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Vrijwillige 
familiecoaches
gezocht voor
het project 
Mantelzorg GGz



Stichting Kompassie is een onafhankelijk informatie- 
en steunpunt voor mentale gezondheid in Den Haag. 
Kompassie is er voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en hun naasten.

  Kompassie zoekt 

vrijwillige familiecoaches voor het project ‘Mantelzorg GGz, 
ondersteuning van familie en naasten van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid’.

Naaste zijn van iemand met een psychische kwetsbaarheid is 
vaak zwaar door de onvoorspelbaarheid, de noodzaak alert te 
blijven, de grote psychische belasting, onmacht en verdriet. 
Voortdurend wordt een beroep gedaan op de veerkracht van 
jou als naaste. Soms is er niemand anders dan jij beschikbaar 
die deze ondersteuning/mantelzorg kan bieden. Je houdt vaak 
weinig tijd over voor jezelf, je kunt moeilijk een grens 
aangeven en loopt het risico in een isolement te raken.   

Ben jij naaste (geweest) van iemand met een psychische 
kwetsbaarheid? En wil jij als familie-ervaringsdeskundige en 
lotgenoot het luisterend oor bieden en je inzetten om andere 
naasten te ondersteunen en te inspireren bij het vinden van 
hun eigen weg?

Misschien is familiecoach worden dan iets voor jou!

 Wat vragen we van je?

Je kunt goed luisteren, je kunt je 
gemakkelijk inleven, je hebt 
realiteitszin en relativeringsvermo-
gen, je hebt levenservaring en je 
bent tenminste vijf jaar naaste 
(geweest) van iemand met een 
psychische kwetsbaarheid

Je bent bereid om ondersteuning te 
bieden aan een naaste die behoefte 
aan advies/ondersteuning heeft 
gedurende een dagdeel per week 
(of per twee weken)

Je ondersteunt de aanvrager in de 
uitdagingen en het stellen van reële 
doelen waarbij je je persoonlijke 
ervaring en oplossingsgerichte 
technieken gebruikt

  Wat bieden we je?

Starttraining in Den Haag samen met 
andere aspirant-familiecoaches in 
september 2016. Trainer is Rita van 
Maurik, familie-ervaringsdeskundige, 
voormalig familievertrouwenspersoon 
bij Parnassia.
   
Ondersteuningsmiddag elke 
twee maanden

Ontmoetingsbijeenkomsten/
themabijeenkomsten ’s avonds 
elke drie maanden

Vrijwilligersvergoeding   

Wij hebben jou nodig!
Bel of mail met Rita van Maurik, 
r.vanmaurik@kompassie.nl 
tel. 06-25035269


