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Voorwoord 
 

Het bestuur, de medewerkers maar zeker ook de vrijwilligers van Stichting Kompassie 

zagen 2015 met spanning tegemoet. Verhuizen naar een nieuwe locatie! Kunnen en 

willen de cliënten ook mee verhuizen? Voelen de vrijwilligers zich thuis op de nieuwe 

locatie? Na een korte aanloop is gelukkig gebleken dat zowel de meeste oude cliënten als 

juist ook veel nieuwe mensen Kompassie weten te vinden en te waarderen (zie ook het 

tevredenheidsonderzoek). Ook voor diverse vrijwilligers is zo’n verhuizing en een nieuwe 

situatie te ervaren als onveilig. Gelukkig zijn er weinig vrijwilligers afgehaakt. Er zijn juist 

veel nieuwe vrijwilligers (meer dan 20) het team komen versterken.  

 

2015 was ook het jaar dat de transitie van de AWBZ naar de WMO en de Wlz in 

uitvoering kwam. Dit vroeg van de vrijwilligers extra inzet om de nieuwe regels te leren 

kennen en de juiste instanties te benaderen. Ook de instanties die net begonnen waren 

hadden alle regels nog niet vanaf het begin duidelijk. Met inzet en gezamenlijk uitzoeken 

hebben we 90% van de bezoekers naar tevredenheid kunnen helpen. 

 

Voor iedereen was in 2015 de gewijzigde wetgeving nieuw. Samen met andere cliënten- 

en belangenorganisaties heeft Kompassie zich ingezet om een klankbord te zijn vanuit de 

cliënten en samen met anderen actief mee te denken en vorm te geven aan de nieuwe 

beleidssituatie. Kompassie is in 2015 door zowel de Gemeente als diverse (professionele) 

zorginstanties gevraagd mee te denken.   

 

Tot slot heeft Kompassie de mogelijkheden van het nieuwe pand gebruikt om groepen en 

instanties zoals het MSS Den Haag, het Sociaal Wijkzorgteam Centrum, het AIC en de 

Psysalon te faciliteren, maar vooral dichter bij elkaar te brengen.  

 

De Stichting Kompassie ziet haar rol in het gezamenlijk netwerk om de vaak kwetsbare 

GGz burgers te steunen tegemoet als een waardevolle taak, waar we vol inzet samen aan 

willen werken. De dankbaarheid en blijheid van cliënten en het resultaat geven ons de 

energie om nog verder te gaan.  

 

Namens het bestuur, 

 

 

Chris Willem Slager 

Secretaris/ervaringsdeskundige 
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1. Stichting Kompassie 

 

1.1. Missie en visie 

 

Kompassie maakt deel uit van het ondersteuningsaanbod voor de GGz doelgroep in Den 

Haag. Zij komt op voor de belangen van cliënten met psychiatrische problematiek en 

direct betrokkenen, door de belangen van deze doelgroep te vertegenwoordigen en steun 

op maat te bieden in het informatie- en steunpunt in Den Haag. 

 

Als onafhankelijke cliëntorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) is 

Kompassie een zinvolle aanvulling op de al bestaande instanties. Kompassie is een 

vrijwilligersorganisatie en wat haar onderscheidt van professionele zorgaanbieders is het 

werken vanuit cliëntperspectief. Kompassie werkt met vrijwilligers die zelf ervaring 

hebben als GGz-cliënt: de ervaringsdeskundigen.  

Kompassie biedt laagdrempelige ondersteuning gericht op het bevorderen en het 

ondersteunen van herstelprocessen zodat cliënten de regie over hun eigen leven kunnen 

herwinnen. De medewerkers van Kompassie staan naast de cliënt, als een steuntje in de 

rug. 

 

De signalen die voortkomen uit de ondersteuning en begeleiding van bezoekers in het 

informatie- en steunpunt worden door Kompassie onder de aandacht gebracht bij 

gemeente en zorgaanbieders. Door deze combinatie van individuele en collectieve 

belangenbehartiging houdt Kompassie goed zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de 

GGz en de effecten hiervan op haar doelgroep. 

 

1.2. Doelstelling 

 

Steun op maat 

De activiteiten van het informatie- en steunpunt zijn gericht op de individuele 

cliëntondersteuning op maat voor een ieder met een GGz-achtergrond in Den Haag. 

Kompassie biedt ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, het uitwisselen van 

ervaringen, informatie over de sociale kaart, juiste doorverwijzing en bemiddeling naar 

de hulpverlening in Den Haag. De kern van de dienstverlening wordt geboden door 

vrijwilligers met eigen ervaringen binnen de GGz. De inzet van hun kwaliteit, kracht en 

ervaring, past binnen de visie van Kompassie.  

 

Behartigen belangen GGz doelgroep Den Haag 

Kompassie behartigt de belangen van cliënten met psychiatrische problematiek en wil de 

positie van de doelgroep versterken. Kompassie probeert invloed uit te oefenen door in 

gesprek te gaan met beleidsmakers van de overheid, zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars en andere belangrijke samenwerkingspartners. Belangrijke thema’s zijn 

maatschappelijke participatie, stigmatisering, bejegening en zelfredzaamheid. 

Ook op het gebied van belangenbehartiging leveren vrijwilligers met een GGz-

achtergrond een grote bijdrage. 
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1.3. Bestuur 

 

mevr. P.M. Bouman-Alblas  voorzitter 

dhr. H. Bosma   penningmeester 

dhr. C.W. Slager   secretaris   

mevr. N.C. Rambocus  bestuurslid 

mevr. L. Djiauw   bestuurslid 

 

 

Portefeuilleverdeling:  

 

mevr. P.M. Bouman-Alblas  personeelszaken 

dhr. H. Bosma   financiën 

dhr. C.W. Slager   cliëntregistratie 

 

 

Het bestuur is samengesteld uit drie vrouwen en twee mannen, twee personen hebben 

een leeftijd tussen de 26 t/m 55 jaar, drie personen zijn ouder dan 55 jaar. 

De vergaderfrequentie van het onbezoldigd bestuur is vastgesteld op 6 bijeenkomsten 

per jaar.  

 

1.4. Medewerkers 

 

De uitvoerende werkzaamheden van Kompassie worden verricht door 

(ervaringsdeskundige) vrijwilligers. Zij worden hierin ondersteund door drie 

werkbegeleiders (Informatie- en Steunpunt) en twee projectmedewerkers (projecten en 

belangenbehartiging).  

De begeleiding en coördinatie door de beroepskrachten (totaal 4,3 FTE) is erop gericht de 

vrijwilligers in staat te stellen hun taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.  

De directeur is eindverantwoordelijk. 

 

Gedurende 2015 waren er totaal 67 vrijwilligers (exclusief bestuur) verbonden aan 

Kompassie. Een forse toename ten opzichte van 2014 (47 vrijwilligers): 

 

Kengetallen 
2015 

< 25 jaar 25-55 jaar > 55 jaar Totaal 

Mannen 1 24 16 41 

Vrouwen 3 16 7 26 

Totaal 4 40 23 67 

 

Naar verwachting zal het aantal vrijwilligers in 2016 nog enigszins stijgen. 

 

Er kon een stageplek worden geboden aan achtereenvolgens twee stagiaires van de 

Haagse Hogeschool, HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).  

 

Een drietal vierdejaars studentengroepen van de Haagse Hogeschool hebben ten behoeve 

van hun GGz-minor voor drie vrijwilligers van Kompassie een herstelplan geschreven. 
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1.5. Keurmerk 
 

Kompassie is sinds 2011 in het bezit van de landelijke onderscheiding ‘Vrijwillige Inzet: 

Goed Geregeld!’. Deze onderscheiding wordt toegekend aan organisaties die met hun 

vrijwilligersbeleid voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Organisatie voor 

Vrijwilligerswerk. Het keurmerk is destijds voor vier jaar toegekend, dit betekent dat 

Kompassie in 2015 opnieuw heeft aan moeten tonen dat zij aan de gestelde criteria 

voldoet. Hiertoe is het vrijwilligersbeleid herschreven en is er een werkgroep geformeerd, 

die de audit zorgvuldig heeft voorbereid. Met succes, de feestelijke uitreiking van het 

nieuwe certificaat zal in januari 2016 plaatsvinden. 

 

2. Activiteiten  
 

2.1. Vrijwillige cliëntondersteuning 

 

2.1.1. Algemeen 

In het Informatie- en Steunpunt biedt Kompassie individuele ondersteuning op maat, aan 

mensen met psychische problemen en/of direct betrokkenen. Mensen uit de doelgroep 

kunnen terecht met allerlei vragen op het gebied van behandeling, de WMO, sociale 

contacten, wonen, leren, financiën, werken en nazorg. Ook kan men terecht voor 

emotionele ondersteuning.  

Er is voor iedereen veel actuele informatie beschikbaar, hier is in het nieuwe pand 

duidelijk meer belangstelling voor gekomen. Vaker dan voorheen loopt een bezoeker 

langs de folderkasten om zich te informeren. Er is foldermateriaal aanwezig over ziekten, 

cliënten- en familieorganisaties, aanbod van hulpverlenende instanties, en activiteiten in 

de stad die (ook) toegankelijk zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.   

De dienstverlening is gratis. Men kan zonder afspraak binnenlopen en direct in gesprek 

komen met één van de vrijwilligers. Kenmerkend aan de ontvangst en de manier van 

werken van Kompassie is de gastvrijheid en toegankelijkheid. 

 

Het was aanvankelijk spannend welk effect de verhuizing zou hebben op 

bezoekersaantallen, sfeer en werking van Kompassie. Na een kleine terugloop in het 

eerste kwartaal, vonden veel mensen (opnieuw) hun weg naar Kompassie; mensen met 

wie we al eerder contact hadden maar ook nieuwe gezichten. Zij vonden ons via de 

website, via buurtgenoten of liepen langs het pand en zagen op een raamposter iets dat 

hun aandacht opwekte. In zijn totaliteit is de vraag naar individuele ondersteuning 

wederom toegenomen. Zie de resultaten van de cliëntregistratie (2.1.5).  

 

De rust en ruimte in het nieuwe pand werd door iedereen als heel positief ervaren. Er is 

nu ook de mogelijkheid voor vrijwilligers om uit de drukte van het steunpunt even rustig 

iets uit te zoeken of een instantie te bellen. 

 

Nieuw in het steunpunt is de functie van baliemedewerker. Meer nog dan vroeger is het 

belangrijk dat een bezoeker bij binnenkomst meteen wordt gezien en te woord gestaan. 

De baliemedewerker ontvangt elke bezoeker met een kop koffie of thee en behoudt het 

overzicht over het aantal wachtenden. Daarnaast neemt deze de telefoon aan en draagt 

zorg voor licht administratieve taken. 
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2.1.2. Spreekuren 

Om de doelgroep optimaal te kunnen bereiken houdt Kompassie wekelijks spreekuren op 

diverse plekken in de stad. In 2015 was Kompassie te vinden op de volgende locaties: 

- REAKT Het Sterhuis 

- REAKT locatie Platinaweg 

- Schroeder 

Gebleken is dat de spreekuren bij GGz-zorgaanbieders beter worden bezocht dan 

spreekuren bij algemene voorzieningen.  

2.1.3. Spreekuur persoonsgebonden budget 

Sinds 1 januari 2012 helpt Kompassie bezoekers die gebruik maken of willen maken van 

een persoonsgebonden budget (PGB), maar niet weten hoe zij dit moeten aanpakken.  

 

Een Persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee de cliënt zorg of hulp kan 

inkopen. Als de cliënt in het dagelijkse leven beperkingen ondervindt op grond van 

ziekte, ouderdom of een handicap, heeft hij of zij volgens de Wet Langdurige Zorg 

(WLZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) recht op zorg. Deze zorg kan de cliënt in natura (ZIN) krijgen van een 

zorginstelling (bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie) of de cliënt kan de zorg zelf regelen 

en inkopen met een PGB. 

 

Sommige mensen vinden het prettig zelf afspraken te maken met hulpverleners en dan is 

een PGB het meest passend. Daarnaast hebben cliënten vaak meer vertrouwen in 

mensen uit hun directe omgeving die hun de juiste zorg kunnen leveren. Ook de 

momenten van zorg en de flexibiliteit spelen daarbij een grote rol. Met een PGB moet 

men wel zelf personen werven, afspraken/contracten maken, de administratie bijhouden 

en verantwoording afleggen over de uitgaven.  

Tot aan 1-1-2015 moest men ook zelf de hulpverleners uitbetalen, dit bleek vaak moeilijk 

te zijn. Vanaf 2015 werkt het PGB op een aantal punten anders dan voorgaande jaren. 

De gemeente/zorgverzekeraar maakt het toegekende budget over naar de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert het budget en betaalt de zorgverleners uit op 

het moment dat de cliënt daar opdracht toe geeft (trekkingsrecht).  

De gemeente Den Haag en de zorgverzekeraars hebben de lopende indicaties 

overgenomen. Wel is de wijze van bepalen en innen van de eigen bijdrage veranderd 

(men moet uit eigen middelen vierwekelijks aan het CAK betalen) De gemeente wilde in 

2015 alle indicaties her beoordelen. Dit is niet gelukt. Nu is de streefdatum medio 2016. 

 

De overgang van de AWBZ naar de ZVW voor verzorging en de WMO voor begeleiding, 

en de onduidelijkheid tussen de verschillende uitvoerende instanties, evenals de daaruit 

voortvloeiende achterstanden leidde afgelopen jaar tot veel onzekerheid bij PGB-houders. 

 

Vanuit Kompassie zijn we soms zeer voorzichtig in het adviseren van een PGB, omdat de 

onduidelijkheden en de terughoudendheid van de uitvoerende organisatie tot een 

(tijdelijk) hiaat in de benodigde zorg kunnen leiden. 

 

In 2015 zijn er 34 mensen geholpen met vragen rondom het PGB. Dit is gezien de 

situatie weinig. De meeste ondersteuning is geboden bij vragen over het aanvragen van 

een indicatiestelling en de verantwoordings- en administratieverplichtingen. Ten derde 
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betroffen de vragen de controle aan huis. Daarnaast is geholpen bij vragen over de 

correspondentie met de SVB, het CAK en de Zorgverzekering 

 

Kompassie is lid van Per Saldo, de belangenvereniging van PGB-houders en kan daar 

telefonische ondersteuning krijgen. Hier is in 2015 tot twaalf maal toe gebruik van 

gemaakt.  

2.1.4. De Crisiskaart© 

Voor het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met 

een psychische achtergrond is de Crisiskaart© ontwikkeld. Veel mensen hebben de 

ervaring dat het tijdens een psychische crisis moeilijk is om snel adequate hulp te 

krijgen. De crisiskaart is bedoeld voor (ex-)cliënten uit de GGz, Maatschappelijke Opvang 

en Verslavingszorg. 

De kern van de crisiskaart is dat de betrokkene een plan opstelt op een moment dat hem 

of haar helder voor ogen staat wat wel en niet wenselijk is in geval van crisis. Het is een 

document waarop de kaarthouder aangeeft wat in die situatie voor hem of haar 

belangrijk is. Zo kan deze invloed uitoefenen op wat er gebeurt tijdens een 

daadwerkelijke crisis; hij of zij houdt zelf de regie.  

 

In 2015 waren er tien crisiskaarthouders geregistreerd bij Kompassie. Vier mensen 

namen contact op omdat zij een kaart wilden laten maken. Daarnaast werden vijf 

kaarthouders benaderd om eventuele aanpassingen te laten maken. Eén 

crisiskaarthouder is even uit beeld. 

De nieuwe kaarten kwamen tot twee maal toe tot stand na verwijzing door een 

hulpverlener. De overige kaarten werden aangevraagd op eigen initiatief. Aanleiding 

hiertoe kan een bezoek aan de website van Kompassie zijn, ervan horen in het eigen 

netwerk of dat de crisiskaart in het nieuws is.  

Bij één van de nieuwe kaartaanvragers kwam het uiteindelijk niet tot het maken van een 

werkelijke crisiskaart, maar werd een groepsapp geïnstalleerd. Met een appbericht geeft 

de persoon in kwestie aan waar behoefte aan is en vervolgens maken de groepsleden 

onderling uit wie de vraag kan honoreren. Dit systeem is opgezet om een escalatie en 

een crisis te voorkomen. 

 

Net als in 2014 waren er in 2015 twee crisiskaartconsulenten actief. De gesprekken 

voeren zij meestal gezamenlijk, omdat het behoorlijk intensief werk kan zijn. Maar ook 

omdat beiden een eigen aanpak hebben en ze elkaar goed aanvullen. 

In de voorlichtingen aan derden die Kompassie geeft wordt het bestaan van de 

crisiskaart meegenomen. De reactie hierop is over het algemeen positief. Een actieve 

werving onder potentiële kaarthouders kan echter niet plaatsvinden zolang er geen 

afspraken over de financiering zijn gemaakt. 

 

Landelijk was er een belangrijke ontwikkeling: de crisiskaart is onder de 

verantwoordelijkheid van het Landelijk Platform GGz gebracht. Hierdoor is er een solide 

basis ontstaan en kan de kaart steviger worden neergezet. Van belang hierbij is de 

financiering, hiertoe werden gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars. Het zou mooi 

zijn als de crisiskaart op een gegeven moment kan worden opgenomen in de 

(basis)zorgverzekering. 

Om de kwaliteit en uniformiteit te waarborgen werden in 2015 de eerste stappen gezet 

om bij alle crisiskaartprojecten in het land visitatiebezoeken af te leggen. Dit traject zal 

in de loop van 2016 worden afgerond. 
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2.1.5. Cliëntregistratie  

 

 

Bezoekaantallen in de afgelopen 7 jaar 

In 2015 zijn er in totaal 8815 bezoeken geregistreerd. Dit zijn er minder dan in 2014.  

Uit het onderstaande overzicht, van de bezoeken per kwartaal over 2014 en 2015, blijkt 

dat deze terugval bijna geheel veroorzaakt wordt door een lager aantal bezoeken in het 

eerste kwartaal. Mogelijk hebben diverse cliënten even moeite gehad met het vinden van 

de nieuwe locatie. In het derde en vierde kwartaal van 2015 zijn er meer bezoeken dan 

in 2014 geregistreerd. Op langere termijn zien we dat het aantal mensen dat Kompassie 

weet te vinden een stijgende lijn laat zien. 

 
Bezoekaantallen in 2014 en 2015 per kwartaal 

 

Bovendien is er bewust voor gekozen het zelfstandig internetten in te perken. Er zijn nog 

maar twee computers aan de balie beschikbaar, voor het gericht opzoeken van 

informatie (onder toezicht). Hierdoor zijn er in 2015 slechts 171 registraties voor 

zelfstandig internetten. In 2014 waren dit er nog 1248.  
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Eerste bezoeken aan Kompassie per kwartaal 

 

Naast dat het totaal aantal bezoeken stijgt zien we ook dat het aantal eerste bezoeken 

stijgt, met 12% ten opzichte van 2014. Ook de medewerkers ervaren dat nieuwe mensen 

de weg naar Kompassie vinden. Mogelijk is dit te danken aan de centrale ligging van het 

steunpunt. In het eerste kwartaal van 2016 wordt er onderzoek gedaan naar de 

herkomst van bezoekers op basis van postcodes.  

Ook is het opvallend dat het percentage vrouwen onder de nieuwe bezoekers aanzienlijk 

hoger is dan ten opzichte van het totaal aantal bezoekers. De afgelopen jaren lag het 

percentage vrouwen altijd rond de 30%, in 2015 zelfs iets lager (25%). 

Zie ook beide onderstaande grafieken.  

 

 
Geslacht van het totaal aantal bezoeken in 2014 en 2015 

 

 

 
Geslacht van het aantal eerste bezoeken in 2014 en 2015 
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Totstandkoming van de contacten 

 

Relatief is het aantal mensen dat komt binnenlopen met een vraag gestegen. 

 

 
Duur van de contacten in de afgelopen 6 jaar 

 

Na een aantal jaren waarin de duur van de contacten iets daalde (door efficiency en 

ervaring van de vrijwilligers), zien we in 2015 weer een lichte stijging. Mogelijk wordt dit 

veroorzaakt door een toegenomen complexiteit van de problemen en vragen, hetgeen 

ook zo wordt ervaren op de werkvloer.  
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Verwijzingen door instanties in 2014 en 2015 

 

Er wordt veel verwezen naar Kompassie, 832 keer in 2015 ten opzichte van 629 keer in 

2014. Dit is een stijging van meer dan 30%. Mogelijk komt dit doordat Kompassie werkt 

aan samenwerking en het tot stand brengen van een netwerk om de doelgroep te 

ondersteunen. Een andere reden kan zijn dat professionals minder tijd krijgen om zaken 

zelf op te pakken en meer moeten doorverwijzen. Dit laatste houden we goed in de 

gaten. Kompassie kan niet de rol van een beroepskracht overnemen, wel iets toevoegen. 

 

 
Contacten per vraagsoort in 2014 en 2015 

 

Wederom is het aantal vragen met een financiële achtergrond gestegen. Veel bezoekers 

(met een Ggz achtergrond) komen concreet in de problemen doordat ze hun financiële 

problemen niet zelfstandig met de instanties kunnen oplossen. Er is sprake van een 

absolute stijging van meer dan 20%.  

De daling van het zelfstandig internetten is, zoals eerder vermeld, het logische gevolg 

van een beleidskeuze. 

De daling van het aantal registraties van de administraties dat bij Kompassie geordend 

wordt, is te wijten aan het feit dat die administraties sinds 1 januari 2015 niet meer bij 

36
49

67 74 79

39
54

107

35

292

46 35
60 69

54
30

76
56

4

199

0

50

100

150

200

250

300

350

Brijder CCP Den Haag
op Maat

Kennis,
vriendin,
familie

Kessler
Stichting

Paliër Parnassia Psy Q Schroëder
v.d. Kolk

Overige
instanties

Aantal bezoeken 2015 Aantal bezoeken 2014

3318

478
238

385

44 50 128 195
475

965

99

740

171

2740

468
254 262

45 37 146 131

834 936

233

654

1248

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2015 2014



Jaarverslag Kompassie 2015;   14 
 

Kompassie bewaard worden. Cliënten hebben geen tussentijds contact meer met 

vrijwilligers over het raadplegen en aanvullen van hun administratie. Het aantal 

administraties dat daadwerkelijk op orde wordt gebracht is niet teruggelopen. 

Voor bezwaarschriften worden cliënten voortaan doorverwezen naar Legal2People, daar 

is immers de juiste kennis aanwezig. Hierdoor is het aantal mensen dat geholpen is op 

Sociaal Juridisch gebied meer dan gehalveerd. Er worden bij Kompassie alleen nog 

bezwaarschriften geschreven aan het CJIK. 

 

 
Deelname aan de lotgenotengroepen in 2015 

 

Vijf lotgenotengroepen komen regelmatig bijeen in het pand van Kompassie (zie ook 

4.1.)  

 

 
Bezoeken aan de jobcoaches in 2014 en 2015 

 

Eind 2014 is er gestart met het coachen naar vrijwilligerswerk. In 2015 hebben er 212 

contacten plaatsgevonden. 
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2.2. Preventie en participatie 

 

In 2015 heeft Kompassie zich op dit gebied beziggehouden met een drietal projecten.  

 

2.2.1. Voorlichting 

De voorlichtingsgroep van Kompassie bestaat uit ongeveer tien ervaringsdeskundigen. Zij 

hebben inzicht verkregen in hun eigen herstelproces en geleerd hoe zij hun 

ervaringskennis over kunnen dragen op anderen. Door middel van voorlichting, 

gastlessen en workshops proberen zij negatieve beeldvorming tegen te gaan, kennis te 

vergroten en begrip te creëren ten aanzien van het leven met een psychische 

kwetsbaarheid.  

Ten opzichte van 2014 is het totaal aantal voorlichtingen aanzienlijk toegenomen (22 in 

plaats van 8), en heeft de acquisitie van weleer zijn vruchten afgeworpen. Met name in 

de Haagse Hogeschool en de politieacademie Den Haag hebben we vaste 

samenwerkingspartners gevonden. 

 

De volgende voorlichtingen zijn gegeven: 

 

Datum Waar Thema Bereik 

02/03/15 ROC Mondriaan - opleiding 

Juridisch Dienstverlener 

Drie workshops, over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid 

75 

03/03/15 Gemeente Den Haag –  

team Sociaal casemanagers 

De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie 

15 

31/03/15 Gemeente Den Haag – team 

Sociaal casemanagers SAJ 

De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie 

15 

14/04/15 Wijkcentrum Mariahoeve – 

team welzijn Haagse Hout 

De dienstverlening van Kompassie en het leven 

met een psychische kwetsbaarheid 

15 

01/05/15 Haagse Hogeschool – opleiding 

MWD 2e jaars 

Hoorcollege, over het leven met een psychische 

kwetsbaarheid en een bipolaire stoornis in het 

bijzonder 

70 

21/04/15 REAKT Platinaweg – team 

(activiteiten)begeleiders 

De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie 

10 

06/05/15 Politieacademie Den Haag –  

3e jaars agenten-in-opleiding 

Twee workshops, over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid, benadering, 

wederzijdse ervaringen 

25 

04/06/15 MOOI Moerwijk -

netwerkbijeenkomst  

Korte presentatie over de dienstverlening van 

Kompassie, en stand bemannen 

20 

18/06/15 Housing First – team 

begeleiders 

De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie 

10 

04/09/15 Haagse Hogeschool – opleiding 

MWD 1e jaars 

De dienstverlening van Kompassie en het leven 

met een psychische kwetsbaarheid 

24 

02/09/15 Politieacademie Den Haag –  

3e jaars agenten-in-opleiding 

Twee workshops, over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid, benadering, 

wederzijdse ervaringen 

24 

16/09/15 Politieacademie Den Haag –  

3e jaars agenten-in-opleiding 

Twee workshops, over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid, benadering, 

wederzijdse ervaringen 

20 

17/09/15 UWV – team 

arbeidsdeskundigen 

De dienstverlening van Kompassie, de 

samenwerking, en het leven met een psychische 

kwetsbaarheid 

8 
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22/09/15 Humanitas – team 

medewerkers 

De dienstverlening van Kompassie, de 

samenwerking, en het leven met een psychische 

kwetsbaarheid 

4 

23/09/15 Politieacademie Den Haag –  

3e jaars agenten-in-opleiding 

Twee workshops, over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid, benadering, 

wederzijdse ervaringen 

16 

19/10/15 STEK – bestuursleden De dienstverlening van Kompassie en het leven 

met een psychische kwetsbaarheid 

8 

03/11/15 Kennisdag gemeente Den Haag 

– medewerkers van de Sociale 

Wijkzorg Teams en de 

Servicepunten 

Twee workshops, over de dienstverlening van 

Kompassie, psychische kwetsbaarheid, 

ervaringsdeskundigheid en herstel 

70 

05/11/15 Ombudsman Den Haag - 

kernteam 

De dienstverlening van Kompassie, de 

samenwerking, en het leven met een psychische 

kwetsbaarheid 

3 

19/11/15 Aandachtscentrum Den Haag - 

vrijwilligersteam 

De dienstverlening van Kompassie, de 

samenwerking, psychische kwetsbaarheid, 

benadering, wederzijdse ervaringen 

25 

26/11/15 UWV – voltallig team 

arbeidsdeskundigen Platinaweg 

De dienstverlening van Kompassie, de 

samenwerking, en het leven met een psychische 

kwetsbaarheid 

20 

14/12/15 Haagse Hogeschool – opleiding 

MWD en SPH 4e jaars 

De dienstverlening van Kompassie, psychische 

kwetsbaarheid, herstel ondersteunende zorg, 

informele zorg, ervaringsdeskundigheid. 

20 

15/12/15 Middin – team Centrum De dienstverlening van Kompassie, de 

samenwerking, en het leven met een psychische 

kwetsbaarheid 

24 

   521 

 

2.2.2. Ontmoetingsbijeenkomsten 

In 2014 heeft Kompassie bij Samen Sterk zonder Stigma een aanvraag ingediend om aan 

te mogen haken bij een project van RCO de Hoofdzaak (regionale cliëntenorganisatie) uit 

Alkmaar. Doel van dit project was dat medewerkers van gemeente, welzijnsorganisaties 

en (zorg-) vrijwilligersorganisaties een positief beeld krijgen van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid, door middel van voorlichting en ontmoeting.  

In het kader van dit aanhaakproject heeft Kompassie in 2015, naast de reguliere 

voorlichtingen, drie grotere bijeenkomsten georganiseerd voor een breed Haags publiek. 

Dit in samenwerking met het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) Den Haag en de 

cliëntenraad van Parnassia. 

 

Vorm Waar Thema Bereik 

Theatervoorstelling  

‘Stillen’ 

Stadsdeel Haagse 

Hout - 

Diamant Theater 

Eetstoornissen 150  

Muziektheater 

‘Hou me los’ 

Stadsdeel Segbroek 

- 

Bethelkerk 

Psychische kwetsbaarheid in de 

familie 

150 

Informatieavond 

Borderline 

Stadsdeel Centrum - 

Kompassie 

Persoonlijkheidsproblematiek 90 

   390 
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2.2.3. Vrijwilligerscoaching 

November 2014 is het project Vrijwilligerscoaching GGz van start gegaan. In dit project 

worden mensen uit de doelgroep ondersteund en bemiddeld naar voor hen geschikt 

vrijwilligerswerk, door vrijwillige jobcoaches die zelf ook ervaring hebben opgedaan met 

zowel de geestelijke gezondheidszorg als met vrijwilligerswerk.  

 

In 2015 was er een team van zes jobcoaches actief, gedurende vier middagen per week. 

Na het vertrek van twee jobcoaches zijn er in september twee nieuwe kandidaten 

aangetrokken. Totaal hebben er 57 intakegesprekken plaatsgevonden, waarvan 

uiteindelijk 24 mensen een geschikte (vrijwilligers-)plek hebben gevonden. 

 

Deelnemers Aantallen Percentages 

Intakegesprekken 57  100% 

Uitval na 1e gesprek 5 9% 

Uitval na meerdere gesprekken 18 32% 

Lopend traject 10 17% 

Geplaatst 24 42% 

 

Veel voorkomende redenen voor voortijdige uitval: 

 De voorliggende problematiek blijkt te zwaar te zijn (bijvoorbeeld: de huisvesting 

is niet op orde of de financiële problemen zijn al overheersend); 

 Mensen krijgen alsnog een sollicitatieplicht opgelegd door de uitkerende instantie; 

 Men is nog te kwetsbaar en met name de plichten van vrijwilligerswerk zijn nu 

nog niet op te brengen; 

 De intrinsieke motivatie ontbreekt. 

 

Verwijzers Aantallen Percentages 

Steunpunt Kompassie 22 39% 

Gemeente Den Haag 12 21% 

Parnassia (SPV-ers) 5 9% 

Limor 6 11% 

MSS Den Haag 4 7% 

St. Anton Constandse 4 7% 

GGZ Haagstreek (Rivierduinen) 1 1% 

UWV  1 1% 

Impegno 1 1% 

Vrijwilliger Kompassie 1 1% 

Totaal: 57 100% 

 

Instroom van kandidaten is bevorderd door het project breed onder de aandacht te 

brengen binnen ons eigen netwerk, met name alle SPV-ers van Parnassia, en de vijf 

werktafels van het Maatschappelijk Steunsysteem Den Haag. Bij drie werktafels hebben 

we ook een presentatie mogen verzorgen. Met de twee teams Participatie van de 

gemeente Den Haag hebben we goede afspraken kunnen maken. Zij verwijzen mensen 

naar ons project door op het moment dat deze nog te kwetsbaar zijn voor een 

participatieverplichting, maar wel gebaat zouden zijn bij vrijwilligerswerk. Ook in deze 

teams hebben we een presentatie kunnen houden. 
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Tot twee maal toe zijn we aangeschoven tijdens een bewonersvergadering van Limor, 

hetgeen direct tot een aantal aanmeldingen leidde. 

 

Plaatsingen Aantallen 

Vrijwilligerswerk: 

Kringloopwinkel 2 

Buurthuis/wijkcentrum 3 

Resto van Harte 1 

Stichting Anton Constandse 1 

Psychiatrisch verpleeghuis Doorestad 1 

Verzorgingstehuis 3 

Lokale omroep 1 

Tempel 1 

Kompassie (steunpuntvrijwilliger en belangenbehartiger) 2 

Eigen bedrijf familie 1 

Middin 1 

Overige plaatsingen: 

REAKT (dagbesteding) 2 

Anton Actief (dagbesteding) 1 

Hobby (activiteit) 3 

MEE (begeleiding) 1 

Totaal: 24 

 

Pilot Buddy on the Job 

In samenwerking met Stichting Anton Constandse (de cliënten), WZH de Waterhof (de 

werkplek), en PEP Den Haag (de methodiek) zijn we eind 2015 een pilot gestart. In dit 

project begeleidt een jobcoach van Kompassie ter plekke een groepje van kwetsbare 

vrijwilligers op hun nieuwe vrijwilligersplek, opdat zij zich gedurende de eerste drie 

maanden met voldoende steun de werkzaamheden eigen kunnen maken en hun draai 

weten te vinden binnen de organisatie. 

2.2.4. Aandacht voor mantelzorgers 

In 2015 hebben we ons grondig voorbereid op de aanvraag mantelzorgproject, welke 

eind 2015 is ingediend bij de gemeente Den Haag. 

Doel van dit project is dat familie en naasten zich gesteund voelen door iemand met een 

vergelijkbare ervaring. (H)erkenning en een laagdrempelige plek om naar toe te kunnen 

gaan zijn erg belangrijk. 

Uitgangspunt is het werken vanuit familie-ervaringsdeskundigheid. Er wordt een groep 

vrijwillige GGz-mantelzorgers geformeerd, die deskundigheidsbevordering krijgen om 

andere familieleden en naasten praktisch en emotioneel te kunnen ondersteunen.  

 

2.3. Collectieve belangenbehartiging 
 

De gemeente Den Haag/OCW heeft Kompassie per januari 2012 een taakuitbreiding 

gegeven: het opnieuw vormgeven van de collectieve belangenbehartiging voor de 

doelgroep GGz in Den Haag. 
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Kompassie ziet hierin de volgende taken voor zichzelf weggelegd: 

 

 Het geluid laten horen van de doelgroep/signalen bundelen en brengen op plekken 

waar ze horen; 

 Vergroten van de zichtbaarheid van de GGz doelgroep in de samenleving; 

 Werken aan een positieve beeldvorming van de GGz doelgroep; 

 Bijdragen aan participatie, volwaardig burgerschap, eigen kracht en zelfregie; met de 

nadruk op mogelijkheden en talenten; 

 Opkomen voor belangen van de doelgroep in nauwe samenwerking met de doelgroep 

of de doelgroep ondersteunen in het opkomen voor eigen belangen; 

 Invloed uitoefenen op beleid met betrekking tot de doelgroep: (tijdig) meepraten en 

meedenken over beleid van de gemeente en instellingen.  

 

2.3.1. Activiteiten op gemeentelijk niveau 

Het overzicht op deze en volgende pagina’s toont alle activiteiten die Kompassie in 2015 

heeft geïnitieerd en gecoördineerd met betrekking tot de collectieve belangenbehartiging, 

binnen de gemeente Den Haag. 

 

Wat? Met wie? Doel  

Signaleringsgroep Vrijwilligers, werkbegeleider 

en directeur van Kompassie    

De signaleringsgroep komt 

maandelijks bijeen om signalen 

te bespreken, trends te 

ontdekken en actie te 

ondernemen om het signaal op 

de agenda te krijgen van 

relevante instanties. 

Terugkoppeling en vervolg 

worden actief bewerkstelligd, 

zodat mensen met GGz-

ervaring efficiënter en beter 

kunnen worden geholpen.  

 

 

Signalen in 2015 waren: 

 

Zorgaanbieders: 

- Wachtlijsten  
 

Gemeente: 

- Bejegening (ethiek, toon van brieven)  
- Overschrijding wettelijke beslistermijn  
- Communicatie (o.a. kostendelersnorm, aanvraag Wwb en daklozen-uitkering) 
- Gevolgen van het beleid om niet meer met een vaste contactpersoon te werken   
- Bij servicepunten is weinig kennis aanwezig bij stagiaires en vrijwilligers 
- Signalen over PGB, gecommuniceerd met Per Saldo 

 

 

  



Jaarverslag Kompassie 2015;   21 
 

Wat? Met wie? Doel  

Kerngroep  Vrijwilligers en directeur 

Kompassie 

Tijdens de kerngroep- 

overleggen bespreken we de 

actuele ontwikkelingen die op 

de GGz-doelgroep van invloed 

zijn, signaleren we problemen 

en denken we mee over hoe 

deze op te lossen. 

Onderzoeksrapporten, 

beleidsplannen en wet- en 

regelgeving voorzien we van 

een reactie, altijd met het oog 

op de belangen van de mensen 

met een psychische 

kwetsbaarheid.  

 

Thema’s in 2015 waren: 

 

- Financiën 
- Sociale dienst: bejegening en overschrijden wettelijke beslistermijn 
- Informatievoorziening voor cliënten, o.a. over tegemoetkoming inkomen  
- Maatwerkvoorziening Ondersteuning (MvO): Wat zijn criteria voor afwijzing van de 

aanvraag? Wat gebeurt er met de mensen die een afwijzing krijgen voor hun MvO? 
- Signalen over beperking aanbod en keuzevrijheid in dagbesteding, specifiek voor de GGz-

doelgroep   
- Het belang van professionele cliëntondersteuning door mensen met ervaring in het 

omgaan met de GGz-doelgroep   
- Meedenken over vereenvoudiging in het aanmeldformulier Haagse Passage 
- Keukentafelgesprekken: het belang van het ‘live’ voeren van de gesprekken en de 

communicatie over de mogelijkheid dat een begeleider aanwezig kan zijn. 
 

Wat? Met wie? Doel  

Deelname 

cliëntenklankbordgroep 

Beschermd Wonen  

Leden en ondersteuners van 

cliëntenraden van: 

- SAC 
- RIBW Fonteynenburg 

- Kessler 
- st. Kompassie 
- Limor 
- Parnassia 
- St. Voorall 
- Straatconsulaat 

De functie Beschermd wonen is 

sinds januari 2015 

overgeheveld van de AWBZ 

naar de WMO. Op verzoek van 

de gemeente is in 

samenwerking met Kompassie 

een cliëntenklankbordgroep 

geformeerd.  

Doel is signalering en 

meedenken in de 

beleidsvoorbereiding.  

 

Thema’s in 2015 waren:  

 

- Het toegangsproces: voldoende aandacht voor de wensen van de cliënt (aard en grootte 
groep, begeleiding, sfeer, cultuur), informatievoorziening over keuzemogelijkheden tussen 
aanbieders, over wachttijden, over wachtlijsten 

- Dagactivering en dagbesteding: het belang van dagbesteding specifiek voor de GGz-
doelgroep, het belang van keuzevrijheid, toegankelijkheid, begeleiding door medewerkers 
met ervaring met de GGz-doelgroep, het belang van een vertrouwde omgeving, en 
bereikbaarheid. Dagbesteding is doel- en ontwikkelgericht. Belangrijk is dat er geen druk 

ligt op doorstroom, want dat veroorzaakt stress bij veel deelnemers.    
- Inloop is laagdrempeliger dan dagbesteding: niet zozeer doelen stellen, maar een veilige 

laagdrempelige plek buiten de eigen woning bieden, waar mensen terecht kunnen om 
even te zitten en koffie te drinken.    

- Het belang van tijdige communicatie over (voorgenomen) beleidswijzigingen 
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- Het belang van de beschikbaarheid van goede en adequate begeleiding, op momenten dat 

dit nodig is, door begeleiders met kennis en kunde in het herkennen van signalen en 
symptomen. Een vertrouwensband is belangrijk.  

- Het recht op het aanvragen van een PGB      
- Zicht op wachtlijsten.  
- Bijwonen landelijke studiedag Beschermd Wonen (georganiseerd door de VNG, GGZ 

Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie, 15 september 2015). 
 

Wat? Met wie? Doel  

Collectieve 

belangenbehartiging  

GGz Den Haag 

 

Leden en ondersteuners van 

cliëntenraden van:  

- Stichting Anton 
Constandse (SAC) 

- i-psy 
- Jutters 
- st. Kaabassi 
- Limor 

- Maatschappelijk Steun 
Systeem Den Haag 

- Parnassia 

- Palier 
- PsyQ 
- REAKT 
- Straatconsulaat/Achterban 

(OGGZ) 
 

Krachten bundelen en het GGz-

geluid in adviezen en 

inspraakreacties naar voren 

brengen, met als doel positieve 

beïnvloeding beleidsvorming 

Wmo.  

 

 

Thema 2015: 

Input leveren voor de gemeentelijke  ontwikkelnota GGz ‘Met eigen kracht’ 

 

Wat? Met wie? Doel  

Deelname Haags netwerk 

WMO  

Vertegenwoordigers van:  

- ANBO 

- BOSK afdeling Den Haag 

- COSBO samenwerkende 
ouderenbonden  

- Stichting Islamitische 
Ouderen 

- Stichting Platform VG 

Haaglanden  
- Stichting Straatconsulaat 
- St. SGK 
- Stichting Voorall 
- Vrijwilligersplatform 
- Welzijn Zebra  
- WMO werkgroep FNV 

lokaal 
- Adviseur Mantelzorg  

 

Opkomen voor belangen van 

burgers die met de WMO te 

maken (kunnen) krijgen.  

 

Belangrijk thema in 2015:  

Onderzoek naar en plan van aanpak voor ondersteuning en intensivering van vrijwillige 

cliëntondersteuning.  
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Wat? Met wie? Doel  

Deelname cliëntenraad 

sociale dienst en deelname 

aan de werkgroepen WWB 

en WMO van de 

cliëntenraad DSZW  

Samen met afgevaardigden 

van: 

- De Achterban 
- ANBO (ouderen) 
- COSBO (ouderen) 
- St. Exodus Den Haag 

(voorhulp na detentie) 
- FNV  
- Haeghe Groep  

- JIT  
- Koetsveldschool  
- Mara  
- Overleg 

Kunstverenigingen 
Haaglanden  

- St. Platform VG 

Haaglanden  

- Sociaal Juridisch 
Stadsoverleg  

- Stek – Voor stad & kerk  
- VluchtelingenWerk / Taal 

aan Zee  

- St. Voorall  
- Zorgbelang Zuid-Holland  

 

Nieuwe inrichting in 2016, 

met nieuwe afgevaardigden  

vanuit Kompassie. 

 

Opkomen voor de belangen van 

mensen met een psychische 

kwetsbaarheid in een 

uitkeringssituatie. Aandragen 

van voorwaarden waaronder 

maatregelen gunstiger zullen 

uitpakken voor mensen met 

een psychische kwetsbaarheid. 

 

Activiteiten:  

Geïnformeerd worden, 

voorbereiden, signaleren en 

meedenken over 

ontwikkelingen en adviezen. 

 

Overleg met Den Haag op Maat 

en de sociale dienst om 

praktische zaken te bespreken, 

tips hoe processen handiger 

kunnen worden vormgegeven, 

onbedoelde gevolgen van 

veranderde werkwijze 

terugkoppelen. 

 

 

Thema’s in 2015 waren o.a.:  

 

- (Tijdige) communicatie en  informatievoorziening 
- Aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 
- Professionele cliëntondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid door 

gespecialiseerde medewerkers    
- Criteria afwijzing MvO 
 

Wat? Met wie? Doel  

Lidmaatschap van het 

Platform Zorgvrijwilligers 

Den Haag, een 

samenwerkingsverband 

van zestien 

zorgvrijwilligersorganisaties 

Zestien organisaties, o.a.  

- Buddy netwerk 

- Humanitas 

- Mara 

- Rode Kruis 

- STEK 

- Vluchtelingenwerk 

- Vrijwilligers thuishulp 

- Terminale zorg door  

vrijwilligers 

 

Het Platform wil dat de zorg 

voor elkaar, met vrijwilligers en 

mantelzorgers, bevorderen. Het 

Platform probeert door 

samenwerking, profilering en 

beleidsbeïnvloeding, de 

kwaliteit van de informele zorg 

te verbeteren. 

  



Jaarverslag Kompassie 2015;   25 
 

Wat? Met wie? Doel  

Lidmaatschap van de 

gemeentelijke 

klankbordgroep IPS 

Samen met: 

- Werkgeversservicepunt 
gemeente 

- Beleidsmedewerkers 

gemeente 
- Participatie van Parnassia 
(o.a. REAKT)  

- Leger des Heils 

Doel van dit project is 

onderzoeken of IPS als 

methodiek toepasbaar is om de 

beoogde doelgroep (in 

behandeling bij FACT-team en 

een WWB-uitkering of Housing 

First) naar regulier betaald 

werk toe te leiden. Verwachte 

afronding mei 2016.  

 

Wat? Met wie? Doel  

Bijdragen aan 

gemeentelijke onderzoeken 

 

 - Onderzoek naar de 
effectiviteit van de 
belangenbehartiging van 
cliënten in de WMO (en 

jeugdwet) (februari 2015) 

- Onderzoek naar de inloop 
GGz (start september 2015) 
 

 

2.3.2. Activiteiten op landelijk niveau 

Onderstaand overzicht toont de landelijke activiteiten in het kader van de collectieve 

belangenbehartiging. 

Wat? Met wie? Doel  

G4-overleg Regionale Cliënten 

Organisaties (RCO’s).  

RCO Utrecht, Rotterdam en 

Amsterdam 

Krachten bundelen en elkaar 

ondersteunen bij nieuwe 

initiatieven en projecten.  

 

Thema’s in 2015: 

 

- Decentralisaties 
- Samenwerking op landelijk niveau en met LPGGz 

- Crisiskaart 
- Uitwisselen best practices 
 

Wat? Met wie? Doel  

Lidmaatschap van Per Saldo 

(vereniging van PGB-houders) 

 Bewaken van keuzevrijheid en 

belangen behartigen van 

(toekomstige) PGB-houders. 

 

Wat? Met wie? Doel  

LPGGz RCO’s Krachten bundelen, landelijke 

beleidsbeïnvloeding, 

informatie en diensten 

uitwisselen. 
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Thema’s 2015: 

 

- Lidmaatschap LPGGz 
- Lidmaatschap kerngroep LPGGz, beleidsbeïnvloe-dende groep van vijf RCO’s 

- Deelname kerngroep Regiokamer LPGGz, met als doel krachtenbundeling van de 
verschillende aangesloten familie- , inspraak- en cliëntenorganisaties 

- Crisiskaart-coördinatorenoverleg: medewerkers zijn opgeleid, ontwikkelingen worden actief 
gevolgd, het landelijk coördinatoren- en consulenten-overleg wordt actief bijgewoond 

- Bijeenkomsten over Mind 
- Bijeenkomsten over de projecten zelfregiecentra en herstelwerkplaatsen en regie in de regio  

- Regionaal: drie bijeenkomsten over zelfregiecentra  
 

Wat? Met wie? Doel   

Bijdrage aan landelijke 

onderzoeken 

  

- Onderzoek Trimbos ‘Monitor ambulantisering en hervorming langdurige GGz’. Onderdeel van 
de monitor is een periodieke kwalitatieve voortgangsanalyse in vijf ‘verdiepingsregio’s’, 

waaronder de regio Den Haag (februari 2015)   
- Onderzoek van het LPGGz naar het borgen van de resultaten van het project Open voor 

Werk: een toekomstverkenning (19 mei 2015) 
- Zorgbelang heeft in samenwerking met zorgverzekeraar Achmea de tevredenheid van 

cliënten over de ondersteuning vanuit FACT-teams onderzocht. (presentatie en rapport 
november 2015). 
 

Wat? Met wie? Doel   

Bijwonen van diverse 

bijeenkomsten 

 

  

Een selectie uit 2015: 

 

- Bijeenkomst Trimbos en HEE, curriculum ervaringsdeskundigheid in Utrecht (13 april 2015) 
- Slotdag project Open voor Werk in Utrecht van LPGGz (20 april 2015)  
- Landelijke dag depressievereniging (6 juni 2015) 

- Gemeentelijke bijeenkomst samenwerkende organisaties over de sluitende GGZ-keten in de 
wijk Laak (augustus 2015) 
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3. Organisatie 
 

3.1. Deskundigheidsbevordering  
 

Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers bij Kompassie voldoende zijn toegerust om hun 

werk goed te kunnen doen, is er op diverse momenten aandacht voor 

deskundigheidsbevordering geweest. 

 Tweemaal per dag zijn er intervisiebijeenkomsten met de vrijwilligers. Deze 

vinden plaats bij de start van de ochtenddienst en na afloop van de middagdienst. 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt casuïstiek ingebracht en besproken. Er is 

gelegenheid voor het geven van feedback en het delen van expertise en 

ervaringen. 

 De training ‘werk maken van herstel’ werd in 2015 in het eerste kwartaal 

gegeven. Deze training wordt jaarlijks aangeboden, en is door Kompassie 

ontwikkeld in samenwerking met trainer en ervaringsdeskundige Marline Brink. De 

cursisten die de training positief afronden, bepalen naar aanleiding van hun 

persoonlijke ontwikkelplan op welke wijze ze zich de komende tijd gaan inzetten 

voor hun lotgenoten (in het steunpunt, als belangenbehartiger en/of als 

voorlichter). Vier van de tien deelnemers waren reeds actief bij Kompassie. Van 

de overige zes cursisten hebben uiteindelijk vier mensen een passende 

vrijwilligersplek bij ons gevonden. 

 Tijdens de maandelijkse bijeenkomst met alle vrijwilligers en medewerkers van 

Kompassie worden relevante instanties uit het netwerk uitgenodigd om hun 

dienstverlening onder de aandacht te brengen. Tevens wordt dan gesproken over 

de laatste ontwikkelingen rondom (het vrijwilligerswerk bij) Kompassie en is er 

ruimte om eventuele knelpunten aan de orde te stellen. 

 Via een financiële bijdrage van het Landelijk Platform GGz werd Kompassie in de 

gelegenheid gesteld om in maart twee middagen Intervisie en Verdieping aan het 

team jobcoaches te kunnen bieden, verzorgd door de trainer die ook de 

basistraining eind 2014 had aangeboden. 

 Nieuw dit jaar was de introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers. Deze hebben we 

in eigen beheer ontwikkeld en aangeboden, op twee momenten in het jaar (mei 

en november). De cursus bestaat uit drie middagen, waarin aandacht wordt 

besteed aan de cultuur en de activiteiten van Kompassie, en aan praktische 

instructies. 
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3.2. PR en communicatie 
 

Naast de gebruikelijke communicatie door middel van de tweemaandelijkse Nieuwsbrief 

en de website is er op PR –gebied in 2015 het nodige gebeurd. 

In samenwerking met een grafisch ontwerpbureau is ons logo opgefrist en geactualiseerd 

tot een eigentijds exemplaar, tevens nog altijd herkenbaar. Op basis hiervan zijn al onze 

communicatie uitingen onder handen genomen (folders, Nieuwsbrief, briefpapier, 

visitekaartjes, Facebook, website, raam- en deurbelettering). Ook hebben we twee 

banners in de nieuwe huisstijl aangeschaft. 

 

Na een korte winterstop wegens de verhuizing zijn we het jaar 2015 gestart op onze 

nieuwe locatie. Dit was aanleiding voor Wijkkrant de Kronkel om een artikel te wijden 

aan Kompassie. De officiële opening van ons nieuwe pand vond plaats in maart, en is 

uiteraard aangegrepen om het bestaan en de activiteiten van Kompassie breed onder de 

aandacht te brengen.  

 

Vier vrijwilligers van Kompassie hebben het jaarverslag 2014 van het LPGGz mogen 

illustreren. 

 

Onze nominatie voor de hersteleuroprijs leverde halverwege het jaar opnieuw wat extra 

publiciteit op. Coöperatie VGZ had samen met het Landelijk Platform GGz (LPGGz) het 

initiatief opgevat om een aantal organisaties die positief bijdragen aan het op de kaart 

zetten van herstel en herstelondersteunende zorg financieel te gaan ondersteunen met 

Hersteleuro’s (een symbolische afdracht van €1,- per ingekochte DBC). Kompassie 

behoorde tot één van de acht genomineerden, uit maar liefst veertig inzendingen. 

Uiteindelijk heeft team ED, het sociale uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen te 

Amsterdam, voor onze regio de prijs in ontvangst mogen nemen.  

 

Samen met een vrijwilliger is het adressenbestand van de Nieuwsbrief geactualiseerd en 

is gekeken naar een nieuwe manier van verzenden (mailmergen), waardoor het bestand 

eenvoudig actueel gehouden kan worden. 

Eén van de vrijwilligers zorgt inmiddels wekelijks voor de verspreiding van ons 

foldermateriaal, en werkt al doende aan een up-to-date verspreidingsplan en route. 

 

Naast een Facebookpagina, welke in 2015 nieuw leven is ingeblazen, beschikt Kompassie 

nu ook over een eigen LinkedIn-pagina, hetgeen een meer professionele uitstraling ten 

goede komt. 

 

Behoudens de gebruikelijke vacaturemelding bij Den Haag Doet (voor de functie van 

belangenbehartiger en jobcoach) waren er geen extra activiteiten nodig om vrijwilligers 

te werven. Vrijwilligers melden zich doorgaans spontaan aan, via ons eigen netwerk. 

 

3.3. Kwaliteitszorg 

 

In de zomermaanden hebben we ons voorbereid op de verlenging van ons 

kwaliteitskeurmerk Goed Geregeld. Het vrijwilligersbeleid is herschreven en er is een 

werkgroep geformeerd die zich heeft gebogen over de zelfevaluatie. Half oktober zijn we 

met goed gevolg getoetst door een adviseur van PEP. 
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In het vierde kwartaal heeft een groep van 29 tweedejaars studenten van de opleiding 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) van de Haagse Hogeschool een kort 

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 60 bezoekers van stichting Kompassie. Het 

onderzoek bestond uit een korte vragenlijst met gesloten en open vragen.   

Bijna alle respondenten (97%) voelden zich erg geholpen en ondersteund door de 

vrijwilligers van Kompassie. Van de respondenten gaf 98% aan dat ze een prettig 

gesprek hadden gehad. Alle respondenten zouden stichting Kompassie aanbevelen bij 

andere mensen met behoefte aan ondersteuning. Uit de beantwoording van de open 

vragen bleek dat veel respondenten vonden dat ze altijd terecht kunnen met hun vragen 

en dat ze snel en vriendelijk verder geholpen worden. Ze vonden dat ze goede uitleg 

krijgen en dat de vrijwilligers hen goed helpen om overzicht te krijgen. Daarbij vonden ze 

het fijn dat de vrijwilligers helpen met zowel praktische als emotionele problemen.  

 

3.4. Onderzoek 

 
In 2015 hebben er drie afstudeeronderzoeken plaatsgevonden bij Kompassie, waarvan de 

laatste nog lopend: 

1)  “Hoe kan stichting Kompassie als gevolg van de Wmo vanaf 1 januari 2015 haar 

ondersteuning aan bezoekers met ervaring in de GGz vanaf 18 jaar in de 

gemeente Den Haag het beste vormgeven?”  

Vanuit de HBO Sociaal Juridische Dienstverlening, Hogeschool Inholland. 

2) “Wat zijn de ervaringen en inzichten van ervaringsdeskundigen en professionals 

die samenwerken in activiteiten tegen stigmatisering van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid?”  

Vanuit de HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Haagse Hogeschool 

3) “Hoe kunnen ervaringsdeskundigen bij Stichting Kompassie samenwerken met de 

Gemeente Den Haag om de zelfregie van GGz cliënten te vergroten die vastlopen 

bij de afdeling Bijstand?”  

Vanuit de HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Haagse Hogeschool 

 

4. Samenwerking 
 

4.1. Lotgenotengroepen 
 

Buiten de openingsuren is bij Kompassie ruimte voor lotgenotengroepen. Hier nemen per 

groep ongeveer 8 á 10 mensen maandelijks aan deel. Deze groepen komen voort uit 

landelijke en lokale verenigingen van cliënten en worden vanuit die verenigingen 

inhoudelijk aangestuurd. Kompassie draagt zorg voor de faciliteiten.  

In 2015 hebben de volgende groepen gebruikt gemaakt van de locatie:  

OCD (Obsessieve-compulsieve stoornis), EX 6 (zelfhulpgroep voor mensen met suïcidale 

gedachten en gevoelens), A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en stichting 

Kaabassi. 
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4.2. Overige huisgenoten 

 
Toen we begin januari onze nieuwe locatie betrokken, hadden we voor ogen dat het een 

bruisend pand moest worden, met veel beweging en dynamiek. Dat is ook gelukt, want 

naast de lotgenotengroepen maken inmiddels ook diverse andere personen en 

organisaties gebruik van ons pand. Zo ontstaan over en weer korte lijnen. 

Er zijn hulpverleners die met hun klant afspreken in het pand van Kompassie. Het is 

immers een rustige en veilige plek. Ook dit soort spontane contacten versterken ons 

netwerk. 

Eind oktober is het Autisme Info Centrum (AIC) ingetrokken bij Kompassie. Zij houden 

hier elke woensdagochtend spreekuur. De kracht en eigenheid van het AIC ligt in het 

lotgenotencontact: ouders en mensen met autisme kunnen leren van elkaars ervaringen, 

bij hun aanpak thuis en bij hun zoektocht naar goede hulp. Het AIC werkt met 

ervaringsdeskundigen, net als Kompassie. Hierdoor kunnen we elkaar aanvullen en van 

elkaars kennis gebruik maken. 

Maandelijks vergadert de werktafel Centrum van het MSS Den Haag bij ons in het pand, 

en sinds november hebben we ook wekelijks het Sociaal Wijkzorg Team Centrum in huis. 

Deze fysieke nabijheid maakt het eenvoudig om elkaar met betrekking tot bepaalde 

casuïstiek om advies te vragen en/of door te verwijzen. 

Familievereniging Ypsilon heeft na een try-out besloten haar Psysalon bijeenkomsten 

(zo’n drie à vier per jaar) voortaan bij Kompassie te organiseren, gezien de centrale 

ligging en de uitstraling van ons pand.  

 

4.3. Lokaal 
 

Kompassie heeft in 2015 samengewerkt met de volgende organisaties: 

Parnassia, Psyq, de Jutters, het UWV, Servicepunten XL, Stichting Anton Constandse, 

MSS Den Haag, Palier, REAKT, Schroeder, Den Haag Op Maat, Straatconsulaat, STEK, 

Stichting Voorall, PEP, CCP, Maatschappelijke opvang, de Haeghe Groep, HWB, Limor, 

Context, Impegno, Bureau Discriminatiezaken, Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, 

Politieacademie Den Haag, Welzijnsorganisaties, MOVISIE. 

De samenwerking met de Haagse Hogeschool is in 2015 geïntensiveerd. We mochten er 

herhaaldelijk een gastles verzorgen, ook hebben we onze medewerking verleend aan 

diverse praktijkopdrachten. De samenwerking met de Politieacademie in Den Haag is 

nieuw en bijzonder waardevol. 

Lokaal is Kompassie vertegenwoordigd in de expertgroep Inrichting voorzieningen en de 

rol van mantelzorgers en vrijwilligers, de cliëntenraad van SZW, het WMO-netwerk en de 

werktafels van MSS Den Haag. 

 

Kompassie heeft zich in 2010 aangesloten bij het platform Zorgvrijwilligers Den Haag. 

Het platform bestaat uit 16 vrijwilligersorganisaties voor informele zorg, waarbij jaarlijks 

ruim 1600 zorgvrijwilligers in Den Haag actief zijn. Kompassie neemt deel aan de 

werkgroep PR en is in die hoedanigheid betrokken geweest bij een uitgebreide 

publiekscampagne begin van het jaar. Ook beheert Kompassie de website voor het 

platform.  
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4.4. Regionaal 
 

Kompassie neemt deel aan het regionaal overleg Midden-Delfland, met de regionale 

lijnorganisaties van Gouda en omstreken, Leiden, Rotterdam, Dordrecht en omstreken. 

Ze werkt samen met diverse regionale cliëntenorganisaties uit andere steden. Met name 

met ZON Leiden, Basisberaad Rotterdam, steunpunt GGz Utrecht, Zorgvragersorganisatie 

Midden-Holland en cliëntenbelang GGz Amsterdam is een goed contact.  

Dit blijkt wel uit het collegiale bezoek dat het voltallige steunpunt GGz Utrecht ons 

bracht, tijdens hun jaarlijkse medewerkers uitstap. 

 

4.5. Landelijk  
 

Landelijk is Kompassie lid van Per Saldo, LPGGz (Landelijk platform GGz) en het Landelijk 

overleg Crisiskaart. 

We werken veel samen met de beweging Samen Sterk zonder Stigma (zie ook 2.2.2).  

Incidenteel werken we samen met landelijke bewegingen zoals stichting Ideefix en Ik ook 

van jou, door in gezamenlijkheid voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren of faciliteren. 

 

5. Financieel resultaat 
 

Kompassie is financieel gezond en sluit het financiële jaar af met een goedkeurende 

accountantsverklaring. Voor verdere gegevens verwijzen wij naar het Financieel 

Jaarverslag 2015. Dit is op aanvraag verkrijgbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


