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

    Vooraankondiging Week van de Psychiatrie 2014 
      ‘Baas in eigen leven!?” 

De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert ieder jaar de Week van 
de Psychiatrie. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LOC 
Zeggenschap in zorg, Anoiksis, de Vereniging Manisch Depressieven en 
Betrokkenen, de Depressie Alliantie, RCO De Hoofdzaak en HEE. 
 
De week gaat op 24 maart 2014 van start met de Breingeindag. Jaarlijks is 
er tijdens deze week extra aandacht voor mensen die te maken hebben 
met psychische problematiek, verslavingsproblematiek en dak- en thuis-
loosheid. Dit gebeurt onder meer door activiteiten in het land. 
  
De Week van de Psychiatrie is dit jaar van 24 tot en met 30 maart 
2014. Deze 40e editie heeft als thema ‘Baas in eigen leven?!’.                    
Uitgangspunt is dat personen met psychische problematiek zoveel als 
mogelijk regie kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven. 
 
Onderliggende vraag daarbij is wat deze personen zelf kunnen doen om 
(weer) baas over hun leven te worden, om hun maatschappelijke verant-
woordelijkheden en rol(len) op te pakken en hieraan, als volwaardig burger, 
mee te doen. Herstellen doe je in principe zelf, maar meestal in samen-
werking met anderen. Dat leidt tot de vraag welke faciliterende rol anderen 
daarbij kunnen/moeten spelen: familie, mantel-
zorgers, hulpverleners, welzijnswerkers, buurt-
genoten, wooncorporaties, politie, huisartsen, 
gemeenten, zorgverzekeraars.  
De Week van de Psychiatrie 2014 richt zich dan 
ook uitdrukkelijk op deze groep, dit alles binnen 
de context van de veranderingen binnen en rondom de zorg en de door de 
overheid gepropageerde ‘participatiesamenleving’. 
 
Kijk voor meer informatie op www.weekvandepsychiatrie.nl  
 
De ZOG MH gaat tijdens deze week ook allerlei leuke en zinvolle activi-
teiten organiseren. In onze volgende Cliëntenkrant die begin maart ver-
schijnt kunt u lezen hoe, waar en wanneer u aan deze gratis activiteiten 
kunt deelnemen. Heeft u nog leuke ideeën, laat het ons weten! 

 
Bestuur, alle medewerkers   
en vrijwilligers van de ZOG 
MH wensen u een gezond en 
voorspoedig 2014 !!! 
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Op 26 november 2013 hebben de mensen die de cursus “Werken met Eig-
en Ervaring” hebben gedaan deze met succes afgerond. Zij kregen hun cer-
tificaat uitgereikt en gaan in het nieuwe jaar als Voorlichter voor de ZOG MH 
aan de slag. Wij wensen ze hierbij veel succes! 

Nieuwe Voorlichters aan de slag! 

 
Een ervaringscoach heeft eigen ervaringen in de psychiatrie, verslavings-
zorg en/of maatschappelijke opvang. Ervaringscoaches zijn opgeleid en be-
schikken over de vaardigheden om de eigen ervaringen functioneel in te zet-
ten in de ondersteuning van cliënten in de thuissituatie. Een ervaringscoach 
motiveert en ondersteunt de cliënt op diverse levensgebieden. 
 
De rol van een ervaringscoach       
 
            - Een ervaringscoach gaat een bondgenootschap aan met de cliënt 
  (een maatje zijn op gelijkwaardig niveau)   
 - Een ervaringscoach biedt in het contact herkenning en erkenning 
  voor cliënten en verlaagt daardoor de drempel om ondersteu-
  ning te vragen of aanvaarden. 

 - Door de inbreng van ervaringskennis is het mogelijk cliënten meer    
 praktische en adequate steun te geven die beter aansluit bij 
 zijn of haar behoefte.  

  - Ervaringscoaches vervullen een voorbeeldfunctie waaruit cliënten 
 hoop en inspiratie kunnen putten.  

  - Een ervaringscoach kan vanuit eigen ervaring ondersteuning bie-
 den in het tegengaan van (zelf)stigma.  

 
Opleiding 
Voordat de eigen ervaringen als ervaringscoach ingezet kunnen worden, 
wordt een opleidingstraject aangeboden, waarin er geoefend wordt met be-
nodigde vaardigheden. Daarnaast worden er regelmatig intervisiebijeenkom-
sten georganiseerd met het team van ervaringscoaches. Ervaringscoaches 
krijgen een vrijwilligersvergoeding. 
 
Aanmelden 
Heb je interesse om je ervaringen in te zetten als ervaringscoach, heb je 
vragen of wil je meer informatie neem dan contact op met Marrig van der 
Werf, bereikbaar via e-mail mvdwerf@zogmh.nl of op vrijdag telefonisch, 
met telefoonnummer 0182-519060.  

ZOG MH zoekt mensen die opgeleid en ingezet  
 willen worden als Ervaringscoach  

Wil je ervaringscoach 
worden? Neem dan 
contact op met Marrig 
van de Werf, email: 
mvdwerf@zogmh.nl 
of bel op vrijdag 0182-
519060 
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Voor meer informatie bent u 
welkom bij het STIP,  
bereikbaar van maandag  
t/m vrijdag van 11.00 tot 15.00 
uur op: 
 
Tielweg 3, Gouda 
 
tel.nr: 0182 - 549813  
of  per e-mail:  
stipgouda@zogmh 

Veranderingen uitbetaling huurtoeslag 2014 
 
Vanaf 1 december 2013 wordt de huurtoeslag niet langer overgemaakt aan 
de woningbouwvereniging, maar moet u zelf zorgdragen voor de betaling 
van het volledige huurbedrag. In Gouda betekent dit een verandering voor 
huurders van Woonpartners. 
Huurders van Mozaïek Wonen krijgen al langer de huurtoeslag op hun eigen 
rekening, dus voor hen verandert er niets. 
Rond de 20e van ieder maand zal de huurtoeslag worden uitbetaald.  
Dit betekent voor u dat u dit bedrag moet reserveren om op de 1e van de 
volgende maand de huur te kunnen betalen. Houdt u hier vooral rekening 
mee, zodat u niet in de problemen komt, omdat het bedrag ergens anders 
aan uitgegeven wordt dan waar het voor bestemd is.  
 
Digitale boodschap van Microsoft LET OP !!! 
 
Wanneer er op uw computer een boodschap verschijnt van Microsoft over 
aanpassingen van uw computer, klikt u dit dan gerust weg. 
Er wordt gevraagd of u wilt meewerken aan de verbetering van het program-
ma, waardoor u gegevens van uzelf doorgeeft. Vervolgens wordt u gebeld. 
Men zegt dat er een en ander in uw computer moet worden aangepast. Men 
is zeer bereid om u daarbij te helpen. Uiteindelijk zal blijken dat men uit is op 
uw wachtwoorden en doordat u samen aan de pc zit kan uw computer wor-
den overgenomen en uw wachtwoord veranderd worden zonder dat u daar 
nog grip op heeft. 
Vooral niet doen dus! Bij navraag bij Microsoft wordt ook met klem bena-
drukt dat zij nooit iemand telefonisch zullen benaderen en het dus duidelijk 
geen medewerkers van Microsoft zijn waar u mee in gesprek komt. De per-
sonen die bellen zijn alleen uit op uw wachtwoorden en gegevens!  
 
Geld Terug Regeling 
 
De Gemeente Gouda vindt het belangrijk dat burgers met een laag inkomen 
mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten.  
Met deze regeling kunt u (een deel van) dergelijke kosten vergoed krijgen 
De Geld Terug Regeling is een vergoedingsregeling voor huishoudens met 
een laag inkomen en dan alleen voor kinderen tot en met 18 jaar, mensen 
met een AOW of  chronische ziekte of handicap.  
Vanaf 1 januari 2014 kunt u deze regeling bij de Gemeente Gouda aan-
vragen. Alle informatie kunt u vinden op de website www.gouda.nl/
geldterugregling. Ook het aanvraagformuier kunt u hier downloaden. 
 
Nieuwe ervaringsdeskundigen op het STIP 
 
Sinds oktober jl. hebben we versterking in ons team van drie nieuwe ervar-
ingsdeskundigen .Nico de Hoog, op de woensdagochtend in Het Praatcafe  
Geen Cent te veel” en op de vrijdag op de Tielweg.  
Lotte Klene op de dinsdag en Betty de Jong op de woensdag op de Tielweg. 
We wensen ze hierbij veel succes! 

STIP Nieuwsflitsen 



Wil je ook je persoonlijke    
ervaring delen?  

Neem dan contact op met de 
ZOG MH, Janny Pak, tel.nr. 
0182-519060,  email: 
j.pak@zogmh.nl        

In december 2013 hebben we afscheid genomen van Emmy van der Zant, 
zij heeft 12 jaar bij het STIP gewerkt als ervaringsdeskundige. Met veel ple-
zier verzorgde zij het lotgenotencontact. Emmy is kortgeleden ook 60 jaar 
geworden, wat een mijlpaal is. Zij vond het een goed moment om de over-
stap te maken naar iets nieuws. 
 
Emmy vertelt: ”Als ervaringsdeskundige probeerde ik zo goed mogelijk te 
luisteren naar de cliënt, hem/haar te begrijpen en in te leven. Daarbij maak-
te ik gebruik van mijn eigen ervaringen, herstel en inzichten tijdens 1 op 1 
gesprekken. Ik bood  de cliënt steun en samen zochten we mogelijkheden 
om haar/hem verder te helpen. Dit “lotgenotencontact”  was voor mij heel 
waardevol, het gaf mij veel voldoening iets te betekenen voor mijn mede-
mens. Ook mijn collega’s waren heel belangrijk en niet te vergeten de ver-
gaderingen e.a. en het leeswerk waardoor ik me scherp hield.” 
 
Emmy maakt de overstap naar Kwintes, een nieuwe uitdaging die aansluit 
bij haar wens om zich in te blijven zetten voor cliënten. Zij bedankt alle  
cliënten en haar collega’s voor de fijne samenwerking en het vertrouwen.  
Emmy is voor haar jarenlange inzet benoemd tot Erelid van het STIP!      
Wij bedanken Emmy voor haar inzet en wensen haar veel werkplezier bij 
Kwintes. 
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Cursus Cognitieve Fitness Kwintes (door Janny) 
 
Afgelopen zomer heeft Thea Brandsen deze cursus gedaan, zij  is er erg 
enthousiast over en vertelde mij het onderstaande: 
De cursus Cognitieve Fitness van Kwintes werd, in samenwerking met Par-
ticipe, gegeven in buurthuis De Kade en was voor cliënten van Kwintes en 
voor buurtbewoners. De cursus werd gegeven door twee medewerkers van 
Kwintes die daar voor opgeleid zijn en bestond uit 15 bijeenkomsten van 
twee uur. De kosten waren minimaal, voor cliënten ging het via hun indica-
tie Zorg zonder verblijf en eventuele eigen bijdrage, buurtbewoners betaal-
den € 3 euro per keer. 
 
Thea vertelde me dat tijdens de cursus je fitheidsgraad (lichaam en geest) 
verbetert: je activeert bv. je linker en rechter hersenhelft  door woordspelle-
tjes, zij heeft geleerd te jongleren met drie balletjes een voor beter even-
wicht. Ook ballonnen bij elkaar wegslaan was een oefening, en (bijv.) in 
een keukenkast kijken wat je ziet staan en het met dichte deur nog weten! 
Het gebruikte spelmateriaal mocht je steeds meenemen om thuis mee te 
kunnen oefenen. Doel van de oefeningen is steeds: het verbeteren van je 
conditie, zowel lichamelijk als geestelijk, evenwicht in links en rechts, ba-
lans in denken en bewegen. Door hoofdspellen en lichamelijke oefeningen 
steeds te herhalen leer je bewuster omgaan met situaties. 
 
Thea moest eerst wel een drempel over; die werd verlaagd door eerst sa-
men iets te drinken. De cursus heeft  haar veel opgeleverd, zoals zij zegt: 
“Elke stap buiten de deur (drempel) doe je zelf, door de cursus kreeg ik een 
positieve duw; ik heb geleerd meer in het hier en nu te leven; ik heb meer 
zelfvertrouwen; ik ben me er beter van bewust hoe ik met situaties omga,  
in de maatschappij sta en voel me evenwichtiger.”  
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Kerstbijeenkomst in de Goudse Schouwburg 
 
Op 19 december 2013 waren alle cliënten en medewerkers van Kwin-
tes in de regio Midden-Holland welkom in de Goudse Schouwburg 
voor een feestelijke kerstbijeenkomst.  
 
Vanaf 15.30 u werden cliënten ontvangen door de regiodirecteur en gast-
heer van deze middag, Bert van Eijk. Na het openingswoord in de theater-
zaal kon iedereen genieten van de muzikale kwaliteiten van de Kwintes-
band en optredens van Jeroen Regtien, circusartiest en jongleur. 
Na dit feestelijke programma was het tijd om te genieten van een heerlijk 
buffet, bereid door cliëntinitiatief KooKunst in de keuken van de Schouw-
burg. Achter het buffet stond o.a. Judith Willemen, (beleidsmedewerker 
Wmo gemeente Gouda, Afdeling Maatschappelijk Beleid) klaar om mensen 
te helpen bij het opscheppen van allerlei heerlijkheden. 
Na afloop van de feestelijkheden was er voor  alle bezoekers een klein pre-
sentje, heerlijke chocolaatjes van PUUR Gouda, feestelijk ingepakt door 
bezoekers van de Gouwe Hoek. 
 
 
Verhuizing vanaf de Hoge Gouwe naar…. 
 
Vanaf 1 januari 2014 heeft Kwintes geen kantoorruimte meer aan de 
Hoge Gouwe, dit betekent dat ook de Cliëntenraad in het vervolg op 
een andere locatie bijeen zal komen.  
Momenteel wordt hard gewerkt aan het uitvoeren van alle verhuis- en ver-
bouwingsplannen. Het kantoor aan de Lekkenburg in Gouda is inmiddels 
gereed, tijdelijk kunnen de medewerkers vanaf de Hoge Gouwe en ook de 
Cliëntenraad hier terecht. Daarnaast wordt hard gewerkt aan een nieuwe 
locatie aan de Blekerssingel; het is de bedoeling dat hier een Clubhuis ge-
start gaat worden, gerund door cliënten, met daarnaast nog ruimte voor 
een aantal medewerkers van Kwintes en voor de Cliëntenraad. We hopen 
hier vanaf maart 2014 terecht te kunnen, meer info volgt t.z.t. 
 
 
Kort een aantal punten van gesprek vanuit de Cliëntenraad 
 

Gebiedsgericht werken; om zo efficiënt mogelijk haar medewer-
kers in te zetten, heeft Kwintes een plan gemaakt waarin wordt om-
schreven dat medewerkers zo veel mogelijk worden verbonden aan 
een bepaald gebied, o.a. om reistijd en -kosten te besparen en om 
een optimale samenwerking met de andere instanties in dat gebied 
te kunnen benutten. 

Jaarplan 2014; een afvaardiging van de Cliëntenraad heeft actief 
meegedacht in het tot stand komen van het jaarplan 2014 voor de 
regio. 

Scholing; op 2 december 2013 is er een cursus georganiseerd 
voor de leden van cliëntcommissies waarin zij handvatten kregen 
aangereikt voor deelname aan sollicitatiegesprekken met nieuwe 
medewerkers. 

Lia van Luik 
Ondersteuner regioraad Midden-
Holland 
Tel. 06 27071923 
Email: l.vanluik@kwintes.nl 
 

Regioraad Midden-Holland 
Lekkenburg 2/VP 
2804 XC  Gouda 
Email:  
regioraadMH@kwintes.nl 
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Bron: www.rijksoverheid.nl dd. 29-11-13 
 
Vanaf 1 januari 2014 verandert een aantal dingen in de zorg. Het ver-
plicht eigen risico wordt € 360. Er komt een ruimere vergoeding voor 
psychologische hulp. Landelijke inkomensregelingen voor financiële 
compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten gaan over naar 
de gemeenten. Ook verandert de geestelijke gezondheidszorg. Hieron-
der staan alle belangrijkste veranderingen in de zorg in 2014 op een rij. 
 
In 2014 gaat het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering omhoog van 
€ 350 naar € 360. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. 
Verzekerden onder de 18 jaar betalen geen eigen risico (en ook geen pre-
mie). De zorgtoeslag compenseert onder andere het verplicht eigen risico. 
Het verplicht eigen risico in de basisverzekering geldt niet voor huisarts, ver-
loskundige zorg en kraamzorg. 

Ruimere vergoeding voor psychologische hulp 
Vanaf 2014 vergoeden verzekeraars alle behandelingen met een eerstelijns 
psycholoog. In 2013 waren dat maximaal vijf gesprekken. Heeft u meer zorg 
nodig dan de vijf gesprekken van uw behandelaar? Dan vergoeden zorgver-
zekeraars deze gesprekken. Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding an-
ders regelen. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of 
neem contact op met uw verzekeraar.                                                        
Vanaf 2014 vervalt de eigen bijdrage voor psychologische hulp. Ook de ei-
gen bijdrage voor een internetbehandeltraject vervalt per 1 januari 2014. 

Minder zorgtoeslag in 2014 
Uw zorgtoeslag wordt in 2014 lager. De overheid gaat dit jaar namelijk min-
der bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering. Als u een laag inko-
men heeft, krijgt u een tegemoetkoming in de zorgkosten. Hoe lager het in-
komen, hoe hoger de zorgtoeslag. Voor alleenstaanden geldt in 2014 een 
maximuminkomen van € 28.482. Voor partners geldt een maximuminkomen 
van € 37.145. De maximum zorgtoeslag is voor alleenstaanden € 865. Voor 
meerpersoonshuishoudens is deze € 1.655. 

Pgb-tarieven voor persoonlijke verzorging omlaag 
Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? De pgb-tarieven zijn in 2014 
even hoog als in 2013. Maar de pgb-tarieven voor persoonlijke verzorging 
en begeleiding gaan in 2014 met 5% omlaag. Ook wordt het tarief voor hulp 
van niet-professionele zorgverleners lager, maar dat geldt alleen voor nieu-
we cliënten. U vindt de pgb-tarieven op de website van het CVZ. 

Veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg 
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verandert in een stelsel met een 
‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Heeft u psycho-
logische hulp nodig? Dan gaat u eerst naar de huisarts. De huisarts maakt 
een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen. Als het no-
dig is, verwijst de huisarts u door naar de basis GGZ of gespecialiseerde 
GGZ. 

Veranderingen in de zorg in 2014  



Geen ruimte in mijn hoofd 
voor positieve gedachten. 
Alleen ’t negatieve 
durf ik te verwachten. 
 
De angst blijft toenemen, 
vechten om te overleven. 
Automutilatie: 
door wanhoop gedreven. 
 
Wanneer komt er ’n einde 
aan mijn angst en onzekerheid? 
Zal ik echt ooit leven, 
van pijn en depressies bevrijd? 
 
Wat ik nu weet, wist ik toen nog niet. Dat het voorbij zou gaan. Dat is iets 
wat hoop geeft. 
Hoe moeilijk de dingen soms ook lijken of zijn. Het gaat nu goed, daar ben ik 
heel dankbaar voor. En als het een keer minder gaat, accepteer ik dat ook. 
Ik moet er wel voor (blijven) zorgen dat ik voldoende nachtrust heb e.d., 
maar daar valt mee te leven. Ik zou die zwarte periode in mijn leven nooit 
over willen en kunnen doen, maar door wat ik heb meegemaakt ben ik wel 
die ik nu ben. En dat is goed.  
 

Wie vind jij een Toffe Peer of met wie heb jij een Appeltje te schillen? 
Het is niet altijd eenvoudig om een weg te vinden wanneer je te maken krijgt 
met psychische en/of verslavingsproblemen. De juiste hulp en ondersteu-
ning krijgen waarin je je eigen regie kunt voeren, die uit gaat van wat je wel 
kunt, is geen vanzelfsprekendheid.  
 
Iedereen kent het wel: soms heb je momenten of situaties waarin je een or-
ganisatie, een medewerker, een begeleider een Toffe Peer vindt, gewoon 
omdat ze net wat extra’s voor je doen, je gezien of gehoord wordt. Of soms 
heb je juist een appeltje te schillen omdat je niet gehoord of gezien wordt, je 
voor een dichte deur staat of door de bomen het bos niet meer ziet. 
 
Je kunt nu iemand nomineren! Hoe gaat het in zijn werk? 
1. Wie vind jij dat een Toffe Peer of een Appelschil verdient? Dit kan een 

organisatie zijn, een  begeleider, een loketmedewerker enz.         
2. Geef in een eigen voorbeeld aan waarom jij dat vindt. 
3. In een persoonlijk interview vragen wij jou om je motivatie toe te 

lichten. 
4. De genomineerde Toffe Peer of Appelschil vragen we om een reactie. 
5. De ZOG MH kiest uit de genomineerden een Toffe Peer of een  
 Appelschil en deze ontvangen de felbegeerde ZOG MH Toffe Peer of 

de gevreesde  ZOG MH Appelschil.  
 
Stuur je nominatie naar ZOG MH, Tielweg 3, 2803  PK Gouda, t.a.v.  
Janny Pak, tel.nr: 0182 - 519060 of  per e-mail: stipvrijwilliger@zogmh.nl 
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Bron: www.lpggz.nl dd. 15-10-13 
 
Landelijk Platform GGz neemt hulplijn over van SIRE-campagne 
SIRE kondigde tijdens de Landelijk Dag van de Psychische Gezondheid op 
10 oktober jl. aan dat de hulplijn voor mensen zónder psychische ziekte 
blijft bestaan. Op 1 november 2013, na afloop van de huidige SIRE-
campagne gericht op het doorbreken van het taboe op psychisch ziek zijn, 
neemt het Landelijk Platform GGz de hulplijn over.  
U kunt dus blijven bellen!!! 

LPGGz neemt hulplijn SIRE over 

Bron: www.ggz.nl  dd  18-11-13 
 
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en Ronald Koeman hebben de NIX18 
campagne afgetrapt in Feyenoordstadion ‘de Kuip’. De NIX18 campag-
ne maakt jongeren duidelijk dat het heel gewoon en eenvoudig is om 
voor je achttiende niet te roken en te drinken.                                       
‘Per 1 januari 2014 is er één heldere leeftijdsgrens voor de verkoop van zo-
wel tabak als alcohol, maar het aanpassen van de wet is pas stap één. Een 
nieuwe sociale norm is stap twee. Deze campagne is een prachtig begin om 
daar met z’n allen de schouders onder te zetten: niet roken en niet drinken 
voor je achttiende!’ 

Verhalen BN’ers op www.nix18.nl 
Dat een nieuwe sociale norm belangrijk is, realiseren zich ook tientallen be-
kende Nederlanders. Brownie Dutch psycholoog Reint Jan Renes, Quinty 
Trustfull, ‘veelmoeder’ Samantha Baumgard en Ronald Koeman. Zij vertel-
len op www.nix18.nl hun verhaal over niet roken en niet drinken voor je acht-
tiende. De verhalen dienen als inspiratie voor jongeren én hun ouders om 
hiermee om te gaan. 

Bron: www.lpggz.nl dd.  14-10-13 
 
Vindt u dat e-health bijdraagt aan empowerment en zelfmanagement van 
ggz-cliënten? Wat is uw mening over deze digitale zorgvormen?  
Het Landelijk Platform GGz zoekt ggz-cliënten en naasten die actief willen 
meedenken over e-health. We vinden namelijk dat ggz-cliënten en naasten 
invloed moeten hebben op de digitale zorgvormen die worden ontwikkeld. 
 
Het gaat om vragen zoals ‘Wat werkt voor wie en wat werkt niet?’ en ‘Wat is 
empowerend voor de cliënt?’ Doe & denk mee! Meedoen kan op twee ma-
nieren: door een vragenlijst in te vullen en/of door deelname aan een groep-
sinterview. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:  
info@ehonad.com . Het hele artikel kunt u lezen op www.lpggz.nl 

www.nix18.nl 
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Nieuwe website ‘Kansen op werk’ !!! 
 
De website www.kansenopwerk.nl geeft informatie over het gelijknamige 
project. Kansen op werk biedt ondersteuning aan jongeren en volwassen 
met een psychische aandoening die graag weer aan het werk willen. De site 
richt zich zowel op kandidaten die een werkervaringsplaats zoeken als werk-
ervaringsplaatsaanbieders.  
Voor mensen met een psychische aandoening  
Kansen op werk biedt ondersteuning aan jongeren en volwassen met een 
psychische aandoening die graag weer aan het werk willen. Er wordt gepro-
beerd deze mensen via een werkervaringsplaats, bij voorkeur binnen cliën-
tenorganisaties maar andere plaatsen zijn ook mogelijk, naar betaald werk 
toe te leiden.  
Belangstelling voor een werkervaringsplaats?  
Op de website vind je informatie over de werkervaringsplaats en hoe je aan 
het project kunt deelnemen. Ook vind je er informatie over de vacatures die 
er zijn voor werkervaringsplaatsen en de landelijke training ‘Weer aan het 
werk…!’ Deze training volg je tijdens het jaar dat je de werkervaringsplaats 
hebt.  
Werkervaringsplaats te bieden?  
Een werkervaringsplaats kan bestaan uit diverse functies zoals secretariaat-
medewerker,  
receptionist, beleidsmedewerker, communicatiemedewerker, medewerker 
lotgenotencoördinatie, P&O medewerker, projectassistent, medewerker da-
tabank projecten, medewerker info en klachtenopvang, medewerker kunst-
veiling maar ook isolatiemonteur. Het gaat niet specifiek om het ontwikkelen 
van de zgn. ervaringsdeskundigheid binnen instellingen, ook al sluiten we dit 
niet uit. Ook hierover is informatie te vinden op de website.  
 
 
Ervaringswijzer.nl is een inspirerende website voor mensen met een ach-
tergrond in de ggz. Zo helpt de 'Keuzehulp' bij het maken van belangrijke 
behandelkeuzes: ga ik zelfstandig of beschermd wonen, zoek ik hulp of los 
ik het toch zelf op... En voor activiteiten, cursussen, prettige uitgaansgele-
genheden en lotgenotencontact bij jouw in de buurt, kun je terecht op de  
CliëntenAtlas.  
 
Kennisplein De Ervaringsdeskundige 
Iedereen die meer wil weten over ervaringsdeskundigheid kan vanaf nu te-
recht op het Kennisplein De Ervaringsdeskundige. Op deze interactieve 
website kan kennis worden gebracht en gehaald over de ontwikkeling van 
ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen en buiten de 
ggz. De site is bedoeld voor mensen die werken aan hun herstel of een an-
der daarin ondersteunen, voor werkgevers die ervaringsdeskundigen willen 
inzetten in de ggz of aangrenzende werkvelden en voor alle andere geïnte-
resseerden. Naast actuele informatie en concrete hulpmiddelen biedt de 
website de mogelijkheid tot debat en uitwisseling van ervaringsverhalen en 
praktijkvoorbeelden.                                                                                      
De ervaringsdeskundige.nl bestond al langer, maar is grondig vernieuwd tot 
een kennisplein waar werkgevers, ervaringsdeskundigen, cliënten, docen-
ten, uitkeringsinstanties en andere belangstellenden elkaar kunnen treffen. 

www.ervaringswijzer.nl 

www.deervaringsdeskundige.nl 

www.kansenopwerk.nl 
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Wilt u uw mening geven 
over de inhoud van deze 

krant of heeft u kopij 
voor de volgende 

cliëntenkrant?  
Neem dan contact op:  

 
Telefoon:  

0182 -  51 90 60  
of mail:  

clientenkrant@zogmh.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende 
cliëntenkrant verschijnt  

begin maart 2014 
weer via de mailbox 

 
 

 
 

Voor in uw  agenda  
 
Per 1 november 2013 is de ZOG MH 
verhuisd (incl. STIP) naar de  
Tielweg 3 te Gouda 
 
 
Weggeefwinkel GGZ IJssellaan 2 
in Gouda. Open 11.00 - 16.00 uur op za 
18 januari, 1 en 15 februari en 1 maart 
 
Kwintes Autisme-soos 
Eenmaal per twee weken op vrijdag-
avond, Paradijs 2, Gouda 
Programma zie: 
http://www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda_-_soos 
 
Sport Fit en Happy  
Di en do 15.20-17.00 uur in sporthal 
De Mammoet, Calslaan 101, Gouda 
Info: mail fitenhappy@kwintes.nl 
 
Narcotics Anonymous meeting 
Elke maandag 19.00-20.00 uur 
Jac. P. Thijsselaan 45 Gouda 
Roger    06-1331 3136  (informatie) 
Na-gouda@hotmail.com  
N.A. Hotline 24/7 
Rotterdam 06-22349638 
 
AA Gouda 
Maandag en donderdag 
0182-519712 
 
Anonieme Alcoholisten Gouda 
Woensdag 
Groep door/voor verslaafden  
Info Remko: 06-33626971 
Landelijke hulplijn: 020-6817431  (24/7) 
 
CA (Cocaine Anonymous)  
Groep door en voor verslaafden die bij 
elkaar komen om te herstellen van hun 
verslaving 
Info: Rob 06-16540120 
Hulplijn: 06-10192770 
 
REAKT Eetcafé  
Elke avond eetcafé vanaf 17.00 uur Ho-
ge Gouwe 65 (€ 3,50) (zondag geslo-
ten) 
 
Alzheimer Theehuis 
Zorgcentrum Korte  Akkeren 
Bernardhof 400  Gouda  
 
Gratis uitjes in Gouda 
25-1 Kaas tekenen in De Waag 

STIP Gouda 
Tielweg 3,  
ma t/m vrij van 11.00 tot 15.00  
Spreekuur Belasting 
Alleen op afspraak! 
Spreekuur Ypsilon (familie) 
Stip Gouda, Tielweg 3 
Elke eerste donderdag van de oneven 
maand 13.30 - 15.00 uur 
STIP op locatie 
Praatcafe: Geen Cent Teveel 
Rozendaal 18, Gouda 
Woensdag 10.30-12.30  
Ondersteuningshuis 
Stationsplein 6 
Donderdag 14.00-15.30 uur 
 
Telefoon: 0182 - 54 98 13 
Internet: www.stipggz.nl 
e-mail: stipgouda@zogmh.nl 
 
Spreekuur voor allochtonen Midden 
Holland  
Tielweg 3 
Iedere donderdag 10.00-12.00 
Locatie:SWOS, Oranjeplaats 45B, 
Schoonhoven 
Iedere eerste woensdag van de maand 
van 13.00 uur tot 16.30 uur   
Telefoon:  0182-519060  
Email: nouraddin@zogmh.nl     
 
De straatadvocaat: Aart Jongejan 
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag:  
Tielweg 3, Gouda 
tel. 0182 - 51 90 60 of 06-22144689   of e-
mail: straatadvocaat@zogmh.nl 
 
Herstelgroep  
Om de vier weken, voor meer informatie 
neem contact op met Dora Wempe: 0182-
519060 
 
Gespreksgroep Ypsilon (familie) 
Elke derde woensdag van de even 
maand,19.30 - 22.00 uur, Thijsselaan 45, 
Gouda 
Mw. Cobi van Miltenburg 
tel: 0180-522562  
Dhr. Kor de Vries 0182-352140 
 
 
GGZ Midden-Holland 
De Veste, Ridder van Catsweg 300 
Voorlichtingsavond: 19.30-21.30 uur 
11 februari:  ADHD bij volwassenen 

 
 
 
 
 
 
 

De krant thuis 
ontvangen? 

 
Heeft u een e-mailadres 

dan sturen wij de  
cliëntenkrant graag  
digitaal naar u toe      

clientenkrant@zogmh.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


