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September/oktober  2013 
12e Jaargang  
nummer 106 

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

       ZOG MH (incl. STIP) gaan verhuizen!!! 

Op 1 november a.s. gaat de ZOG MH met alle projecten, medewerkers en 
vrijwilligers verhuizen. Ons nieuw adres is dan: 
 
Tielweg 3 
2803 PK Gouda 
Het telefoonnummer blijft hetzelfde: 0182-519060 
Het nummer van het STIP blijft ook ongewijzigd: 0182-549813 
www.zogmh.nl    twitter: @zogmh 
 
Deze stap is gemaakt om hiermee te kunnen bezuinigen op de huurkosten. 
Nog meer bezuinigen op personeel is niet meer mogelijk. MEE Midden Hol-
land hebben we als huurpartner gevonden en wij gaan ervan uit dat we snel 
gewend zijn in hun mooie pand. 
Wij bedanken Reakt als verhuurder van de Hoge Gouwe 65, voor de afge-
lopen jaren. 
 
U bent dus vanaf 4 november 2013 van harte welkom op onze nieuwe loca-
tie! 
Vanuit de stad gezien bij het kruispunt bij de  
Mc Donalds/ Hamstergat gaat u rechtdoor, bij de 
volgende stoplicht (bij VW van Beynum) gaat u 
linksaf, daarna direct 1e links (bij het gele gebouw 
van de SAS). U bent dan op de Tielweg.  
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In memoriam Ronald Roest 
Op 8 juli jl is op 44 jarige leeftijd Ronald Roest overleden. Hij heeft een on-
eerlijke strijd tegen een ernstige ziekte waardig gestreden. Sinds 2008 was 
hij ervaringsdeskundige bij de ZOG MH. Ronald was een inspirerend per-
soon die tijdens zijn voorlichtingen de mensen wist te raken en tot nadenken 
wist te zetten. Hij heeft zijn verhaal geschreven ter inspiratie voor anderen, 
hieronder een stukje hieruit: 
 

“Op mijn 37e ben ik zelfs nog een half jaar dakloos geweest. Van Hoog Catharijne 
tot het Leger des Heils in Rotterdam heb ik alles gezien en beleefd. Daarna kreeg ik 
een kamertje; heb daar nog tien maanden flink door gesnoven vanwege alle pijn en 
frustratie. Ik heb toen de Brijder verslavingszorg opgezocht en heb daar ‘”modulaire 
therapie” gevolgd waaronder: weekplanning, cognitieve therapie en terugvalpreven-
tie. Ik ben vier jaar na mijn detox eindelijk binnen bij de GGZ MH geholpen: trauma-
therapie!  
Ik ben nu voorzitter van de Regionale Cliëntenraad Brijder Zuid-Holland en ben ook 
werkzaam bij de ZOG MH als ervaringsdeskundige. In die hoedanigheid geef ik 
gastlessen en voorlichting op diverse scholen en andere organisaties en instellin-
gen en gemeenten. Verder ben ik bezig met de opleiding ICT-medewerker. Geluk-
kig heb ik weer mijn eigen huisje en ben in september 2012 helemaal schuldvrij!  
Geef mensen de tijd voor herstel en bv. voor het volgen van een opleiding: dat biedt 
perspectief! Ik ben tijdens mijn herstel altijd bezig geweest, in het begin mijn eigen 
shit en dat is goed gelukt en nu voor de algemene cliënt, blijf bezig is mijn grote tip 
en zorg voor 4/5 mensen om je heen die (bijna) alles wel weten en die je altijd kan 
contacten als je even niet goed in je vel zit…..” 
 

Wij bedanken Ronald voor alles wat hij heeft gedaan voor de ZOG MH en 
de cliëntenparticipatie die hij binnen de Brijder Midden-Holland vorm heeft 
gegeven. Maar vooral wie hij was als mens, eerlijk, echt, open, recht door 
zee. Op 12 juli hebben wij samen met de Brijder naar wens van Ronald een 
herdenkingsdienst  gehouden. 
Wij wensen iedereen sterkte met het verlies van Ronald. 
————————————————————————————————— 
 
Vooraankondiging start nieuwe Basiscursus Werken met Eigen  
Ervaring als Voorlichter of Ervaringsmaatje 
In augustus hebben 9 cursisten hun de Basiscursus Werken Met Eigen Er-
varing afgerond. Sommigen van hen gaan verder met training voor Voorlich-
ter en anderen worden verder opgeleid als Ervaringsmaatje. De ZOG MH is 
hier blij mee omdat de cursisten straks verder ingezet kunnen worden voor 
projecten als Ervaringsdeskundigheid en Maatschappelijk Steunsysteem. 
Voor de cursisten is het een positieve bijdrage aan hun herstel. Ze hebben 
veel van elkaar geleerd, het is bijzonder om te ervaren dat je je “extra pak-
ketje” in dit leven ook in kunt zetten om een positieve bijdrage te leveren.  
 

Uitspraken van cursisten 

“Een fijne veilige groep om in te leren, mijn ervaringen te delen en ook van 
anderen te leren”.  
“Ik had niet gedacht dat mijn ziekte ook nog eens ergens goed voor zou 
zijn.” 
“Best confronterend maar ook heel leerzaam om zo naar mijn herstelproces 
te kijken en mijn ervaringen te leren inzetten voor anderen. “ 
Begin 2014 zal de Basiscursus Werken Met Eigen Ervaring weer gegeven 
worden. Kijk voor informatie op de website www.zogmh.nl en zoek op MSS.  

   ZOG MH Nieuws 

 
 
 
 
—————————— 
 
 
 
 
 
Als je nu al interesse 
hebt of iemand weet 
hiervoor, neem dan 
contact op met Dora 
Wempe via mail  
dwempe@zogmh.nl   
of bel 0182-519060.  
 
Wil je ervaringsmaatje 
worden neem dan con-
tact op met Marrig van 
de Werf 
mvdwerf@zogmh.nl 
Of bel op vrijdag 0182-
519060 
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Cursist Werken met Eigen Ervaring stelt zich voor 
 
Mijn naam is Annika, ik ben 34 jaar en ik woon samen met mijn kat in een 
klein dorpje vlakbij Rotterdam. 
Ik ben behoorlijk ervaren in de GGZ; ik ben daar een vaste klant sinds mijn 
17e. In eerste instantie had ik klachten rondom gebeurtenissen in mijn  
gezinssysteem, vervolgens werden het somberheidklachten, wat later  
depressies, toen recidiverende depressies en tot slot is vorig jaar de diagno-
se manisch depressief of mooier gezegd, bipolaire stoornis gesteld, met 
trekken van borderline.  
 
Ik ben viermaal opgenomen geweest binnen de GGZ i.v.m. depressies en ik 
heb daar hele positieve, maar ook hele negatieve ervaringen opgedaan. 
Daarnaast heb ik vorig jaar voor het eerst hardop gezegd dat ik ook ver-
slaafd ben en ben daar hulp voor gaan zoeken wat, denk ik, de beste stap 
in mijn herstelproces is geweest. 
 
Via de hulpverlening ben ik bij een zelfhulpgroep voor verslaafden terecht 
gekomen en dit is me zo goed bevallen dat ik er nog steeds wekelijks kom.  
Naast het komen in de praatgroepen van die zelfhulpgroep ben ik zelf ook 
voorlichting gaan geven; aan cliënten binnen detoxafdelingen in instellingen 
en sinds kort ook aan hulpverleners. 
Dit geeft mij een heel goed gevoel omdat ik mijn eigen verhaal eerlijk kan 
vertellen en kan laten zien dat het nu best goed met me gaat en dat er dus 
echt hoop is. 
 
Mijn klachten zijn niet allemaal verdwenen; juist omdat ik ze erken en 

(soms) accepteer heb ik een manier gevonden om ermee te leven en er dus 

rekening mee te houden. 

Op dit moment volg ik de WMEE cursus bij de ZOG MH omdat ik het be-

langrijk vind om meer kennis en ervaring van anderen op te doen, want ik 

weet dat wat voor mij werkt niet voor iedereen hoeft te werken. Hoe meer 

succesverhalen ik hoor, hoe meer ik door kan geven! 

 

Groet, Annika 

ZOG MH nieuws 

Opening Fit en Happy  

29 augustus jl. was de officiële opening van Fit en Happy. Dit is een cliënt-
gestuurd sportproject opgezet door Yvonne Visser, ondersteund door Kwin-
tes. Wethouder Kastelein (Gouda) en volleyballer Ron Zwerver openden het 
project. Daarna gaf Ron Zwerver met drie talenten van Jong Oranje een vol-
leybal clinic. Het was een mooie dag! We zijn blij dat Yvonne dit mooie pro-
ject heeft opgezet en wensen haar veel succes! 
 
Elke dinsdag en donderdag van 15.20-17.00 uur kunt u sporten in  
Sporthal de Mammoet, Calslaan 101, Gouda  
Meer Info: mail fitenhappy@kwintes.nl 



        WMO Nieuws 

Cliëntenraden en WMO adviesraden en medezeggenschap 

 
Momenteel worden veel zorginstellingen betaald uit de AWBZ (Algemene 
wet bijzondere ziektekosten). Daar gaat veel in veranderen. 
Het komende jaar zal er veel zorg van de AWBZ naar de WMO gaan. 
Vooral de ambulante zorg en ondersteuning wordt dan door de gemeenten 
gefinancierd, bijvoorbeeld dagbesteding, ambulante begeleiding, huis-
houdelijke ondersteuning gaan naar de WMO. Dit wordt ook de decentrali-
satie van de begeleiding genoemd. 
 
Voor de medezeggenschap geeft dat ook de nodige verandering. Alle zorg-
aanbieders die AWBZ-zorg leveren zijn verplicht een cliëntenraad in te stel-
len. Dat is geregeld in de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorgin-
stellingen). Elke zorginstelling moet dus een cliëntenraad hebben. De 
cliëntenraad heeft rechten, als adviesrecht, recht op ondersteuning etc. 

 
De WMO raad  
De WMO heeft geen cliëntenraad, maar een WMO adviesraad. Deze raad 
adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W) op het  
gebied van de WMO. De WMO raad heeft lang niet zoveel rechten als de 
cliëntenraad van een zorginstelling. Als er dus zorg naar de gemeente 
gaat, lijkt het erop dat de medezeggenschap voor cliënten er op achteruit 
gaat. Toch is dat niet zo. 
 
Alle zorgaanbieders die WMO-zorg leveren zijn ook gebonden aan de 
WMCZ en moeten dus ook een cliëntenraad hebben. Cliëntenraden heb-
ben dus zeker ook iets te vertellen over de ambulante zorg die aangeboden 
wordt. In de loop van volgend jaar wordt de WMCZ vervangen door de Wet 
Cliëntenrechten Zorg. Het is de bedoeling dat daarin de medezeggenschap 
opnieuw geregeld gaat worden. Daarin wordt, als het goed, is ook de WMO 
zorg beter beschreven. Maar tot die tijd geldt de WMCZ ook voor de WMO  
aanbieders. 

 
Samenwerking WMO raad en cliëntenraden 
Cliëntenraden doen er echter wel heel slim aan om nu al de samenwerking 
te zoeken met de WMO raden van gemeenten. Vaak weten de WMO  
raadsleden niet zo veel van de problematiek van mensen uit de GGz of ver-
sla-vingszorg. Ook over dak- en thuislozen zijn ze niet zo op de hoogte. 
Samenwerking tussen de WMO raad en de cliëntenraad is dus erg nuttig. 
Hoe dit goed kan lees, je op de volgende link: 
http://www.movisie.nl/publicaties/leidraad-gesprek-awbz-cli%C3%
ABntenraad-wmo-raad 

 
Beetje ingewikkeld soms, maar wel belangrijk als je mee wilt blijven praten 
over goede zorg. 

 
Gerrit van Bergeijk 

gvanbergeijk@zorgbelang-zuidholland.nl 
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Voor meer informatie bent 
u welkom bij het STIP,  
bereikbaar van maandag  
t/m vrijdag op: 
tel.nr: 0182 - 549813  
of  per e-mail:  
stipgouda@zogmh 
 
Woensdag in Schoonho-
ven adres zie pag. 8 
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STIP start met ingang van 5 september 2013 het spreekuur in het  
ONDERSTEUNINGSHUIS GOUDA 
 

Met ingang van donderdag 5 september 2013 start het ZOG MH (STIP), 
Kwadraad maatschappelijk werk, Humanitas en Schuldhulpmaatje hun so-
ciale hulp- en dienstverlening in het Ondersteuningshuis. De dienstverle-
ning die deze organisaties bieden, sluit aan bij die van de Voedselbank en 
de Non-foodbank die ook in het Ondersteuningshuis gevestigd zijn. 
 

In principe kan iedereen die gebruik maakt van de Voedselbank iedere 
donderdag van 14-00 tot 15:30 uur terecht op ons spreekuur. 
 
 
 
 
 

Het voordeel en de meerwaarde van dit samenwerkingsverband is dat 
mensen op één plek zowel hun wekelijkse voedselpakket kunnen afhalen 
als informatie, hulp en ondersteuning van deskundigen op het gebied van 
financiën, schulden, huisvesting, dreigende huisuitzettingen, inkomen, so-
ciale voorzieningen enz. kunnen krijgen. Ook is de drempel om hulp te 
vragen voor mensen lager en kan er intern samen gekeken worden wie  
wat voor u kan betekenen. 

   STIP Nieuws 

Locatie  
 
Voedselbank & 
Non-foodbank 
Stationsplein 6 
Gouda 

          Een Ervaring Rijker !!! 

Moederschap (2) 
11 dagen na de uitgerekende datum werd onze zoon geboren door middel 
van een ongeplande keizersnee. Ik voelde me meteen helemaal moeder.  
Hij is zo klein, zo mooi, zo compleet. Wat een wonder dat alles goed mocht 
gaan en dat onze zoon gezond is!  
Ondanks de verandering en alle hormonen is mijn stemming stabiel ge-
bleven, ik heb zelfs geen kraamtranendag gehad! Toen de kraamver-
zorgster weg was, zat ik wel een paar dagen wat minder lekker in mijn vel. 
Ik voelde me onzeker en was heel bang voor een postnatale depressie. 
Wat als…? Toch ging dit dipje voorbij en sindsdien voel ik me nog steeds 
goed. Onze zoon is nu bijna vier weken en omdat hij minimaal 1x per nacht 
wil drinken probeer ik ’s middags nog wel een uurtje te rusten. Rusten is en 
blijft belangrijk voor mij. En natuurlijk ontspanning, positieve denken, etc. 
Heeft de (tijdelijke) medicatieverhoging effect? Ik denk het wel. De huisarts 
adviseerde me in de kraamtijd om na een maand langs te komen voor con-
trole. Ik dacht toen dat ik dan misschien wel weer zou kunnen gaan afbou-
wen. Op internet las ik echter dat een postnatale depressie ook na een 
paar maanden kan komen, misschien moet ik dan toch nog maar wachten 
met afbouwen. Ik heb niet echt moeite met mijn medicijngebruik. Ik vind het 
belangrijker dat het goed blijft gaan en dat ik voor mijn gezin kan zorgen. 
  

Groet,  Marijke (24) 
 

Wij feliciteren Marijke en haar man met de geboorte van hun zoon en  
wensen hun een mooie toekomst met elkaar! 

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        



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

Regioraad Midden-Holland 
Hoge Gouwe 65 
2801 LC Gouda 
Email:  
regioraadMH@kwintes.nl 

Deelnemersraad  
t’ Lichtpunt 
Gerbert van Manen 
 
Nieuwe Gouwe Oostzijde 10 
2801 SB Gouda 
tel. 0182-519339 
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Fusie Kwintes en het Vrouwenopvangcentrum Midden-Holland (VOC 

MH)  

 

Na veel voorbereidingen is de fusie tussen bovenstaande organisaties 

per 1 juli 2013 een feit. De krachten zijn gebundeld; beide organisaties 

hopen in de toekomst samen een stevige partner te vormen in de ke-

ten van zorg, in de contacten naar de gemeente en in de zorg die ge-

boden wordt aan de cliënten. 

 

Het VOC MH gaat vanaf nu verder onder de naam Kwintes VrouwenOp-

vang Midden-Holland. Zij biedt opvang en begeleiding aan vrouwen en hun 

kinderen die, als gevolg van huiselijk geweld, in een crisissituatie zijn 

terechtgekomen en dakloos zijn geraakt. Ook worden er vrouwen opge-

nomen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel. Daarnaast worden diverse 

vormen van hulp en preventie op het gebied van huiselijk geweld geboden. 

 

Wederzijdse expertise kan leiden tot betere onderkenning van psychiatri- 
sche problematiek en snellere inzet van de juiste hulp voor cliënten uit de 
vrouwenopvang. Doorstroom naar hulpvormen binnen Kwintes, zoals  
beschermd wonen of ambulante begeleiding, wordt eenvoudiger 
 
De cliëntenraad van Kwintes Vrouwen Opvang MH gaat samenwerken met 
de regionale cliëntenraad van Kwintes in Midden-Holland, in welke vorm 
precies is nog niet exact duidelijk. Wederzijds is er reeds kennisgemaakt en 
zijn er ervaringen uitgewisseld. 

 

Nieuws van de regionale cliëntenraad Kwintes 

  Nieuws uit “t Lichtpunt” 

Het is al een tijd geleden dat er vanuit “‘t Lichtpunt” een stukje is geschreven 
voor de Cliëntenkrant. 
 
We zijn met het thema “Samen sterk tegen Stigma” aan de slag geweest. 
We hebben een deelnemersmorgen georganiseerd, Jolanda heeft als erva- 
ringdeskundige haar ervaringen over dit onderwerp, met ons gedeeld. 
Velen van ons kregen handvatten mee om sterk te staan tegen stigma. 
 
Wat vooral fijn is dat Sire er nu ook aandacht aan besteed met hun nieuwe 
campagne: ‘De Hulplijn voor Mensen Zonder Psychische Ziekte’. tel. 0900-
0727.  
 

In ons ATC zijn nog steeds taarten te bestellen, lekkere koekjes, kunst, 
(brokante) hebbedingetjes, tuinmeubels en nog veel meer. 
Neem eens een kijkje op de onze website! www.atclichtpunt.nl 
 

Vriendelijke groet namens de deelnemersraad, Gerbert van Manen 



      Budgettraining: meer grip op je budget 

Schuldhulpmaatje is een project van SCH Het Swanenburghshofje waarbij 
getrainde vrijwilligers worden gekoppeld aan mensen met financiële proble-
men en/of (dreigende) schulden. 
 
Woensdag 11 september 2013 start Schuldhulpmaatje Gouda een budget-
training (bij voldoende deelname: 8-15 personen). 
 
Ook iets voor u? 
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die wel wat hulp kan gebruiken bij 
zijn/haar financiële huishouden. Thema’s die aan de orde komen: adminis-
tratie, grip krijgen op je budget, bezuinigen, sparen en lenen, verzekeringen, 
wetten en regelingen, sociale druk en assertiviteit. 
Mèt en van elkaar leren. 
 
Werkwijze 
De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten: op woensdagochtend 
van 9.30 -11.30 uur.  
Locatie Paradijs(Kwintes) Rozendaal 18 te Gouda  
 

  EEN TOFFE PEER OF EEN APPELTJE TE SCHILLEN? 

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 ondersteun-
ing 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 van die momenten of situaties waarin je 
een organisatie, een medewerker, een begeleider een toffe peer vindt, ge-
woon 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 lich-

ten . 
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 Appel-

schil en deze ontvangen de felbegeerde ZOG MH Toffe Peer of de 
gevreesde ZOG MH Appelschil.  
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Stuur u nominatie naar 
ZOG MH 
t.a.v. Janny Pak 
Hoge Gouwe 65 
2801 LC Gouda 
 
tel.nr: 0182 - 519060 
 
of  per e-mail:  
jpak@zogmh.nl 
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Bron: www.samensterktegestigma.nl  dd juni 2013 

 
Sire campagne van start 
Met een grootse persconferentie vanuit restaurant Freud in Amsterdam 
heeft SIRE vandaag haar nieuwe campagne gepresenteerd: ‘De Hulplijn 
voor Mensen Zonder Psychische Ziekte’. Deze campagne bestaat uit com-
mercials op radio en TV, advertenties & billboards en heft natuurlijk een 
hulplijn, met nummer 0900-0727.  
 
40 ervaringsdeskundigen aan de telefoon 
De hulplijn is opgericht voor mensen die iemand in hun omgeving hebben, 
zoals een familielid, kennis of collega, die last heeft van een psychische 
ziekte, maar niet weten hoe zij daarmee om kunnen gaan. Door een hulplijn 
op te richten wil SIRE benadrukken dat mensen gewoon met elkaar kunnen 
praten over psychische ziekten. Praten helpt om uitsluiting en stigmatise-
ring tegen te gaan.  
 
Cijfers bewijzen de noodzaak van de campagne 
Er is veel onbekendheid rond psychische aandoeningen en met name de 
maatschappelijke gevolgen hiervan. Bekendheid en bewustwording van het 
feit dat psychische aandoeningen bij het leven horen en dat dat geen reden 
tot uitsluiting is, is heel belangrijk in het werk van Samen Sterk tegen 
Stigma. Dat is precies waar deze SIRE-campagne voor zorgt.  
 

 
Bron: www.lpggz.nl dd 11-07-2013 
 

De positie van de huisarts, de POH-ggz (Praktijk Ondersteuner Huis-
arts) en hulpverleners in de basis-ggz wordt vanaf 2014 versterkt zo-
dat doorverwijzing naar de duurdere 2e lijns-ggz minder snel plaats-
vindt. Wat is nieuw, wat wordt gewijzigd en wat verdwijnt er?  
Een overzicht. 
 
Wat is nieuw? 
Vanaf 2014 komen er vier producten in de basis-ggz voor vier clëntengroe-
pen. Deze producten worden getypeerd als ‘kort’, ‘middel’, ‘intensief’ en 
‘chronisch’. De basis-ggz biedt alleen zorg aan mensen met lichte, niet-
complexe ggz-problematiek. Bij de groep ‘chronisch’ gaat het om stabiele 
problematiek: het betreft mensen die met enige vorm van regelmatige hulp 
of ondersteuning o.a. in staat zijn zelfstandig te wonen, te werken en socia-
le contacten te onderhouden. Mensen die door (F)ACT teams worden on-
dersteund of zijn opgenomen in ggz-instellingen vallen niet onder de basis-
ggz. De minster wil daarnaast ook dat er in de huisartsenpraktijk en in de 
basis-ggz meer aandacht komt voor vergroting van zelfmanagement en 
preventie.  

  Hulplijn voor mensen zonder psychische ziekte

Veranderingen in de basis-ggz vanaf  2014 
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Bron: www.nos.nl  dd. 28-06-2013 

Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken wil mensen met een Wa-

jonguitkering laten herkeuren. Wie kan werken, moet door de gemeente aan 

een baan worden geholpen. "We beginnen 1 januari 2015 op een hele rusti-

ge manier," zegt Klijnsma. Ze zegt "heel blij" te zijn dat het bedrijfsleven 

heeft beloofd voor banen te zorgen. Door de maatregel zal een aantal huidi-

ge Wajongers er in inkomen op achteruitgaan. De inkomensdaling verschilt 

per geval. Volgens Klijnsma zijn er van de 240.000 jongeren met een Wa-

jonguitkering 100.000 volledig en blijvend gehandicapt. Die blijven recht 

houden op een Wajonguitkering.  

Van jongs af aan  

140.000 mensen kunnen volgens het ministerie van SZW wel werken. Van 

deze groep hebben ongeveer 60.000 mensen al een baan bij een gewone 

werkgever of bij de sociale werkvoorziening.  

De 80.000 niet-werkenden die hun Wajonguitkering op termijn kwijtraken 

moeten dus een baan gaan zoeken. Lukt dat niet dan komen zij in de bij-

stand. Ook Wajongers die nu werken en hun baan kwijt raken komen in de-

ze nieuwe regeling terecht. De maatregel moet op termijn een besparing 

van 1,2 miljard euro opleveren.  Het aantal Wajongers is sinds 2006 fors 

toegenomen.  

ZOG MH bij werkbezoek Jette Klijnsma van LPGGz op 9 september 

Op 9 sept. zal de ZOG MH met 2 ervaringsdeskundigen aanwezig zijn bij 

het werkbezoek van Jette Klijnsma bij het LPGGz. Samen met nog 2 cliën-

tenorganisaties en Stichting samen sterk tegen stigma. We zullen ons sterk 

maken voor de voorwaarden die nodig zijn voor (vrijwilligers)werk!  

In de volgende cliëntenkrant van december vindt u een verslag hierover. 

Herkeuring Wajongers 

10-uursgrens PGB van de baan! 

Bron: www.pgb.nl, juli 2014 

 
Vlak voor het zomerreces is besloten dat de 10-uursgrens voor huidige 
budgethouders van de baan is! 
  
Begeleiding minder dan 10 uur per week voor bestaande 
budgethouders gaat in 2014 niet vervallen! 
 
Vanaf 1 januari 2013 kunnen de meeste mensen die voor het eerst een pgb 
willen aanvragen, gewoon weer een pgb krijgen. De vergoedingsregeling 
persoonlijke zorg, een regeling uit 2012, is afgeschaft.  
 
De voorwaarden voor het aanvragen van een pgb zijn in 2013 veranderd. 
Nieuwe zorgvragers met alleen een indicatie voor Begeleiding minder dan 
10 uur per week, komen niet in aanmerking voor een pgb. 
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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 november 2013 
weer via de mailbox 

 
 

 
 

Voor in uw  agenda  
 

1 november 2013 
Verhuizing ZOG MH (incl STIP) naar 
de Tielweg 3 te Gouda 
 

Vanaf 5 september  2013 iedere don-
derdag STIP spreekuur 14.00-15.30 
uur Ondersteuningshuis Stations-
plein 6 in Gouda 
 

Weggeefwinkel GGZ IJssellaan 2 
in Gouda. Open 11.00 - 16.00 uur op za 
14 en 28 september  
12 en 26 oktober 2013 
 

Kwintes Autisme-soos 
Eenmaal per twee weken op vrijdag-
avond, Paradijs 2, Gouda 
Programma zie: 
http://www.kwintes.nl/activering/
dagactiviteiten/gouda_-_soos 
 

Praatcafé ‘Geen Cent Teveel’ 
elke woensdagmorgen 10.30-12.30 uur 
in Paradijs, Rozendaal 18, Gouda 
 

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 gesloten) 
 

Alzheimer Theehuis 
Zorgcentrum Korte  Akkeren 
Bernardhof 400  Gouda                   
26 sept. : Juridische aspecten : rechten 
en plichten, financiën, mentorschap. 

STIP Gouda: 
Hoge Gouwe 65,  
ma t/m vrij van 11.00 tot 15.00 uur 
Telefoon: 0182 - 54 98 13 
Internet: www.stipggz.nl 
e-mail: stip-
gouda@zogmh.nl 
 
Iedere donderdag 
STIP spreekuur 14.00-15.30 uur 
Ondersteuningshuis Stationsplein  6 
 

Spreekuur Belasting 
Alleen op afspraak! 
Zie STIP. 
 

STIP Schoonhoven: 
Havenstraat 37  
woensdag van 9.00 tot 11.30 uur  
Telefoon: 0182 - 38 63 48  
e-mail: stipschoonhoven@zogmh.nl   
  
Spreekuur voor allochtonen Midden 
Holland  
Schoonhoven:  
woensdag 9.00 –11.30 uur             
Gouda:  
donderdag 10.00 -12.00 uur  
 

De straatadvocaat: Aart Jongejan 
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag:  
Hoge Gouwe 65, Gouda 
tel. 0182 - 51 90 60 of 06-22144689   
of e-mail: straatadvocaat@zogmh.nl 
 

Herstelgroep  
Om de vier weken, voor meer informa-
tie neem contact op met Dora Wempe: 
0182-519060 
 

Spreekuur Ypsilon (familie) 
Stip Gouda: Hoge Gouwe 65. 
Elke eerste donderdag van de oneven 
maand 13.30 - 15.00 uur 
 

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 
Voorlichtingsavonden: 19.30-21.30 uur 
17 sept. Zingeving en eenzaamheid  
15 okt.    Gaming en sociale media 

De krant thuis 
ontvangen? 

 
Heeft u een e-mailadres 

dan sturen wij de  
cliëntenkrant graag  
digitaal naar u toe    

clienten-
krant@zogmh.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


