Uitnodiging:
Symposium Herstel en Burgerschap
Donderdag 9 september 2010
12.30 –17.00 uur
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De ZOG MH nodigt u, mede namens het Landelijk Platform GGz,
van harte uit voor de conferentie
over Herstel en Burgerschap.

Zorgvragersorganisatie
GGZ Midden Holland
Secretariaat:
Hoge Gouwe 65

De thema’s:
•
Greep op je leven
(herstelondersteunende zorg)
•
Meedoen (maatschappelijke
steunsystemen)
•
Aan het werk
(arbeidstoeleiding)

2801 LC Gouda
Telefoon:
0182 - 519060
E-mail:
Cliëntenkrant@zogmh.nl
Website: www.zogmh.nl
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Doel
Informatie uitwisselen over de
thema’s en elkaar inspireren met
onder andere goede praktijken.
Komen tot een gezamenlijke agenda: Wat hebben cliënten nodig?
Wat kunnen we in deze regio gaan
aanpakken? Hoe organiseer je dat?
Doelgroep
Cliëntenraden, cliënten, familie, familieorganisaties, zorgaanbieders,
gemeenten, Wmo-raden, zorgverzekeraars, zorgkantoor, UWV, reintegratiebedrijven, welzijnswerk en
andere belangstellenden.

Programma
12.30 Ontvangst
13.00 Opening
Mike Boddé’!!
13.20 Uitleg project: herstel en burgerschap
13.35 Fasen van herstel met
ervaringsdeskundigen aan
het woord
14.00 Pauze
14.15 Workshop 1 Meedoen
(Wat doet uw gemeente? wat zou
moeten?
15.15 Workshop 2 Aan het werk
(o.a. re-integratiebureau: Gek op
werk)
16.00 Pauze
16.15 Plenaire terugkoppeling/
actieplan
17.00 Afsluiting
We sluiten af met een hapje en een
drankje.
Aanmelden
Via STIP Tel: 0182-549813 of mailen naar: symposium@zogmh.nl
Meer informatie
Voor meer informatie en kunt u contact opnemen met STIP.
Project Herstel en Burgerschap:
Het project is de uitwerking van het
visiedocument “Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap” , waarin
zes ambities beschreven zijn. In
samenwerking wil de GGz deze
ambities realiseren om de positie
van mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren.
Het betreft thema”s als: kwaliteit
van zorg, herstelproces en empowerment, maatschappelijke steunsystemen, arbeidstoeleiding en ketenfinanciering ten aanzien van
psychisch kwetsbare burgers.

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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Preventie en de WMO

Wmo

Voor meer informatie
neem contact op met
Gerrit van Bergeijk
Werkdag: dinsdag
tel. 0182-519060
tel: 06-16467411

In de zomer maanden is er niet zoveel te melden uit de WMO raden.
We wachten tot het seizoen weer
begint.
De initiatiefgroep heeft alle gemeenten een brief gestuurd waarin
we onze zorgen uitspreken over de
GGz preventie in onze regio. Landelijk heeft de inspectie geconstateerd dat de preventie door de gemeenten nog onvoldoende wordt
opgepakt.
Ervaringsdeskundigheid
Preventie en vroeg signalering van
bijvoorbeeld een depressie kan
heel veel narigheid voorkomen. De
initiatiefgroep WMO van ZOG MH
vind het een goed idee om cliëntenorganisaties te betrekken bij de preventie activiteiten. Bijvoorbeeld het
inzetten van ervaringsdeskundigen
en mantelzorgers bij voorlichtingen
in gemeenten.

Om een goed preventiebeleid te voeren is het nodig dat zorgvragers en
zorgverleners samenwerken.
De zorgverlener kan veel informatie
geven over de aandoeningen.
Ervaringsdeskundigen kunnen juist
goed vertellen hoe het is om met
klachten te leven en hoe je het beste
hulp kunt krijgen.
Ervaringsdeskundigen kunnen vaak
goed vertellen hoe de eerste klachten zijn ontstaan. Dat het iedereen
kan overkomen.
Vooroordelen
Een belangrijk onderdeel bij preventie is de negatieve beeldvorming van
GGz problemen te beïnvloeden. Ervaringsdeskundigen kunnen vertellen hoe het is en hoe het voelt als je
omgeving vooroordelen heeft over
GGz aandoeningen.
Bij goede preventie werken partijen
samen!

ZOG MH Nieuws

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met Odette Hensen,
Bereikbaar via het nummer tel. 0182-519060,
of neem een kijkje op
de website:
www.zogmh.nl

Werkbezoek van ministerie van
VWS bij de ZOG MH
Op 29 juni jl. is er een delegatie van
7 beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS(directie maatschappelijke opvang) op werkbezoek geweest in Gouda. Dit werkbezoek had de ZOG MH in samenwerking met de ‘bewoners” van de
Hoge Gouwe 65 Kwintes en Reakt
georganiseerd.
We hebben deze beleidsmedewerkers van 10.00-15.30 uur een vol
programma gegeven waarin de organisaties zich hebben gepresenteerd en waar ervaringsdeskundigen aan het woord zijn geweest.
Ook hebben we locaties van Kwintes en Reakt bezocht in de binnenstad van Gouda.
We hebben vooral ook knelpunten
besproken zoals de nijpende situatie rondom de eigen bijdrage, de
slechte positie van GGz cliëntenondersteuning, bureaucratie in de
zorg qua administratie, deelname
GGz vertegenwoordigers in Wmoraden en de gemeenten die daar tot

nu toe geen bijdrage in leveren etc.
We hopen dat dit werkbezoek heeft
bijgedragen tot een beter inzicht binnen VWS wat een positieve uitwerking kan hebben op komend beleid…de toekomst zal dit leren…..
Herstelgroep
In september gaan we starten met
de Herstelgroep. Er zijn nog enkele
plekken beschikbaar!
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten en vindt plaats op de donderdagochtend start: september t/m januari 2011.
Vooral mensen die overwegen om
na afloop van deze cursus verder te
gaan bij de ZOG MH als ervaringsdeskundige, en voorlichting gaan
geven, worden van harte uitgenodigd
zich aan te melden. Voor aanmelding en/ of meer informatie:
ohensen@zogmh.nl
of tel. 0182-519060
Straatadvocaat
Onze straatadvocaat Debby Quist
gaat vanaf heden werken op dinsdag
en vrijdag (i.p.v. ma en di).
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Mike Boddé opent symposium ZOG MH 9 sept.!
Een bekende Nederlander, een succesvolle cabaretier. Hij blinkt uit als
grappenmaker, imitator en muzikant.
Niet bepaald iemand waarbij je een
depressie
verwacht. En
juist daarom
heeft Mike
Boddé dit
boek geschreven.

In “Pil “ vertelt hij hoe een zware
depressie zijn leven teisterde en
hoe hij het monster uiteindelijk met
pillen overwon.
Mike Boddé weet dus wel waar het
over gaat als wij het gaan hebben
over herstel en burgerschap.
Hij zal daarom dit symposium voor
ons openen!
Voor meer informatie zie pagina 1.

STIP Nieuws
Op het Steun en Informatiepunt bent
u met al u vragen of zorgen over gezondheid, wonen, werken, welzijn,
financiën en vrijetijdsbesteding van
harte welkom.
Zomerperiode afgerond
De zomervakantie is voor ons weer
achter de rug. Van veel bezoekers
hebben we gehoord dat het zo prettig was dat je in het STIP in Gouda
dagelijks terecht kon. Veel mensen
hebben hier dan ook gebruik van
gemaakt. We hebben zo’n 300 bezoekers gehad in de afgelopen 6 weken. Ook het belastingspreekuur
heeft gewoon door gedraaid tijdens
de zomervakantie. En zoals te lezen
is in deze krant is er een mooi interview gepubliceerd in de PSY.
Eigen bijdrage en PGB
De informatievoorziening over de
eigen bijdrage voor AWBZ gaat vanuit het STIP gewoon door. Voor alle
PGB houders is er onduidelijkheid
over de verrekening van de eigen
bijdrage als die bijvoorbeeld al voor
de huishoudelijke hulp wordt betaald.
Er vindt een verrekening plaats per 3
maanden en achteraf.

In principe betaal je de eigen bijdrage niet dubbel, echter door onduidelijke verrekeningsoverzichten
is het niet helder of er inderdaad
aan het eind geen eigen bijdrage
wordt berekend. Advies: bekijk
iedere nieuwe toekenningsbeschikking van het Zorgkantoor
zorgvuldig. Ook de voorlichting
aan budgethouders blijft het STIP
verzorgen, dus kom gerust langs.
Stop PGB voor nieuwe budgethouders
Vanaf 1 juli 2010 tot het eind van
dit jaar kunnen mensen geen pgb
meer krijgen omdat het plafond
voor de pgb’s voor dit jaar is overschreden. De algemene stop voor
het pgb geldt alleen voor mensen
die voor het eerst een pgb aanvragen. Voor mensen die al een pgb
krijgen verandert er niets. Er zijn
een drietal uitzonderingen waarvoor PGB nog wel mogelijk is. Dit
is het geval bij ernstig zieke kinderen, pgb- gefinancierde wooninitiatieven en cliënten die anders in
een duurdere zorginstelling zouden moeten worden opgenomen.

Definitie zwerfjongeren vastgesteld
Bron: www.vng.nl, 02.07.2010

Aan de discussie over wat een
zwerfjongeren is, is een einde gekomen. De minister voor Jeugd en
Gezin heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.
De definitie luidt: ‘Zwerfjongeren
zijn feitelijk of residentieel daklozen

onder de 23 jaar met meervoudige
problemen’.
De VNG en aantal gemeenten zijn
betrokken geweest bij de formulering van de definitie.
De ZOG MH vraagt al jaren aandacht voor deze vergeten groep.
In de volgende cliëntenkrant meer
hierover .

Voor meer informatie
kunt u zich wenden tot
STIP,
bereikbaar van maandag t/m vrijdag) op:
tel.nr: 0182 - 549813
of
per e-mail:
stipgouda@zogmh
Woensdag in Schoonhoven adres zie pag. 8
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Eigen Bijdrage GGZ behandeling weggestemd door 2de Kamer
Bron: www.psy.nl06 juli 2010

De eigen bijdrage voor behandeling
in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg is voorlopig van de
baan. Minister Klink wilde 175 euro
eigen bijdrage heffen per behandeling in de GGz Dat zou hem 110
miljoen euro opleveren. De Tweede
Kamer was tegen.
In zijn bezuinigingsbrief van 21 juni

kondigde minister Klink aan te willen besparen op GGz-zorg door
cliënten een eigen bijdrage van
175 euro per behandeling te laten
betalen. Voor kortdurende behandeling (tot honderd minuten) zou
een maximum van tachtig euro
gaan gelden. Hij wilde hiermee een
drempel opwerpen voor de duurdere tweedelijns zorg.

Olympische Spelen voor Dak– en Thuislozen

Meer weten?
Wilt u meer weten
over de achtergronden
van de Social Inclusion Games, surf dan
naar de website. Dagelijks worden nieuwe
foto’s geplaatst.
www.socialinclusionga
mes.info

Een fantastisch, sportief evenement!
Van 1 t/m 7 augustus hebben Joke,
Thierry, Patrick, Menno, Joost en
Maarten van De Steeg uit Gouda,
deelgenomen aan de Social Inclusion Games Nederland. Een ervaring
die ze voor geen goud hadden willen
missen!
Maandagmorgen was het ‘volle bak’
in De Steeg in Gouda. Deelnemers
en medewerkers wilden hun ploeg
na een week sporten een warm welkom thuis geven. En dat is gelukt.
De sfeer zat er gelijk goed in. Na de
eerste verhalen met koffie en gebak
settelde iedereen zich voor de TV
om naar de door Erik (sportbegeleider) gemaakte film over hun Olympische Spelen te kijken. Voor Joke,
de enige vrouw in het gezelschap,
waren de Games een beetje een tegenvaller. Zij moest de wedstrijden
vanwege
Ervaringen
“De Games voelden niet alleen als
een soort erkenning, maar het was
ook fijn om eens wat anders te doen,
buiten mijn normale ritme. Grenzen
verleggen en ontdekken dat je het
ook kunt volhouden. En dat voelt lekker. Ik weet wel dat ik nu meer ga
sporten, omdat ik voel dat het me
goed doet”, aldus Thierry. Ook vond
ik het leuk om voor de camera van
Hart van Nederland en aan een journalist van Tubantia (De Twentse
Courant) mijn verhaal te doen.
“Het was een fantastische week,
waarin we naast sporten ook veel

andere gezellige dingen hebben
gedaan. Met onze eigen groep,
maar soms ook met andere sporters. We hebben film gekeken, gezongen en gedanst en elkaar aangemoedigd. Het was leuk! Meer
dan leuk! Maar, ik moet er wel bij
zeggen, dat het na het rondje discuswerpen en boogschieten snel
duidelijk werd, dat er meer getraind
moet worden”, grapt Joost. “Dan
zijn we over twee jaar misschien
wel net zo goed als de Denen”.
“Een bijzondere week. Ik had het
voor geen goud willen missen. Het
was heel bijzonder om te zien hoe
deelnemers hun eigen grenzen opzochten. Kijk, ik kan wel zeggen dat
sporten veel doet voor lichaam en
geest, maar dat zul je wel eerst zelf
moeten ondervinden. En volgens
mij is dat wel gelukt. Ondanks dat
we geen prijzen in de wachten hebben gesleept, ben ik heel erg trots
op ze. Het gaan immers niet om
winnen, maar om het overwinnen
van eigen grenzen. Ik had me geen
mooiere afsluiting van mijn vakantie
kunnen voorstellen. En hoe nu verder? Het moet allemaal nog even
bezinken, maar we gaan zeker door
met sporten. Individueel, in groepsverband, tegen andere locaties en
bij specifieke evenementen. Verder
gaan we trainen voor de terugkomdag volgend jaar in Papendal en als
het aan mij ligt ook voor de Games
over twee jaar in Zweden”, aldus
Erik, de enthousiaste sportbegeleider van Reakt.
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Een Ervaring Rijker
Fouten maken
Noem het geen mislukking,
noem het een leerervaring.
Nu weet je wat er niet werkt.
Thomas Edison
Als ik ergens een hekel aan heb,
dan is het wel aan fouten maken.
Weet je waarom? Dan heb ik het
gevoel dat ik faal. Sinds ik wat meer
zelfvertrouwen heb, is dat wel minder, maar een paar jaar geleden
kon ik enorm boos op mezelf worden als ik iets fout deed. Op zo’n
moment sloeg gelijk mijn stemming
om en had ik veel negatieve gedachten over mezelf. Mijn laatste
therapeut zei vaak: “Iedereen
maakt fouten”, maar ik mocht geen
fouten maken van mezelf. Ook zei
ze: “fouten maken is menselijk,” en
“van je fouten kun je leren.” Ik leer
liever uit boeken of van andermans

fouten. Ze gaf mij het advies om
expres een fout te maken, om te
ervaren wat er met mij gebeurde.
Maar dat ging me te ver. Nu heb
ik op zich wel geaccepteerd dat ik
fouten maak, soms lach ik er maar
om. Bijzonder is het feit dat ik het
niet erg vind als anderen iets fout
doen, maar het wel erg vind van
mezelf. Waarom? Ik denk omdat ik
mezelf minder waard voel dan anderen. Of ik er iets aan kan veranderen? Ja, ik kan mijn gedachten
veranderen, maar dat kost een
hoop tijd. Ik ben er al ongeveer 8
jaar mee bezig. Ik mag fouten maken, ik mag fouten maken, ik mag
fouten maken. Iedereen mag fouten maken. Waarom eigenlijk
niet?!
Vriendelijke groet,
Marijke Broere

Wilt u uw ervaring delen?

Neem dan contact op met
de ZOG MH, vraag naar
Janny Pak
tel.nr. 0182-519060,
email: j.pak@zogmh.nl
Of stuur uw inzending op
aan de ZOG MH, t.a.v.
mevr. Janny Pak, Hoge
Gouwe 65, 2801LC te
Gouda

Landelijke Dag Psychische Gezondheid
Bron: www.psychischegezondheid.nl,

Op 10 oktober 2010 organiseert
het Fonds Psychische Gezondheid voor de 14e keer de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. Dit jaar is het thema: stress
en het voorkomen van overspannenheid en burn-out.
We willen laten zien dat ongezonde
stress, overspannenheid en burnout serieuze problemen zijn. En dat
mensen deze problemen niet weg
moeten drukken, maar er juist iets
aan kunnen doen. Schrijft u ook
mee over dit thema? Een stuk over
uiteenlopende trainingen, cursussen of mogelijkheden tot ontspanning? Liever een wetenschappelijk
stuk? Of wilt u ervaringsverhalen
schrijven? Alles kan!
We kiezen dit jaar voor het thema
stress en het voorkomen van overspannenheid en burn-out , omdat:
- 12 op de 100 bezoeken aan de
huisarts te maken hebben met
stress;
- 9.000 mensen in de WAO komen
door stress en overspannenheid;
- 10% van de Nederlandse bevolking burn-out klachten heeft.

Van stress naar overspannenheid tot burn-out
Iedereen heeft wel eens last van
stress, dat geeft niet. Een beetje
stress is zelfs voor ieder mens gezond. Maar soms gaan mensen
over hun eigen grenzen heen en
dan wordt de stress ongezond. En
soms duren de stressklachten zo
lang dat iemand overspannen
raakt. Heeft iemand teveel stress
en spanning, maar blijft hij doorgaan? Dan kan een burn-out ontstaan. Burn-out is het eindstadium
van vaak jarenlange roofbouw op
het lichaam.
De ZOG MH geeft voorlichting met
2 (ex)cliënten op basis van hun
eigen ervaring met een informatiestand bij boekhandel Verkaaik.
Datum: 2 oktober 2010
Tijd:
13.00 tot 15.00 uur
Thema: Van stress naar overspannenheid tot burnout
Lokatie: Boekhandel Verkaaik
Lange Tiendeweg 35 te Gouda

Meer weten?
www.wijzeroverstress.nl
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Start Panel “Psychisch Gezien”
Bron: ww.psy.nl , 15 juni 2010

Het Trimbos-instituut start met het
panel Psychisch Gezien: een groot,
landelijk panel voor en door mensen met psychische aandoeningen.
Wat vinden mensen met psychische aandoeningen van actuele
kwesties in de GGz en hoe ervaren
zij de eventuele geboden zorg en
ondersteuning?
Een duidelijker antwoord proberen
te krijgen op deze vragen is het
doel van het nieuwe panel Psychisch Gezien.
Mensen met bijvoorbeeld een psychose, bipolaire stoornis, ernstige
en aanhoudende depressies of een
persoonlijkheidsstoornis, worden
via dit panel regelmatig bevraagd
over hun rol in de samenleving, hun
mening over actuele kwesties, de
geboden zorg en actuele discussies
rondom de GGz.

Het panel beoogt meer zicht te krijgen op het maatschappelijk functioneren en de zorg- en leefsituatie van
mensen met psychische aandoeningen.
Daarnaast is het de bedoeling om
de mensen die zelf met deze problemen te maken hebben, een duidelijker stem te geven in maatschappelijke debatten over de GGz. Bijvoorbeeld over de toepassing van
dwang en drang, de kwaliteit van
zorg, vergoedingen door zorgverzekeraars, etc.
Eind van deze maand gaat de website www.psychischgezien.nl in de
lucht.
Het Trimbos-instituut coördineert het
panel en werkt hierbij samen met
het kenniscentrum Phrenos, het
Landelijk Platform GGZ (LPGGZ) en
NIVEL. Het ministerie van VWS subsidieert het Panel Psychisch Gezien.

Nieuws van Zorgbelang Zuid-Holland

Voor meer informatie
www.zorgbelangzuid-holland.nl

Basisberaad is verhuisd
Per 1 juli 2010 is de afdeling Basisberaad van Zorgbelang ZuidHolland verhuisd naar een locatie in
het centrum van Rotterdam.
De afdeling heeft haar deuren geopend aan het Westblaak 5a, 3012
KC Rotterdam. Begin september
zal er een bescheiden opening van
het pand plaatsvinden.
Informatie, klachtopvang en ondersteuning
Alle inwoners van de provincie
Zuid-Holland kunnen gratis bij Zorgbelang Zuid-Holland terecht met
vragen en klachten over zorg en
welzijn via telefoon:

0900 243 70 70
(€ 0,10 per minuut)

• Informatie over patiëntenrechten en adressen van patiëntenverenigingen en zorgvoorzieningen.
• Advies over de manier waarop
u een klacht kunt indienen, waarbij
rekening wordt gehouden met uw
situatie en uw voorkeur.
* Ondersteuning bijvoorbeeld bij
het opstellen van een klachtbrief of
door een gesprek met een zorgverlener of een klachtencommissie
voor te bereiden.

Meldactie wachtlijst PGB
Bron: Per Saldo augustus 2010

De wachtlijst voor het PGB is sinds
1 juli 2010 een feit. Veel mensen
komen hierdoor in de problemen.
Per Saldo wil weten tegen welke
problemen mensen aanlopen en is
een meldactie gestart.

Wilt u uw verhaal aan Per Saldo
vertellen, ook als u geen lid bent?
Vul dan het meldactie-formulier in
op de site www.pgb.nl. Vorige
week heeft Per saldo een brandbrief gestuurd aan de 2e kamer om
de nood duidelijk te maken!

Pagina 7

Belastingspreekuur Gouda ruimt puin voor cliënten
Bron: www.psy.nl, 28-07-2010

Deze zomer komt Psy over de
vloer bij organisaties die willen
laten zien waar ze trots op zijn.
Deze week de derde aflevering
met een door twee ervaringsdeskundigen opgezet belastingspreekuur voor cliënten. ‘Vorig
jaar hebben we meer dan 50.000
euro terug weten te krijgen.’
Voor velen is het een jaarlijks terugkerende nachtmerrie. Voor Bart
Frank en Annemieke Helwig is het
een hobby: belastingaangiftes invullen voor familie en vrienden. Tijdens een computercursus ontdekten ze de gezamenlijke interesse
en kwamen ze op het idee om hun
ervaring aan te bieden aan het
Steun- en informatiepunt van Zorgvragersorganisatie GGZ Midden
Holland, waarbij Helwig al betrokken was als vrijwilliger. De regionale belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ,

verslavingszorg en maatschappelijke opvang liet de twee vervolgens zelf een plan uitwerken.
Frank: ‘Sinds begin vorig jaar hebben we 65 aangiftes gedaan en
meer dan 50.000 euro teruggevraagd.’
Hit
Door mond-tot-mond reclame is
het belastingspreekuur van de
twee ervaringsdeskundigen, die
twee dagdelen per week kantoor
houden in Gouda, inmiddels een
hit. Helwig: ‘Cliënten staan hier
buiten te roken en vertellen elkaar
ondertussen hoeveel ze hebben
teruggekregen.’ Het bedrag kan,
afhankelijk van de aftrekposten
zoals ziektekosten, variëren van
enkele honderden tot zelfs meer
dan tweeduizend euro per persoon. Frank: ‘Voor die mensen is
een teruggave van 300 euro al
ontzettend veel. “Daar kan ik twee
maanden van eten”, zeggen ze
dan.’

Het gehele artikel
kunt u lezen op
www.psy.nl
Meer informatie
over het belastingsspreekuur
informeer bij STIP

Project LIVE ondersteunt inzet Ervaringsdeskundigheid
Bron: www.trimbos.nl, juli 2010

Het project LIVE wil de inzet van
ervaringsdeskundigheid in de
GGZ ondersteunen en verbeteren.
LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van
Ervaringsdeskundigheid in de GGZ)
is een tweejarig project van het Trimbos-instituut en kenniscentrum Phrenos.
Doel van het project is om aan de
hand van een inventarisatie van bestaande initiatieven en good practices te komen tot een implementatiemodel dat de GGz-instellingen ondersteunt bij de inzet van ervaringsdeskundigheid en het vorm geven
aan herstel.
Een toenemend aantal GGzinstellingen toont belangstelling voor
de aanstelling van ervaringsdeskundige medewerkers ten behoeve van
herstel. De waarde van deze inzet
wordt algemeen erkend en is door
GGz Nederland vastgelegd in het
visiedocument 'Naar

Herstel en gelijkwaardig Burgerschap (2009).
LIVE zal een visiedocument opstellen over die verbinding tussen
ervaringskennis en herstel.
Heldere taak– en functiebeschrijvingen, functie-eisen, een structuur voor ondersteuning van ervaringsdeskundigen (intervisie en
supervisie), maar ook de organisatorische inbedding en voorbereidende trajecten voor de inzet van
ervaringsdeskundigen zijn onderdeel van het te ontwikkelen implementatiemodel.
Tevens zal onderzocht worden
hoe de financieringsmogelijkheden
van ervaringsdeskundigheid en
herstelondersteunende zorg verbeterd kunnen worden. Op dit punt
is nog veel onduidelijkheid.
In samenwerking met de Hogescholen en kenniscentra wordt de
scholing voor ervaringsdeskundigen en het gebied van ervaringskennis verder ontwikkeld.

Meer informatie:
Dienke Boertien, dboertien@kcphrenos.nl , tel
030-2959351
Sonja van Rooijen,
srooijen@trimbos.nl , tel
030-2959231
Het gehele artikel kunt
u lezen op:
www.trimbos.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
half november 2010

Voor in uw agenda
Symposium: ZOG MH
Herstel en burgerschap
Donderdag 9 september
12.30-17.00 uur
Heeren van Reeuwijck te Gouda
(zie pagina 1)
Informatietafel: “Van stress tot
burn-out” boekhandel Verkaaik
Datum: 2 oktober 2010
Tijd:
13.00 tot 15.00 uur
Lokatie: Boekhandel Verkaaik
Lange Tiendeweg 35 te Gouda
(zie pag. 5)
Voorlichtingsavonden GGZ MH
19.30-21.30 uur
De Veste, Ridder van Catsweg 300,
2804 RS Gouda
28 september Posttraumatische
stress-stoornis
26 oktober
Huiselijk geweld
30 november Mantelzorg, de do’s
en don’ts
Kwintes Autisme-soos
Meer info op www.kwintes-soos.nl

Heeft u geen email?
Vul dan hiernaast de
voucher in en stuur
deze op naar:
Secretariaat ZOG MH
Hoge Gouwe 65
2801 LC Gouda

..…………………………………..
Naam: dhr. / mevr.
______________________
Adres: ________________
______________________
Postcode en Woonplaats:
______________________
______________________

……………………………………...

Heeft u een emailadres
dan sturen wij de cliëntenkrant graag digitaal
naar u toe.
clientenkrant@zogmh.nl

Spreekuur Belasting
Maandagochtend en
woensdagochtend
Alleen op afspraak!
Hoge Gouwe 65 te Gouda
STIP Schoonhoven:
Havenstraat 37
Telefoon: 0182 - 38 63 48
e-mail: stipschoonhoven@zogmh.nl
woensdag van 9.00 tot 13.00 uur
Spreekuur voor allochtonen Midden Holland (STIP)
Gouda: dinsdag 13.00 - 16.00 uur
Schoonhoven: woensdag 9 -13 uur
Gouda: donderdag 9.00 - 13.00 uur

Narcotics Anonymous meeting
Jac. P. Thijsselaan 45
Spreekuur Ypsilon (familie)
Roger 06-1331 3126 (informatie) Stip Gouda: Hoge Gouwe 65.
Na-gouda@hotmail.com
Elke 1e donderdag van de maand
13.30 - 15.00 uur
Reakt
Elke maandagavond eetcafé vanaf
Gespreksgroep familieleden
17.30 uur (€ 3.-)
Elke 3e woensdag v.d. maand 19.30
Hoge Gouwe 65 te Gouda
- 22.00 uur, IJssellaan 2A, Gouda
Voor meer informatie:
Mw. R. Pijnacker tel. 0182 - 50 15 28
………………………………………...

De krant thuis
ontvangen?

STIP Gouda:
Hoge Gouwe 65,
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
van 11.00 tot 16.00 uur
(lunchtijd 13.00-13.30 uur)
Telefoon: 0182 - 54 98 13
Internet: www.stipggz.nl
e-mail: stipgouda@zogmh.nl

De straatadvocaat: Debby Quist
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag:
Hoge Gouwe 65, tel. 0182 - 51 90 60
of 06-57248823 of email:
straatadvocaat@zogmh.nl
Lotgenotencontactgroepen
♦
Angst en dwang
♦
Schizofrenie
♦
Borderline
♦
Herstelgroep (start)
Om de 6 weken, voor meer informatie neem contact op met STIP.

