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Voorwoord
Het jaar 2017 kan worden ervaren als een jaar van inbedding. Diverse diensten en
activiteiten in en rondom de Wmo beginnen elk hun positie te vinden om de mensen die
daar behoefte aan hebben te kunnen bedienen. Als steunpunt GGz weten de mensen met
een psychische kwetsbaarheid Kompassie goed te vinden. Met ruim 8400 bezoeken is dit
getal het hoogste in de laatste decennia in het bestaan van Kompassie.
In dit jaar was Kompassie bezig met het ontwikkelen van twee nieuwe projecten die door
de gemeente aan Kompassie zijn toevertrouwd. De Mantelzorgondersteuning (dit project
is in 2016 gestart en loopt door tot 2017) biedt informatie aan en ondersteuning van
mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op deze mantelzorgers
rust vaak een zware taak. De behoefte aan deze ondersteuning is duidelijk aanwezig en
het project krijgt vanaf 2018 een inbedding in het steunpunt van Kompassie. De goede
trainingen die Kompassie heeft ontwikkeld voor dit project blijven niet ongemerkt in de
stad, het werkt als spin off voor andere projecten.
Het tweede project is de Onafhankelijke Vrijwillige Clientondersteuning Wmo GGz die in
samenwerking met MEE Zuid-Holland Noord wordt gevoerd. MEE verzorgt de
professionele cliëntondersteuning en Kompassie de vrijwillige. Ook dit project krijgt
inbedding in het steunpunt.
De bestaande activiteiten staan ook niet stil. In het kader van de collectieve
belangenbehartiging, om één ervan te noemen, zijn vrijwilligers van Kompassie actief in
diverse groepen. Niet alleen direct voor de GGz. Onze vrijwilligers participeren ook in de
deelraden: Deelraad Participatie, Deelraad Wmo en diverse werkgroepen in de stad.
Ons team van vrijwilligers is gegroeid in 2017 naar 69 personen (exclusief bestuur) die
allemaal enthousiast meedoen in de vele activiteiten. Wij merken ook dat onze
vrijwilligers graag bij ons werken. De sfeer is goed en er is aandacht voor elkaar,
waardoor er een hechte band ontstaat.
Al met al was het een jaar waarop we met een trots en ook blij gevoel terug kunnen
kijken. Aan onze vrijwilligers nogmaals onze dank voor jullie inzet, waardoor het bereik
van burgers met psychische kwetsbaarheid zo groot kan zijn en de activiteiten,
waaronder jullie de schouders met vereende krachten zetten, zo breed.
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Inleiding
Kompassie biedt een vijftal programma’s aan, welke allen gericht zijn op realisatie van de
hoofdoelstelling.






Individuele 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 2017.
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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 onafhankelijk steunpunt van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) is Kompassie een
zinvolle aanvulling op de al bestaande instanties. Kompassie is een
vrijwilligersorganisatie (informele zorg) 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 het 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, zodat men naar vermogen volwaardig
mee kan doen. Dit gebeurt door vrijwilligers die zelf ervaring hebben als GGz cliënt.
Naast individuele steun op maat, zet Kompassie zich in voor de collectieve
belangenbehartiging van de doelgroep.

1.3. Bestuur
Het bestuur bestond tot april 2017 uit:
mevr. P.M. Bouman-Alblas
dhr. H. Bosma
dhr. C.W. Slager
dhr. J. Smit
mevr. L. Djiauw
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In april zijn de voorzitter en secretaris afgetreden, zij zijn opgevolgd door twee nieuwe
leden.
Sinds die tijd bestaat het bestuur uit:
mevr. L. Djiauw
dhr. H. Bosma
dhr. J. Smit
mevr. E. Spoelstra
dhr. A. Hoogervorst

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid

Portefeuilleverdeling:
mevr. L. Djiauw
dhr. H. Bosma
dhr. J. Smit
mevr. E. Spoelstra
dhr. A. Hoogervorst

beleidsontwikkeling en management
personeelszaken en financiën
GGz projecten
Haags sociaal domein
vrijwilligersbeleid en vertegenwoordiging
cliëntperspectief

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 begeleiders
in het steunpunt, en vijf medewerkers in de specifieke projecten: Belangenbehartiging,
Mantelzorg GGz, Voorlichtingen en Cliëntondersteuning WMO GGz.
De begeleiding en coördinatie door de beroepskrachten (6,5 FTE) is erop gericht de
vrijwilligers in staat te stellen hun taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
De directeur is eindverantwoordelijk.
Gedurende 2017 waren er totaal 74 vrijwilligers (inclusief 5 vrijwillig bestuursleden)
verbonden aan Kompassie.
Kengetallen
2017
Mannen
Vrouwen
Totaal

< 25 jaar

25-55 jaar
1
0
1

> 55 jaar
25
25
50

Totaal
15
8
23

41
33
74

Er kon een stageplek worden geboden aan achtereenvolgens twee stagiaires van de HBO
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), vanuit de Haagse Hogeschool
respectievelijk Hogeschool In Holland.
Vóór de zomer was er vanuit het ROC Mondriaan, de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk,
(SPW) een stagiaire aangesteld voor twee dagen per week.
In december is er voor drie dagen per week een stagiaire gestart vanuit Howie the Harp,
een opleiding tot ervaringsdeskundige.
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1.5. Keurmerk
Kompassie is 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 huidige keurmerk is geldig tot aan 27 januari 2020.

1.6. Inzet versus resultaat
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Ik ben nu bijna drie jaar bij Kompassie als
vrijwillig ervaringsdeskundige.
Destijds ben ik begonnen op het steunpunt. Ik
vind het bijzonder leerzaam om mensen te
helpen hun zaken te behartigen. Inmiddels
heb ik ook ervaring met voorlichting geven bij
verschillende instanties. Dan vertel ik kort
over mijzelf en daarna over mijn werk als
ervaringsdeskundige.
Toen startte het project van de
Onafhankelijke Cliëntondersteuning: cliënten
ondersteunen met aanvragen voor de Wmo.
Die aanvragen waren dermate ingewikkeld
dat cliënten niet zelfstandig zo’n aanvraag
konden doen.
Ik haal veel uit mijn werk, zoals positiviteit: als
mensen blij bij ons de deur uit gaan, houd ik
persoonlijk daar een goed gevoel aan over.
Ook is het belangrijk voor mij dat ik de
belangen van de bezoekers behartig en hen
zo goed mogelijk begeleid en het probleem
waarmee ze naar ons komen op een hoger
niveau kan brengen.
Ook geweldig aan Kompassie is het feit dat
we niet met tijden werken: je besteedt zoveel
tijd als nodig is aan een vraagstuk. Mocht de
vraag heel ingewikkeld zijn, dan maak ik
vervolgafspraken met de bezoeker.
Ik wil ook even aangeven hoe belangrijk de
begeleiders voor ons zijn. Zij ondersteunen
ons in ons werk en staan klaar om ons te
begeleiden. Want we werken grotendeels
zelfstandig dus de begeleiding die ze ons
bieden is erg welkom.
Tot slot hebben we eens per maand een
vrijwilligersbijeenkomst waarbij er
gezamenlijk een lunch wordt genoten. Daarna
is er vaak een spreker van een instantie die
vertelt over zijn werk bij zijn instantie en de
relatie met Kompassie.
Kortom mijn werk bij Kompassie is veelzijdig
en motiverend.
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2. Activiteiten
Kompassie biedt een vijftal programma’s aan, welke allen gericht zijn op realisatie van de
hoofdoelstelling (zie 1.2).
 Individuele cliëntondersteuning
 Preventie en herstel
 Participatie
 Collectieve belangenbehartiging
 Mantelzorgondersteuning

2.1. Individuele 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 mentale 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 2017 van maandag t/m vrijdag geopend, totaal 1440 uur.
De meeste mensen bezochten ons op inloopbasis (zie 3: Cliëntregistraties). Vrijwilligers
van Kompassie hielden wekelijks spreekuur bij REAKT Platinaweg.
Desgewenst kon er een afspraak gemaakt worden met de vrijwilliger van het PGBspreekuur (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.
In het steunpunt bieden we ook ruimte aan zorgaanbieders om hun cliënten bij ons te
spreken. Met name het team van Achter de voordeur en de Sociale Wijkzorg Teams
maakten hier gebruik van, maar ook MEE en diverse SPV-ers van Parnassia.
We merken dat de vragen op het steunpunt meer divers en complexer zijn dan in de
afgelopen jaren. Meerdere keren werd doorverwezen naar de Onafhankelijke
Cliëntondersteuning WMO en/of het mantelzorgproject, dit is een korte weg en een goede
samenwerking.
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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.
In 2017 zijn er 24 mensen geholpen met vragen rondom het PGB.
2.1.3 Onafhankelijke vrijwillige cliëntondersteuning Wmo GGz
De cliëntondersteuning is sinds 1 januari 2015 volledig gedecentraliseerd. De Wmo 2015
bepaalt immers dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden aan
haar burgers: gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt.
Binnen Den Haag dragen Kompassie en MEE Zuid-Holland Noord op verzoek van de
gemeente sinds november 2016 een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo aan de GGz-doelgroep. Kompassie zorgt voor de
vrijwillige cliëntondersteuning, onder supervisie van twee beroepskrachten. MEE verzorgt
de professionele cliëntondersteuning. De beroepskrachten van beide organisaties hebben
zitting in de expertisetafel, een gezamenlijk overleg waarin zij wekelijks samenkomen;
om casuïstiek te bespreken en te verdelen, uit te wisselen over de laatste stand van
zaken met betrekking tot het project en door te praten over de ontwikkeling van
Onafhankelijke Cliëntondersteuning en de rol van de expertisetafel hierin in de gemeente
Den Haag.
Het projectjaar heeft Kompassie in staat gesteld ruime ervaring op te doen met deze
nieuwe dienstverlening. Er is volop geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van de
vrijwilligers, samenwerking binnen het werkveld, PR en communicatie teneinde de
bekendheid met het project te vergroten en in de ontwikkeling van een werkbaar
werkproces.
Eind 2017 bestond het team uit 2 beroepskrachten en 5 ervaringsdeskundige
vrijwilligers. Bezoekers kunnen gedurende de week bij hen terecht voor Onafhankelijke
Cliëntondersteuning. De vrijwilligers van het project Onafhankelijke Cliëntondersteuning
combineren hun werkzaamheden met 1 of meer dagdelen reguliere cliëntondersteuning
in het steunpunt.
De projectfase is december 2017 afgerond en het project is volledig ingebed in de
reguliere dienstverlening van Kompassie.
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Totaal hebben er dit jaar 321 gesprekken plaatsgevonden bij Kompassie met betrekking
tot Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wmo.

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 2016 is het totaal aantal voorlichtingen ongeveer gelijk gebleven (30 in
plaats van 29). Ook nu weer een reeks van voorlichtingen aan de Sociale Wijkzorg Teams
in Den Haag. Om de samenwerking met hen te versterken had Kompassie alle Sociale
Wijkzorg Teams aangeboden eenmalig te vergaderen bij Kompassie. Het eerste deel van
hun vergadering zou Kompassie dan een presentatie houden. Een deel van hen had al in
2016 gebruik gemaakt van dit aanbod, de resterende 7 teams zijn in 2017 langs
geweest.
Dit jaar was Kompassie net als voorgaande jaren welkom als gastspreker bij de Haagse
Hogeschool, het ROC Mondriaan en de Politieacademie Den Haag.
De workshop ‘werken met psychisch kwetsbare vrijwilligers’, welke we in 2016 hebben
ontwikkeld in samenwerking met Stichting Anton Constandse, konden we dit jaar twee
maal aanbieden.
Een nieuw verzoek kwam vanuit het kinderwerk in Houtwijk. Speciaal voor dit jonge
publiek (leeftijd 7 t/m 12 jaar) heeft Kompassie een interactieve en aansprekende
presentatie gemaakt. Deze werd goed ontvangen, zodat de presentatie uiteindelijk ook in
twee andere wijkcentra aan kinderen is gegeven.
De volgende voorlichtingen zijn gegeven:
Datum

Waar en aan wie

Thema

18/01/2017

Politieacademie Den Haag –
3e jaars agenten-in-opleiding
PEP-academie – coördinatoren
vrijwilligerswerk en
vrijwilligers (i.s.m. stichting
Anton Constandse)
PEP – intercedenten
Vrijwilligerspunt Den Haag
Doet
Servicepunt XL Julianakerk medewerkers
Synthesezorg – team
begeleiders
ROC Mondriaan – opleiding
Juridisch Dienstverlener

Twee workshops, over het leven met een psychische
kwetsbaarheid, benadering, wederzijdse ervaringen.
Workshop over werken met psychisch kwetsbare
vrijwilligers

26/01/2017

09/02/2017

21/02/2017
28/02/2017
13/03/2017
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Workshop over het ondersteunen van psychisch
kwetsbare burgers bij het vinden en behouden van
vrijwilligerswerk
De dienstverlening van en de samenwerking met
Kompassie
De dienstverlening van en de samenwerking met
Kompassie
Drie workshops, over het leven met een psychische
kwetsbaarheid

11

Ber
eik
18
16

6

20

8
75

13/03/2017
23/03/2017
03/04/2017
03/04/2017

PEP vrijwilligersavond –
vrijwilligersorganisaties
Kinderwerk Houtwijk –
buurtkinderen 7 t/m 12 jaar
UWV – team iWGA

20/06/2017

HHS – opleiding MWD 3e jaars
deeltijd
Kinderwerk Cromvlietplein –
buurtkinderen 7 t/m 12 jaar
Kinderwerk Vliethage –
buurtkinderen 7 t/m 12 jaar
Politieacademie Den Haag –
3e jaars agenten-in-opleiding
Behandelteam PsyQ ADHD

29/06/2017

Team OVP en Crisisdienst

14/09/2017

Vrijwilligers Sensoor

31/10/2017

PEP-academie – coördinatoren
vrijwilligerswerk en
vrijwilligers (i.s.m. stichting
Anton Constandse)
Politieacademie Den Haag –
2e jaars agenten-in-opleiding
Indigo preventie – team POH
medewerkers Haaglanden
Politieacademie Den Haag –
2e jaars agenten-in-opleiding
Wijkcentrum Leidschenveen –
cursusgroep Hotelouders

09/05/2017
11/05/2017
12/05/2017

15/11/2017
16/11/2017
20/11/2017
29/11/2017

30/11/2017
4/12/2018
Doorlopend
(totaal 7x)

Politieacademie Den Haag –
2e jaars agenten-in-opleiding
Haagse Hogeschool –
SPH/MWD 4e jaars voltijd
Sociaal Wijkzorg Team –
aangesloten professionals

Presentatie over werken met (psychisch) kwetsbare
vrijwilligers
Workshop over psychisch kwetsbare wijkbewoners
en vreemd gedrag
De dienstverlening van en de samenwerking met
Kompassie (expliciet ook jobcoaching)
Samenwerken met ervaringsdeskundige vrijwilligers

60

Workshop over psychisch kwetsbare wijkbewoners
en vreemd gedrag
Workshop over psychisch kwetsbare wijkbewoners
en vreemd gedrag
Twee workshops, over het leven met een psychische
kwetsbaarheid, benadering, wederzijdse ervaringen.
De dienstverlening van en de samenwerking met
Kompassie
De dienstverlening van en de samenwerking met
Kompassie
Workshop over Kompassie en over psychisch
kwetsbare bellers, wederzijdse ervaringen, tips.
Workshop over werken met psychisch kwetsbare
vrijwilligers

10

Workshop over het leven met een psychische
kwetsbaarheid, benadering, wederzijdse ervaringen.
De dienstverlening van en de samenwerking met
Kompassie
Twee workshops, over het leven met een psychische
kwetsbaarheid, benadering, wederzijdse ervaringen.
De dienstverlening van Kompassie (door o.a.
familiecoaches) en de benadering van thuiswonende
jongvolwassenen, met een psychische
kwetsbaarheid en moeilijk gedrag.
Workshop over het leven met een psychische
kwetsbaarheid, benadering, wederzijdse ervaringen.
Gastles over informele zorg binnen de GGz, zoals
steunpunt en familiecoaches van Kompassie.
De dienstverlening van en de samenwerking met
Kompassie, werken met ervaringsdeskundigheid

16

20
15
22

10
18
17
18
14
15

14
18
9

17
19
52

509

2.2.2 Ontmoetingsbijeenkomsten voor ‘de hele stad’
Kompassie kon dit jaar weer twee mooie ontmoetingsbijeenkomsten organiseren.
Op 1 oktober vond de première plaats van Vind je het GEK!. Deze voorstelling werd
georganiseerd door Kracht van Beleving, met subsidie van Samen Sterk zonder Stigma.
Kompassie was gevraagd om binnen haar Haagse netwerk het publiek voor deze
voorstelling te werven, gezien de succesvolle werving in voorgaande jaren.
Op maandag 23 april organiseerden Kompassie voor de 3e maal de voorstelling ‘Hou me
Los’, voor familie en naasten. Ook nu weer kon deze voorstelling rekenen op veel
belangstelling.
Beide bijeenkomsten werden gehouden in het Theater aan het Spui in Den Haag.
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Vorm

Waar

Thema

Theatervoorstelling
‘Vind je het GEK!
– door Nynka del
Cour en Rob Stoop
Theatervoorstelling
‘Hou me los’ – door
Nynka del Cour en
Rob Stoop

Theater aan het
Spui – Den Haag

Ervaringsverhalen van mensen met
een psychische kwetsbaarheid, de
dunne scheidslijn tussen ‘normaal’ en
‘gek’.
Psychische kwetsbaarheid in de
familie en de impact ervan.

Theater aan het
Spui – Den Haag

Bereik
140

140

280

Begin 2017 is er op de Haagse Hogeschool een themabijeenkomst voor docenten,
studiebegeleiders, psychologen en decanen georganiseerd, in samenwerking met de
jongerenraad van De Jutters. Tijdens deze bijeenkomst werd ook een folder uitgereikt,
met een top 10 aan praktische tips voor docenten.
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 lotgenotengroepen voor OCD (Obsessieve – Compulsieve Stoornis), ADF
(Angst, Dwang en Fobie), EX 6 (voor mensen met suïcidale gedachten en gevoelens),
A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Depressie en stichting Kaabassi.
Wegens grote belangstelling is er het laatste kwartaal een 2e lotgenotengroep voor
Depressie gestart. Vanaf april 2017 heeft Kompassie ook een lotgenotengroep voor
ouderen met A.S.S. (Autisme Spectrum Stoornis) in huis.
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 10 film- of thema-avonden georganiseerd bij Kompassie.
Bijvoorbeeld over Autisme en Werk of Autisme en Relatie. Deze avonden worden goed
bezocht, gemiddeld trekken zij 20 tot 30 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 twee
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.
Maandelijks vergadert de werktafel Centrum van het Haags Steunsysteem bij ons in het
pand, en wekelijks het Sociaal Wijkzorg Team Centrum.
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
We hebben geïnventariseerd welke hersteltrainingen er zoal worden aangeboden binnen
Den Haag. Dit om in samenwerking tot een mooi totaalaanbod te komen, zodat op
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meerdere momenten in het jaar een training kan worden gevolgd, passend hij de fase
van herstel van de cursist.
De Parnassia Academie heeft dit jaar twee maal haar training ‘Herstellen doe je zelf’ in
het gebouw van Kompassie aangeboden. In ruil voor de faciliteiten mocht Kompassie
enkele cursisten aanleveren. Deze samenwerking is ons goed bevallen en wordt
voortgezet in 2018. De training zal voortaan 3 á 4 maal per jaar worden aangeboden.
Met subsidie van Samen Sterk zonder Stigma heeft Kompassie in 2017 een programma
voor een train-de-trainer bijeenkomst ontwikkeld, waarin we de pilottraining Aandacht
voor levenskracht (uit 2016) en het bijbehorende werkboek interactief onder de aandacht
kunnen brengen. Dit aanbod hebben we neergelegd bij alle regionale cliëntenorganisaties
in het land. Totaal hebben we dit jaar bij vier organisaties een train-de-trainer
bijeenkomst gehouden. Achtereenvolgens bij Zelfregiecentrum Venlo, Aan-Zet in
Leeuwarden, De Bagagedrager i.s.m. Vriendendiensten in Deventer en bij stichting
Hersteltalent in Middelburg.

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 coaches die zelf ook ervaring hebben opgedaan
met zowel de geestelijke gezondheidszorg als met vrijwilligerswerk.
In 2017 waren er twee vrijwilligerscoaches actief, gedurende vier middagen per week.
Totaal hebben er 39 intakegesprekken plaatsgevonden. Samen met de 3 lopende
trajecten uit 2016 hebben er in 2017 totaal 42 mensen gebruik gemaakt van de
vrijwilligerscoaching. Hiervan hebben uiteindelijk 20 mensen een geschikte (vrijwilligers-)
plek gevonden.
Deelnemers

Aantallen

Lopend traject op 1/1/2017
Intakegesprekken
Totaal aantal deelnemers 2017
Uitval na 1e gesprek
Uitval na meerdere gesprekken
Uitval zonder bericht/contact
Lopend traject op 31/12/2017
Geplaatst

Percentages
3
39
42
3
7
5
7
20

100%
7%
17%
12%
17%
48%

Het project is dit jaar bij diverse zorgaanbieders en bij het UWV (opnieuw) onder de
aandacht gebracht.
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Voorlichting Kinderwerk

Pitch Hersteleuro
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Mensen die iets verder in herstel zijn worden vaak via ‘de tegenprestatie’ aan het
vrijwilligerswerk gezet. Bijstandsgerechtigden die toe zijn aan vrijwilligerswerk worden
bijvoorbeeld direct toegeleid naar het Vrijwilligerspunt, dat in het gebouw van de dienst
sociale zaken en werkgelegenheid is gevestigd (en dat wordt bemenst vanuit PEP). Ook
zie je dat veel organisaties hun éigen project hebben waarin cliënten worden begeleid
naar vrijwilligerswerk (zoals stichting Anton Constandse en Reakt).
De mensen die zich bij ons project aanmelden zijn kwetsbaar, en laten het nogal eens
afweten. Wat ook gebeurt is dat ze het eerste gesprek met hun begeleider langskomen,
maar de vervolgafspraak niet meer komen. Het is niet altijd makkelijk om een juiste
match te maken voor deze kwetsbare doelgroep, we zijn dan ook trots op het behaalde
resultaat van 20 plaatsingen.
De ondersteuning die nodig is om op een juiste vrijwilligersplek te komen varieert. Daar
waar de één alleen een eerste duwtje in de rug nodig heeft, is er voor de ander een lange
zorgvuldige zoektocht nodig. De vrijwilligerscoaches zijn hierin geduldig en volhardend.
Veel voorkomende redenen voor voortijdige uitval:





Problematiek blijkt te zwaar te zijn (bijvoorbeeld: de huisvesting is niet op orde,
er spelen relatieproblemen of de financiële problemen zijn al overheersend);
Men is nog te kwetsbaar en met name de plichten van vrijwilligerswerk zijn nu
nog niet op te brengen;
Men heeft geen reëel beeld of verkeerde verwachtingen ten aanzien van het
verrichten van vrijwilligerswerk;
De intrinsieke motivatie ontbreekt.

Verwijzers

Aantallen

Percentages

Steunpunt Kompassie

7

18%

Impegno

4

10%

Gemeente Den Haag

3

8%

UWV

3

8%

POH GGz

2

5%

PEP

2

5%

Vrijwilliger Kompassie

2

5%

Goed voor elkaar festivals

2

5%

14

36%

39

100%

Overige verwijzers (telkens 1):
- Parnassia
- Palier
- Limor
- Stichting Anton Constandse
- Schroeder
- JIT
- CCP
- MEE ZHN
- Haags Steunsysteem
- vrijgevestigd psycholoog
- hersteltraining Kompassie
- website Kompassie
- website gemeente
- via andere deelnemer project
Totaal:
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De aanmeldingen komen van veel verschillende organisaties. We zouden daaruit kunnen
concluderen dat het project wel wat breder bekend is. Nog altijd komen de meeste
aanmeldingen vanuit ons eigen steunpunt.
Plaatsingen

Aantallen
Vrijwilligerswerk:

Verzorgingstehuis
GGz- of VB- instelling
Ambassade
Advocatenkantoor
Omroep Scheveningen
Voedselbank
Den Haag Cares
Voorlees Expres
INNP
Muzee Scheveningen

5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
Overige plaatsingen:

Betaald werk (STIP-baan)
Studie
Maatjesproject
Totaal:

1
1
1
20

Voor het zoeken en vinden van geschikt vrijwilligerswerk wordt vooral gebruik gemaakt
van de vrijwilligersvacaturebank Den Haag Doet. Maar de coaches weten ook los hiervan
organisaties te vinden en te benaderen voor een vrijwilligersvacature op maat.
2.3.2 Deelname werktafels Haags Steunsysteem
Kompassie was dit jaar vertegenwoordigd in een aantal werktafels van het Haags
Steunsysteem (voorheen: MSS Den Haag). De vrijwilligers denken mee in de ingebrachte
casussen en brengen op hun beurt activiteiten en projecten van Kompassie in.

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;
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Invloed uitoefenen op beleid met betrekking tot mensen met een psychische
kwetsbaarheid: (tijdig) meepraten en meedenken over beleid van de gemeente en
instellingen.

De coördinator belangenbehartiging biedt ondersteuning en begeleiding aan de
ervaringsdeskundige vrijwilligers, in hun rol van belangenbehartiger.
In 2017 waren er totaal tien vrijwillige belangenbehartigers actief. Vijf van hen maakten
deel uit van de kerngroep, en vijf van hen maakten 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 2017
heeft geïnitieerd en gecoördineerd met betrekking tot de collectieve belangenbehartiging,
binnen de gemeente Den Haag.
Enkele illustraties bij de signalen van de signaleringsgroep:
Categorieën

14%

Informatievoorziening
Bejegening
Wachttijden
Bereikbaarheid
Organisatie
Toegangsproces
Positief
Behandeling

5%
28%

14%
4%
21%

7%

7%

Betreffende organisatie

28%

32%

14%
2%

12%
12%

Gemeente Den Haag

GGZ

Participatiewet

Kompassie

Wmo

Overige organisaties
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Categorie per organisatie

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Informatievoorziening
Bejegening
Wachttijden

Bereikbaarheid
Organisatie
Toegangsproces
Positief
Behandeling

In 2017 zijn 43 signalen besproken, in meerderheid afkomstig van de gemeente, met als
belangrijkste categorieën Informatievoorziening en Organisatie. Ten opzichte van
voorgaande jaren is het aantal signalen in de categorie Bejegening gedaald, dat is een
positieve bevinding.
Wat?

Met wie?

Doel

Signaleringsgroep

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.

10 bijeenkomsten

Voorbeelden van signalen in 2017:
informatievoorziening: De wachtlijsten voor beschermd wonen zijn niet inzichtelijk, de
duidelijkheid van brieven van de gemeente zijn een blijvend aandachtspunt.
Organisatie bij SZW: Het terugbellen door een groep medewerkers van het
klantcontactcentrum is vervangen door dienstverlening door een kleiner team, persoonlijker,
dat terugbelt met een herkenbaar nummer.
Positief signaal: Een gesprek over schuldhulpverlening, de consulente maakte duidelijk wat
zij zou doen en wat van de aanvrager werd verwacht, zij vatte goed samen en zij nam de
tijd.
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Wat?

Met wie?

Doel

Deelname aan
cliëntenraden die de
gemeente adviseren, de
deelraden Wmo,
participatie en de brede
raad.
Aantal bijeenkomsten
Deelraad Wmo: 10
Deelraad participatie: 7
Brede raad: 5
Klachtencommissie: 10

Samen met afgevaardigden
van:
- De Achterban
- ANBO (ouderen)
- belangenorganisaties voor
oudere migranten
- Eekta (hindoestaanse
mensen)
- FNV
- Haeghe Groep
- JIT
- Jong doet mee
- Mara
- St. Platform VG
Haaglanden
- Haagse vaders
- 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 2017:
Deelraad participatie
Project ter verbetering dienstverlening SZW is breed ingezet, er is meer openheid om te
leren van klantsignalen, medewerkers worden getraind in het werken volgens ‘de
bedoeling’ (klantgericht).
Veel initiatieven worden genomen om armoede te bestrijden en om schulden aan te
pakken (o.a. Schuldenlab 070).
Inzet op re-integratie naar werk en op participatie (Den Haag maakt werk, Stipbanen).
Deelraad Wmo
De toegang tot de Wmo is verbeterd, de vormvrije melding is ingevoerd, het is
gemakkelijker een aanvraag te doen, Wmo teams in de wijk zijn gestart, doorlooptijden
zijn verkort.
De keukentafelgesprekken worden meer klantgericht gevoerd, medewerkers worden
getraind.
Wat?

Met wie?

Doel

Kerngroep

Vrijwilligers en coördinator
belangenbehartiging
Kompassie.

Tijdens de kerngroepoverleggen 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.

34 bijeenkomsten

Incidenteel aangevuld met
projectmedewerker of
directeur.
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Train-de-trainer
Aandacht voor levenskracht
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De juiste onderwerpen komen aan bod: plannen, acties, een nieuwe manier van werken,
deelraden worden betrokken bij onderzoek.
Heldere en tijdige presentatie nieuw beleid en nieuwe plannen.
Informatie wordt sneller verstrekt.
Wat?

Met wie?

Doel

Deelname
cliëntenklankbordgroep
Beschermd Wonen

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.

10 reguliere bijeenkomsten
en een extra bijeenkomst
met regiogemeenten

Thema’s in 2017:
- Toegang (onafhankelijke informatievoorziening, duur van de beschikking, kwaliteit van de
toegang)
- Criteria kwaliteit beschermd wonen (Wat dienen aanbieders te bieden? Wat is de kwaliteit
van de begeleidende medewerkers?)
- Keuzevrijheid (dagbesteding, de aanbieder van beschermd wonen, de plek waar je woont
- transitie naar zelfstandig wonen (belangrijke voorwaarden als de beschikbaarheid van een
vangnet, ondersteuning bij eenzaamheid en met financiën, de beschikbaarheid van
voldoende betaalbare geschikte woningen))
- Kwaliteit inspraak en medezeggenschap (criteria)
- Inzet van ervaringsdeskundigen is aanvullend op professionele medewerkers, niet als
vervanging.
- Wachtlijsten (behoefte aan duidelijkheid over lengte wachtlijsten, behoefte aan kwalitatief
goede begeleiding zolang iemand op de wachtlijst staat)
- Dagbesteding (keuzevrijheid, voldoende gevarieerd aanbod)
- Inloop (laagdrempelig, geen druk, warm welkom, professionele medewerkers, ook in het
weekend, goed bereikbaar)
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, organisatieoverstijgend in adviezen naar
voren brengen, met als doel
beleidsbeïnvloeding.
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Bijeenkomst ‘randvoorwaarden voor keuzevrijheid en zelfregie volgens
cliëntvertegenwoordigers’ op 20 maart 2017:
- Beschikken over informatie (wat zijn mogelijkheden, sociale kaart, maar ook informatie
over toegang)
- De beschikbaarheid van zowel grote als kleine aanbieders, formeel en informeel
- Toegang bij voorkeur niet alleen digitaal: persoonlijk contact, de tijd nemen met iemand
samen te kijken
- Laagdrempelige voorzieningen dienen beschikbaar te zijn
- De mate van afhankelijkheid speelt een rol: bij crisis of terugval voel je je zich meer
afhankelijk en ervaar je je keuzevrijheid als beperkt
- Financiële onmogelijkheden beperken de keuzevrijheid (ook eigen bijdragen)
- Beschikbaarheid van (financiën voor) vervoer
Bijeenkomst met wethouder op 14 september 2017:
Over het werken als vrijwilliger met ervaringsdeskundigheid bij stichting Kompassie: Wat
betekent het voor jezelf? Wat betekent het voor de ander?
De wethouder neemt mee wat hij heeft gehoord: ”Ik merk dat jullie serieus zijn in jullie werk.
Ik heb gedachten over hoe iets gedaan kan worden. Jullie doen het al op die manier. De
ondersteuning die je als lotgenoot biedt, is een aanvulling op wat professionals bieden”.
Wat?

Met wie?

Doel

Directeuren van
Thema’s zijn verdeeld, de
zorgaanbieders,
organisaties vanuit
cliëntperspectief
cliëntperspectief hebben het
vertegenwoordigd door
thema zelfregie en
Straatconsulaat, Zorgbelang,
keuzevrijheid
st. Voorall, Kompassie
In maart heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met cliëntvertegenwoordigers in heel Den
Haag (30) rondom zelfregie en keuzevrijheid. In het najaar heeft een bijeenkomst
plaatsgevonden over onderzoeksbevindingen van de WRR, het verschil tussen denkvermogen
en doenvermogen.

Directeurenoverleg zorg en
welzijn

Wat?

Met wie?

Doel

Lidmaatschap van de
gemeentelijke
klankbordgroep Project
regio impuls GGz Werk en
Inkomen

Samen met:
- Werkgeversservicepunt
gemeente
- Beleidsmedewerkers en
uitvoerende medewerkers
gemeenten
- Reakt
- Haags Steunsysteem

Verbetering toegang tot
werkgevers voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid
door middel van het
verbeteren van de bekendheid
met en openheid over leven
met een psychische
kwetsbaarheid

Najaar 2017 is een start gemaakt met samenwerkingsbijeenkomsten in de arbeidsregio
(Westland, Midden-Delfland, Delft, Den Haag). In 2018 wordt het project vervolgd met o.a.
voorlichtingsbijeenkomsten voor werkgevers. Kompassie blijft actief betrokken.
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.
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Bijdragen aan gemeentelijke onderzoeken, werkgroepen, bijeenkomsten:
-

-

-

-

Uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd door de gemeente over het omgaan met mensen
met een psychische kwetsbaarheid op de servicepunten, met beleidsmedewerkers, GGzaanbieders en medewerkers servicepunten (16 maart 2017)
Voorlichtingsbijeenkomst ANBO over PGB (januari 2017).
Bijwonen verkiezingsbijeenkomst Delen Achter de Duinen, met vier vrijwilligers (februari
2017).
Haagse Cirkel, over samenwerking tussen Haagse organisaties (voor- en najaar 2017).
Bijeenkomsten innovatie Wmo (o.a. 16 juni 2017).
Actieve bijdrage aan onderzoek trainee over de raakvlakken tussen de participatiewet en
de Wmo, samen met vier ervaringsdeskundigen (4 juli 2017).
Overleg met beleidsmedewerkers van de regiogemeenten Leidschendam-Voorburg,
Zoetermeer, Rijswijk, Wassenaar ( juni, september en in het najaar), over samenwerking
met Kompassie.
Verkenning met de gemeente Zoetermeer of en hoe de inbreng van GGzervaringsdeskundigen daar vorm kan krijgen en welke ondersteuning Kompassie kan
bieden.
Verkenning samenwerking tussen organisaties middels bijeenkomsten bij stichting Artism

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 2017:
- Samenwerking op landelijk niveau en met LPGGz
- Uitwisselen best practices
- Crisiskaart
Wat?

Met wie?

Doel

Wat?

Met wie?

Bewaken van keuzevrijheid en
belangen behartigen van
(toekomstige) PGB-houders.
Doel

LPGGz

RCO’s

Lidmaatschap van Per Saldo
(vereniging van PGB-houders)

Krachten bundelen, landelijke
beleidsbeïnvloeding,
informatie en diensten
uitwisselen.

Een selectie uit de thema’s en bijeenkomsten van 2017:
- Lidmaatschap MIND 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 (o.a. op 13 maart, 19
juni en 18 september).
- Actieve bijdrage aan onderzoek Instituut Publieke Waarden (IPW) i.o.v. MIND, naar waarden
RCO’s en zelfregiecentra, start 25 oktober 2017.
- Interview in het kader van actie-onderzoek regionale cliëntenorganisaties, in opdracht van
MIND, door Jeannet Klooker (najaar 2017).
- Actieve bijdrage aan onderzoek masterstudent Universiteit voor Humanistiek ‘Betrokken of
bemoeizucht’ (13 juli 2017).
- Bijwonen bijeenkomst tegen stigma van MIND en Samen Sterk zonder Stigma (voor- en
najaar 2017).
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-

Dialoogsessie met ervaringsdeskundigen in de regio (2 november 2017).
Uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd door de collega’s van Gids Delft over omgaan met de
wachtlijsten, samen met twee vrijwilligers (20 oktober 2017).
Crisiskaart-coördinatorenoverleg: medewerkers zijn opgeleid, ontwikkelingen worden actief
gevolgd, het landelijk coördinatoren- en consulenten-overleg wordt actief bijgewoond.

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.
In 2017 hebben er totaal 104 gesprekken met mantelzorgers GGz plaatsgevonden,
waarvan 60 1e gesprekken. Deze gesprekken werden gevoerd door getrainde vrijwillige
familiecoaches of door de coördinator Mantelzorg GGz.
In maart werd voor de 2e maal de basistraining Familiecoach GGz georganiseerd. Hier
zijn uiteindelijk twee familiecoaches uit voort gekomen. Totaal zijn er nu vier
familiecoaches actief bij Kompassie. Op diverse momenten in de week kan een afspraak
met hen worden gemaakt, eventueel ook in de avonduren.
De samenwerking met de systeemtherapeut/familiecoach van Parnassia is goed op gang
gekomen. Hij heeft enkele mantelzorgers GGz naar Kompassie doorverwezen. Daarnaast
heeft hij twee deskundigheidsmodules voor de familiecoaches van Kompassie verzorgd.
Kompassie is actief betrokken geweest bij de Week van de Mantelzorg in november. Er
was hierin een goede samenwerking met Indigo Preventie.





Op 17 oktober nam de coördinator deel aan het webinar, gericht op
naastbetrokkenen van mensen met psychische problematiek.
De familiecoaches waren aanwezig bij enkele High Tea’s voor mantelzorgers, dit
werd in diverse wijken georganiseerd door Bureau Graswortel.
Op 7 november organiseerde Kompassie zélf een Night Tea voor Mantelzorgers
GGz.
Op 10 november was Kompassie aanwezig op twee informatiemarkten: in theater
Dakota (georganiseerd door Indigo) en in het New World Forum (georganiseerd
door Bureau Graswortel). Hier nam de coördinator ook deel aan de paneldiscussie
over mantelzorg,
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Binnen Kompassie wordt er volop samengewerkt met de medewerkers en vrijwilligers die
werkzaam zijn in het steunpunt en/of de Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Er wordt
naar elkaar doorverwezen of samen op gewerkt als dat nodig blijkt te zijn.
Er is kennisgemaakt met het Politie Programma van Parnassia, met als doel de
medewerkers binnen dit programma en de ambulante teams van Parnassia op de hoogte
te stellen van het project mantelzorg GGz. Samen met de beleidsmedewerker van de
gemeente Den Haag heeft de coördinator tijdens het symposium van MIND/Taskforce
GGz een presentatie gegeven. In de Stadkrant van mei 2017 is een interview met twee
familiecoaches van Kompassie verschenen.
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3. Cliëntenregistratie
Totaal zijn er dit jaar 9796 contacten geregistreerd bij Kompassie. Dat is de optelsom
van de 8472 bezoeken aan steunpunt (zie eerste tabel) en 1324 lotgenotencontacten via
de lotgenotengroepen (zie laatste tabel).
De mensen die Kompassie bereikt met haar voorlichtingen (zie 2.2.1) worden eveneens
apart geregistreerd, in 2017 waren dit er 509. Via de ontmoetingsbijeenkomsten (zie
2.2.2) zijn nogmaals 280 mensen bereikt.
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Bezoekaantallen van het steunpunt in de afgelopen 9 jaar

In 2017 zijn er in totaal 8472 bezoeken aan het steunpunt geregistreerd. Dit is een
toename ten opzichte van 2016 met 4%. De groei was met name goed zichtbaar in het
derde kwartaal.
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Bezoekaantallen in 2016 en 2017 per kwartaal
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Vierde kwartaal

Qua klantprofiel valt op dat de lichte toename ten opzichte van 2016 vooral is toe te
schrijven aan de leeftijdscategorie 41-64 jaar: een stijging van 5629 in 2016 naar 6119
in 2017.
2017
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6119
5629

6000
5000
4000
3000
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Leeftijd van de bezoekers in 2016 en 2017

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.
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Man
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Geslacht van het totaal aantal bezoeken in 2016 en 2017

Nog altijd wordt Kompassie meer bezocht door mannen dan door vrouwen. Wij
vermoeden omdat de, veelal allochtone, mannen vaker optreden als woordvoerder van
het gezin, en vrouwen vaak zélf een sterker en georganiseerder netwerk hebben. Er is
wel een lichte toename zichtbaar van vrouwelijke bezoekers, als deze trend zich voortzet
zou dit over een aantal jaren een ander beeld kunnen geven.

Jaarverslag Kompassie 2017

29

2017
7000

2016

61626257

6000
5000
4000
3000
2000

2015
1523

1000

14

18

3

32 27

5

47 147

184 173

0

Totstandkoming van de contacten

De wijze waarop men in contact komt met Kompassie is ten opzichte van 2016 vrijwel
gelijk gebleven. De meeste mensen komen zonder afspraak tijdens de openingsuren
langs op de locatie.
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Ook de duur van de contacten is ongeveer gelijk aan 2016.
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121 - 180 min

181 - 360 min
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Contacten per vraagsoort in 2016 en 2017

De top 3 wordt nog altijd gevormd door ondersteuning bij financiën, mentale
ondersteuning en ondersteuning bij de administratie. Daarnaast maken veel mensen
zelfstandig gebruik van de telefoon, welke zij mogen gebruiken om te bellen naar
instanties etc.
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Deelname aan de lotgenotengroepen in 2016 en 2017

In 2017 is er wegens grote belangstelling een tweede lotgenotengroep Depressie gestart
in ons pand.
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Wat betekent het voor je om bij Kompassie te werken?
ALLES!
Ritme en regelmaat: gaan slapen, wakker worden, ochtendplanning, op tijd vertrekken.
Het bestrijdt gevoel van eenzaamheid en geïsoleerd leven: onder de mensen zijn en omgang met
‘lotgenoten’.
Ik heb het gevoel nuttig te zijn en iets bij te dragen aan de maatschappij. Ik draag
verantwoordelijkheid, help mensen. Dat dienstbaar zijn geeft een goed gevoel. Ik sta ook 100%
achter het ‘product’ dat Kompassie levert, dus heb hart voor de zaak en een gevoel van
verbondenheid.
Kompassie geeft me veiligheid, als het niet goed met me gaat kan ik hier terecht. Er word ook een
beetje op me gelet als ik zelf niet door heb dat ik mezelf voorbijloop of verval in verwaarlozing van
ADL.
Ik krijg ondersteuning, als ik er niet uitkom tijdens het werk dan kan ik om hulp vragen. Wat ik hier
kan is zelfvertrouwen opbouwen: lastige momenten tóch tot een goed einde brengen geeft me
immers meer zelfvertrouwen.
Ik werk naar draagkracht: 3x3 uur in de week, dat is voor mij het maximum. Er is geen druk om taken
uit te breiden of uren uit te breiden. Fluctuaties in mijn stemming hinderen mijn functioneren hier
nauwelijks omdat mijn taken helder zijn en ik het inmiddels al langere tijd doe.
Voorheen heb ik het nooit langer dan anderhalf jaar in welke baan dan ook uitgehouden, betaald
werk noch vrijwilligerswerk. En nu ben ik al 2,5 jaar baliemedewerker bij stichting Kompassie.
En ik wil hier nooit meer weg!

De vrijwilligers van Kompassie zijn allemaal
onbekenden van elkaar en we weten niet veel
van elkaars leven. Maar we delen de kwetsbare
momenten met elkaar.
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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 De Regisseur (van stichting Anton Constandse) te gast, het Centraal
Coördinatie Punt (CCP), servicepunt XL Haagse Hout en MEE. 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 2017 werden er tien vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd.
Dit jaar hebben we zowel in mei als in november een introductietraining
georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Hier namen beide keren 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.
In maart is voor de tweede maal de basistraining Familiecoaches GGz
georganiseerd. Drie cursisten hebben deze 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.
De Parnassia Academie heeft dit jaar twee maal haar training ‘Herstellen doe je
zelf’ in het gebouw van Kompassie aangeboden. Beide keren heeft hier een
vrijwilliger van Kompassie aan deelgenomen.
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.
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4.2. PR en communicatie
De gebruikelijke communicatie verloopt via de tweemaandelijkse Nieuwsbrief, de
website, Facebook en de LinkedIn-pagina van Kompassie. Daarnaast zorgt één van de
vrijwilligers wekelijks voor de verspreiding van ons foldermateriaal, en houdt op deze
manier het adressenbestand actueel.
Kompassie in de media
In mei verscheen in de Haagse Stadskrant een paginagroot artikel inclusief foto over de
impact van het zorgen voor een psychisch ziek familielid; een interview met twee van
onze familiecoaches.
Voor het radioprogramma ‘Aan de bak’ van Omroep West mocht Kompassie een liedlijst
samenstellen. Gedurende de uitzending werden we kort geïnterviewd over onze
werkzaamheden.
In oktober was Kompassie te gast bij het radioprogramma ‘De Goede Zaak’ van Den
Haag FM. Hier kregen we de kans onze activiteiten uitgebreid toe te lichten.
Voor de e-module van PEP, over maatjesprojecten, is er een filmpje gemaakt van één
van de familiecoaches van Kompassie.
Nominaties
Kompassie was één van de vijf genomineerden voor de Haagse Hulde: de jaarlijkse prijs
voor vernieuwend vrijwilligersbeleid, uitgereikt door de gemeente Den Haag en PEP. Het
thema dit jaar was ‘Zorg voor elkaar’. Uiteindelijk wonnen twee andere organisaties de
Gouden en Zilveren Hulde.
Tevens was Kompassie één van de acht genomineerden voor de Hersteleuroprijs 2017.
De VGZ-Hersteleuro is in 2015 in het leven geroepen door Coöperatie VGZ en MIND
Landelijk Platform. De Hersteleuro is één euro die geïntegreerde GGZ-instellingen per
DBC afstaan voor organisaties die het herstel van patiënten uit de geestelijke
gezondheidszorg bespoedigen, onafhankelijk van reguliere zorgaanbieders. In 2017 werd
€100.000,- verdeeld over vier organisaties die met succes werken aan het herstel van
patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg. Uiteindelijk behoorde Kompassie niet tot de
prijswinnaars, maar de nominatie heeft ons wel erkenning en bekendheid opgeleverd.
Zichtbaarheid
Kompassie was present tijdens alle Goed voor Elkaar festivals (acht in totaal) in Den
Haag. Tijdens dit festival per stadsdeel werden burgers geïnformeerd over de
voorzieningen (informatie, advies, steun, hulpverlening) in hun wijk. Enerzijds leverde
ons dit naamsbekendheid en een enkele doorverwijzing op, anderzijds kwamen we zo
volop in contact met (nieuwe) netwerkpartners.

Jaarverslag Kompassie 2017

34

5. Samenwerking
5.1. Lokaal
Kompassie heeft in 2017 samengewerkt met onder andere de volgende organisaties:
Parnassia, PsyQ, Brijder, Fivoor, i-Psy, Reakt, Indigo Preventie, De Jutters, het UWV,
Servicepunten XL, Stichting Anton Constandse, Scelta, Sociale Wijkzorg Teams, GGz
teams, Schroeder, Den Haag Op Maat, Straatconsulaat, STEK, Stichting Voorall, PEP,
CCP, Kessler Stichting, Leger des Heils, de Haeghe Groep, Haags Werkbedrijf, Limor,
Impegno, Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Politieacademie Den Haag, X-tra.
Lokaal is Kompassie vertegenwoordigd in de expertgroep Inrichting voorzieningen en de
rol van mantelzorgers en vrijwilligers, het WMO-netwerk en de werktafels van het Haags
Steunsysteem.
Drie kerngroepleden van Kompassie vertegenwoordigen de GGz doelgroep in de
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 15 vrijwilligersorganisaties voor informele zorg, waarbij jaarlijks
ruim 1600 zorgvrijwilligers in Den Haag actief zijn. Kompassie neemt deel aan de
werkgroep PR en beheert de website voor het platform. Ze is voorzitter van de
werkgroep Formele – Informele zorg.
Sinds 2017 neemt Kompassie deel aan de Expertisetafel Haagse Hogeschool Social Work.
Doel is in gezamenlijkheid (opleiding en werkveld) een nieuw en praktijkgericht
curriculum ontwikkelen voor de HBO Social Work, de opvolger van de HBO SPH, HBO
MWD en HBO CMV.
Kompassie neemt sinds dit jaar ook deel aan het regionaal platform
ervaringsdeskundigheid: een initiatief van verschillende organisaties uit de regio
Haaglanden en werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt.
Sinds dit jaar zit Kompassie in de klankbordgroep Agenda 22, mede vanuit de nota ‘Sterk
zijn Hagenaars met een beperking’ en ‘Agenda 22’, waarin landelijk het recht op inclusie
wordt verwoord.
Samen met de gemeente, het Straatconsulaat, stichting Voorall en Zorgbelang ZuidHolland heeft Kompassie een gedeelde verantwoordelijkheid genomen voor de zetel in
het nieuwe Strategische Ketenoverleg (bestuurlijk overleg). Binnen het gekozen thema
‘Eigen regie & Keuzevrijheid’ vond in december een bijeenkomst bij Kompassie plaats.
Er is volop geïnvesteerd in een hernieuwde kennismaking met potentiële verwijzers en
samenwerkingspartners. Zo hebben we een bezoek gebracht aan de vrouwenpoli van
PsyQ (hormonale stemmingsstoornissen) en aan de afdeling ADHD van PsyQ. Ook
hebben we gesproken met de teammanagers van de Opvang Verwarde Personen (OVP)
Parnassia, met Schroeder, diverse POH medewerkers, medewerkers van het project
Achter de voordeur en van Lijn1.
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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, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
(voorheen: LPGGz) 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 MIND. Ook is ze betrokken bij de ontwikkeling van de Regionale Kennisbank van
MIND.
Er wordt ook samengewerkt met landelijke familieorganisaties (zoals Ypsilon) en de
stichting Samen Sterk zonder Stigma.

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 2017.
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