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Van het management
Ontmoeting met de ander
Op tijd in contact komen met de Haagse
burger met een psychische kwetsbaarheid is een wens van onze medewerkers
en vrijwilligers.
Ook uit de laatste gegevens blijkt helaas
dat men toch te lang wacht of aarzelt
om op zoek te gaan naar ondersteuning
in de stad. Als men bij ons binnen stapt
zijn de problemen vaak al groot en
urgent. Ook weten nog te weinig
burgers dat er een ruim en divers
aanbod van ondersteuning is in Den Haag.
Wij hopen echt dat burgers aangemoedigd worden om vrijblijvend
in gesprek te gaan met ons en onze collega-organisaties in de
stad.
In gesprek met de ander
Tijdens het eerste gesprek met de bezoekers, het kennismakingsgesprek, willen wij werken vanuit de vraag: “Hoe ervaart u uw
kwaliteit van leven?”. Zodat we samen met de bezoeker kunnen
verkennen waar de wens en behoefte aan ondersteuning ligt en
wij op zoek kunnen gaan naar aanbod dat passend is.
Wij sluiten daarbij graag aan bij het landelijk programma ‘Mijn
Kwaliteit van Leven’.
Meer info: www.mijnkwaliteitvanleven.nl
Onze familiecoaches in de Stadskrant
Eind mei verschijnt er een mooi artikel in de Stadskrant, waarin
twee van onze familiecoaches worden geïnterviewd.
De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Den Haag. Eens in
de 4 weken wordt de Stadskrant samen met de Posthoorn gratis
huis aan huis bezorgd. De Stadskrant is ook los te krijgen in alle
bibliotheken, wijk- en dienstencentra, het Den Haag Informatiecentrum en alle stadsdeelkantoren.
Hartelijke groet,
Jacqueline van den Bos, directeur stichting Kompassie

Coach aan de keukentafel
Om goed beslagen ten ijs te kunnen komen als vrijwillige
Onafhankelijke Cliëntondersteuner (OCO) WMO bij Kompassie, hebben al deze vrijwilligers en de coördinator een
training gevolgd: Coach aan de keukentafel. Deze training
werd ons aangeboden door Zorgbelang Zuid-Holland.
In vijf bijeenkomsten werd stil gestaan bij en geoefend met een
aantal zaken die van belang zijn in het OCO WMO-traject, zoals
het perspectief van de cliënt, oefening in coachende vaardigheden
en gesprekstechnieken, inhoudelijke kennis van de WMO en het
opstellen van een ondersteuningsplan.
Leuke bijkomstigheid was dat stichting Voorall, die ook deze vorm
van ondersteuning biedt, zich met 3 cursisten bij ons aansloot.
Voorall werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag.
Het was een prettige groep om mee te werken en te oefenen.
Sommige cursisten hadden zelf aan den lijve ondervonden hoe het
is om een WMO-aanvraag te doen, en met welke obstakels je te
maken kunt krijgen. Uiteraard is dit waardevolle ervaringskennis,
waarmee zij de menen die bij ons aankloppen voor Cliëntondersteuning WMO goed kunnen bijstaan. Het was ook leuk om kennis
te maken met de mensen van Voorall, de situaties waar zij mee te
maken krijgen komen sterk overeen met die van Kompassie.
Er werd veel aandacht besteed aan communicatie en gespreksvoering, vaardigheden die elke vrijwilliger van Kompassie vaak al
‘als vanzelf’ in huis heeft. Toch is het waardevol om daarin
bevestigd te worden. Ook leverde de training weer nieuwe inzichten op, die in het dagelijks leven in contact
met anderen eveneens van pas kunnen
komen. Eén van deze eyeopeners was
bijvoorbeeld het geven van positieve complimenten, het feit dat je iemand ter motivatie
beter kan complimenteren met de inspanning
die hij toont dan het talent dat hij of zij nu
eenmaal bezit.
Wilt u meer weten? Neem contact op met
Denise de Weerd, d.deweerd@kompassie.nl
of 06—43 96 80 53.

Werkbezoek GIDS GGZ info
Woensdag 29 maart j.l. hadden wij GIDS GGZ info op
bezoek, onze collega’s uit Delft. GIDS is een cliënt gestuurd
laagdrempelig informatieloket voor de geestelijke gezondheidszorg. Het is te vinden aan de Van Bleyswijckstraat 91
te Delft, maar GIDS houdt ook spreekuren in het Westland.
De medewerkers zijn allen ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij
geven gratis advies en informatie over tal van onderwerpen
betreffende de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie, en
verzorgen bijvoorbeeld ook rondleidingen op het Sint Joris-terrein
voor scholen. GIDS GGZ info maakt deel uit van DOEL, dat zich
richt op de participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. DOEL is op haar beurt onderdeel van GGZ Delfland.
Na een korte algemene kennismaking, wisselden we met elkaar in
groepjes van gedachten over een aantal stellingen:

Het hebben van eigen GGz-ervaring is een voorwaarde om te
kunnen werken in een GGz-steunpunt

Behoort een bezoeker niet tot de doelgroep, dan helpen wij
diegene niet

Je bent pas een goede cliëntondersteuner als de bezoeker
tevreden en goed geholpen de deur uit gaat

Wij kennen in ons steunpunt eigenlijk geen grenzen

Onze doelgroep weet ons goed te vinden

Je kunt alleen een bezoeker helpen als je je goed voelt

Je hebt een opleiding of training nodig om dit vrijwilligerswerk goed te kunnen doen

Wat is je favoriete taak en waarom
Het was leuk om te merken hoe vaak we het met elkaar eens
waren en hoeveel herkenning er over en weer was. Waarin we
van elkaar verschillen is met name de aanwezigheid van beroepskrachten. GIDS draait volledig op ervaringsdeskundige vrijwilligers, op afstand is er een beroepskracht van DOEL beschikbaar.
Dat maakt het des te meer belangrijk dat de vrijwilligers het
onderling goed kunnen vinden en op elkaar kunnen bouwen.
We hopen in de toekomst nog veel van elkaar te kunnen leren.

Maak kennis met José
Per 1 mei begin ik bij Kompassie als ondersteuner op het steunpunt; met donderdag en vrijdag als vaste dagen. Mijn rol is vooral
gericht op het ondersteunen van bezoekers van Kompassie bij het
voeren van de zogenaamde keukentafelgesprekken. Denise de
Weerd en ik zullen daarbij nauw samenwerken.
Afgelopen jaar
was ik al regelmatig
aanwezig op vrijdag
en heb ik de
positieve en
energieke sfeer
kunnen proeven.
Daardoor ben ik
al een beetje
bekend bij
Kompassie en heb
ik veel zin om te
gaan beginnen.
Naast het werk bij
Kompassie werk ik voor twee dagen bij de Haagse Hogeschool.
Daar ben ik docent bij de studierichting Social Work. De studieonderdelen waar ik aan verbonden ben hebben betrekking op het begeleiden van mensen, individueel en in
groepen.
Buiten het werk ben ik moeder van twee kinderen: Thies (19) en
Evi (17). Ik ben getrouwd met Wiebe en woon in Delft. Als ik tijd
over heb vind ik het fijn om te wandelen, de kroeg in te gaan met
vriendinnen en om te lezen. Met een historische roman kan ik me
goed ontspannen. Ik ben nu bezig met De Koffiedief en dat is
zeker een aanrader als je van geschiedenis houdt.
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten,
José Kouwenhoven

‘Mag ik uw aandacht’ - voor levenskracht
In 2016 kon Kompassie met financiële steun van Samen Sterk zonder
Stigma een erg geslaagde pilot-training organiseren voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid die al wat verder in herstel zijn:
‘Aandacht voor levenskracht’. Doel van deze training was inspiratie en
energie krijgen, eigen kracht ervaren. Samen gingen we op zoek naar
een antwoord op de vraag “Wie ben ik los van de aandoening?”.
Onze ervaringen, bevindingen, praktische tips, adviezen en globale
lesopzet hebben we vervolgens gebundeld in een werkboek.
Dit jaar zullen we, wederom met financiële steun van Samen Sterk
zonder Stigma, de training en het werkboek op een aantal plekken in
het land persoonlijk komen promoten.

Presentatiebijeenkomst
‘Mag ik uw aandacht’ is een presentatiebijeenkomst, waarin we onze
opzet en ervaringen met de pilot zullen delen.
Deelnemers ervaren zélf wat de diverse oefeningen en opdrachten
teweeg kunnen brengen, evenals het plezier en de energie die het op
kan leveren.
Het enthousiasme van de trainer(s) en van de cursisten, die
hebben meegewerkt aan de pilot, dragen hier aan bij.

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor andere
(cliënten-)organisaties, die overwegen om een
vergelijkbare training aan te gaan bieden.

Programma
Tijdens de presentatiebijeenkomst krijgen
deelnemers enkele oefeningen en opdrachten
aangereikt, die afkomstig zijn uit de diverse
themalessen (bv. taal, fotografie, gezond leven,
spiritualiteit).
Deelnemers krijgen ook concrete adviezen mee, zoals:

wat is een goede les

wat is een goede gastdocent

wat is de kernboodschap (per thema)

wat kan de les aan persoonlijk inzicht en concrete handvatten
opleveren.
Na afloop van de bijeenkomst krijgen de deelnemers het werkboek
uitgereikt

Meer informatie of aanvragen?
Indien u belangstelling heeft voor een presentatiebijeenkomst voor
uw organisatie en/of bij u op locatie, neem dan contact op met
Miranda Vogel.
Kompassie
Laan 20,
2512 GN Den Haag
Telefoon: (070) 427 32 40
Mobiel: 06—81 71 96 00
Mail:
m.vogel@kompassie.nl

Voorlichting kinderen de Bokkefort
Kompassie geeft al enige tijd voorlichtingen, presentaties en
workshops. Uiteraard vertellen we dan graag wat Kompassie
zoal doet en kan betekenen voor Haagse burgers met een
psychische kwetsbaarheid. Maar soms houden we dit verhaal
kort, en focussen we ons vooral op het leven met een psychische kwetsbaarheid; welke impact heeft dit op je en wat is
dan voor de ander handig om te doen (of te laten).
Voorlichting aan professionals, studenten, burgers, loketmedewerkers of politieagenten-in-opleiding.
Maar nog nooit eerder hadden we voor een groep kinderen gestaan.
We waren dan ook blij verrast toen een kinderwerker uit Houtwijk
ons vroeg of wij iets konden komen vertellen aan de kinderen uit de
wijk. Zij werden steeds vaker geconfronteerd met buurtbewoners die
zich wat vreemd gedroegen, in het park of op straat. Daar voelden
deze kinderen zich niet prettig of zelfs angstig bij en ze wisten niet
goed wat ze er mee aan moesten. Voor ons een hele uitdaging om
een ‘lesje op maat’ te maken, waar we met de hele voorlichtingsgroep goed voor zijn gaan zitten.
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Het werd een vrolijk
en interactief uur.
En over stigma en
vooroordelen
gesproken:
kinderen zijn dus
blijkbaar heel goed
in staat om met interesse naar ons
verhaal te luisteren.
Ook hebben zij al
heel wat wijsheid in
huis als het gaat om
psychisch kwetsbare
mensen.

“Denk je dat deze keurige mensen de ouders kunnen zijn van zo’n
vreemde figuur?” “Ja, alles kan”.

Voorlichting kinderen de Bokkefort
vervolg

En aan het adres van onze ervaringsdeskundige voorlichtster:
“Toen je de eerste keer vertelde over wat je is overkomen, was je
toen geraakt?”
Onze missie is grotendeels geslaagd. De kinderwerker heeft de
kinderen achteraf gevraagd wat ze nu denken als ze weer zo’n
vreemde figuur zien in het park. Ze gaven aan dat ze nu niet
alleen maar denken “dat is een gek’’, maar “dat is misschien
vroeger een agent geweest” of “dat is een papa van iemand”.
De ‘psychiatrisch patiënt’ heeft een gezicht gekregen.
Wél hadden de
kinderen nog
meer behoefte
aan hele praktische tips, dus
wat moeten ze
Even lekker
gek doen
doen (of niet)
als ze zo
iemand
tegenkomen.
Deze tips
werden deze
keer geleverd
door de wijkagent en
iemand van
het Politieprogramma
Parnassia, die ook bij de bijeenkomst aanwezig waren.
De volgende keer zullen we hier zélf meer aandacht aan besteden.
Want die volgende keer gaat er wat óns betreft wel komen, er zijn
genoeg wijken en genoeg kinderen in Den Haag...

Interesse? Neem contact op met Miranda Vogel,
via m.vogel@kompassie.nl of (070) 427 32 40.

Nieuws
Informatieavond trauma en dissociatie in Leiden
Nog geen 10 minuutjes treinen vanaf Den Haag Centraal en je
bent in Leiden. Zonder meer een mooi stadje.
Extra reden om hier naartoe te reizen zijn de voorlichtingsavonden
die af en toe in de Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade 24
worden georganiseerd. Op maandag 15 mei wordt hier van 19:30
tot 21:30 uur informatie gegeven over Trauma en Dissociatie.
Schokkende gebeurtenissen kunnen iemand nog jaren na dato
blijven achtervolgen. Soms ontstaat een post-traumatische stressstoornis (PTSS). Eén van de kenmerken hiervan is dissociatie, een
ernstige verstoring van het bewustzijn.
Een medewerker van GGz Rivierduinen legt uit hoe een trauma
ontstaat en hoe dit behandeld kan worden. EMDR is een mogelijke
behandelmethode. Ervaringsdeskundigen van het GGz Informatiepunt vertellen over hun ervaringen met trauma en dissociatie, en
geven tips hoe je ermee om kunt gaan.
Last Man Standing—300 palen, 600 voeten, 1 uitdaging
Stel je voelt je
depressief en je
moet maanden
wachten op hulp.
Of je kind heeft
hulp nodig en je
moet wachten.
De wachtlijsten in
de psychische
hulp zijn veel te
lang.
Om aandacht te vragen voor de gevolgen van deze veel te lange
wachtlijsten, gaan op 24 juni a.s. 300 mensen op een paal staan
in het Markermeer (bij Hoorn). Zij proberen dit maximaal 6 uur vol
te houden. Er zal één iemand als laatste overblijven: de Last Man
Standing. Schrijf je in en zamel zoveel mogelijk geld in bij vrienden en familie voor dit goede doel. Doe je mee?
Meer informatie en inschrijven: www.lastmanstanding.nl

Nieuws
vervolg

Informatieavond over Autisme en Wonen
Op donderdagavond 11 mei organiseert het AIC (Autisme Informatie Centrum) een thema-avond over Autisme en Wonen, in het
gebouw van Kompassie. Op deze avond presenteren twee organisaties zich die zich met autisme en wonen bezighouden.
Stichting Anton Constandse heeft als doel ondersteuning te bieden
aan mensen met een psychische aandoening, zodat zij met succes
en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar eigen
inzicht in een omgeving die daarbij past. Spreker namens Anton
Constandse is Mario Scheper.
Capito wonen, biedt een unieke combinatie van woonbegeleiding,
studiebegeleiding én leefbegeleiding, waarbij je door één persoonlijk begeleider wordt ondersteund op het gebied van wonen,
studeren en leven. Dit zorgt voor duidelijkheid, overzicht en het
constructief kunnen toewerken naar (grotere) zelfstandigheid en
een diploma. Spreker namens Capito wonen is Maaike van Eijk.
De avond start om 19:30 uur.
De toegang is gratis en
aanmelden is niet noodzakelijk.
Naomi’s geheim
Een kijktip voor iedereen die
de tv-uitzending op 9 april
heeft misgelopen.
Naomi (17) neem voor het
eerst haar vriend Sam mee
naar haar moeder. Spannend,
aangezien haar moeder niet
alleen psychotisch is, maar ook
drugs gebruikt. Maar Naomi
heeft besloten dat ze zich niet
meer voor haar achtergrond
wil schamen.
Een portret van de stoere
Naomi die ze dankzij de steun
van de mensen om haar heen
is geworden, en een hommage
aan hoop en liefde.
Kijk: www.npo.nl/zapp-echt-gebeurd/09-04-2017/KN_1690327

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

