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Voorwoord 

 

De belangrijke gedachte van de WMO, welke nu zo’n twee jaar is ingevoerd, is dat de 

ondersteuning zo dicht mogelijk bij de burger gebracht wordt. Kompassie is hier nauw bij 

betrokken geweest en er zijn een aantal nieuwe projecten gestart die heel goed passen 

bij Kompassie als vrijwilligersorganisatie, zoals de onafhankelijke informele 

Cliëntondersteuning WMO en het Mantelzorgproject. 

Maar ook de kernactiviteit van Kompassie, het steunpunt en expertisecentrum vanuit 

cliëntperspectief, staat niet stil en beweegt mee met de behoefte van de Haagse burgers.  

 

Om aan de groeiende vraag tegemoet te kunnen komen is het aantal vrijwilligers ook dit 

jaar weer wat toegenomen. Het is een aanwinst voor de dienstverlening aan de GGz- 

doelgroep dat ervaringsdeskundigen vanuit cliëntenperspectief in goede samenhang met 

de professionele hulp- en dienstverlening een rijk palet aan passende ondersteuning 

kunnen bieden. Het mes snijdt aan twee kanten, want ook voor de vrijwilligers zélf is het 

een verrijking om mee te kunnen doen in de WMO; het betekent dat men niet alleen 

weer zelfstandig voor zichzelf kan zorgen maar ook anderen kan helpen. 

 

De externe ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen vergen van Kompassie een 

continue inspanning. Nieuwe methodieken en scholing zijn noodzakelijk om de 

vrijwilligers goed voor te bereiden op hun (nieuwe) taken.  

Met de komst van de WMO is het ook des te meer van belang dat de samenwerking 

tussen de diverse gremia die belangrijk zijn voor de doelgroep ontwikkeld en verbeterd 

wordt. In 2016 is er dan ook intensief geïnvesteerd in het aangaan van (nieuwe) 

verbindingen. Kompassie is inmiddels in diverse netwerken, cliëntenraden, 

bijeenkomsten en onderzoeken goed vertegenwoordigd. 

 

Wij zijn blij maar ook trots dat onze vrijwilligers vanuit cliëntenperspectief substantieel 

kunnen bijdragen aan de uitvoering van de WMO binnen de gemeente Den Haag. 

 

 

 

Lan Nie Djiauw – Tan 

Voorzitter bestuur 

 

April 2017 
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Inleiding 
 

Kompassie biedt een vijftal programma’s aan, welke allen gericht zijn op realisatie van de 

hoofdoelstelling. 

 Vrijwillige cliëntondersteuning 

 Preventie en herstel 

 Participatie 

 Collectieve belangenbehartiging 

 Mantelzorgondersteuning 

 

Voorliggend document brengt verslag uit van de activiteiten van Kompassie binnen deze 

programma’s, gedurende het jaar 2016. 

De gemeente Den Haag heeft Kompassie subsidie verleend voor de activiteit GGZ 2016 

Kompassie – Cliëntenparticipatie (beschikkingsnummer ABBA/VL/2457). 

Het project mantelzorgondersteuning kent een aparte beschikking (ABBA/VL/3799), de 

coördinator mantelzorg GGz is met ingang van 1 mei 2016 gestart. Conform afspraak 

wordt over dit project separaat gerapporteerd aan de gemeente. Volledigheidshalve is dit 

project wel kort opgenomen in dit verslag. 

Hetzelfde geldt voor het project Onafhankelijke vrijwillige Cliëntondersteuning WMO 

(beschikkingsnummer ABBA/VL/5563). 
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Certificering Familiecoaches 

 

  

Werkbezoek Karsten Klein 
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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 Haagse burgers met een psychische 

kwetsbaarheid en direct betrokkenen, door de belangen van deze doelgroep te 

vertegenwoordigen en steun op maat te bieden in het steunpunt voor mentale 

gezondheid 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 bezoekers de regie over hun eigen leven 

kunnen herwinnen. De medewerkers van Kompassie staan naast de bezoeker, als een 

steuntje in de rug. 

 

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

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 

 

Kompassie is een onafhankelijk stedelijk steunpunt en expertisecentrum GGz, vanuit 

cliëntenperspectief. Ons doel is het versterken van de positie van Haagse burgers met 

een psychische kwetsbaarheid én hun naasten. 

Naast individuele steun op maat, zet Kompassie zich in voor de collectieve 

belangenbehartiging van de doelgroep. 

 

1.3. Bestuur 

 

Het bestuur bestond in 2016 uit: 

 

mevr. P.M. Bouman-Alblas  voorzitter 

dhr. H. Bosma   penningmeester 

dhr. C.W. Slager   secretaris   

mevr. N.C. Rambocus  bestuurslid – afgetreden 1/3/2016 

dhr. J. Smit    bestuurslid – toegetreden 1/3/2016 

mevr. L. Djiauw   bestuurslid 
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Portefeuilleverdeling:  

 

mevr. P.M. Bouman-Alblas  personeelszaken 

dhr. H. Bosma   financiën 

dhr. C.W. Slager   cliëntregistratie 

 

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 (steunpunt) en twee projectmedewerkers. Lopende het jaar is het team 

aangevuld door achtereenvolgens een coördinator Belangenbehartiging, een coördinator 

Mantelzorg GGz en een coördinator Cliëntondersteuning WMO GGz.  

De begeleiding en coördinatie door de beroepskrachten (6,17 FTE) is erop gericht de 

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

De directeur is eindverantwoordelijk. 

 

Gedurende 2016 waren er totaal 65 vrijwilligers (exclusief 5 vrijwillig bestuursleden) 

verbonden aan Kompassie.  

 

Kengetallen 
2016 

< 25 jaar 25-55 jaar > 55 jaar Totaal 

Mannen 2 20 14 36 

Vrouwen 2 21 6 29 

Totaal 4 41 20 65 

 

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

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

Na de zomer is er vanuit het ROC Mondriaan, de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk, 

(SPW) een stagiaire aangesteld voor twee dagen per week. 

 

Gedurende tien maanden zijn twee vrijwilligers van Kompassie begeleid in hun herstel, 

door een stagiaire van de IRB-Experttraining. Zij schreef met hen een rehabilitatieplan en 

coachte hen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van de door hen geformuleerde 

rehabilitatiedoelen. 

 

1.5. Keurmerk 
 

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

Goed Geregeld!’. Deze onderscheiding wordt voor vier jaar toegekend aan organisaties 

die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Nederlandse 

Organisatie voor Vrijwilligerswerk. Het keurmerk is in 2015 opnieuw behaald, de 

feestelijke uitreiking van het nieuwe certificaat vond in januari 2016 plaats. 
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Mijn grote broer werd groter. 

Dag pap, dag mam, dag zusje, ik ga. 

Met zijn rugzak, zijn boeken over Nietsche en Kierkengaard, 

zijn lange haar, zijn optimistische sportlijf, zijn zakje wiet en 

zijn gitaar, trok hij de wijde wereld in. 

En kwam nooit meer terug. 

Ergens onderweg is hij zichzelf verloren. 

"Ik zal niet doen wat je zegt.  

Ik zal mijn eigen pad volgen  

en terwijl ik dat doe,  

zal ik me niet laten verstoten.  

Ik zál anders zijn,  

maar Niet Meer Zonder Jou.” 

Voorstellingen 



Jaarverslag 2016   9 
 

2. Activiteiten  
 

Kompassie biedt een vijftal programma’s aan, welke allen gericht zijn op realisatie van de 

hoofdoelstelling (zie 1.2). 

 Vrijwillige cliëntondersteuning 

 Preventie en herstel 

 Participatie 

 Collectieve belangenbehartiging 

 Mantelzorgondersteuning 

 

2.1. Vrijwillige cliëntondersteuning 

Subdoel: het adviseren, informeren en bijstaan van Haagse burgers met een psychische 

kwetsbaarheid, waarbij zij de eigen regie kunnen behouden of (her)pakken en de juiste 

keuzes kunnen maken. 

2.1.1 Algemeen 

In het 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 actueel foldermateriaal aanwezig over ziekten, cliënten- en familieorganisaties, 

aanbod van hulpverlenende instanties, lotgenotengroepen, thema-avonden en 

activiteiten in de stad die (ook) toegankelijk zijn voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid.   

Men kan zonder afspraak binnenlopen en direct in gesprek komen met één van de 

vrijwilligers. De dienstverlening is gratis. Kenmerkend aan de ontvangst en de manier 

van werken van Kompassie is de gastvrijheid en toegankelijkheid.  

 

Het steunpunt was ook in 2016 van maandag t/m vrijdag geopend, de meeste mensen 

bezochten ons op inloopbasis (zie 3: Cliëntregistraties). 

Desgewenst kon er een afspraak gemaakt worden met de vrijwilliger van het PGB-

spreekuur (zie: 2.1.2.)  

Voor de aanvraag of het onderhoud van een Crisiskaart© kon men terecht bij de twee 

crisiskaartconsulenten. De crisiskaart bevordert deelname aan het maatschappelijk 

verkeer van (ex-)cliënten uit de GGz, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg.  

De betrokkene stelt een plan op wanneer hem of haar helder voor ogen staat wat wel en 

niet wenselijk is in geval van crisis. Op de daadwerkelijke kaart wordt kort aangegeven 

wat in die situatie voor hem of haar belangrijk is. Zo kan de kaarthouder invloed 

uitoefenen op wat er gebeurt tijdens een daadwerkelijke crisis; hij of zij houdt zelf de 

regie.  

Vrijwilligers van Kompassie hielden wekelijks spreekuur bij REAKT Platinaweg en bij 

REAKT Sterhuis. Het spreekuur bij het Sterhuis is begin juli beëindigd. Uiteraard is dit 

terug te zien in de cijfers (zie 3: Cliëntregistraties). In onderling overleg wordt bekeken 

óf en in welke vorm deze dienstverlening in 2017 kan worden opgepakt.  

Op afroep hield één van de werkbegeleiders spreekuur bij Schroeder. 

Om zoveel mogelijk binding te kunnen houden met alle wijken van Den Haag en de hele 

stad te kunnen bereiken, is er ingezet op een intensievere samenwerking met alle 

servicepunten XL en heeft elk servicepunt nu zijn eigen contactpersoon bij Kompassie 

(zie ook 4.2. PR en communicatie). 
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2.1.2 Spreekuur PGB 

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.  

 

De gemeente Den Haag en de zorgverzekeraars hebben de lopende indicaties uit de 

AWBZ overgenomen. De gemeente heeft in het voorjaar van 2016 de herbeoordeling van 

al die indicaties afgerond.  

In 2016 is de grondslag voor de berekening van de eigen bijdrage veranderd (men moet 

uit eigen middelen vierwekelijks aan het CAK betalen). De hoogte van de eigen bijdrage 

is niet meer begrensd tot een percentage van het budget. Mensen met een minimum of 

beperkt inkomen worden ontzien.  

Kompassie is 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 2016 zijn er 35 mensen geholpen met vragen rondom het PGB. Dit is evenveel als in 

2015. De meeste ondersteuning is geboden bij vragen over het aanvragen van een 

indicatiestelling, opstellen begeleidingsplan en de verantwoordings- en 

administratieverplichtingen. Opvallend en nieuw waren de vragen over de planning van 

de uitgaven en het al dan niet werkgever zijn met de bijbehorende consequenties van 

afdracht sociale lasten. Ook zijn er mensen ondersteund bij het voorbereiden en voeren 

van het zogeheten ‘keukentafelgesprek’ (zie ook: 2.1.3. Onafhankelijke vrijwillige 

cliëntondersteuning WMO GGz). 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 2016 acht keer gebruik van gemaakt.  
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2.1.3 Onafhankelijke vrijwillige cliëntondersteuning WMO GGz 

De cliëntondersteuning is sinds 1 januari 2015 volledig gedecentraliseerd. De Wmo 2015 

bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Het moet 

gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. Dit heeft er toe 

geleid dat Kompassie halverwege het jaar door de gemeente Den Haag is gevraagd een 

nieuwe taak op zich te nemen: onafhankelijke vrijwillige cliëntondersteuning WMO GGz. 

Deze taak sluit goed aan op de huidige werkzaamheden in het steunpunt van Kompassie 

en valt hier ook goed mee te combineren en integreren.  

Kompassie en MEE dragen binnen Den Haag een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

deze vorm van cliëntondersteuning, en in de aanloop hier naartoe zijn er volop 

verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente en met MEE. Kompassie zorgt voor 

de vrijwillige cliëntondersteuning, onder supervisie van een professionele coördinator, en  

MEE verzorgt de professionele cliëntondersteuning. 

Kompassie is als vrijwilligersorganisatie een voorliggende voorziening. 

De coördinator hebben wij in november 2016 aan kunnen stellen en de eerste 

ondersteuningsgesprekken hebben reeds plaatsgevonden. Er vindt wekelijks overleg 

plaats met de twee consulenten van MEE die de formele cliëntondersteuning uitvoeren. 

Begin 2017 zullen de beoogde vrijwillig cliëntondersteuners een training krijgen, waarna 

ook zij aan de slag kunnen binnen dit project. De coördinator zal samenwerken met deze 

ervaringsdeskundige vrijwilligers, zorgdragen voor supervisie, coördinatie en  

inhoudelijke aansturing van de werkzaamheden. 

 

Het project is pas september 2016 van start gegaan. Meer hierover is na te lezen in de 

halfjaarlijkse tussenrapportage, welke apart wordt toegezonden (beschikkingsnummer 

ABBA/VL/5563). 

 

2.2. Preventie en herstel 
Subdoel: het voorkomen of wegnemen van stigma en zelfstigma, het voorkomen van 

terugval en het leren leven met de kwetsbaarheid. 

2.2.1 Voorlichting en presentatie 

De voorlichtingsgroep van Kompassie bestaat uit 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 2015 is het totaal aantal voorlichtingen toegenomen (29 in plaats van 

24). Dit aantal is mede te danken aan een reeks van voorlichtingen aan de Sociale 

Wijkzorg Teams in Den Haag. Om de samenwerking te versterken heeft Kompassie alle 

Sociale Wijkzorg Teams aangeboden eenmalig te vergaderen bij Kompassie. Het eerste 

deel van hun vergadering houdt Kompassie een presentatie. Ook voor 2017 staan er een 

aantal voorlichtingen aan hen gepland. 

Dit jaar was Kompassie opnieuw welkom als gastspreker bij de Haagse Hogeschool, het 

ROC Mondriaan en de Politieacademie Den Haag. 

Een nieuw thema was de ‘psychisch kwetsbare vrijwilliger’: daar waar de meeste 

presentaties vooral inzoomden op de ervaringsdeskundigen zélf deelde Kompassie ook 

een aantal malen de opgedane kennis ten aanzien van het samenwerken met 

ervaringsdeskundigen. 
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De volgende voorlichtingen zijn gegeven: 

 

Datum Waar en aan wie Thema Bereik 

04/01/2016 Haagse Hogeschool – opleiding 

SPH/MWD 3e jaars deeltijd. 

De dienstverlening van Kompassie, psychische 

kwetsbaarheid, herstel ondersteunende zorg, 

informele zorg en ervaringsdeskundigheid. 

35 

06/01/2016 Politieacademie Den Haag –  

3e jaars agenten-in-opleiding 

Twee workshops, over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid, benadering, 

wederzijdse ervaringen. 

14 

13/01/2016 Politieacademie Den Haag –  

3e jaars agenten-in-opleiding 

Twee workshops, over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid, benadering, 

wederzijdse ervaringen. 

18 

19/01/2016 Bibliotheek Wassenaar – 

burgers uit Wassenaar 

Gastcollege over het leven met een psychische 

kwetsbaarheid en bipolariteit in het bijzonder 

35 

14/03/2016 ROC Mondriaan – opleiding 

Juridisch Dienstverlener 

Drie workshops, over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid 

75 

18/04/2016 Politieacademie Den Haag –  

3e jaars agenten-in-opleiding 

Twee workshops, over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid, benadering, 

wederzijdse ervaringen. 

18 

20/04/2016 i-Psy – behandelteam De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie 

20 

26/04/2016 Palier – team Maatschappelijk 

Juridische Dienstverlening 

De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie 

20 

09/05/2016 Haagse Hogeschool – opleiding 

Verpleegkunde, 1e jaars 

Hoorcollege over het leven met een psychische 

kwetsbaarheid en schizofrenie in het bijzonder 

50 

12/05/2016 Post-HBO Sociaal Psychiatrisch 

Ondersteuner – medewerkers 

stichting Anton Constandse 

Gastcollege over het werken met 

ervaringsdeskundige vrijwilligers 

15 

05/09/2016 Servicepunt XL Cromvlietplein 

- medewerkers 

De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie 

15 

22/09/2016 Servicepunt XL De Wissel 

- medewerkers 

De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie 

15 

21/10/2016 Cursistengroep Inzicht in jezelf De dienstverlening van Kompassie 10 

25/10/2016 Wijkcentrum De Mussen - 

Vrouwengroep 

De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie, werken met ervaringsdeskundigheid 

30 

15/11/2016 Delftse Dagen – diverse 

vrijwilligersorganisaties  

Twee workshops over het werken met 

(psychisch) kwetsbare vrijwilligers 

24 

15/11/2016 Clementia Zorgverleners – 

team begeleiders 

De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie 

6 

24/11/2016 PEP-academie – coördinatoren 

vrijwilligerswerk (i.s.m. 

stichting Anton Constandse) 

Workshop over werken met psychisch kwetsbare 

vrijwilligers 

8 

07/12/2016 Stichting Mara – team 

activeringsmedewerkers 

Workshop over de dienstverlening van 

Kompassie en over werken met psychisch 

kwetsbare vrijwilligers 

24 

20/12/2016 Haagse Hogeschool – opleiding 

SPH/MWD 3e jaars deeltijd 

De dienstverlening van Kompassie, psychische 

kwetsbaarheid, herstel ondersteunende zorg, 

informele zorg en ervaringsdeskundigheid. 

30 

Doorlopend 

(totaal 10x)  

 

Sociaal Wijkzorg Team – 

aangesloten professionals.  

De dienstverlening van en de samenwerking met 

Kompassie, werken met ervaringsdeskundigheid 

90 

   552 
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2.2.2 Ontmoetingsbijeenkomsten 

Na het succes van vorig jaar, konden wij dit jaar opnieuw dankzij een financiële bijdrage 

van Samen Sterk zonder Stigma twee Ontmoetingsbijeenkomsten organiseren. 

Op 30 september organiseerden wij in samenwerking met i-psy de voorstelling Niet Meer 

Zonder Jou, voor vrouwen van niet-westerse afkomst. Op zondag 30 oktober 

organiseerden wij de voorstelling Hou me Los, voor familie en naasten. Beide 

bijeenkomsten werden gehouden in het Theater aan het Spui in Den Haag. 

 

Vorm Waar Thema Bereik 

Theatervoorstelling 

‘Niet meer zonder 

jou’ – door Zina 

Platform 

Theater aan het 

Spui – Den Haag 

De soms beknellende familiecultuur 

binnen de Turkse gemeenschap. 

90 

Theatervoorstelling 

‘Hou me los’ – door 

Nynka del Cour en 

Rob Stoop 

Theater aan het 

Spui – Den Haag 

Psychische kwetsbaarheid in de 

familie en de impact ervan. 

140 

   230 

 

Ondersteunend aan een te houden themabijeenkomst voor jongeren, in samenwerking 

met De Jutters, is er een folder gemaakt met een top 10 aan praktische tips voor 

docenten. Een bijeenkomst rond dit thema op de Haagse Hogeschool kon uiteindelijk niet 

meer in 2016 plaatsvinden, maar staat ingepland voor het 1e kwartaal van 2017. 

2.2.3 Lotgenoten en huisgenoten 

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.  

 

Totaal hebben 6 lotgenotengroepen gebruik gemaakt van ons pand. Net als vorig jaar 

waren dit OCD (Obsessieve – Compulsieve Stoornis), EX 6 (zelfhulpgroep voor mensen 

met suïcidale gedachten en gevoelens), A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder), Depressie en stichting Kaabassi. 

In de periode maart tot en met mei hebben wij ook wekelijks ruimte geboden aan de 

lotgenotengroep SIA (Survivors of Incest Anonymous).  

Nieuw dit jaar was de lotgenotengroep ADF (Angst, Dwang en Fobie).  

Naast de lotgenotengroepen maken ook diverse andere personen en organisaties gebruik 

van ons pand. Zo zijn er hulpverleners die met hun klant afspreken in het pand van 

Kompassie. Het is immers een rustige en veilige plek. Dit soort spontane contacten 

versterken ons netwerk. 

Het Autisme Info Centrum (AIC) houdt elke woensdagochtend spreekuur. In de 

avonduren hebben zij dit jaar 8 film- of thema-avonden georganiseerd bij Kompassie. 

Bijvoorbeeld over Autisme en Werk of Autisme en Aansprakelijkheid. Deze avonden 

worden goed bezocht, gemiddeld trekken zij 20 bezoekers. 

Gezien de centrale ligging en de uitstraling van ons pand organiseert familievereniging 

Ypsilon sinds 2015 haar Psysalon bijeenkomsten bij Kompassie. Dit jaar waren dit 3 goed 

bezochte bijeenkomsten. 

De ExpEx (Eperienced Experts, getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de 

jeugdhulp en ingezet worden als maatje) houden hun zes wekelijkse intervisie bij 

Kompassie. 



Jaarverslag 2016   14 
 

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

en wekelijks het Sociaal Wijkzorg Team Centrum. Hier schuift ook een werkbegeleider 

van Kompassie bij aan.  

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

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

2.2.4 Hersteltraining 

In april is de pilottraining Aandacht voor levenskracht van start gegaan met 11 cursisten. 

Deze training werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Samen Sterk 

zonder Stigma. Het doel was inspiratie en energie krijgen, eigen kracht ervaren. De 

cursisten gingen in deze training samen op zoek naar een antwoord op de vraag: “Wie 

ben ik, los van de aandoening?”. Met als uitgangspunt dat de mens meer is dan zijn 

ziekte. 

De training bestond uit totaal 8 thema’s: Taal, Samenwerking, Gezond Leven, Fotografie, 

Droomborden, Anders Denken, Spiritualiteit en Out-Of-The-Box. Per thema is een 

gastdocent aangetrokken, daarnaast werd de groep begeleid door een vaste trainster.  

Onze ervaringen en bevindingen ten aanzien van deze pilot zijn gebundeld in een 

werkboek en beschikbaar gesteld aan andere (cliënten)organisaties. Hopelijk worden zij 

door dit werkboek geïnspireerd en gesteund om een vergelijkbare training te geven.  

In 2017 zullen wij vier bijeenkomsten organiseren, zowel landelijk als binnen Den Haag, 

waarin wij onze ervaringen uit deze pilottraining aan anderen presenteren. Uitgenodigde 

organisaties maken ter plekke kennis met een aantal opdrachten en oefeningen uit de 

training. Na afloop krijgen zij het werkboek mee. Deze bijeenkomsten worden wederom 

mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Samen Sterk zonder Stigma. 

 

In de periode september tot en met december vond de jaarlijkse training ‘Werk maken 

van herstel’ plaats. Deze training 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. Er hebben tien cursisten 

deelgenomen aan deze training, uiteindelijk hebben vijf cursisten de training succesvol 

afgerond. Eén van hen was reeds actief bij Kompassie, de andere vier zijn na de cursus 

het team van Kompassie komen versterken. 

 

2.3. Participatie 

Subdoel: Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid nemen volwaardig en actief 

deel aan de maatschappij. 

2.3.1 Vrijwilligerscoaching  

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 2016 was er een team van vijf (later vier) jobcoaches actief, gedurende vier middagen 

per week. Totaal hebben er 37 intakegesprekken plaatsgevonden. Samen met de 10 

lopende trajecten uit 2015 hebben er in 2016 totaal 47 mensen gebruik gemaakt van het 

jobcoachproject. Hiervan hebben 21 mensen een geschikte (vrijwilligers-)plek gevonden. 
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Deelnemers Aantallen Percentages 

Lopend traject op 1/1/2016 10  

Intakegesprekken 37   

Totaal aantal deelnemers 2016 47 100% 

Uitval na 1e gesprek 6 13% 

Uitval na meerdere gesprekken 9 19% 

Uitval zonder bericht/contact 8 17% 

Lopend traject op 31/12/2016 3 6% 

Geplaatst 21 45% 

 

Het aantal nieuwe aanmeldingen is ten opzichte van 2015 teruggelopen: 37 in plaats van 

57. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit dat veel mensen die vorig jaar bij ons 

aanklopten nu via ‘de tegenprestatie’ aan het vrijwilligerswerk worden gezet. De mensen 

die zich nu bij ons project aanmelden laten het vaker afweten dan voorheen, en zijn 

blijkbaar kwetsbaarder. Wat ook gebeurt is dat ze het eerste gesprek met hun begeleider 

langskomen, maar de vervolgafspraak niet meer komen.  

De mensen die momenteel ondersteund worden komen al langere tijd bij ons project, en 

zijn doorgaans moeilijker te plaatsen omdat hun gedrag complexer is dan voorheen. 

Veel voorkomende redenen voor voortijdige uitval: 

 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 14 38% 

Gemeente Den Haag 4 11% 

Parnassia (SPV-ers) 4 11% 

Vrijwilliger Kompassie 3 8% 

Limor 3 8% 

MSS Den Haag 3 8% 

UWV 2 5% 

Plicare 1 3% 

PEP 1 3% 

MW Techno 1 3% 

Via theatervoorstelling Hou me los 1 3% 

Totaal: 37 100% 

 

Omdat de aanmeldingen voor dit project wat terugliepen, is het laatste kwartaal extra 

aandacht besteed aan acquisitie. Er is opnieuw contact gelegd met potentiële verwijzers 

zoals het UWV en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen van de Parnassia Groep. Ook 

zijn er een aantal vrijwilligerspunten bezocht. Dit leverde enthousiaste reacties op, welke 

zich hopelijk in 2017 zullen vertalen naar weer wat meer aanmeldingen.  

De meeste aanmeldingen komen echter nog altijd binnen via ons eigen steunpunt. 
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Plaatsingen Aantallen 

Vrijwilligerswerk: 

Verzorgingstehuis / verpleegtehuis 4 

Wijkcentrum 2 

Vivaldi 2 

Kringloopwinkel 1 

Vrijwilligerspunt Scheveningen 1 

Vogelasiel De Wulp 1 

How to learn eagles fly 1 

Meet the British 1 

The Haque Peace Project 1 

Theater De Nieuwe Regentes 1 

Advocatenkantoor 1 

Politieke Partij 1 

Overige plaatsingen: 

Betaald werk  1 

Lotgenotengroep 1 

Maatjesproject 2 

Totaal: 21 

 

Voor het zoeken en vinden van geschikt vrijwilligerswerk wordt vooral gebruik gemaakt 

van de vrijwilligersvacaturebank Den Haag Doet. Maar de jobcoaches weten ook steeds 

beter los hiervan organisaties te vinden en benaderen voor een vrijwilligersvacature op 

maat. 

Kompassie merkte dat organisaties niet altijd goed weten hoe ze om kunnen gaan met 

een psychisch kwetsbare vrijwilliger, en de participatiemedewerker van Stichting Anton 

Constandse liep tegen hetzelfde aan. Daarom hebben beide organisaties de handen ineen 

geslagen en samen een workshop ontwikkeld, in eerste instantie voor 

vrijwilligerscoördinatoren. Gefaciliteerd door PEP en mede via de Haagse 

Vrijwilligersacademie (waar Kompassie zich actief aan heeft verbonden) is deze workshop 

in november aangeboden. Wegens succes zal deze in januari 2017 worden herhaald.  

2.3.2 Deelname werktafels MSS Den Haag 

Kompassie was dit jaar vertegenwoordigd aan alle vijf de werktafels van het 

Maatschappelijk Steunsysteem Den Haag. De vrijwilligers denken mee in de ingebrachte 

casussen en brengen op hun beurt activiteiten en projecten van Kompassie in. 

2.3.3 Project Join the Club 

Kompassie had sinds juli 2016 een medewerker voor 8 uur per week afgevaardigd in de 

projectgroep Join the Club; een gezamenlijk initiatief van Buddy Netwerk, Xtra en 

Kompassie. Doel van dit project was kwetsbare burgers, die deelnemen aan een 

maatjesproject al tijdens dit traject kennis te laten maken en uiteindelijk toe te leiden 

naar reguliere of nieuw op te zetten activiteiten in de stad. Medio november liet de 

gemeente weten dat dit project in 2017 niet meer gefinancierd zal worden. Dit betekende 

formeel het einde van de projectgroep.  

De maand december is gebruikt om de rapportage van het behoeftenonderzoek dat reeds 

had plaatsgevonden op te leveren. Ook is het concept van de trainingsmodule voor 

maatjesprojecten aangepast aan de nieuwe situatie en aangeboden aan de leden van het 

Platform Zorgvrijwilligers. Binnen dit platform zal besproken worden óf en hóe het 

gedachtengoed van Join the Club kan worden opgepakt.  
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2.4. Collectieve belangenbehartiging  
Subdoel: het opkomen voor de gezamenlijke belangen van Haagse burgers met een 

psychische kwetsbaarheid en hun naasten, en versterking van hun positie. 

Kompassie ziet hierin de volgende taken voor zichzelf weggelegd: 

 Het geluid laten horen van mensen met een psychische kwetsbaarheid, signalen 

bundelen en brengen op plekken waar ze horen; 

 Vergroten van de zichtbaarheid van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de 

samenleving; 

 Werken aan een positieve beeldvorming van mensen met een psychische 

kwetsbaarheid ; 

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

nadruk op mogelijkheden en talenten; 

 Opkomen voor belangen van mensen met een psychische kwetsbaarheid in nauwe 

samenwerking met de doelgroep of de doelgroep ondersteunen in het opkomen voor 

eigen belangen; 

 Invloed uitoefenen op beleid met betrekking tot mensen met een psychische 

kwetsbaarheid: (tijdig) meepraten en meedenken over beleid van de gemeente en 

instellingen.  

 

Door de decentralisaties en de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de gemeente 

binnen het sociale domein, zijn de werkzaamheden rondom de collectieve 

belangenbehartiging de laatste jaren fors toegenomen. In 2015 heeft Kompassie een 

start gemaakt met een kerngroep van belangenbehartigers en ontstond er behoefte aan 

een coördinator belangenbehartiging. Deze is met ingang van 1 april 2016 aangesteld. 

 

De coördinator belangenbehartiging biedt ondersteuning en begeleiding aan de 

ervaringsdeskundige vrijwilligers, in hun rol van belangenbehartiger.  

In 2016 waren er totaal 10 vrijwillige belangenbehartigers actief. Vijf van hen maakte 

deel uit van de kerngroep, en vijf van hen maakte deel uit van het signaleringsoverleg.   

2.4.1 Activiteiten op gemeentelijk niveau 

Het overzicht op deze en volgende pagina’s toont alle activiteiten die Kompassie in 2016 

heeft geïnitieerd en gecoördineerd met betrekking tot de collectieve belangenbehartiging, 

binnen de gemeente Den Haag. 

 

Wat? Met wie? Doel  

Signaleringsgroep 

9 bijeenkomsten 

Vrijwilligers, werkbegeleider 
en coördinator 
belangenbehartiging 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 een 
psychische kwetsbaarheid 
efficiënter en beter kunnen 
worden geholpen. 
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Signalen in 2016: 
 

Zorgaanbieders: 
- Wachtlijsten: Welke begeleiding krijgen mensen die op de wachtlijst staan? 

- De behoefte aan een prikkelarme locatie bij het spreekuur voor mensen met autisme 
 
Gemeente: 
- Bejegening (ethiek, toon van brieven) 
- Doorlooptijden 
- Duidelijkheid van brieven 
- Nakomen van afspraken 

- Overschrijden wettelijke beslistermijnen bij de sociale dienst 
- Signalen over het functioneren van het CCP (communicatie, wachttijd) 
- PGB wordt in beleidsstukken veelal in verband gebracht met oneigenlijk gebruik of fraude, 

wat onwenselijk is. Signalen over PGB zijn gecommuniceerd met Per Saldo 
- Bespreking over berekening inkomen bijstandscliënten, met beleidsmedewerker gemeente 

(23/05/2016). 

 

Wat? Met wie? Doel  

Kerngroep  

26 bijeenkomsten 

Vrijwilligers en coördinator 
belangenbehartiging 
Kompassie. 

Incidenteel aangevuld met 
projectmedewerker of 
directeur. 

Tijdens de kerngroep- 
overleggen bespreken we 
actuele ontwikkelingen die op 
mensen met een psychische 
kwetsbaarheid van invloed zijn, 

signaleren we problemen en 
denken we mee over hoe deze 
op te lossen. We bereiden de 
bijeenkomsten van de 
deelraden van het sociaal 
domein samen voor. 
Onderzoeksrapporten, 

beleidsplannen en wet- en 
regelgeving voorziet de 
kerngroep van een reactie, 
altijd met het oog op de 

belangen van de mensen met 
een psychische kwetsbaarheid.  

 

Een selectie van de thema’s in 2016: 
 
Wmo: 
- De beleidsnota ‘Samen en met eigen kracht’ over de doelgroep GGz en verslavingszorg 

van commentaar voorzien 

- Beperking van de mogelijkheden voor een time-out voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid, als gevolg van de extramuralisering / beddenreductie 

- De constructie van onderaannemerschap bij dagbesteding kan belemmerend werken voor 
deelname en keuzevrijheid     

- Het eigen bijdragebeleid kan van invloed zijn op de toegang tot ondersteuning en kan als 
ongewenst effect leiden tot zorgmijding   

- PGB, naar aanleiding van het zorgelijk hoge percentage afwijzingen: geadviseerd om 
aanvragers meer te wijzen op de mogelijkheid een wettelijk vertegenwoordiger aan te 
stellen die aan de gestelde bekwaamheidseisen dient te voldoen 

- Onderzoeken naar cliëntbeleving 

- Het bereik van de (waardering voor) mantelzorgers  
 

Participatie: 

- De rapportage Haagse Rekenkamer over schuldhulpverlening gaf aanleiding tot zorgen: 
trajecten moeten korter, de tussentijdse uitval is groot. Het lukt mensen niet zich aan de 
afspraken te houden. Het belang van vroegsignalering bij schuldhulpverlening is genoemd. 
Positief nieuws is dat inmiddels veel maatregelen ter verbetering in gang zijn gezet 
(schulden- en armoedebrief december 2016) 
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- Zorgen geuit over stoppen kwijtschelding voor lage inkomens door Hoogheemraadschap in 
2017 

- Aandachtspunten zijn re-integratie en (behoud van) zinvolle dagbesteding, ook specifiek 
voor de doelgroep GGz 

- Sociale dienst: overschrijden wettelijke beslistermijn. 
 

Positief nieuws (mogelijke mede naar aanleiding van signalen): 
- Vrijwilligerswerk naar eigen keuze geldt als tegenprestatie bij een uitkering 
- Mantelzorg als tegenprestatie bij een uitkering  
- Nieuwe banenplannen, o.a. voor mensen met een lage opleiding en voor ouderen  
- Doelgroepenbeleid schuldhulpverlening. 

 
Bijwonen bijeenkomsten commissie samenleving  
(o.a. 26/05/2016 over GGz-beleidsnota, september over PGB en 08/12/2016 over de Wmo) 
 

Wat? Met wie? Doel  

Deelname aan 

cliëntenraden die de 

gemeente adviseren, de 
deelraden Wmo, 
participatie en de brede 
raad    

Samen met afgevaardigden 

van: 

- De Achterban 
- ANBO (ouderen) 
- belangenorganisaties voor 

oudere migranten 
- St. Exodus Den Haag 

(voor hulp na detentie) 

- FNV  
- Haeghe Groep  
- JIT  
- Mara  
- St. Platform VG 

Haaglanden  
- Sociaal Juridisch 

Stadsoverleg  
- Stek – Voor stad & kerk  
- VluchtelingenWerk / Taal 

aan Zee  

- St. Voorall  
- Zorgbelang Zuid-Holland  

 
 

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 2016: zie ‘kerngroep’ 
 
Aantal bijeenkomsten: 

- Deelraad Wmo: 13 
- Deelraad participatie: 9 

- Brede raad: 3 
- Bijeenkomsten deskundigheidsbevordering: 5 

Wat? Met wie? Doel  

Deelname 
cliëntenklankbordgroep 

Beschermd Wonen  
 
10 bijeenkomsten 

Leden en ondersteuners van 
cliëntenraden van: 

- SAC 
- RIBW Fonteynenburg 
- Kessler stichting  
- st. Kompassie 

- Leger des Heils 
- Limor 
- Parnassia 
- Straatconsulaat 

De functie Beschermd wonen is 
sinds januari 2015 

overgeheveld van de AWBZ 
naar de WMO. Op verzoek van 
de gemeente is in 2014 in 
samenwerking met Kompassie 

een cliëntenklankbordgroep 
geformeerd.  
Doel is meedenken in de 
beleidsvoorbereiding en het 
belang van cliënten naar voren 
brengen in uitvoering en beleid.  
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Thema’s in 2016:  

 

- Toegangsproces (o.a. uitwisseling n.a.v. vragen over de praktijk met intakers) 
- Toekomstvisie beschermd wonen: de betekenis van het Rapport Dannenberg  
- Wachtlijsten (o.a. bijdrage aan onderzoek gemeente, rapportage najaar 2016) 
- Dagbesteding (bijdrage aan onderzoek gemeente, rapportage najaar 2016) 
- Inloopvoorzieningen (o.a. bijdrage aan onderzoek gemeente, rapportage september 2016) 
- Het belang van de mogelijkheid om voor PGB te kiezen   

- Criteria beschermd wonen 
- Keuzevrijheid 
- Overgang van beschermd wonen naar een zelfstandige woning 

 

Wat? Met wie? Doel  

Cliëntengroep collectieve 

belangenbehartiging  
GGz Den Haag 
 

Leden en ondersteuners van 

cliëntenraden van:  
- Stichting Anton 

Constandse (SAC) 
- Brijder 

- i-psy 
- De Kunstvlieg 

(dagbesteding) 

- Limor 
- Maatschappelijk Steun 

Systeem Den Haag 
- Mens & Tuin 

(dagbesteding) 
- Parnassia 
- Palier 

- PsyQ 
- REAKT 
- Straatconsulaat/Achterban 

(OGGZ) 
 

Krachten bundelen en het 

geluid van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid 
gezamenlijk, organisatie-
overstijgend in adviezen naar 

voren brengen, met als doel 
beleidsbeïnvloeding.  

Belangrijkste thema 2016:  
Dagbesteding (o.a. keuzevrijheid), twee bijeenkomsten. Resulterend in een 

overzichtsdocument met belangrijke criteria voor de gemeente. 
 
Werkbezoek wethouder Karsten Klein aan Kompassie (19-05-2016): 
Gesprek met zeven vrijwilligers, met name over hun kwetsbaarheid en wat zij nodig hebben 
om als vrijwilliger bij Kompassie te kunnen (blijven) functioneren. 

 

Wat? Met wie? Doel  

Deelname Haags netwerk 
WMO  

Met vertegenwoordigers van:  
- ANBO afdeling Den Haag 
- BOSK afdeling Den Haag 
- Cliëntenraad Brijder 
- Stichting Platform VG 

Haaglanden  
- St. Sportbelang SGK 
- Stichting Straatconsulaat 
- Stichting Voorall 
- Vrijwilligersplatform 

Welzijn Zebra  

- WMO werkgroep FNV 
lokaal 

- aangevuld door experts 
op het gebied van 
mantelzorg, ouderenzorg 
en juridische aspecten.  

- Het uitwisselen van 
informatie en ervaringen  

- Het bespreken van 
gemeentelijke Wmo-nota’s 
met het oog op het 

gezamenlijk constateren 
van verbeter- en 
aandachtspunten die voor 
alle doelgroepen van belang 
zijn 

- Het inbrengen bij de 

gemeente van adviezen, 
waarin gezamenlijk 
geconstateerde verbeter- 
en aandachtspunten zijn 
ondergebracht  

 

Belangrijk thema in 2016:  
Onderzoek naar en plan van aanpak voor vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning.  
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Wat? Met wie? Doel  

Lidmaatschap van het 
Platform Zorgvrijwilligers 
Den Haag, een 
samenwerkingsverband 

van zestien 
zorgvrijwilligersorganisaties 

Veertien organisaties, o.a.  
- Buddy Netwerk 
- Humanitas 
- Mara 

- Rode Kruis 
- STEK 
- Vluchtelingenwerk 
- Vrijwilligers thuishulp 
- Terminale zorg door 
vrijwilligers 
 

Het Platform wil 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.  

Wat? Met wie? Doel  

Lidmaatschap van de 
gemeentelijke 
klankbordgroep IPS 

Samen met: 
- Werkgeversservicepunt 
gemeente 

- Beleidsmedewerkers 

gemeente 

- 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. Rapportage 
okt. 2016. Het project wordt 
voortgezet in 2017.   
 

Bijdragen aan gemeentelijke onderzoeken, werkgroepen, bijeenkomsten: 

- Onderzoek Movisie naar het werken met vrijwilligers (opgeleverd maart 2016) 
- Onderzoek naar de inloopvoorzieningen (20/01/2016, 16/03/2016 en 13/04/2016) 
- Werktafel Wonen en Zorg (21/04/2016) en Verbonden Stad (23/06/2016) 
- Kwalitatief onderzoek Trimbos, Over de eigen schaduw. Een onderzoek naar het 

gemeentelijk gefinancierde aanbod bij psychische en psychosociale problematiek in de 
regio Den Haag anno 2016 (gesprek 09/06/2016, rapportage oktober 2016, bijeenkomst 
01/12/2016).  

- Onderzoek gemeentelijke Rekenkamer naar toegang Wmo (07/04/2016, de rapportage 
wordt verwacht in 2017) 

- Lidmaatschap klankbordgroep Vraagverlegenheid: presentatie resultaten onderzoek 
(01/02/2016), vijf bijeenkomsten (14/04/2016, 30/05/2016, 18/07/2016, 05/09/2016, 
07/11/2016). 

- Werkgroep dagactivering en herstel (managers en medewerkers), drie bijeenkomsten 

(31/03/2016, 25/05/2016 en 26/10/2016). 
- Onderzoek en bijeenkomst Twynstra Gudde naar de rol van de stad in de uitvoering van 

de Wmo  (gesprek op 30/08/2016, vervolgbijeenkomsten 21/10/2016 en 21/11/2016).  
- Onderzoek HHM naar dagbesteding voor mensen met beperkingen, december 2016 

Onderzoek onder cliënten /gebruikers naar zoekgedrag op internet naar activiteiten in de 
eigen buurt, IJsfontein,  3 nov en 24 nov 

- Bijeenkomsten innovatie Wmo (16/06/2016, 07/10/2016 en 16/12/2016) 

- Meedenken brieven voor aanvragers Wmo (tuo) op 08/04/2016 en 14/04/2016 
- Meedenken over duidelijkheid brieven in G4-verband (systeem Socrates), 20/04/2016 en 

oktober 2016   
- Informatiebijeenkomst inkoop Wmo door de heer Bijl van de gemeente, 19/05/2016 
- Divers Den Haag, 27/11/2016 
- VNG Haags werkatelier (en voorbereiding programmaonderdeel), 10/11/2016 
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2.4.2 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 2016: 
 

- Samenwerking op landelijk niveau en met LPGGz 
- Uitwisselen best practices 
- Crisiskaart 
 

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. 
 

Een selectie uit de thema’s en bijeenkomsten van 2016: 
 
- Lidmaatschap LPGGz 
- Lidmaatschap kerngroep LPGGz, beleidsbeïnvloedende groep van vijf RCO’s 

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

- Lidmaatschap klankbordgroep programma ‘Regie in de regio’ dat zich inzet voor meer ruimte 

en een sterke stem voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: 04/04/2016, 
05/07/2016, 10/10/2016 en 13/12/2016. 

- Bijeenkomsten over MIND, de projecten zelfregiecentra en herstelwerkplaatsen   

- Bijwonen presentatie commissie Dannenberg voor cliënten in Gouda, 07/03/2016 
- Workshop belangenbehartiging verzorgd voor RCO’s, 19/05/2016 
- Bijwonen seminar arbeid voor RCO’s, 22/05/2016 
- Symposium verwarde personen, 08/06/2016 
- Focusgroep Expertise Trauma, 10/06/2016 
- Bijeenkomst m.b.t. commentaar op de Generieke Module Destigmatisering, 11/07/2016 
- Taskforce onafhankelijke cliëntondersteuning, 12/09/2016 

- Over de Brug, Phrenos, met GGz-aanbieders, met als doel een derde meer herstel voor 
mensen met ernstige psychische aandoeningen en inzet van ervaringsdeskundigen, 
21/09/2016 

- Meedenken over nota’s, zoals bijvoorbeeld ‘psychische kwetsbaarheid in de regio’ 
- Meedenken richtlijnen dagbesteding en re-integratie naar werk, oktober en november 2016  
- Werkbezoek van collega’s uit Groningen, 11/10/2016 
- Uitwisseling met collega’s Leiden, 25/10/2016 en 16/11/2016 

- Evenement lancering MIND, 23/11/2016 

- Bijwonen bijeenkomst tegen stigma van LPGGz en SSzS, 09/12/2106 
- Crisiskaart-coördinatorenoverleg: medewerkers zijn opgeleid, ontwikkelingen worden actief 

gevolgd, het landelijk coördinatoren- en consulenten-overleg wordt actief bijgewoond 
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2.5. Mantelzorgondersteuning 
Subdoel: informatievoorziening aan en ondersteuning van mantelzorgers van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid. 

Kompassie komt óók op voor de belangen van familieleden en naastbetrokkenen van 

iemand met een psychische kwetsbaarheid. Met name de mantelzorgers hebben immers 

een zware taak op hun schouders rusten. 

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

zorg vanuit genegenheid en vanzelfsprekendheid, leveren zij ook vaak zorg omdat er nu 

eenmaal niemand anders beschikbaar is of getolereerd wordt door degene die de zorg 

nodig heeft. De voortdurende 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. Dat alles gaat vaak ten koste van de tijd die 

men voor zichzelf zou willen hebben. 

 

Om meer aandacht en ondersteuning te kunnen bieden aan de mantelzorgers GGz, heeft 

Kompassie sinds mei 2016 een coördinator mantelzorg GGz aangesteld. 

Mantelzorgondersteuners GGz kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor, 

ondersteuning, begeleiding, informatie en advies. Het maakt niet uit of degene om wie zij 

zich zorgen maken in behandeling is bij een GGz-instelling of niet. 

 

De coördinator was op maandag en donderdag aanwezig bij Kompassie en beschikbaar 

voor individuele ondersteuningsvragen. Mensen konden bellen of mailen voor een 

afspraak. 

Totaal zijn er in de periode mei t/m december 21 mensen gesproken. Allereerst wilden 

deze mensen hun verhaal kwijt; wat ze gedaan hebben of gelaten om de situatie aan te 

pakken, hoe ze gezocht hebben naar ondersteuning. De coördinator laat hen dat eerst 

vertellen, daarna worden er vragen gesteld om nog duidelijker te krijgen wat hun échte 

vraag is, wat hen écht kan helpen. De coördinator geeft adviezen en/of verwijst naar 

familie-organisaties of andere instanties die zouden kunnen helpen. Wat vooral belangrijk 

is, is dat mensen weer in hun eigen kracht komen, zich ervan bewust worden dat hun 

eigen leven óók belangrijk is.  

Als het zieke familielid in behandeling is bij één van de zorgbedrijven van de Parnassia 

Groep regio Haaglanden wordt doorverwezen naar de familievertrouwenspersoon, die 

binnen de instelling aan de slag kan.  

Ook worden de mantelzorgers GGz geïnformeerd over de familieorganisaties GGz, en de 

websites die voor hen van belang kunnen zijn. Het merendeel van de mensen heeft aan 

één gesprek genoeg, sommigen komen nog een paar keer terug. 

 

Naast individuele ondersteuning is er dit eerste jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van 

een basistraining Familiecoaches GGz. Doel van deze training is het opleiden van 

naastbetrokken vrijwilligers tot familiecoaches GGz. Zodat zij na afloop van de training 

hun eigen ervaringen op professionele en deskundige wijze weten in te zetten, en 

mantelzorgers GGz die aankloppen bij Kompassie kunnen ondersteunen, begeleiden en 

weer in hun kracht zetten.  

Het laatste kwartaal hebben vier cursisten deze basistraining gevolgd en met succes 

afgesloten. 

 

Meer over dit project is terug te lezen in de apart meegestuurde jaarverantwoording 

(beschikkingsnummer ABBA/VL/3799).  
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Nieuw foldermateriaal 
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3. Cliëntenregistratie 
 

Totaal zijn er dit jaar 9449 contacten geregistreerd bij Kompassie. Dat is de optelsom 

van de 8144 bezoeken aan steunpunt (zie eerste tabel) en 1305 lotgenotencontacten via 

de lotgenotengroepen (zie laatste tabel).  

De mensen die Kompassie bereikt met haar voorlichtingen (zie 2.2.1) worden eveneens 

apart geregistreerd, in 2016 waren dit er 552. Via de ontmoetingsbijeenkomsten (zie 

2.2.2) zijn nogmaals 230 mensen bereikt. 

 

Bezoekaantallen van het steunpunt in de afgelopen 8 jaar 

In 2016 zijn er in totaal 8144 bezoeken aan het steunpunt geregistreerd. Dit is een 

toename ten opzichte van 2015 met 10%. De groei was met name goed zichtbaar in de 

eerste twee kwartalen. 

 

 
 

Bezoekaantallen in 2015 en 2016 per kwartaal 
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Qua klantprofiel valt op dat de toename ten opzichte van 2015 vooral is toe te schrijven 

aan de leeftijdscategorie 41-64 jaar: een stijging van 4859 in 2015 naar 5629 in 2016.  

 

Leeftijd van de bezoekers in 2015 en 2016 

Kompassie wordt weinig bezocht door kwetsbare mensen vanaf 65 jaar, dit komt 

waarschijnlijk door het feit dat er voor ouderen relatief veel andere voorzieningen zijn. 

Anderzijds is dit een doelgroep die moeilijk te bereiken is en, mede door fysieke 

problemen, niet altijd in staat is om naar Kompassie te komen. 

 

 
Geslacht van het totaal aantal bezoeken in 2015 en 2016 

 

Relatief bezoeken nóg meer mannen dan vrouwen het steunpunt en vooral mensen die 

zonder afspraak komen binnenlopen.  
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Totstandkoming van de contacten 

 

 
Duur van de contacten 

 

De toenemende complexiteit van de ondersteuningsvragen lijkt in strijd te zijn met een 

toename van de kortere contacten (15-30 min.). Dit laatste staat echter in relatie tot een 

toename van het zelfstandig telefoon- en internetgebruik. Het gebruik van de computer 

aan de balie voor het opzoeken van gegevens, het ophalen van mail en dergelijke is in 

2016 bijna verdubbeld.  
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Contacten per vraagsoort in 2015 en 2016 

 

Ten aanzien van de vragen die ons bereiken was in het laatste kwartaal van 2016 voor 

het eerst in jaren een vermindering zichtbaar van het aantal bezoekers die langskomen 

vanwege financiële redenen. Ondanks een lichte verschuiving naar bijvoorbeeld 

ondersteuning bij huisvestingsproblematiek, wordt de top 3 nog altijd gevormd door 

ondersteuning bij financiën, mentale ondersteuning en ondersteuning bij de 

administratie. 

 
Bezoeken aan de jobcoaches in 2015 en 2016 

 

De terugloop van het aantal jobcoachbezoeken (van 212 naar 187) manifesteerde zich 

met name in de laatste twee kwartalen. Veel mensen worden, zodra ze ook maar 

enigszins kunnen participeren, via ‘de Tegenprestatie’ naar vrijwilligerswerk toegeleid. De 

mensen die zich nu bij ons project aanmelden laten het vaker afweten dan voorheen, 

hun gedrag is ook complexer waardoor ze lastiger zijn te plaatsen.  

(Zie ook: 2.3.1. Vrijwilligerscoaching) 
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Deelname aan de lotgenotengroepen in 2015 en 2016 

 

Het aantal lotgenotengroepen dat gebruik maakt van ons pand is dit jaar toegenomen 

met drie nieuwe gebruikers: het AIC (Autisme Info Centrum), de ExpEx (Experienced 

Experts) en de lotgenotengroep ADF (Angst Dwang en Fobie).  
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  “Wij zijn 

allemaal 

schrijvers. 

Schrijven kan 

ons helpen” 

 

Training Aandacht voor Levenskracht 

“Durf risico te nemen 

en jezelf te 

verbazen. Durf 

fouten te maken, 

vervang faalangst 

door faalplezier. 

Veeg die jury van je 

schouder.” 
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4. Organisatie 
 

4.1. 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 van het jaar 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. 

 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. Zo hadden wij het afgelopen jaar 

bijvoorbeeld i-Psy te gast, de 070 Budgetmaatjes van STEK, Indigo Preventie en 

Per Saldo. 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. Deze bijeenkomsten worden voorafgegaan door een 

gezamenlijke lunch. Tijdens dit informele gedeelte kunnen de vrijwilligers elkaar 

(beter) leren kennen en bijpraten. In 2016 werden er tien 

vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. 

 Dit jaar is in april voor de 3e keer de introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers 

aangeboden. Hier namen 8 vrijwilligers aan deel. Deze cursus bestaat uit drie 

middagen, waarin aandacht wordt besteed aan de cultuur en de activiteiten van 

Kompassie, en aan praktische instructies. Zo wordt er bijvoorbeeld geoefend met 

en gesproken over het aangaan van een gesprek met een bezoeker, het bewaken 

van de eigen grens en het samenwerken met collega’s.  

 Half december hebben de eerste 4 cursisten de basistraining Familiecoaches GGz 

met succes afgerond. Deze basistraining is in eigen beheer ontwikkeld. Doel van 

de training is het opleiden van naastbetrokken vrijwilligers tot familiecoaches 

GGz. Na afloop van de training weten zij hun eigen ervaringen op professionele en 

deskundige wijze in te zetten, zodat zij mantelzorgers GGz die aankloppen bij 

Kompassie kunnen ondersteunen, begeleiden en weer in hun kracht zetten. 

 Uiteraard werden onze vrijwilligers ook weer in de gelegenheid gesteld om deel te 

nemen aan de jaarlijkse training ‘Werk maken van herstel’.  

 Ook werd dit jaar de training Aandacht voor levenskracht aangeboden. 

(Zie ook: 2.2.4 Hersteltraining). 

 Kompassie is één van de samenwerkende partners binnen de Haagse 

Vrijwilligersacademie, en vrijwilligers van Kompassie konden desgewenst 

deelnemen aan één of meer trainingen van de Vrijwilligersacademie. 

 

4.2. PR en communicatie 
 

Naast de gebruikelijke communicatie door middel van de tweemaandelijkse Nieuwsbrief, 

de website, Facebook en onze LinkedIn-pagina vonden er in 2016 ook extra PR- 

activiteiten plaats. 
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Eén van de vrijwilligers zorgt wekelijks voor de verspreiding van ons foldermateriaal, en 

houdt op deze manier het adressenbestand actueel. 

 

Om onze doelgroep (nog) beter te kunnen bereiken, zijn alle servicepunten XL in Den 

Haag over de beroepskrachten verdeeld, zodat elk van hen voortaan een aantal ‘eigen’ 

punten als aandachtsgebied heeft. Zo wordt het eenvoudiger om contact te maken en te 

onderhouden, en de samenwerking te versterken. Rond de zomer zijn alle servicepunten 

persoonlijk bezocht voor een eerste verkenning en inventarisatie. 

In samenwerking met de jongerenraad van De Jutters is er een folder ontwikkeld en 

vormgegeven met 10 tips voor docenten. Aanleiding voor deze folder was een te houden 

themabijeenkomst op de Haagse Hogeschool (zie ook: 2.2.2 

Ontmoetingsbijeenkomsten). De folder kan ook gebruikt worden door andere partijen. 

 

Voor het mantelzorgproject zijn ansichten op A6-formaat gemaakt, evenals een 

wervende folder voor de training Familiecoaches. 

In het septembernummer van de Haagse Stadskrant verscheen een paginagroot artikel 

inclusief foto over de impact van het zorgen voor een psychisch ziek familielid; een 

interview met een zogeheten Mantelzorger GGz en met Rita van Maurik, coördinator 

Mantelzorg GGz bij Kompassie. 

De Week van de Mantelzorg (in november) was een goede aanleiding om alle 

servicepunten XL weer even persoonlijk te bezoeken, met de Mantelzorg-kaarten en 

folders over de nieuwe training Familiecoach, die in maart 2017 van start zal gaan. 

 

Alle vrijwilligers die deel uit maken van de kerngroep belangenbehartiging hebben een 

eigen visitekaartje gekregen. 

De vrijwilligers van Kompassie hechten zich aan de organisatie en het verloop is vaak 

gering. Toch is in 2016 afscheid genomen van enkele vrijwilligers. Hun vertrek had te 

maken met bijvoorbeeld scholing of het verkrijgen van betaald werk. Maar ook ziekte 

(fysiek of mentaal) maakte soms (tijdelijk) een einde aan het vrijwilligerswerk. Eind 2016 

vond er dan ook een actieve werving plaats van nieuwe vrijwilligers.  

 

4.3. Faciliteiten 

 

Alle medewerkers en belangenbehartigers van Kompassie beschikken sinds dit jaar over 

de mogelijkheid om vanuit huis in te kunnen loggen en te werken. 

Naarmate de taken van Kompassie toenemen, wordt het steeds belangrijker goed 

inzichtelijk te hebben wat voor ondersteuningsvragen ons zoal bereiken. Het laatste 

kwartaal is dan ook de wijze van registreren grondig onder de loep genomen en 

geactualiseerd. De vrijwilliger die destijds het registratiesysteem heeft ontwikkeld, heeft 

de wijzigingen verwerkt in het systeem. Vanaf 1-1-2017 wordt op de nieuwe wijze 

geregistreerd. 
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4.4. Onderzoeken 

 

In 2016 heeft er één afstudeeronderzoek plaatsgevonden bij Kompassie: 

“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?”  

Dit onderzoek werd gehouden vanuit de HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, 

Haagse Hogeschool. 

 

In het eerste kwartaal van 2016 heeft Kompassie zélf onderzoek verricht naar de 

herkomst van bezoekers, op basis van postcodes. Deze onderzoeksgegevens zijn 

nauwkeurig uitgewerkt door één van onze vrijwilligers. Uit het onderzoek bleek onder 

andere dat de afstand tot Kompassie belangrijk is: het bezoek uit nabijgelegen wijken is 

drie maal hoger dan uit verder gelegen wijken.  
De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de vrijwilligersvergadering van augustus. Op 

deze manier kon worden vastgesteld in welke wijken de bezoekers wonen en welke 

wijken wat extra aandacht behoeven.  
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5. Samenwerking 
 

5.1. Lokaal 
 

Kompassie heeft in 2016 samengewerkt met onder andere de volgende organisaties: 

Parnassia, Psyq, Brijder, Palier, i-Psy, REAKT, Indigo Preventie, de Jutters, het UWV, 

Servicepunten XL, Stichting Anton Constandse, Scelta, MSS Den Haag, Sociale Wijkzorg 

Teams, FACT teams GGz, Schroeder, Den Haag Op Maat, Straatconsulaat, STEK, 

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

Impegno, Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Politieacademie Den Haag, 

Welzijnsorganisaties, MOVISIE. 

 

Lokaal is Kompassie vertegenwoordigd in de expertgroep Inrichting voorzieningen en de 

rol van mantelzorgers en vrijwilligers, het WMO-netwerk en de werktafels van MSS Den 

Haag. 

Per januari 2016 vertegenwoordigen drie kerngroep leden van Kompassie de GGz 

doelgroep in de nieuwe Cliëntenraad Sociaal Domein van Den Haag, met betrekking tot 

de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. 

 

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

Het platform bestaat uit 14 vrijwilligersorganisaties voor informele zorg, waarbij jaarlijks 

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

werkgroep PR. Ook beheert Kompassie de website voor het platform.  

 

5.2. 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.  

In oktober werden wij bezocht door GGz-Belangenplatform Groningen voor een 

werkbezoek. In oktober bezochten wij GGz Informatiepunt Holland Rijnland, het 

tegenbezoek vond plaats in november. 

Kompassie werkt ook samen met Zorgbelang Zuid-Holland, bijvoorbeeld in de 

onafhankelijke Cliëntondersteuning. 

 

5.3. Landelijk  
 

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

overleg Crisiskaart. Er wordt samengewerkt met Movisie, Trimbos en Phrenos. 

Kompassie neemt actief deel aan het landelijk programma Regie in de regio, een initiatief 

van het Landelijk Platform Geestelijke Gezondsheidszorg (LPGGz). Ook wordt 

samengewerkt met landelijke familieorganisaties (zoals Ypsilon) en de stichting Samen 

Sterk zonder Stigma (zie ook 2.2.2).  
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6. 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 2016.  


