De gestoorde catering ‘De
Koekwaus’ is ontwikkeld en we worden regelmatig ingehuurd (in
samenwerking met het Bruisnest). We hebben een mooi
onderzoeksproject gedaan, met Movisie en LPGGz en twee collegaorganisaties, over de inzet van ervaringsdeskundigen in de wijk. Als
laatste maar niet onbelangrijk wil ik aangeven dat
ervaringsdeskundigen standaard deelnemen aan het regionaal
overleg Maatschappelijke Zorg. We hebben dit alles kunnen
bereiken dankzij de enorme inzet van het hele team ZOG MH en
onze vele vrijwilligers!
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De denktank bestaat momenteel uit trajectbegeleiders en andere beroepsprofessionals van
Kwintes, GGZ MH, Reakt (Parnassia Groep) en de
ZOG MH en komt eens per twee maanden of zo
nodig bij elkaar. De denktank richt zich met name
op het bespreken van casussen en het
inventariseren van knelpunten en mogelijke
oplossingen.
Doel
De krachten bundelen, leren van goede praktijken
en van ervaren belemmeringen en knelpunten.
Bij organisaties is veel kennis en ervaring, alleen
weten zij dat niet altijd van elkaar. Zo worden er
door de samenwerkingsorganisaties verschillende
bedrijven in verschillende branches afzonderlijk
benaderd voor werkervaringsplekken en
vrijwilligerswerk. Door de vragen aan bedrijven
gezamenlijk te coördineren, kunnen organisaties
meer bereiken voor hun deelnemers in de
samenwerking met bedrijven.
Signaal vanuit denktank:
Gemotiveerde cliënten zijn veelal niet in beeld.
Er is beleid gemaakt op mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt uit specifieke
doelgroepen die veelal weinig gemotiveerd zijn.
Klanten die staan te springen om aan het werk te
gaan lijken niet in beeld te zijn en zitten werkloos
thuis terwijl de motivatie groot is.
Mogelijke oplossing: gemotiveerde cliënten in
beeld door hen bij elkaar te zetten in een
‘sollicitatie clubje’ (samen cv’s en brieven maken,
ervaringen delen en daardoor herkenning,
erkenning en steun vinden).

Doelen project Herstel &
Participatie
1.

2.

Herstel toegankelijk
maken voor iedereen
en het liefst zo dicht
mogelijk in de buurt.
De ruimte krijgen om
naar eigen
mogelijkheden te
kunnen werken aan
herstel zal leiden tot
passende participatie.
Passende participatie
draagt bij aan herstel.

Herstel & Participatie is een
samenwerking met:

“Beeldvorming
kan beter” volgens
Marrig van der Werf,
projectleider Herstel &
Participatie
Wat maakte mij trots in 2015?
“Trots en blij ben ik met de steeds intensievere samenwerking van
Kwintes, GGZ MH, Reakt en de ZOG MH. Het wiel wordt steeds
minder zelf uitgevonden. Vrijwilligers, beroepsprofessionals,
ervaringsdeskundigen en cliënten weten elkaar beter te vinden en
veel verbindingen worden gelegd. De krachten bundelen en
samenwerken aan herstel en passende participatie van kwetsbare
burgers werpt zijn vruchten af.
Veel ervaringsdeskundigen hebben cursussen gevolgd om met de
eigen ervaringen aan de slag te gaan. Herstellen doen mensen
zelf. Kracht, hoop, (h)erkenning en perspectief is ontstaan bij
deelnemers door deel te nemen aan herstelgroepen of individuele
herstelondersteuning door een ervaringscoach. Deelnemers
stappen te zien maken in herstel vind ik fantastisch om te zien.”
Wat kon er beter?
“De beeldvorming van mensen met (psychische) kwetsbaarheid.
Maar al te vaak zie ik dat zij ongelijke kansen krijgen in de
maatschappij en worden buitengesloten. Stigma bestrijden en het
aantonen van de kracht van kwetsbaarheid zie ik graag verder
uitgediept. (Psychisch) kwetsbaar zijn is niet alleen maar lastig,
maar kan er soms noodgedwongen ook voor zorgen dat je dingen
misschien wel beter kan dan wanneer je die kwetsbaarheid niet
zou hebben gehad.”
Wat wil ik bereiken in 2016?
“De ervaringscoaches zullen meer zichtbaar aan het werk zijn. Ook
zal het project Herstel & Participatie in 2016 naast Kwintes, GGZ
MH, Reakt en de ZOG MH worden uitgebreid met meerdere
organisaties (Eleos, Leger des Heils en Brijder).
Herstelgroepen zullen verder uitgebreid worden en er zullen meer
werkervaringsplekken gecreëerd worden. Kom maar op 2016, ik
heb er zin in!”

Herstel & Participatie

Denktank ‘samenwerken in het bemiddelen
naar (vrijwilligers)werk’
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Opleidingstraject
begeleider herstelgroep

10 ervaringsdeskundigen
volgen momenteel een
opleidingstraject voor
begeleider herstelgroepen.
Zij hebben in 2015 een
cursus gevolgd voor het
begeleiden en/of opzetten
van een herstelgroep. Nu
de herstelgroepen starten
zullen zij ook in de praktijk
ondersteuning krijgen bij
het begeleiden van een de
groep. Na het afronden van
het opleidingstraject
ontvangen
ervaringsdeskundigen een
certificaat voor theorie en
praktijk.

Uitspraak van deelnemer
herstelgroep
“Ik mag hier open praten over de
situatie thuis en als ik zeg dat ik
soms met de gedachte speel uit het
leven te stappen, wordt er niet gek
gekeken”.

Herstelgroep allochtone
vrouwen
Een extra pluim voor deze
herstelgroep. Een lang gekoesterde
wens, is nu werkelijkheid
geworden. De vrouwen versterken
elkaar, door herkenning van
problemen en het vinden van
oplossingen hiervoor.

Handleiding herstelgroepen
Er is door de stagiaire Herstel &
Participatie gewerkt aan een
draaiboek herstelgroepen. Deze
wordt in 2016 afgemaakt en kan
gebruikt worden bij nieuw op te
zetten herstelgroepen of als
handleiding voor bestaande
herstelgroepen.

Binnen het project Herstel & Participatie zijn we bezig met het opstarten van
diverse herstelgroepen. Eén van deze groepen is de loopgroep Fit & Happy, die
zal worden geleid door de ZOG-vrijwilliger Remco den Heeten.
Remco is via het STIP (Steun en Informatie Punt) binnengekomen bij de ZOG
MH en heeft hier inmiddels twee cursussen met succes afgerond. Hij heeft zelf
ervaring met loopgroepen. Bij de GGZ Rotterdam was hij in 2008 zelf
deelnemer. Remco vertelt dat hij die loopgroep annex therapie als zeer positief
en prettig heeft ervaren. Hij heeft er veel gebruik van gemaakt en ontwikkelde
zich tot een ervaren loper.
Na wat onderzoek stelde Remco vast dat er in Gouda nog geen loopgroep
bestond voor mensen met psychische kwetsbaarheid, verslavingsachtergrond
e.d. Hij heeft toen samen met Marrig van der Werf het plan opgevat zelf een
loopgroep te beginnen. Met hulp van de ZOG MH en het Bruisnest is er een
plan gemaakt, een mooie folder ontworpen en een start gemaakt met het
werven van deelnemers. Remco heeft zelf gezocht naar een geschikte locatie
voor de groep en heeft deze uiteindelijk gevonden bij de Langlaufvereniging
Gouda in het Groenhovenpark (Tobbepad 4). Hij geeft aan dat de vereniging
hem hartelijk ontving en is erg blij met deze locatie. Begin juli is er begonnen
met een pilot en de loopgroep heeft op dit moment al vijf vaste deelnemers die
op dinsdagmiddag samen lopen. Als gediplomeerd trainer weet Remco de
lopers voldoende bij te brengen. Toch heeft hij zelf ook nog een kwetsbare kant
en werkt tijdens de sessies ook hard aan zijn eigen herstel. Er is volgens hem
een aantal belangrijke pluspunten aan de loopgroep verbonden:
• Deelnemen aan een groep en sociale contacten
• Positief zelfbeeld en trots zijn op jezelf
• Gezonder en fitter voelen
• Laagdrempelig: voor iedereen beschikbaar en bereikbaar
Het sociale aspect van de loopgroep is heel belangrijk. Na elke sessie is er een
door Remco begeleide nazit met koffie en thee, waarbij de deelnemers
uitgebreid de gelegenheid hebben ervaringen en belevenissen met elkaar te
delen. Er is geen indicatie nodig voor deelname aan de groep. Bovendien is
deelname helemaal gratis.

Herstel & Participatie

Herstelgroepen bieden
deelnemers de
mogelijkheid om op eigen
tempo en laagdrempelig
groepsgewijs te werken aan
maatschappelijk herstel, het
(WEER) vervullen van
maatschappelijke rollen en
(meer) participeren in de
samenleving.

De loopgroep …...in
samenwerking met het
Bruisnest werd er een plan
gemaakt, een folder
ontworpen en lopers
geworven…
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Ervaringscoaches

Hoop en
perspectief
bieden
Er écht
voor
iemand
zijn
Inzetten eigen
ervaring

Een
luisterend
oor bieden
Erkenning en
begrip geven

Stagiaire
Christine de Haan

Het bieden
van eigen
regie

Ervaringscoaches in
sociale teams

Ervaringscoach meerwaarde voor
cliënt, organisaties en
ervaringsdeskundige

De ZOG MH heeft
meegewerkt aan de
ontwikkeling van de
‘Handreiking
ervaringsdeskundigen in
de wijk’, van Movisie.
Deze handreiking kan
gebruikt worden bij een
goede positionering van
ervaringscoaches in de
sociale teams.

Aanbieders hebben een verwijsmogelijkheid, aanvullend op wat ze de
cliënt zelf kunnen bieden.
Voor cliënten levert het een verbetering
van de kwaliteit van leven, allereerst op
het gebied van deelname aan de
maatschappij en sociale contacten, maar
ook bij praktische zaken zoals opruimen
en reizen.
Voor de ervaringsdeskundigen geeft het
scholings- en werkervaringstraject
nieuwe inzichten. Het zelfvertrouwen
neemt toe. Het werk geeft houvast, ook
als het iets minder goed gaat. En ze
ervaren het werk als “iets terug doen
voor de maatschappij”, wederkerigheid
dus.
Dat is informele cliëntondersteuning
zoals het bedoeld is in de Wmo 2015!

Christine de Haan (22) is al anderhalf jaar voor de ZOG MH actief en is per 1
september aan een stage begonnen bij de organisatie. Christine volgt de
tweejarige BGE-opleiding (Begeleider geestelijke gezondheidszorg met
ervaringsdeskundigheid) voor ervaringsdeskundigheid aan het Zadkinecollege in haar woonplaats Rotterdam. Omdat zij eerder als vrijwilliger een
prima indruk achterliet, kreeg ze de mogelijkheid haar stage aan de Tielweg
te volbrengen. “Het gaat om een periode van een jaar, die eventueel
tot twee jaar verlengd kan worden”, zegt ze. “Ik ben blij dat ik hier sowieso
een jaar aan de slag kan. De ZOG MH is voor mij een vertrouwde en veilige
omgeving geworden de afgelopen anderhalf jaar.”
Christine verricht werkzaamheden voor het project Herstel & Participatie,
waarover Marrig van der Werff de leiding heeft. Zij is ook de stagebegeleider
van Christine die zich de laatste maanden op verschillende terreinen
manifesteert. Christine verzorgt o.a. de cursus voor ExpEx, is ervaringscoach
en levert een bijdrage aan de succesvolle Stigmatour. Daarnaast leidt ze
herstelgroepen voor hoog sensitieve personen en voor mensen die aan
zelfbeschadiging doen. Bovendien is ze adviseur voor
Stek Jeugdhulp en werkt ze de website van de ZOG MH bij. Dat laatste sluit
goed aan bij de werkzaamheden die ze eerder voor de cliëntenkrant
verrichtte.
“Ik vind het allemaal even leuk”, besluit Christine. “Na het afronden van mijn
studie mag ik me begeleider specifieke doelgroepen noemen. Het is een
opleiding die zowel maatschappelijk werk als ervaringsdeskundigheid behelst.
Ik kan straks dus kiezen uit twee sociale banen.”

Herstel & Participatie

Ervaringscoaches zijn
opgeleide ervaringsdeskundigen die de
eigen ervaringen
inzetten in de herstelondersteuning van
ervaringsgenoten
Doel: ervaringscoaches
ondersteunen
deelnemers in het
uitbreiden van het
sociaal netwerk, het
(weer) vervullen van
maatschappelijke rollen
en (meer) participeren
in de samenleving.
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Succes veroorzaakt wachtlijst

Nieuw telefoonmaatjes
Nieuw aanbod zijn de
telefoonmaatjes.
Eén telefoonmaatje spreekt naast
het wekelijks bellen ook fysiek af.

“Ik leer veel van het
Maatjesproject”

Maatjesproject
Doel
Maatjescontact is georganiseerd
een-op-een contact tussen een
deelnemer en
ervaringsdeskundige of een nietervaringsdeskundige vrijwilliger
(het maatje), aansluitend op de
wensen en mogelijkheden van
de deelnemer.
Resultaten
Er is als doel gesteld om eind
december 2015 minimaal 20
koppels te hebben gemaakt
binnen het Maatjesproject, dit is
gelukt. De maatjes zijn
grotendeels nieuwe vrijwilligers
die door middel van de website/
flyer, andere organisatie of
informatiebijeenkomst bij ons
zijn gekomen. Ook zijn er
maatjes die al bekend zijn bij de
ZOG MH. Zij hebben
bijvoorbeeld diverse cursussen
gevolgd bij de ZOG MH.

Elgar Peverelli (21) werd vooral maatje omdat hij het belangrijk
vindt om zich voor de medemens in te zetten. Daarnaast, zegt
de student maatschappelijk werk en dienstverlening, was het
lekker meegenomen dat er studiepunten aan zijn hulp
verbonden zijn.
Na een gesprek met Violette Kieft, de coördinator van het
Maatjesproject, werd Elgar gekoppeld aan een maatje. Als
geboren Colombiaan had hij er wel vertrouwen in dat hij wat
kon betekenen voor zijn maatje die nog niet zo lang in
Nederland woont. “Ik ben al op mijn derde geadopteerd en voel
me echt wel Nederlander”, vertelt Elgar. “Maar door mijn
buitenlandse afkomst kon ik me ook verplaatsen in de situatie
van mijn maatje.”
“Mijn maatje spreekt nog niet perfect Nederlands en één van
de dingen die we samen zijn gaan doen, is oefenen op de taal”,
vervolgt Elgar. “Daarnaast hebben we inmiddels al een aantal
leuke gesprekken over het land Nederland en zijn gebruiken en
gewoontes gehad. Mijn maatje staat er echt voor open om
meer te weten te komen over het land waar hij zich gehuisvest
heeft. Onze gesprekken verlopen niet altijd even soepel, wat
veel met het taalprobleem te maken heeft. Maar mijn maatje
doet erg zijn best en dat is voor mij ook leuk. En leerzaam
natuurlijk, want ik steek echt veel op van mijn activiteiten voor
het Maatjesproject. Elke persoon is uniek en vraagt om een
eigen benadering. Dat zal ik later in mijn werk ook zeker
ondervinden.”

Herstel & Participatie

Het Maatjesproject is al enige tijd van
start. Violette Kieft is druk bezig met
het koppelen van maatjes aan
hulpzoekenden….en met succes.
Zo zijn er 20 matches gemaakt voor
het verbeteren van sociale contacten
en bijvoorbeeld het oefenen van de
Nederlandse taal! De koppelingen
bevielen zo goed dat er al
verschillende uitjes zijn geweest,
zoals lekker wandelen in het park en
gezellig kletsen.
De aanvragen voor een maatje lopen
snel binnen. Helaas zijn er tot dusver
wat minder aanmeldingen voor het
worden van maatje. We doen er van
alles aan doen voldoende maatjes te
krijgen!
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Nieuwe
baliemedewerkers
Cursusaanbod Herstel & Participatie

Eenmaal aan de slag na het volgen van de cursus is er
intervisie voor de begeleiders van de herstelgroepen.
Het team van de balie krijgt intervisie en 6-wekelijks
werkoverleg.

Uitspraak cursist ‘De kracht van
kwetsbaarheid’
“Ik heb een WAJONG uitkering en solliciteer mij
helemaal suf, ik denk dat ik geen gelijke kansen
heb op de arbeidsmarkt vanwege mijn
achtergrond. Door steeds afgewezen te worden
voor sollicitaties heb ik de ervaringscompetentie
doorzettingsvermogen en incasseringsvermogen
verder ontwikkeld.

ZOG MH ook vertegenwoordigd bij de receptie van de Tielweg 3!
Vijf vrijwilligers zijn vanaf 18 mei begonnen als baliemedewerker. Samen
vertegenwoordigen ze nu de ZOG MH, verdeeld over 10 dagdelen per week. Drie
van deze vrijwilligers zijn nieuw bij de ZOG MH, te weten Silvia, Jacqueline en
Ebby. De twee anderen zijn de oudgedienden Bea en Carla. De vijf medewerkers
vormen samen dus het nieuwe ontvangstteam van de ZOG MH, zowel aan de
telefoon als aan de balie. De werkplek is gecreëerd in het kader van het
samenwerkingsproject Herstel & Participatie en de dames worden bij hun
werkzaamheden begeleid door medewerker Marrig van
der Werf. Ook volgen zij de cursus “Werken met Eigen Ervaring” bij Dora
Wempe. Op Bea na dan, zij heeft namelijk de cursus al succesvol afgerond. Het
hebben van eigen ervaringen en de bereidheid om deze te leren inzetten was
een vereiste voor de functie.
De vrijwilligers zijn heel enthousiast over de geboden werkplek en ook de
werknemers en vrijwilligers van de ZOG MH zijn zeer te spreken over deze
nieuwe ontwikkeling. Op deze manier krijgen de cliënten namelijk een nóg
persoonlijkere benadering wanneer ze contact zoeken met onze organisatie.
Voor de dames zelf is het een prettige werkomgeving waarin zij zich op een
rustige manier kunnen ontwikkelen en hun vaardigheden kunnen uitbreiden. Het
team werkt nauw samen met de receptiemedewerkers van MEE.
De ZOG MH heet deze groep vrijwilligers van harte welkom en wenst hen veel
succes!

Herstel & Participatie

• Cursus ‘Herstelervaringen gebruiken in
cliëntondersteuning’
• Cursus “Ontwikkelen en opzetten van herstelgroepen en
werven deelnemers’
• Cursus ‘WMEE als begeleider herstelgroep en
ervaringscoach’
• Training ‘Kracht van kwetsbaarheid’
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Er bestond het plan om in het najaar
van 2015 een event (participatiemarkt)
te organiseren. Het is de
samenwerkingspartners niet gelukt
een event te organiseren. We
besluiten begin 2016 hoe het event
verder vorm te gaan geven.

Bevorderen cliëntgestuurde
initiatieven
In het begin van 2015 is er een gezamenlijk
bruisworkshop georganiseerd met als doel
samenwerken in cliëntgestuurde
initiatieven. Alle partnerorganisaties
organiseren los van elkaar cliëntgestuurde
initiatieven. Dit aanbod is niet bekend bij de
cliënt.
In 2016 willen we het aanbod van
cliëntgestuurde initiatieven in kaart
brengen en de samenwerking meer
opzoeken.

Ervaringscoaches in sociale teams
Vanaf 2016 zal er een intensieve samenwerking opgestart worden met sociale teams
over de inzet van ervaringscoaches en andere ervaringsdeskundigen in de sociale
teams. Contacten zijn reeds gelegd.
Het team van ervaringscoaches zal groots opgezet worden. In het voorjaar van 2016
zullen ongeveer 20 ervaringscoaches een opleidingstraject op maat krijgen. Het
opleidingstraject omvat een theorie en praktijkgedeelte. Met de start van een groot
team van ervaringscoaches denken wij hen ook zichtbaar te gaan maken en zo een
bijdrage te leveren aan meer duidelijkheid over de rol van ervaringscoaches.

Meer aanbieders voor Herstel & Participatie
Ook Eleos, Leger des Heils en Brijder hebben interesse
om mee te doen in het samenwerkingsproject.
Uitbreiding van samenwerkingspartners maakt dat het
aanbod ook beter beschikbaar wordt voor alle
cliënten.

Wat brengt 2016 ?

Bestendigen van alle activiteiten voor
Herstel & Participatie

Ambassadeurs Herstel & Participatie
Het totale aanbod van activiteiten gericht op herstel en
participatie is onvoldoende bekend bij de cliënt. Vaak zijn
cliënten afhankelijk van welke organisatie zij behandeling,
begeleiding of ondersteuning krijgen om deel te kunnen
nemen aan herstel en participatie activiteiten en er is soms
weinig ruimte voor passende participatie. Herstel is
moeilijk te meten en niet altijd goed zichtbaar. Kwintes,
GGZ MH, Reakt en ZOG MH gaan ambassadeurs opleiden
en inzetten om:
• aanbod breed bekend te maken bij cliënten en
beroepsprofessionals;
• toegankelijkheid te bevorderen van het totale aanbod
voor cliënten: is er nog plek in een groep, cursus of
activiteit dan moet cliënt deel kunnen nemen;
• instrumenten die herstel en participatie bevorderen te
ontwikkelen.

Herstel & Participatie 2016

Event
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Door inzet van
ervaringsdeskundigen
krijgen professionals inzicht
in wat een cliënt nodig
heeft.

Basiscursus: dubbele winst!

Ervaringsdeskundigheid gewenst

Een mooie ontwikkeling is dat er een
toenemende vraag is naar
ervaringsdeskundigen. Juist de
persoonlijke verhalen raken. De mens
is vaak te veel uit het beeld
verdwenen. Ervaringsdeskundigen
leren voorbij de klacht te kijken en het
gesprek met de cliënt weer aan te
gaan. De ervaringsdeskundigen
worden niet alleen gevraagd bij
gastlessen, voorlichtingen en
speeddates. Bij overleggen over beleid,
maar ook bij teams van
zorginstellingen schuiven met
regelmaat ervaringsdeskundigen aan
om het cliëntperspectief te
vertegenwoordigen en tips en trucs uit
te wisselen over wat aansluit en werkt
voor cliënten. Wij zijn er dan ook erg
blij mee dat inzetten van
ervaringsdeskundigen een van de
criteria bij het inkoopbeleid 2016 is.
Inzet van ervaringsdeskundigheid
wordt “normaal”!

Workshop weer aan het werk, hoe doe je dat?

Project Ervaringsdeskundigheid
Doelen:
1. Het participeren van cliënten in
de rol van ervaringsdeskundigen
bevordert de emancipatie van
het individu en de collectieve
positie van de groep kwetsbaren
burgers
2. Het bevorderen van het
herstelproces van cliënten,
herstel en burgerschap gaan
hand in hand
3. Het beïnvloeden van het proces
van stigmatiseren en uitstoting
4. Het inzetten van
ervaringsdeskundigheid levert
een bijdrage aan de
kwaliteitsbewaking en
kennisvermeerdering bij
professionals en zij die
functioneel te maken hebben
met onze doelgroepen

Op 31 augustus hebben ervaringsdeskundigen van de ZOG MH
de workshop “Weer gaan werken, hoe doe je dat?” gegeven
voor gemeenteambtenaren re-integratie uit Gouda. In de
workshop vertelden de ervaringsdeskundigen hoe zij hun eigen
re-integratie traject ervaren hebben, wat wel en niet werkte en
wat ze nu doen aan betaald of vrijwilligerswerk. Ook werden er
rollenspellen gedaan waarbij op luchtige wijze inzicht werd
gegeven in de interne dialogen die de gesprekspartners vaak
hebben tijdens een gesprek.
De workshop was al eerder gegeven voor gemeenteambtenaren uit de Krimpenerwaard. De ambtenaren uit
Krimpenerwaard vonden het fijn om hun dienstverlening eens
vanuit een ander perspectief te zien, door de ogen van de
cliënt. Ze zagen dat als de cliënt iemand meeneemt naar een
gesprek dat heel helpend kan zijn. Ook leerden ze dat goed
doorvragen meer inzicht geeft. En dat het beter is om de cliënt
niet onder druk te zetten of een plan op te leggen maar dat het
effectiever is om de cliënt zelf te vragen zijn eigen plan op te
stellen.
De medewerkers van de gemeente Gouda waren ook onder de
indruk van de openheid en eerlijkheid van de
ervaringsdeskundigen. Ze vonden dat vooral de rollenspellen
veel inzicht gaven in wat er kan spelen bij hun cliënten. Een reintegratiecoach die al 17 jaar in het vak zat, gaf aan het nooit zo
bekeken te hebben en nieuwe inzichten te hebben gekregen.
Een volgende stap zou kunnen zijn om eens te kijken naar de
regelgeving en wat daarin de speelruimte is. Uiteindelijk
hebben we allemaal hetzelfde doel, dat alle burgers, ook de
zogenaamd kwetsbare, weer duurzaam meedoen en een
zinvolle bijdrage kunnen leveren.

Beeldvorming & voorlichting

Dat het volgen van de basiscursus
“Werken met eigen ervaring” een
bijzondere ervaring oplevert, is voor
ons doodgewoon. Dit jaar heeft het
voor een aantal mensen een heel
gewenst neveneffect gehad. Niet
alleen onze organisatie kon beroep
doen op geschoolde
ervaringsdeskundigen met prachtige
vaardigheden waaronder moed,
doorzettingsvermogen en inzicht in
eigen herstelproces met een drive
om de eigen ervaringen in te zetten
om ander met psychische
problemen te helpen in hun herstel.
Doorstroom binnen onze organisatie
naar vrijwilligerswerk, een stageplek
en betaald werk heeft het ook
opgeleverd.

10

Opgeleide jongeren denken mee

Jeugd heeft de toekomst
Cool klinkt Ervaringsdeskundigheid
niet. Experienced Experts, afgekort
ExpEx is beter. Ondertussen zijn er in
Gouda, Gorinchem, Den Haag,
Dordrecht en Gelderland
gecertificeerde ExpEx. De snelheid
waarmee de vraag naar deze cursus,
de ontwikkeling van de cursus en zelfs
de doorontwikkeling plaatsvindt geeft
hoop. Hoop op een nieuwe generatie
die open is over eigen ervaringen en
samen sterk staat zonder stigma!

Gemis aan
ervaringskennis tijdens
eigen behandeling geeft
motivatie om er voor
andere jongeren te zijn.

Werken met eigen ervaring voor
jongeren
Dit jaar zijn we gestart met de cursus
voor jongeren tot 25 jaar die hun
ervaring willen inzetten binnen de
jeugdhulp. Na de cursus zijn de
jongeren inzetbaar als maatje voor een
andere jongere en/of advisering aan
gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties. In alle gevallen zetten zij
hun ervaringen en verhaal op een
positieve manier in.
Doelen:
1. Zelf herstellend vermogen
stimuleren
2. Eigen regie versterken
3. Bevorderen
ervaringsdeskundigheid in de
Jeugdzorg door normalisatie
4. Kwaliteit van de zorg verbeteren
door ervaringskennis in te zetten

“Ik ben Rachelle. Ik ben 23 jaar en ik heb meegedaan aan de
training ‘Werken met eigen ervaring voor jongeren.’ Ik zit zelf in
de hulpverlening en ik heb veel behoefte gehad om met een
ervaringsdeskundige te praten. Ik heb dit namelijk heel erg
gemist binnen mijn behandeling. Dat maakte dat ik heel
enthousiast was over deze training. Een hulpverlener kan wel
zeggen hoe je alles moet doen, maar die heeft het zelf niet
meegemaakt. Dat is toch een groot verschil. De training zelf
vond ik heel spannend in het begin, maar de trainers waren
direct heel open en voor je het wist had iedereen zijn eigen
verhaal verteld. Ieder verhaal werd beloond met een groot
applaus. Het was heel belangrijk, we kregen allemaal
ervaringskennis! Al snel werden we een heel hechte groep, met
allemaal gemotiveerde ExpEx in wording! We hebben veel
geleerd van elkaars verhalen, de theorie en natuurlijk ook van
alle rollenspellen. We hebben geleerd wat herstel nu eigenlijk is
en natuurlijk wat ervaringsdeskundigheid echt is! We hebben
veel casussen behandeld, wat soms best lastig was, maar ook zo
leerzaam en leuk. We hebben ook heel goed gekeken naar ons
zelf, bijvoorbeeld wat voor steun je nodig hebt als je maatje
bent. En wat de vaardigheden zijn die je al bezit en wat jouw
valkuilen zijn waar je iets mee kunt. Natuurlijk was er de vraag:
hoe wil je je gaan inzetten als maatje? Alleen al van actief
luisteren en het besef dat de ander iets soortgelijks heeft mee
gemaakt, kan al voor zoveel steun en begrip zorgen. Het
allerbelangrijkste wat de trainers steeds zeiden: ‘leuk leren
leven met wat je hebt en denken in mogelijkheden in plaats van
onmogelijkheden!’ Ik heb echt veel gehad aan deze training. Ik
denk dat ik dat ook voor de andere jongeren kan zeggen. Ik heb
er super veel zin in om ingezet te worden, eindelijk! Ik ben trots
op de trainers en de jongeren. Samen staan we sterk!”

Beeldvorming & voorlichting

ExpEx gaan in gesprek met
medewerkers van het
Kamertrainingscentrum van Stek
Jeugdhulp. Thijs Janssen van JSO
leidde het gesprek.
Tijdens het eerste gesprek op 15 mei
vertellen de jongeren over hun
ervaringen met Jeugdzorg.
De medewerkers van Stek
Jeugdhulp, die elke dag werken met
jongeren met gelijke
ervaringen, zijn zeer onder de
indruk. Er zijn veel vragen gesteld en
de ervaringsdeskundigen zijn blij dat
ze kunnen overbrengen hoe het is
voor een jongere om in een
instelling van Jeugdzorg te wonen.
Daarnaast werd uitgebreid
besproken op welke manier
ervaringsdeskundigen ingezet
kunnen worden in de jeugdzorg.
Inmiddels is met alle partijen
afgesproken dat
ervaringsdeskundigen binnen STEK
Jeugdhulp zullen worden ingezet.
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Indrukwekkende presentatie tijdens Stigmatour
Schoonhoven

Boom planten Gouda en Bodegraven-Reeuwijk
tijdens de Week van de Psychiatrie De psychiatrie op
de schop..?! Werk in uitvoering voor een beter leven
Binnen de zorg vinden er grote veranderingen plaats.
Hierin moet de gemeente een voorname rol gaan spelen.
Daarom is er in het Vromanpark, tegenover de
Chocoladefabriek, een toverboom geplant door
Wethouder L. Werger. Het was een mooie bijeenkomst
waar Chahida (informele cliëntondersteuner) haar verhaal
heeft verteld aan de hand van de symboliek van de boom
van de toekomst. Onder het genot van een kopje thee of
koffie werden wensen uitgesproken die vervolgens op
kaartjes zijn geschreven. De kaartjes zijn opgehangen in de
boom. Natuurlijk in de hoop dat deze mogen uitkomen!
Daarna is er in Bodegraven-Reeuwijk ook een stuik geplant
bij de nieuwe inloop van Kwintes: De Tafel.

Stigma herkenbaar,
openheid leidt tot begrip
tijdens stigmatour

Samen sterk zonder
stigma lied
..op de wijs van het tvprogramma ‘Wie ben
ik?’…
Wat heb ik ?!...
Wat heb ik, wat heb ik...
wat is er met mij aan de
hand
Wat heb ik, wat heb ik...
maak ik mijzelf misschien
van kant
Psychose, Neurose...stelt
u de diagnose...
ADHD of Schizofreen...
wat heb ik...wat heb
ik???
Carla Kok, februari 2015

De Stigmatour in Waddinxveen was een groot
succes!
Zaterdag 7 juni meerde de Stigmatour aan op de
braderie in Waddinxveen. Samen met werknemers van
deze tour zijn vrijwilligers en medewerkers van de ZOG
MH de hele dag hard aan de slag geweest, en met
succes. Heel wat voorbijgangers kwamen de bus in voor
een gesprekje, voor het spel “Een steekje los” of voor
informatie over de herstelgroep die binnenkort in
Waddinxveen gaat starten.
Het Stigmatourlied “Wie ben ik?”, dat geschreven is door
één van de vrijwilligers, werd meegezongen door
bezoekers. Daarna deden ook veel mensen mee aan het
spel, “Over de streep”. Dit spel, dat bekend is van
televisie, was voor de Stigmatour in een nieuw jasje
gegoten. Voor veel Waddinxveners waren vragen als
“voelt u zich wel eens buitengesloten?” of stellingen als
“mijn thuissituatie is niet altijd even fijn” heel
herkenbaar. De burgemeester en twee wethouders
bezochten ook de Stigmatour!
Daarnaast hadden er mooie gesprekken plaats, met
zowel kinderen als volwassenen. Ook voor de nog jonge
kinderen bleek stigmatisering helaas heel herkenbaar. Ze
vonden het duidelijk fijn om hun hart te luchten bij
ervaringsdeskundigen, om daarna weer van de braderie
te genieten.
Het was een geslaagde dag!

Beeldvorming & voorlichting

Op zaterdag 26 september stond de ZOG MH voor de derde
keer met de inmiddels bekende felgele Amerikaanse
schoolbus in een stadscentrum om campagne te voeren
tegen stigma. Schoonhoven was deze keer de locatie op de
zogenaamde Barthelomeusdag. Omringd door talloze kramen
die de dag kleur gaven, gingen medewerkers van de ZOG MH
in gesprek met voorbijgangers die zich wilden laten bijpraten
over stigma’s. Er werden waardevolle conversaties gevoerd
die hopelijk nog lang zullen beklijven bij het publiek in en
rondom de bus. Een ambiance waarin respect en
nieuwsgierigheid bij het publiek gelukkig de boventoon
voerden. Het officiële gedeelte van de dag vond om elf uur ’s
morgens plaats, toen de Schoonhovense wethouders
Sleeuwenhoek en Neven de bus kwamen bezoeken. Ook nam
een aantal raadsleden de moeite om het voertuig van dichtbij
te bekijken. Zij spraken hun waardering uit en wensten de
ZOG MH succes bij de volgende busstops.

De inloop is een laagdrempelige voorziening voor mensen met dusdanige
zware problematiek dat het gebruik maken van een reguliere voorziening
niet tot de mogelijkheden behoort. Deze inloop biedt de doelgroep de
mogelijkheid om in een beschermde omgeving een kop koffie te drinken,
sociale contacten op te doen en mee te doen aan activiteiten. Tevens is
er een mogelijkheid te douchen en kleding te wassen. Binnen de inloop
worden mensen gestimuleerd tot participatie om weer een stapje verder
te komen in hun herstel. Activering en vergroting van de
zelfredzaamheid zijn belangrijke doelen met als neveneffect een
verbetering van de kwaliteit van leven.
Meerwaarde ervaringsdeskundigen:
Wij gaan ervan uit dat de inzet van ervaringsdeskundigen een positieve
bijdrage zal leveren aan de empowering van de groep dak- en thuislozen
die in de opvang verblijven zodat ze verder groeien in hun herstel.
De ervaringsdeskundige kan op basis van de eigen ervaringen op een
andere wijze de problematiek analyseren. Deze wijze is minder op de
inhoud maar juist op de betekenis en gevoelswaarde van de problemen
gericht. Een ervaringsdeskundige heeft oog voor de noden, schaarste en
de behoefte aan de ene kant en de ambities, talenten en kansen aan de
andere kant.
Werkzaamheden van ervaringsdeskundigen
• Geven van voorlichting en informatie over hulp en ondersteuning en
waar nodig doorverwijzen
• Herkenning en erkenning bieden in het contact met bezoekers van de
inloop
• Drempels verlagen om ondersteuning te vragen of aanvaarden
• Motiveren en ondersteunen van bezoekers in het vinden van eigen
oplossingen, het (weer) vervullen van sociale rollen en participeren in
de samenleving
• Bieden van een luisterend oor
• Vervullen van een voorbeeldfunctie waaruit bezoekers hoop en
inspiratie kunnen putten
• Ondersteuning bieden in het tegengaan van (zelf)stigma
• Participeren in bestaande thema-/gespreksgroep op de
dinsdagmiddag
De Inloop nieuwe stijl is in samenwerking met:

Wat brengt
2016?

Project Stigma in de media
Media zijn de spiegel van de samenleving
en bevestigen en versterken bestaande
beelden. Via de berichtgeving in de
nieuwsmedia wordt dagelijks een relatie
gelegd tussen psychiatrische
aandoeningen en ernstige
veiligheidsrisico’s (o.m. berichten over tbs,
toerekeningsvatbaarheid van verdachten
van ernstige misdrijven e.d.). Gezien de
invloed van media op de beeldvorming is
er meer zicht nodig op de mogelijkheden
van mediabeïnvloeding en onze mogelijke
rol daarin.
Doelstelling
Media berichten op genuanceerde wijze
over mensen met een psychische
aandoening waardoor zij bestaande
negatieve beelden niet meer versterken
en mede ontkrachten.
Aanpak
Stigma in de media is een nieuw project.
Nieuwsgierig zijn we naar hoe de
beeldvorming van mensen met een
psychische aandoening in de media kan
veranderen en welke rol Samen Sterk en
de ZOG MH daarin kan vervullen. Dit
project wordt uitgevoerd in
samenwerking met Samen Sterk
zonder Stigma.
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Meer werk voor
ervaringsdeskundigen van
de ZOG MH
Onze specifieke ervaringskennis
en ervaringskracht is ook
gewenst voor:
1. Meedenken met
zorgaanbieders hoe vorm te
geven aan
ervaringsdeskundigheid
binnen de zorginstelling
2. Meedenken in beleid samen
met gemeenten, zorg en
welzijnsorganisaties

Ervaringsdeskundigheid specifieke doelgroep
Dat de inzet van ervaringsdeskundigen een meerwaarde heeft om eigen regie en
zelfredzaamheid te vergroten, wordt steeds meer gemeengoed. De allochtonen,
dak- en thuislozen en familie zijn nog gering vertegenwoordigd. Hier ligt de
uitdaging komend jaar.

Beeldvorming & voorlichting 2016

Ervaringsdeskundigen bij Inloop nieuwe stijl op de Hoge Gouwe

Bestendigen van alle activiteiten voor
Beeldvorming & voorlichting
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Meer aandacht voor cliëntenparticipatie binnen de
Maatschappelijke opvang-instellingen

Specifieke aandacht is er geweest voor
de medezeggenschap van jeugd. Vooral
het functioneren van de raden van
behandel- en begeleidingsaanbieders is
op diverse overleggen onderwerp van
gesprek geweest.

Cliënten-, Wmo- en
Familieradenoverleg
Dit acht wekelijkse overleg maakt dat de
verschillende raden elkaar weten te
vinden en er informatie uitgewisseld
wordt. Lokale, regionale en landelijke
ontwikkelingen worden besproken. De
cliëntenraden vertellen zelf waar ze
binnen de instelling mee bezig zijn.
Deelnemers: raden van GGZ MH, Brijder,
Kwintes (inclusief vrouwenopvang),
Eleos, Leger des Heils, Reakt, GGZ
Kinderen en Jeugd, de UWV en Wmo
raden uit de gemeenten in MiddenHolland. Ook de familievereniging
Ypsilon neemt deel. Vertegenwoordiging
van (O)GGZ achterban wordt via de
afvaardiging van het daklozenoverleg
gerealiseerd sinds dit jaar.

Doelen
medezeggenschap:
Meepraten: cliënten
beslissen mee.
Ervaringskennis als
kwaliteitsinstrument:
cliënten weten als
dagelijks gebruiker wat er
goed en niet goed gaat.
Vorming van een
tegenmacht: zorgen dat
belangen van cliënten
niet ondergeschikt raken
aan organisatie of
systeembelang.
Bundelen van de
krachten & versterken
van de raden door
informatie uitwisseling,
signalering en
verbindingen met politiek
en netwerk.

Gemeente heeft behoefte
aan laagdrempelig en
toegankelijk gesprek met
mensen uit de doelgroep

Wethouders en beleidsambtenaren geïnteresseerd en geïnspireerd
De inrichting van de medezeggenschap binnen het sociaal domein krijgt zijn
vorm. Bij het 8-wekelijkse Cliënten-, Wmo- en Familieradenoverleg
zijn wethouders en beleidsmedewerkers drie keer aangeschoven. Waar vroeger
flink gelobbyd moest worden om een wethouder bereid te vinden aan te schuiven,
merken we nu vanuit de wethouders en beleidsmedewerkers veel interesse en
behoefte aan het gesprek met cliënten en de informatie vanuit de diverse raden.
De lokale- en regionale inspraak moeten goed geregeld zijn en daar zijn alle
gemeenten in Midden Holland druk mee bezig. De vorming van de advies- en
cliëntenraden binnen de gemeenten voor het hele sociaal domein krijgt zijn vorm.
Aandacht is er om van cliënten te horen wat ze belangrijk vinden. Dan gaat het
bijvoorbeeld om:
• betrokkenheid van cliënten bij innovatie door met cliënten te praten, want zij
zijn immers de gebruikers van de zorg!
• Investeren in stigmabestrijding is erg belangrijk en nodig!
• Signalen en knelpunten bij wethouders en beleidsmedewerkers onder de
aandacht brengen
• Informatie aan cliënten moet beschikbaar zijn
Ook wordt er tijdens de overleggen gezocht naar manieren om de praktische
problemen op te lossen en elkaar weg wijs te maken in de complexe materie van de
uitwerking van de transitie en de consequenties die dit heeft voor cliënten. Alle
signalen waarbij mensen tussen “wal en schip” dreigen te vallen, willen wethouders
graag tijdig horen. Bij de ZOG MH worden de signalen gemeld en verzameld en
vanuit ons weer doorgegeven.

Belangenbehartiging

Inspraak voor de MO-doelgroep is binnen het
daklozenoverleg en cliëntenradenoverleg gerealiseerd.
Met name deelname aan het cliëntenradenoverleg is
een stap voorwaarts geweest in 2015.
Weet hebben van wat speelt in andere cliëntenraden en
daarop anticiperen werkt informatief en stimulerend.
Kwintes (Vrouwenopvang), Reakt en het Leger des Heils
nemen deel aan het Cliënten-, Wmo- en
Familieradenoverleg van de ZOG MH. De Parnassia
Groep en Kwintes hebben hiervoor een ondersteuner in
dienst. Siriz (Opvang Tienermoeders) heeft nog steeds
geen cliëntenraad, we zijn hier meerdere malen over in
gesprek geweest.
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Uitspraken van cliënten over het
spreekuur

“Wat ik bij familie niet kon, vond ik het
bij het spreekuur; een luisterend oor,
een warm hart onder de riem en een
heldere blik op mijn problematiek”
Mw. Y. te Schoonhoven

Doelen interculturalisatie project
1.
2.

3.

4.

Een brug slaan tussen de GGZ en
de allochtone cliënten
Zorgvraagverduidelijking naar de
GGZ-instellingen omtrent de
zorgbehoefte van de allochtone
cliënt
Een bijdrage leveren aan een
verbeterde afstemming van het
zorgaanbod op de hulpvraag van
allochtone cliënten.
Het voorkomen van
problematisch gedrag van
allochtone jongeren door
vroegtijdig hulp in te schakelen.

Integrale aanpak
grootste kans op
succes

Als Nouraddin el Ouahabi over zijn werkzaamheden spreekt, heeft hij het over “cliënten met een andere
culturele achtergrond.” De projectleider van het interculturalisatie project weet hoe gevoelig de term
“allochtonen” nog altijd ligt. El Ouahabi is momenteel druk bezig de gevolgen van de veranderingen in het
zorgstelsel per 1 januari 2015 te overzien. Het is nog te vroeg om een oordeel te vellen, maar zoals het er nu
uitziet maakt de transitie het niet eenvoudiger voor zijn cliënten. “De doelgroep raakt soms al verdwaald in een
woud van regels”, zegt hij. “Met de transitie lijkt het alleen nog maar ingewikkelder geworden. Tijdens mijn
spreekuur bij de ZOG MH probeer ik samen met de cliënt te bekijken op welke manier ze het best hulp kunnen
zoeken. Het is dan belangrijk weloverwogen keuzes te maken.” Vooral de meest kwetsbaren in de grote groep
van cliënten met een andere culturele achtergrond zijn gebaat bij goede voorlichting, stelt El Ouahabi. Concreet
heeft hij het dan over mensen met een zeer beperkt netwerk, die de Nederlandse taal niet goed beheersen en
weinig steun ondervinden vanuit de familie. “Dat is een bepaald gedeelte van de cliënten”, zegt El Ouahabi. “Ik
wil daar wel onderscheid in maken. Vaak worden de cliënten op een hoop geveegd en denken mensen dat zij
allemaal hetzelfde zijn en dezelfde problemen hebben. Maar dat is zeker niet zo, iedereen heeft problemen van
uiteenlopende aard. We kunnen echt niet spreken van “de allochtone groep”. De onafhankelijke
cliëntondersteuning die El Ouahabi biedt, moet uiteindelijk leiden tot een hogere mate van integratie,
zelfredzaamheid en toename van de levenskwaliteit. Dat valt niet mee wanneer een cliënt te kampen heeft met
psychosociale problemen als gebrek aan inkomen, werk of zelfs flinke schulden. Het wekelijkse spreekuur in het
Centrum voor Jeugd en Gezin (Nelson Mandela Centrum) aan het Wilsonplein geldt daarom als welkom, elke
vrijdag van 09:00-12:00 uur.
“Met het spreekuur willen we ook een bijdrage leveren aan het bereiken van allochtone jeugd. Deze doelgroep
is erg ondervertegenwoordigd in de GGZ maar wel ernstig oververtegenwoordigd in de forensische zorg, nadat
zij in de criminaliteit terecht zijn gekomen. Psychische klachten die niet op tijd behandeld worden kunnen er wel
toe leiden dat deze doelgroep eerder in de criminaliteit belandt.“
“Daarom is de samenwerking binnen de keten en het CJG heel belangrijk”, weet El Ouahabi. Net als de
samenwerking met de scholen, ouders en de politie. Zeker in geval van verslavingsproblematiek of neiging tot
crimineel gedrag is een integrale aanpak gewenst. Wij moeten als onafhankelijke cliëntenorganisatie streven
naar een optimale samenwerking met deze instanties. Dan maken we de grootste kans op een succesvol
traject.”

Belangenbehartiging

“Voordat ik bij het spreekuur ging, was
ik sceptisch over de hulpverlening. Ik
zocht hulp maar kreeg het gevoel dat
ze mij niet willen/kunnen helpen,
misschien verwachtte ik te veel. Op
het spreekuur kreeg ik precies wat ik
nodig had: aandacht, ik word serieus
genomen, krijg steun en advies. Ik heb
ook geleerd hoe ik met mijn
problemen om moet gaan”
Dhr. M. te Gouda
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Wat doet de straatadvocaat?
Veel mensen voelen zich nog onvoldoende
begrepen, slecht bejegend of kunnen door hun
dakloosheid niet altijd de juiste
papieren adequaat en op tijd tonen. De collega’s
in Amsterdam formuleerden dat als volgt: “De
leefwereld van daklozen botst met de rigide
systeemwereld van wetten en uitvoeringsregels
met als gevolg dat dak- en thuislozen
maatschappelijk worden buiten gesloten”. In dit
verband pleiten zij voor Mildheid, Mededogen
en Maatwerk.

Daklozenoverleg
Het daklozenoverleg
komt met een 6-7
wekelijkse frequentie
bijeen. Deelnemers zijn
dak- en thuislozen, exdaklozen die korter dan
één jaar uit de MO zijn
en vertegenwoordigers
van de cliëntenraden
van het Leger des Heils,
Reakt en de Wmo-raad
Gouda. Signalen
bespreken en
oplossingen hiervoor
vinden is de lijn.
Signalen uit dit overleg
worden meegenomen
bij andere overleggen.

Doel straatadvocaat
1. de wensen van de
doelgroep inventariseren en de
medezeggenschap en
cliëntenparticipatie
binnen de doelgroep
bevorderen.
2. goede
cliëntgerichtheid en
integrale hulp en
ondersteuning aan
dak- en thuislozen

Samen
werken
met en voor dak- en
thuislozen

Mooie initiatieven door samen te werken en integrale aanpak

Invoegen sociaal bestek artikel?

Er is contact met het Leger des Heils, Reakt, GGZ MH, Brijder, Vrouwenopvang (Kwintes) en Siriz
(Tienermoederhuis). Deelname door de straatadvocaat (of indirect door afstemming met de
vertegenwoordiging in werkgroepen door de directeur van de ZOG MH) aan gemeentelijke werkgroepen op het
gebied van armoedebestrijding, overleg Uitstroom Maatschappelijke Opvang, regiobinding met warme
overdracht, zwerfjongeren (zorgcoördinatie Jongeren Onder Dak) en de winteropvangregeling maken het
netwerk van de straatadvocaat divers. In alle overlegsituaties brengt de straatadvocaat samen met de
ervaringsdeskundigen het cliëntenperspectief voor het voetlicht. We zien dat er beweging zit in de
samenwerking tussen de gemeenten en de ketenpartners. Goede initiatieven zoals de winterkoude opvang, de
structurele verruiming van de winterregeling van 14 november tot 1 maart en de samenwerking in de Inloop
nieuwe stijl op de Hoge Gouwe werpen vruchten af. Voor een te ontwikkelen “stadspas Gouda”, als initiatief
vanuit de Armoedeconferentie, heeft onze achterban aangegeven waar de behoeften liggen.

Zwerfjongeren
De straatadvocaat neemt deel aan de vergaderingen van de zorgcoördinatoren van
Jongeren Onder Dak (JOD). Zijn rol is meedenken, bewaken van kwaliteit van zorg vanuit
het perspectief van de jongeren, geven van informatie over landelijke ontwikkeling en
landelijke netwerken voor (zwerf-)jongeren en 'the state of art' op het gebied van wet- en
regelgeving.
JOD is een goed voorbeeld van integrale samenwerking. Toch lopen ook deze
zorgcoördinatoren nog vaak aan tegen de weerbarstigheid (o.a. Wooncontingent, werken
of opleiding) van de praktijk van alledag waarin samenwerking, afstemming en
intercollegiale reflectie nog (te) weinig gemeengoed is. De mogelijkheid van de
straatadvocatuur sneller te verwijzen of met elkaar te verbinden van zorgcoördinatoren is
door het JOD toegenomen.

Belangenbehartiging

Individuele cliëntcontacten zijn er
op straat, telefonisch, tijdens
spreekuren op de Tielweg,
‘wandelgangen’ Reakt op de Hoge
Gouwe en per e-mail. Cliënten
krijgen informatie over opvangmogelijkheden, wet- en regelgeving, bezwaar en beroep bij
boeteoplegging, toeleiding of
schuldhulpverlening. Anderen
vinden een luisterend oor, een
betrokken en onafhankelijke
vertrouwenspersoon waar zij hun
noden, kritieken of sores kwijt
kunnen zonder dat er directe
hulpverleningsgevolgen zijn. Leidt
een contact tot een concrete
ondersteunings- of verwijzingsvraag
dan vindt er verwijzing plaats of
toeleiding naar opvang- en
zorgaanbieders.
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Taart voor Aart

En uiteindelijk hebben we met het
hele team genoten van de
heerlijke taart.

Was het zonder ondersteuning
gelukt?
Tijdens de week van de Psychiatrie
was de ondertussen traditionele
High Tea met wethouders en
ambtenaren bij horecagelegenheid
de Zalm weer druk bezocht.
Daklozen waardeerden ook de
vergadering met burgemeester
Milo Schoemaker van Gouda op 4
februari jl. Aan hem werd een
aantal casussen voorgelegd, die
illustreren hoe moeizaam
maatwerk soms tot stand komt. En
buiten dat er oor was voor de
persoonlijke verhalen is 80% van
deze casussen eind 2015 succesvol
afgesloten. De ondersteuning van
de daklozen bij het soms maanden
durende overleg of de
bezwaarprocedures werd
regelmatig omschreven als een van
de succesfactoren.

Problemen
Centraal Justitieel
Incasso Bureau
integraal oppakken

…..”Over de rechter gesproken. De Rijdende Rechter, mr. Frank Visser, heeft zich in zijn uitzending van 23 september
opgewonden over het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) dat ingeschakeld wordt als je boetes (ook van de
zorgverzekering) niet kunt betalen. Door administratieve verhogingen en deurwaarderskosten lopen de
betalingsverplichtingen/schulden vaak met honderden euro’s op en zijn aflossingsregelingen vaak onbespreekbaar. Hij
vindt dat de overheid en het CJIB zich anders op moeten gaan stellen. Kijk de uitzending terug op
www.eerstehulpbijrecht.nl schulden bij CJIB. Pasgeleden maakte ik het ook mee dat iemand die een schuld keurig op
tijd via een betalingsregeling afloste door het afpakteam van de politie en het CJIB zijn huurgeld kwijtraakte. Deze man
was gelukkig zo alert de straatadvocaat in te schakelen. Bemiddeling van mijn kant voorkwam deze keer erger“, aldus
Aart Jongejan.
Fragment uit het artikel in het eerste nummer van de Cliëntenkrant in 2015

Verslag van de laatste bijeenkomst van de ZOG MH over de boetes van het Centraal Justitieel Incasso
Bureau
Op 15 oktober vond aan de Tielweg de vervolgbijeenkomst op de eerder gegeven informatiebijeenkomst op 1
september plaats over het behandelen van CJIB-boetes. Accountmanager Jolanda van het CJIB gaf na een
welkomstwoord van medewerkers Aart Jongejan en Dilva Encarnacao een presentatie over de werkwijze die het
kantoor hanteert. Het innen van de boete kwam allereerst ter sprake, en dan meer specifiek de betalingsregelingen
die hiermee samenhangen. Tegenwoordig is er standaard een betalingsregeling te treffen van drie termijnen, mits het
bedrag hoger is dan 225 euro. Jolanda behandelde ook de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen van
maximaal 36 maanden. Hieraan zijn duidelijk omschreven voorwaarden verbonden. Nadere informatie heeft het CJIB
op schrift gezet en is op te vragen bij de ZOG MH. Jolanda gaf uitleg over het opvragen van een overzicht van
openstaande vorderingen. Dit kan de betreffende persoon zelf doen met zijn BSN-nummer, of het kan gedaan worden
door een organisatie met een machtiging van de persoon met het BSN-nummer via de website van het CJIB. Tevens
ging Jolanda in op de wijze van betaling. Dit is onder meer via iDEAL te doen. Wanneer mensen wel kunnen betalen
maar dat niet doen, wordt er een deurwaarderstraject begonnen. Ook hierover kan nadere informatie opgevraagd
worden bij de ZOG MH. Wanneer mensen niet kunnen betalen, wordt een persoonsgerichte benadering opgezet met
eventueel een regeling. Dit om gijzeling zoveel als mogelijk te voorkomen.

Belangenbehartiging

Taart voor Aart werd bezorgd als
bedankje voor de hulp van de
straatadvocaat. De talenten van
deze cliënt liggen op het vlak van
bakken. Door het geschil en de
huurachterstand bij de
woningcorporatie op te lossen
door een werkbare oplossing te
vinden kon de cliënt weer doen
waar hij goed in is.

Een lang gekoesterde
wens toch te realiseren?!
Zijn vrouw heeft hem
verboden het geluid van
de telefoon (vooral de
app) aan te laten bij deze
ontspanning in de
avonduren voor Aart. Het
is de manier om de
problemen van daklozen
als gemeenschappelijke
problemen te zien en er
samen
verantwoordelijkheid voor
te nemen. Zijn netwerk
spant zich belangeloos in
bij het meedenken en
doen. En het netwerk is
groot, want niet alleen
lokaal en regionaal maar
ook nationaal wordt er
meegedaan. Ja…..ook bij
Aart speelt de vraag wat
de stabiele mix in zijn
bestaan is.
Misschien is het deze
passie die maakt dat er
deuren geopend worden
en er van alles mogelijk is.
Het monumentale pand
waar de bibliotheek
gevestigd was op de
Spieringstraat mag alvast
voor nop gebruikt
worden!

Informatie bundelen
over medezeggenschap

Knelpunt: De dagopvang en nachtopvang werken in Gouda nog
niet optimaal integraal samen. Het project Inloop nieuwe stijl
zal hier een verbetering in moeten brengen. De eerste stappen
in 2015 gezet geven een verbetering in samenwerking en
afstemming weer. De uitdaging is hierin in 2016 grote
vervolgstappen te maken, bijvoorbeeld op het gebied van
cliëntenparticipatie, verdeling toewijzing postadressen,
zorgcoördinatie en voorwaarden voor inzet
ervaringsdeskundigheid. Een positief signaal is dat het werk
van de straatadvocaat tijdens een eindejaarbijeenkomst hierin
als een verbindende factor is genoemd.

In het veranderde
medezeggenschaplandschap is het belangrijk
dat raden binnen het
sociaal domein elkaar
weten te vinden en dat
cliënten weten wie wat
doet en waar te vinden is
in Midden-Holland. Vanuit
het Radenoverleg brengen
we dit in kaart.

Familie en mantelzorg

Breder aanbod dagactiviteiten

Het aanbod voor familie en
mantelzorgers binnen de (O) GGz
is nauwelijks ontwikkeld en het
aanbod dat er is, wordt
moeizaam gevonden. Komend
jaar inventariseren we waar
behoeften liggen en in welk
aanbod er voorzien moet
worden.

Het aanbod van dagactiviteiten is voor
de dak- en thuisloze cliënten niet altijd
aantrekkelijk en wat schraal. Op dit
punt is ideeënontwikkeling in
samenwerking met cliënten wenselijk.
De cliëntenraad van Reakt en een
ervaringsdeskundigenpanel zouden
hier ook een rol bij kunnen spelen.

Wat brengt
2016

Bestendigen van alle
activiteiten voor de
belangenbehartiging

Bewustwording in gang zetten voor eigen regie van allochtonen en dak- en thuislozen
De specifieke aanpak die het vraagt om aansluiting te vinden juist omdat typisch cultuurgebonden of doelgroep gebonden
problematiek speelt, laat zich ook gelden bij de ontwikkeling van methodieken en instrumenten om zelfregie en
participatie te bevorderen.
De maatschappelijke ontwikkeling met de komst van een Asielzoekers Centrum in Gouda in 2017, maar ook de
radicalisering van een aantal Marokkaanse kinderen noopt tot het serieus ondersteunen van deze groepen.
Bewustwording van eigen regie in de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang staat ook in de kinderschoenen. De
meeste cliënten zijn door problemen op meerder levensgebieden de grip op eigen leven kwijt (geweest). Door cliënten uit
te nodigen deel te nemen aan de ZOG MH scholing ervaringsdeskundigheid en Herstel & Participatie willen wij goede
voorbeelden van het voeren van eigen regie uit de Maatschappelijke Opvang en Vrouwen opvang en voor allochtonen
beschrijven en deze presenteren aan cliënten en werkers. Deze startpositie is uitgangspunt waaraan in 2016 samen met
de deelnemers aan het project Participatie en Herstel en ‘on the job’ wordt verder gewerkt.

Belangenbehartiging

Aftrap werkgroep eind
2015 voor Daklozendag
Midden-Holland op 31
maart 2016.
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In kaart brengen waarom bestaande voorzieningen
onvoldoende aansluiten bij de problematiek en de
vragen van dak- en thuislozen.
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Wettelijke verankering in 2015

Perspectief
bieden
Wat is onafhankelijke
cliëntondersteuning?
Ondersteuning met informatie,
advies, algemene
ondersteuning die bijdraagt aan
het versterken van de
zelfredzaamheid en participatie
en het verkrijgen van een zo
integraal mogelijke
dienstverlening op het gebied
van maatschappelijke
ondersteuning, preventieve
zorg, zorg, jeugdzorg,
onderwijs, welzijn, wonen, werk
en inkomen.
Dit kan informatie en advies,
maar ook uitgebreide
vraagverheldering en
kortdurende en kort cyclische
ondersteuning bij keuzes en
problemen op diverse
levensterreinen omvatten.
Cliëntondersteuning versterkt
de positie van de cliënt,
waardoor de eigen regie
bevorderd wordt.
Onafhankelijk: de cliënt kan zijn
problemen bespreken met een
onafhankelijke partij.
Cliëntondersteuners werken
vanuit hun professionele
autonomie in het belang van de
cliënt.

In de afgelopen periode hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om
onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Onder andere heeft het
bijwonen van gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, UWV, arbodienst en
andere organisaties ertoe bijgedragen dat cliënten zich meer gehoord en
gesteund voelden. Hierdoor worden gesprekken in bijzijn van een
onafhankelijke cliëntenondersteuner vaak als positiever ervaren. Ook het
samen bellen met cliënten naar organisaties werpt zijn vruchten af.
Het STIP team heeft in 2015 veel cliënten perspectief kunnen bieden. Het
vinden van huisvesting, een maatje, dagbesteding, vrijwilligerswerk,
professionele begeleiding. Het vinden van werk, succesvolle begeleiding naar
schuldhulpverleningstrajecten, regelen van uitkeringen of het vinden van een
goed verpleeghuis. Het is zomaar een greep uit de resultaten. Door mensen
zelf eigen baas te laten zijn over hun leven en te ondersteunen bij hun
pogingen om zelf verandering te brengen in vaak moeilijke en schrijnende
omstandigheden, gaan ze weer vertrouwen krijgen.
Voor komend jaar willen we op locaties werken: dichter op de cliënt en meer
herkenbaar. Onafhankelijke cliëntondersteuning en de meerwaarde daarvan
moeten beter op de kaart worden gezet!
Extra aandacht gaat uit naar de onafhankelijke cliëntondersteuning voor de
jeugd en cliënten met een andere culturele achtergrond. Er is veel specifieke
expertise gewenst om de onafhankelijke cliëntondersteuning te kunnen
garanderen. We willen graag meer aandacht op preventief werken en tevens
dat passend aanbod sneller geregeld kan worden in 2016.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is bij de wet
geregeld via de Wmo voor het hele
sociaal domein. In de Wmo is het recht
op onafhankelijke cliëntondersteuning
vastgelegd. Het STIP voert voor de
doelgroepen (O)GGZ, familie, naasten en
professionals deze ondersteuning in
Midden-Holland uit. Deze ondersteuning
is kosteloos, voor iedereen beschikbaar
en toegankelijk, onafhankelijk,
levensbreed en moet door de cliënt als
steunend ervaren worden.
Individuele cliëntondersteuning wordt
geboden op een toegankelijke wijze op
diverse locaties in de regio. De
samenwerking met het netwerk, formele
en informele organisaties is
uitgangspunt bij de cliëntondersteuning.
Specifiek daarbij is een combinatie van
laagdrempelige inloop en de inzet van
zowel formele als informele
cliëntondersteuners. Informele
cliëntondersteuners zijn geschoolde
vrijwilligers. Ze hebben vanuit de
basiscursus ‘Werken met eigen ervaring’
specifieke scholing en training gevolgd
voor cliëntondersteuning.
Sleutelwoorden daarbij zijn herkenning,
hoop (voorbeeldrol), empowerment en
compassie, naast de opgebouwde
expertise. Dit specifieke aanbod
cliëntondersteuning, informeel én
formeel, met daarin de
doorgroeimogelijkheid van ontvanger
naar gever van steun, leidt tot activering
en versterking van eigen kracht. Het sluit
daarmee goed aan op het werken aan
eigen herstel.
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Cliëntondersteuning door het STIP binnen het
sociaal domein is gericht op:

2.

3.

reflectie op het eigen leven. Het gaat hierbij om
ambities, wensen en levensvragen. Het gaat hier
om cliënten die geconfronteerd worden met
psychische klachten (of die van hun kind) en die
een plek moeten leren geven in hun leven. Een
nieuw perspectief krijgen in hun leven met
psychische klachten. De waarde en het nut van
cliëntondersteuning in deze fase is groot. Het
onderling verhelderen van problemen, uitwisselen
van mogelijkheden en ervaringen en het vinden
van oplossingen versterkt de eigen regie van
cliënten en stelt hen in staat om eigen afwegingen
te maken. In de praktijk komt het regelmatig voor
dat cliënten hier voor het eerst over kunnen
praten. Ervaringsdeskundigheid is van
onderscheidend belang bij deze
cliëntondersteuning.
toegang tot ondersteuning in het sociaal domein.
Het gaat hierbij om ondersteuning bij het maken
van keuzes en het formuleren van vragen. Hier valt
de ondersteuning bij de zogenaamde keukentafel
gesprekken onder. Naast deze ondersteuning bij de
toegang tot de Wmo, valt ook de toegang tot
Jeugdhulp of Werk en Inkomen hieronder. Cliënten
voelen vaak een grote druk bij deze gesprekken bij
het gemeentelijke loket. Ze ervaren dat er vooral
minder mogelijk is. De voorbereiding op het
gesprek, en het ondersteunen bij het gesprek
maken het verschil.
mensen die al van bepaalde voorzieningen gebruik
maken. Het gaat hierbij om ondersteuning bij
heronderzoeken, veranderingen in de situatie of bij
het opstellen van een zorg‐ of ondersteuningsplan
met een aanbieder of ontevredenheid over de
geleverde zorg bij een aanbieder. Voor cliënten die
het zelf moeilijk vinden om bij het maken van die
afspraken voldoende regie te nemen, of om het
overzicht te bewaren, is de cliëntondersteuner
hierbij van meerwaarde. De cliënt geeft met
regelmaat hierbij aan het gevoel te hebben “niet
gehoord te worden“, waardoor er niet (volledig)
aan de begeleidingsbehoeften wordt voldaan. Het
gesprek aangaan met een cliëntondersteuner erbij
helpt.

Stagiaire
Anne
Bruineberg
Expertise bundelen voor
alle spreekuren op
locaties
Prachtig dat het ons is
gelukt om in een jaar in
iedere gemeente een
spreekuur op locatie te
draaien. Ook het telefonisch
spreekuur is gestart. Ja, ook
wij konden niet ontkomen
aan de transitie. Het brengt
wel weer een hele nieuwe
beweging binnen onze
cliëntondersteuning.
Samenbrengen van de
onafhankelijke
cliëntondersteuning voor
dak- en thuislozen,
allochtonen bij het STIP
heeft een duidelijke
meerwaarde. Juist op het
moment dat je op locatie
werkt, is het delen van
expertise van belang om
kwaliteit te kunnen blijven
leveren. Bespreken van
casuïstiek en collegiale
consultatie om ons scherp
te houden op ons vakgebied
werpt z’n vruchten af. We
komen letterlijk naar de
cliënt toe en zijn dan ook
makkelijker te vinden. Ook
zit er een toename in de
huisbezoeken en meegaan
met cliënten op gesprekken.

Aan het einde van het interview komt Anne Bruineberg (24)
met een statement dat naadloos aansluit bij de cultuur van
openheid waarop de ZOG MH zo trots is. “Ik ben langdurig
opgenomen geweest vanwege borderline en PTSS. Daar hoef
ik niet geheimzinnig over te doen”, zegt de stagiaire die het
STIP vanaf eind augustus is komen versterken. Anne was
woonachtig in Beverwijk en huisvestte zich eind juni in
Waddinxveen met haar vriend. Ze schreef zich in voor de BGEopleiding (Begeleider geestelijke gezondheidszorg met
ervaringsdeskundigheid )aan het Zadkine-college in
Rotterdam om de tweejarige opleiding tot
ervaringsdeskundige te gaan volgen. Omdat het begin van het
nieuwe schooljaar rap naderde, had ze maar kort de tijd om
een stageplaats te vinden. “Ik ben fanatiek op zoek gegaan
maar kreeg steeds afwijzingen”, vertelt Anne. “Soms
reageerden instellingen zelfs helemaal niet op mijn mails.
Gelukkig kwam ik tijdens een kennismakingsdag van de
opleiding in contact met Christine de Haan. Zij was al actief
voor de ZOG MH en heeft een goed woordje voor mij
gedaan.” Het leverde Anne een stageplaats voor een jaar op,
en mogelijk wordt daar later zelfs nog een jaar aan
vastgeplakt. Ze ondersteunt het team bij alle activiteiten die
het STIP voor cliënten verricht. “Ik voelde me al heel snel erg
thuis bij de ZOG MH”, besluit ze. “Normaal kost het me best
wat tijd om te wennen, maar de sfeer hier is gewoon heel
prettig. De mensen zijn enthousiast en geven je het gevoel dat
je erbij hoort. Ik hoop echt dat ik hier ook mijn tweede jaar
stage mag lopen.”

Onafhankelijke cliëntondersteuning

1.
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Evaluatie van nieuwe werkwijze

Karakteristieken Effectencalculator
Client: Volwaardige aandacht voor effecten van de
interventies voor de cliënt en de beleving / subjectieve
betekenis hiervan. Actieve betrokkenheid van de
cliënt, op evenwaardige wijze als professionals: niet
praten ‘over’, maar praten ‘met’.
Professional : Analyseren van de uitvoering vanuit een
integraal perspectief, en niet vanuit één organisatie,
beleidsdomein of vakgebied. Ophalen evaluatieve
informatie en tegelijkertijd bijdragen aan
professionalisering door middel van dialoog. Aandacht
voor nuances en contextgevoeligheid die horen bij de
uitvoering van individuele ondersteuning. Aanzetten
tot integraal kijken naar een casus, zonder schotten,
over levensdomeinen heen.
Beleid: Verbinden van ‘bestuurstafel en keukentafel’,
door beleidsuitgangspunten te toetsen aan de
daadwerkelijke uitvoering.
Scherpstellen op de kosten van de ondersteuning,
inclusief het benoemen van financierende en
uitvoerende partijen.

Keukentafel te
klein voor
sociaal domein?!

Van cliëntondersteuning is in het sociaal domein veel meerwaarde te verwachten als het
lokaal/regionaal goed wordt ingevuld. Het onderwerp vraagt nog de nodige aandacht. In
het eerste jaar van de transitie is daar marginaal aandacht voor geweest.
Gelukkig is in Midden-Holland wel de eerste aanzet geven voor een mogelijke lokale
invulling in samenwerking met alle betrokkenen.
Vooral de contacten leggen met collega organisaties in iedere gemeente heeft veel
aandacht gekregen, met prettig resultaten in de samenwerking met MEE, Palet Welzijn,
diverse Welzijns- stichtingen, Zorgbelang en gemeenten. Verdere visievorming en
beleidsontwikkeling vraagt de aandacht in 2016. Cliëntondersteuning binnen het sociaal
domein staat nu nog in de kinderschoenen. Er is nog veel ontwikkeling mogelijk. Het staat
ook niet los van de verdere inrichting van het sociaal domein: zoals b.v. de positie van het
sociale team (algemeen voorliggend, of juist alleen voor de complexe problematiek na
doorverwijzing door Wmo loket) en de kennis die er aanwezig is over de doelgroep, maar
ook in hoeverre de integrale aanpak gemeengoed is. De bekendheid van de meerwaarde
die onafhankelijke cliëntondersteuning biedt bij de toegang van Wmo voorzieningen (het
zogenaamde keukentafelgesprek) groeit, ook dankzij alle voorlichtingen die we bij sociale
teams, aanbieders en gemeenten hebben gegeven. Binnen de Wmo is de
cliëntondersteuning echter ook voor Jeugd en Participatie vastgelegd: binnen deze
terreinen is er nog grote onbekendheid, evenals binnen de behandelsetting van de GGZ, en
jammer genoeg zijn we zelfs een aantal keer op afwijzing van cliëntondersteuning gestuit.
Zowel door gemeenteambtenaren als behandelaren en zorgaanbieders werd de eigen
regie van de cliënt niet gewaardeerd, zelfs afgedaan als niet relevant. Tijd voor een grotere
keukentafel?!

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Om op een goede wijze, die recht doet aan allen
betrokken binnen het sociaal domein, te kunnen
evalueren is dit jaar de training gevolgd door
Katrien Croonen, onze coördinator van het STIP.
Wat is de effectencalculator?
De Effectencalculator is ontwikkeld om
evaluatievragen te beantwoorden rondom
vernieuwende werkwijzen in het sociaal domein. De
Effectencalculator is een instrument dat helpt om op
basis van de dialoog uitspraken te doen over de
effectiviteit en efficiëntie van vernieuwende
aanpakken in het sociaal domein. Het is bij uitstek
geschikt voor aanpakken waar maatwerk voor
individuele personen centraal staat.

In het kader van de nieuwe
inloop in samenwerking met
het Leger des Heils en Reakt
heeft de ZOG MH de
opdracht om onafhankelijke
cliëntondersteuning te
geven aan de groep dak- en
thuislozen die de inloop op
de Hoge Gouwe 65
bezoeken.
De cliëntondersteuner bij
uitstek is onze
straatadvocaat die de
doelgroep al goed kent en
ook het netwerk kent.
Iedere dinsdag is hij
aanwezig op de Hoge
Gouwe 65, hij heeft
inloopspreekuur tussen
11.00-15.00 uur.
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“Zwerversuitkering
eerste stap naar
nieuw leven ”

Begin maart 2014 woon ik nog in Franeker (Friesland). Ik moet bij het UWV in Leeuwarden komen. Er wordt onderzocht of ik
nog wel ziek ben. Ik heb de brief van het ziekenhuis bij me, het bewijs dat er wat aan de hand is. Recht op een
Ziektewetuitkering is verlopen, want ik heb het maximum van een jaar gekregen. Ik word doorgestuurd naar de WW, daar
krijg ik te horen dat ik naar de Sociale Dienst moet voor een bijstandsuitkering; ‘het maximum van de WW heeft u ook al
gekregen’.
Ik kom bij het volgende loket, de sociale dienst, aan met alles wat zij nodig hebben. Ik krijg te horen dat er eerst een
onderzoek komt en dat ik al snel antwoord krijg. De volgende dag belt een vrouw me op en zegt dat ik geen uitkering krijg
omdat ik nog recht heb op WW!
Ik heb dus geen inkomen terwijl mijn vaste lasten gewoon doorgaan. Ik ben nog geen steek verder gekomen.
Die avond staat de huurbaas op de stoep en wil geld zien. “Sorry maar ik heb geen WW, geen ziektewetuitkering en geen
bijstand.’ Dat is niet zijn probleem; “morgen eruit en alles meenemen”. Het huis heb ik gemeubileerd achterlaten. Waarmee
de schuld vereffend is, gelukkig.
Ik sta dus op straat. Waar zijn de instanties als je ze nodig hebt? Maar eerst wil ik hier weg, ik wil naar Gouda, waar ik ben
geboren. Van mijn laatste geld koop ik het treinkaartje naar Gouda, waar ik een tijdje rondzwerf. Ik ga naar het Huis van de
Stad, daar word Ik verwezen naar het Leger des Heils.
Ik moet me melden om 19.00 uur en ik kan er slapen. Ik moet er 16 keer slapen om een postadres aan te kunnen vragen. Dat
adres heb ik nodig om een uitkering aan te vragen. Ik “val” onder de nachtopvang. Dat betekent dat ik om 19.00 uur binnen
moet zijn en om 9.00 uur de volgende dag weer weg moet. Dat zijn de regels.
Ik slaap met meerdere mensen op één kamer en merk al snel dat het hier geen pretje is. Er zijn mensen met wie ik wél of juist
helemaal níet overweg kan. Er zijn strenge regels. Ik kan, als ik eenmaal binnen ben, niet meer naar buiten en ik mag niet
praten met de mensen van de 24-uursopvang, ook al ken ik ze van vroeger.
Ze zeggen dat dit gaat om mijn bestwil en veiligheid. Als ik er een dag niet kan slapen dan is mijn plek weg en ben ik ook mijn
opgespaarde kruisjes weer kwijt, zodat ik weer opnieuw moet beginnen.
Eén van de jongens die er slaapt komt met een verhaal over het STIP van de ZOG MH: daar zou ik eens heen moeten gaan. Hij
is daar ook geholpen. Ik dus naar het STIP: door daar mijn verhaal te doen krijgen zij inzicht in mijn situatie en helpen zij mij,
waar dit nodig is. Ik mag daar ook zelf mijn dingen doen om verder te komen. Ik heb nu een ‘zwerversuitkering’ en heb me
ingeschreven bij Woningnet. Ik heb inmiddels een kans op een woning. Afwachten of ik deze krijg. Hierna wil ik mijn schulden
afbetalen om een nieuw leven te beginnen en andere dakloze mensen te helpen om uit hun situatie te komen!

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke
Cliëntondersteuning voor
dak- en thuislozen
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Effect van onze interventies

Er valt veel te winnen door mogelijkheden voor
regieversterking voor de cliënt uit te breiden en aan te
bieden. Een analyse van waar cliënten het STIP voor
consulteren geeft aan dat er vooral veel behoefte is
aan;
• Maken van eigen plan waar professionals aan
bijdragen, in plaats van afzonderlijke
begeleidingsplannen vanuit aanbieders
(begeleiding, dagbesteding en behandeling). De
eigen behoeften en wensen bij ingezette
begeleiding en/of behandeling is nu nog nauwelijks
leidraad en het gesprek hierover met de
professional is nog niet gemakkelijk. Voorbeeld is
WRAP (Wellness Recovery Action Plan).
• Praten over zelfmoordgedachten en
zelfbeschadigend gedrag. Er ligt een taboe om hier
over te praten. Of ze zijn bang voor de reactie van
professionals. Het zoeken en vinden van hulp is
niet gemakkelijk. Cliënten zijn bang voor de
reacties of worden vaak niet serieus genomen door
netwerk/professionals. Samenwerking met
113online wordt gezocht.
• De behoefte aan zingeving is vaak de zogenaamde
“vraag achter de vraag”. Aan de slag gaan met het
instrument “Wat wil ik met mijn leven” geeft
houvast en structuur om met dit thema concreet
aan de slag te gaan.
• De crisiskaart is nog onvoldoende bekend bij
cliënten en als middel ter voorkoming van opname
en verbetering van de kwaliteit van de
hulpverlening benut.

Tevredenheid van cliënten met de onafhankelijke
cliëntondersteuning en effecten van onze interventies
op dat vlak willen we graag zichtbaar maken. Met
behulp van de effectencalculator willen we hier een
eerste aanzet toe geven. Dit willen we samen oppakken
met de landelijke initiatieven vanuit het LPGGz
(Landelijk Platform Geestelijke Gezondheids Zorg).

Wat brengt
2016?

Wet Langdurige Zorg vanaf 2016
Trots zijn we dat we de gunning hebben gekregen
voor de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de
Wet Langdurige Zorg. We mogen zelfs bovenregionaal
werken en gaan hier mee aan de slag. We zijn blij dat
de VGZ de ZOG MH erkent als organisatie met de
juiste expertise voor de doelgroep (O)GGZ. Het
komende jaar zal onze specifieke expertise binnen de
Wet Langdurige Zorg zijn meerwaarde moeten
bewijzen. Voor het STIP team betekent dit uitbreiding
van de werkzaamheden en bouwen aan het netwerk
binnen de Wlz. Gelukkig is de samenwerking met de
twee landelijke collega-aanbieders MEE en Zorgbelang
Zuid-Holland al veel langer gemeengoed, waardoor we
samen optrekken om de cliëntondersteuning binnen
de Wet Langdurige Zorg nog beter op de kaart te
zetten en expertise uit te wisselen.

Lidmaatschap
De al in 2015
ingezette
aansluiting bij de
Beroepsvereniging
van clientondersteuners voor
Mensen met een
Beperking
verstevigen en de
cliëntondersteuning
voor onze
doelgroep verder te
professionaliseren.

Inloop nieuwe stijl op de Hoge Gouwe.
Voor de profilering van onafhankelijke
cliëntondersteuning
voor de (O)GGZ is de inzet van informele
cliëntondersteuners een vereiste. Scholing,
coördinatie en inspiratie om de samenhang
met de formele cliëntondersteuning en de
informele mogelijkheden en
cliëntinitiatieven naadloos op elkaar af te
stemmen en makkelijk op en af te schalen is
hiervoor nodig.

Bestendigen van de
onafhankelijke
cliëntondersteuning
binnen alle
gemeenten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning 2016

Onderzoeken en pilots draaien met eigenregie
instrumenten door & voor cliënten
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Regiokamer

De ZOG MH participeert in de volgende landelijke
werkgroepen:
• Werkgroep cliëntondersteuning
• Werkgroep Stigmatisering
• Werkgroep Crisiskaart

Verbinden
landelijke
regionale en
lokale
expertise

Project Taskforce?
Hoe krijgen we de verbinding tot stand tussen de gemeenten en de regionaal en plaatselijk actieve
cliënten- en familieorganisaties in de GGZ? Soms hebben ze elkaar al weten te vinden als
samenwerkingspartner maar veel vaker nog niet. Psychisch kwetsbare burgers zijn nog onvoldoende
in beeld bij gemeenten en hun ondersteuning en participatie blijft daardoor achter bij andere beter
bekende groepen, als ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Het Landelijk Platform GGz, Per Saldo, GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie
constateren dat er door de snelheid van de alle veranderingen (transities) nog onvoldoende ruimte is
voor het realiseren van een echte andere werkwijze (transformatie). Daar gaat het project Taskforce
aan werken.
Werkwijze project Taskforce
De Taskforce GGZ bestaat uit vier cliënt- en familievertegenwoordigers. Een van de leden is Petra van
Buren. Elk van hen is in een eigen provincie aan de slag. In totaal worden er in een periode van twee
jaar minimaal drie gesprekken gevoerd in ongeveer 20 centrumgemeenten. De agenda voor die
gesprekken wordt opgesteld in samenwerking met de regionale cliënten- en familieorganisaties en de
betreffende gemeenten.

Maatschappelijke Opvang
Door de landelijke betrokkenheid en inspanning met alle samenwerkingspartners is de
slagkracht in de regio ook groter, juist omdat een aantal zaken een bovenregionaal en/
of een politieke aanpak vergt. Door de samenwerking met de Werkplaats
Maatschappelijke Opvang, Federatie Opvang en met de collega’s straatadvocaten in
het land hebben we een bijdrage kunnen leveren aan de Position Paper (zie onze
website). De drie knelpunten: toegang tot zorg, gebrek aan individuele en collectieve
cliëntondersteuning in de (O)GGZ en de nu nog onsamenhangende wet- en regelgeving
/ zorgverzekering geven ongewenste effecten in de praktijk. Verbindingen en
netwerken op diverse niveaus maakt dat er aandacht voor is!

Landelijk

Als Regionale cliëntenorganisatie binnen de (O)GGZ
ben je “monopolist” op een aantal fronten. We zijn
bezig met de ontwikkeling van expertise vanuit en
samen met cliënten om inspraak te vergroten en
zelfredzaamheid toe te laten nemen. Dit vraagt op
individueel gebied, maar ook op collectief
vernieuwing, zowel van onszelf als van de wereld om
ons heen. De ZOG MH heeft daarom veel en
intensieve samenwerking binnen de Regiokamer.
Zowel op het gebied van Herstel & Participatie,
Onafhankelijke cliëntondersteuning en
Maatschappelijke Opvang zijn de banden stevig en
nemen we deel aan de landelijke overlegtafels bij
o.a. ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport(VWS) en de Vereniging van Nederlandse
gemeenten(VNG).
De Regiokamer is een onderdeel van het Landelijk
Platform GGz. In de Regiokamer hebben regionale
cliëntenorganisaties en cliëntgestuurde organisaties
zoals de ZOG MH, zich verenigd.
De doelstelling van de Regiokamer is dat deelnemers
elkaar versterken en dat het Landelijk Platform GGz
en deelnemers elkaar versterken. Deze onderlinge
versterking vindt plaats door:
• Kennis te ontwikkelen en informatie te delen.
• Goede praktijken te verspreiden.
• Inbreng te leveren voor elkaars beleid.
• Gezamenlijk projecten te ontwikkelen.
• Input te leveren voor lobby- en
belangenbehartiging landelijk, regionaal en
lokaal.
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Samen Sterk zonder Stigma
Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin
iedereen open kan zijn over psychische aandoeningen. Dat doen
wij door mensen bewust te maken van vooroordelen en de impact hiervan.
Op het gebied van werk stimuleert Samen Sterk zonder Stigma openheid
over en bespreekbaarheid van psychische aandoeningen. Dat draagt bij aan
de psychische gezondheid, het welzijn en de productiviteit van
werknemers, wat ook veel voordelen voor de werkgever oplevert. Binnen
de zorg, waaronder de GGZ, zetten we ons in voor bewustwording. Dat is
cruciaal om vooroordelen en discriminatie rondom psychische
aandoeningen weg te nemen.
Landelijke voorlichting politiekorpsen
We hebben in het kader van een landelijk anti-stigma project, gefinancierd
door Samen Sterk Zonder Stigma, een voorlichtingsprogramma vanuit
cliëntperspectief ontwikkeld. De ervaringsdeskundigen zijn opgeleid in het
geven van voorlichtingen aan de politiekorpsen.
Stigmatour
Mede dankzij financiering van Samen sterk zonder Stigma hebben we 3
Stigmatouren in Midden-Holland (Gouda, Krimpenerwaard en
Waddinxveen) kunnen houden. Tijdens deze dagen hebben we met veel
burgers gesproken over Stigma.

Verbinden
landelijke
regionale en
lokale
expertise

Een crisiskaart® is een klein persoonlijk document dat opgevouwen niet
groter is dan een bankpasje. De kaart past dus in een portemonnee. Zo
kan iemand de crisiskaart gemakkelijk bij zich dragen. Op de kaart staat
informatie over hoe een crisis er bij de betreffende persoon uit ziet en wat
er moet gebeuren als er een (psychische) crisis optreedt. De crisiskaart kan
voor naasten, omstanders en voor hulpverleners een soort
‘gebruiksaanwijzing' bij een crisis zijn.
Vanuit de ZOG MH zijn we nauw betrokken bij alle landelijke
ontwikkelingen en is de stichting Crisiskaart Nederland per december
2015 een feit.

Ook werken we samen met:

Landelijk

Verder werkt de ZOG MH samen met de landelijke organisatie Ypsilon, zij
hebben spreekuur op afspraak bij de ZOG MH
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Samenwerkingsorganisaties:

Coproductie
&
co-creatie

Doel EQUIL-project
Het internationale EQUIL-project heeft
als doel 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 trainingsprogramma’s worden
ontwikkeld met behulp van de
zogenaamde coproductiemethode, die
verschilt van participatie. Bij
coproductie is er sprake van
gelijkwaardige samenwerking tussen
alle partijen waarbij co–creatie (samen
iets maken) een belangrijke rol speelt.

Kick-off meeting Palermo
Op 24 en 25 november 2015 zijn we in Palermo
geweest voor de officiële aftrap van het EQUILproject. Hier hebben de partnerorganisaties
een presentatie gegeven en hebben zij
uiteengezet hoe zij versterking van de positie
van mensen met psychische kwetsbaarheid op
de arbeidsmarkt gestalte geven. Gezamenlijk is
er een werkplan gemaakt voor de komende
twee jaar. Er zullen ook bijeenkomsten
(transnationale meetings) in Denemarken,
Spanje en Nederland plaatsvinden.

Europa

• Merseyside Expanding Horizons (MEH) Engeland
MEH is projectleider van EQUIL en heeft ruime
ervaring bij het leiden van internationale
projecten. Bij MEH ligt de focus op samenwerking
en krachtenbundeling in projecten voor mensen
met een kwetsbaarheid.
• Mersey Care NHS Trust Engeland
Mersey Care is de grootste organisatie in
Liverpool. Zij zet zich in voor psychiatrische
patiënten, verslaafde mensen met een
verstandelijke beperking. Kwaliteit van leven,
herstelgerichte zorg en het centraal stellen van
de cliënt zijn de uitgangspunten van Mersey Care.
• Cesie: Italie
Cesie staat voor integratie van achtergestelde
groepen en gelijke kansen voor iedereen. Cesie
werkt op landelijk en ook internationaal niveau
aan de ontwikkeling van diverse methodes,
trainingen en scholingsprogramma’s om de
participatie (op de arbeidsmarkt) van kwetsbare
burgers te bevorderen.
• Accion Laboral: Spanje
Accion Laboral werkt aan verbetering van
kwaliteit van leven en daarbinnen aan
werkgelegenheidsprojecten voor werklozen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt (mensen
met een beperking, migranten, langdurig
werklozen, jongeren zonder startkwalificaties,
vrouwen, etc.). Accion Laboral heeft veel ervaring
op het gebied van samenwerking met
werkgevers.
• MHT Consult: Denemarken
MHT Consult is een onafhankelijk bureau voor
onderzoek en ontwikkeling van toolkits en
trainingsprogramma’s. Zij staan voor diversiteit
en gelijkwaardige burgerschap. MHT streeft naar
een arbeidsmarkt van gelijke kansen. De
organisatie een brug slaan tussen
wetenschappelijke kennis en praktijkgerichte
methodes.
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Dank
Nog meer inspiratie
Dank aan iedereen die ons het werk in 2015 heeft mogelijk gemaakt
door financiële en materiele bijdragen en het vertrouwen dat in onze
organisatie is gesteld.

Francine Oomen
Open, kwetsbaar en eerlijk zijn.
https://vimeo.com/147835736

Gemeenten in Midden-Holland:
• Gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
• Gemeente Gouda;
• Gemeente Krimpenerwaard;
• Gemeente Waddinxveen; en
• Gemeente Zuidplas.
(Onafhankelijke cliëntondersteuning, Maatschappelijke opvang, preventie OGGZ, Regionale middelen
collectieve preventie en Wmo middelen Zorgvernieuwing GGZ)

Anja Schouten
Haarlemse nieuwe eerste lijn
https://vimeo.com/147837709

• Samen Sterk Zonder Stigma (Stigmatour, Politieacademie)
• Europees Project EQUIL (Erasmus+)
• De Zalm ( High Tea dak- en thuislozen)

Rudi Westendorp
“Leren mensen zichzelf te
helpen”
https://vimeo.com/147837708

De formele en informele inzet van alle medewerkers en het bestuur van de ZOG MH!

http://gemeentenvandetoeko
mst.nl/item/Sociale-Top-2015inspiratie-op-54-locaties-inZwolle_120123

Volg ons op de website,
www.zogmh.nl
facebook en
ZOGMH
twitter!
Wilt u de ZOG MH steunen?
Als u het werk van de ZOG MH wilt steunen
kunt u een gift storten op
rekeningnummer NL78RABO 0168452537 t.n.v.
Stichting ZOG MH te Gouda.

@ZOGMH

Dank

Tijdens de Sociale top
“Verkenning -Transformatie
Sociaal domein”
op 30 november 2015 stond
het delen van ervaringen en
innovatieve oplossingen
centraal. Prachtige interviews,
waarvan we er een paar extra
onder de aandacht brengen:
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Bijlage 1
Producten Herstel & Participatie

aantal
keer
gegeven

Herstelervaringen gebruiken in
cliëntondersteuning

8

6

1

Opzetten
Cliëntinitiatieven

14

1

1

Opzetten van herstelgroepen

10

6

1

Werken met eigen ervaring begeleider
herstelgroep/ervaringscoach

8

6

1

Kracht van kwetsbaarheid

Werken met eigen ervaring basis

9

12

6

6

1

1

bijeenkomsten

bijeenkomsten
(á 3 uur)

betrokken
(opgeleide)
Vrijwilligers

deelnemers

deelnemers

Onderdeel
Naam

Maatjes

40

25

-

Ervaringscoaches

10

5

-

Denktank
inclusieve arbeid

10

?

4

Herstelgroep
Waddinxveen

6

2

3

Herstelgroep
Krimpenerwaard

9

2

8

Herstelgroep
Allochtone vrouwen

10

1

4

Werkgroep Hoog
Sensitieve Personen

6

2

2

Loopgroep Fit & Happy

10

1
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Werkervaringsplaatsen
binnen ZOG MH
buiten ZOG MH

9
1

-

-

Herstel & Participatie in cijfers

Cursussen en trainingen voor ervaringsdeskundigen Herstel &
Participatie
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Bijlage 2
Voorlichtingen / workshops

deelnemers

door
opgeleide
vrijwilliger

aantal keer
gegeven

Onderdeel

Weer aan het werk gaan, hoe doe je dat?
Gemeenten

8

4

2x

Gastlessen HBO/MBO/VMBO/HAVO

20

20

23

Speeddaten/ herstel interviews

8

10
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Zorgmarkt Jeugd Krimpenerwaard

150

1

1

Voorlichting verslaving

30

1

1

Mantelzorggroep allochtonen

15

2

3

Wat merkt u van de veranderingen in de
zorg?

30

2

1

Centraal Justitieel Incasso Bureau

80

2

2

Toeslagen Belastingdienst

20

2

2

Themabijeenkomsten voor Arabisch
sprekende vrouwen

12

1

5

Voorlichting psychose

25

1

3

Voorlichting Bipolaire Stoornis

20

1

1

Bijeenkomst Ouders van thuiszitters

8

1

1

Cursussen ervaringsdeskundigen

bijeenkomsten

aantal keer gegeven

Werken met eigen
ervaring basis

12

6

1

Werken met eigen
ervaring als voorlichter

6

6

1

ExpEx

18

12

2

Ervaringsdeskundigen in cijfers

deelnemers

Onderdeel
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Bijlage 3

Krimpenerwaard

Waddinxveen

Zuidplas

Tota
al

Gouda

7

79

21

18

15

140

16

15

48

241

Allochtonenspreekuur

10

175

62

43

9

299

STIP

96

1406

225

198

76

2001

324

274

Locaties

Frequentie

148

start 2016

Gouda

152

1812

Ma-wo-vrij
10.00 -12.00

Bodegraven

10

123

Telefonisch spreekuur

Bodegraven Reeuwijk

Straatadvocaat

Totaal contacten

Onafhankelijke cliëntondersteuning

2681

Tielweg

3 x p.w. 2 uur

Ondersteuningshuis

1 x 6 wkn 2 uur

Praatcafé

1 x p.w. 2 uur

Nelson Mandela
Centrum

1 x p.w. 3 uur

Hoge Gouwe

1 x p.w. 8 uur

Krimpenerwaard
Schoonhoven

1 x p.m. 3 uur

Lekkerkerk

Start 2016

Waddinxveen
Totaal cliënten

15

217

49

27

18

336

% financiering

15%

32%

24%

11%

18%

100%

Voedselbank

1 x p.m.

Zuidplas
Nieuwerkerk Bata4

Start 2016

Onafhankelijke cliëntondersteuning in cijfers

Inloop nieuwe stijl

Cliënten & contacten

BodegravenReeuwijk

Onafhankelijke
cliëntondersteuning
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Bijlage 4
Straatkaart

12

2

Draaiboek herstelgroep opzetten

1

Ervaringsdeskundigen in de wijk
Publicatie Movisie

1

Cliëntenkranten

6x

Diverse artikelen regionaal en landelijk

20

2

1

STEK Kamertrainingscentrum

nvt

2

4

Stadsconferentie Armoede

nvt

2

1

Platform Maatschappelijke Zorg

nvt

4

4

Opleidingsdag Praktijk Ondersteuners Huisarts

20

1

1

5000

Jeugddag workshop

25

In de war, uit de war

50

4

X

Herstelgroepen
Ervaringscoaches

5

X

Ervaringsdeskundige voorlichters

10

X

Maatjes

2

X

STIP team

12

X

4

Cliëntenkrant

6

3

Voorbereiden externe overlegtafels

20

3

ZOG MH team

14

aantal keer
gegeven

door
opgeleide
vrijwilligers

deelnemers
Congres Beschermd wonen &
Maatschappelijke opvang

20

Training ExpEx

11

Politieacademie

50

Onderdeel

1
2

1
1

Project EQUIL
ROC Mondriaan

Intervisie, werkoverleg, coaching vrijwilligers
ZOG MH

Receptie

Voorlichtingen / workshops / trainingen / cliëntperspectief inbrengen bij
overleg
Provinciaal / Landelijk / Europees
Onderdeel

2016

Individueel

nvt

Sociale kaart OGGZ

bijeenkomsten

Jeugdzorg en gemeenteraad Gouda

Update
2015

5

5

ZOG MH breed in cijfers

Bijeenkomst Participatie Jeugd

aantal keer
gegeven

deelnemers

Onderdeel

Publicaties
door
opgeleide
vrijwilligers

Cliëntperspectief inbrengen bij overleg Midden-Holland

