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 Nieuwsbrief 

 

  een symbool voor Kompassie 



In contact met elkaar 

Het bespreekbaar maken van je 
psychische kwetsbaarheid is nog 

steeds zeer lastig. Er wordt van  
burgers verwacht dit bespreekbaar 
of kenbaar  te maken bij het aan-

vragen van ondersteuning, maar wij 
ervaren dat dit niet eenvoudig is. 

Om dit te bespreken is er vertrou-
wen nodig in de ander, ook erken-

ning van de problematiek en kennis 
van herstel zijn belangrijke rand-
voorwaarden om met elkaar in  

gesprek te gaan. Op tijd een ander 
kunnen helpen en goed kunnen doorverwijzen naar de juiste  

ondersteuning, formeel of informeel, is een uitdaging voor het  
gehele werkveld en vereist van ons allen een adequate samen- 
werking. Veel beweging is voelbaar in het veld, gesprekken tussen 

diverse partijen komen tot stand, ook in samenwerking met de  
gemeente. 

Participatie 

Veel nieuws in de actualiteit over de moeizame aansluiting tot 
werk, participatie voor mensen die wat meer afstand hebben tot 

de arbeidsmarkt. Het werken als vrijwilliger is een eerste stap, en 
soms een juiste blijvende zingeving om je in te zetten als erva-

ringsdeskundige. Ook zou het goed zijn om deze opgedane  
expertise te delen met werkgevers in de regio, om meer werkplek-
ken te ontwikkelen voor mensen met een psychische achtergrond. 

De ervaringsdeskundigen kunnen de werkgevers goed adviseren 
waaraan werkplaatsen moeten voldoen, wat er nodig is om weer 

aan de slag te gaan. Wij hopen dit thema het komend jaar verder 
uit te kunnen werken. 
 

Jacqueline van den Bos,  
directeur stichting Kompassie 
  

 Van het management 



Kompassie komt op voor de belangen van Haagse burgers 

met een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. Zo 
staat te lezen in onze doelstelling. In de praktijk maken 

deze naasten relatief weinig gebruik van ons steunpunt, en 
hebben we ook weinig familieervaringsdeskundigheid in 
huis. En dat terwijl de naasten van iemand met een 

psychische kwetsbaarheid, en met name de mantelzorgers, 
een zware taak op hun schouders hebben rusten.  

 
Zij vormen een specifieke groep binnen de 
mantelzorgers, met eigen behoeften. Naast 

zorg vanuit genegenheid en vanzelfspre-
kendheid, leveren zij ook vaak zorg omdat  

er nu eenmaal niemand anders beschikbaar 
is of getolereerd wordt door degene die de 
zorg nodig heeft. De voordurende zorg, de 

noodzaak altijd maar alert te blijven, de  
onvoorspelbaarheid, maar ook de onmacht 

en het verdriet, kosten veel tijd en energie. 
Het is moeilijk om grenzen af te bakenen. 

Dit alles gaat vaak ten koste van de tijd  
die men voor zichzelf zou willen hebben.  
Om meer aandacht en ondersteuning te  

kunnen bieden aan deze mantelzorgers, 
heeft Kompassie bij de gemeente Den Haag 

een projectplan mantelzorg GGz ingediend.  
Deze aanvraag is, in elk geval voor een jaar, toegekend.  
 

Doel van ons mantelzorgproject is dat familie en naasten zich  
gesteund voelen door iemand met een vergelijkbare ervaring.  

Er zal onder meer een groep vrijwillige GGz-mantelzorgers  
geformeerd worden, die deskundigheidsbevordering krijgen om 
andere familieleden en naasten praktisch en emotioneel te kunnen 

ondersteunen. Begin mei zal Rita van Maurik bij ons in dienst  
treden, als coördinator mantelzorg GGz. Rita is momenteel coördi-

nator Kamer Familieraden bij het LPGGz, en heeft voorheen onder 
meer gewerkt als familievertrouwenspersoon bij Parnassia.  
Volgende Nieuwsbrief zal zij zichzelf uitgebreider voorstellen. 

                    Start mantelzorgproject
       



In het steunpunt van Kompassie krijgen onze vrijwilligers 

regelmatig te maken met mensen die niet geboren en  
getogen zijn in Nederland, en voor wie onze taal, regels en 

gewoonten niet altijd even vanzelfsprekend zijn. De hoog-
ste tijd voor een gastoptreden van i-psy, tijdens onze 
maandelijkse vrijwilligersbijeenkomst. In een workshop 

van anderhalf uur namen zij ons mee op reis: ‘een migratie 
duurt je leven lang’.  

 
Net als Kompassie werkt  
i-psy vanuit ervaringsdeskundig-

heid. Het merendeel van de  
behandelaren heeft immers zelf 

te maken gehad met migratie.  
Zij onderscheiden zich van  
Parnassia of PsyQ door hun  

benadering, het protocol is niet 
wezenlijk anders. Het is ook niet 

zo dat iedereen van allochtone 
afkomst automatisch het best op 

zijn plek is bij i-psy: zij richten zich specifiek op mensen met psy-
chische klachten waarbij aandacht voor migratie en culturele as-
pecten noodzakelijk zijn voor diagnostiek en behandeling.  

 
Hoe kunnen wij de migrant tot steun zijn? Onder andere door bij 

te dragen aan een goede ‘landing’, aan het scheppen van een 
thuisgevoel. Van belang daarbij is: 
 Het vinden van (innerlijke) veiligheid 

 Herstel van (psychische) continuïteit, tussen vroeger en nu, 
tussen buiten en binnen 

 Het tot stand brengen van verbondenheid 
 Doorgaan met identiteitsontwikkeling 
 

Tijdens de interactieve workshop konden wij aan den lijve ervaren 
hoe het voelt wanneer je gedwongen wordt een keuze te maken in 

wat je meeneemt op reis. Ook wat het met je doet als dat wat je 
heel belangrijk vindt, je door iemand anders wordt afgenomen. 

Voorlichting door i-psy 



Ik heb me al aan velen van jullie voor-

gesteld maar nu dan officieel in de 
nieuwsbrief. Ik ben Jeanine Speckman 

en sinds begin april ben ik met veel 
plezier begonnen bij Kompassie als  
coördinator belangenbehartiging. Dit  

ga ik drie dagen in de week doen. 
 

Kompassie kende ik tot voor kort nog 
niet maar toen ik deze vacature voorbij 
zag komen werd ik direct enthousiast. 

Tijdens de kennismaking met Kompas-
sie viel het mij op hoe groot de betrokkenheid is van de mensen 

die bij Kompassie werken. Dat maakt het een bijzondere plek en  
ik ben heel blij dat ik daar aan mag gaan bijdragen. 
 

Vóór Kompassie heb ik verschillende banen gehad, voornamelijk 
binnen de hulpverlening.  

Ik heb in de jeugdzorg gewerkt, als groepsleider, als trajectbege-
leider bij Rivierduinen (GGZ Rijnstreek) en ik heb gewerkt in de 

commerciële re-integratiewereld. 
Als laatste heb ik voor een kleine GGz-instelling gewerkt waar ik 
me voornamelijk bezig hield met het reilen en zeilen van de vesti-

ging Oegstgeest. Cliënten kwamen daar voor behandelingen en 
tevens voor een re-integratietraject. In de praktijk kwam het erop 

neer dat ik veel bezig was met het samenbrengen van instanties 
rondom een cliënt en voorlichting geven aan werkgevers. 
Handig om te weten: mijn kennis en ervaring ligt voornamelijk op 

het gebied van werk, uitkeringen en alles wat daarom heen ge-
beurt. Ik vind het leuk om mee te denken dus vraag me vooral 

aan te schuiven als dat wenselijk is. 
 
Naast dat ik me nu met belangbehartiging in Den Haag ga bezig 

houden, behartig ik ook de belangen van mijn twee jongens thuis. 
Ik woon samen met deze twee aspirant pubers (bijna 11 en 12) en 

onze kleine veestapel (hond en kat). Een rommelig maar gezellig 
huishouden. Dankzij de hond ben ik op mijn vrije dagen graag op 
het strand of elders in de natuur en zijn we veel buiten. 

Even voorstellen: Jeanine Speckman 



 Project Vrijwilligerscoaching  

In het project Vrijwilligerscoaching worden mensen met 

een psychische kwetsbaarheid ondersteund en bemiddeld 
naar voor hen geschikt vrijwilligerswerk; door vrijwillige 

jobcoaches die zelf ook een psychische kwetsbaarheid heb-
ben. Vanuit deze ervaring steunen zij hun lotgenoten: door 
mee te denken, mee te zoeken en eventueel mee te gaan. 

 
Het initiatief is destijds ontstaan omdat veel mensen met een  

psychische kwetsbaarheid behoefte hebben aan vrijwilligerswerk. 
Bijvoorbeeld omdat dit betekenis en structuur kan geven aan de 
dag. Of omdat betaald werk nog een te hoge belasting betekent, 

dan dient vrijwilligerswerk meer als oefenplek of opstap. Geheel 
op eigen kracht een geschikte vrijwilligersplek vinden vraagt ech-

ter zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen, hetgeen nu juist  
lastig kan zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Zelden is er sprake van niet willen, eerder van niet kunnen.  

 
Toen wij bij Kompassie begon-

nen met deze vorm van coa-
ching hadden we de verwach-

ting dat het langdurige zoek-
tochten zouden worden.  
Omdat het om kwetsbare 

mensen gaat en organisaties 
niet open zouden staan voor 

deze doelgroep. De praktijk 
bleek er anders uit te zien. 
Eenmaal in gesprek met een 

jobcoach bleken veel mensen 
heel goed te weten wat ze wil-

den, en ook oprecht gemoti-
veerd te zijn. Alleen het eerste 
contact leggen met een orga-

nisatie vond men vaak lastig. 
Als deze hobbel eenmaal was  

genomen kon men meestal 
spoedig aan de slag.  



Met name organisaties in zorg en welzijn bleken wel degelijk  

bereid te zijn een plek te bieden aan een kwetsbare vrijwilliger, 
mits deze aan een drietal hele vanzelfsprekende eisen voldoet: 

een vrijwilliger moet op tijd kunnen komen en afspraken na kun-
nen komen. Ook moet de begeleiding die een vrijwilliger nodig 
heeft in verhouding staan tot zijn of haar toegevoegde waarde. 

 
Succesfactoren zijn dus deels gelegen in de vrijwilliger zélf. Ande-

re factoren die kunnen bijdragen aan een succesvolle en duurzame 
plaatsing liggen bij de organisatie. Veel vrijwilligers die wij hebben 
gesproken hebben behoefte aan een rustige en overzichtelijke 

werkplek, goede begeleiding, duidelijke opdrachten en structuur. 
Ze zijn huiverig om (sociaal) overvraagd te worden en werken  

liever niet onder tijdsdruk. En net als elke andere vrijwilliger gedijt 
men bij aardige mensen en een respectvolle benadering. 

Uiteraard is ook de juiste match (‘cup of tea’) belangrijk, de juiste 
vrijwilliger op de juiste plek. Daar waar de één juist op zoek is 

naar sociale contacten, werkt de andere liever wat afgezonderd. 
De één houdt van gevarieerde werkzaamheden, de ander houdt 
zich liever bij een vast takenpakket. Zo hebben we in 2015 totaal 

24 mensen kunnen begeleiden naar een mooie vrijwilligersbaan. 
 

Zou jij ook wel wat coaching kunnen gebruiken in je zoektocht 
naar vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met Miranda Vogel, 
via (070) 427 32 40 of m.vogel@kompassie.nl 

             Project Vrijwilligerscoaching 
                                                                                   vervolg 



Sinds maart 2016 houdt de SIA 

(Survivors of Incest Anonymous) 
haar meetings in het gebouw van 

Kompassie. Elke dinsdagochtend 
vanaf 10:30 tot 11:30 uur. 
Bij deze een korte kennismaking. 

 
Wat is Anonieme Incest  

Overlevenden?  
We zijn een zelfhulpgroep van  
personen boven de 18 die seksueel 

misbruikt zijn door een familielid of  
iemand uit de naaste omgeving. We 

gebruiken alleen onze voornamen en 
onze gesprekken blijven vertrouwelijk. 
Ons hoofddoel is diegenen te helpen die seksueel misbruikt zijn. 

 
Hoe werkt het? 

In SIA leren we dat we ons de incest niet hebben ingebeeld en dat 
de situatie niet onze schuld was, ook niet als het misbruik gedu-

rende een langere periode heeft plaatsgevonden. We delen onze 
ervaringen en doorbreken zo de geheimhouding en stilte die het 
onderwerp incest omgeven. We leren van elkaar hoe we kunnen 

herstellen, we leren om overlevenden te worden in plaats van 
slachtoffers. 

 
Onze gesprekken zijn gebaseerd op de Twaalf Stappen, op  
persoonlijke ervaringen en op de informatie uit folders en andere 

bronnen die beschikbaar zijn voor diegenen die naar SIA komen. 
Wij willen je uitnodigen om eens een meeting bij te wonen en je 

mag altijd iemand meebrengen. We willen je eraan herinneren dat 
ieder van ons een creatief, moedig en zorgzaam persoon is. Iedere 
dag die wij doorbrengen in de omgang met onze incestervaring 

zullen we sterkere mensen worden, en wij zullen onszelf gaan zien 
als overlevenden.  
 

     Survivors of Incest Anonymous 



    Survivors of Incest Anonymous  
                                                                                   vervolg 

Het spijt ons dat lijden ons bij elkaar heeft gebracht. Wij hopen dat 

je de liefde zult gaan voelen die wij al voor jou in ons hart hebben. 
We kennen jouw pijn. We willen dat je gelooft dat jou niets te  

verwijten valt en dat je er niet alleen voor staat. Wij zijn tot het 
ontzagwekkende besef gekomen dat onze pijn tijdelijk is maar dat 
ontkenning en zijn consequenties blijvend zijn. En als één van ons 

kan herstellen, kunnen wij dat allemaal. 
 

Wil je meer informatie en/of een meeting bijwonen? Neem dan  
contact op met Kompassie via (070) 427 32 40. Je kunt ook mailen 
naar info@sia-nederland.nl. Zie ook: www.sia-nederland.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huiswerkopdracht introductiecursus   

voor nieuwe vrijwilligers:  

verzin een symbool voor Kompassie.  

Nu voor de derde maal gegeven. 

Bij deze een selectie ... 



Psysalon over ‘Medicatie bij psychose en schizofrenie’ 

Op maandag 30 mei a.s. vindt alweer de tweede psysalon van dit 
jaar plaats, in het gebouw van Kompassie. 

Psychiater Wilfried van der Laan is hiervoor uitgenodigd. Hij is als 
behandelaar verbonden aan een team waar mensen met psychose 
behandeld worden. Het interview met hem zal gespreksstof en tips 

opleveren. Luisteren en kennis op doen, praten met ervaren cliën-
ten en mantelzorgers, daar gaat het om in deze bijeenkomst.  

Met psysalon heeft Ypsilon een nieuwe vorm van voorlichting en 
ontmoeting ontwikkeld voor iedereen die betrokken is bij iemand 
met een kwetsbaarheid voor psychose of andere psychische 

kwetsbaarheid. Zij willen middels de psysalon een laagdrempelig 
aanbod bieden aan patiënten, mantelzorgers, familie en geïnteres-

seerden, aan de hand van een vast thema. In deze bijeenkomsten 
wordt het Ypsilonprincipe van de triade benadrukt: cliënt, familie 
en behandelaar samen aan het werk voor betere zorg. Overigens 

zijn ook hulpverleners van harte welkom.  
Tijd: 19.30 - 21.30 uur  

Aanmelden: niet ver-
plicht, maar wel fijn. Via 

psysalon@ypsilon.org of 
088 000 21 20. 

Meer informatie: 

www.psysalon.org of 

stuur een mail naar 

psysalon@ypsilon.org  

 
Advocacy-Dag 

Op zaterdag 16 juli zijn cliënten en hun naasten welkom bij de 
‘Advocacy-Dag’ tijdens Challenging Mood, het internationale con-
gres over stemmingsstoornissen. Dit wordt van 13 t/m 16 juli  

gehouden in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amster-
dam. De toegang voor deze ene dag bedraagt €20,-.  

Meer informatie over of aanmelden voor de Advocacy-Dag: 
www.isbd2016.com. (kies laatste optie onder ‘scientific program’)  

 Nieuws 



Social run van 23 tot 25 september 2016 

De Socialrun is een non-stop estafetteloop 
voor het goede doel. Verschillende teams  

van 8 lopers en 16 begeleiders lopen 555  
kilometer in 48 uur door een groot deel van 
Nederland. Start en finish zijn in Utrecht. 

Meedoen is winnen! Alle lopers, fietsers,  
cateraars, chauffeurs, kampbouwers en route 

coördinatoren doen mee om openheid te  
stimuleren rondom psychische aandoeningen. Elke kilometer die 
wordt afgelegd kun je sponsoren. De opbrengsten komen ten  

goede aan projecten die openheid stimuleren en zo vooroordelen 
over mensen met psychische aandoeningen verminderen.  

De Socialrun start op 23 september om 12:00 uur in Utrecht.  
Zondag 25 september is het weer een feestje tijdens de finish 
waar alle teams worden gehuldigd. 

Alle informatie die je nodig hebt om een team op te zetten vind je 
op: www.samensterkzonderstigma/socialrun 

 
Voetbal Verbindt 

Iets minder een topsporter maar 
toch graag in beweging? Doe dan 
mee met het voetbaltoernooi dat 

op vrijdag 3 juni a.s. wordt georga-
niseerd, bedoeld om verschillende 

groepen uit de samenleving bij  
elkaar te brengen. Het toernooi 
vindt plaats bij Forum Sport in 

Voorburg en begint om 12:00 uur. 
Er is plaats voor 30 teams van 

max. 10 personen (en minimaal 7). 
Na de finale (rond 17:00 uur) 
wordt de dag afgesloten met live-

muziek en een barbecue. 
Deelname bedraagt €50,- per 

team, inclusief lunch en barbecue.  
Meer informatie en/of aanmelden 
kan via www.voetbalverbindt.nl 

         Nieuws   
            vervolg 



Kompassie is een onafhankelijk stedelijk steunpunt, voor 
iedereen uit Den Haag met een psychische kwetsbaarheid 
én hun naasten.  

U wordt geholpen door ervaringsdeskundige vrijwilligers. 
Wij willen ons uitgebreide folderaanbod graag actueel hou-

den en informatie ontvangen over jullie activiteiten, zodat 
we onze bezoekers juist kunnen informeren en verwijzen. 
Hou ons s.v.p. op de hoogte. 

 
Gelegen in de Haagse binnenstad is 

Kompassie vanuit alle richtingen zeer 
goed bereikbaar.  
Laan 20 bevindt zich vrijwel op de 

hoek, direct naast het politiebureau 
aan de Jan Hendrikstraat. 

De dichtstbijzijnde halte van het 
openbaar vervoer is Grote Markt.  

Hier stoppen tram 6, Randstadrail 2, 
3 en 4 evenals bus 25 en 130. 
 

Loop gerust eens binnen en u wordt  
verwelkomd met een kop koffie of 

een kop thee. 
 
stichting Kompassie   

Laan 20 
2512 GN  Den Haag 

 
           T (070) 427 32 40 
           E info@kompassie.nl 
 

Voor meer informatie kunt u  
terecht op onze website: 

www.kompassie.nl 
 
 

Kompassie op de kaart 

U bent van harte welkom van 
maandag t/m vrijdag 10:00 - 16:00 uur 


