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Van het management
Hulp van buren en vrijwilligers is
vaak tijdelijk
Mensen waarderen de hulp van buren
en vrijwilligers, maar een blijvende
oplossing is het niet. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Programma
Aandacht voor iedereen (AVI).
De deelnemers zeggen dat de burenhulp die zij krijgen incidenteel van aard
is. Buren springen graag even in. Maar
meestal gaat het niet om meer blijvende hulp.
Voor meer informatie over dit onderzoek: www.aandachtvooriedereen.nl of
het rapport verdiepend onderzoek AVI.
Uitbreiding team van Kompassie
Door de toename aan activiteiten binnen Kompassie is het ons mogelijk
gemaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe collega ter versterking van
ons team. Wij zijn op moment van schrijven in gesprek met mogelijke
kandidaten voor de functie van coördinator belangenbehartiging.
De taak van de collectieve belangenbehartiging is fors uitgebreid, dit
komt door de decentralisaties en de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de gemeente binnen het Sociale Domein.
Kompassie probeert zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op voorgenomen beleid van de gemeente; dit is niet alleen lokaal naar ook steeds
meer regionaal (Participatie) en regelmatig in landelijk overleg.
Heeft u signalen over bijvoorbeeld de toegang tot de WMO, PGB,
dagbesteding of dagactivering, laat het ons weten. Ook uw bevindingen
over de toegang tot de specialistische zorg GGz zijn onze zorg. Wij nemen uw signalen serieus en gaan voor u aan de slag.
U kunt contact opnemen via info@kompassie.nl of telefonisch tijdens
kantoortijden: (070) 427 32 40.

Jacqueline van den Bos,
directeur stichting Kompassie

Huisgenoten
In ons oude pand aan de Regentesselaan had Kompassie al de goede
gewoonte om ‘s avonds haar pand
beschikbaar te stellen aan een
aantal lotgenotengroepen.
De ruimte en de faciliteiten waren
hier echter beperkt. Daar kwam
gelukkig verandering in toen we
ons nieuwe pand aan de Laan
betrokken.
Inmiddels hebben we er een logistieke
klus aan om alle lotgenotengroepen en externe gebruikers van ons pand
een onderkomen te verschaffen. Dit is precies wat we voor ogen hadden
toen we hier kwamen: een bruisend pand, in het centrum van de stad.
De volgende bewegingen zijn anno 2016 in ons pand te vinden:

Maandagavonden: OCD (Obsessieve Compulsieve Dwangstoornis),
eens per 3 weken van 19:30—21:30 uur.

Dinsdagochtenden: met ingang van 16 maart a.s. de SIA
(Survivors of Incest Anonymous). Wekelijks van 10:00—12:00 uur.

Dinsdagmiddagen: werktafel MSS Centrum (maandelijks) en
Sociaal Wijkzorg Team Centrum (wekelijks).

Dinsdagavonden: met ingang van 1 maart a.s. ADF (Angst, Dwang
en Fobie), 19:00—21:30 uur.

Dinsdag-/donderdagavonden: ExpEx, ervaringsdeskundigen m.b.t.
jeugdzorg, maandelijkse intervisie. Afwisselend op de dinsdag of
donderdagavond, 18:00—21:30 uur.

Woensdagochtenden: spreekuur Autismeloket, wekelijks, van
09:30—11:30 uur.

Woensdagavonden: Depressie, maandelijks van 19:30—21:30 uur.
EX-6 (mensen met suïcidale gedachten en gevoelens), driewekelijks, van 19:30—21:30 uur. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder), besloten groep vanuit PsyQ, 18:45—22:00 uur.

Zaterdag: Ontmoetingsgroep St. Kaabassi
Meer weten over of aanmelden bij een lotgenotengroep?
De groepen komen wekelijks tot maandelijks bij elkaar. De organisatie is
in handen van de betreffende cliëntenorganisatie, zij gaan ook over de
aanmeldingen. Kompassie kan wel meer informatie verstrekken of zorgen
dat je in contact wordt gebracht met de juiste persoon: (070) 427 32 40
of info@kompassie.nl. Vraag naar Hatice of Mieke.
Ook als je ruimte zoekt voor een lotgenotengroep: laat het ons weten.

Proefcursisten gezocht
In 2015 hebben wij met financiële steun van Samen Sterk zonder
Stigma een reeks van voorlichtingen, gastlessen en workshops op
locatie kunnen geven. Ook hebben we een drietal grotere
(theater-)bijeenkomsten kunnen organiseren, voor een breder
publiek. Dit alles met als doel meer kennis en begrip te creëren
omtrent psychische kwetsbaarheid en het taboe hieromtrent te
doorbreken. Voor 2016 hebben we opnieuw twee projectaanvragen ingediend bij Samen Sterk zonder Stigma, welke
beiden zijn gehonoreerd.
Eén daarvan is een pilottraining van
acht bijeenkomsten voor mensen
met een psychische kwetsbaarheid,
met als doel het verminderen van
zelfstigma. De aandacht wordt
gericht op een tweede spoor, zodat
mensen (die al wat verder zijn in
hun herstelproces) zingeving ervaren, inspiratie en energie krijgen,
hun eigen kracht ervaren en op een
passende manier kunnen meedoen
in de maatschappij.
De essentie is het herontdekken van je identiteit, het zoekproces naar
een antwoord op de vraag “Wie ben ik los van de aandoening?”
Thema’s zijn bv. taal, gezond leven, omdenken, spiritualiteit.
De bijeenkomsten zullen worden begeleid door Marline Brink, die de afgelopen jaren ook de training Werk maken van herstel voor Kompassie
verzorgde. Per thema zal een gastdocent worden aangetrokken, die een
deel van het programma voor zijn/haar rekening neemt.
De cursisten zijn tevens proefkonijn. Los van dat je voor jezelf veel aan
deze training kunt hebben, ben je ook mede-ontwikkelaar. Elke bijeenkomst wordt met elkaar teruggekeken op de middag. Was het een goed
thema, hoe beviel de gastspreker, wat vond je van de werkvorm, wat
werkte wel en wat werkte niet? Op deze manier hopen we aan het einde
van de pilot een docentenhandleiding en een cursistenboek ontwikkeld te
hebben, welke vervolgens door het hele land gebruikt kunnen worden
door andere (cliënten-)organisaties.
Wil jij proefcursist zijn of meer weten over deze pilot? Neem dan contact
op met Miranda Vogel via (070) 427 32 40 of m.vogel@kompassie.nl
Ondertussen zijn we nog op zoek naar een goeie pakkende projectnaam.
Heb je ideeën? Laat het ons weten, de winnaar ontvangt een zelfgebakken appeltaart.

Even voorstellen: Christel
Mijn naam is Christel Steenbergen, moeder van drie kinderen. Na 15 jaar
ondernemer te zijn geweest was het tijd voor een andere richting en heb
ik 10 jaar bij de Parnassia Groep gewerkt, waar ik in 2015 boventallig
ben geworden.
Kompassie was mij bekend door mijn werk, en mijn jongste zoon die
worstelt met de genoemde problemen. Hij ziet Kompassie als een geweldig vangnet voor mensen die in het Administratieve Doolhof “verdwalen”.
De deskundigen zorgen ervoor dat onze doelgroep met een stukje rust
de deur uit gaat, wat enorm helpt bij de lange weg naar herstel.
Ik ben gaan solliciteren als ervaringsdeskundige vrijwilliger bij Kompassie. Door de problemen die je als ouder meemaakt met je kind is het bij
Kompassie mogelijk om met deze “praktijk” ervaring andere ouders,
partners en vrienden te helpen.
Door het mogen werken
voor Kompassie is ‘Leuk’ het
sleutelwoord geworden (in
de Dikke Van Dale (1999)
werd dat nog omschreven
als ‘prettig, aangenaam,
fijn’.) Kompassie is véél
meer dan de krenten in de
pap, eerder een hoofdingrediënt, zoals het bindmiddel tussen de cliënten en
de instanties waar contact
mee is. De vrijwilligers zien
het als een missie te helpen
bij het op een toegankelijke
manier aanbieden van
dienstverlening. De experts
bij Kompassie bestaan uit
ervaringsdeskundigen die goed zijn in hun vak, het zijn experts in open
en persoonlijk communiceren. Daarmee komen deze bevlogen vakmensen nog meer toe aan de kern van hun vak: bijstand verlenen aan hun
lotgenoten.

De wereld (is) veranderd en wordt harder, kennis ligt niet meer op
straat, ik ben er trots op dat ik bij Kompassie mag werken.
Ik lach dus ik denk, Christel

Kerngroep belangenbehartiging
Kompassie coördineert de collectieve belangenbehartiging van
Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid en wil de
positie van deze doelgroep versterken. Sinds 2015 kent Kompassie een kerngroep van belangenbehartigers die regelmatig
samenkomt voor overleg en zich actief inzet voor de collectieve
belangenbehartiging, door beleidsadvies te geven aan onder
meer de gemeente, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere
belangrijke samenwerkingspartners.
De kracht van de kerngroep schuilt naar mijn idee in een goede samenwerking en heldere communicatie; tussen de belangenbehartigers onderling, met het management van Kompassie, met de achterban (ggzcliënten en hun naasten) en de verschillende organisaties waaraan
gevraagd en ongevraagd advies wordt gegeven. Onder leiding van
directeur Jacqueline van den Bos, en projectmedewerker Henriëtte van
de Pol, vindt één à twee keer per maand een kerngroep-overleg plaats.
Samen met mijn collega-belangenbehartigers, Chris Willem, Ronald,
Simon en Gert neem ik hieraan deel.
Met onze verschillende achtergronden, onder andere juridisch, sociaalwetenschappelijk, filosofisch, bedrijfskundig en beleidsmatig vormen we
een sterk multidisciplinair team. Maar bovenal voelen we ons vanuit
eigen ervaring dan wel vanuit ervaringen (met het ondersteunen) van
naasten erg betrokken bij de ggz-doelgroep. Gezamenlijk zetten wij onze
kennis en kunde in om de zichtbaarheid van mensen met een psychische
kwetsbaarheid in de samenleving op een positieve manier te vergroten
en invloed uit te oefenen op (nieuw) beleid.

Kerngroep belangenbehartiging
vervolg
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. Onze persoonlijke ervaringen en het contact dat we hebben met onze achterban komen daarbij
goed van pas. Onderzoeksrapporten, beleidsplannen en wet- en regelgeving voorzien we van een reactie, altijd met het oog op de belangen van
de ggz-doelgroep. Bij alle stukken zijn we alert op de keuzevrijheid en
mogelijke beperking van rechten van en voorzieningen voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid. Onze adviezen kunnen we direct vanuit
Kompassie of in samenspraak met de cliëntenraden van Haagse ggzinstellingen geven. Per januari 2016 vertegenwoordigen Simon, Gert en
ik, als belangenbehartigers van Kompassie, de ggz-doelgroep ook in de
nieuwe Cliëntenraad Sociaal Domein van Den Haag met betrekking tot de
Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.
Simon
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Lid zijn van de kerngroep van Kompassie is, zoals uit het bovenstaande
blijkt, niet mis. Er komt veel leeswerk bij kijken en werken onder tijdsdruk is geen uitzondering. Daarnaast is het belangrijk om goed van je te
laten horen in de verschillende overlegvormen waaraan we, naast de
kerngroep-overleggen, deelnemen. Niettemin kan ik zeggen dat het me
enorm goed doet om een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken
van de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij vormen immers een kwetsbare groep in de samenleving en lopen vaak tegen onbegrip aan. Geweldig om op deze manier iets voor hen te kunnen
betekenen!
Celesta Bonnet, belangenbehartiger Stichting Kompassie

Uitreiking Goed Geregeld
Op woensdag 29 januari j.l. vond de feestelijke uitreiking plaats
van ons nieuwe keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld, door
Pleun van den Dool (adviseur van PEP).
Deze onderscheiding wordt toegekend aan organisaties die met hun
vrijwilligersbeleid voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Nederlandse
Organisatie voor Vrijwilligerswerk (NOV). Gedurende de zomermaanden
heeft een werkgroep, samengesteld uit vrijwilligers en medewerkers van
Kompassie, zich gebogen over het beschreven beleid, de jaarverslagen
en procedures van Kompassie. In de praktijk kunnen veel zaken goed
gaan, maar voor het keurmerk moet dit ook terug te vinden zijn op papier. Op basis van onze ingediende zelfevaluatie heeft Pleun ons hierop
onderzocht en vervolgens verslag uitgebracht aan het NOV. Deze kwamen tot een positieve eindboordeling.

Uit het NOV-rapport: "Het materiaal en de aanvullende toelichting zien
er goed uit, en ook uit het beoordelingsverslag blijkt dat Stichting Kompassie het vrijwilligerswerk goed geregeld heeft. Vooral het vrijwilligersbeleid met de bijbehorende gespreksformulieren zien er goed uit en kunnen goed ondersteunen bij begeleiden van vrijwilligers en monitoren van
tevredenheid, behoeften en verbetermogelijkheden. Ze hebben het keurmerk Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld! dan ook zeker verdiend!”

Uitreiking Goed Geregeld
vervolg
Er is getoetst op 4 onderdelen:





Richten van het vrijwilligerswerk: onze doelen, visie en uitgangspunten met betrekking tot het vrijwilligerswerk.
Inrichten van het vrijwilligerswerk: hoe we het vrijwilligerswerk
hebben georganiseerd en welke plaats vrijwilligers bij ons innemen.
Verrichten van het vrijwilligerswerk: de uitvoering ofwel de dagelijkse praktijk van het vrijwilligerswerk.
Herinrichten van het
vrijwilligerswerk:
de evaluatie, de
tevredenheid met
betrekking tot het
vrijwilligerswerk, en
hoe we dat gebruiken
om verbeteringen aan
te brengen.

Vier jaar geleden werd Kompassie voor het eerst getoetst, óók door Pleun,
en in vergelijking met toen hebben we ons op verschillende punten
verbeterd. Er zijn bijvoorbeeld nu functieprofielen opgesteld voor de
diverse vrijwilligersfuncties, er wordt twee maal per jaar een introductiecursus aangeboden aan nieuwe vrijwilligers en er zijn voorzieningen zoals
een getuigschrift.
Het keurmerk is
weer voor vier jaar
geldig, dus we kunnen voorlopig
vooruit: tot aan
januari 2020.
In Den Haag hebben
ongeveer veertig
organisaties het
NOV-keurmerk
Vrijwillige Inzet
Goed Geregeld.

Nieuws
Psysalon over Trauma en Psychose op maandag 14 maart a.s.
Met psysalon heeft Ypsilon een nieuwe vorm van voorlichting en ontmoeting ontwikkeld voor iedereen die betrokken is bij iemand met een
kwetsbaarheid voor psychose of andere psychische kwetsbaarheid.
Op maandagavond 14 maart 2016 is het thema ‘Trauma en psychose’
Gastspreker is psycholoog David van den Berg. Hij deed onderzoek naar
het verband tussen trauma en psychose, maar ook naar PTSS en goede
behandeling. Het onderzoek biedt duidelijke uitkomsten over mogelijke
behandeling en resultaten daarvan.
Het interview zal gespreksstof en tips opleveren. Luisteren en kennis op
doen, praten met ervaren cliënten en mantelzorgers, daar gaat het om in
deze bijeenkomst.
In de bijeenkomsten wordt het
Ypsilonprincipe van de triade
gerealiseerd: cliënt, familie en
behandelaar samen aan het werk
voor betere zorg.
De avond duurt van 19:30—21:30
uur en wordt gehouden in het pand van Kompassie.
De Blauwe Plons—zondag 3 april 2016
Tijdens de NVA-Autismeweek van 2 t/m 9 april, wordt Nederland in
beweging gebracht voor Autisme. Met de zogeheten Blauwe Plons wordt
de aandacht gevestigd op het belang van bewegen en sporten voor mensen met autisme. De Blauwe Plons, waarin een surfclinic en een teakwondoclinic worden gegeven, vindt plaats op zondag 3 april, bij de
Hartbeach surfschool, aan de Strandweg 16 te Scheveningen.
Het programma start om 12:00 uur met een opening door wethouder
Baldewsingh, wethouder van
sport van de gemeente Den
Haag.
De middag eindigt om 15:30
uur.
Aanmelden kan via Soraya Samuels, consulent en beweegcoach van VTV,
via de mail s.samuels@vtvzhn.nl of telefonisch via (070) 305 19 19 of
06—11 03 20 34.
De prijs voor de surfclinic is alleen op deze dag €10,-.
De teakwondoclinic is gratis.

Nieuws
vervolg
29 maart t/m 2 april 2016 Week van de Psychiatrie naar Zelfregie
Thema: “iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”
Veel mensen leiden vanwege een psychische kwetsbaarheid een
gemarginaliseerd bestaan. Vooralsnog is er allesbehalve sprake van een
inclusieve samenleving. De huidige ontwikkelingen in de samenleving en
de zorg lijken het soms eerder moeilijker te maken om mee te doen dan
dat deze nieuwe kansen bieden.
Wat te doen? Wat zijn inspirerende ontwikkelingsrichtingen voor mensen om weer grip
op hun eigen leven te kunnen krijgen en net
als ieder ander te kunnen participeren?
Wat kunnen we samen doen om er voor te
zorgen dat de wereld echt van iedereen is?
Welke knelpunten kunnen worden weggenomen, welke denkpatronen
doorbroken, welke samenwerkings– en samenlevingsvormen ontwikkeld?
De Week van de Psychiatrie naar Zelfregie 2016 staat in het teken van
deze verkenning.
Zie verder: www.weekvandepsychiatrie.nl
Publieksdag NVvP-Voorjaarscongres—1 april 2016
Op vrijdag 1 april 2016 organiseert de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie (NVvP) een publieksdag, in het MECC te Maastricht.
De dag heeft het thema ‘Samen Beter, Beter Samen’ meegekregen.
Er is behoefte aan samenwerking en eensgezindheid binnen de ggz, bij
patiënten, hun naastbetrokkenen en behandelaars. Daarnaast willen psychiaters samenwerken met elkaar en met andere medische disciplines,
dit geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek: samenwerking binnen en
buiten het vakgebied en de landsgrenzen kan ons verder helpen.
Het volledige programma van de
publieksdag is te vinden op:
www.nvvp.net/voorjaarscongres/
publieksdag2016
Een toegangskaartje kost €25,-.
Inschrijven kan via bovengenoemde
website.
Het Landelijk Platform GGz heeft samen
met de NVvP speciaal voor bezoekers
van de publieksdag bussen van en naar
Maastricht geregeld. U kunt opstappen
vanaf Utrecht of Amsterdam.

Kompassie op de kaart
Kompassie is een onafhankelijk stedelijk steunpunt, voor
iedereen uit Den Haag met een psychische kwetsbaarheid
én hun naasten.
U wordt geholpen door ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Wij willen ons uitgebreide folderaanbod graag actueel houden en informatie ontvangen over jullie activiteiten, zodat
we onze bezoekers juist kunnen informeren en verwijzen.
Hou ons s.v.p. op de hoogte.
Gelegen in de Haagse binnenstad is
Kompassie vanuit alle richtingen zeer
goed bereikbaar.
Laan 20 bevindt zich vrijwel op de
hoek, direct naast het politiebureau
aan de Jan Hendrikstraat.
De dichtstbijzijnde halte van het
openbaar vervoer is Grote Markt.
Hier stoppen tram 6, Randstadrail 2,
3 en 4 evenals bus 25 en 130.
Loop gerust eens binnen en u wordt
verwelkomd met een kop koffie of
een kop thee.
stichting Kompassie
Laan 20
2512 GN Den Haag
T (070) 427 32 40
E info@kompassie.nl
Voor meer informatie kunt u
terecht op onze website:
www.kompassie.nl

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

