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 Nieuwsbrief 

Haagse Crisiskaart 



Vooroordelen rond arbeidsparticipatie 

De positie van Haagse burgers met  
psychiatrische problematiek blijft een  

belangrijk aandachtspunt voor Den Haag.  
De bekendheid met de behoeften, wensen en 
dromen van onze doelgroep is noodzakelijk 

om nader tot elkaar te komen. Velen willen 
dolgraag participeren en doen dat naar  

vermogen, vaak ook door zich in te zetten als 
lotgenoot, vrijwilliger of maatje. Maar een betaalde baan blijft het 
uitgangspunt. Wij willen graag ons steentje bijdragen om in  

gesprek te gaan over het leven met een psychische kwetsbaar-
heid. Wij kunnen met u en uw medewerkers een dialoogsessie  

organiseren in uw bedrijf en dat doen wij samen met onze  
ervaringsdeskundigen die uit eigen ervaring veel antwoorden  
hebben op uw vragen.  

Heeft u of uw organisatie interesse in een voorlichting of een  
dialoogsessie? Stel uw vraag via j.vandenbos@kompassie.nl 

Op zoek naar enthousiaste huisartsen! 

Op tijd in contact komen met de Haagse burger met een psychi-

sche 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 onder-

steuning in de stad. Als men bij ons binnen stapt zijn de  
problemen vaak al groot en urgent.  

Wij zijn op zoek naar enthousiaste huisartsen en/of POH mede-
werkers die met ons de samenwerking willen aangaan. In het  
kader van preventie willen wij op diverse locaties in de stad onze 

ondersteuning zichtbaar maken en wellicht kunnen wij voor uw 
praktijk en patiënten van betekenis zijn.  

Wilt u meer weten over onze aanpak en plannen?  
Neem contact op met m.vogel@kompassie.nl 
 

De zon komt al regelmatig door, namens alle medewerkers en 
vrijwilligers wens ik u een fijne zomer toe. 

 
Jacqueline van den Bos, directeur stichting Kompassie 

 Van het management 

mailto:M.vogel@kompassie.nl


       Afscheid Mieke  Groenendijk

Woensdag 25 april was het zover en moesten we afscheid nemen 

van ‘Onze Mieke’. Na 6 jaar trouwe en onvermoeibare inzet als  
begeleider bij Kompassie had zij besloten met pensioen te gaan. 

Voor ons wel even slikken, want zowel bezoekers, vrijwilligers als 
medewerkers waren gehecht aan ‘die met dat korte grijze haar’.  

Om de middag wat luister bij te zetten hadden we de steun  
ingeroepen van de Haage kunstenaar, muzikant en dichter  

Dennis Wijmer. Op basis van een mooi lijstje aan karakteristieken 
had hij een op het lijf geschreven lied voor Mieke gemaakt, en dit  

metersbreed uitgeschreven en uitgetekend. Wat liedjes vanaf 
bouwjaar 1954 maakte de sfeer compleet. 

 
In ruil voor haar 
nieuwe behang  

heeft Mieke ons  
drie nieuwe  

bewoners  
geschonken.  
Het zijn Sip,  

Troost en Kracht.  
De ultieme  

verbeelding van 
Kompassie.   
Dus als je in de 

buurt bent: breng 
ze gerust even een 

groet.  
  
 



Avond over Angst 

Op dinsdag 5 juni van 17:00 – 19:00 uur organiseert Kompas-

sie een bijeenkomst over angst. Deze is bedoeld voor mensen met 
angst én hun naasten. Gezien het tijdstip zorgen we dat er brood-

jes klaarstaan. De bijeenkomst wordt begeleid door Stefan  
Sandifort van Indigo Preventie. 
 

Onderwerpen die deze avond aan bod komen: 
 Je leert welke meest voorkomende angsten er zijn 

 Je leert hoe je er praktisch mee om kunt gaan 
 Er wordt stil gestaan bij hulp vragen: wel of niet doen? 
 Je leert wat je als naaste wel of juist niet kunt doen 

 Je ontdekt waar je nog meer terecht kunt met angstklachten 
 

Deelname is kosteloos, maar het aantal plekken is beperkt, dus 
meld je bijtijds aan: dit kan bij Henriëtte van de Pol, 
h.vandepol@kompassie.nl 

Of 06—10 80 99 94. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Adres: 
    Laan 20, Den Haag 

mailto:h.vandepol@kompassie.nl


Hallo,  

Ik ben Hester, en ben begin april bij 
Kompassie komen werken.  

Als coördinator onafhankelijke  
cliëntondersteuning richt ik mij  
vooral op het ondersteunen van  

bezoekers die een beroep doen op 
de Wmo (Wet Maatschappelijke  

Ondersteuning). Het proces, vanaf 
de Wmo aanvraag tot het verkrijgen 
van de juiste ondersteuning, kan 

soms vragen met zich mee brengen. 
Dan is het prettig als er iemand met 

je meedenkt, adviseert en onder-
steunt. Samen met de vrijwilligers, 

die veel kennis en ervaring hebben, proberen we de bezoekers zo 

goed mogelijk bij te staan.  
 

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest bij Stichting Anton 
Constandse, waar ik verschillende functies heb gehad. De laatste 

vijf jaar ben ik ambulant begeleider geweest waarbij ik mensen 
met een psychische kwetsbaarheid ondersteuning bood, gericht op 
het versterken van de eigen kracht en deelname aan de maat-

schappij.  
 

De wijze waarop de bezoekers van Kompassie worden benaderd 
vind ik heel bijzonder. De ervaringsdeskundige vrijwilligers zijn 
betrokken en geduldig; zij geven de bezoekers de aandacht die ze 

nodig hebben. Daarnaast hebben ze veel kennis in huis. Ik heb in 
korte tijd al veel geleerd van hen! 

 
Ik woon al bijna 25 jaar in Den Haag en ga er voorlopig ook niet 
weg. Deze mooie stad achter de duinen is veelzijdig en heeft voor 

elk wat wils. Natuur en cultuur, ik vind het in mijn stad Den Haag. 
De zomer komt er aan dus ga ik weer op zoek naar mooie muzika-

le evenementjes, of ik zoek de rust op met een wandeling door de 
prachtige Haagse duinen. 
 

Tot ziens bij Kompassie! 

                   Even voorstellen: Hester
           



 Crisiskaart Den Haag 

Voor momenten waarop het niet goed met je gaat en je zelf niet 

kunt zeggen wat je nodig hebt is de crisiskaart ontwikkeld. Een 
crisiskaart is een kaart op bankpasformaat waarop staat wat  

gedaan dient te worden en wat vooral niét, op het moment dat je 
in crisis raakt of dreigt te raken. Het is een soort 
‘gebruiksaanwijzing’.    

 
Een crisiskaart kan je als kaarthouder een veilig gevoel geven:  

“Ik durf weer de straat op nu ik een crisiskaart bij me draag”.  
Ook voor  een veilig gevoel en gemoedsrust van familie en naas-
ten heeft de crisiskaart een belangrijke functie.  

 
Een crisiskaart maak je in 

gesprek met een onafhan-
kelijk persoon, niét iemand 
die je behandelt.  

Er gaan meerdere  
gesprekken aan vooraf 

waarin je teruggaat naar 
voor jou moeilijke  

momenten. Wat had je 
toen graag anders gewild? 
En hoe? Wie uit je netwerk 

kun je hier bij betrekken? 
 

Wanneer je meer zelfregie 
ervaart, verbetert dat vaak 
je gevoel van eigenwaarde 

en vermindert je angst.  
De crisiskaart is een middel 

om te komen tot zelfregie, 
geen doel op zich.  
De persoonlijke één op één 

gesprekken zijn ook een 
middel om te komen tot 

zelfregie, ook als ze niet 
leiden tot een kaart. 
 



Je kon voor het maken van een crisiskaart altijd al bij Kompassie 

terecht. Maar nu heeft Kompassie een subsidie gekregen van 
ZonMW, zodat we hier meer tijd voor kunnen vrijmaken en meer 

bekendheid kunnen geven binnen Den Haag aan dit waardevolle 
hulpmiddel. Opdat meer mensen die hiermee geholpen zouden 
kunnen zijn van de mogelijkheid af weten. 

 
Heb je interesse? Of wil je eerst  

komen praten om te kijken of het 
iets voor je is?  
Dan ben je welkom bij Kompassie. 

Getrainde vrijwilligers met ervaring 
in de GGz en medewerkers staan 

voor je klaar om met je in gesprek 
te gaan.  
 

Neem contact met ons op via  
(070) 427 32 40 of stuur een  

mailtje naar info@kompassie.nl. 
 

Je kunt ook (eerst) een kijkje nemen op de landelijke website van 
de crisiskaart: www.crisiskaart.nl 
 

                  Crisiskaart Den Haag 

          vervolg 

Ben je ondersteuner of begeleider en denk je dat  

(een gesprek over) een crisiskaart kan passen bij 
een van je cliënten?  

Je bent welkom bij Kompassie.  
 

Ook geven we graag vrijblijvend voorlichting op  
locatie aan een groep mensen met mogelijk  

interesse in de crisiskaart.  
Zie je hiervoor mogelijkheden?  

Neem dan contact op met Miranda Vogel,  
tel. 06—81 71 96 00 of mail naar 

m.vogel@kompassie.nl  

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwu9blv4zbAhXFGewKHSjKB_4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fl1.nl%2Fl1-radio-over-de-crisiskaart-voor-een-psychische-crisis-15265&psig=AOvVaw1fsXOlp6p8183xH-DRhGnR&ust=1526637978213594
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 Mantelzorgcafé op 31 mei 

Speciaal voor de mantelzorgers GGz, die de zorg dragen voor een 

psychisch ziek familielid of voor een naaste, organiseert Kompas-
sie op 31 mei het tweede mantelzorgcafé van 2018.  

Ditmaal is het thema ‘Kleurbewust. Maak je kracht zichtbaar!’  
 
De workshop ‘Kleurbewust. Maak je kracht zichtbaar!’ wordt 

verzorgd door Jolanda Moerings van het gelijknamige bedrijf.  
Individueel of samen genieten van een kleuradvies voor kleding is 

het leren ontdekken welke kleuren het beste bij je passen, en 
heeft als fijne bijkomstigheid dat kleuren beter combineren én dat 
met minder kleding meer mogelijk is. Kleuren maken je kracht 

zichtbaar. De missie van Jolanda is ‘Laat zien wie je bent!’ 
De workshop wordt in spelvorm gegeven en nodigt uit om met 

aandacht naar elkaar te kijken.  
Als deelnemer krijg je positieve en interessante tips. 

Zoals inmiddels een goede gewoonte is bij het Kompassie GGz 

Mantelzorgcafé staat er van te voren een lichte maaltijd klaar.  
 
Het programma 

18:00 uur: inloop, met lichte maaltijd. 
19:00 uur: start workshop 

21:00 uur: napraten, met een drankje. 
 
Locatie 

Kompassie, Laan 20, Den Haag 
 

Deelname aan deze avond is kosteloos, maar aanmelden is wel 
noodzakelijk. Dit kan per mail bij Rita van Maurik via 
r.vanmaurik@kompassie.nl. 



     Meer capaciteit voor mantelzorg  

Herinner je je deze nog!?! 

Mei 2016 stelde de gemeente Den Haag ons in de gelegenheid 

meer aandacht te schenken aan mantelzorgers, die de zorg  
dragen voor een psychisch ziek familielid of naaste, door budget 

vrij te maken voor een coördinator Mantelzorg GGz.  
Inmiddels twee jaar en vele ervaringen verder is gebleken dat  
deze mantelzorgondersteuning in een grote behoefte voorziet. 

En wel dusdanig dat de gemeente het ons opnieuw financieel  
mogelijk maakt een extra medewerker voor dit project voor drie 

dagen per week aan te stellen. Zij start 1 juni en zal zich de  
volgende nieuwsbrief uitgebreid voorstellen.  
 

 
 

Grotere locatie, ruimere openingstijden en meer projecten. Maar 
in de kern is er helemaal niets veranderd. Dat stelt ons gerust. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Artikel uit de Elandkrant, omstreeks 1998.  



Nieuws 

MIND Korrelatie 

Korrelatie, de landelijke 
hulplijn voor álle mensen 

met psychische en psycho-
sociale problemen, gaat 
voortaan verder onder de 

naam MIND Korrelatie.  
Iedere werkdag van 9.00 

uur tot 18.00 uur staan er  
professionele hulpverleners klaar om mensen bij hun problemen te 
adviseren, te ondersteunen en indien nodig door te verwijzen.  

Telefonisch maar ook via WhatsApp, chat of mail.  
De hulpverleners zijn zo opgeleid dat ze binnen een half uur het 

probleem weten te duiden. Samen met de hulpvrager gaan ze op 
zoek naar een passende aanpak, zodat de hulpvrager zelf verder 
kan. Indien nodig worden mensen doorverwezen naar de reguliere 

zorg. De nieuwe website biedt niet alleen hulp, maar ook veel  
informatie over psychische en psychosociale problemen.  

Voor meer informatie en hulp: www.mindkorrelatie.nl 
 

Haags promofilmpje Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
Iedere Hagenaar kan rekenen op 
hulp van deskundige cliënt-

ondersteuners Wmo. Zij denken 
mee, helpen bij aanvragen of gaan 

mee op gesprek. Toch is nog niet 
elke Haage burger op de hoogte  
van deze mogelijkheid. Daarom 

heeft de gemeente Den Haag een 
promo-filmpje gemaakt, waarin  

onder andere één van onze  
bezoekers (inmiddels vrijwilliger)  
te zien en horen is. Bekijk het  

verhaal van Ertugrul, die er zelf niet 
meer uit kwam en via één van onze 

cliëntondersteuners verder werd  
geholpen:  
https://youtu.be/_rPKWZlXiTg 
 

http://www.mindkorrelatie.nl


Informatieavond Psychische problemen heb je niet alleen!  

Voor Welzijn organiseert hierover een informatieavond, op  
donderdag 14 juni a.s. van 20:00 tot 22:00 uur (inloop 19:30). 

Wanneer u psychische problemen ervaart, kan dat zijn uitwerking 
hebben op mensen in uw omgeving. Die weten soms niet goed 
hoe hiermee om te gaan en kunnen goed bedoeld zich teveel  

zorgen maken en/of zich teveel bemoeien met u of juist te weinig.  
Psychiater Erwin van Meekeren, verbonden aan BuurtzorgT, geeft 

een overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen en van 
de problemen die naastbetrokkenen kunnen ondervinden en 
schetst mogelijke oplossingen. Tineke Pannebakker en Martine 

Hoeks vertellen wat Voor Welzijn kan betekenen als er sprake is 
van vragen over mantelzorg, overbelasting en vragen rondom  

regelingen. Er is een informatiemarkt waar de deelnemers  
persoonlijke informatie kunnen krijgen over het werk van Voor 
Welzijn, BuurtzorgT, MEE en Kompassie. 

Deelname is gratis, wel aanmelden s.v.p. vóór 11 juni. 
Dit kan bij Martine Hoeks en Tineke Pannebakker, 070-2052540  

of m.hoeks@voorwelzijn.nl / t.pannebakker@voorwelzijn.nl. 
Adres: Laan van Hoornwijck 260 Den Haag/Ypenburg 

 
Boektip—het is hier een gekkenhuis 
Ooit werden mensen met een psychia-

trische stoornis massaal in inrichtingen 
opgenomen, ver weg van de bewoonde 

wereld. Tegenwoordig ligt de nadruk op 
zelfredzaamheid. Maar hoe realistisch is 
dat eigenlijk? Koos Neuvel en Caroline de 

Pater zijn twee jaar te gast geweest in 
een psychiatrische kliniek voor mensen 

die erop rekenden daar tot het eind van 
hun leven verzorgd te worden. Totdat 
bleek dat de kliniek moest sluiten. De 

meeste bewoners dienden naar een  
eigen woning te verhuizen, zonder dat 

naar hun mening werd gevraagd. Aan de 
hand van aangrijpende persoonlijke  

verhalen wordt een indringend beeld geschetst van wat gerust een 

revolutie in de geestelijke gezondheidszorg genoemd mag worden. 

                                               Nieuws 

mailto:m.hoeks@voorwelzijn.nl
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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 hou-

den 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 
 
 

Kompassie op de kaart 

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


