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ZOG MH Actueel
Alweer mei! Wat vliegt de tijd……de eerste maanden van de decentralisaties zijn voorbij en in MiddenHolland is er qua aanbod van aanbieders niet zo veel veranderd. Het ontstaan van de sociale teams en
daarbinnen de samenwerking tussen de verschillende partijen is wél een grote verandering. Gemeenten
in Midden-Holland hebben verschillende keuzes gemaakt bij de invulling van deze sociale teams. Bij de
meeste gemeenten zitten er aanbieders in de sociale teams en bij sommige juist niet. De ZOG MH heeft
geen medewerkers/ervaringsdeskundigen in de sociale teams maar werkt hier wel mee samen. Sociale
teams kunnen onze expertise inzetten om de aansluiting te zoeken om bijvoorbeeld een
ervaringscoach of (ervarings)maatje in te zetten, of cliënten door te sturen voor onafhankelijke
cliëntondersteuning. De ZOG MH geeft onafhankelijke cliëntondersteuning voor de (O)GGZ doelgroep/
burgers voor heel Midden–Holland.
Helaas zijn er door de decentralisaties nog veel onduidelijkheden, bijvoorbeeld rondom PGB. We hopen
en gaan ervan uit dat hiervoor snel een oplossing komt. Ook is er nu de onrust over het aantal plekken
voor beschermde woonvormen. In de regio Midden–Holland speelt deze discussie niet, daar is het aantal plekken voor beschermd wonen gelijk gebleven.
Wat ernstig is, is dat een groot deel van het zorgbudget nu opgaat aan de bureaucratie van dit nieuwe
systeem...
We gaan ervan uit dat iedereen in de zorg en bij gemeenten het beste voor heeft met zijn/haar burgers.
Mocht u toch tegen zaken aanlopen die voor u niet duidelijk zijn, dan kunt u bij het STIP terecht.
Het jaarverslag 2014 en de beleidsvoornemens 2016-2017 kunt u lezen via onze website
www.zogmh.nl (verslagen / artikelen). Wilt u deze per mail of post laat het ons even weten.

Hoe zit dat?!
Het STIP MH organiseert in samenwerking met Kwintes een voorlichtingsbijeenkomst op 17 juni over de toeslagen van de Belastingdienst.
Onderwerpen die aan bod komen:
·
Hoe voorkom ik een aanslag(en)/ terugbetaling van de belastingdienst?
·
Kan ik een betalingsregeling treffen?
·
Waarom houd de belastingdienst mijn toeslagen in?
·
Waar moet ik op letten als ik een voorschotbeschikking krijg?
·
Hoe pas ik mijn gegevens aan?
·
Waar kan ik hulp krijgen?
Wij merken dat veel mensen het lastig vinden en vaak teleurgesteld worden als het gaat om
terugbetalingen aan de belastingdienst, waardoor zij financieel in de problemen komen, omdat zij
geen weet hebben van de regels en wetten.
Wil je meer weten? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op:
Datum:
Woensdag 17 juni ’15
Tijd:
van 10:30 u tot 11:30 u.
Locatie:
Praatcafé ‘Geen cent teveel’ Kwintes
Adres:
Rozendaal 18, 2801 XS Gouda
Toegang: Gratis
Aanmelden hoeft niet, maar mag stipgouda@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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‘Klik!’
Cliënten die therapie krijgen of wel eens hebben gehad zullen het zeker herkennen: de
klik met de therapeut is heel belangrijk.
Het is een voor de hand liggende stelling, maar recent onderzoek aan de universiteiten van Manchester
en Liverpool bewijst nog maar eens dat de klik met je therapeut volledig bepaalt of het beter of
eventueel zelfs slechter met je zal gaan tijdens de behandeling! De onderzoekers maakten gebruik van
eerdere onderzoeken en kwamen erachter dat een goede band met de therapeut zowel een positief als
een schadelijk effect kan hebben op de gezondheid.
Psychologe Lucy Goldsmith is gepromoveerd aan de Universiteit van
Manchester en werkte mee aan het onderzoek. Haar conclusie luidde:
‘Er moet meer energie worden gestoken in een sterke, respectvolle
vertrouwensband. Als dit niet lukt, dan kan de therapie schadelijk zijn voor
patiënten en moet deze worden gestopt’.
Het omvangrijke onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met mensen
die psychotisch waren. Aangenomen werd dat de uitkomsten waarschijnlijk
ook van toepassing zullen zijn op cliënten met andere psychiatrische
ziektebeelden, dan wel mensen met andersoortige psychosociale problematiek zoals dakloosheid. Ook zij zullen baat hebben bij een therapeut
c.q. begeleider die zich onderscheidt door oprechtheid in de relatie, blijk
geeft van inlevingsvermogen en onvoorwaardelijk belangstelling voor zijn cliënt toont.
Vaak is het voor cliënten die professionele hulp zoeken niet eenvoudig om hun therapeut te vertrouwen. Hun verleden kan een voedingsbodem voor hartgrondig wantrouwen zijn geweest. Ron van Deth,
een autoriteit op het gebied van psychische stoornissen, adviseerde in Psychologie Magazine om de
exacte herkomst en de aard van het wantrouwen eens grondig onder de loep te nemen. “Dat is een
goede eerste stap en het geeft je moed om je meer open stellen voor je behandelaar”, schreef Van
Deth.
De herstructurering van de zorg per 1 januari 2015 heeft het zoeken van hulp voor cliënten vaak al
ingewikkelder gemaakt. Zoals op verschillende plaatsen in deze krant te lezen is, zijn zij het overzicht
verloren en verdwalen in een ingewikkeld stelsel van regels. Het maakt het vinden van een
betrouwbare therapeut allemaal niet gemakkelijker. De verwachtingen van de hulpverlening zijn vaak
hoog maar de praktijk kan er aanzienlijk weerbarstiger uitzien. Helemaal wanneer een cliënt naast
gesprekken ook voor medicatie in aanmerking komt, kan er een moeizaam en ingewikkeld traject
ontstaan. Met betrekking tot de pillen is er gelukkig ook goed nieuws te melden.
Want mindfulness, zo berichtten diverse media onlangs, beschermt net zo goed tegen een terugval na
een depressie als antidepressiva. Het is dus niet meer nodig om tot in lengte van dagen pillen te
hoeven slikken. Of alle psychiaters de uitkomsten van dit onderzoek moeiteloos zullen volgen,
is overigens een tweede. Dat is dan natuurlijk weer een kwestie van vertrouwen.

Bron: http://journals.cambridge.org
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Een stukje uit het leven van…
Sommige mensen kennen zoveel tegenslag in hun leven, dat het een wonder is dat ze
nog vrolijk door het leven kunnen gaan!
Irene, vrijwilliger bij de ZOG MH, kende een turbulente jeugd maar heeft na jaren tobben het plezier
teruggevonden.
De in Amsterdam opgegroeide Irene werd op haar zesde uit huis geplaatst vanwege een onstabiele
thuissituatie. Moeder was namelijk alcoholist en haar stief vader gebruikte drugs. Wat volgde was een
schier eindeloos traject van crisisopvang, pleegvaders met losse handen, verblijf in een Amsterdamse
instelling, verblijf in een instelling in het oostelijk gelegen Hoenderloo en meer dan stevig drugsgebruik. Er is geen drugs die Irene niet tot zich nam tijdens haar zwerftocht door alle tehuizen waar zij
als jongeling bivakkeerde.
De rampspoed bleef ook op latere leeftijd terugkomen. Irene ontmoette
een jongen uit Gouda en een hoogst ingewikkelde samenloop van omstandigheden, had niet minder dan vier miskramen en bijna twintig verhuizingen tot gevolg. Ook de kappersopleiding die ze aanvankelijk met veel
enthousiasme was begonnen, kon niet worden voltooid. Het zat haar niet
zo mee, zullen we maar zeggen.

“Ik heb er heel

lang over gedaan
om mijn leven op
een normale manier te leiden.
Nu is het eindelijk
zo ver en daar ben
ik heel blij mee.”

Nu, op 23-jarige leeftijd, straalt Irene gelukkig weer. Met dank aan Kwintes
en het JOD-project heeft een mooi huisje in de Goudse binnenstad en is
helemaal van de drugs af. Als vrijwilliger bij de ZOG MH is ze soms wel drie
dagen per week op de Tielweg aanwezig. “En ik heb ook het plan de kappersopleiding te gaan
oppakken”, zegt ze. “Ik heb er heel lang over gedaan om mijn leven op een
normale manier te leiden. Nu is het eindelijk zo ver en daar ben ik heel blij mee.”
Maar eerst gaat Irene therapie volgen om te leren omgaan met haar diagnose. “Ik heb die therapie al
eens gedaan, maar toen heb ik er met de pet naar gegooid. Nu ben ik ervan overtuigd dat het een
succes wordt”, aldus de trotste Irene. “Ik zou de lezers van deze krant graag een boodschap willen
meegeven. Namelijk dat er altijd licht aan het einde van de tunnel is. Echt
“Er is altijd licht
áltijd, hoe moeilijk je situatie ook is.”

aan het einde van
de tunnel.
Echt áltijd, hoe
moeilijk je
situatie ook is.”

Dan steekt Irene tevreden een sigaret op. Dat is niet gezond, dat weet zij
ook wel.
“Maar vergeleken met de rotzooi die ik in mijn lichaam heb gehad, is dit
niks. Echt helemaal niks.”
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Gastlessen op het Mondriaan College
De gastlessen op het Mondriaan College zijn zeer geslaagd!
Met een groep van 5 ervaringsdeskundigen zijn er 4 gastlessen gegeven aan het Mondriaan College. De eindejaars waren verdeeld in 2 klassen, een groep Handhaving en een
groep die kan doorstromen naar de Politie Academie. Zowel de leerlingen als de docenten
waren zeer enthousiast over de gastlessen!
De agenten keken toe, de ervaringsdeskundigen deden hun verhaal. Het was een beetje de omgekeerde
wereld op het Mondriaan College, maar Christine, Joost en Gerrit-Jan vonden het fijn dat er aandachtig
werd geluisterd door de studenten van het Haagse Mondriaan College. De drie voorlichters van de ZOG
MH kregen zelfs een luid klinkend applaus toen zij hun psychische kwetsbaarheid met indrukwekkende
levensverhalen hadden laten zien. “De studenten vonden het zeer de moeite waard”, smste de coördinator van de opleiding later die dag nog.
Oog in oog met toekomstige agenten, het zorgde voor een wat vreemd gevoel. Vooral Christine zag er
aanvankelijk ietwat tegenop om zich juist tegenover deze doelgroep kwetsbaar op te stellen. “Ik heb
vroeger geregeld met de politie te maken gehad”, zegt ze. “En niet altijd op een prettige manier. Maar
toen ik eenmaal bezig was, viel de spanning langzaam weg. Ik ben heel blij en trots dat we van deze dag
zo’n succes hebben weten te maken.”
Christine had in haar jeugd met geweld te maken en vertelde daar vrijuit over. Joost leverde een kleurrijk
verhaal af over zijn langdurige dakloosheid en Gerrit-Jan maakte de agenten duidelijk hoe moeilijk het is
om met waanideeën om te gaan die uit een psychose voortkomen. “Ik voelde me even ongemakkelijk
toen ik mijn verhaal begon”, vertelt hij. “Maar de studenten reageerden er goed op. Na afloop van onze
verhalen kregen we ook allemaal veel goede vragen. Dat bevestigt dat de klas aandachtig geluisterd
heeft.”
Een enkele toekomstige agent bracht de aandacht niet op. “Dat heb je altijd”, zegt Joost. “Er is geen
opleiding waar echt iedereen één en al oor is. De coördinator van het Mondriaan kwam er na afloop nog
even op terug, met een grapje. Hij zei dat hij zou gaan emigreren als bepaalde studenten ook echt agent
zouden worden.”
Op 22 en 30 april voegden Bart, Bea en Violette zich bij de ervaringsdeskundigen om te gaan speeddaten
met de genoemde studenten. De agenten werden in groepjes opgesplitst en konden oog in oog met de
ervaringsdeskundigen alles vragen wat ze wilden. “Dat leidt tot mooie gesprekken”, zegt Violette. “We
geven namelijk op de meeste vragen wel antwoord. Maar soms gebeurt het ook dat een vraag te bedreigend is of te dichtbij komt. Dan geven we gewoon eerlijk aan dat we liever geen antwoord geven. Dit
hebben we geleerd in de cursus werken met eigen ervaring. De agenten respecteerden dat prima.”
Voor Bart, die veel ervaring heeft met het geven van voorlichting, was ook deze bijeenkomst weer zeer de
moeite waard. “Ik doe dit soort speeddates al een tijd maar
blijf het een heel mooie ervaring vinden. Als je ziet hoe
goed er door de jongeren op ons wordt gereageerd, dan is
dat fantastisch. De wisselwerking is gewoon heel mooi en ik
hoop echt dat ze iets van ons hebben opgestoken. Agenten
en handhavers krijgen in de toekomst ongetwijfeld
geregeld met psychiatrische patiënten te maken. Ik hoop
dat ze zich dan zullen herinneren wat wij ze hebben verteld.
Namelijk dat het vaak psychische overmacht is.”
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Maatjesproject
Informatiebijeenkomst Maatjesproject geslaagd!
Door diverse persberichten in regionale kranten heeft een aantal
enthousiastelingen de informatiebijeenkomst Maatjesproject op
donderdag 5 februari bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst werd
uitgelegd wat het Maatjesproject inhoudt, deelden vrijwilligers
vanuit ZOG MH hun ervaringen als maatje en was er vooral veel ruimte
voor het stellen van vragen.
De deelnemers waren zeer divers: werkenden, studenten, vrijwilligers van
ZOG MH en geïnteresseerden die zelf ervaring hebben met de GGZ en
graag iets voor een ander willen betekenen. Een terugkerend onderwerp
was dat een maatje geen hulpverlener is, maar een los contact waarbij het
vooral gaat om samen ontspannende activiteiten te ondernemen zoals
koffiedrinken, wandelen of een bordspel spelen.
Daarnaast werd er veel gesproken over de 'klik'. Hoe meer maatjes in ons bestand, hoe groter de
kans is dat deelnemers en maatjes dezelfde interesses delen en dat het dus klikt. De komende weken
zullen dan ook in het teken staan van het plannen van klikgesprekken zodat deelnemers en maatjes
zelfstandig eropuit kunnen trekken. De komende tijd zal er veel tijd en aandacht worden besteed aan
het Maatjesproject. Dit is hard nodig aangezien nog te veel deelnemers eenzaam thuis zitten.
Violette Kieft
Medewerker Herstel en Participatie
E-mail: maatje@zogmh.nl
Tel: 0182-519060

Informatiebijeenkomst HSP 25 juni
Raymond van Kooten geeft op donderdag 25 juni 15.00-17.00 uur een informatiebijeenkomst
voor mensen die graag meer willen weten over Hoogsensitiviteit.
Hoogsensitiviteit is een mooie kwaliteit, maar het is niet altijd even gemakkelijk. Zo kunnen mensen
die hoogsensitief zijn snel overprikkeld raken of ze voelen sterker de emoties van anderen. Hierdoor
kan het zo zijn dat mensen het moeilijk vinden om met hoogsensitiviteit
te leven. De informatiebijeenkomst is erop gericht om juist de sterke en
mooie kanten van hoogsensitiviteit te benadrukken. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan het versterken van jezelf.
Het is een open bijeenkomst waarin workshops en ervaringsverhalen aan
bod zullen komen. Iedereen die geïnteresseerd is om hier meer over te
leren is welkom.
Je kunt je aanmelden via de E-mail: levenmethsp@gmail.com
25 juni 15.00-17.00 uur
Locatie: nog nader te bepalen
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Bericht van de straatadvocaat

Emily Govers, onderzoeker bij de Nationale ombudsman,
voert een onderzoek uit naar het inschrijven in de
Basisregistratie Personen (voorheen GBA). Straatadvocaat
Aart Jongejan werkt hieraan mee.
Klachten over problemen met de Basisregistratie Personen, BRP (voorheen GBA) komen met
regelmaat binnen bij de Nationale ombudsman. Het gaat dan vooral om fouten of problemen
met de inschrijving van het woonadres.
Gelet op de signalen die men bij de ombudsman ontvangt, neemt men daar aan dat niet alle
gemeenteambtenaren de burgers volledig en oplossingsgericht informeren over de mogelijkheden om hen in te schrijven in de gemeente.
Als een burger zich niet (correct) kan inschrijven, kan dat tot problemen leiden met onder
andere de Belastingdienst en uitkeringsinstanties. Met de komende decentralisaties kunnen
daar nog problemen bijkomen, namelijk de aanspraak op de sociale voorzieningen als de
woonsituatie enigszins afwijkend of atypisch is of nog niet vaststaat. Mensen die geen vaste
woon- of verblijfplaats hebben of tijdelijk ergens verblijven (recreatiepark). Of mensen wier
adres in onderzoek is. Het gevaar bestaat dat gemeenten naar elkaar gaan verwijzen als
woonplaats van de burger. Daarnaast zou er een probleem kunnen ontstaan met
grensoverschrijdende voorzieningen.
Het Bureau van de Nationale ombudsman wil in kaart brengen welke situaties tot problemen
leiden. Door in gesprek te gaan met intermediairs wil het de meest voorkomende knelpunten
formuleren en zo mogelijk een aanzet geven voor mogelijke oplossingen.
Aan de hand daarvan wil men met gemeenten om tafel om de knelpunten te bespreken en de
mogelijke oplossingen daarvoor. Het resultaat zou een handreiking voor gemeenten kunnen
zijn met suggesties voor oplossingen en "best practices".

Wanneer je hiermee te maken hebt of hebt gehad kun je terecht bij Aart Jongejan ,
de straatadvocaat, werkzaam op maandag en donderdag.

Aart Jongejan
Straatadvocaat
Tielweg 3, Gouda
Tel: 06-22144689
E-mail: straatadvocaat@zogmh.nl
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Week van de Psychiatrie was een succes!
Dinsdag 24 maart Boom planten Gouda en Bodegraven-Reeuwijk
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 een toespraak heeft gehouden waarin ze vertelde over 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 struik geplant
bij de nieuwe locatie van Kwintes.
Woensdag 25 maart High Tea- en daklozenlunch in de Zalm
Het is een mooie middag om op terug te kijken. Veel mensen hadden zich aangemeld om
onder het genot van een High Tea in gesprek te gaan met de wethouders en ambtenaren uit
de regio Gouda en omgeving. Niet alleen de daklozen waren aanwezig, maar ook tienermoeders, vertegenwoordigers van de maatschappelijke opvang en de dagbesteding. Hierdoor
was het mogelijk voor de wethouders en ambtenaren om in één middag te horen tegen welke punten men allemaal aanloopt. Aan het einde van de dag is door Aart Jongejan de bijeenkomst samengevat en afgesloten.
Donderdag 26 maart Marktkraam in het centrum van Gouda
Aan het einde van het vorige jaar waren we in het kader van de Anti Stigma-tour al actief met
een feloranje bus. Eén van de activiteiten die toen werd ondernomen is het speeddaten met
voorbijgangers. Op donderdag 26 maart deden we dat opnieuw en er is een aantal heel aardige gesprekken gevoerd. Niet elke passant heeft evenveel affiniteit met psychiatrie, want
veel mensen houden de boot af. Maar sommigen blijven gewoon staan en horen ons verhaal
aandachtig aan. Soms weten ze al veel van de verschillende diagnoses, maar het gebeurt ook
dat iemand er totaal onbekend mee is. Dat leidt bij de persoon dan hopelijk tot ietsjes meer
begrip.
Vrijdag 27 maart Lancering Keurmerk beter psychisch leven
We zouden het goed vinden als cliënten voortaan aan de
hand van objectieve maatstaven kunnen bepalen welke
instelling kwalitatief goed is. Een aan de instelling afgegeven
keurmerk zou dan heel handig zijn om te bepalen wat voor
vlees de cliënt in de kuip heeft. Aan de Tielweg hebben we
met een groep belangstellenden en belanghebbenden uitgebreid besproken hoe zo’n keurmerk ontworpen kan worden. Wat zijn de criteria? Hoe wordt
gemeten hoe goed de score is van de diverse instellingen? De meeting werd voorgezeten
door Marrig van der Werff, de initiatiefnemer van het keurmerk.
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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Project toegang GGZ allochtonen Midden-Holland
In gesprek met een medewerker van de ZOG MH: Nouraddin el Ouahabi
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 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.”

“Met de
transitie lijkt
het alleen
nog maar
ingewikkelder

Vooral de meest kwetsbaren in de grote groep van cliënten met een angeworden.”
dere 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 onafhankelijk cliëntondersteuning die El Ouahabi namens de Zog MH 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.
“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 beland. “
“Daarom is de samenwerking met de ketenzorg 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.”

Meer informatie of vragen:
Nouraddin el Ouahibi
Projectleider interculturalisatie
Tel: 0182-519060
E-mail: nouraddin@zogmh.nl
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Een vleugje zomergeluk
Waarom zijn we vrolijker in de zomer? Komt dat door het
het licht, de zon of vrolijke kleuren?
Volgens psychologe Roos Woltering heeft het alles te maken met
Licht. Zodra de dagen langer worden, de zon schijnt en we opstaan
wanneer het licht wordt veranderd er iets in onze stemming en in ons
dagelijkse ritme. Ook wordt er door de zon vitamine D aangemaakt, waardoor mensen zich automatisch vrolijker voelen. Daarom een aantal leuke tips om te gaan doen deze zomer!
Gouda
Houtmansplantsoenconcerten
De Houtman is de gezelligste plek van Gouda en omgeving met gratis concerten in de
monumentale muziektent door bekende een minder bekende artiesten. De concerten varieren van
Rock ‘n Roll, jazz en tango tot Americana, blues, Balkan en klassiek. Leuk om te komen luisteren,
maar ook de ideale plek voor een picknick voor het hele gezin of om gewoon je vrienden te
ontmoeten met fantastische live muziek op de achtergrond.
Openingstijden: elke zondag van eind juni t/m eind augustus: 14:00 - 17:00 uur
Voor meer informatie: www.welkomingouda.nl
Schoonhoven Kijk en bewonder zilverstad Schoonhoven
Zilverliefhebbers opgelet. Op 2e Pinksterdag is Schoonhoven
Zilverstad ‘the place to be’. De historische binnenstad is die dag
van 10.00 tot 17.00 uur één grote goud- en zilversmidswerkplaats. Verspreid over meer dan 140 plekken met paviljoens en
stands is het overal zilver wat de klok slaat. Kom, kijk, en
bewonder!
Voor meer informatie: www.zilverstad.nl
Waddinxveen, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk en
Krimpenerwaard verwelkomt de Tour de France
Het is nog even wachten, maar de 2e ronde van Tour de France komt naar Waddinxveen, Gouda,
Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk! We hoeven nu niet ver meer te reizen om aan dit mooie
evenement deel te nemen. De ronde vind plaats op 05-07-2015. Een overzicht van wanneer en waar
ze precies langskomen kun je vinden op: www.touretappe.nl
Gouda
Beach Experience
Van 3 t/m 6 juli 2015 wordt de Goudse Markt omgetoverd tot een zomers stadsstrand!
Het hele weekend staat weer in het teken van bewegen en natuurlijk ook heel veel zomerse
gezelligheid. Naast het center court staat een echte Goudse Beach Inn vol met zand, een gezellige
bar, en relaxte zitjes om tussen de activiteiten door even te chillen!
Voor meer informatie: www.welkomingouda.nl
Gouda
Waterstad
Het gezellige stadsfestival in het Gouwe-Havenkwartier bomvol
muziek, theater, schepen en historie 19, 20 en 21 juni 2015. Er is
genoeg ruimte om te lounchen, optredens te bezoeken en
demonstraties bij te wonen. Bijna alle activiteiten zijn gratis,
slechts voor enkele activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie: www.welkomingouda.nl
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Cursusaanbod
Basiscursus ‘Werken met eigen ervaring bij de ZOG MH’
Het doel van de basiscursus is:
·
Het vergroten van theoretische kennis over herstel, steun, empowerment en ervaringsdeskundigheid
·
Het bewust worden van en zicht krijgen op ervaringskennis.
Korte beschrijving van de inhoud:
De cursus bestaat uit 5 lessen van 3 uur. In de cursus wordt aan de hand van theorie uitleg gegeven
over begrippen herstel, steun, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Aan de hand van
opdrachten in de les, ervaringen delen en huiswerkopdrachten wordt gewerkt aan het vergroten van
ervaringskennis en zicht krijgen op het eigen herstelproces en ervaringsdeskundigheid. Ook wordt
er aandacht besteed aan de visie van de ZOG MH en het werken vanuit cliëntenperspectief.
Voor wie:
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang die zich
oriënteren op het gaan werken met de eigen ervaringen bij de ZOG MH

Voor vragen of meer informatie:
Dora Wempe of Marrig van der Werf.
Tel: 0182-519060
E-mail: dwempe@zogmh.nl / mvdwerf@zogmh.nl

Cursus ‘Werken met eigen ervaring als voorlichter’
Het doel van de cursus is:
·
Het leren beheersen van de vaardigheden die nodig zijn om als voorlichter namens de
ZOG MH te kunnen werken.
·
Het oefenen van het doen van je eigen verhaal, aangepast op verschillende voorlichting
situaties.
Korte beschrijving van de inhoud:
De cursus bestaat uit 7 lessen van 3 uur. In de cursus wordt aan de hand van theorie en
praktijkoefeningen gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden om voorlichtingen te kunnen
geven. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een goed voorlichtingsverhaal, het kunnen
communiceren met je publiek en het leren presenteren.
Voor wie:
Voor mensen die de basiscursus gedaan hebben (of op andere wijze deze kennis en vaardigheden
al bezitten) en die hun eigen ervaringen in willen zetten als vrijwilligers bij ZOG MH door het geven
van voorlichting. De voorlichtingen worden onder andere gegeven op scholen en bij gemeenten.

Meer informatie of vragen:
Dora Wempe
Coördinator project ervaringsdeskundigheid
Tel: 0182-519060
Email: dwempe@zogmh.nl
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Cursusaanbod
Cursus ‘verhaal op maat’
Het doel van de cursus is:
·
Het nog beter op maat kunnen maken van je eigen verhaal ten behoeve van voorlichtingen en
workshops.
·
Het leren ontwikkelen van workshops.
Korte beschrijving van de inhoud:
De cursus bestaat uit 4 lessen van 3 uur. In de cursus wordt op een creatieve manier gewerkt aan het
nog beter op maat kunnen maken van je eigen verhaal en aan het op maat ontwikkelen van een
workshop.
Voor wie:
Voor mensen die de cursus “Werken met eigen ervaring als voorlichter” al hebben afgerond.

Meer informatie of vragen:
Dora Wempe
Coördinator project ervaringsdeskundigheid
Tel: 0182-519060
E-mail: dwempe@zogmh.nl

Cursus “Werken op het Steun en Informatie Punt” (STIP)
Doel van de cursus:
Deze cursus heeft als doel je eigen mogelijkheden en vaardigheden op het gebied van
cliëntondersteuning uit te breiden, zodat je meer handvaten krijgt om je werk als ervaringsdeskundige
cliëntondersteuner op het STIP te doen.
Korte beschrijving van de inhoud:
De cursus bestaat uit 4 lessen van 3 uur
Met deze cursus willen we een basis leggen om als ervaringsdeskundige op het STIP te werken. Om
eraan bij te dragen dat cliënten de mogelijkheid hebben om, onafhankelijk van aanbieders en financiers, helder te krijgen wat de aard is van problemen en hoe deze opgelost kunnen worden.
Voor wie:
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang die de
basiscursus gedaan hebben (of op andere wijze deze kennis en vaardigheden al bezitten)en die de eigen ervaringen in willen zetten in cliëntondersteuning bij het STIP.

Meer informatie of vragen:
Katrien Croonen
Coördinator STIP
Tel: 0182-519060
E-mail: kcroonen@zogmh.nl
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Cursussen Project Herstel & Participatie

Cursus ‘Werken met eigen ervaring als ervaringscoach’
Een ervaringscoach heeft eigen ervaringen in de psychiatrie, verslavingszorg en/of maatschappelijke
opvang. Ervaringscoaches zijn opgeleid en beschikken over de vaardigheden om de eigen ervaringen
functioneel in te zetten in de ondersteuning van ervaringsgenoten in de thuissituatie.
Het doel van de cursus is
·
Inzicht krijgen in de taak, rol en functie van ervaringscoach.
·
Zicht krijgen op je kwaliteiten en vaardigheden die je hebt en die je nog mist in je rol van
ervaringscoach.
Korte beschrijving van de inhoud:
De cursus bestaat uit 5 lessen van 3 uur. In de cursus wordt meer uitleg gegeven over de rol, taak en
functieomschrijving van een ervaringscoach. Door middel van theorie afgewisseld met spelelementen
en werkvormen wordt geoefend met vaardigheden om de eigen ervaringen professioneel in te
kunnen zetten als ervaringscoach.
Voor wie:
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang die aan de slag
willen als ervaringscoach.

Cursus ‘Herstelervaringen gebruiken in cliëntondersteuning’
Doel van de cursus is:
·
Zicht krijgen op hoe herstelervaringen te gebruiken in de ondersteuning van ervaringsgenoten,
individueel of in groepen.
Korte beschrijving van de inhoud:
De cursus bestaat uit 5 lessen van 2,5 uur. In de cursus worden ervaringen met psychiatrie, verslaving en dak/thuisloosheid met elkaar gedeeld. Er wordt onderzocht wat de verschillende ervaringen
met elkaar gemeen hebben of juist waar de verschillen liggen. Wat werkt herstelbelemmerend en
bevorderend en wat zijn ervaringen met (zelf)stigma. Hoe kunnen deze eigen herstelervaringen en
die van groepsgenoten ondersteunend zijn bij de verschillende fases van herstel. Door middel van
theorie, verschillende werkvormen en huiswerkopdrachten gaan we hiermee aan de slag en krijg je
handvaten hoe je jouw herstelervaringen kunt gebruiken in de ondersteuning van ervaringsgenoten,
individueel of in groepen.
Voor wie:
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang die de eigen
ervaringen in willen zetten in cliëntondersteuning.
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Cursussen Project Herstel & Participatie
Cursus ‘Begeleiden herstelwerkgroepen’
Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep. Een herstelwerkgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal
10 deelnemers met psychische en/of verslavingsproblemen of dak/thuisloosheid. De Herstelwerkgroep
wordt begeleid door 2 ervaringsdeskundigen die zelf ervaring hebben met hertstellen van psychische
en/of verslavingsproblemen of dak/thuisloosheid.
Het doel van de cursus is
Inzicht krijgen in de rol van begeleider herstelwerkgroep.
Zicht krijgen op je kwaliteiten en op de vaardigheden die je hebt en die je nog mist in je rol van
begeleider herstelwerkgroep.
Korte beschrijving van de inhoud:
De cursus bestaat uit 5 lessen van 3 uur. In de cursus ‘begeleiden herstelwerkgroepen’ wordt meer uitleg
gegeven over de achtergrond, opbouw en werkwijze van de herstelwerkgroep. Door middel van theorie
afgewisseld met spelelementen en werkvormen wordt geoefend met vaardigheden voor het begeleiden
van een groep en het functioneel eigen ervaringen inzetten.
Voor wie:
Mensen met eigen ervaring in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang die aan de slag
willen als begeleider herstelwerkgroepen.

Meer informatie of vragen over de cursussen die vallen onder het project ‘Herstel en
Participatie kun je terecht bij:
Marrig van der Werf
Coördinator Herstel en Participatie
Tel: 0182-519060 | 06 – 16 70 19 69
E-mail: mvdwerf@zogmh.nl
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Vacatures vanuit Project Herstel & Participatie
Begeleider herstelgroepen (op vrijwillige basis, voor 4 uur per week)
Herstelgroep
Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep. Een herstelwerkgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10
deelnemers met ervaringen in de GGZ, verslavingszorg en-of maatschappelijke opvang.
Een Herstelwerkgroep wordt begeleid door 2 ervaringsdeskundigen.
In Midden Holland gaan er nieuwe herstelgroepen starten. Voor deze uitbreiding zijn we op zoek naar
ervaringsdeskundigen die opgeleid willen worden in het begeleiden van herstelgroepen.
Wat vragen wij van jou:
·
Eigen ervaringen in de GGZ verslavingszorg en/of maatschappelijk opvang
·
Zelf deelgenomen aan een herstelwerkgroep
·
(Enige) ervaring met het begeleiden van groepen
·
De cursus ‘Werken met eigen ervaring’ gevolgd is een pré
Wat kunnen wij jou bieden:
·
Opleiding in het begeleiden van herstelgroepen
·
Intervisiebijeenkomsten met andere begeleiders herstelgroepen.
·
Een goede leerervaring
·
Onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding
·
Een prettige en uitdagende en stimulerende werkomgeving
·
Mogelijkheid tot volgen van aanvullende cursussen indien van toepassing

Ervaringscoach (op vrijwillige basis, minimaal 4 uur per week)
Een ervaringscoach heeft eigen ervaringen in de psychiatrie, verslavingszorg en/of maatschappelijke
opvang. Ervaringscoaches zijn opgeleid en beschikken over de vaardigheden om de eigen ervaringen
functioneel in te zetten in de ondersteuning van cliënten in de thuissituatie. Een ervaringscoach motiveert
en ondersteunt de cliënt op diverse levensgebieden.
Werkzaamheden van een ervaringscoach
·
Een bondgenootschap aangaan met de cliënt (een maatje zijn op gelijkwaardig niveau)
·
In het contact herkenning en erkenning bieden voor deelnemers.
·
De drempel verlagen om ondersteuning te vragen of aanvaarden.
·
Het bieden van praktische en adequate herstelondersteuning
·
Het vervullen van een voorbeeldfunctie waaruit deelnemers hoop en inspiratie kunnen putten.
·
Ondersteuning bieden in het tegengaan van (zelf)stigma.
Wat kunnen wij jou bieden:
·
Opleidingstraject tot ervaringscoach
·
Intervisiebijeenkomsten met andere ervaringscoaches
·
Een goede leerervaring
·
Onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding
·
Een prettige en uitdagende en stimulerende werkomgeving
·
Mogelijkheid tot volgen van aanvullende cursussen indien van toepassing
Meer informatie:
Neem contact op met: Marrig van der Werf, coördinator Herstel & Participatie,
E-mail: mvdwerf@zogmh.nl of Tel: 0182 – 51 90 60 / 06 – 16 70 19 69
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Herstelgroepen

Het project herstel & participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, GGZ MH, Parnassia groep en de
ZOGMH. Het project heeft als doelstelling herstel toegankelijk te maken voor iedereen en het liefst zo dicht
mogelijk in de buurt. De ruimte krijgen om naar eigen mogelijkheden te kunnen werken aan je herstel zal leiden tot meer participatie.

Nieuw!!! Herstelgroepen Midden Holland
Herstel
Herstel staat voor een proces waarbij nieuwe zin en betekenis in het leven ontstaat na psychische- of
verslavingsproblemen en of dak/thuisloosheid. De weg van herstel is er een van vallen en opstaan en
verloopt voor iedereen anders. Herstellen is niet iets wat een ander voor je kan doen. Herstellen doe je
zelf. Wel is daar soms ondersteuning bij nodig. Herstellen betekent dat je functioneert op de hoogst
haalbare manier van dat moment.

Herstelgroep
Een herstelgroep is een zelfhulpgroep en bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers met een
kwetsbaarheid en komt eens in de 2 weken bij elkaar. Door ervaringen met elkaar te delen kan herkenning en begrip ontstaan, kan men zich gesterkt voelen en kunnen nieuwe inzichten worden gevonden.
De Herstelwerkgroepen worden begeleid door ervaringsdeskundigen, zij zijn opgeleid in het begeleiden
van groepen en het functioneel eigen ervaringen inzetten.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin
verwachtingen over en weer besproken worden.
Voor het volgen van een herstelgroep is geen indicatie nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor vragen of meer informatie
Marrig van der Werf
Coördinator project Herstel en Participatie
Tielweg 3, 2803 PK Gouda
Tel: 0182-519060 | 06 –167019 69
E-mail: mvdwerf@zogmh.nl
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Herstelgroepen

Herstelgroepen Midden Holland

Herstelgroep Nederlek
Voor wie:
Voor iedereen die gemotiveerd is om te werken aan zijn/haar herstel.
Waar:
Lekkerkerk
Start groep:
April/mei 2015
Aanmelden:
Carla Kok: herstelgroepnederlek@outlook.com of
Stichting WON, Inge Bonhof, i.bonhof@stichtingwon.nl, 0180-522045
Herstelgroep Waddinxveen
Voor wie:
Voor iedereen die gemotiveerd is om te werken aan zijn/haar herstel.
Waar:
Waddinxveen
Start groep:
April/mei 2015
Aanmelden:
Nellie, herstelgroepwaddinxveen@gmail.com
Zelfhulpgroep ‘omgaan met zelfbeschadiging voor jongeren’
Voor wie:
Voor jongeren die wens hebben om te stoppen met zelfbeschadiging of gestopt zijn
en dat vol willen houden
Waar:
Speelwinkel, Gouda
Start groep:
20 mei 2015
Aanmelden:
Christine de Haan, zelfhulpgroep.gouda@gmail.com
Zelfhulpgroep ‘afkicken en herstellen voor jongeren’
Voor wie:
Voor jongeren die de wens hebben om te stoppen met hun verslaving of gestopt
zijn en dat vol willen houden
Waar:
Speelwinkel, Gouda
Start groep:
Mei 2015
Aanmelden:
Inge Mastwijk, afkickenenherstellen@gmail.com
Allochtone vrouwengroep ‘Samen in gesprek maakt sterk’
Voor wie:
Vrouwen met andere culturele achtergrond die kortere of langere tijd in Nederland
zijn en nog niet of onvoldoende de weg in de Nederlandse samenleving kennen en/
of hebben gevonden en daardoor belemmeringen ervaren in het dagelijks leven.
Waar:
Gouda
Start groep:
April/mei 2015
Aanmelden:
Chahida El Mossaoui en Khadija Caouch, deelnemen@outlook.com
Herstelgroep GGZ MH ‘op eigen kracht verder na een opname’
Voor wie:
Voor iedereen die recent een opname heeft gehad bij GGZ MH en die na een opna
me de draad van het leven weer probeert op te pakken en aan de slag wil met
het
eigen herstel
Waar:
Jac. P Thijsselaan 45, Gouda
Start groep:
11 mei 2015
Aanmelden:
herstelgroepggzmh@gmail.com of neem contact op met
Suzanne van Groningen, s.vangroningen@ggzmiddenholland.nl, T 0182 563700
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Adressen en Meetings
Vanuit de ZOG MH:
STIP Gouda (voor Midden Holland)
Tielweg 3, Gouda
0182 - 54 98 13
mail: stipgouda@zogmh.nl
open inloop
ma t/m vrij 11.00 tot 15.00 uur
STIP op locatie:
Ondersteuningshuis
Voor cliënten van de voedselbank
Stationsplein 6, Gouda
Donderdag 14.00-15.30 uur
STIP op locatie:
Praatcafé: “Geen Cent Teveel’’
Blekersingel 78, Gouda
Woensdag 10.30-12.30 uur
STIP op locatie:
Hoge Gouwe 65 (Dak-en thuislozen)
Elke dinsdag (gehele dag)
Aart Jongejan
Spreekuur allochtonen Gouda
Tielweg 3, Gouda
Donderdag 10.00-12.00 uur
0182-519060
mail: nouraddin@zogmh.nl
Of vrijdag 09:00-12:00
Op locatie:
Nelson Mandela Centrum, Wilsonplein 2
Spreekuur allochtonen Krimpenerwaard
Op locatie: Oranjeplaats 45B, Schoonhoven
Eerste woensdag van de maand
13.00-16.30 uur

Cocaine Anonymous
Werkgroep Gouda
Boelekade 3, 2806 AS Gouda
Open bijeenkomst:
woensdag: 20.00 uur
06-20611419 of
06-33626971

Vanuit Ypsilon: (familie)
Mantelzorgspreekuur Tielweg 3
Alleen op afspraak.
telefonisch via 0182-352140,
Anneke de Vries, of via mail
wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl
(0f via STIP)
Gespreksgroep Ypsilon
Elke derde woensdag van de even
maand, 20:00- 22.00 uur
Thijsselaan 45 Gouda
Wies van den Nieuwendijk
wiesvandennieuwendijk@ziggo.nl

Overig
Kwintes Autisme-soos
Paradijs 2, Gouda
Om de 2 weken op vrijdagavond
Programma :
http://www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda_-_soos
REAKT Eetcafé
Elke avond eetcafé
vanaf 17.00 uur
Hoge Gouwe 65.
Gouda (ma t/m vrij)

De straatadvocaat: Aart Jongejan
Tielweg 3, Gouda
06-22144689
mail: straatadvocaat@zogmh.nl
Maandag en donderdag

Zelfhulpgroepen
Anonieme Alcoholisten
Werkgroep ‘Nieuw Begin’
Industriestraat 1a, Gouda
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