26 september: Een te gek festival!

September-Oktober 2016
15e jaargang, nummer 124

Dit festival is een absolute aanrader, voor jong en oud!
Op 26 september kun je van 12.00 tot 20.00 uur in Fort Vechten in Bunnik gratis genieten van muziek,
lekker eten en een mooi programma met vele activiteiten. Het festival wordt georganiseerd door Samen
Sterk zonder Stigma ter bevordering van openheid rondom psychische aandoeningen. Dus: save the date!
Een kleine opsomming van de activiteiten:
•

Deelnemer van de Social Run finishen
op het terrein en worden gehuldigd.

•

Workshops voor weerbaarheid. (voor groot
en klein)

•

Snelcursus omdenken.

•

Trainingen voor bloggers en vloggers.

•

Zang– en cabarette optreden van Karin
Bloemen.

•

Schilderen, dansen, theater en voorstellingen.

•

Voor de kleintjes een springkussen en een
mini social run.
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Zorgvragersorganisatie
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Wilt u uw mening
geven over de
inhoud van deze
krant, heeft u kopij
voor de volgende
cliëntenkrant of wilt
u de krant thuis
ontvangen?
Neem dan contact
met ons op.

Twitter: @zogmh
Facebook: ZOGMH
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ZOG MH Actueel
Hopelijk heeft iedereen een fijne zomerperiode achter de rug! Bij de ZOG MH is iedereen ook weer terug
van vakantie en gaan we weer met positieve energie aan de slag.
Vanaf heden is er op dinsdag van 14.00-16.00 uur een wekelijks spreekuur van STIP in Lekkerkerk bij de
bibliotheek( locatie van st. WON). Tevens starten we spreekuur in Bodegraven-Reeuwijk, elke 1e en 3e
vrijdag van 14.00-15.30 uur in het “huis van alles” in Reeuwijk. (uitgebreide info op pag. 15)
Mooie ontwikkeling dat de cliëntondersteuners steeds meer lokaal aanwezig zijn in de regio MiddenHolland zoals we graag willen: ‘zo dichtbij mogelijk voor de klant’!
Binnen het project Stigma en Media zijn we druk bezig, samen met collega organisatie ‘Door & Voor’
om de training voor journalisten te maken vanuit ervaringsdeskundig perspectief. De scholen zijn benaderd en positief over het project. We hopen in oktober de eerste trainingen te gaan geven.
In de volgende krant hier meer over.
De ZOG MH is zich ook aan het beraden op een nieuwe naam. De naam Zorgvragersorganisatie GGZ
Midden-Holland is voor deze tijd geen passende naam meer. We gaan met alle betrokkenen van de ZOG
MH op zoek naar een nieuwe passende naam en hopen dat we daar in slagen. Ook zullen we tegelijkertijd de naamgeving van de cliëntenkrant opnieuw bekijken. De inzendingen worden meegenomen in dit
besluit door een jury vanuit bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers.
Op 10 oktober is het de ‘dag van de psychische gezondheid’, wij zullen hier extra aandacht aan besteden
tijdens de spreekuren tijdens die hele week van het STIP. We hopen dat meerdere partijen hier ook aandacht voor hebben. Veel mensen in Nederland hebben een psychische kwetsbaarheid, daar staat de
maatschappij nog te weinig bij stil…...de maatschappij dat zijn wij!
Verdere ontwikkelingen kunt u weer lezen in deze cliëntenkrant, veel leesplezier!
Petra van Buren

STIP-impressie van het eerste half jaar
Tot nu toe hebben er 261 mensen gebruik gemaakt van het STIP, dat zijn er 85 meer dan vorig jaar.
Personen kunnen gelijk terecht, er is geen wachtlijst. Hulpvragers weten ons vaker te vinden voor de
ondersteuning bij het keukentafelgesprek van de gemeente.
Samen bekijken welke behoefte aan zorg er ligt en wie hiervoor het beste ingeschakeld kan worden,
heeft vaak wat tijd nodig. We horen van hulpvragers terug dat ze zelf niet voor elkaar krijgen wat met
een cliëntondersteuner erbij wel lukt.
Een aantal mensen is bij ons geweest omdat ze niet tevreden zijn over de zorg. Samen hebben we gekeken waar dat aan lag en zijn we met de hulpverlener in gesprek gegaan. Een aantal cliënten heeft daarop
voor een andere zorgaanbieder gekozen.
Mensen komen ook omdat ze bij een uitkering van de sociale dienst of het UWV (te) veel druk ervaren
om direct weer aan het werk te gaan. Ze voelen zich hier simpelweg nog niet toe in staat. Het helpt dan
om te kijken wat wel mogelijk is en hierover in gesprek te gaan.
Succesvol was de ingebrachte casuïstiek over het lage tarief van het PGB voor familieleden in de
Krimpenerwaard. Het tarief is met terugwerkende kracht van €9,67 naar €13,84 bijgesteld.
Het Stip biedt ook onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen die langdurig beschermd wonen en
behandeling krijgen (Wlz- indicatie). “Jij leert me keuzes maken waardoor ik zelf weer grip krijg op wat ik
wil”, zei een cliënt over onze ondersteuning.
Er is nog veel werk te verzetten, maar trots ben ik wel op wat we tot nu toe bereikt hebben met ons team
van formele en informele cliëntondersteuners.
Katrien Croonen

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 een herstelgroep in Zuidplas in oprichting is?

•

Er in Gouda een thema-herstelgroep in oprichting is? Er zal steeds een wisselend thema aan bod
komen en geïnteresseerden kunnen zich per bijeenkomst aanmelden.

•

Er een aantal nieuw opgeleide ervaringscoaches gestart is met het ondersteunen van klanten in het
herstelproces?

•

Er een herstelgroep in Bodegraven – Reeuwijk in oprichting is?

•

De loopgroep Fit & Happy een gezellige zomer-bbq heeft gehad met alle enthousiaste lopers?

•

Er in het najaar weer een cursus ‘Begeleiden Herstelgroepen’ gaat starten?

•

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

•

Er in het netwerktafel/casusoverleg onderzocht wordt of het mogelijk is dat alle burgers
met (psychische) kwetsbaarheid toegang hebben tot een crisiskaart in Midden-Holland?

•

De receptiemedewerkers bij de ZOG MH een luisterend oor bieden als telefoonmaatje voor mensen
met een (psychische) kwetsbaarheid?

Dit moet u weten over de angststoornis
Leven met iemand die lijdt aan een angststoornis, is niet makkelijk. Het is soms lastig te begrijpen.
Hier volgen vijf punten die goed zijn om te weten, zodat je je vriend(in), partner, familielid met een
angststoornis beter kunt begrijpen en bijstaan;
1. Angst is fysiek.
De borst is gespannen, het hoofd is mistig en iedere ademteug kost moeite. Ze voelen de angst in
de handen, borst, hoofd, en maag – tot aan hun vingers en tenen. Het slokt hen helemaal op. Een van
de belangrijkste oorzaken waarom angst zo vermoeiend is, is omdat zij door het fysieke ongemak aan
niks anders meer kunnen denken.
2. Een angststoornis is goed te behandelen, maar verdwijnt nooit helemaal.
Therapie reikt wel handvaten aan om beter met angsten om te leren gaan. Therapie, sporten en medicatie kunnen allemaal helpen. Maar wat werkt, verschilt per persoon.
3. Angsten kunnen in je voordeel werken.
Een belangrijke taak op werk niet af krijgen? Te laat komen op een belangrijke afspraak? Gaat no way
gebeuren. Het kan een fantastisch overlevingsmechanisme zijn. Angsten maken je empathisch, gedreven en bewuster van de dynamiek om je heen.
4. Neem de angst serieus.
Mensen met angsten weten dat deze irreëel zijn. De kans dat het vliegtuig neer stort is heel klein. Behandel ze niet alsof ze gek zijn. Het constant relativeren van die angsten helpt hen niet.
5. Erover praten helpt!
Aan psychische problemen kleven nogal wat stigma’s. Het kan daarom best ongemakkelijk zijn om het
aan te kaarten. Praat er over, biedt troost, geef een knuffel en laat hen uithuilen. Ze hebben je steun en
geduld nodig.
Bron: mynd.nu/ Huffington Post

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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Voor in uw agenda
Voorlichting Dementie
Dinsdag 20 september van 19.30 –21.30 uur in De Veste, Ridder van Catsweg 300, Gouda.
Gratis informatie en voorlichtingsbijeenkomst met gelegenheid tot discussie en vragen stellen. Gastsprekers: mantelzorger van Alzheimer Nederland en Maatschappelijk werker GGZ MH.
Meer informatie: preventie.gouda@rivierduinen.nl of 0182-563600

‘Te Gek!? Festival’
Zondag 25 september van 12.00 tot 20.00 uur in Fort Vechten in Bunnik. Zie voorzijde van deze krant.
Informatie en inschrijven:
http://www.samensterkzonderstigma.nl/over-ons/festival-te-gek/

Landelijke dag psychische gezondheid
Maandag 10 oktober.
In het kader van de dag van de psychische gezondheid heeft het STIP op alle locaties in Midden Holland
van 10 oktober t/m 14 oktober een “extra luisterend oor” en wat lekkers klaar staan!

Dag van de mantelzorger
Donderdag 10 november.
“Laat je zien” is het thema van deze landelijke dag. Naasten van mensen met een psychische aandoening
herkennen zich meestal niet meteen in het etiket 'mantelzorger'. Ten onrechte, want mantelzorgers zijn
mensen die langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden zorgen. Mantelzorgers van
mensen in de GGZ hebben het niet gemakkelijk. Ter gelegenheid van de dag van de mantelzorger organiseren we mantelzorgbijeenkomsten. De locaties zijn nog niet bekend. Het programma komt op de website van de ZOG MH.

Publiekscampagne depressie
Eind september.
VWS start een brede publiekscampagne om het taboe rondom depressie te doorbreken.
Er wordt een website ingericht met relevante informatie over depressie. Op dezelfde site zal een digitale
toolkit aangeboden worden met onder andere banners en andere campagnematerialen die je zelf kunt
benutten.
Informatie: http://www.ggznieuws.nl/home/brede-publiekscampagne-om-taboe-depressie-doorbreken/

Handige apps
‘Mijn Oplossingen’
Als je ergens hulp bij nodig hebt, je wilt ergens mee beginnen of juist mee stoppen.
Denk bijvoorbeeld aan depressie, angst, dwanggedachten of stoppen met roken.
De app is gratis te verkrijgen voor alle telefoons of tablets.
Om hem uit te proberen kun je kijken op www.mijnoplossingen.nl
‘Therappi’
Een app ontwikkeld voor mensen met depressieve klachten en gebaseerd op cognitieve
gedragstherapie. Gratis te downloaden voor zowel iOS als Android telefoons.

‘Pocket Energy’
Een app die specifiek is ontwikkeld voor mensen met chronische vermoeidheidsstress en pijnklachten die
samenhangen met vermoeidheid. De bedoeling is meer grip te krijgen op gezondheid en welzijn. Alleen
verkrijgbaar voor iOS in de appstore van Apple voor €3,95

‘113online’
Een app met als doel om zelfmoord te voorkomen en om zelfmoord uit de taboesfeer te halen. Binnen de
app vind je veel informatie en een directe link naar de site waar je vindt hoe je direct hulp kunt krijgen.
Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.
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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Stap één bij het aanvragen van een bijstandsuitkering
Met een voorgeschiedenis van een enorme hoop rompslomp kwam ik in de situatie terecht dat ik een
bijstandsuitkering aan moest vragen.
Dat was voor mij een flinke drempel, of eigenlijk wel een soort Mount Everest, want in principe alles beter
dan dat. Maar ik had geen keus en dus pleegde ik de eerste telefoontjes en kreeg ik te horen dat stap één
in het proces van het aanvragen van een bijstandsuitkering het bijwonen van een informatiebijeenkomst
is, inzake de participatiewet.
Ik mocht kiezen uit twee data, waarvan ik gretig de eerste koos, omdat je nooit vroeg genoeg kan zijn
met dit soort dingen. De bijeenkomst zou starten om 13.30 uur met een vermoedelijke eindtijd van 16.00
uur. Dit betekende in mijn geval dat ik hiervoor een stage-, werkervaringsdag moest afzeggen, maar ja,
wat moet dat moet en een hele middag met zo’n bijeenkomst schatte ik ook wel weer in als leerzaam en
‘werk’.
Toen ik op de afgesproken tijd en plaats mijn eerste voet over de drempel zette hoorde ik als eerste de
ene collega tegen de andere zeggen: ”Zeg, dit gaan we vanmiddag wel even snel doen he?!”, waarop de
andere collega enthousiast knikte. Dit gaf me toch een ietwat vreemd gevoel…
Op de seconde af startte de man om 13.30 uur met de bijeenkomst.
Hij vertelde zijn naam, zijn functie en vervolgens een rits van verplichtingen die we hebben bij het
aanvragen van de uitkering. Luid en duidelijk legde hij uit dat als we op wat voor manier dan ook ergens
een ieniemienie steekje zouden laten vallen, dat alle informatie vervalt en dat we weer van voor af aan in
de procedure zouden moeten starten.
Zo, een hele goede middag!
Hij ging de informatie verschaffen via een PowerPointpresentatie. We mochten vragen stellen, maar wel
met het verzoek om te bedenken of dit relevant was voor de hele groep (van zes mensen); dan kon het
tussendoor, maar anders echt véél liever achteraf. Zijn non-verbale communicatie was echter: ‘Houdt alsjeblieft gewoon je kop dicht!’.
Nou, daar ging de beste man; hij sjeesde door de PowerPoint heen alsof zijn leven er vanaf hing. Nu was
de informatie ook niet heel…vernieuwend. Een waslijst van al onze plichten, met keer op keer de benadrukking dat als we hier niet aan zouden voldoen, dan…
Vrij duidelijk was zijn irritatie toen een vrouw stug haar arm op bleef steken om vragen te stellen. Echt
goede vragen, want ik was ook wel nieuwsgierig hoe ik die maand zou moeten overbruggen zonder
inkomen. Na deze informatiebijeenkomst mogen we namelijk pas in de derde week bellen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Als we dan tijdens die afspraak (op zijn vroegst een week later)
alles in drievoud op de perfecte manier inleveren -en we dus niet weer van voor af aan zouden moeten
beginnen-, dan…, jawel, zou er binnen acht weken tot betaling over gegaan kunnen worden.
Zijn antwoord was vrijwel steeds iets in de trant van: “dat zijn nu eenmaal de regels die bepaald zijn, daar
kan ik ook niets aan doen”, om vervolgens te vragen of ze met haar vragen kon komen ná de presentatie.
Afijn, zo was meneer toch zeker drie kwartier bezig. In die tijd heeft hij ons drie keer aangesproken met
“de mensen die al 20 jaar op de bank hangen”; drie kwartier gevuld met dreigen, stigma en extra zorgen.
Zo heeft hij de vermoedelijke eindtijd van 16.00 uur naar 14.15 uur kunnen terugbrengen. Daar was hij
zichtbaar blij om, ware het niet dat alle zes deelnemers heel veel vragen hadden, maar die passte hij zonder moeite door naar zijn collega. Ik heb zijn aanwezigheid nog met vijf minuten kunnen rekken omdat ik
uit een soort opstandigheid vond dat hij toch echt wel even naar mijn curriculum vitae moest kijken om te
controleren of die helemaal up-to-date is. Ja, die vond hij helemaal prima met twee kleine aanpassingen
maar dat moest ik maar rustig thuis doen.
Gelukkig had zijn collega wel alle tijd en luisterde zij wel
aandachtig naar alle vragen en deed haar uiterste best om hier
antwoord op te geven. Maar dat was dan ook het enige
positieve aan deze bijeenkomst. De vriendin die ik ter morele
ondersteuning mee had gevraagd verwoordde mijn gevoel
achteraf heel duidelijk:
”Nou An, als je nog niet depressief was, dan ben je het wel na
dit…gebeuren.”
Annika van den Berg
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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“Bezuinigingen PGB worden op
pijnlijke wijze duidelijk”
Als er ergens veel over gesproken is in de gezondheidszorg
de afgelopen maanden en jaren, dan is het wel het Persoons
Gebonden Budget. Wies van den Nieuwendijk, bestuurslid van
ZOG MH en bestuurslid van Ypsilon, komt schrijnende gevallen
tegen.
In de hoedanigheid van bestuurslid van Ypsilon – een vereniging die de belangen behartigt van familieleden van mensen met schizofrenie – stuit Wies geregeld op ontwikkelingen die bepaald niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid van de cliënt. Ze vertelt over een extreme reductie van het aantal PGBuren per week waarmee een familie onlangs te maken kreeg.
“Er moet bezuinigd worden en dat merken we op pijnlijke wijze”, zo begint Wies haar verhaal. “In een
gemeente in Midden-Holland help ik drie zussen die samen voor hun twee broers zorgen. Een van hen
heeft schizofrenie, de ander is zwakbegaafd. Een hele taak dus om hen goed te begeleiden en gelukkig
kregen zij tot voor kort 12,5 uur per week van de gemeente, die het PGB betaalt. Onlangs is echter besloten om het aantal uren naar 2,5 terug te brengen. Het is natuurlijk ondoenlijk om met zo’n klein
budget fatsoenlijk voor de broers te zorgen.”
De zussen gingen in beroep maar zullen maanden op een eventuele herziening van het aantal uren
moeten wachten. Ze kunnen zelf het reisgeld niet betalen bovendien. “De betreffende gemeente heeft
geen flauw idee van de gevolgen voor zo’n familie. Het oneerlijke is ook dat er grote verschillen per
gemeente zijn. De ene is gewoon veel redelijker dan de ander. In Gouda bijvoorbeeld, verloopt het
doorgaans prima. Maar er zijn ook gemeenten die de bezuinigingen veel te drastisch willen doorvoeren.”
Ook is het storend dat veel gemeenten overgevoelig zijn voor de manier waarop de hulpvraag wordt
verwoord door families. “Als je goed kunt praten, ben je al een heel eind. Helaas is dat niet elke mantelzorger gegeven. Ze doen dan ontzettend hun best maar weten de betreffende ambtenaar simpelweg niet te overtuigen. Sterker, vaak geeft de ambtenaar hen het gevoel dat de familie beter wil worden van de aanvraag voor een PGB.”
Gemeenten willen de termijn waarin het PGB wordt verstrekt ook vaak geforceerd kort houden. Mensen moeten zo snel mogelijk weer ‘participeren’, wat op zich geen onredelijk streven is. Maar soms is
het simpelweg niet haalbaar, weet Wies. “Van een zwakbegaafde, psychotische vrouw werd dat ook
doodleuk verwacht. Dan vind ik dus dat er te weinig wordt meegevoeld met de cliënt.”
Het alternatief is dat een cliënt opgenomen wordt, maar dat kost al
gauw tachtigduizend euro per jaar. Ook geen optie dus, weet Wies
die ook kritisch is met betrekking tot de kennis van de gemiddelde
ambtenaar. “Die is vaak gewoon slecht. Echt, die mensen weten soms
totaal niet waar ze het over hebben. Gelukkig merken we wel dat onze
klachten serieus worden genomen. De zaak van de familie die zo heeft
moeten inleveren, wordt nu behandeld in het College van B & W.”

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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Inzet ervaringswerkers
Naast positieve ervaringen over de inzet van ervaringswerkers bestaan er
soms nog wel eens wat vooroordelen of vraagtekens bij de inzet van ervaringswerkers. Zoals: “zijn ze niet te persoonlijk betrokken, kunnen ze het
wel aan, leggen zij hun eigen oplossingen niet op bij cliënten”? En
ook: “Ze hebben veel ondersteuning nodig bij het uitvoeren van de werkzaamheden, je kan niet op ze bouwen want ze vallen terug” etc.
Om deze vooroordelen en vraagtekens proberen weg te nemen is deze
bijsluiter geschreven. Lees deze dan ook met een knipoog.

Bijsluiter ervaringswerkers
Waarschuwing voor werkgevers: het in dienst nemen van een
ervaringswerker draagt bij aan herstelondersteunende zorg.
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u een ervaringswerker in dienst neemt!
•

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.

•

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan Marrig van der Werf,
coördinator Herstel & Participatie

•

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, neemt u dan contact op met de ZOG MH

Wat doet een ervaringswerker en wanneer wordt een ervaringswerker in dienst genomen?
Ervaringswerkers werken herstelondersteunend, zij bieden cliënten hoop en perspectief en kunnen
vanuit gedeelde ervaringen (h)erkenning bieden. In een team kunnen ervaringswerkers het cliëntenperspectief belichten en een adviserende rol hebben.
Mogen ervaringswerkers in dienst genomen worden in combinatie met andere ervaringswerkers?
Het kan geen kwaad om verschillende ervaringswerkers tegelijkertijd in dienst te hebben, zij kunnen elkaar versterken in de herstelondersteuning. Als u net gestart bent met het in dienst nemen van ervaringswerkers is het gezien de pioniersfunctie aan te raden minimaal twee ervaringswerkers binnen de
organisatie in dienst te hebben.
Wat kan ik doen als ik een ervaringswerker vergeten ben in dienst te nemen?
U moet er dan voor zorgen dat u dit zo snel mogelijk doet. Wanneer het te lang duurt voordat u een
ervaringswerker in dienst neemt kan dit directe gevolgen hebben voor de herstelondersteuning van
uw cliënten.
Wat moet ik doen als ik te veel ervaringswerkers in dienst heb genomen?
In dat geval kan het zijn dat de herstelondersteuning met grote stappen vooruit gaat en het team en/of
de organisatie hier nog niet voldoende klaar voor is. Organiseer teambijeenkomsten en/of intervisie bijeenkomsten om met elkaar op een lijn te komen. Komt u er niet uit, raadpleeg dan een RCO (regionale
cliëntenorganisatie), Zelfregiecentrum of een cliëntenraad in uw regio.
Mag ik zomaar stoppen met het in dienst hebben van ervaringswerkers?
Nee, dit kan niet zo eenvoudig. Als ervaringswerkers dagelijks aan het werk zijn dan kan het stoppen
een stilstand of achteruitgang in het herstelproces van uw cliënten betekenen. Wij raden u dan ook aan
niet zelf te stoppen met het in dienst nemen van ervaringswerkers. Vraag advies bij een RCO, Zelfregiecentrum of cliëntenraad.

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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Mogelijke bijwerkingen ervaringswerkers
Mogelijke bijwerkingen:
Bij het in dienst nemen van ervaringswerkers kunnen bijwerkingen optreden. Niet elke werkgever zal te
maken krijgen met deze bijwerkingen.
Zeer vaak

8 op de 10 personen

Vaak

10 op de 15 personen

Soms

1 op de 20 personen

Zelden

1 op de 250 personen

Zeer zelden

1 op de 999.000 personen

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer bij cliënten ondersteund door een ervaringswerker
voorkomen:
Zeer vaak

Het verkrijgen van hoop, perspectief en (h)erkenning door gedeelde ervaringen

Vaak:

Zicht krijgen op hersteldromen, herstelwensen en het kunnen stellen van hersteldoelen.

Soms:

Vermindering van behoefte aan begeleiding, aantoonbare groei in herstelproces *

Zelden

een aansluiting kunnen vinden, geen klik ervaren. Stilstand in herstelproces.

Zeer zelden

Acute achteruitgang in het herstelproces

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer bij collega’s van ervaringswerkers voorkomen:
Zeer vaak

Meer inzicht in het cliëntenperspectief en in herstel ondersteunend werken

Vaak

Benutten van specifieke competenties van ervaringswerkers

Soms

Openlijk uit komen voor de eigen ervaringen met psychische kwetsbaarheid

Zelden

Binnen 6 maanden geen meerwaarde van ervaringswerkers ervaren

Zeer zelden

Overbodig zijn van functies anders dan ervaringswerkers en ontslag als gevolg van het
in dienst nemen van ervaringswerkers.

Een herstelproces verloopt voor iedereen anders en doorgaans heeft dit een grillig verloop. Herstelprocessen gaan nooit in 1 stijgende lijn en zullen vrijwel altijd gepaard gaan met periodes waarin het
minder gaat.
•

Voor meer informatie:
Marrig van der Werf
Coördinator Herstel & Participatie
tel: 0182-519060 | 06-16701969
Email: mvdwerf@zogmh.nl
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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BBQ loopgroep ‘Fit & Happy’
Het weer was puik, het vlees was overheerlijk. En ook niet onbelangrijk:
de opkomst was prima op donderdag 28 juli, de dag waarop de barbecue
van loopgroep ‘Fit & Happy’ plaatsvond.
Loopgroepbegeleider Remco den Heeten had voor een rijke dis gezorgd
bij de gezellige bijeenkomst op het terrein van de Langlaufvereniging in
Gouda. Inderdaad: de plaats waar de leden van ‘Fit & Happy’ elke dinsdag
en donderdag bij elkaar komen om in het Groenhovenpark te gaan lopen.
Remco wilde het sportieve seizoen op passende wijze afsluiten, hetgeen
goed lukte. Vrijwel alle vaste leden van de loopgroep meldden zich tegen
het middaguur en deden zich tegoed aan saté, kip, fruit en met veel creativiteit bereidde salades. “Ik ben trots op iedereen die namens Fit & Happy heeft hardgelopen”, zei Remco tijdens zijn toespraak voorafgaand aan
de maaltijd. Vervolgens riep hij Annie uit tot hardloopster van het jaar. Zij
had zich in Remco’s ogen het best verbeterd gedurende het seizoen.
De keuze voor Annie paste helemaal bij het credo van ‘Fit & Happy’. Het
gaat niet om hoe snel je bent, of welke afstand je loopt maar om het plezier en de passie waarmee je je inzet voor de sport. “Het doet mij goed
wanneer ik zie dat iemand als Annie trots is op zichzelf na een loop”,
sprak Remco lovend. “Dit jaar heeft zij symbool gestaan voor het doel van
de loopgroep. Het moet geen benauwende competitie worden, maar ik
wil juist een omgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en veilig voelt.”
‘Fit & Happy’ zal in september haar activiteiten hervatten. Tot grote vreugde van Remco blijft een flink
aantal leden voor zichzelf doortrainen in de maand augustus.

Interview met Appie Bokasba over STIP
Hoe ben je bij het STIP terechtgekomen?
“Ik had een re-integratiecoach die werkte in opdracht van het UWV. Ik had veel problemen met het UWV op dat moment en de coach kende iemand die positieve ervaringen
had opgedaan bij het STIP. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet veel zin in had, want ik
dacht; ‘daar gaan we weer, weer mijn hele verhaal vertellen en maar afwachten wat zij daar van zeggen’.
Maar omdat mijn coach maar bleef vragen of ik al geweest was, heb ik toch maar een afspraak gemaakt.”

Hoe heb je de kennismaking bij het STIP ervaren?
“Heel goed, het viel me reuze mee. Heel anders dan ik verwacht had. Ik dacht: ‘moet ik weer dat hele
verhaal vertellen’ en ik dacht echt dat ik bij weer zo’n instantie terecht zou komen die me zouden vertellen wat ik moest doen. Maar zo was het helemaal niet. Ik had gewoon een luisterend oor gevonden en
ze stelden me heel erg op mijn gemak.”

Waar ben je bij geholpen?
“Ik had dus problemen met het UWV. Ik heb 27 jaar heel hard gewerkt, maar had rug- en knieklachten
gekregen, waardoor ik niet meer kón werken. Bij het UWV wilden ze dat ik direct ging solliciteren naar
banen die ik nog helemaal niet aan kon. Bij het STIP waren ze er voor me als ik ze nodig had. Ze gingen
met me mee als ik een gesprek bij het UWV had. Dat maakte echt een wereld van verschil. In plaats van
dat de vloer met me werd aangeveegd, kreeg ik opeens respect. Doordat zij erbij waren, werden de
mensen van het UWV beleefder en netter en hoefde ik ook minder van ze. Ik kreeg de tijd om te herstellen van mijn klachten en het op mijn eigen tempo te doen. Bij het STIP gaven ze adviezen waar ik echt
iets mee kon en ze begeleidden me in heel het proces. Ze hebben ook heel wat telefoontjes voor me
gepleegd en ze hielpen met de voorbereidingen van moeilijke gesprekken. Ja, ik ben ervan overtuigd
dat het veel slechter met me zou gaan nu als STIP me niet geholpen had. Uiteindelijk kreeg ik de tip om
naar Be Life te gaan waar ik een fysiotraject gestart ben. Het gaat nu al een stuk beter met mijn fysieke
en psychische klachten.”

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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Vakantietijd en andere zaken
Straatadvocaat Aart Jongejan
Vakantie is iets dat voor dak- en thuislozen helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Als je vaak geen cent
te makken hebt en met het probleem van geen eigen dak boven je hoofd kampt, zit op vakantie gaan er
meestal niet in.
Op de Reakt-dagopvang op de Hoge Gouwe was ik blij verrast veel enthousiaste reacties te horen van
cliënten op het zomerprogramma dat deze zomer aangeboden werd. Boottocht, forelvissen, bowlen,
High Tea en andere activiteiten waren tegen geringe deelnemerskosten verkrijgbaar.
Complimenten voor het team dat dit allemaal organiseerde en wie weet levert het een stimulans en
ideeën op om samen met de bezoekers vaker iets te organiseren. De cliëntenraad meldde het zomerprogramma in ieder geval ook als zeer geslaagd in het Radenoverleg ( overleg van cliëntenraden, familieraden van zorgaanbieders en gemeenten ) bij ZOG MH.
Bij het Leger des Heils is Sjaak teruggetreden als vertegenwoordiger namens de cliëntenraad. Ik hoop
binnenkort kennis te maken met de nieuwe contactpersoon van Gouda. Met goede veranderingen als
uitbreiding slaapplaatsen in de nachtopvang en een aparte afdeling voor jongeren is vers bloed en
nieuwe inbreng welkom.
Momenteel staat voor een paar mensen het krijgen van een identiteitsbewijs en postadres weer hoog op
de agenda. Soms zijn er specifieke omstandigheden waardoor iemand net tussen wal en schip dreigt te
vallen. Met goede wil, rekening houdend met maatwerk en samenwerking met Sociaal Team, Meldpunt
Zorg en Overlast en gemeente, hoop ik dat we een oplossing vinden.
Herijking van het Armoede en Schuldenbeleid en Inrichting bemoeizorg staat de komende tijd hoog op
de agenda. Ondanks dat Gouda nog steeds zonder wethouders zit, worden er wel plannen gemaakt voor
de komende jaren. Wil je meer weten, neem dan contact op.

Column ‘Omzien naar elkaar’
Tijdens mijn opnames kreeg ik heel veel kaarten en mailtjes. Maar sinds ik mijn laatste therapie heb afgesloten vragen weinig mensen hoe het met me gaat. Het is goed zo,
want ik heb mijn leven weer opgepakt en red het weer zelf.
Alleen vind ik het soms lastig dat anderen lijken te vergeten dat ik een psychiatrisch verleden heb en nog steeds
kwetsbaar ben.
Af en toe vind ik het fijn als anderen vragen of ik nog wel
eens last van mijn klachten heb. Het is een afgesloten
hoofdstuk en toch ook weer niet, want soms komen er
weer destructieve gedachten. Ik weet nu dat niet alle gedachten realistisch zijn en dat ik de keuze heb wat ik ermee doe. Maar het blijft voor mij denk ik een
levenslange strijd.
Waar ik erg dankbaar voor ben is dat ik nu meer oog heb voor anderen. En als je jezelf kwetsbaar durft
op te stellen, durven anderen dat soms ook. Wat een verademing kan dat zijn. Wat bijzonder als ik iemand een beetje hoop kan geven of kan bemoedigen door een kaartje. Wat is het goed om naar elkaar
om te zien!
Marijke

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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Gedicht ‘Klein geluk’
Zwanger van mist en frisse dauw

De veldmuis weet, onbewust wat komen gaat

ontwaakt mijn groene polder

terwijl de torenvalk, na stil gebed

Ik adem in de vochtige lucht

duikt op zijn welverdiende prooi

Donkere nacht verdwijn maar gauw

en triomfantelijk de polder verlaat

Boksende hazen rammelen mij wakker

De vogels, besef ik diep van binnen

Verdampende ochtendzon gloeit zacht

Verlaten straks weer deze stek

De dotterbloem opent langzaam haar blad

Om volgend jaar weer terug te komen

In de verte bewerkt een boer zijn akker

Dan kan dit wonder opnieuw beginnen

De waterpest en krabbenscheer verraden

Grutto, tureluur en blauwe kiekendief

de schoonheid van zuurstofrijk water

bosruiter, ijsvogel , aalscholver en mus,

In de sloot baltsen twee sierlijke zwanen

‘k Zie ze elk jaar komen en weer gaan

en zijn eenden hun kleintjes aan ‘t baden

Wat is de natuur me toch lief

De zilverreiger verschalkt instinctief

De rust maakt mij tijdelijk blij

Een klein, nog donzig kuiken

Blote voeten door het gras

Het rietland troost waterlanders

Nare gedachten laat ik los

Mooi, ruig, eerlijk en intensief

En ervaar klein geluk in mij.

Ooievaar en ringslang aan de rand

Ilse Marianne ©

Verstopt achter rietkragen of kreupelhout
Honderden luidruchtige, gulzige ganzen
doen zich te goed, verderop in ‘t land

De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland
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Column ‘Vrijheid’
Op een koude en winderige dag hoorde ik 's avonds iemand verkondigen: "Je moet vrij zijn, want we
hebben vrijheid!"
Nu sprak deze vrouw op een conferentie voor gelovigen en daar heeft het woord ’vrijheid’ ook nog een
andere betekenis, maar daar gaat het nu niet over. Deze vrouw sprak zo makkelijk over de vrijheid die
je in je hoofd moet maken dat ik niet anders kon denken dan: die heeft nooit iets meegemaakt.
Want hoe moet het dan met mensen die psychisch ziek zijn? Of met mensen die heel heftige dingen
meemaken in de familie ? Anders gezegd: als het hoofd eerder tegenwerkt dan meewerkt?
De vrouw sprak ook nog op een manier die eerder op mijn lachspieren werkte dan dat ik werd uitgedaagd om goed te luisteren, dus dat hielp ook niet mee. En er kwam ergens een haan voor die eerst
voor een kip werd aangezien, dit tot grote hilariteit van de luisteraars. Ook dit hielp niet erg om serieus
te blijven. En toch, zou het niet kunnen dat ze ergens toch gelijk heeft?
Je hoort heel vaak mensen die, als ze iets heftigs meemaken, dit ‘van zich af moeten schrijven’ om het
allemaal weer helder en op een rijtje te krijgen. Je probeert dus eigenlijk wat vrijheid te krijgen in je
hoofd door alles in een doosje te stoppen, ergens in je hersenen op te bergen. Maar deze psychische
schoonmaak kan behoorlijk gehinderd worden door medicijnen die misschien weer een modderspoor
door je hoofd trekken vanwege de bijwerkingen. En onder die modder die je dan in je hoofd hebt kan
zich weer wat anders verbergen dat je dan weer net niet ziet.
Vrijheid is dus behoorlijk relatief. Je ruimt wat op maar als je niet uitkijkt dan veeg je een boel onder
het tapijt.
Paul de Bruin

Nieuwe cliëntondersteuner
open inloop allochtone vrouwen
“Ik ben Khadija Caouch, 57 jaar oud, en ik heb 25 jaar bij de GGD gewerkt om gezondheidsvoorlichting
in eigen taal en cultuur te geven. Doordat dit project is gestopt, had ik in juli vorig jaar tijd beschikbaar
om samen met Chahida el Moussaoui de herstelgroep voor allochtone vrouwen op te richten.”
Onlangs is de gedachte ontstaan om samen met Chahida, die ook al jaren werkt als informele cliënt
ondersteuner op het STIP, een inloopspreekuur voor allochtone vrouwen op te zetten. Want deze
groep vrouwen kan nog altijd geen aansluiting vinden op het reguliere aanbod. Psychische problematiek en de “wij– cultuur” vraagt een specifieke benadering in aanpak en oplossingen van problemen,
ervaren beide dames. “Zo lang als ik mij kan herinneren ben ik betrokken geweest bij deze doelgroep”,
verteld Khadija. “Langzaamaan ben ik een vertrouwenspersoon voor velen geworden. Toen ik vorig jaar
gevraagd ben om mee te werken aan de herstelgroep, hoefde ik daar ook niet lang over na te denken.
Op die manier kon ik al mijn kennis en ervaringen inzetten voor de vrouwen.
Nadat ik een seizoen lang samen met Chahida de herstelgroep heb gedaan, wilde ik wel verder kijken
naar nieuwe mogelijkheden. Zo ben ik deel uit gaan maken van het STIP-team. De plannen voor het
allochtone vrouwenspreekuur van het STIP beginnen langzamerhand concrete vorm aan nemen. Binnen niet al te lange tijd zal de groep van start kunnen gaan.”

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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Dutch Child Center
Het Dutch Child Center is een centrum voor kind en ouder. Zij willen een kwalitatieve, democratische en
onafhankelijke jeugdzorg. Dat willen ze bereiken door: objectieve voorlichting over alle vormen van
jeugdzorg en over de financiering daarvan en afschaffing van gezagsontheffing. Zij willen jeugdzorg die
het belang van het kind beoogt. Ook pleiten ze voor meer inspraak en controle over de jeugdzorg met
name bij beschermende maatregelen als ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en gezagsontheffing. Die
inspraak kan plaatsvinden via ouderparticipatie, een ouderplatform, een gemeentelijke ombudsman of
een klachtenfunctionaris. Het Dutch Child Center hecht
veel waarde aan objectieve voorlichting over alle vormen van jeugdzorg.
Voor meer informatie zie: http://dutchchildcenter.nl/

Uitbreiding STIP op locatie in de
Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk
Krimpenerwaard.
Naast de open inloop in Schoonhoven op de Oranjeplaats is Violette Kieft, cliëntondersteuner van het STIP iedere dinsdag op de open inloop, van 14.00 tot 16.00 uur
in de bibliotheek in Lekkerkkerk te vinden. “Buiten de inloop zijn ook afspraken voor
een huisbezoek mogelijk. Vanaf 1 september is deze open inloop een uitbreiding
op ons aanbod. De samenwerking met Stichting Won die al jaren op dezelfde locatie huizen is goed. Het is erg prettig om op die locatie te zitten, omdat zowel de
burgers als professionals me makkelijk weten te vinden.”
Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent: informatie, advies en ondersteuning
bij het verduidelijken van vragen of problemen en het vinden van antwoorden en
oplossingen. Deze cliëntondersteuning is gratis. “Ik ga ook mee bij het keukentafelgesprek”, vertelt Violette. “Een man met een depressie zei laatst tegen mij dat hij het
idee heeft dat hij de enige is in het dorp met psychische kwetsbaarheid. ‘Ik kan je
verzekeren dat dat niet zo is’, heb ik hem gezegd. Dat vond hij fijn om te horen al leek hij het nog niet
helemaal te geloven.”
Via het Maatjesproject raken mensen ook bekend met STIP. Vanuit dit project voert Violette kennismakingsgesprekken met mensen in de gemeente Krimpenerwaard. Geregeld blijkt dat er meer nodig is
dan een maatje. Denk aan het ophogen van de indicatie voor ambulante begeleiding of mensen kennis
laten maken met de herstelgroep. “Als ik iemand kan doorverwijzen naar de herstelgroep en diegene ook
nog enthousiast is, geeft dat echt een kick”, aldus Violette. “Vooral het samen bewandelen van de weg
naar de juiste hulpverlening en herstelbevorderende activiteiten zijn ontzettend belangrijk”.
Bodegraven - Reeuwijk.
In Bodegraven Reeuwijk starten we met een open inloop voor Onafhankelijke cliëntondersteuning in het
Huis van Alles, Van Staverenstraat 39, op de 1e en 3e vrijdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur. Aart
Jongejan vertelt dat de ambitie is om spreekuren samen met de andere aanbieders te gaan draaien, vooral om de burgers te bereiken die behoefte hebben om ondersteund te worden. Op dit moment wordt er
vanuit professionals wel doorverwezen. Toch is de bekendheid voor burgers en professionals met de gratis beschikbare onafhankelijke cliëntondersteuning beperkt. De spreekuren willen we graag ook in Het
huis van alles in Bodegraven houden. Dit moet nog even wachten tot de verbouwing achter de rug is.
Ondertussen kan ik ook op huisbezoek komen en hoop ik van harte dat iedereen die gebruik wil maken
van cliëntondersteuning ons weet te vinden, want ook buiten de inloop op locatie zijn we beschikbaar
voor alle burgers in Midden Holland.
Zie de laatste pagina van deze Cliëntenkrant voor de open inloop op locatie en de telefonische spreekuren.
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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“Jij durft dingen te zeggen, die ik niet durf te zeggen.
Daardoor krijg ik wel wat ik nodig heb.”*
Zorgkantoren en Movisie hebben naast elkaar de ervaringen met betrekking tot onafhankelijke cliëntondersteuning van het afgelopen jaar geëvalueerd.
Wat doet een cliëntondersteuner eigenlijk?
Hij of zij:
•

denkt met iemand mee

•

helpt iemand zijn of haar situatie te evalueren

•

geeft informatie en advies

Het gaat om het vinden van passende hulp en steun en het voorbereiden en ondersteunen bij lastige
gesprekken of bezwaarprocedures. De cliëntondersteuner handelt onafhankelijk van de gemeente of
zorgaanbieder in het belang van de cliënt.
Zowel bij langdurige zorg ( Wlz) als bij de begeleiding thuis maken de cliëntondersteuners het verschil.
De zoektocht naar passende begeleiding thuis of bij beschermd wonen (met of zonder behandeling) is
niet eenvoudig en er komt behoorlijk wat papierwerk aan te pas, naast de gesprekken met consulenten
van Wmo of CIZ.
Belangrijkste bevindingen uit beide evaluaties:
•

Hulpvragers weten niet dat ze recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning.

•

Vaak weten mensen niet op welke zorg ze aanspraak kunnen maken en welke aanbieders er zijn.
Dit maakt het lastig om zelf een juiste keuze te maken.

•

De onafhankelijkheid zorgt ervoor dat cliëntondersteuners in het belang van de hulpvrager kunnen
handelen.

•

Er moet meer samengewerkt worden tussen formele en informele cliëntondersteuning.

•

Er moet gezorgd worden voor een goede coördinatie, een adequate vergoeding en secundaire
arbeidsvoorwaarden, juist voor informele cliëntondersteuners.

•

Betere positionering van onafhankelijke cliëntondersteuning: het is nu gekoppeld aan het systeem
(sociaal domein of de Wlz), dit is niet in het belang van de hulpvrager.

Katrien Croonen, coördinator van het STIP, geeft aan dat ze de bevindingen uit beide onderzoeken herkent. “Er is nog genoeg te doen om te zorgen dat iedere burger die het nodig heeft ons (daarmee bedoel
ik uiteraard ook onze collega’s van MEE, Zorgbelang, Palet Welzijn en Welzijnsstichtingen voor ouderen
die ook onafhankelijke cliëntondersteuning bieden) weet te vinden. Ook de informatie en kennis bij professionals binnen de gemeenten en bij zorgaanbieders kan beter. Belangrijk is dat ook daar de kennis op
peil is, zodat ze cliënten kunnen verwijzen. Zowel regionaal voor de Wmo en voor de Wlz als landelijk blijf
ik me inzetten voor een goed beleid en voldoende beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuners met expertise voor onze doelgroep in het bijzonder.”
Verder lezen?
Publicaties: Onafhankelijke cliëntondersteuning www.movisie.nl/clientondersteuning,
Zorgverzekeraars Nederland, Evaluatie onafhankelijke cliëntondersteuning 2015
Informatie, advies of interesse in een presentatie over onafhankelijke cliëntondersteuning?
Neem contact op met Katrien Croonen, Coördinator STIP
kcroonen@zogmh.nl
0182-549813
* Hulpvrager over een onafhankelijke cliëntondersteuner
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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Het motiveert om te onderzoeken wat je motiveert
De kracht van motivatie,
ontdek de weg naar je ideale loopbaan
Anton Philips en Annemiek van Kessel
Uitgeverij Ten Have
2013
ISBN 9789025902070
De kracht van motivatie kun je vergelijken met de
opzet van een zelfhulpboek. Het is bedoeld om
jouw eigen Motivatiepatroon in kaart te brengen.
In de inleiding en in hoofdstuk één wordt uitgelegd wat een Motivatiepatroon is en uit welke onderdelen dit bestaat en in de volgende hoofdstukken kun je zelf concreet aan de slag gaan waardoor
je aan het eind van het boek een concreet overzicht van jouw eigen Motivatiepatroon hebt én een
overzicht op welke manier jij het best dingen leert.
“Je zou kunnen zeggen dat als je je Motievatiepatroon kent, je ‘motivatiebewust’ bent. Dat komt
erop neer dat je weet:
•

Wat je bewust –of tot nu toe onbewust- voldoening geeft

•

waarom je dingen uit vrije wil doet

•

Welke vaardigheden je graag gebruikt

•

Welke omstandigheden motiverend voor je
zijn

•

Welke onderwerpen je blijven boeien

•

Wat de plaats ten opzichte van medewerkers en ondergeschikten is, waarin je het beste tot
je recht komt, en onder wat voor soort leidinggevende je goed kunt werken”

Om deze dingen te weten te komen ga je zelf activiteiten analyseren. Dit kunnen activiteiten zijn uit je huidige werk die je leuk vindt om te doen, maar ook activiteiten die je als kind deed, waar je plezier aan beleefde en waar je goed in was. De insteek is op deze manier alleen maar positief; kijken wat je goed kan,
waar je lol in hebt, onderzoeken waarom dit zo is en hoe je dit uit kunt bouwen.
Als je geen werk hebt, twijfelt of je huidige werkzaamheden wel bij je passen of je bent gewoon nieuwsgierig of je misschien wel een hele andere weg in zou willen/kunnen slaan, dan kan dit boek je absoluut
een heel helder antwoord geven; een uitgebreid antwoord ook nog.
En de tocht die je mag afleggen op weg naar dat antwoord is gewoon heel erg leuk en interessant, want
je ‘werkt’ aan en focust continue op de dingen die je leuk vindt om te doen en waar je goed in bent en
wat is er leuker dan dat?!
Ben je op zoek naar (ander) werk dan kun je je eigen overzicht goed gebruiken om in te schatten of de
taken, de manier van leren en de organisatie bij je passen, waardoor de kans op succes aanzienlijk groter
is.
De schrijvers zijn niet de minste namen, beide hebben ruime ervaring in loopbaancoaching, training en
advies en hebben zich verdiept in wat mensen drijft en hoe ze hun mogelijkheden optimaal kunnen benutten. Met dit boek krijgen zij het voor elkaar door met de juiste uitleg en inspirerende opdrachten mensen zélf te laten ontdekken wat hen drijft.
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Adressen en Meetings
ZOG MH

Overig

Tielweg 3, Gouda

Allochtonenspreekuur op
locatie ,open inloop

Kwintes Autisme-soos

0182-549813

Gouda

Paradijs 2, Gouda

www.zogmh.nl

Tielweg 3

Elke 2 weken op vrijdagavond

Donderdag: 10.00-12.00 uur

www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda-soos

STIP op locatie , open inloop

0182-519060

Bodegraven-Reeuwijk

nouraddin@zogmh.nl

Reeuwijk, Huis van Alles

Krimpenerwaard

Van Staverenstraat 39

Schoonhoven, Oranjeplaats 45B

1ste en 3e vrijdag 14.00-15.30

1e woensdag 13.00-16.30 uur

Gouda

De straatadvocaat

Elke 2e dinsdag van de maand,
vanaf 19.30 uur

Tielweg 3

Aart Jongejan

www.jeugdwerkzuidplas.nl

ma, wo, vrij: 13.00-15.00 uur

Tielweg 3, Gouda

REAKT Eetcafé

Hoge Gouwe 65

Maandag en donderdag

Hoge Gouwe 65, Gouda

Dinsdag: 10.00-16.00 uur

Hoge Gouwe 65, Gouda

Ma t/m vrij vanaf 17.00 uur

Nelson Mandela, Wilsonplein 2

Dinsdag

Ypsilon (familie)

Vrijdag: 09.00-12.00 uur

06-22144689

Mantelzorgspreekuur

Krimpenerwaard

straatadvocaat@zogmh.nl

Tielweg 3, Gouda

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

Alleen op afspraak

Schoonhoven, Oranjeplaats 45b
1ste woensdag 13.00-16.30 uur

Herstel en Participatie

Lekkerkerk, Talmastraat 1
Dinsdag: 14.00-16.00 uur

Voor informatie over:

Bel Anneke de Vries 0182-352140
of mail Wies van den Nieuwendijk

•

Herstelgroepen in de regio

•

Maatjesproject

Zuidplas

•

Ervaringscoaches

Nieuwerkerk a/d IJssel,Bata4

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

wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl
Gespreksgroep Ypsilon
Thijsselaan 45, Gouda
3e woensdag van de even maand:
20.00-22.00 uur

Batavierlaan 4

Wies van den Nieuwendijk

Dinsdag: 13.00-16.00 uur

wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl

Zelfhulpgroepen
Telefonisch spreekuur STIP
ma, wo, vrij: 10.00-12.00 uur
Op andere tijden kan het zijn dat u
de telefoniste aan de lijn krijgt. Ze
noteert uw naam en telefoonnummer en u wordt terug gebeld.

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