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Voorwoord 
 

Optimistisch, daadkrachtig en in staat om krachten te bundelen, maar vooral met passie opkomen 
voor de belangen van onze doelgroep, dat is de ZOG MH al meer dan 10 jaar.  

Ook in 2016 kregen veel cliënten uit Midden-Holland een luisterend oor, ondersteuning, training, 
advies en informatie bij de ZOG MH. 

In dit jaarverslag nodigen wij u uit om kennis te nemen van de ontwikkelingen in 2016 en de inzet die 
geleverd is om onze belangenbehartiging en regieversterking op een hoger plan te tillen. Wij leggen 
graag verantwoording af over onze inzet en onze resultaten in het afgelopen jaar. Wij hebben veel 
kunnen doen én bereiken voor de doelgroep in Midden-Holland.  

Eigen regie en eigen kracht, het is de kern van waar het bij de ZOG MH om gaat. We willen de motor 
zijn die Midden-Holland in beweging brengt voor betere zorg en een inclusieve samenleving, 
daarvoor maken we ons sterk. Samenwerking is voor de cliënt, maar ook voor ons als organisatie van 
groot belang!  

Het zijn mensen die een organisatie vormen en het succes ervan bepalen. De medewerkers, 
vrijwilligers en het bestuur hebben zich in 2016 met hart en ziel ingezet voor de doelgroep en de 
doelstellingen van de organisatie.  

Met dit jaarverslag willen we het enthousiasme van onze medewerkers en vrijwilligers over brengen. 
Hiermee schetsen wij een zo volledig mogelijk beeld van de besteding van de verleende 
subsidiemiddelen in 2016.  

 
 
Met inspirerende groet,   
 
Petra van Buren,  
Directeur ZOG MH 
April 2017 
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2016 in een notendop 
 Dit jaar bieden we onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor 

de regio Midden-Holland als enige cliëntenorganisatie in Nederland. 
 Het project Herstel & Participatie is sinds maart 2016 uitgebreid met de Parnassiagroep (Brijder I-

Psy, Palier), Eleos en Leger des Heils naast Kwintes, GGZ Rivierduinen, REAKT en  de ZOG MH. 
 Er zijn vijftien nieuwe mensen opgeleid tot ervaringscoach. 
 Er draaien diverse herstelgroepen in de regio: Lekkerkerk, Waddinxveen, Zuidplas en Gouda 
 De loopgroep Fit & Happy loopt op dinsdag en donderdag enthousiast met een groep mensen en 

neemt regelmatig deel aan loopwedstrijden/activiteiten. 
 Bij de ZOG MH zijn 60 vrijwilligers actief. 
 Er zijn 35 vrijwilligers in diverse functies werkzaam zijn binnen het project Herstel & Participatie. 
 In 2016 zijn er 34 cursus/intervisie bijeenkomsten geweest en in totaal zijn er 56 cursisten met 

een psychische kwetsbaarheid opgeleid om functioneel de eigen ervaringen in te zetten.  
 Elke twee maanden zit de ZOG MH de netwerktafel voor. De netwerktafel heeft ‘vinden en 

verbinden’ als doel en staat open voor iedereen. 
 Twee stagiaires hebben 9 maanden stage gelopen bij de ZOG MH. 
 De ZOG MH heeft trainingen ExpEx gegeven in Heemstede, Den Haag en Arnhem. Hierdoor 

konden we extra personele uren inzetten voor de ExpEx. 
 De loopgroep Fit & Happy heeft een gezellige zomer-BBQ gehad met alle enthousiaste lopers.  
 Eind 2016 is er een brainstormmiddag geweest met bestuur, medewerkers en vrijwilligers om tot 

een nieuwe naam te komen voor ZOG MH. Deze zal in het voorjaar van 2017 worden gelanceerd. 
 In het najaar is er een cursus ‘Begeleiden Herstelgroepen’ geweest hier zijn 12 

ervaringsdeskundigen opgeleid.  
 De receptiemedewerkers bij de ZOG MH bieden een luisterend oor als telefoonmaatje voor 

mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze hebben hier ook een cursus voor gevolgd. 
 De ZOG MH heeft meegewerkt bij de herinrichting bemoeizorg in Midden-Holland. 
 De ZOG MH heeft o.a. met ervaringsdeskundigen meegewerkt aan de herijking van het Armoede 

en Schuldenbeleid Gouda  
 De Sociale teams Gouda hebben een voorlichting gehad over de inzet van ervaringscoaches deze 

werd enthousiast ontvangen. Ervaringscoaches gaan zichtbaarder ingezet worden in het Sociaal 
Team Gouda.   

 Vanuit het Europese project EQUIL hebben ervaringscoaches de mogelijkheid gekregen om een 
training te volgen om kwetsbare burgers die de wens hebben om betaald aan het werk te gaan te 
ondersteunen.  

 In Gouda draait één keer per maand een themaherstelgroep. Steeds staat er een wisselend 
thema op de agenda en is er ruimte om ervaringen te horen en te delen. Dit kan  
(h)erkenning, hoop en perspectief opleveren.  
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1. ZOG MH 
Voor mensen die gebruik maken van de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Maatschappelijke 
opvang (MO) en/of Verslavingszorg (VZ) is kwaliteit van leven en (volledige) participatie in de 
maatschappij minder vanzelfsprekend. Dit is vaak een gevolg van de complexe problematiek 
waarmee zij te maken hebben. Toch heeft iedereen in Nederland recht op voldoende kwaliteit van 
leven. Wij vinden het daarom belangrijk om juist voor hen op te komen en hen te adviseren en waar 
nodig te ondersteunen bij het versterken van hun positie. Bevorderen van eigen regie en kracht zijn 
hierbij het uitgangspunt. Wij erkennen dat het noodzakelijk is om een brug te slaan naar de 
maatschappij.  

De kracht van onze organisatie ligt in de manier waarop wij werken: door en voor cliënten! De 
belangenbehartiging is zowel op de individuele cliënt als op het collectief gericht, we zien dit als 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het cliëntperspectief wordt binnen de organisatie geborgd 
door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Daarbij willen we laagdrempelig en gratis blijven voor de 
doelgroep. 

Er zijn 60 ervaringsdeskundige vrijwilligers, 11 werknemers (4,5 fte) en vijf bestuursleden 
(vrijwilligers) op allerlei manieren betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden.  

2. Financiën  
In 2016 hadden we inkomsten vanuit:  

 de Wmo via de regio Midden-Holland gemeenten (zorgvernieuwingsgelden, (O)GGZ 
preventiegelden, GGZ preventiegelden) in totaal € 182.200; 

 Project Herstel & Participatie (i.s.m. Kwintes, GGZ MH, Parnassia) € 72.000; 
 STIP onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo en Wlz € 110.000; 
 de bijdrage van Kwintes  € 4.650; 
 inkomsten door trainingen, externe projecten ongeveer € 23.000; 
 bijdrage project Media en Stigma € 10.000. 
 

Alle financieringsbronnen voor de ZOG MH zijn onzeker. De komende tijd zal daarom ook in het 
teken staan van een structurele meerjarige financiering. Wij zijn ons ervan bewust dat het 
maatschappelijk ondernemen voor ons kansen kan bieden. Van de mogelijkheid om fondsen te 
werven zodat we de financiering hebben om nieuwe projecten te kunnen starten op wens van de 
doelgroep maken we gebruik. Ook nemen we deel aan de maatschappelijke beursvloeren in Midden-
Holland. 

We hopen dat de gemeenten in Midden-Holland ook de komende jaren garant staan voor de 
financiering van de verschillende projecten van de ZOG MH. Het zou schade toebrengen aan de 
jarenlange opgebouwde expertise als er op onze waardevolle projecten wordt bezuinigd wat tevens 
grote gevolgen kan hebben voor de continuïteit ervan. 
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3. Advies, informatie en ondersteuning 

3.1 Onafhankelijke cliëntondersteuning Gouda 

 
Doel van onafhankelijke cliëntondersteuning (O)GGZ 

Individuele onafhankelijke cliëntondersteuning wordt geboden op een toegankelijke wijze voor de 
maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg binnen het sociale domein. 
Familie, mantelzorgers, professionals en vrijwilligersorganisaties maken ook gebruik van het Steun en 
informatiepunt (STIP). Voor onafhankelijke cliëntondersteuning is 18 uur per week voor 46 weken 
per jaar beschikbaar.  

Positionering van deze onafhankelijke cliëntondersteuning is fysiek buiten het Sociale Team. Voor de 
doelgroep is deze onafhankelijkheid een bepalende factor of ze gebruik maken van cliënt- 
ondersteuning. Het Sociale Team wordt door de doelgroep met regelmaat gezien als de Gemeente. 
Het wantrouwen in instanties door een combinatie van slechte ervaringen en de hulpvraag die vaak 
gerelateerd is aan de gemeentelijke voorzieningen maakt dat cliënten de voorkeur geven aan 
ondersteuning door het STIP. Gelukkig is de keuzevrijheid voor de vorm van cliëntondersteuning 
geborgd in Gouda. Samen met de cliëntondersteuner is er weer opening om contact te leggen met 
het Sociale Team en/ of de Gemeente. 

Aanbod voor cliënten & mantelzorgers en betrokkenen 

Het STIP is dagelijks telefonisch te bereiken voor informatie, advies en de eerste vraagverheldering. 
Ook andere betrokkenen/ professionals consulteren het STIP om mee te denken in passend aanbod 
voor een cliënt, voor informatie over specifiek aanbod, om samen casuïstiek op te pakken of omdat 
aansluiting bij de cliënt niet naar wens verloopt.  

Cliënten en mantelzorgers kunnen gebruik maken van de inloop drie keer per week op de Tielweg, 
één keer in de zes weken wordt er een spreekuur bij de Voedselbank gehouden in samenwerking 
met Kwintes, Schuldhulpmaatje en de Sociale teams in Gouda. Huisbezoeken worden afgelegd en er 
wordt meegegaan naar gesprekken.  

Cijfers Cliënten/ mantelzorgers Gouda 

In 2016 heeft het STIP aan 214 mensen onafhankelijke cliëntondersteuning geboden.  

Er zijn 1375 contacten geregistreerd. Gemiddeld zijn er per cliënt dus tussen de 6 á 7 
contactmomenten. Per contact is 45 minuten nodig. Er is 1032 uur aan direct cliëntcontact ingezet.  

Praktijkvoorbeelden 

Hieronder enkele beknopte praktijkvoorbeelden van de ondersteuning die is ingezet in Gouda. 

Met een cliënt meegaan om begeleiding bij de zorgaanbieder door te spreken, zodat de overdracht 
goed loopt. 

Met een cliënt kijken naar ondersteuningsbehoeften en samen maatwerk aanvragen, het 
keukentafelgesprek voorbereiden, ondersteunen tijdens het gesprek.  
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Een cliënt met een bijstandsuitkering vroeg raad in verband met de verplichte deelname aan een 
cursus vanuit de participatiewet. De betreffende consulent had geen oor voor het verhaal van de 
cliënt. De cliënt was aantoonbaar bezig met haar herstel en op termijn wel in bereid om de cursus te 
volgen. De participatieconsulent wilde zelf bepalen of de cliëntondersteuner haar cliënt mocht 
begeleiden tijdens het gesprek. Communicatie hierover was erg lastig. Voor cliënt gaf dit heel erg veel 
spanning, mede doordat inkomsten gekort zouden worden.  

Een cliënt komt praten op het moment dat er gebeurtenissen voorvallen die ingrijpend voor hem zijn 
en waarvan hij niet weet hoe hij hier mee om moet gaan. Hij heeft steun aan de gesprekken, doordat 
hij kan bespreken wat hem bezighoudt en zijn gedachten hierover kan checken. Dit jaar heeft hij 3 
keer kortdurend (2 gesprekken) gebruik gemaakt van de onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Een cliënt is niet tevreden over de zorg die geleverd wordt door de zorgaanbieder. En de woning 
bevalt niet. Cliënt wil zowel woning als zorg stopzetten. In overleg met cliënt, netwerk en 
zorgaanbieder een plan gemaakt naar tevredenheid. 

Een aantal cliënten heeft ondersteuning gevraagd bij de voorbereiding van en het ondersteunen bij de 
keukentafelgesprekken. Bij cliënten die al gebruik maken van een maatwerkvoorziening is er meer 
bekendheid met cliëntondersteuning en de drempel ondersteuning te vragen hierbij minder hoog is. 
De angst dat de maatwerkvoorziening misschien niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend is groot. 
Cliënten zijn hier bang voor omdat ze ervaren dat het met de ingezette begeleiding goed gaat. Ze zijn 
bang verkeerd begrepen te worden. Het sterkt cliënten om samen de zorgbehoeften in kaart te 
kunnen brengen en iemand mee te hebben tijdens het gesprek.  

Een cliënt met beperkte financiële middelen is op zoek naar vrijetijdsbesteding. Verwijzing naar een 
voetbalclub is succesvol verlopen. 

Met een cliënt een overlijdensverzekering regelen. De digitale vaardigheden zijn beperkt, de 
mogelijkheden om deze vaardigheden op te pikken ook beperkt. Het aanbod van b.v. Bruisnest is nog 
net niet realistisch. Als tussenstap de afspraken wel op het Bruisnest gemaakt om cliënt ook kennis te 
laten maken met dit aanbod. 

Client komt voor het aanvragen van en voedselpakket. De weg naar een financieel stabiele situatie 
wordt gelijk doorgesproken en opgepakt. 

Moeder heeft eerder goede ervaringen met ons gehad, komt hulp zoeken voor haar zoon die uit de 
beschermde woonvorm is gezet in verband met ongeoorloofd gedrag. In samenwerking met 
Meldpunt Zorg en overlast en zorgaanbieders wordt er direct weer zorg ingezet van een andere 
zorgaanbieder. 

Een cliënt woont nu nog beschermd, haar grote zorg is dat als ze zelfstandig gaat wonen, ze niet meer 
terug kan naar beschermd wonen. Ze functioneert nu “te” goed om nog gebruik te maken van 
beschermd wonen, maar vaker in haar leven heeft ze een ernstige terugval gehad. Welke 
mogelijkheden zijn er om op- af te schalen in korte tijd? 

Signalen 

 In Gouda is er een overschrijding van het aantal uren. In de directe cliëntcontacten maken we 
een overschrijding van 204 uur. Met de bezetting van spreekuren, telefonische bereikbaarheid, 
scholing en overleg worden de uren fors overschreden. De begeleiding van cliënten van 
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beschermd wonen of de maatschappelijke opvang is een regionale opdracht uitgevoerd door 
Gouda waardoor er een relatief grotere behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning 
mogelijk te verklaren is in de Gouda.  

 Er zijn weinig verzoeken vanuit cliënten voor ondersteuning bij aanvraag van voorzieningen van 
de Wmo. Uit de gemeentemonitor blijkt dat onafhankelijke cliëntondersteuning nog 
onvoldoende bekendheid heeft. 22% van de inwoners uit Gouda die gebruik maken van een 
Wmo voorziening is hiervan op de hoogte. Het grootste deel van deze gebruikers van de Wmo 
lukt het “op eigen kracht”. Een aantal cliënten die horen dat er deze ondersteuning mogelijk was, 
geven ons aan dat ze er graag gebruik van hadden gemaakt.  Een aantal mensen met een 
psychiatrische problematiek of de mantelzorgers zijn onvoldoende op de hoogte en of vragen 
niet om hulp, gaan ervan uit dat ze het toch niet krijgen of het niet kunnen betalen.  Vanuit de 
participatiewet worden cliënten nauwelijks gewezen op het aanbod van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 

 Tijdens de keukentafelgesprekken komt het nog steeds voor dat er niet gesproken wordt over de 
eigen bijdrage voor Wmo. Hierdoor komen sommige cliënten in financiële problemen. De 
rekeningen komen vaak pas een aantal maanden nadat het maatwerk is ingezet.  

 Laagdrempelige onafhankelijke cliëntondersteuning gericht op GGZ problematiek voor vrouwen 
met een andere culturele achtergrond is nog onvoldoende gerealiseerd. Er is in Gouda een groep 
vrouwen die geen aansluiting vindt op het aanbod. Een laagdrempelig spreekuur met informele 
cliënt ondersteuning voor deze vrouwen willen we in 2017 realiseren. 

Samenwerking  

De samenwerking met het Sociale Team is vanzelfsprekend, evenals het overleg in het oppakken van 
ondersteuningsvragen, zodat er geen “dubbel werk” gedaan wordt. De samenwerking met MEE blijft 
belangrijk in het delen van de expertise bij de populatie met gecombineerde problematiek 
zwakbegaafdheid of licht verstandelijke beperking en GGZ. Consultatie/ samenwerking met 
Rivierduinen, GGD HM, zorgaanbieders van maatwerk, wijkverpleegkundige van Plicare of POH over 
mogelijkheden in aanbod gebeurt met regelmaat. 

3.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning OGGZ Midden-Holland 
Doel 

De inloop is een samenwerkingsproject met Leger des Heils en de Parnassiagroep/REAKT waarin wij 
onafhankelijke cliëntondersteuning geven aan de groep dak- en thuislozen die de inloop op de Hoge 
Gouwe 65 bezoeken. Hiervoor is 8 uur per week beschikbaar. Op dinsdag is er inloopspreekuur 
tussen 11.00-15.00 uur. De inloop is een laagdrempelige voorziening voor mensen met dusdanige 
zware problematiek dat het gebruik maken van een reguliere voorziening niet tot de mogelijkheden 
behoort. 
 
Doelgroep 

 mensen met verslavingsproblematiek.  
 mensen die dak- en thuisloos zijn. Dit zijn cliënten die vaak ook een verslavingsproblematiek 

hebben of een ernstige (chronische) psychiatrische problematiek en (als gevolg daarvan) geen 
vaste woon- of verblijfplaats hebben. 
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 mensen met ernstige (chronische) psychiatrische problematiek. Mensen die gezien de ernst van 
hun psychische problemen en de daarmee samenhangende beperkingen in het dagelijks leven 
langdurig behoefte hebben aan geestelijke gezondheidszorg. 

 mensen met een combinatie van bovenstaande problematiek. 
 dak- en thuislozen door acute of andere crisissituaties. 

Dat onafhankelijke cliëntondersteuning op de locatie van de dagopvang aan een behoefte voldoet is 
duidelijk gezien het aantal contacten in 2016. Doorverwijzing en samenwerking met 
straathoekwerker en persoonlijk begeleiders vindt veelvuldig plaats. 

Gemeente  Cliëntondersteuning Inloop Hoge Gouwe 65 

Bodegraven-Reeuwijk  12 

Krimpenerwaard  16 

Gouda  115 

Waddinxveen  15 

Zuidplas  12 

Anoniem 7 

Totaal 177 

 

Knelpunt indicatie 

Het knelpunt van onzekerheid over indicatieverlening/Wmo-indicatie en het moeten betalen van een 
eigen bijdrage voor de dagopvang speelt voor veel bezoekers een rol. Wij krijgen hierover nog niet 
veel concrete vragen. Vragen liggen meer op het gebied van schulden- en deurwaardersproblemen, 
rechten en plichten in het contact met begeleiding van de nachtopvang of inloop, bejegening, 
contacten met sociaal team e.d. 
Het aanbod van dagactiviteiten is voor cliënten vaak niet aantrekkelijk en wat schraal. Op dit punt is 
ideeënontwikkeling i.s.m. cliënten wenselijk. Dit onderwerp heeft de cliëntenraad van 
Parnassia/REAKT opgepakt. 

Knelpunt: Inzet ervaringsdeskundigen bij de inloop nieuwe stijl 

Het oorspronkelijke plan per juli 2015 ervaringsdeskundigen in te zetten op de inloop is door diverse 
oorzaken (door omstandigheden nogal wisselende personeelsbezetting op de inloop, wisseling in 
managementaansturing, afgebroken inzet/bijdrage van ervaringsdeskundigen) niet goed van de 
grond gekomen. Ook onzekerheden rond de veiligheid op de werkplek waardoor dit mogelijk weer 
andere eisen stelt aan inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen spelen een rol. Eind september is de 
afspraak gemaakt dat dit punt in 2017, inclusief weekendopvang in zelfbeheer, verder uitgewerkt 
wordt als er weer een stabiele bezetting van het team van de inloop is. 
We ondersteunen vanaf september op individuele basis de daklozen met een ervaringsdeskundige.  
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Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Per 2013 werken we met een protocol. Wij zijn voornamelijk bezig zijn met het bespreekbaar maken 
van de zorgen omtrent opvoeding van de kinderen met ouders. Ouders zijn over het algemeen erg 
blij met dit gesprek: ouders maken zich ook zorgen en weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn. 
Informatie voorlichting en toeleiding naar adequate hulp is hierin onze rol. Daarnaast is er, door het 
protocol, een bewustere werkwijze met specifieke aandacht en vraag naar betrokkenheid van 
kinderen. Bij de individuele cliëntondersteuning kunnen we met name vrouwen die met 
mishandeling te maken hebben, door bespreken, voorlichting en het perspectief bieden, de eigen 
regie bevorderen, waardoor vrouwen tot actie kunnen komen. 

Registratie zwerfjongeren 

Binnen de ZOG MH is de registratie van zwerfjongeren een reguliere taak binnen alle projecten. Het 
STIP verzameld en registreert de zwerfjongeren en geeft deze informatie door aan de GGD HM zoals 
dat regionaal is afgesproken.  

4. Informatie bundelen en verstrekken, signalering 

4.1 Bijeenkomsten 
 
Mantelzorgbijeenkomsten “Vuile was” 

Samen met Ypsilon en de plaatselijke mantelzorgorganisaties hebben we de mantelzorgbijeenkomst 
georganiseerd. 

De documentaire “Vuile Was? “ van Nynka Delcour over 
de impact van een psychische aandoening voor familie 
was leidraad voor deze avond. Zowel cliënten, familie als 
hulpverlening vertellen de eigen ervaringen in de 
documentaire. Heel herkenbaar geven een aantal 
mantelzorgers aan. Ervaringen worden uitgewisseld. Er 
zijn zeer positieve ervaringen met hulpverlening. Het 
ongemak om over een psychische aandoening te praten, onbekendheid met wat er aan 
behandelaanbod en ondersteuningsaanbod vanuit bijvoorbeeld de GGZ Rivierduinen of de Gemeente 
is komt ook aan bod. Er wordt aangegeven dat de respijtzorg binnen de GGZ (nog) niet goed geregeld 
is. Iedereen zo veel mogelijk thuis behandelen is een mooi streven, maar hoe haalbaar is dat voor de 
mantelzorgers? Mantelzorgers geven aan over onvoldoende financiële middelen te beschikken om 
gebruik te maken van de (Wmo-) voorzieningen.  
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Werkbezoek directeur Jeugd VWS 

Op 3 februari bracht de heer Léon Wever, directeur Jeugd 
van het Ministerie van VWS, een werkbezoek aan de ZOG 
MH. Hij ging in gesprek met ExpEx en wat volgde was een 
mooi gesprek over de huidige jeugdhulp, 
ervaringsdeskundigheid (ExpEx), zwerfjongeren, vergeten 
kinderen en crisisopvang. Jongeren hebben hun ervaring 
gedeeld en we hebben suggesties voor de toekomst 
besproken, die hieronder puntsgewijs zijn aangegeven: 

- Inzet eigen ervaring in zorg/sociale opleidingen 
- Ervaringsdeskundigheid als toevoeging in jeugdhulp 
- Vast evaluatiepunt tijdens de hulp aan derden om te 

bekijken of er een klik is 
- Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jeugd en ouders 
- Vergeten kinderen hebben meer nodig dan alleen opvang 
- Meer menselijkheid in de zorg 
- Ook mensen op hogere posten moeten uitkomen voor hun kwetsbaarheid 

De heer Wever gaf aan onder de indruk te zijn van wat hij gehoord en gezien had. Er gaat zeker een 
vervolgafspraak komen, stelde hij. 

Meeting en greeting 19 februari 

Tijdens de Meeting & Greeting kon onder het genot van een hapje en een drankje een uitleg over het 
Bruisnest worden gevolgd en was er ook de mogelijkheid tot speeddaten. Laatstgenoemde activiteit 
wordt geregeld aangeboden om andere mensen met psychische kwetsbaarheid beter te leren 
kennen. 

Week van de Zelfregie 

In de week van 29 maart t/m 1 april 2016 was er weer een geslaagde actieve week met als thema 
“Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen”. 

De ZOG MH heeft in deze week verschillende activiteiten georganiseerd rondom dit thema. 

Dinsdag 29 maart   Inloopbijeenkomst Zuidplas 
 Inloopbijeenkomst Krimpenerwaard (Lekkerkerk) 
Woensdag 30 maart Regionale Mantelzorgavond, Gouda 
Donderdag 31 maart Inloopbijeenkomst Waddinxveen 
Vrijdag 1 april      Inloopbijeenkomst Gouda  
 Inloopbijeenkomst Bodegraven-Reeuwijk 
 

We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen over deze week. 
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Daklozendag Midden-Holland 

Met een budget beschikbaar gesteld door de ING-Stem Nederland Vooruit, Kringloopwinkel ‘De 
Kring’ in Reeuwijk en particuliere- en ondernemersdonateurs, kon op 31 maart de Daklozendag 
Midden-Holland van start. Er waren meer dan 150 deelnemers en bezoekers. Een werkgroep met 
(ex-) daklozen, vertegenwoordigers ’t Swanenburghs Hofje, Kwintes, straathoekwerk Parnassia/REAKT 
bereidde deze dag voor. De gemeente Gouda 
stelde bijna gratis de oude bibliotheek ter 
beschikking als daglocatie. In het programma was 
inbreng van ervarings-deskundigen op het gebied 
van catering, kapster, dagbesteding Anders 
Bekeken, Weggeefwinkel, muziekoptreden, tv-
interviews  en deelname aan het panel. Het was 
een drukbezochte dag met veel positieve reacties. 
De dag werd ook bezocht door dak- en thuislozen 
uit andere steden. Het optreden van het 
daklozenkoor 'De Straatklinkers' uit Amsterdam 
was een groot succes en maakte indruk. De dag 
werd afgesloten met en optreden van de huisband 
van Kwintes 'Beautiful Minds'. Informatiestands 
waren er van gemeente Gouda, JOD, 
Zorgverzekeringslijn, de Weggeefwinkel en 
ZOGMH. Het middagdebat onder leiding van Rokus 
Loopik met wethouders uit de regio, Leger des 
Heils, cliëntvertegenwoordiger en als inleider Rina Beers van Federatie Opvang spitste zich toe op 
schuldenproblematiek en op het tekort aan opvangplaatsen. In het debat op Daklozendag is 
uitgebreid stilgestaan bij jongerenhuisvesting en een pleidooi gehouden voor uitbreiding (tijdelijke) 
opvang, flexibele woonvormen van kantoorhuisvesting tot containerwoningen en ambulante 
woonbegeleiding. Dit sloot goed aan op een evaluatie die binnen Midden-Holland plaatsvond over 
uitbreiding van opvangplaatsen gedurende de winterperiode. Korte tijd later viel het besluit 
verruiming van het aantal opvangplaatsen (24)  in ieder geval tot 1 maart 2017  te laten voortduren.  

Lentewandeling 20 mei 

In samenwerking met het Bruisnest organiseerde we vanuit het 
maatjesproject een lentewandeling door de binnenstad van Gouda.  
Voor de mensen die niet lang konden wandelen was het ook mogelijk 
om kleine stukjes mee te wandelen.  
Tijdens de lentewandeling liepen achttien enthousiaste wandelaars 
mee. De groep bestond uit mensen die een maatje  zoeken, mensen 
die een maatje willen worden en mensen die al  een maatje zijn.  
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4.2 Werkverbanden 
Omvorming Bemoeizorg  

Voor de omvorming van de bemoeizorg heeft de ZOG MH meegedacht in een aantal bijeenkomsten 
over een kwalitatief goede bemoeizorg die beschikbaar is voor alle inwoners van Midden-Holland. 
Ook de ontwikkeling naar een bemoeizorg die op termijn meer lokaal ingezet kan gaan worden, 
waarbij specifieke expertise behouden blijft is hierbij belangrijk. Een groeimodel waarbij monitoring 
extra aandacht behoeft om de bemoeizorg die vanaf 1 januari 2017 zijn vorm krijgt door een drietal 
bemoeizorgers en goede coördinatie bij het Meldpunt Zorg en Overlast in de toekomst goed te 
kunnen evalueren is met de omvorming gerealiseerd.  

 ‘Aanjaagteam’ Verwarde Personen 

Wij waren op landelijk niveau nauw betrokken bij het Aanjaagteam Verwarde Personen. Het 
bureauoverleg heeft ook eenmaal plaatsgevonden bij de ZOG MH. Hier hebben 
ervaringsdeskundigen van de ZOG MH een voorlichting gegeven. Het aanjaagteam heeft in de eerste 
rapportage gelukkig de Crisiskaart® (www.crisiskaartnederland.nl) als bouwsteen opgenomen en 
heeft het team ingezien dat cliënten- en familieperspectief belangrijk is voor het verdere proces. 
Helaas zijn stichting ZON (Zuid-Holland Noord) en de ZOG MH pas op een later moment, vanaf 
november 2016 betrokken geweest bij regionale overleggen. De ZOG MH is ook betrokken geweest 
bij de herinrichting van de crisisopvang in Hollands-Midden. 

Inmiddels heeft het aanjaagteam, na afloop van de projectperiode, een voortzetting onder de naam 
Schakelteam Verwarde Personen. Een aantal keren hebben ervaringsdeskundige cliënten hun 
opvattingen kenbaar gemaakt over dit onderwerp. 

Het Aanjaagteam onderscheidt de volgende bouwstenen:  

1) waarborgen inbreng verward persoon  
2) aandacht voor preventie en levensstructuur  
3) vroegtijdige signalering  
4) adequate melding in meldkamer  
5) juiste beoordeling/risicotaxatie  
6) juiste toeleiding naar begeleiding  
7) passend vervoer naar beoordelings- of behandelingslocatie  
8) passende ondersteuning, zorg en straf  
9) juiste informatie voorziening om verward gedrag tijdig te herkennen  

Cluster Welzijn en Zorg van Gouda Onderneemt 

De ZOG MH heeft zich aangesloten bij het platform Gouda onderneemt. We hopen door meer in 
contact te zijn met het bedrijfsleven meerdere werkervaringsplekken en vrijwilligersplekken te 
vinden in de regio Midden-Holland. 
De ZOG MH heeft zich binnen dit platform aangesloten bij het cluster Welzijn en Zorg. Hier zijn al 
verschillende ideeën om de zorg en het bedrijfsleven beter te laten aansluiten zijn gemaakt. Ook 
heeft de ZOG MH zich aangesloten bij de werkgroep participatie waar veel mensen vanuit gemeente 
Gouda zitting hebben. Wij hopen ook via deze weg meer werkervaringsplekken dan wel 
vrijwilligersplekken te vinden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid wat tot nu toe niet 
gemakkelijk is.  
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5. Projecten ZOG MH 

5.1 Project Herstel & Participatie 

 

 
 

Het project Herstel & Participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, Parnassiagroep (Brijder, 
I-Psy, Palier en REAKT), GGZ Rivierduinen, Eleos, Leger des Heils en ZOG MH. Het project heeft als 
doel herstel toegankelijk te maken voor iedereen en zo dicht mogelijk in de buurt. De ruimte krijgen 
om naar eigen mogelijkheden te kunnen werken aan herstel zal leiden tot (meer) passende 
participatie.  

Doelstellingen 

 Herstelactiviteiten zijn toegankelijk voor alle kwetsbare burgers en bij voorkeur zo dicht mogelijk 
in de buurt 

 Het aanbod herstel en participatie is bekend bij de klant zodat de klant gericht kan kiezen 
 

Sinds maart 2016 zijn naast Kwintes, GGZ Rivierduinen, REAKT en de ZOG MH ook Eleos, Leger des 
Heils en Parnassiagroep (Brijder, Palier, I-Psy) als samenwerkingspartijen aangeschoven.  

Activiteiten project Herstel & Participatie 

1. Herstelgroepen in de regio Midden-Holland 
2. Ervaringscoaches en Maatjesproject 
3. Cursusaanbod 
4. Vrijwilligers  
5. Ambassadeurs en contactpersonen  
6. Netwerktafeloverleg Midden-Holland 
7. Bevorderen van cliëntgestuurde initiatieven 
8. Coördinatie werkzaamheden 
9. Landelijke activiteiten 
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Resultatenoverzicht 

 

*Sommige vrijwilligers hebben meerdere functies 
 

5.1.1 Herstelgroepen in de regio Midden-Holland 
 

 frequentie Aantal 
bijeenkomsten 

Aantal 
deelnemers  

Aantal klant 
contacten 

Herstelgroep Waddinxveen 1 x per 2 weken 16 8 96 
Herstelgroep Nederlek  1 x per 2 weken 20 6 120 
Herstelgroep omgaan met 
verslaving voor jongeren 

1 x per 2 weken 2 2 0 

Zelfhulpgroep omgaan met 
zelfbeschadiging  

1 keer per 2 weken 2 4 6 

Allochtone vrouwengroep 1 keer per 4 weken 10 14  80 
Loopgroep Fit & Happy  2 keer per week 100 28 1000 
HSP 1 keer per maand 5 10 40 
Herstelgroep Zuidplas i.o. 1 keer per 2 weken 

vanaf jan. 2017 
Nog starten 4 0 

Totaal  153 76 1936 
 

Een herstelgroep is een zelfhulpgroep begeleid door 
opgeleide ervaringsdeskundigen. 

Begeleiders herstelgroepen ondersteunen deelnemers in 
het herstelproces en zetten daarbij functioneel hun eigen 
ervaringen in.  

In 2016 zijn 153 herstelgroep bijeenkomsten geweest 
waarin 76 deelnemers met psychische kwetsbaarheid 
ondersteund zijn in het herstelproces. Groepsgewijs zijn er 
1936 klantcontacten geweest waarin deelnemers 
herkenning, hoop en perspectief vinden. De deelnemers van 
de herstelgroep worden doorverwezen via sociale teams, 

2016 Cliënten Clientcontacten 
individueel 

Clientcontacten 
groepen 

Vrijwilligers Uren 
vrijwilligerswerk 

Bodegraven-
Reeuwijk 

10 0 
0 

3 
0 

Gouda 157 1525 1126 45 2608 

Krimpenerwaard 
(K5) 23 125 

120 
6 

290  

Waddinxveen 26 155 96 10 580 

Zuidplas  14 25 0 1 50 

Totaal 356 1830 1342 65* 3528 uur 

Thema’s in de herstelgroepen  
- feest of vreesdagen 
- hulp durven vragen 
- omgaan met 

vriendschappen 
- eenzaamheid 
- hoe kan ik gezonder leven 
- voor jezelf opkomen 
- zelfvertrouwen 
- opvoeden in Nederland, 
- kwaliteitenspel 
- wat maakt je gelukkig 
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praktijkondersteuners, via de samenwerkingspartners en/of deelnemers hebben het van horen 
zeggen, vinden informatie op websites of flyers. 

Knelpunten 

Het blijkt in de kleinere dorpsgemeenschappen een drempel te zijn om deel te nemen aan een 
herstelgroep. Het taboe op psychische aandoeningen lijkt daar groter te zijn.  

Vooruitblik 2017 

Er is binnen het project ruimte voor het starten van nieuwe herstelgroepen. Er zullen in het 1e 
kwartaal van 2017 herstelgroepen gaan starten in Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk. In Gouda zal er 
een open algemene herstelgroep gaan draaien waarin wisselende thema’s worden besproken. Denk 
aan zelfbeschadiging, weer aan het werk, opbouwen van sociale contacten, medicatie etc. 
Deelnemers kunnen zo zelf bepalen waar zij bij aanschuiven en naar behoefte kunnen groepen die 
hieruit voortkomen worden gefaciliteerd.  

Uitspraken deelnemers herstelgroepen 

 “Door het deelnemen aan de herstelgroep praat ik meer met mijn vrouw waar ik mantelzorger 
van ben” 

 “Door het deelnemen aan de herstelgroep heb ik het weer aangedurfd om betaald aan het werk 
te gaan” 

 “Ik ben loper geworden i.p.v. bankhanger” 
 “Ik voel mij hier begrepen en kan mezelf zijn” 
 “Hier kan ik vrijuit praten over wat mij belemmert in het dagelijks leven, thuis kan ik dat niet” 
 “Ik ken een heleboel mensen voor wie een herstelgroep ook goed zou werken, alleen weten zij 

dat zelf nog niet” 
 “Hier kan ik eindelijk mijn verhaal doen, dit is echt mijn uurtje” 

 

5.1.2 Ervaringscoaches en Maatjesproject 
Ervaringscoaches 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringscoaches zijn opgeleide ervaringsdeskundigen die klanten met (psychische) kwetsbaarheid 
ondersteunen in het herstelproces. Zij kunnen een voorbeeldfunctie zijn, ondersteunen in het 

Project 
Ervaringscoaches klanten Ervaringscoa

ches 

Koppels klantcontacten 

Bodegraven-Reeuwijk 1 2 0 0 

Gouda 16 9 9 113 

Krimpenerwaard  1 2 1  8 

Waddinxveen 2 2 1 8 

Zuidplas  2 1 1 8 

Totaal 58 16 12 137 



 
Stichting Zorgvragers Organisatie GGZ Midden-Holland 

                   
 
 

18 
 

omgaan met kwetsbaarheid, uitbreiden sociaal netwerk, weer aan het werk gaan, omgaan met 
stigma etc. 

In 2016 hebben ervaringscoaches 12 klanten ondersteund. In 137 klantcontacten is hoop en 
perspectief geboden, wordt er gewerkt volgens hersteldromen en wensen en worden zo haalbare 
hersteldoelen gesteld. Kwetsbare burgers maken stappen in het herstelproces, gaan vrijwilligerswerk 
doen, bouwen een sociaal netwerk op, starten een studie, krijgen waardevolle relaties. 
Klanten die ondersteund worden door een ervaringscoach worden doorverwezen via sociale teams, 
(eind 2016 is de pilot inzet ervaringscoaches in Sociaal Team Gouda gestart), praktijkondersteuners, 
via de samenwerkingspartners en/of deelnemers hebben het van horen zeggen, vinden informatie 
op websites of flyers. 

Maatjesproject 

 

 

 

 

 

 

 

Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die activiteiten ondernemen met burgers met (psychische) 
kwetsbaarheid. Een bakje koffiedrinken, naar een club of buurtvereniging gaan, je verhaal kwijt 
kunnen door te kunnen spuien, fietsen, wandelen, etc. 

In 2016 hebben 20 Maatjes in 340 klantcontacten zich ingezet om burgers met (psychische) 
kwetsbaarheid te ondersteunen. Eenzaamheid is doorbroken, gezellige activiteiten zijn ondernomen, 
deelnemers hebben hun verhaal kwijt gekund en/of het sociaal netwerk uitgebreid. 

Knelpunten 

De ervaringscoaches hebben veel bereikt bij klanten bijv. in het (weer) meer vervullen van 
maatschappelijke rollen, stappen gemaakt in het herstelproces en/of vrijwilligerswerk gaan doen. 
Helaas zijn ervaringscoaches niet zo zichtbaar, hierdoor weten klanten niet altijd dat zij een beroep 
kunnen doen op een ervaringscoach.  

Het koppelen van maatjes/ervaringscoaches aan klanten vraagt zorgvuldigheid en tijd. Er zijn meer 
aanmeldingen dan dat er gekoppeld kan worden.  

Vooruitblik 2017 

In 2017 zal er een intensieve samenwerking opgestart worden met sociale teams Gouda. Bij een 
geslaagde pilot inzet ervaringscoaches Sociaal Team Gouda wordt er een samenwerking gezocht met 
de andere Sociale Teams in Midden-Holland. 

Maatjesproject klanten Maatjes Koppels klantcontacten 

Bodegraven-Reeuwijk 4 1 1 5 

Gouda 36 19 15 255 

Krimpenerwaard  6 1 1  17 

Waddinxveen 8 4 3 51 

Zuidplas  4 1 1 17 

Totaal 58 26 20 340 
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Met het team van receptiemedewerkers bij de ZOG MH zal het telefoonmaatjes project verder 
opgezet worden.  

Uitspraken klanten 

 “Door de ervaringscoach heb ik inzicht gekregen in mijn angsten, ik ben er nog niet maar kan 
weer genieten van kleine dingen en ik heb een stuk vrijheid terug” 

 “Herkenning: “He, heb jij dat ook gehad, misschien dat het mij dan ook wel gaat lukken” 
 “Ik heb veel aan het kunnen praten over mijn problemen met een ervaringsdeskundige, zij 

begrijpt mij en door dat zij zelf eigen ervaringen vertelt voel ik mij minder raar” 
 “Ik kwam 12 jaar de deur bijna niet uit vanwege angsten, nu doe ik vrijwilligers werk en stap ik op 

de fiets” 

5.1.3 Cursusaanbod  
In 2016 zijn er 34 cursus/intervisie bijeenkomsten geweest en in totaal zijn er 56 cursisten met 
(psychische) kwetsbaarheid opgeleid om functioneel de eigen ervaringen in te zetten in de 
ondersteuning van klanten.  

* sommige cursisten hebben meerdere cursussen gevolgd 

Knelpunten 

Er zijn veel aanmeldingen van vrijwilligers die opgeleid willen worden om zich in te zetten als 
ervaringsdeskundige. Het ontwikkelen en uitvoeren van cursussen en trainingen en ondersteunen 
van cursisten is tijdsintensief. Niet alle cursisten kunnen ook daadwerkelijk ingezet worden. 

Vooruitblik 2017 

In 2017 zal er een train de trainer cursus worden ontwikkeld en uitgevoerd. Zo kunnen trainers 
worden opgeleid in het uitvoeren van cursussen en trainingen. 

5.1.4 Vrijwilligers Herstel & Participatie 
Uitspraken cursisten 

 “Ik heb geleerd hoe herstelgroepen in elkaar zitten en ik denk dat ik voldoende vaardigheden 
heb om aan de slag kan gaan binnen Herstel & Participatie” 

Cursus Aantal 
bijeenkomsten 

Aantal 
cursisten 

Cursus ‘Werken met eigen ervaring als ervaringscoach’  starters 6 9 
Cursus ‘Werken met eigen ervaring als ervaringscoach’ 
doorstarters 

5  7 

Cursus ‘Werken met eigen ervaring als ervaringscoach’ starters 
vervolg 

3 12 

Cursus ‘Begeleiden herstelgroepen’ 6 10 
Intervisie begeleiders herstelgroepen 4 9 
Intervisie ervaringscoaches 2  
Intervisie/werkoverleg receptiemedewerkers 6 5 
Cursus ambassadeurs H&P 2 4 
Totaal 34 56 * 
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 “Door het volgen van diverse cursussen ben ik behoorlijk gegroeid als mens en durf ik meer zelf 
te ondernemen omdat ik me zekerder voel door het geleerde” 

 “De intervisiebijeenkomsten gaven mij andere uitzichten hoe ik met situaties en deelnemers om 
kan gaan” 

 “Ik leer elke keer weer en ontwikkel zo mijn vaardigheden als ervaringsdeskundige. De cursussen 
geven helpen mij in omslag van denken van voormalig beroepskracht in de GGZ naar denken als 
ervaringsdeskundige” 

 

 

In 2016 is er in 59 vrijwilligersfuncties in Midden-Holland totaal ruim 3500 uur vrijwilligerswerk 
gedaan wat direct ten goede kwam aan het ondersteunen van kwetsbare burgers in Midden-Holland. 
De vrijwilligers hebben een plek waar zij werkervaring op kunnen doen, en een waardevolle bijdrage 
leveren aan herstel en participatie van burgers met psychische kwetsbaarheid. Vrijwilligers krijgen in 
opleidingstrajecten individuele en groepsgewijze ondersteuning en kunnen doorstromen naar een 
opleiding of betaald werk.  

Knelpunten 

Het ondersteunen van vrijwilligers is tijdsintensief. Vrijwilligers hebben wisselende ontwikkel en 
leervragen en daarnaast ook te maken met (psychische) kwetsbaarheid. Er is soms onvoldoende tijd 
om alle vrijwilligers de ondersteuning te bieden die nodig is om optimaal te kunnen ontwikkelen, 
leren en groeien. 

Vooruitblik 2017 

In 2017 zal er gekeken gaan worden naar aanvullende ondersteuning voor vrijwilligers.  

  

 2016 Ervaringscoach 
Begeleider 
herstelgroep 

Werkervaring 
receptie Maatjes Trainers 

uren  
vrijwilligers 
 

Bodegraven-
Reeuwijk 

2 0 0 1  0 

Gouda 9 8 3 19 3 2608 

Krimpenerwaard 
(K5) 2 3  1  290  

Waddinxveen 2 3 1 4  580 

Zuidplas  0 0  1  50 

Overig  1 1 1    

Totaal 16 15 5 26 3 3528 uur 
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Uitspraken vrijwilligers 

 “Win-Win situatie, ik kan mezelf verder ontwikkelen en ontplooien en daarbij anderen tot steun 
zijn” 

 “Het doen van vrijwilligerswerk betekent voor mij dat ik thuis niet in een isolement raak, het 
ontmoeten van nieuwe mensen geeft mij positieve energie wat ten goede komt in mijn dagelijks 
leven” 

 “Het doen van vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat ik zelf structuur en regelmaat heb, dat is 
belangrijk in mijn herstel” 

 “Ik voel mij gewaardeerd en dit werk geeft mij betekenis aan mijn leven waarin een betaalde 
baan (nog) niet is geboden. Het werk geeft veel dankbaarheid en herkenning, maar ook fijne 
vriendschappen met andere vrijwilligers” 

 “Zinvol bezig zijn door inzet van eigen ervaringen (het is niet voor niets geweest), tevens een 
kans op participatie en herstel voor mij” 

 

5.1.5 Ambassadeurs en contactpersonen 
 
 
 
 
 
 
 

Om het activiteitenaanbod herstel en Participatie beter bekend te maken bij de klant worden 
contactpersonen en ambassadeurs ingezet 

Ambassadeurs H&P  

Ambassadeurs zetten zich in om vanuit cliëntenperspectief het activiteitenaanbod Herstel & 
Participatie in Midden-Holland bekend te maken bij klanten, deelnemers en vrijwilligers.  

Contactpersoon H&P per organisatie 

Een contactpersoon is goed op de hoogte van de doelstellingen en visie van het 
samenwerkingsproject Herstel & Participatie en heeft goed voor ogen wat de projectactiviteiten 
waar hij/zij contactpersoon van is inhouden. Een aanspreekpunt draagt zorg voor de verspreiding en 
het onder de aandacht brengen van het aanbod binnen de eigen organisatie (medewerkers, klanten, 
vrijwilligers, nieuwsbrieven, websites etc.)  

Knelpunten 

 Complete aanbod H&P is onvoldoende bekend bij de klant. De informatie voor de geplande 
activiteitenkrant wordt nauwelijks aangeleverd.  

 Vaak zijn klanten afhankelijk van welke organisatie zij behandeling, begeleiding of ondersteuning 
krijgen om deel te kunnen nemen aan herstel en participatie activiteiten. 

 Verborgen herstel en participatie: Deelnemen aan herstelactiviteiten draagt bij aan herstel en 
passende participatie. Herstel is moeilijk te meten en niet altijd goed zichtbaar. Er is soms weinig 
ruimte voor passende participatie. 

 Aantal bijeenkomsten Aantal deelnemers 
Bijeenkomsten 
Ambassadeurs 

3 4 

Bijeenkomsten 
contactpersonen 

4 4 
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 Niet alle samenwerkingspartners hebben een contactpersoon en/of de contactpersoon is niet 
goed op de hoogte van de verantwoordelijkheid.  

Vooruitblik 2017 

 Opleiden en inzetten van ambassadeurs met ervaringskennis om aanbod breed bekend te maken 
bij klanten en beroepsprofessionals. 

 Gezamenlijk ontwikkelen van activiteitenkrant H&P. 
 Meer inzetten op gedeeld eigenaarschap. 

 

5.1.6 Netwerktafeloverleg Midden-Holland 
 

 Aantal 
deelnemers 

Thema 

Maart 13 Stichting Jij (eetstoornissen) Brijder (verslavingszorg) 
april 9 Casuïstiekbespreking, crisiszorg 
juni 13 Thema bijeenkomst Crisiszorg ons een zorg!? 
september 10 Crisiskaart MH, Onafhankelijke cliëntondersteuning 
november 8 Inventarisatie Crisiskaart MH / organiseren zorgmarkt 

activiteitentour 
Totaal 53  

 

Het netwerktafeloverleg bestaat uit uitvoerend medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen 
van de diverse zorg en welzijnsorganisaties in Midden-Holland. In 2016 zijn er vijf overleggen 
geweest. 53 deelnemers hebben lastige praktijksituaties ingebracht, de krachten zijn gebundeld.  

Het netwerktafeloverleg heeft als doel: 
 Het verbinden van formele en informele netwerken in Midden-Holland 
 Het delen van kennis en ervaring 
 Casuïstiek bespreking 

 
Knelpunten 

 Het blijkt soms lastig in de drukke praktijk om ruimte te vinden om de netwerktafel te bezoeken 
door in ieder geval de contactpersonen van alle samenwerkingspartners.  

 Bij organisaties is veel kennis en ervaring, alleen weten zij dat niet altijd van elkaar.  
 In de netwerktafel is uit de inventarisatie gekomen dat een crisiskaart toegankelijk zou moeten 

zijn voor alle kwetsbare burgers in Midden-Holland. Nu is de crisiskaart alleen toegankelijk voor 
patiënten/cliënten van GGZ Rivierduinen.  

Denktank ‘samenwerken in het bemiddelen naar (vrijwilligers)werk’ 

 De denktank heeft in 2016 vanwege te drukke agenda’s van samenwerkingsorganisaties niet 
plaats gevonden. De denktank is overgegaan in het netwerktafeloverleg. Het thema 
(vrijwilligers)werk kan hier op de agenda komen.   
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Vooruitblik 2017 

 Verder aan de slag in 2017 met het bundelen van signalen en mogelijke oplossingen en deze 
bespreken met desbetreffende partijen.  

 Meer samenwerken in het benaderen van bedrijven voor werk(ervarings)plekken. 
 Het plan om de crisiskaart toegankelijk te maken voor alle kwetsbare burgers in Midden-Holland 

en verder vorm te geven.  
 

5.1.7 Bevorderen van cliëntgestuurde initiatieven 
Knelpunten 

Alle partnerorganisaties organiseren los van elkaar cliëntgestuurde initiatieven. Dit aanbod is niet 
bekend bij de klant. 

Vooruitblik 2017 

Aanbod van cliëntgestuurde initiatieven in kaart brengen en de samenwerking meer opzoeken. Ook 
onderzoeken waar de verschillen en overeenkomsten liggen. 

5.1.8 Coördinatie werkzaamheden  
Binnen het project H&P zijn er een aantal overleggen. Vier keer per jaar is er een overleg voor de 
managers van de samenwerkingsorganisaties. Hierin wordt de stand van zaken en eventuele 
knelpunten besproken, doelen gesteld en bijgesteld en de koers bepaald. 

Knelpunten 
Het is door allerlei redenen soms lastig om alle samenwerkingspartners om tafel te krijgen. Er zijn 
veel wisselingen van personeel geweest. Het kost veel tijd om contactpersonen en managers bij te 
praten. Het project H&P is te weinig bekend bij klanten, uitvoerenden en managers. 

De coördinatie van alle projecten H&P kost veel tijd. De coördinator H&P is ook veel uitvoerend aan 
het werk. Het is soms lastig een goede balans te vinden. 

Vooruitblik 2017 

Er zal meer worden ingezet op gedeeld eigenaarschap. 
De gemeenten zullen actief betrokken worden in het samenstellen van het aanbod Herstel & 
Participatie.  

5.1.9 Landelijke activiteiten 
Project Nieuwe wegen GGZ en Opvang (www.nieuwewegenggzenopvang.nl) 

Sinds november 2016 neemt het project H&P deel aan het project ‘Nieuwe wegen GGZ en 
opvang’  op de doelstellingen: herstel toegankelijk maken voor alle kwetsbare burgers en gedeeld 
eigenaarschap. In het programma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ werken een dertigtal 
zorgorganisaties en/of netwerken uit de GGZ en opvang met elkaar samen in concrete projecten die 
kansen uit de hervorming langdurige zorg benutten en knelpunten afbouwen. Het doel is om met 
ervaringen en resultaten uit de praktijk alle organisaties en betrokkenen in de sector te 
ondersteunen bij het vormgeven van nieuwe wegen. Movisie, Phrenos, het Trimbos Instituut en 
Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg en met GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de 
RIBW Alliantie en de LPGGZ leiden gezamenlijk het project.  
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Symposia & congressen 

De coördinator Herstel & Participatie is op congressen en conferenties gevraagd om presentaties en 
workshops te geven over het project om organisaties te inspireren en handvaten mee te geven hoe 
soortgelijke netwerkprojecten in de eigen regio te organiseren. 
Deze deelname geeft voor Midden-Holland een mooie promotie voor de regionale samenwerking 
onder leiding van een cliëntenorganisatie, dit is landelijk redelijk uniek. 

- Jaarcongres Participatie en Herstel 2016, 17 november 2016, Meervaart in Amsterdam 
- Congres Herstelacademies 2016, 6 oktober 2016, Jaarbeurs in Utrecht 
 

5.2 Project Interculturalisatie 
Doel van het project  

Participatie en herstel aan cliënten met een andere culturele achtergrond binnen (O)GGZ in Midden-
Holland bekend maken en vergroten door middel voorlichting, informatieverstrekking,  
ondersteuning en advies.  

Subdoelen van het project 

•    Een betere participatie van cliënten met een ander culturele achtergrond en hun    
      families in de (O)GGZ; 
•    Het taboe rondom psychiatrische problemen bespreekbaar maken; 
•    Een betere integratie in de samenleving; 
•    Het voorkomen van problematisch gedrag van jongeren met een ander culturele  
      achtergrond door vroegtijdig hulp in te schakelen. 

Concreet behaalde resultaten 2016 

 Multi-probleemgezinnen en jongeren in kaart gebracht. Initiatief genomen om oplossingen te 
vinden door zorgnetwerkoverleggen te plannen met de betrokkenen.   

 Een bijdrage geleverd om de zelfredzaamheid en participatie van de vluchtelingen te bevorderen, 
vluchtelingen met psychiatrische problemen krijgen advies en ondersteuning die ze nodig 
hebben.  

 De aangeboden ondersteuning en de georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten hebben 
effecten gehad. Uit deze bijeenkomsten zijn er verschillende cliënten toegeleid naar de 
hulpverlening.  

 De spreekuren op locaties slagen er goed in om cliënten met een andere culturele achtergrond te 
ondersteunen, de signalen worden in kaart gebracht en ze worden naar de juiste hulpverlening 
doorverwezen. 

 In samenwerking met andere instellingen, hebben we een bijdrage geleverd om de juiste zorg 
aan de kinderen (en evt. ouders) aan te bieden. Ook om de opvoeding en psychische problemen 
te leren hanteren zodat er geen bijkomende problemen ontstaan en gerelateerde problemen af 
kunnen nemen. 

 Een bijdrage geleverd aan het signaleren en bespreekbaar maken van radicalisering. In overleg 
met de netwerkregisseur van de Gemeente Gouda wordt gekeken naar het plan van aanpak. 
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In de praktijk   

 Eigen regie cliënten met een andere culturele achtergrond versterken 

Ondersteuning in de eigen taal is voor veel (O)GGZ-cliënten met een andere culturele achtergrond 
onmisbaar bij het vinden en ontvangen van passende hulp. De taalbarrière belemmert de kwaliteit 
van de ondersteuning. Deze cliënten kunnen tijdens de spreekuren in eigen taal geholpen worden als 
het nodig is. De signalen rondom zwerfjongeren worden met de straatadvocaat besproken en daarop 
actie ondernemen.  

 Inzetten van de ervaringsdeskundigen/ vrijwilligers 

Aan dit project zijn twee vrijwilligers gekoppeld. Eén van de twee is opgeleid tot ervaringsdeskundige 
en voorlichter. We blijven zoeken naar vrijwilligers met een andere culturele achtergrond, dit vraagt 
wat extra inspanning maar blijft zeer belangrijk.  

 Mantelzorgersgroep 

We hebben ons in 2016 weer ingezet voor mantelzorgers. We zijn o.a. in Schoonhoven met een 
ondersteuningsgroepje bezig. We hopen in 2017 deze groep uit te kunnen bereiden. We hebben 
verschillende organisatie hierover benaderd. 

 Inloopspreekuur Oost (CJG Nelson Mandela centrum) 

In samenspraak met de ketenzorg, CJG en de wijkagent worden de ouders met een andere culturele 
achtergrond ondersteunt om de juiste zorg aan de kinderen te regelen. Ook om de opvoeding en 
psychische problemen te leren hanteren, zodat er geen bijkomende problemen ontstaan en 
gerelateerde problemen afnemen. 

 Inloopspreekuur Krimpenerwaard 

In Krimpenwaard hebben we afgelopen jaar een paar complexe casussen afgehandeld.  

Als onafhankelijke cliëntondersteuners hebben we in samenwerking met ketenpartners verschillende 
zorgnetwerkoverleggen georganiseerd en een bijdrage geleverd aan het zoeken naar oplossingen. 

 Inloopspreekuur voedselbank in Waddinxveen 

Het inloopspreekuur in Waddinxveen is opgezet om het toenemende aantal vluchtelingen te kunnen 
ondersteunen. Naast de praktische hulp en ondersteuning die deze doelgroep van andere 
organisaties krijgt, is de psychische en psychosociale ondersteuning ook nodig om ze naar de juiste 
hulpverlening door te verwijzen. We zijn halverwege dit jaar gestopt met het spreekuur, de 
doelgroep weet inmiddels de weg te vinden via het reguliere circuit. 

Beeldvorming en voorlichting 

Er worden regelmatig laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de doelgroep. 
Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de psychiatrische/ psychische klachten en 
waar de doelgroep met vragen terecht kunnen. In 2016 zijn er 2 voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd in Gouda, 1 in Waddinxveen en 2 in Schoonhoven. 
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Project Zorg op Tijd 

We hebben in 2016 actief deelgenomen aan het project Zorg op Tijd, de Goudse variant van het EIF 
(Europese Integratie Fonds) project, dat ook in Nijmegen, Rotterdam en Ede uitgevoerd wordt. Het 
doel van dit project is het verbeteren van de toeleiding en signalering van migrantenjeugd met GGZ 
en/of LVB-problematiek.  

Cijfers per Gemeente  

     Gemeente  Aantal  

Bodegraven/ Reeuwijk 23 

Gouda  187 

Krimpenerwaard 111 

Waddinxveen  67 

Zuidplas 13 

Anoniem 2 

     Totaal  403 

 

Signalen en trends 

 Vluchtelingen: Er worden steeds meer vluchtelingen in Midden-Holland opgevangen. Velen 
hebben ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. We willen onze expertise en kennis hierover 
gebruiken en delen met de sociale wijkteams, centra voor Jeugd en Gezin en andere instellingen 
om de juiste zorg in een zo vroeg mogelijk stadium (preventief) in te zetten. Hierbij is met binnen 
alle gemeenten in Midden-Holland actief contact met vluchtelingenwerk.  

 Radicalisering: Er heerst veel angst, onbegrip en wantrouwen in de Islamitische gemeenschap in 
Midden-Holland. Men weet vaak niet goed waar ze met hun vragen terecht moeten. We 
proberen deze mensen tijdens het spreekuur te ondersteunen en te adviseren om de zorgen en 
de signalen bespreekbaar te maken en te delen.  Er is een prima samenwerking met de 
netwerkregisseur Radicalisering in Gouda. De signalen worden met hem besproken. 
Psychiatrische/psychosociale problemen vroegtijdig signaleren en aanpakken kunnen de bijdrage 
aan het aanpakken en bestrijden van radicalisering. 
Een van onze vrijwilligers neemt ook deel aan de werkgroep radicalisering. 

 Jongeren met een andere culturele achtergrond: Psychische klachten die niet op tijd behandeld 
worden kunnen er wel toe leiden dat deze groep eerder in de criminaliteit belandt. Door 
voorlichtingen via de ouders, scholen en in samenwerking met andere instellingen deze 
risicojongeren vroegtijdig signaleren, ondersteunen en naar de juiste zorginstelling 
doorverwijzen. We proberen een belangrijke schakel te zijn tussen de ouders, de jongeren en de 
hulpverlening. 
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Voornemens 2017 

 Meer aandacht besteden aan opvoedingsproblemen, stigmatisering en radicalisering.  
 Actief overleg houden met vluchtelingenwerk in alle gemeenten in Midden-Holland 

 

5.3 Project Ervaringsdeskundigheid 
Doel project 
Doel van het project Ervaringsdeskundigheid is het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundigen 
om een brug te slaan tussen doelgroepen en samenleving en verstevigen van de positie van onze 
doelgroep. Dit door op basis van persoonlijke ervaringsverhalen voorlichting te geven over 
herstelprocessen, de betekenis van goede bejegening, de effecten van stigmatisering en de weg naar 
maatschappelijke participatie. Door de huidige veranderingen in de zorg wordt steeds meer een 
beroep gedaan op onze expertise.  

Cursus Werken met eigen ervaring  
Het opleiden van nieuwe voorlichters is door uitval van de trainer in 
het voorjaar is blijven liggen maar het is toch gelukt om in het 
najaar van 2016 nog een nieuwe club voorlichters op te leiden om 
de bestaande voorlichters groep aan te vullen.   

 

In de praktijk 

We hebben de volgende activiteiten georganiseerd: 

Regionaal 

 6 Gastlessen bij ID college Gouda, afdeling Zorg (6x waarbij 
ervaringsdeskundigen 12 keer hun verhaal hebben gedaan) 

 Bijdrage aan projectweek ID College Gouda afdeling 
Gezondheid, Zorg en Welzijn middels gastlessen (2 x waarbij ervaringsdeskundigen 4 keer hun 
verhaal hebben gedaan) 

 6 x bij het ID college Gouda Cursus voor het middenkader van Promen “Omgaan met “psychische 
beperking”.  

 Thema avond ingevuld bij Eleos Gouda woongroep van cliënten over “Verslaving, game, TV 
kijken, geld of eten.” 

 Bijgedragen aan Netwerkoverleg verslavingszorg met 4 ervaringsdeskundigen 
 2 voorlichtingsavonden in De Veste, over het thema “Angst” en over het thema “Mantelzorg en 

psychiatrie” (2x) 
 Bijgedragen aan Themabijeenkomst over ‘gezond leven’ in het Nelson Mandela centrum. 
 4x Platform Maatschappelijke Zorg met aantal ervaringsdeskundigen bijgedragen vanuit hun 

expertise.  
 Raadsvergadering bewonersraad Transitus Eleos Midden-Holland. 
 2 x bij Hof van St. Jan bijgedragen aan een samenzijn met vertegenwoordigers van de kerk over 

psychische kwetsbaarheid. (met 2 ervaringsdeskundigen) 
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 Op persoonlijke titel dragen onze ervaringsdeskundigen ook bij aan ontwikkelingen in de wijk of 
de gemeente zoals bijvoorbeeld deelname aan de themabijeenkomst “Verslaving” in de Korte 
Akkeren (3 van onze mensen aanwezig) en als tegenprestatie bij de gemeente voorlichting geven 
in het kader van de participatiewet aan 20 personen om inzicht en inspiratie te geven hoe je kunt 
participeren en bijdragen vanuit je eigen passie.  

 Cliëntenradenbijeenkomsten bijgewoond op uitnodiging, overleggen met wethouders, regionale 
cliëntenparticipatiebijeenkomst JSO, advies inkoopbeleid JSO. 

 
Boven regionaal  
 Bij de regionale School voor Orde en Veiligheid, ROC Mondriaan in Den Haag zijn de voor hen 

ontwikkelde workshops weer verzorgd. In totaal zijn dat 2 workshops, 6 gastlessen en 50 
speeddate gesprekken. 

 ID College Zoetermeergastlessen bij opleiding Verpleging gastles Psychiatrie (waarbij 
ervaringsdeskundigen 2 keer hun verhaal hebben gedaan). 

 Onze expertise ingebracht bij Client Arena drangverpleging in Wijkcentrum Kerk & Zaan in 
Alphen aan de Rijn. 

 Herstelinterviews gehouden met 3e jaars Social Works van Leidse Hoge School, hier zijn 63 
speeddate gesprekken gevoerd . 

 Bij Christelijke Hoge School (CHE) in Ede zijn ervaringsdeskundigen van ons gevraagd om bij te 
dragen aan een project over opvoeden voor 1e jaars Social Work. Er zijn 48 
speeddategesprekken gevoerd.  

 

Landelijk  

 Onze expertise ingebracht bij ‘Aanjaagteam Verwarde Personen’ in een 24 uur sessie over 
psychische kwetsbaarheid waarbij 3 van onze ervaringsdeskundigen hebben meegedaan.   

 Onze ervaringsdeskundigen (3) hebben deelgenomen aan de Focusgroep van het LPGGz en 
bijgedragen aan de landelijke ontwikkeling van de Generieke Module Acute Psychiatrie 
(GMAP). Ze namen hierbij deel aan Ontwikkelgroep GMAP Politie, GMAP Huisarts/HAP en 
GMAP Patiënte versie (16 keer bijeenkomsten).  

 Onze expertise ingebracht bij de Workshop Familie ervaringsdeskundigheid tijdens de 
Werkconferentie GGNet. 

 Workshop ‘Kraak de casus’ gegeven op de “Voor de Jeugd dag” VWS bijdrage van jongeren 
ervaringsdeskundigen (ExpEx)   

 Zitting genomen in een panel (2 ervaringsdeskundigen) tijdens het Congres ‘Ervaringskennis 
toepassen’.  

 Met meerdere ervaringsdeskundigen deelgenomen aan de landelijke ‘Dag van de 
ervaringsdeskundige’.  

 

Voorlichters per gemeente 

De voorlichtersgroep draait goed. Een aantal heeft ons ook weer verlaten. Deze uit- en instroming is 
inherent aan de aard van het project.  
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Van de 23 volwassen voorlichters uit Midden-Holland zijn woonachtig in:  
13 in Gouda, 4 in Waddinxveen, 2 in Nieuwerkerk aan den IJssel, 2 Krimpenerwaard en 2 in 
Bodegraven. Een flink aantal is ook actief binnen andere projecten van de ZOG MH. Dit heeft  

Instellingen binnen de regio waar we structureel mee samenwerken zijn: Ypsilon, GGZ, Brijder, 
Parnassia, Promen, ROC ID-college Gouda, afd. Gezondheidszorg, Welzijn en Verpleegkunde, 
Kwintes, Leger des Heils, GGZ Rivierduinen, Leerplicht- en beleidsambtenaren, JSO, STEK jeugdhulp 
KTC.  

Gemeenten en instellingen buiten de regio waar we structureel mee samenwerken zijn: Hogeschool 
Leiden; ROC Midden-Nederland; Christelijke Hogeschool Ede, ID College Zoetermeer. 

Vanuit de ExpEx werken we structureel samen met: Bureau Haaglanden, JIT Den Haag, Bureau 
jeugdzorg Gorinchem, Trivium Lindehof Dordrecht en Rotterdam, Spectrum Arnhem en Zorgbelang 
Gelderland, Leger des Heils Amsterdam, Opvoedpoli Heemstede.  

Signalen en trends 

Het aantal formele en informele verzoeken om inbreng van onze expertise neemt toe. We dragen 
vaker bij aan overleggen en advies hierover, ook om bij te dragen aan onderzoeksopdrachten.  

Het aantal gastlessen is nog niet gegroeid. Het inzetten van voorlichters voor de acquisitie is 
doorgeschoven naar 2017.  
Door bezuinigingen in de zorg is er steeds minder geld beschikbaar is om expertise 
ervaringsdeskundigheid te bekostigen. Ervaringsdeskundigen binnen de GGZ hebben vaak een 
moeilijke solistische functie.  
Door de gemeenten in onze regio worden we helaas nog niet ten volle benut. Om de acquisitie 
kracht bij te zetten worden in 2017 speciale Ambassadeurs ZOG MH opgeleid om ons totale diensten 
en productaanbod breed uit te kunnen leggen, vooral bij de burgers en instellingen in alle gemeenten 
in onze regio. We streven tenslotte dezelfde doelen na waar het onze kwetsbare burgers en hun 
naasten betreft. Daarom is het van belang dat ze de ZOG MH beter weten te vinden en gebruik 
maken van het aanbod.  

Conclusie 

We leveren goede kwaliteit mensen, producten en expertise en bewegen mee in de wereld waarin 
we ons bevinden. We zijn ook dit jaar weer door ROC Mondriaan en CHE gevraagd omdat de 
kwaliteit van onze ervaringsdeskundigheid hoog ligt. Het is zaak dat we het besef hiervan in 2017 ook 
in ons eigen werkgebied goed op de kaart te krijgen. Thema 2017 wordt dan ook “Acquisitie jaar”.  

Plannen en wensen voor 2017 

 Meer voorlichtingen op middelbare scholen in onze regio, meer spreiding over de gemeenten.  
 Dat we in elk relevant overleg vertegenwoordigd zijn met een ervaringsdeskundige (bij 

gemeenten, sociale teams, raden overleggen etc.).  
 Meer themabijeenkomsten houden in onze gemeenten op bv braderieën en in buurthuizen.  
 Acquisitie vruchten afwerpt en we meer gastlessen/workshops vooral in de regio gaan geven. 
 Dat de gemeenten waar we door betaald worden ook echt in hun systeem krijgen om standaard 

ook van ons aanbod van voorlichters en de expertise van onze ervaringsdeskundigen gebruik te 
maken.  
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 Standaard bijdragen aan de (na)scholing van POH’s en bij huisartsenpraktijken voorlichting 
geven.  

 Een aantal succesvolle bruisactiviteiten hebben waar leuke concrete nieuwe acties uit komen die 
door onze vrijwilligers bedacht en uitgevoerd worden.  

 

Uitspraken leerlingen:  

 “Het komt nu wel heel dichtbij “ 
  “Ze zijn dus niet helemaal gek”  
  “Ik heb geleerd dat vooroordelen die je hebt niet waar zijn” 
 “Vaak heb je vooroordelen over een ziektebeeld en uit hun verhaal krijg je een beter beeld van 

wat dat met een persoon doet” 
 “Ik heb geleerd dat het iedereen kan overkomen” 
 “Ik heb bewondering voor de moed waarmee jullie zo open zijn en heb er veel van geleerd over 

de ziektebeelden” 
 “Mijn kijk op psychische aandoeningen is nu wel veranderd, ik zou nou niet meer zo snel 

vooroordelen hebben.” “Ik heb nu meer respect voor deze mensen. “ 

Uitspraken docenten: 

 “Jullie zijn heel betrouwbaar en professioneel, we kunnen altijd op jullie inzet rekenen.” 
 “Jullie zijn zo professioneel” 
 “Jullie krijgen van mij een dikke 9, mijn vader zei altijd, jij krijgt een 9, die 10 is voor mezelf 

Cursisten na de training ‘Werken met eigen ervaring als voorlichter’:  
 
 “Ik heb met mijn therapeut besproken dat mijn behandeling nu afgebouwd kan worden, we 

hebben het meteen gehalveerd.” 
 “Mijn therapeut zegt dat ik heel erg gegroeid ben door de training”. Waarin dan? “In alles!” 
 “Ik heb hier dingen gedeeld die ik voor het eerst in mijn leven verteld heb en dat is een hele 

bevrijding. Ik heb nog geen voorlichting gegeven en ik vind het nu al leuk” 
 

Quote voorlichter: 

“Dat er zo serieus en zonder waardeoordeel met mij is omgegaan sterkt mij in mijn herstel, en in mijn 
motivatie om voorlichting te geven, mij iedere keer weer in te zetten voor de studenten. Plus het is 
gewoon ontzettend leuk!” 
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Quote cursist: 

“In de Cursus werken met eigen ervaring als voorlichter heb ik me nog meer gerealiseerd dat het 
functioneel inzetten van mijn eigen ervaring voor mij van grote waarde is om daarmee anderen te 
mogen bereiken, en hen zo te mogen motiveren om hun leven nog mooier te maken. Het heeft mij 
meer eigenwaarde gegeven en me laten zien dat mijn verhaal belangrijk is. Ik ben daardoor opener 
geworden over mijn beperkingen, en die openheid is ook mijn kracht, want daardoor verlaagt het bij 
de ander ook de drempel om open te zijn over zichzelf.” 
 

5.4 ExpEx Midden-Holland 
Jongeren met ervaring in de jeugdhulp worden getraind om als ervaringsdeskundige, maatje of 
luisterend oor te zijn voor jongeren uit de jeugdhulp of adviseur te zijn voor medewerkers en 
gemeenten of om voorlichting te geven.   

Het project is ontstaan op verzoek van jongeren uit de jeugdhulp. Zij geven al jaren aan dat zij graag 
meer ervaringsdeskundigen tegen willen komen in de jeugdhulp, die hen het gevoel kunnen geven 
dat zij niet de enige zijn, tevens een goed voorbeeld kunnen zijn en een bron van hoop  

Doelen: 

 Jeugdhulp transformeren vanuit perspectief van jongeren. Kloof tussen belevingswereld van 
jongeren en de geïnstitutionaliseerde hulp te verkleinen door ervoor te zorgen dat jongeren uit 
de jeugdhulp in contact kunnen komen met ervaringsdeskundige jongeren.  

 ExpEx (jongeren worden getraind om hun ervaring in te zetten en zo andere jongeren in de 
hulpverlening te ondersteunen (luisterend oor, maatje zijn etc.). Ze adviseren ook gemeenten en 
instanties m.b.t. beleid en kunnen voorlichting geven.  

 Outreachend team bij JOD; ex (zwerf)jongeren zoeken zwerfjongeren op (zowel op straat als in 
de crisis/nachtopvang) en zijn een luisterend oor, geven tips/adviezen, begeleiden indien nodig 
naar hulpverlening. 

 

Waarom zijn ExpEx nodig? 

 Jongeren in de hulpverlening voelen zich niet meer ‘alleen’, krijgen erkenning en herkenning 
door hun eigen ‘peer’ groep. 

 Belangrijke aanvulling op reguliere jeugdhulpverlening doordat zelfregie en eigen kracht van de 
jongeren versterkt wordt door het maatjes contact. 

 Door de adviesfunctie van jongeren te benutten wordt de kwaliteit van de jeugdhulpverlening 
verbeterd.  

 Invloed op beleid van de gemeente en instanties is belangrijk voor de transitie. 
 

Het project is inmiddels succesvol geworden en heeft daarom de continuïteit van coördinatie uren 
nodig. 



 
Stichting Zorgvragers Organisatie GGZ Midden-Holland 

                   
 
 

32 
 

In 2016 zijn er acht nieuwe jongeren getraind tot ExpEx als ervaringsmaatje/ 
adviseur en/of voorlichter.  

Zes van de acht jongeren hebben zich actief ingezet, twee ExpEx zijn co-trainer 
geworden en twee andere jongeren vonden het vrijwilligerswerk moeilijk te 
combineren met hun werk en studie. Zij zijn nog wel beschikbaar in periodes dat 
zij meer tijd hebben. ExpEx hebben zich het afgelopen jaar door middel van 
workshops en voorlichting zich laten zien en horen tijdens bijeenkomsten en 
congressen voor zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en bij het ministerie van VWS.  

In oktober kon de ZOG MH een coördinator ExpEx voor Midden-Holland aanstellen. 

Woonplaats getrainde ExpEx 2016 

Gouda:  Zuidplas:    Krimpenerwaard:     Bodegraven:  Waddinxveen:    

    3        1      1               2            1                                   

 

5.4.1 Proeftuin ‘inzet ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp’ van start 
JSO, ZOG MH, Kwintes, Stek jeugdhulp, Jeugdbescherming West en de gemeente Gouda werken 
sinds september 2016 in de proeftuin ExpEx MH om de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen in 
de jeugdhulp in Midden-Holland te realiseren. De focus ligt op het vraagstuk van overgang van jeugd 
naar volwassenheid, ook wel bekend als de ‘aansluiting 18-/18+’. Er wordt samengewerkt met een 
groep ExpEx die vorig jaar zijn getraind.  

 

 
ExpEx geven uitleg over de proeftuin ’werken met  
ervaringsdeskundigheid in de Jeugdhulp in Midden-Holland 
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Signalen, trends en wat vraagt specifieke aandacht 

Zorgorganisaties staan meer open voor het werken met ervaringsdeskundigen.  

Tijdens het geven van voorlichting over inzetbaar van ExpEx aan zorgprofessionals zien we veelal 
verschillende reacties. Hulpverleners die enthousiast zijn en ExpEx als meerwaarde zien en graag 
willen samenwerken met de ervaringsdeskundigen. Ook zijn er hulpverleners die veelal sceptisch 
reageren en de meerwaarde niet inzien van ExpEx doordat zij hulpverleners zijn met levenservaring.  

Of zij hun levenservaring delen met cliënten en bewust inzetten zoals getrainde ExpEx dat doen is 
onduidelijk. Specifieke aandacht is nodig voor jongeren van zestien tot achttien jaar. Waarbij de 
voorlichting over ExpEx op zo’n manier gepresteerd dient te worden dat het geen verplicht karakter 
heeft waar de jongerenpersé gebruik van moeten maken. Ook het enthousiasme van de 
hulpverleners en mentoren over ExpEx speelt daarbij een belangrijke rol.  

Jongeren die de cursus ExpEx volgen zijn enthousiast over de cursus, hebben wensen en voorkeuren 
hoe zij hun eigen ervaringen willen inzetten na het behalen van het certificaat. Over het algemeen 
willen jongeren advies en voorlichting geven om een verschil te kunnen maken in de jeugdhulp. Circa 
één derde van de cursisten wenst een maatje te worden van een jongere uit de jeugdhulp.  

Acties ExpEx 2016 

- Acht ExpEx behalen certificaat.  
- Twee ExpEx namen deel aan bijeenkomst Jeugdzorg in Huis van de stad Gouda en deelden 

ervaringskennis tijdens workshops.  
- Zes ExpEx hebben ervaringen ingebracht vanuit cliëntperspectief tijdens cliëntparticipatie 

bijeenkomst van JSO. 
- Minister van VWS kwam op bezoek bij de ZOG MH. Twee ExpEx uit Midden-Holland deelden 

ervaringen vanuit cliëntperspectief.  
- ExpEx delen cliëntervaring tijdens politiek debat op de daklozendag.  
- Twee ExpEx deelde ervaringskennis tijdens workshops de ‘dag van de Ervaringsdeskundige’  
- Eén ExpEx heeft als ervaringsmaatje afgesproken met een jongere uit Nieuwekerk a/d IJssel om 

ervaringen te delen en spreken zo nu en dan af.  
- 1 ExpEx nam deel aan bijeenkomst Utrecht, meepraten over 

beroepscode HBO professionals in jeugdhulp en 
jeugdbescherming.  

- Drie ExpEx gaven workshops aan professionals tijdens voor de 
Jeugd dag Amsterdam, ‘Kraak de casus’.  

- In samenwerking met JSO hebben Vier ExpEx hebben voorlichting 
gegeven over uitleg ExpEx en mogelijkheden inzetbaarheid bij 
een beschermde woonvorm en vrouwenopvang Kwintes, 
leefgroep Stek Jeugdhulp vanuit de proeftuin ExpEx.  

- Nieuwe cursus ExpEx start met zeven nieuwe ExpEx.  
- 1 ExpEx deelt ervaringskennis tijdens Worldcafe ‘leren uit de 

praktijk’ bij ministerie van VWS.  

 
 

ExpEx geeft speech bij bijeenkomst WVS 
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Verwachting en wensen 2017 

- Meer ExpEx zijn gekoppeld aan jongeren binnen de Jeugdhulp voor juli 2017 (proeftuin). 
- Vijf tot zeven themabijeenkomsten over specifieke onderwerpen binnen Stek-Jeugdhulp/ 

Kwintes (proeftuin).  
- presentaties en ervaringsverhalen bij diverse bijeenkomsten en congressen.  
- nieuwe ideeën vormgeven van getrainde ExpEx (proeftuin) 
- nieuwe cursus ExpEx Midden-Holland starten 
- trainen van hulpverleners 
- workshop geven tijdens ‘Voor de Jeugddag’ Amsterdam 
- workshop geven tijdens ‘de dag van de ervaringsdeskundige’                                                                                                 
- geven van voorlichting op scholen i.s.m. GGD HM 
- geven anti-stigma lessen op voorgezet scholen in het kader van     
- de subsidie van Samen Sterk Zonder Stigma  

5.4.2 ExpEx landelijk 2016  
De ZOG MH geeft landelijk de training (en leidt trainers op voor) tot 
ExpEx. De jongeren worden opgeleid tot ervaringscoach/adviseur. En 
jongeren die de training hebben afgerond kunnen bij gebleken 
geschiktheid opgeleid worden tot trainer. Ervaren ExpEx trainers leiden 
zelf inmiddels ook al nieuwe trainers op. Voor het landelijk project is in 
oktober tijdens de ‘Voor de Jeugddag’ een eigen website gelanceerd 
www.expex.nl. 

Concrete Resultaten 

- 2 ExpEx trainingen afgerond (Den Haag, Nijmegen) 
- 3 ExpEx training in gestart (Gouda, Heemstede, Rotterdam) 
- 2 nieuwe ExpEx trainers opgeleid  
- 2 nieuwe ExpEx trainers in opleiding gestart 

ExpEx weekend voor alle regio’s was dit jaar in Alphen aan den Rijn. Hier zijn weer mooie plannen 
gemaakt voor uitbreiding en doorontwikkeling van de ExpEx. 

Signalen en trends 

De vraag naar inzet van ervaringsdeskundige jongeren in de jeugdhulp (ExpEx) groeit nog steeds. 
Landelijk hebben de regio’s ook onderling contact met elkaar. Jongeren leren van elkaar en vinden 
ook steun en vriendschap bij elkaar.  Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de resultaten van de 
inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdhulp. De ZOG MH heeft daarvoor contact gelegd 
met de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Zij willen graag een onderzoeksproject met ons gaan doen 
in 2017. 
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ExpEx wint 3e prijs Participatieprijs Movisie 

Trotse ExpEx op het podium bij Movisie om de  
Participatieprijs in ontvangst te nemen. Bovenstaande 
foto is op 15 april genomen. Lees verder over deze 
onderscheiding op bladzijde 6. Maurits Boote laat zijn 
licht schijnen over de historische prestatie.    

Quote jury Movisie participatieprijs: 
“Ook instellingen en gemeenten hebben van de ExpEx 
geprofiteerd. Zij kregen meedenkkracht op casusniveau 
en hebben goede adviezen gekregen om hun beleid te 
verbeteren zodat het beter aansluit bij de wensen en 
behoefte van jongeren of bij hun leefwereld.” 

Conclusie 

Ook in de jeugdhulpverlening is de vraag naar ervaringsdeskundigen groeiende. De bij ZOG MH (met 
en door jongeren) ontwikkelde training levert hier een goede bijdrage aan. De training werkt enorm 
empowerend voor de jongeren zelf, ze groeien hierdoor en hebben hierdoor ook regelmatig een 
afname in zorgvraag. 

Plannen en wensen voor 2017 

Er is ook grote behoefte aan jongeren die voorlichting kunnen geven, wens is om hiervoor een 
aanvulling op de huidige training te ontwikkelen.  

 

5.5 Project straatadvocaat 
Doel  

De ZOG MH wil graag de wensen van de doelgroep inventariseren en de medezeggenschap, 
cliëntenparticipatie en inzet van ervaringsdeskundigheid in de maatschappelijke opvang bevorderen. 
Het doel daarbij is te komen tot  goede cliëntgerichtheid en integrale hulp en ondersteuning aan dak- 
en thuislozen in Midden-Holland. Voor deze functie is 14 uur per week beschikbaar.  

Contacten/cliënten 

De straatadvocaat heeft individuele contacten op straat, telefonische contacten en op afspraak op 
locatie of op de Tielweg voor heel Midden-Holland. Centraal in de benadering staat een 
anticiperende houding met aandacht voor eigen wensen en  mogelijkheden van het individu in zijn of 
haar specifieke context. Informatie over de opvangmogelijkheden, wet- en regelgeving, bezwaar en 
beroep bij boeteoplegging, voorkoming huisuitzetting en toeleiding naar schuldhulpverlening wordt 
gegeven. Anderen vinden een luisterend oor, een betrokken en onafhankelijk vertrouwenspersoon 
waar zij hun noden, kritieken of sores kwijt kunnen.  Door deze contacten ontstaat een goed beeld 
van wat er leeft bij de doelgroep.  
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Cijfers 2016 

In 2016 zijn er 334 contacten geweest met cliënten, waarvan de oorspronkelijke woonplaats is 
vermeld. De verblijfplaats is over het algemeen Gouda, doordat de voorzieningen hier gevestigd zijn. 

Bodegraven- Reeuwijk 44 

Krimpenerwaard 41 

Gouda 177 

Waddinxveen 33 

Zuidplas 29 

Anoniem  10 

Totaal 334 

 
Voorbeelden uit de praktijk 

Cliënt verblijft in regiogemeente. Ontvangt daar mantelzorg i.v.m. noodzakelijke wondverzorging en 
hygiëne. Intakegesprek bij Het Kompas levert probleem op omdat zijn lichamelijke situatie verblijf in 
een nachtopvang onwenselijk maakt. Straatadvocaat wordt gevraagd cliënt te steunen. Na melding 
bij en diverse keren overleg met Zorg en Overlast, Sociaal Team Waddinxveen, behandelaar 
ziekenhuis lukt het een voor hem en de mantelzorger passende oplossing te vinden. 

Cliënt heeft na periode dakloosheid in 2013 ondersteuning gehad bij een UWV-procedure. Nieuwe 
huisbaas, tevens PGB-ondersteuner, blijkt op een gegeven moment misbruik gemaakt te hebben van 
ten onrechte gedeclareerde uren, vervalsing van handtekening gedupeerde en administratieve 
malversaties. Cliënt dreigt weer dakloos te worden, vindt gelukkig onderdak en doet aangifte bij 
politie en zorgkantoor. Hij vraagt praktische (brieven uitleggen en advisering) en emotionele 
ondersteuning. Cliënt schakelt advocatenkantoor in en onderhoudt zelf contacten met instanties Dit is 
een zaak van lange adem. Na ruim twee-en-een halfjaar zit er schot in de zaak en heeft het 
zorgkantoor vordering op PGB-aanbieder overgenomen. 

Cliënt is na scheiding dakloos en in afwachting van een postadres of tijdelijke woonplek bij het Leger 
des Heils. Heeft een omgangsregeling voor zijn dochtertje. Wordt als woningzoekende afgewezen 
voor een urgentieverklaring. Cliënt wil beroep aantekenen bij de bezwaarschriftencommissie 
gemeente Gouda en vraagt ondersteuning daarbij. Navraag en overleg met woningbouwvereniging 
en secretariaat bezwaarschriftencommissie leert dat op basis van het reglement beroep niet tot een 
urgentieverklaring zal leiden. De woningcorporatie biedt wel mogelijkheid zich in te schrijven voor een 
tijdelijke woonruimte voor maximaal 2 jaar. In die termijn kan meneer reageren op vrijkomende 
woningen en zal de kans op permanente woonruimte groter zijn. Cliënt denkt eraan dit voorstel te 
accepteren. 

Samenwerking 

De belangrijkste samenwerkingspartners zijn het Leger des Heils, Parnassia/Reakt, GGZ MH, Sociale 
teams, Brijder, Vrouwen- opvangcentrum (Kwintes) en Siriz (Tienermoederhuis), gemeenten, GGD, 
reclassering en woningcorporaties. Landelijk zijn er contacten met straatadvocaten in andere steden, 
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werkgroepen zorgverzekeringen en postadres (ministerie VWS en bureau Nationale 
ombudsman),Trimbosinstituut en Federatie Opvang. 

Medezeggenschap binnen de maatschappelijke opvang 

Het leger des Heils heeft geen lokale cliëntenraad. De vertegenwoordiger van de centrale 
cliëntenraad van het Legers des Heils regio Rotterdam heeft eind 2016 plaatsgemaakt voor een 
nieuw lid. Deze vertegenwoordiger sluit aan bij het tweemaandelijks radenoverleg van ZOG MH. 
De tienermoederopvang Siriz in Gouda heeft geen cliëntenraad, we zijn hier meerdere malen over in 
gesprek geweest. Landelijk is Siriz samen met JSO actief binnen JOOZ (Jong Ouderschap Onbedoeld 
Zwanger), een aantal afgestudeerden ExpEx die de opleiding hebben gevolgd bij ZOGMH zijn hier ook 
bij betrokken. 

De vrouwenopvang van Kwintes heeft een cliëntenraad waar regelmatig contact mee is. 

Het Daklozenoverleg ZOG MH is een 8 wekelijkse bijeenkomsten voor dak- en thuislozen, ex-daklozen 
die korter dan één jaar uit de Maatschappelijke Opvang zijn. 

Signalen worden besproken en oplossingen hiervoor aangedragen. Input wordt meegenomen bij 
andere gemeentelijke of regionale overleggen. In de loop van 2016 is het deelnemersaantal 
teruggelopen.  Mogelijk doordat er sneller ondersteuning/begeleiding wordt geboden, mensen 
doorstromen naar een eigen woonplek en ook omdat er binnen de (dag)opvang een grotere groep 
van mensen met problematiek of meer levensgebieden dubbele diagnose, verstandelijke beperking, 
verslaving verblijft. Het stringenter toepassen van regelgeving participatiewet, met sollicitatie-
verplichtingen en volgen van scholing kan ook een oorzaak zijn, waardoor mogelijkheden tot 
deelname beperkt zijn. In de agendering is een algemene tendens zichtbaar dat themabespreking 
mogelijk meer oplevert. Mensen leveren op thema’s waar ervaring/ interesse ligt inbreng, zonder 
verdere verplichtingen.  
Een kennismaking met de Goudse Adviesraad Sociaal Domein heeft plaatsgevonden. 

Aansluiting door de straatadvocaat en de Vrouwenopvang Kwintes bij het Radenoverleg van de ZOG 
MH is dit jaar gerealiseerd: binnen het sociale domein is het van belang dat ook de specifieke 
doelgroep dak- en thuislozen een stem/gezicht heeft.  

Signalen - knelpunten - acties- werkgroepen 

Een aantal knelpunten komen de laatste jaren hardnekkig terug en geven dak- en of thuisloze 
burgers geen toegang tot het deelnemen aan de samenleving of doorstromen naar eigen 
woonruimte. Dit zijn onderwerpen die op gemeentelijk en regionaal niveau problemen geven en ook 
nationaal op de politieke - en beleidsagenda staan.  

Top 4 knelpunten van dak- en thuislozen  

1. Geen briefadres 
2. Geen identiteitsbewijs  
3. Geen zorgverzekering 
4. Geen uitkering  
 
Zonder briefadres krijg je geen identiteitsbewijs en zonder identiteitsbewijs kom je niet in 
aanmerking voor een briefadres,  zorgverzekering of uitkering. Dit is een vicieuze cirkel, waarbij wet- 
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en regelgeving elkaar soms in de weg staan, en  die in de praktijk moeilijk oplosbaar blijkt en in veel 
problemen oplevert op voor betreffende personen, ambtenaren, hulpverleners en ondersteuners of 
belangenbehartigers bij toeleiding naar  maatschappelijke deelname en passende zorg.  

Deelname werkgroepen 

We zijn actief betrokken door deelname aan diverse werkgroepen bij het zoeken naar oplossingen en 
verandering van beleid. 

 Werkgroep centrumgemeente: Coördinator STIP neemt deel aan de werkgroep Registratie & 
postadressen. 

 Werkgroep nationaal: Deelname straatadvocaat aan werkgroep BRP en briefadres  Ministeries 
VWS en Binnenlandse Zaken. 

 Werkgroep nationaal: Deelname straatadvocaat aan rapport Nationale ombudsman “Een mens 
leeft een systeem niet”, 1 november 2016  

 
Schuldenproblematiek 

Dak- en thuisloosheid gaat vaak gepaard met het hebben van een schuldenlast. 
Volgens de eindrapportage CodaG4 (2015) gemiddeld 15.000 euro. Het betreft vooral schulden bij 
ziektekostenverzekeraars, betalingsachterstanden in hypotheek of huur, openstaande boetes en 
telefoonrekeningen. In de gemeente Gouda wordt in werkgroepen gewerkt aan Armoedebeleid. 
Samen met een tweetal ervaringsdeskundigen nam de straatadvocaat hieraan deel. Onze 
vertegenwoordigers hielden met hun ervaringsverhalen de werkgroepen een spiegel voor en 
leverden een bijdrage aan praktische oplossingen en het ontwikkelen van Armoedebeleid. Tot nu zijn 
er alleen concrete stappen gezet om te komen tot ondersteuning bij de Papierwinkel. Het 
introduceren van bijvoorbeeld een Goudapas is (nog) niet gerealiseerd. De tijdelijke bestuurlijke 
impasse in de wethouder loze periode bracht oponthoud in de besluitvorming met zich mee  

Werkgroepen: Preventie Schulden en Meedoen en Regelingen Armoedebeleid actief binnen de 
gemeente Gouda. 

In de gemeente Waddinxveen is er meegedacht over de armoede tijdens bijeenkomsten die hiervoor 
door de gemeente waren georganiseerd.  

Onvoldoende diversiteit woonruimte 

In het Daklozenoverleg en op de Daklozendag Midden-Holland een terugkerend punt. Er zijn te 
weinig betaalbare en geschikte doorstroommogelijkheden voor mensen die dakloos zijn. Landelijke 
cijfers noemen 16.000 mensen die daardoor te lang in crisisopvang en beschermd wonen verblijven. 
In het regionaal overleg Uitstroom bijzondere doelgroepen maken de regiogemeenten en 
woningbouwcorporaties afspraken ook voor deze groepen de komende jaren meer woonruimte ter 
beschikking te stellen. Cliënten zullen in hun oriëntatie op woonruimte zich ook meer op de regio 
moeten richten.  

Regionale werkgroep: Deelname aan de werkgroep Uitstroom bijzondere doelgroepen 2 x per jaar. 
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Opvang dakloze jongeren 

Vanuit de praktijk en signalen van zorg coördinatoren JOD werd een structureel tekort aan 
opvangplaatsen en doorstroommogelijkheden voor jongvolwassenen geconstateerd. In 2016 is er 
een werkgroep van het Leger des Heils, Kwintes, Eleos en SoZorg gevormd om tot een plan van 
aanpak te komen. Er vindt afstemming met JOD plaats. Medio november 2016 zijn in een eigen etage 
van het Kompas de eerste jongeren in de Goudse Zwerfjongeren Opvang ingestroomd. Er is plaats 
voor 8 jongeren. 

Werkgroep: Jongeren Onder Dak (JOD) 

Frequentie  1x in de 4 weken tussen zorgcoördinatoren. Uitgangspunt is 1Gezin 1Plan. Rol van de 
straatadvocaat is meedenken, cliëntperspectief vertegenwoordigen en expertise delen. De 
meerwaarde van het cliëntperspectief wordt gezien. Door de komst van een Jeugdstraatadvocaat en 
getrainde ervaringsdeskundige jongeren binnen ExpEx in 2017 wordt afgestemd wie er vanuit onze 
organisatie deel gaat nemen. 

Continuïteit en ketensamenwerking 

Factoren die in belangrijke mate bijdragen in de mogelijkheden voor de collectieve 
belangenbehartiging is een stabiel netwerk van zorgverleners en gemeentelijk 
bestuurders/beleidsmedewerkers. In het jaar 2016 is daar in mindere mate sprake van geweest. 
Eerst vond er in het begin van het jaar een managementwisseling bij Parnassia/REAKT plaats en op 
gemeentelijk niveau ontbrak door omstandigheden langere tijd de beleidsmedewerker en was er een 
aantal maanden geen wethouder Maatschappelijke Zorg in Gouda en Zuidplas en Sociaal Domein in  
Gouda. De laatste twee maanden van 2016 is door ziekte ook de straatadvocaat niet in functie 
geweest – zijn taken zijn voor individuele cliëntcontacten waargenomen door STIP. 

Speerpunten 2017 

In 2017 willen we door het interviewen van 20 (ex-) daklozen in beeld brengen hoe aansluiting op het 
zorg- en ondersteuningsaanbod in de keten ervaren is. De verwachting is dat mogelijkheden en 
knelpunten hierdoor nauwkeuriger omschreven worden. 

In het kader van het cursusaanbod  binnen de ZOG MH en het project Herstel & Participatie zullen er 
een tweetal workshops aangeboden worden bij Het Kompas en binnen de dagopvang 
Parnassia/REAKT. Werken met eigen ervaring en zelfregie staan hierbij centraal. 

In samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders en Sociale Teams zal een themabijeenkomst over 
een actueel thema georganiseerd worden.  

5.6 Medezeggenschap: het Radenoverleg 
 
Dit achtwekelijkse overleg zorgt ervoor dat  de verschillende raden en initiatiefgroepsleden versterkt 
worden door onderling samen te werken en krachten te bundelen in Midden-Holland. De signalen 
binnen de (O)GGZ zorg/begeleiding worden besproken. Acties worden ondernomen, waardoor het 
een betere zorg  binnen de (O)GGZ instellingen bevordert. Deelnemers zijn: raden van Rivierduinen 
GGZ MH, Brijder, Kwintes, Eleos, Leger des Heils, Parnassia (Reakt), Vrouwenopvangcentrum 
(Kwintes) en GGZ Kinderen en Jeugd. Ook de familievereniging Ypsilon neemt hierin zitting. Vanuit de 
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regionale initiatiefgroep Wmo hebben de vertegenwoordigers van de Wmo-raden/platforms van de 
gemeenten uit Midden-Holland en (O)GGZ achterbanleden zitting. 

Regionale en landelijke ontwikkelingen worden besproken. De cliëntenraden vertellen zelf waar ze 
binnen de instelling mee bezig zijn. Ook bespreken wij een breed thema waar alle raden mee te 
maken hebben en bespreken wij eventuele acties en samenwerking. Het 
cliëntenraden/mantelzorg/Wmo-overleg is een belangrijke voedingsbodem voor de ZOG MH. Hierin 
worden veel zaken besproken die de ZOG MH als signaal mee kan nemen in andere overlegvormen. 

Versterking en inspraak bij iedere gemeente in Midden-Holland zijn mogelijk omdat onze doelgroep 
wordt vertegenwoordigd. Daarnaast participeren (ex)cliënten of vertegenwoordigers in de gemeente 
waar ze woonachtig zijn of verblijven. Hierdoor wordt ook het netwerk van de ZOG MH in de regio 
Midden-Holland in stand gehouden. 

De wethouders uit Midden-Holland hebben dit jaar 2x aangesloten bij dit overleg, tijdens deze 
bijeenkomsten staat een thema centraal. Cliëntenparticipatie binnen het sociaal domein is leidraad 
voor beide bijeenkomsten geweest. En de samenwerking tussen adviesraden, cliëntenraden 
(gemeenten en zorgaanbieders) en familieraden opnieuw vorm moet krijgen. 

Signalen 

De participatie van de jeugd blijft achter. In 2017 willen we hier energie in steken om te zorgen dat 
de medezeggenschap voor de jeugd de plek krijgt die het verdient. 

5.7 Project Stigma en Media 
De ZOG MH heeft zich in 2016 ingezet voor het project Stigma en media. In 
samenwerking met stichting Door en Voor (Noord Brabant), een collega organisatie. 
Het project richt zich op het tegengaan van stigmatiserende berichtgeving over 
(mensen met) psychische aandoeningen in de media. 

Columnisten, journalisten en programmamakers maken in hun werk nogal eens gebruik van 
stigmatiserende opmerkingen. Daarom hebben we 10 gesprekken gehad met toonaangevende 
mensen in de media. We wilde hen bewust maken van het effect dat hun stigmatiserende opmerking 
heeft op mensen met een psychische aandoening.  De term “autist” bijvoorbeeld, wordt te pas en te 
onpas gebruik door de pers. Ook staan we stil bij de effecten van stigmatiserende berichtgeving op 
de samenleving. Van de gesprekken wordt een bundel gemaakt. Onder meer Tijs van den Brink 
(Evangelische Omroep) en Bert Wagendorp (Volkskrant) komen aan het woord. De geïnterviewden 
geven geregeld aan het een goede zaak te vinden dat er aandacht is voor ondoordachte uitspraken 
en kwetsende kwalificaties.  
We hebben een scholingsprogramma ontwikkeld vanuit ervaringsdeskundigheid voor leerlingen van 
de Scholen voor Journalistiek. Het is belangrijk dat toekomstige journalisten in hun opleiding bewust 
worden van de effecten van stigma op de maatschappij. De ZOG MH heeft bij de Fontys Hogeschool 
in Tilburg voorlichting gegeven over bovenstaand onderwerp en is de dialoog aangegaan met de 
studenten. Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van de Stichting Samen Sterk zonder Stigma. 
Het project zal doorlopen in 2017 waarin we nog drie scholen voor de journalistiek zullen trainen. 
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5.8 Europees samenwerkingsproject EQUIL  
Het internationale EQUIL-project heeft als doel werkgelegenheid van 
mensen met psychische kwetsbaarheid te bevorderen. EQUIL doet dit 
door educatieve programma’s te ontwikkelen en de samenwerking 
tussen beroepsprofessionals (trajectbegeleiders), werkgevers en 
ervaringsdeskundigen te stimuleren.  

De trainingsprogramma’s worden ontwikkeld met behulp van de zogenaamde coproductiemethode, 
die verschilt van participatie. Bij coproductie is er sprake van gelijkwaardige samenwerking tussen 
alle partijen waarbij co-creatie (samen iets maken) een belangrijke rol speelt. De 
samenwerkingsorganisaties zijn: Merseyside Expanding Horizons (MEH) Engeland, Mersey Care NHS 
Trust Engeland, Cesie uit Italië, Accion Laboral uit Spanje en MHT Consult uit Denemarken. 

In 2016 zijn er vier internationale meetings/ trainingsweken geweest naar:  

 Engeland, Liverpool, trainingsweek hierbij zijn 4 ervaringsdeskundigen mee geweest 
 Denemarken, Helsingore- internationale meeting 
 Italië, Palermo traningsweek, hier heeft ook een ervaringsdeskundige aan deelgenomen. 
 Nederland, Gouda- internationale meeting 

Ontwikkelfase (maart 2016 - december 2016)  

Focusgroepen  

De ZOG MH heeft 3 focusgroep bijeenkomsten georganiseerd met 10 deelnemers met psychische 
kwetsbaarheid die de wens hebben betaald aan het werk te gaan.  

Trainingsmodule voor ondersteuners, trajecbegeleiders en ervaringscoaches werk  

Deze trainingsmodule is onwikkeld op basis van uitkomsten Focusgroepen/deskresearch Spanje, 
Denemarken, Engeland, Italie en Nederland. Het biedt opraktische tips, handvaten, oefeneingen en 
werkvormen om klanten die de wens hebben om betaald aan het werk te gaan te ondersteunen 

Equil Training voor ondersteuners 

Er is een training ontwikkeld van 4 dagdelen voor ondersteuners (trajectbegeleiders, 
ervaringscoaches-werk, en andere ondersteuners). In de training wordt geleerd te werken met de 
Equil methodiek  en de verschillende werkvormen, oefeningen van de trainingsmodule. De training is 
1 x gegeven aan 4 ervaringscoaches-werk. Zij zijn opgeleid om de met de Equil methodiek te werken 
en klanten te ondersteunen individueel of in groepen. 

Equil training Versterking positie op de arbeidsmarkt 

Voor klanten die de wens hebben om betaald aan het werk te gaan heeft de ZOG MH een 
training ontwikkeld om de positie op de arbeidsmarkt te versterken. De training wordt 
gegeven door ervaringscoaches- werk. Ontwikkeling Engelse variant Steekje Los (Stich 
Loose), gericht op stigma & werk. 
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Individuele ondersteuning door ervaringscoach-werk 

Voor klanten die niet aan de training kunnen/willen nemen is er de mogelijkheid om individuele 
ondersteuning te krijgen a.d.h.v. de Equil methodiek. Er zijn werkvormen, oefeningen die individueel 
met klanten kunnen worden uitgevoerd.  

Enquête werkgevers 

Accion Laboral uit Spanje heeft op basis van focusgroepen en deskresearch van de partnerlanden een 
trainingsmodule module ontwikkeld  om trajectbegeleiders, ondersteuners, ervaringscoach werk 
tools mee te geven voor werkgevers. Zij hebben een enquete ontwikkeld en wij hebben die verspreid 
onder werkgevers. 18 werkgevers hebben deze enquete ingevuld.  

Co-productie methodiek 

Merseycare NHS is op basis van focusgroepen en deskresearch een toolbox coproductie aan het 
ontwikkelen. Zodra deze toolbox ontwikkeld is kunnen we deze in Nederland in gaan zetten. 

Vooruitblik 2017 

Testfase (januari 2017 - juni 2017) 

Equil methodiek en Trainingsmodule testen 

50 klanten met psychische kwetsbaarheid worden individueel en/of groepsgewijs ondersteund door 
5 ervaringscoaches-werk dmv de Equil methdoiek.  

Equil conferentie in Midden-Holland (mei 2017) 

Na de testfase worden de resultaten en de verschillende trainingsmodules gepresenteerd. 
Deelnemers aan de conferentie krijgen meer uitleg  over de Equil methodiek en trainingsmodules en 
hoe deze te gebruiken in de ondersteuning van klanten die die wens hebben om betaald aan het 
werk te gaan. 

Europese eindconferentie (15 juni 2017) 

In Spanje zal de eindconferentie van het Equil project zijn. De samenwerkingspartners zullen  alle 
ontwikkelde Equilproducten presenteren. Aan de hand van workshops zal er uitleg gegeven worden 
over de ontwikkelde trainingsmodules en leren deelnemers werken met de Equil methodieken.  
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6. De ZOG MH als partner in overleg en samenwerking 
In 2016 is de ZOG MH op vele manieren en bij veel verschillende organisaties als belangenbehartiger 
betrokken geweest. Waar er gelegenheid was konden ervaringsdeskundigen en cliënten zelf 
meedenken bij beleidsvorming of in de evaluatie van het beleid. Op lokaal, regionaal, provinciaal en 
landelijk niveau is het cliëntenperspectief van de doelgroep ingebracht. 

De belangen van de (O)GGZ doelgroepen worden telkens voor het voetlicht gebracht en er wordt 
aandacht gevraagd voor problemen die wij vanuit burgers (O)GGZ en hun naasten hebben gehoord. 

6.1 Lokaal/regionaal niveau 
 
- Overleg op uitnodiging van de regio gemeenten; 
- Platform Maatschappelijke zorg; 
- Bestuurlijk overleg Maatschappelijke Zorg  
- Werkgroep Maatschappelijke opvang / vrouwenopvang; 
- Zorgnetwerk Gouda, andere regio gemeenten; 
- Raden sociaal domein / Wmo-adviesraden in Midden-Holland; 
- Zorgkantoor (VGZ); 
- Regiegroep Netwerk Ouderenzorg Midden-Holland van het Transmuraal Netwerk Midden-

Holland; 
- Ketenoverleg TOZO Midden-Holland (Transmuraal netwerk); 
- Netwerk alcohol van het Transmuraal netwerk Midden-Holland; 
- Armoede werkgroepen gemeente Gouda; 
- Netwerkoverleggen Krimpenerwaard; 
- Fysieke overleg tafel Jeugd; 
- Fysieke overleg tafel Wmo; 
- Overleg met o.a. JSO, MEE, Zorgbelang en collega RCO’s; 
- Gouda Onderneemt: Zorg en welzijn. 

6.2 Landelijk overleg 
Ook landelijk neemt de ZOG MH deel aan belangrijke overleggen om te zorgen dat de signalen uit de 
regio Midden-Holland op landelijk niveau worden meegenomen door de landelijke 
koepelorganisaties, die rechtstreeks met de landelijke overheid onderhandelen. 

- Landelijk Platform GGz (LPGGz) regiokamer (36 RCO’s); 
- Landelijke Stichting Crisiskaart; 
- Landelijke werkgroep cliëntondersteuning; 
- Landelijke werkgroep Stigmatisering (i.s.m. Samen sterk zonder Stigma). 
- Federatie opvang 
- Aanjaagteam verwarde personen 
- Taskforce GGZ 
 

Landelijk Platform GGz (LPGGz) 

De ZOG MH komt jaarlijks ongeveer zesmaal bij elkaar in het Regioberaad, dat ondersteund wordt 
vanuit de LPGGz, de koepelorganisatie voor regionale cliëntenorganisaties en landelijke stichtingen.  
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Hier komen ze allemaal bij elkaar om de landelijke ontwikkelingen met elkaar te bespreken en van 
elkaar te leren.  

Landelijke werkgroep cliëntondersteuning 

De ZOG MH heeft zitting in de werkgroep Cliëntenondersteuning (O)GGZ (LPGGz) heeft o.a. samen 
met het LPGGz de belangen vertegenwoordigd voor goede, onafhankelijke, laagdrempelige 
cliëntenondersteuning (O)GGZ bij o.a. ministerie van VWS. 

Landelijke werkgroep Stigmatisering 

De ZOG MH heeft zitting in de landelijk werkgroep Stigmatisering (LPGGz) in samenwerking met 
stichting “Samen sterk tegen stigma.” 

7. De plannen voor 2017 
In 2017 zal wederom aandacht worden besteed aan het verstevigen van de positie en de eigen regie 
van de doelgroep door de projecten van de ZOG MH.   
De expertise vanuit cliëntperspectief en door cliënten heeft een duidelijke meerwaarde in het 
versterken van mensen met een psychische kwetsbaarheid. We hopen op voldoende vertrouwen in 
onze organisatie voor een meerjarige subsidiëring. We willen in 2017 een aantal nieuwe projecten 
starten. 
 
7.1 Straatadvocaat voor jeugd 
Een straatadvocaat is een onafhankelijk vertrouwenspersoon en 
belangenbehartiger voor doelgroepen in de maatschappelijke 
opvang, maar vooral voor de dak- en thuislozen op straat of voor 
mensen die dreigen dak- en thuisloos te worden. De wensen en 
problematiek van deze doelgroep volgen en het in beeld brengen 
ervan is belangrijk om toe te kunnen leiden naar aanbod. Het 
herstellen van vertrouwen en het bij elkaar brengen van de zorg- 
en maatschappelijke dienstverlening voor de cliënt, zijn 
voorwaarden om toeleiding te kunnen realiseren. De 
straatadvocaat speelt een heel eigen rol: hij is geen hulpverlener en bewaart zijn onafhankelijkheid 
ten opzichte van hulpverlening, dienstverleners en lokale overheid, maar weet hen wel te vinden en 
aan te spreken.  

7.2 Crisiskaart  
De Crisiskaart is in het verleden een project van de ZOG MH geweest. De directeur is 
landelijk actief betrokken bij de doorontwikkeling en uitrol van de crisiskaart in 
samenwerking met het Schakelteam personen met verward gedrag. 

Het zou fijn zijn als de Crisiskaart weer breed beschikbaar wordt voor burgers in Midden-Holland 
zodat deze preventieve zelfmanagement tool uiteindelijk tot minder crisissituaties zal leiden. 
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7.3 Het Herstelcollege  
Biedt een vrije ruimte om te kunnen leren en ontwikkelen door 
middel van educatie en peer support. Centraal staan de eigen 
wensen, talenten en kracht van de deelnemers in het zetten van 
stappen in hun persoonlijke herstelproces.  

Het herstelcollege gaat uit van een brede openheid voor al wie 
interesse heeft. De cursussen staan open voor alle mensen met een 
(psychische) kwetsbaarheid. Ook medewerkers van de GGZ kunnen op persoonlijke titel deelnemen 
aan de activiteiten. Iedereen die deelneemt aan de activiteiten wordt aangesproken als student, 
iedereen is gelijkwaardig en heeft de wens te willen leren.  

De producten die het herstelcollege aanbiedt kunnen in 4 categorieën onderverdeeld worden: 

1. persoonlijke ontwikkeling, herstelondersteuning, individueel en in groepen 
2. opleidingen voor het ontwikkelen van ervaringskennis en het inzetten van eigen ervaringen 
3. vrije ruimte, cliëntinitiatieven 
4. vrijwilligers, werkervaringsplaatsen 

De ZOG MH heeft de afgelopen jaren bewezen dat de projecten ter versterking van de positie van 
(O)GGZ-cliënten nodig zijn. Belangenbehartiging voor kwetsbare doelgroepen is en blijft noodzakelijk 
om de maatschappelijke participatie en integratie van deze burgers te bevorderen!  
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Bijlage 1: overzicht van de activiteiten en projecten in 2016   
 Overleg cliëntenraden en mantelzorg (alle cliëntenraden van GGZ-aanbieders en MO instellingen 

en familieverenging Ypsilon); initiatiefgroep Wmo Midden-Holland (vertegenwoordigers Wmo-
raden) 

 Daklozenoverleg (dak- en thuislozen, zwerfjongeren, vrouwenopvang) 
 Ondersteuning cliënten/vertegenwoordigers Wmo-raden 
 STIP (Steun- en informatiepunt) onafhankelijke cliëntondersteuning  
 Voorlichtings-/themabijeenkomsten    
 De cliëntenkrant      
 Website 
 Social media: Twitter; Facebook 
 Project Ervaringsdeskundigheid (O)GGZ: 

-  Cursus ‘’ervaringsdeskundigen trainen hulpverleners”; 
-  Voorlichting door ervaringsdeskundigen op scholen 

 Straatadvocaat (belangenbehartiging/participatie/ondersteuning van dak- en thuislozen) 
 Toegang GGZ-allochtonen Midden-Holland 
 Herstel & Participatie (samenwerkingsproject met Kwintes, GGZ MH, Parnassiagroep, Leger des 

Heils, Brijder en Eleos) 
- Herstelgroepen 
- Ervaringscoaches 
- Maatjesproject  

 Jongeren onder Dak (JOD) 
 Participatie van Jeugd 
 Project ExpEx 
 Week van de Psychiatrie (o.a. stigmatisering) 
 Ondersteuning/begeleiding bieden aan ongeveer 60 vrijwilligers 
 Bijwonen van verschillende overlegsituaties binnen Midden-Holland 
 Straatkaart; 
 Spreekuur Ondersteuningshuis 
 Wekelijks Praatcafé; Geen cent teveel (in samenwerking met Kwintes)  
 Anti-Stigma projecten Midden-Holland 
 Training scholen van journalistiek  
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Bijlage 2: afkortingen 
 

AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BOPZ : Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 

CBG : College Bescherming Persoonsgegevens 

CCR : Centrale Cliënten Raad 

CIZ : Centrum voor Indicatiestelling Zorg 

DBC : Diagnose Behandel Combinatie 

GGZ : Geestelijke Gezondheidszorg 

HEE : Herstel Empowerment Ervaringsdeskundigheid 

JOD : Jongeren Onder Dak 

JSO : Jeugd, samenleving en opvoeding 

TOZO : Toegang ondersteuning zorg overleg 

LOC : Landelijk overleg clientenraden 

LPGGz : Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidzorg 

MO : Maatschappelijke opvang 

MIMP : Mensen In Meervoudige Problematiek 

NVA : Nederlandse Vereniging van Autisten 

(O)GGZ : Openbare geestelijke Gezondheidszorg 

PGB : Persoons Gebonden Budget 

RCO : Regionale Cliënten Organisatie 

STIP : Steun en Informatie Punt 

VIP : Vrijwilligers Informatie Punt (Gouda) 

VO : Vrouwenopvang 

Wmo : Wet maatschappelijke ondersteuning  

Wlz : Wet langdurige zorg 

ZOG MH : Zorgvragers Organisatie GGZ Midden-Holland 

ZON : Zorgvragers Overleg Noordelijk Zuid-Holland 

ZZP : Zorg Zwaarte Pakketten 

ZVP : Zorg Vernieuwingsprojecten 

ZOCO : Zorgcoördinatoren   
 

 


