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Van het management
Op de drempel van 2017
Ofschoon Kompassie op moment van
schrijven nog op volle toeren draait,
en er weinig merkbaar is van
naderende stilte en bezinning, is dit
wel het moment om even terug te
blikken.
Het was een mooi jaar, waarin we in
de gelukkige omstandigheid waren
maar liefst drie nieuwe collega’s aan
te kunnen nemen; dit in een tijd dat
veel zorginstellingen juist collega’s in
moeten leveren.
We zijn dan ook bijzonder blij met het door de gemeente Den
Haag in ons gestelde vertrouwen. Hierdoor was het mogelijk een
aantal (nieuwe) taken stevig neer te zetten: collectieve belangenbehartiging GGz, mantelzorgondersteuning GGz en recentelijk de
informele cliëntondersteuning WMO GGz.
Daarnaast konden wij met financiële steun van Samen Sterk
zonder Stigma ook een aantal goed bezochte ontmoetingsbijeenkomsten organiseren, en een energieke nieuwe training
ontwikkelen: Aandacht voor levenskracht.
Dit alles zonder onze corebusiness uit het oog te verliezen:
de dagelijkse laagdrempelige ondersteuning in het steunpunt, aan
alle psychisch kwetsbare Haagse burgers die dat nodig hebben.
Goede voornemens
We hopen dat we in 2017 wederom kunnen bijdragen aan een
versterkte positie van psychisch kwetsbare medemensen, in
samenwerking met onze partners in het veld. Alleen gaat soms
sneller, maar samen kom je verder.
We zien het jaar met plezier tegemoet, en ik wens u, namens alle
vrijwilligers en medewerkers, fijne feestdagen en een goed 2017.
NB. Kompassie is op 2e Kerstdag gesloten, de rest van de week
kunt u gewoon bij ons terecht.
Hartelijke groet,
Jacqueline van den Bos, directeur stichting Kompassie

Vrijwilligers gezocht
Kerst is altijd vanzelf een goed moment om stil te staan bij
de inzet van onze vrijwilligers: wie waren er afgelopen jaar
actief voor Kompassie, wie zien we graag nog even terug
bij ons kerstdiner, wie moeten we zeker niet vergeten met
de kerstattentie… Ook dit jaar hebben we weer van een
aantal vrijwilligers afscheid genomen, en zijn we gezien al
onze activiteiten op het punt aangekomen dat we wel wat
extra versterking kunnen gebruiken. Zit er iets voor je bij?
Belangenbehartiger:
Naast individuele steun op maat, zet Kompassie zich in om de
positie van de GGz doelgroep in Den Haag te versterken. Signalen
worden gebundeld en onder de aandacht gebracht van zorgaanbieders en de gemeente, direct of in samenspraak met de cliëntenraden van de Haagse GGz-instellingen.

Baliemedewerker:
De baliemedewerker is het visitekaartje van Kompassie en zorgt
voor een prettige ontvangst, opdat bezoekers zich gezien en
welkom voelen.
Steunpuntmedewerker:
De steunpuntmedewerkers bieden ondersteuning aan mensen met
een psychische kwetsbaarheid, die vastlopen op het gebied van
zorg, welzijn en participatie. Vanuit eigen ervaring helpt de ondersteuner de bezoekers zoveel mogelijk de eigen regie in het leven
te behouden of te herwinnen, op alle levensgebieden.
Steunpuntversterker:
Om de continuïteit van het steunpunt te waarborgen, zijn we op
zoek naar een vrijwilliger die ruime kennis en ervaring heeft m.b.t.
GGz en zowel onze bezoekers als vrijwilligers tot steun kan zijn.
Bestuursleden:
Binnenkort verloopt de bestuurstermijn van een tweetal leden.
Daarom is Kompassie op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Bekijk de volledige profielen op onze website: Over ons/Werken bij

Even voorstellen: Denise de Weerd
Sinds 1 november 2016 heb ik
het geluk dat ik werkzaam
mag zijn bij Kompassie. Ik zie
dit als een geluk om meerdere
redenen.
Ten eerste om de organisatie;
Kompassie heeft haar authenticiteit weten te behouden in
deze roerige tijd van transities
en prestatienormen en maakt
mede daardoor het verschil
voor kwetsbare burgers die
hier over de lage drempel
stappen. Bovendien wordt
haar meerwaarde in het
Haagsche onderschreven door
de gemeente, wat we terugzien in de nieuwste taak van
Kompassie: de uitbreiding van het ondersteuningsaanbod met
onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo.
Ten tweede vanwege de organisatiecultuur; door velen omschreven
als een warm bad waar gastvrijheid, klantgerichtheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid maar ook gezelligheid vanzelfsprekende
omgangsvormen zijn. Mijn kennismaking met Kompassie voelde als
thuiskomen, zo goed is men hier in het uitdragen van de waarden.
Pas net een maand aan de slag heb ik het idee dat er al jaren zijn
verstreken, zo vertrouwd is het al.
De derde reden is de taak waar ik me aan mag wijden, in samenwerking met collega-cliëntondersteuners van MEE: het ontwikkelen
en implementeren van de onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo.
Dit is een mooie uitdaging waarbij ik kan varen op mijn ervaring en
het avontuur tegemoet kan gaan. Ik vind het leuk om onderweg te
zijn en kennis te maken met nieuwe mensen, disciplines, organisaties. Ik vind het nuttig om me te verdiepen in de veelheid aan
problematiek waar burgers onder gebukt kunnen gaan en ik vind
het fijn dat ik het contact van mens tot mens, in nauwe samenwerking met anderen, niet los hoef te laten.

Even voorstellen: Denise de Weerd
vervolg

Voordat ik aan de slag ging bij Kompassie heb ik gewerkt bij
verschillende organisaties. Hierdoor heb ik diverse afdelingen en
doelgroepen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg leren kennen.
Niet alle plekken maakten mij even vrolijk, en ook werd ik me
bewust van de veelheid aan krachten die invloed uitoefenen op de
uiteindelijke kwaliteit van zorg, zoals ervaren door cliënten.
Eén van de organisaties waar ik wel blij van werd was De Viersprong, waar ik bijna 10 jaar heb gewerkt als sociotherapeut.
Hier werden mensen behandeld die gebukt gingen onder complexe
persoonlijkheidsproblematiek.
Ik woon sinds 2014 in Den Haag (dankzij de liefde), in de Bomenbuurt en ik vind het hier zo fijn dat ik voorlopig niet meer weg wil.
Naast mijn hobby ‘werk’ zijn er nog andere dingen die ik graag
doe. Onlangs heb ik, na 20 jaar, het paardrijden weer opgepakt.
Daarnaast heb ik een moesbalkon en hoop ik deze te kunnen upgraden naar een moestuin in 2017. Met slechtere weersomstandigheden vind ik het leuk om te koken (hoewel mijn partner daar
stukken beter in is…), te lezen, te schrijven en op het strand te
wandelen. Ook ben ik altijd wel aan het studeren; zo volg ik nu de
opleiding Master Social Work, wat wel even stevig aanpoten is nu
er zoveel andere dingen te leren zijn bij Kompassie.
Een hond ontbreekt nog in mijn leven maar met de 32-urige werkweek bij Kompassie moet ik die wens nog maar even uitstellen.
First things first, de (informele) onafhankelijke cliëntondersteuning
staat klaar om opgetuigd te worden en hier zal ik in ieder geval
het komende jaar zoet mee zijn.
Lekker en verantwoord lunchen tijdens de feestdagen
Bij Brasserie UP kun je onder het motto “diervriendelijk & duurzaam” terecht voor een heerlijke lunch, een kopje koffie met wat
lekkers of een ijsje, alles bereid met eerlijke streekproducten.
Maar wat het concept uniek maakt is het team.
Hier krijgen zestien mensen een kans om hun leven, na een
moeilijke periode van verslaving, weer op de rit te krijgen.
Zij bouwen aan hun toekomst door stage en opleiding te combineren, onder begeleiding van bevoegde leermeesters.
Je vindt Brasserie UP aan de Javastraat 69a in Den Haag.
Meer informatie: www.brasserieup.nl
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Waar wij nogal eens
tegenaan lopen is dat
de kennismaking in
eerste instantie
positief verloopt,
maar eenmaal aan het werk blijkt
de samenwerking toch wat lastig te zijn.
De verwachtingen over en weer stemmen niet overeen, de
vrijwilliger komt niet goed uit de verf en/of vertoont gedrag waar
de organisatie niet goed raad mee weet. Daarom hebben we de
handen ineen geslagen en samen een workshop ontwikkeld. Wij
hopen hiermee meer bekendheid, begrip en daarmee ook meer
mogelijkheden te creëren voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Uiteindelijk is iedereen immers gebaat bij een
succesvolle en blijvende match.

Programma
•
•
•
•

Kennismaking
De ideale vrijwilliger
Psychische kwetsbaarheid
Gedrag op de vrijwilligersplek
- Pauze –

• Wel of niet werken met een
kwetsbare vrijwilliger?
• Adviezen
• Openstaande vragen
• Afsluiting

… psychisch kwetsbare vrijwilligers
vervolg

Op donderdag 24 november jl. hadden we voor het eerst een
groepje belangstellenden weten te verzamelen; overwegend
vrijwilligerscoördinatoren uit Den Haag en zelfs Rotterdam.
Het werd een afwisselende bijeenkomst, die door de deelnemers
positief werd beoordeeld. Alleen waren we het er unaniem over
eens: we wilden teveel in te weinig tijd.
De volgende (en dus iets langere) workshop staat reeds gepland:
donderdag 26 januari 2017, 14:00—17:00 uur bij PEP.

Het begint al aardig vol te lopen. Dus wil je erbij zijn? Stuur dan
een mailtje naar m.vogel@kompassie.nl of bel (070) 427 32 40.
Leuke bijkomstigheid is dat Kompassie de workshop in afgeslankte
versie nog een keer kon geven aan 25 medewerkers van stichting
Mara: een organisatie die, samen met vrijwilligers, projecten opzet
voor kwetsbare groepen in de samenleving. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is en dat verbondenheid tussen
mensen van levensbelang is. Klinkt als Kompassie.
Zij hielden op 7 december een teamdag en deden diverse Haagse
organisaties aan. Begin van de middag arriveerden zij bij Kompassie. Na koffie of thee, en een workshop-op-maat, trokken zij weer
verder. Naar broeder Frans en zijn honderden kerststallen, in het
Stadsklooster op het Westeinde.

Actie voor non-stop winteropvang
Het wordt winters en koud, het aantal daklozen in ons land is
sinds 2009 met 74% gestegen en de nachtopvang is in Nederland
alleen permanent toegankelijk voor daklozen met een zorgpas.
Honderden daklozen zonder zo’n pas slapen ’s nachts op straat.
Alleen bij vorst, als de winterregeling ingaat, kunnen zij zonder
pas terecht in de nachtopvang.
Een doorlopende winterregeling is humaner dan een temperatuurgebonden regeling. Mensen hebben het hele jaar door recht op
voedsel, kleding en onderdak.
Daarom voerden medewerkers en vrijwilligers van stichting Straat
Consulaat, extra warm aangekleed met wanten en mutsen, op
dinsdag 6 december van 12:00 tot 14:00 uur actie bij het standbeeld van Haagse Harry, op de Grote Markt. Ook Haagse Harry
kreeg een warme muts en sjaal van de actievoerders.
“Wij hebben het lekker warm, Harry is lekker warm aangekleed,
nu nog een warm bed voor de daklozen, in ieder geval in de winter.”
Tijdens de actie maar ook online kon er een petitie worden
getekend. Deze is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, in
de hoop dat de raad gaat lobbyen bij de landelijke politiek.

Start nieuwe lotgenotengroep ADF
Je zal er maar mee zitten:
Niet meer de straat op durven
Altijd maar piekeren,
over werkelijk alles.
Je sociale leven zien afbrokkelen, of
in blinde paniek raken, zomaar,
zonder echte reden….
Op 7 maart start er een nieuwe lotgenotengespreksgroep in Den
Haag. Voor volwassenen met angstklachten, zoals paniekstoornis,
specifieke angsten en sociale fobie.
Angstproblemen heb je nooit alleen. Het kan zo dwingend zijn dat
je hele gezin eronder lijdt. Alle reden om jezelf dit te gunnen.
Want je bent ook niet alleen: in de groep ontmoet je mensen die
tegen dezelfde problemen oplopen. Door ervaringen te delen ervaar je steun, begrip en herkenning en krijg je praktische tips om
je angst de baas te worden. Twee getrainde ervaringsdeskundigen
begeleiden de groep.
De kosten bedragen € 25,- voor vijf bijeenkomsten, inclusief koffie
of thee. Om deel te nemen is het nodig lid te worden van de ADF
stichting. Door dit lidmaatschap kan je meteen gebruik maken van
alle faciliteiten van de ADF stichting, waaronder online hulp en
advies en doorverwijzing naar gespecialiseerde therapeuten.
De groep start bij voldoende aanmeldingen.
Voor bijeenkomsten op korte termijn is later instromen mogelijk.
Locatie:
Stichting Kompassie, Laan 20, 2512 GN Den Haag
Data en tijd:
07-03, 04-04, 02-05, 06-06, 27-06, van 19:00—21:30 uur.
Meer informatie en aanmelding:
Website: www.adfstichting.nl
Email: info@adfstichting.nl
Telefoon: 0900 2008711

Kerstuitjes
Elk jaar brengt MSS Den Haag een
overzicht uit van leuke activiteiten
rond de feestdagen in regio Den
Haag. Je kunt het volledige overzicht
bekijken via www.ongekendhaags.nl
Bij deze een kleine selectie …

Royal Christmas Fair
Van donderdag 15 t/m vrijdag 23
december is de Royal Christmas Fair te
vinden op het Lange Voorhout. Met glühwein, winterse vachten, flammkuchen,
houtsnijwerk en allerhande kerstwaar.
http://royalchristmasfair.nl/
Kerstvakantie in Den Haag
De leukste tips voor rond de feestdagen.
https://denhaag.com/nl/kerstvakantie
Diverse activiteiten aan de Grote Markt
Kijk voor meer informatie op www.gmdh.nl
Kerst mis– en concertenaanbod
Kijk voor meer informatie op www.kerkindenhaag.nl

Winterparadijs Scheveningen
Schaats– en ijspret voor jong en oud, vanaf 3 november 2016 t/m
15 januari 2017, op het Kurhausplein.
http://www.cooleventscheveningen.nl
Vreugdevuur Scheveningen Noorderstrand
Van 27 t/m 31 december vinden de voorbereidingen plaats, waarbij de strijd wordt aangegaan met de Zuiderburen op Duindorp.
http://www.vreugdevuur-scheveningen.nl
En tot slot: de Nieuwjaarsduik
Op 1 januari om 12:00 uur op het strand bij de Pier.
https://www.unox.nl/nl/event/nieuwjaarsduik

Nieuws
Lancering MIND
Op 23 november jl.
vond de eerste
publieksdag plaats van
MIND Nederland.
Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen
die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen ze door
informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren
en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties,
maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en
donateurs. MIND is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het Landelijk Platform GGz.
Er is veel informatie te vinden op de website: www.wijzijnmind.nl.
Voorstelling PAAZ
In 2012 verscheen
het boek PAAZ, van
Myrthe van der Meer,
over de belevenissen
van Emma.
Emma wordt
opgenomen op de
psychiatrische
afdeling (paaz) van
een ziekenhuis en er
is één ding dat ze zeker weet: hier is een fout gemaakt. Ze heeft
namelijk een leuke baan, een geweldige vriend en een goed leven,
dus dat ze dood wil kan toch geen probleem zijn?
Het is het begin van Emma’s zoektocht door de absurde wereld
van de psychiatrische kliniek, met alle regels, pillen, diagnoses,
therapeuten en onverwachte vriendschappen.
‘PAAZ’ is een zoektocht naar de uitgang, maar boven alles een
zoektocht naar jezelf.
Van dit populaire boek is nu een toneelvoorstelling gemaakt.
PAAZ speelt van januari t/m april 2017 in ruim 60 theaters.
Kijk voor meer informatie en speeldata op www.solostories.nl.

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

