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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 

 
Oproep jongeren met ervaring  
 
Heb je ……. 
• ervaring met verslavingservaring, psychische bijzonderheden, dak- en 

thuisloosheid en jeugdzorg? 
•  afstand ontwikkeld tot je eigen ervaringen en verleden? 
 
Kun je ……. 
• goed reflecteren op je eigen processen, ervaringen en situatie? 
• deel uitmaken van een groep jongeren die elkaar begrijpt, stimuleert en 

inspireert? 
 
Wil je ……. 
• in de toekomst voorlichtingen geven, gastlessen op scholen, meehelpen 

met workshops, adviseren aan gemeenten, zorg- en welzijnsorganisa-
ties? 

• je ervaringen en verhaal op een positieve manier leren inzetten? 
goede begeleiding krijgen hierbij en een passende opleiding tot erva-
ringsdeskundige? 
een door ZOG MH betaalde cursus volgen en je na de cursus in over-
leg af en toe inzetten voor ZOG MH? 

 
Geef je dan op voor ……. 
• de cursus Jongeren Werken Met Eigen Ervaring als Voorlichter. 

de 12 lessen van drie uur die wekelijks vanaf september gegeven wor-
den op de Tielweg 3 in Gouda en die eventueel ook ’s avonds gegeven 
kan worden.  

• een kennismakingsgesprek in mei, juni of juli met Dora Wempe. 
 
Meld je aan! 
Voor meer informatie over de cursus en/of voor een kennismakingsgesprek, 
kun je contact opnemen met Dora Wempe bereikbaar via email             
dwempe@zogmh.nl  of via het nummer van de ZOG MH: 0182-519060.  
Bekijk ook onze website: www.zogmh.nl 
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        Start nieuwe cursus: Jongeren werken met  
                     eigen ervaring als voorlichter 



 Cliëntondersteuning (O)GGZ in de WMO 2015  
 
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning zoals die onder andere nu door 
het STIP wordt gegeven, onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteu-
ning 2015 (Wmo). Gemeenten moeten er voor zorgen dat cliëntondersteu-
ning beschikbaar is voor alle burgers die maatschappelijke ondersteuning 
nodig hebben of problemen hebben op andere terreinen, b.v. op het gebied 
van Jeugd en gezin, werk, inkomen of schuldenproblematiek. Daarbij dienen 
gemeenten ook informatie, advies en kortdurende ondersteuning te geven 
over bijvoorbeeld zorg, wonen en onderwijs. Waar wij blij mee zijn is dat het 
belang van de cliënt centraal staat, dat er geen eigen bijdrage mag worden 
gevraagd en dat de cliëntondersteuning onafhankelijk blijft.  
 
Wat valt onder cliëntondersteuning? 
• Ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning die bij-

draagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het 
verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied 
van maatschappelijke ondersteuning, zorg, preventieve zorg, jeugdzorg, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen; 

• Dit kan informatie en advies, maar ook uitgebreide vraagverheldering en 
kortdurende en kort cyclische ondersteuning bij keuzes en problemen op 
diverse levensterreinen omvatten; 

• Clientondersteuners kunnen ook ingezet worden bij het uitvoeren van een 
onderzoek (om te bepalen of een algemene of maatwerkvoorziening pas-
send is) en bij alternatieve geschillenbemiddeling; 

• Clientondersteuners kunnen de positie van de burger versterken. 
Onafhankelijkheid: cliëntondersteuners werken vanuit hun professionele au-
tonomie in het belang van de burger. 

   ZOG MH Nieuws 
Pagi na 2  

Voor meer informatie advies en 
ondersteuning bent u welkom 
op het STIP 
 
Hoofdlocatie Tielweg 3: 
Op maandag tot en met vrijdag 
Open inloop van  
11.00 tot 15.00 uur  
 
In samenwerking: 
 
Met Kwintes  
Praatcafe “Geen Cent Teveel” 
Blekersingel 78, Gouda 
iedere woensdag 
Open inloop van 10.30 tot 12.30 
uur 
 
 
In het Ondersteuningshuis,  
Stationsplein 6 
Iedere donderdagmiddag  
Open inloop van 
14.00 tot 15.30 uur 
 
 
Telefonisch 
0182 - 549813  
 
Per e-mail:  
stipgouda@zogmh 
 

ZOG MH op facebook! 
ZOG MH is tegenwoordig ook te vinden op Facebook! 
Op deze site vind u actuele informatie over de organisatie en de activiteiten. 
Ook vind u relevante informatie over de geestelijke gezondheids-
zorg. U kunt u vinden als bedrijfspagina: ZOG MH 
Volgt u ons ook?  
 
Nieuwe cursus Ervaringsdeskundige voorlichter gestart 
Sinds begin mei is er weer een cursus gestart “Werken met eigen ervaring 
als voorlichter”, er zijn 13 personen gestart. 
 
Nieuwe cursus Ervaringscoaches gestart 
Begin april is er ook een cursus “Werken met eigen ervaring als ervarings-
coach” gestart, in totaal negen personen. 
 
We wensen alle cursisten veel succes en welkom bij de ZOG MH! 
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Nieuw project Herstel en Participatie 

Voor meer informatie 
 
Marrig van der Werf 
coördinator Herstel en 
participatie 
 
Tielweg 3 
2803 PK Gouda 
tel: 0182-519060 
mvdwerf@zogmh.nl 
 
 
 
 
 

Mogelijkheden creëren om herstel toegankelijk te maken voor iedereen.  
 
 
De toegang tot herstel zou niet afhankelijk mogen zijn van welke organisatie 
je begeleiding, behandeling of ondersteuning krijgt. Een van de mooie din-
gen aan het project Herstel en Participatie is dat er in gezamenlijkheid ge-
werkt wordt aan herstelondersteuning door:  
 
• Samenwerking tussen organisaties op het gebied van herstelgroepen 

en herstelgroepen uitbreiden in de regio Midden-Holland; 
• Opleiden, inzetten en ondersteunen van ervaringscoaches 
• Faciliteren van maatjescontact 
• Samenwerken in het bemiddelen naar vrijwilligerswerk in bedrijven in 

het kader van stigmabestrijding en kwartiermaken  
• Bevorderen cliëntgestuurde groepen 
• De organisatie van een event in het teken van herstel en participatie 
 
 
De weg van herstel en ervaringscoaches 
Herstellen van psychische en/of verslavingsproblemen is een weg van vallen 
en opstaan en verloopt voor iedereen anders. Herstellen doe je zelf. Iemand 
anders kan niet voor jou het bed uit komen, de fles laten staan, de kracht 
vinden om je kwetsbaarheid te accepteren, dat doe je zelf! Wel kan je daar 
soms ondersteuning bij gebruiken. De drempel verlagen, een luisterend oor, 
praktische informatie tips en  handvaten bieden, een klankbord, ervaringen 
delen of juist horen. Jij bepaalt zelf welke ondersteuning jij nodig hebt om de 
weg van herstel te bewandelen, soms te beklimmen of zo af en toe mis-
schien eens een pas op de plaats of een stapje terug te doen.  
 
Herstelwerkgroepen 
Momenteel wordt er hard gewerkt om te inventariseren welke organisaties er 
herstelwerkgroepen aanbieden en op welke manier dit gebeurt. Het doel is 
om herstelwerkgroepen toegankelijk te maken voor iedereen en het liefst zo 
dicht mogelijk in de buurt. Daarom worden er in de komende tijd in de regio 
Midden-Holland op verschillende plekken in gezamenlijkheid herstelwerk-
groepen opgezet. 
 
 
Wil je graag individuele ondersteuning in de weg van herstel, dan is een er-
varingscoach misschien iets voor jou. Een ervaringscoach biedt vanuit eigen 
ervaring herstelondersteuning bij jouw wensen.  
 
 
Momenteel worden er negen ervaringscoaches opgeleid eind mei zullen ze 
hiermee klaar zijn.  We wensen de nieuwe ervaringscoaches alvast veel 
succes met hun toekomstige werkzaamheden! 
 
Heb je zelf interesse om opgeleid te worden tot ervaringscoach neem dan 
contact op met Marrig van der Werf. 
 



Op 24 april is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning aangeno-
men . De fracties SGP, ChristenUnie, D66, PvdA en VVD stemden  in met 
de Wmo 2015. De stemming volgde na een intensief debat met staatssecre-
taris Martin van Rijn (VWS). 
 
Zie cliëntondersteuning Wmo 2015 bij STIP nieuws 
 
-http://www.invoeringwmo.nl   
-http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-
ondersteuning-wmo/nieuws 
-http://www.nu.nl/tag/wmo/ 

Breingeindag Almere 
Op maandag werd de week van de psychiatrie geopend door Annemarie 
Jorritsma op de landelijke Breingeindag in Almere. In het ochtend gedeelte 
werden verschillende perspectieven neergezet: Baas in eigen leven?! Pe-
tra van Buren, directeur ZOG MH heeft een presentatie gegeven vanuit het 
perspectief van regionale cliëntenorganisaties.In het middag gedeelte wa-
ren er workshops. Marrig van der Werf verzorgde daar samen met Kees 
Onderwater een workshop: Aan het stuur in de wijk. 
 
High Tea dak- en thuislozen met ambtenaren en wethouders 
Op de woensdagmiddag 26 maart vond in de Zalm de inmiddels bijna tra-
ditionele High Tea plaats voor mannen en vrouwen uit de maatschappelij-
ke opvang en een vertegenwoordiging van wethouders en beleidsambte-
naren uit Gouda en andere gemeenten uit de regio, zoals Bodegraven, 
Schoonhoven en Woerden. Zij werden namens ZOG MH welkom geheten 
door de straatadvocaat en Petra van Buren. Een twintigtal mensen geno-
ten van een goed verzorgde High Tea in de Zalm. De cliëntenvertegen-
woordiging bestond uit een aantal vrouwen uit de vrouwenopvang van 
Kwintes, zelfstandig wonende mannen afkomstig en doorgestroomd uit het 
Kompas, een net weer dakloze jongeman en een bewoner uit ’t Veerhuys. 
Sommigen van hen zijn actief als cliëntenraadslid, als ervaringsdeskundige 
of als deelnemer aan het daklozenoverleg. Dit betekent ook dat in het ge-
sprek over ‘baas in eigen leven zijn’ gebruik gemaakt kon worden van ei-
gen ervaringen van de deelnemers. De aftrap werd gedaan door Willem, 
die vertelde hoe hij dakloos geworden was en na een periode van opvang 
nu weer op zichzelf woonde. Hij benadrukte dat opvang nodig en nuttig is 
als je geen dak boven het hoofd hebt. Werken aan het weer zoeken naar 
woonruimte, je administratie of geldzaken op orde hebben en solliciteren 
naar werk gaat niet vanzelf en vraagt ook veel eigen inzet en zelf leren om-
gaan met teleurstellingen. Met dit verhaal in het achterhoofd werden in 
tweetallen of in kleine groepjes ervaringen en probleemsituaties bespro-
ken. Zo bleek dat ondank goede bedoelingen en inzet cliënt en begeleiders  

Het was voor wethouder 
Marion Suijker de laaste 
officiele bijeenkomst als 
wethouder van Gouda. 
 
Wij bedanken haar nog-
maals voor haar jaren-
lange inzte voor de 
doelgroepen in de (O)ggz 



Op donderdag 27 maart 2014 werd de themabijeenkomst “Baas in eigen 
leven” gehouden. Deze bijeenkomst stond in het kader van de Week van de 
Psychiatrie en werd voorgezeten door Dora Wempe, die als projectcoördi-
nator Ervaringsdeskundigheid aan de ZOG MH verbonden is. 
De middag werd begonnen door Betty de Vries, die een metaforisch verhaal 
over een doorgedraaid tomaatje hield. Dit verhaal is hieronder in een apart 
stukje opgenomen. 
Vervolgens werd er een diavoorstelling gegeven over het leven van een 
dakloze die leert met zijn dakloosheid om te gaan en hierin zelf zijn keuzes 
te maken met betrekking tot dingen zie hij voor zichzelf belangrijk vindt. Hij 
heeft de passie in zijn eigen leven zelf weer teruggevonden en is inmiddels 
niet meer dakloos. Dit was een mooi voorbeeld van het credo “Baas in eigen 
leven.” 
Dakloosheid heeft grote invloed op je eigenwaarde. Je stelt niets voor want 
je hebt maatschappelijk geen rol. Hoe word je baas in eigen leven? Is het 
hebben van een baan daar de oplossing voor? Dit laatste wordt door ver-
schillende bezoekers nadrukkelijk bestreden; ook zónder baan moet het mo-
gelijk zijn een zinvol bestaan te leiden. 
Ook het rollenspel over de “mondige patiënt” maakt veel indruk. Het gaat 
over iemand die jarenlang voor zichzelf is blijven opkomen door niet alles 
aan te nemen wat de hulpverleners zeggen. Soms lukken dingen niet. Het 
slikken van medicijnen als ondersteuning is niet altijd de ideale oplossing. 
Deze mondige cliënt wil geen pillen slikken en krijgt uiteindelijk een gesprek 
bij de psychiater. Daar houdt zij haar standpunt vast, waarna de psychiater 
voorstelt  opnieuw te gaan testen om tot een goede diagnose te komen. De 
cliënt gaat hiermee akkoord. Doordat iemand anders met een frisse blik 
haar zaak opnieuw bekijkt is een andere oplossing gevonden en is zij zelf 
doorgegaan met haar leven.  
Als punt van discussie wordt de zorg geuit over de kwaliteit van de zorg in 
2015.  Enkele aanwezigen zeggen dat instanties, zoals de gemeenten, op 
dit moment ook nog niet precies weten hoe die eruit zal komen te zien. In 
drie groepjes wordt het onderwerp vervolgens besproken aan de hand van 
verschillende stellingen, zoals:  
 
• Ik ben altijd baas in eigen leven 
• Iemand in crisis mag geen regie over eigen leven hebben 
• Je hebt geen hulp nodig als je baas in eigen leven bent 
 
De uitkomsten van de diverse overleggen komen bij elkaar in de buurt. Het 
groepje van Betty de Vries concludeert onder meer het volgende:  
 
 

door ‘starre’ regels het niet voor elkaar kregen om een plek op school of in 
een opvang te realiseren. Dit komt soms ook nog steeds door niet goed 
communiceren of samenwerken. Hoewel er zeker positieve ontwikkelin-
gen op het gebied van persoonlijke begeleidingsplannen genoemd werden 
bleek dat het altijd beter kan. Bezuinigingen en verschraling van aanbod 
worden voor de komende jaren gevreesd. Deze middag werden er afspra-
ken gemaakt hoe hier samen met de mensen die het betreft naar oplos-
singen gezocht moet kan worden.   



• Bij het terugkrijgen van eigen regie kun je gerust hulp vragen 
• Vrijwilligerswerk is een prima alternatief voor betaald werk 
• Soms moet je overleven om een nieuw leven terug te krijgen 
• De hulpverlener speelt een belangrijke rol bij het verwezenlijken van           

idealen 
• Baas in eiegen leven betekent niet dat ik mijn oude leven TERUG-

KRIJG; je krijgt de REGIE terug 
Het groepje van Loes Nijssen komt tot een aantal belangrijke vragen: 
• Eigen regie wordt getoetst aan maatschappelijke (externe) waarden. 

Hierin is de hulpverlener niet altijd constructief bezig. Hoe wordt er-
mee omgegaan als iemand daar niet aan voldoet? 

• Wat gaat er veranderen in 2015? Is eigen regie hierin mogelijk na 
2015? 

• Hoe wordt tegen nieuwe ontwikkelingen aangekeken? Hoe kijken   
GGZ-cliënten aantegen de  decentralisatie van de GGZ (naar veran-
deringen die goedkoper kunnen zijn)?  

• Wat is eigen regie precies en is dit wel altijd mogelijk? 
• Er zijn nog geen beleidslijnen voor 2015, hoe kan dan sprake zijn  

van maatwerk?  
De zorg wordt uitgesproken dat de gemeenten mogelijk onvoldoende op 
de hoogte zijn  van de exacte omstandigheden van psychiatrische patiën-
ten. Wat dat betreft ligt er een mooie taak voor ervaringsdeskundigen die 
de gemeenten hierin zullen moeten faciliteren. Bij voorkeur mogen er geen 
verschillen in benadering ontstaan tussen verschillende gemeenten. 
 
Het groepje van Chahida El Mossaoui komt tot de conclusie dat wij baas in 
eigen leven zijn, maar dan tot op zekere hoogte. Als je iets niet zelf kunt,  
moet je hulp zoeken. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee de regie uit 
handen geeft.  
Als het gaat om inmenging van de overheid, komt naar voren dat telefoni-
sche intake door de gemeente soms als zeer onpersoonlijk wordt ervaren. 
De angst wordt uitgesproken dat eigen regie in 2015 niet goed meer moge-
lijk zal zijn door alle veranderingen en bezuinigingen. Ze kunnen leiden tot 
een terugval in de eigen herstelfase. Geconcludeerd wordt dat het belang-
rijk is dat cliënten hun eigen verhaal kunnen blijven vertellen om inzicht te 
verschaffen bij instellingen en beleidsmakers.   

 
Dinsdagmiddag was er in de “werkplaats” van de ZOG MH  een bijeenkomst 
over toolkits. 
De middag begon met een uitleg van Katrien over het programma. 
De inleiding van het thema ging over de tools die met elkaar voor de eigen 
regie zorgen: Ik ben, ik kan, ik wilT, ik heb, ik weet. 
Door te weten wie je bent,  wat je kan, wat je wil , wat je hebt en wat je weet, 
kun je je eigen leven in balans krijgen. Niet dat dit de garantie is voor een 
perfect leven, maar de tools zorgen voor balans. 
Daarna heeft Raymond verteld wat de tools waren die in zijn leven belangrijk 
zijn geweest,  hoe hij het heeft aangepakt om baas in eigen leven te zijn. 
Na dit levensverhaal heeft Katrien de wensboom uitgelegd. Dat is een boom 
getekend op papier, waar op je kunt schrijven wat je we zou willen. Het is 
een hulpmiddel om voor jezelf te onderzoeken wat je wilt.  
 



         Uitkomst Enquete : Week van de Psychiatrie  
        Baas in eigen leven ?!        

Op 30 maart werd de 40e Week van de Psychiatrie afgesloten met opmerke-
lijke cijfers, afkomstig uit een enquête onder de doelgroep zelf. Vanwege het 
thema Baas in eigen leven?! lanceerde het Landelijke Platform GGz een 
meldactie voor (ex)cliënten en familieleden. Op de vraag waar mensen het 
meest steun aan hebben, werd ‘eigen kracht’ opvallend vaak genoemd. 

Het zijn meestal persoonlijke en alledaagse zaken waar mensen kracht uit putten. 
De hulpverlening is ondergeschikt aan ‘eigen initiatief en doorzettingsvermogen’, 
‘steun van naasten’ en ‘sociale contacten’. De Week van de Psychiatrie duurde 
van 24 tot en met 30 maart 2014. Met het thema Baas in eigen leven?! werd ge-
steld dat mensen met psychische problematiek zoveel mogelijk de regie moeten 
kunnen (blijven) voeren over hun eigen leven. Dit sluit aan bij alle veranderingen in 
de GGz en daarbuiten: het wonen in de wijk, de eigen verantwoordelijkheid, het 
(meer) uitgaan van eigen kracht. 

Cijfers 
De enquête van het Landelijk Platform GGz werd ingevuld door maar liefst 446 
personen, van wie 78% (ex)cliënten en 22% familie of naastbetrokkenen. Maar 
liefst 70% van de geënquêteerden gaf aan dat ‘eigen inzet en eigen initiatief, 
kracht, doorzettingsvermogen’ hen het meeste houvast geeft. Andere veelge-
noemde antwoorden waren ‘medicijnen’ (34%), ‘hulp/ondersteuning van mijn fami-
lie’ (29%) en ‘sociale contacten’ (34%). 

Op de vraag ‘Wat mis je op dit moment het meest? Wat heb je nodig om meer van 
het leven te maken?’ werd ‘voldoende geld’ het meeste aangekruist (30%), ge-
volgd door ‘sociale contacten’ (24%) en ‘mijn eigen inzet en doorzettingsver-
mogen’ (19%). In de open invulcategorie werd een verscheidenheid aan antwoor-
den gegeven. Meerdere keren werd ‘meer begrip’ en ‘minder vooroordelen en stig-
matisering’ genoemd, net als ‘(lichamelijke) gezondheid’, 
‘opvoedingsondersteuning’ en meer praktische zaken (bijv. een fiets). 

Het was een bijzondere ervaring om op een aparte manier te kijken naar de 
wensen die je hebt, wat je zou willen in je leven. Bijvoorbeeld lachen is goed 
voor mij. Iets delen met lotgenoten is fijn.  
Nadat we voorzien waren van koffie thee en een lekker koekje heeft Yvonne 
haar verhaal verteld. 
Ook zij heeft een opmerkelijk verhaal over de kracht die in jezelf kan zitten om 
ondanks alles toch de baas over eigen leven te zijn. 
Toen Yvonne klaar was met haar verhaal kregen we een vel papier met daarop 
een zaag ( gereedschap) het was de bedoeling dat we daarop zouden gaan 
schrijven wat ieder van ons in gedachte had, wat als gereedschap kan dienen 
om de eigen regie te versterken en te houden. 
Bijvoorbeeld sporten, samen koffie drinken. 
Nadat we onze tools hadden ingevuld, heeft Nelly haar ervaring verteld over de 
manier waarop zij baas in eigen leven is geworden. 
Als laatste heeft Raymond  een nummer gezongen waarbij hij zichzelf begeleid-
de op zijn gitaar en ook nog mondharmonica speelde. 
Een mooie afsluiting van een geslaagde middag! 
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Cees Holthuijsen, bewoner van Fluwelensingel, is een plan aan het maken 
om een cliëntgestuurd visproject op te zetten. Kwintes wil misschien dit plan 
ondersteunen bij genoeg deelname.  
Cees verwacht in mei ’14 met dit initiatief te starten, afhankelijk van het aan-
tal aanmeldingen voor deelname. De bedoeling is dat de vismaatjes (2x per 
maand op zaterdag) samen erop uit gaan om een middag te gaan vissen. 
Cees zelf houdt het liefst van palingvissen, maar vind de sfeer des te be-
langrijker; “het gaat om de gezelligheid”! Cliënten van Kwintes die daar zin in 
hebben, kunnen meedoen. Wel wordt er een eigen bijdrage gevraagd voor 
het huren van hengels, regelen van visvergunningen, vervoer, enz. in de 
vorm van een strippen kaart €5,- voor 10 x vissen, dus eigenlijk 0,50ct per 
keer. Cees wil de kosten het liefst zo laag mogelijk houden, zodat het voor 
iedereen toegankelijk wordt.  
Het verlangen is wel dat er net zoveel deelnemers zijn als vrijwilligers. Cees 
zoekt nog naar deelnemers en vrijwilligers (het liefst met viservaring)  met 
een passie voor vissen. Wil je meedoen? Mail naar: h.graaf@kwintes.nl. 

De Vismaat 

Tijdens de eerder beschreven themabijeenkomst van donderdag 27 maart 
hield Betty de Vries een metaforisch verhaal dat “Doorgedraaid tomaatje” 
heette. Met dit verhaal wilde zij laten zien hoe er overeenkomsten én ver-
schillen zijn tussen het leven van een doorgedraaide tomaat en een men-
senleven. Het was een presentatie die veel indruk maakte bij de circa vijftien 
zeer betrokken bezoekers.  
Het is ideaal als je je leven kan indelen zoals je zelf zou willen en als je mag 
leven met jezelf. Door creatieve oplossingen word je een levenskunstenaar 
en ga je je eigen leven managen. Maar niet alles gaat zoals je zou willen! 
Voor het kweken van tomaten is goed zaad nodig dat met goede voeding en 
voldoende aandacht zal leiden tot een grote zending naar de veiling. Daar is 
echter een zeer  groot aanbod omdat er veel kwekers zijn. Een deel van de 
oogst wordt doorgedraaid en komt als overschot op andere plaatsen terecht 
(bijv. de Voedselbank of als veevoer). 
Wat een doorgedraaide tomaat niet kan is het benutten van alle mogelijkhe-
den. Het gebruiken van het gereedschap in het karakter, de talenten om 
door een crisis heen te komen. Het is zeer belangrijk dat je weet waar mo-
gelijkheden liggen en wat je specialiteiten zijn! 
Dat kan deze tomaat niet, want je kunt niet genieten als je iets ergs is over-
komen: pijn is pijn en daar moet je eerst overheen zien te komen. Daarna 
ga je verder, maar op een andere manier. Ga je leven in een slachtofferrol, 
leef je alleen voor anderen, wil je alleen indruk maken op anderen, wat den-
ken andere mensen van jou? Het is beter om gewoon jezelf te zijn, mensen 
hebben dan meer respect voor jou. Je moet niet iemand worden die je niet 
wilt zijn! Wat past wel bij jou? Wat maakt je wel vrolijk en blij? 
Ben je alleen wat waard als je iets presteert? Nee! Prestaties bepalen niet 
de waarde van je leven.  Dit wordt er wél vaak met de paplepel ingegoten 
en deze last is moeilijk af te leren. Betty geeft mee dat je als psychiatrisch 
patiënt je oor te luisteren kunt leggen bij andere mensen. Welke positieve 
dingen heb je van hen gehoord? Pak deze positief op en ga hiermee verder! 
Hoeveel zorg heb je hierbij nodig? Jij bent ook waardevol! 
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Soms worden mensen buitengesloten. Of ze komen minder buitenshuis of 
zijn juist dak of thuisloos. Er wordt soms minder naar hen omgekeken of er 
wordt soms teveel naar hen gekeken. Zij vallen niet of juist teveel op. Deze 
kwetsbare burgers lopen een begroeting en ogenschijnlijk onbelangrijk lijken-
de hand schudden vaak mis. En bovendien zijn het vaak ook heel leuke en 
interessante mensen met onvermoede vaak verborgen talenten, die we mis-
sen we door elkaar niet de hand te schudden. Dat is jammer want iemands 
hand zes seconden lang schudden verhoogt het oxytocine-gehalte in het 
bloed drastisch. Dit wordt geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en 
verbondenheid. Al diegenen die handjes schudden, staan biochemisch klaar 
om elkaar leuk te vinden en te helpen.  
 

De ZOG MH heeft op zaterdag 29 maart jl. tijdens de Geluksroute Gouda 
heel wat handen geschud en mensen mogen begroeten. Soms een praatje 
gemaakt en soms even gelachen.  Met de vele attributen die de ‘goed-
begroeten-bakfiets’ rijk was hebben we in de binnenstad van Gouda gratis 
geluk uitgedeeld!  

De geluksroute is een landelijk initiatief : “delen waar je gelukkig van wordt 
en zo het geluk verspreiden’. Gouda bruist  heeft het initiatief genomen de 
geluksroute naar Gouda te halen. 

Bron: LPGGZ 
 
Het Landelijk Platform GGz is ernstig verontrust over de signalen die zij bij 
het meldpunt binnen krijgt dat de zorg die patiënten in instellingen krijgen, in 
hoog tempo verschraalt. De focus ligt op de medicamenteuze behandeling 
en er wordt fors bezuinigd op persoonlijke begeleiding en dagbesteding. On-
ze zorgen worden bevestigd door het tv-programma van dinsdag 8 april jl. 
“Altijd Wat” van de NCRV. 
 
Het Landelijk Platform GGz zal met spoed een meldactie starten om de om-
vang en de aard van de problematiek nader in kaart te brengen onder onze 
achterban (ex)patiënten en familieleden. Ondertussen gaan we met zorgaan-
bieders en verzekeraars in gesprek over verantwoorde bezuinigingsmaatre-
gelen en zorginkoop. Want het LPGGz wil de partijen aan de afspraken in 
het Bestuurlijk Akkoord houden dat de kwaliteit van de geestelijke gezond-
heidszorg gewaarborgd blijft. Ook voor de groep patiënten die vanwege ern-
stige psychiatrische problematiek in een instelling zijn opgenomen. 
Het lijkt erop dat de afbraak van de zorg en begeleiding binnen instellingen in 
hoog tempo plaatsvindt terwijl een vervangend zorg- en ondersteuningsaan-
bod ontbreekt. Hierdoor dreigen veel cliënten en familieleden tussen wal en 
schip te vallen. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Misstanden in de GGz? 



De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) is er voor sociaal kwetsbare 
mensen in de marge van de samenleving. Mensen met uiteenlopende en vaak 
meerdere problemen. Voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en dak-
loosheid is het belangrijkste doel, naast een aanvaardbare kwaliteit van leven. Voor 
gemeenten is het moeilijk zicht krijgen op deze diffuse groep. Toch biedt de nieuwe 
Wmo mogelijkheden. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg bij het Rad-
boud universitair medisch centrum, werkt aan een OGGZ-infrastructuur voor ge-
meenten. “Het werken aan preventie en herstel bij de meest kwetsbare mensen is 
en blijft een specialisme.” 
“De term OGGZ, die aangeeft dat het om de begeleiding van sociaal kwetsbare 
mensen gaat, verdwijnt uit de Wmo. Maar de kwetsbare mensen blijven. Er zijn al-
lerlei indicaties dat het aantal kwetsbaren in de marge van de samenleving niet 
kleiner wordt. In tijden van crisis, zoals nu, neemt hun aantal zelfs toe. Er zijn meer 
daklozen en meer mensen met problematische schulden dan een paar jaar gele-
den. De grote vraag is of gemeenten goed zicht hebben op de omvang van deze 
kwetsbare groep. En of er na 2015 voldoende capaciteit is om hen te begeleiden. 
De focus van gemeenten ligt nu op wijkgericht werken. Sluit die sociale basisstruc-
tuur voldoende aan op de specifieke begeleiding die zeer kwetsbare mensen nodig 
hebben? En hoe wordt de kwaliteit van die begeleiding geborgd? Al deze beleids-
veranderingen kunnen onbedoeld leiden tot verwaarlozing van de meest kwetsbare 
mensen.” 
Eigen kracht 
“Wijkgericht werken stoelt op de nodige aannames. Uitgangspunten waar ik hele-
maal achter sta, zoals eigen kracht en samenredzaamheid. Maar zijn deze aanna-
mes ook houdbaar als het om de OGGZ-doelgroep gaat. Eigen kracht als uitgangs-
punt betekent niet dat mensen ook alles op eigen kracht kunnen doen. Volgens de 
nieuwe Wmo doen ze dan een beroep op hun sociale omgeving. Zeer kwetsbare 
mensen zijn echter vaak sociaal geïsoleerd. Er is doorgaans al zoveel misgegaan 
dat ze bij hun familie niet meer kunnen aankloppen. Of ze schamen zich te veel. 
Daarnaar hebben we onderzoek gedaan. Ze willen hun familie niet laten weten hoe 
slecht het gaat. Ook de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen moet nog 
fors gemobiliseerd worden voor deze groep.” 
Een eigen plek 
“Tegelijkertijd biedt de nieuwe Wmo zeker mogelijkheden. Wij vragen al jaren aan 
mensen in de maatschappelijke opvang wat ze het liefste willen. Het antwoord luidt 
steevast: ‘een eigen plek’. Zelfstandige woonruimte dus. Interessant is dat ze daar 
ook begeleiding bij willen. Deze mensen worden vaak ‘zorgmijdend’ genoemd. Uit 
recent onderzoek blijkt echter dat de meesten een best reële inschatting van hun  

Judith Wolf 
Hoogleraar 
Maatschappelijke 
zorg 
 
Radboud univer-
sitair medisch 
centrum 



situatie maken. Ze zien in dat ze het alleen niet redden. Maar cruciaal is dat ze zelf zeg-
gen ‘geef ons maar een plek in de samenleving’.” 
OGGZ-populatie 
“De OGGZ-populatie is enorm diffuus. Ik denk dat gemeenten deelpopulaties scherp heb-
ben, bijvoorbeeld de mensen die bemoeizorg krijgen. Maar van de omvang en kenmerken 
van de daklozenpopulatie hebben heel wat gemeenten nog geen volledig beeld. Dat 
maakt de transitie spannend. Ondertussen spelen ook andere ontwikkelingen. Als gevolg 
van de ambulantisering binnen de GGZ komen meer kwetsbare mensen naar de wijk. Ook 
hier is het doel zoveel mogelijk mensen zelfstandig te laten wonen, met begeleiding. Dit 
zijn vaak mensen met ernstige psychische problemen. Daarnaast wonen mensen met een 
verstandelijke beperking steeds vaker zelfstandig in de wijk. En er is nog de populatie ex-
gedetineerden, een niet te onderschatten groep.” 
Sociale re-integratie 
“Deze mensen laten meedoen in de samenleving vraagt heel wat. We kunnen ze wel een 
huis geven, maar dat betekent niet dat ze ook een thuis hebben en dat ze integreren in de 
wijk. Ook daarnaar hebben we onderzoek gedaan. Er is veel eenzaamheid onder de men-
sen. En vaak hebben ze te weinig om handen, onvoldoende activiteiten om de dag door te 
komen. Als gemeenten hierop weten in te haken – wat met de nieuwe Participatiewet ove-
rigens niet meevalt – dan zie ik zeker kansen.” 
Stigma 
“Ook de cultuur behoeft veel aandacht. Buurtbewoners kijken met een bepaalde blik naar 
deze kwetsbare mensen. Ze hebben een stigma, onlosmakelijk verbonden met hun verle-
den in de maatschappelijke opvang, de bajes of de psychiatrie. Opvallend is dat de kwets-
baren zelf zich dit stigma ook eigen hebben gemaakt. Ze ‘handelen’ ernaar. Bovendien 
zijn ex-daklozen of mensen die uit langdurige verblijf komen het verleerd om een goede 
buur of huurder te zijn. Of ze hebben het nooit geleerd. Dat zijn heel basale vaardigheden 
die goede ondersteuning vragen.” 
OGGZ-infrastructuur 
“Wonen, financiën, dagactiviteiten, gezondheid, relaties: al deze domeinen zijn cruciaal 
voor kwetsbare mensen. Ze hebben professionals nodig die weten wat ze hebben doorge-
maakt. Het komt voor dat mensen de sleutel van een eigen woning krijgen, maar toch de 
eerste nachten op straat blijven slapen. Omdat de muren komen op ze afkomen. Ge-
meenten kunnen veel doen, met de juiste begeleiding in de wijk en een OGGZ-
infrastructuur die hierbij past. Een infrastructuur die specifieke begeleiding biedt om bij 
kwetsbare mensen erger te voorkomen en herstel en re-integratie te bevorderen. In onze 
academische werkplaats OGGZ werken we met instellingen en gemeenten samen aan 
een ontwerp van zo’n infrastructuur. Dat is een spannende zoektocht, omdat er door alle 
transities en transformaties relatief weinig vaste kaders overblijven. De hamvraag is: wat 
is de juiste begeleiding, gegeven de eigenheid van de meeste kwetsbare burgers? En wat 
moet op welke schaal geborgd zijn om hierin te kunnen blijven voorzien? Het werken aan 
preventie en herstel bij de meest kwetsbare mensen is en blijft een specialisme. Daarom 
verdient dit, naast de focus op integraal werken in de wijk, ook alle aandacht.” 
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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 juli 2014 
weer via de mailbox 

 
 

 
 

 
Handige adressen: 
 
Weggeefwinkel GGZ  
IJssellaan 2, Gouda.  
Om de twee weken start 3 mei  
Zaterdag van 11.00 - 16.00 uur  
 
Kwintes Autisme-soos 
Paradijs 2, Gouda 
Om de 2 weken op vrijdagavond.  
Programma : 
http://www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda_-_soos 
 
Sport Fit en Happy  
Sporthal “De Mammoet “ 
Calslaan 101, Gouda 
Di en do van 15.20-17.00 uur   
Info: mail  fitenhappy@kwintes.nl 
 
Narcotics Anonymous meeting 
Jac. P. Thijsselaan 45 Gouda 
Elke maandag 19.00-20.00 uur 
Roger    06-1331 3136  (informatie) 
Na-gouda@hotmail.com  
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) 
 
11 mei  Strips op de markt Gouda 
17/18 mei Goudse hofstedendagen 
29 /30 mei keramiekdag markt Gouda 
 
5/12/19/26 Kaas-ambachtmarkt Gouda 
9 juni   Zilverdag Schoonhoven 
20 juni Gouda Waterstad 
20/21/22/23 Gouda Beach (Markt) 
 
Zie voor evenementen:  
http://www.groenehart.nl/uitagenda 
 
http://www.evenementenvandaag.nl/ 

 
 
 
 
 
 
 

De krant thuis 
ontvangen? 

 
Heeft u een e-mailadres 

dan sturen wij de  
cliëntenkrant graag  
digitaal naar u toe      

clientenkrant@zogmh.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STIP Gouda  
Tielweg 3,  
Telefoon: 0182 - 54 98 13 
Website: www.stipggz.nl 
e-mail: stipgouda@zogmh.nl 
Open inloop  
ma t/m vrij van 11.00 tot 15.00  
Spreekuur Ypsilon (familie) 
Elke eerste donderdag van de oneven 
maand 13.30 - 15.00 uur 
STIP op locatie: 
Praatcafé: “Geen Cent Teveel’’ 
Blekersingel 78, Gouda 
Woensdag 10.30-12.30  
Ondersteuningshuis 
Stationsplein 6 
Donderdag 14.00-15.30 uur 
 
Spreekuur voor allochtonen Midden 
Holland  
Iedere donderdag 10.00-12.00 
Tielweg 3 Gouda 
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 donderdag:  
Tielweg 3, Gouda 
Telefoon: 06-22144689     
e-mail: straatadvocaat@zogmh.nl 
 
Herstelgroep  
Om de vier weken, voor meer informatie 
neem contact op met Dora Wempe. 
Telefoon: 0182-519060 
Email: dwempe@zogmh.nl 
 
Gespreksgroep Ypsilon (familie) 
Thijsselaan 45, Gouda 
Elke derde woensdag van de even 
maand,19.30 - 22.00 uur,  
Mw. Cobi van Miltenburg 
tel: 0180-522562  
Dhr. Kor de Vries  
0182-352140 
 
 


