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 Nieuwsbrief 

Op weg in het nieuwe jaar 



‘Depressie als symptoom van onze 
tijd’ 
Dat is de titel van het artikel in dagblad 
Trouw van 15 januari jl. In het artikel 
wordt filosoof Bert van den Bergh geïn-
terviewd door Rianne Oosterom over zijn 
boek ‘De schaduw van de zwarte hond’, 
dat eind van deze maand uitkomt.  
Het boek is een bewerking van zijn  
proefschrift ‘De gestolen stoornis’,  
daarin onderzoekt hij wat in de  
ervaring van depressie schuilgaat en  
welke rol onze cultuur daarbij speelt. 
 
De centrale stelling van Van den Bergh is 
dat wij in onze cultuur zo sterk focussen 
op het sterke, competitieve, op zichzelf 
staande individu als ideaal, dat het kan 

zijn dat de afstemming op de ander, de wereld om je heen in het 
gedrang komt; je verbonden voelen met alles om je heen, deel 
zijn van een sociaal geheel. Niet alleen met de mensen om je heen 
maar ook met de materiele wereld, je werkplek, je spullen. 
 
Volgens de DSM is depressie een stemmingsstoornis en is het de 
tendens om depressie als een hersenziekte te beschouwen.  
Volgens Van den Bergh wijst zijn onderzoek uit dat depressie niet 
alleen een stemmingsstoornis is, maar vooral een afstemmings-
stoornis. De tijd om ons af te stemmen op de dingen om ons 
heen, om ons eigen ritme te vinden geven wij onszelf niet meer. 
Het is belangrijk om te realiseren dat wij de cultuur zijn waarin dat 
gebeurt. Van den Bergh pleit voor een andere radicale GGz met 
meer oog voor de eigen ervaring en de invloed van cultuur. 
Het is een nieuwe kijk om naar depressie te kijken, vanuit een  
filosofische blik.  
 
Ik hoop dat de publieksversie van het boek ons een nieuw inzicht 
kan geven om meer grip te krijgen op de oorzaken van depressie. 
 
Hartelijke groet, 
 
Jacqueline van den Bos,  
directeur stichting Kompassie 
  

 Van het management 



                 Denktank Laak 

 
Na het succes van de Denktank Hersenletsel in de wijk  
Escamp, start Middin in samenwerking met Kompassie dit 
nieuwe jaar ook een Denktank in de wijk Laak. 
 
De Denktank Hersenletsel wordt maandelijks georganiseerd, vóór 
en dóór ervaringsdeskundigen. Aan de hand van gerelateerde  
thema’s worden ervaringen uitgewisseld. Voor lotgenoten is dit 
een bron van kennis en ervaringen waar men veel kracht uit kan 
putten. Er is een groep voor lotgenoten en een groep voor part-
ners/betrokkenen. 
 
 
Vanuit Kompassie 
sluiten wij  
maandelijks aan 
met een ervarings-
deskundige en een 
familiecoach  
Mantelzorg GGz, 
om de bezoekers 
van de Denktank 
Hersenletsel  
ondersteuning te 
bieden. 
 
 
 
Denktank in Laak 
Wanneer: elke derde donderdag van de maand 
Tijd:  15:00—17:00 uur 
Waar:  wijkcentrum Cromvlietplein,  
  Cromvlietplein 120, Den Haag 
 
Denktank in Escamp 
Wanneer: elke eerste donderdag van de maand 
Tijd:  13:00—15:00 uur 
Waar:  wijkcentrum Escampade,  
  Escamplaan 61 –G, Den Haag 
 
Meer weten? Stuur dan een mail naar Pascal Smits, 
p.smits@middin.nl of Hiltje Hut, h.hut@middin.nl 



Cliëntengeluid Beschermd Wonen 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we graag even stil 
staan bij de zogeheten Cliëntenklankbordgroep Beschermd 
Wonen, die al sinds zomer 2014 door Kompassie wordt  
gefaciliteerd.  
Aan deze groep nemen cliëntenraadvertegenwoordigers van de 
zes belangrijkste Haagse aanbieders van beschermd wonen deel: 
stichting Anton Constandse, Fonteynenburg, de Kessler stichting, 
het Leger des Heils, Limor en Parnassia. Ook de cliëntenraden van 
Reakt en het Straatconsulaat zijn vertegenwoordigd. Doel van  
deze groep is meedenken over belangrijke thema’s voor (de toe-
komst van) beschermd wonen en hier tijdig invloed op uit kunnen 
oefenen. De gemeente zit de bijeenkomsten voor.  
 
We zijn blij dat het afgelopen jaar de 
groep vooral in een vroeg stadium 
gevraagd is om mee te denken. Al 
langer bestaande wensen zijn opge-
pakt en er is snel antwoord gegeven 
op vragen. Zo zijn de kenmerken van 
de verschillende aanbieders van  
Beschermd Wonen in kaart gebracht. 
Ook is de financiering van de  
dagbesteding vanuit de subsidie  
Begeleid Wonen overgeheveld naar 
de WMO (Maatwerk Arrangement).  
Hierdoor is de keuzevrijheid van cliënten toegenomen.  
 
Ontwikkelingen waar we in 2019 actief in mee zullen denken: 
 In 2019 verschuift de toegang tot beschermd wonen van de 

aanbieders Begeleid Wonen naar de gemeente.    
 Het wachtlijstbeheer verschuift in 2019 van verschillende 

wachtlijsten per aanbieder naar één centrale wachtlijst bij de 
gemeente: de wachtlijst wordt zo beter inzichtelijk en  

 dubbellingen kunnen worden voorkomen.      
 In 2019 zal de aanbesteding van de nieuwe Maatwerk Arran-

gementen voor 2020 starten; beschermd wonen én maat-
schappelijke opvang worden hierin meegenomen. Mogelijk 
leidt dit tot nieuwe aanbieders. Aandachtspunten hierbij zijn 
het formuleren van het juiste ondersteuningsaanbod en van 
kwaliteitscriteria, en definiëring van wat wordt verstaan  

 onder ‘wonen’.  
 De landelijke ontwikkeling, naar meer zelfstandig wonen: dit 

vergt voldoende betaalbare en passende woningen, goede 
contacten in de wijken en openheid. 

 



Steun aan de naasten Net—werken 

Veel Crisiskaart Iedereen is welkom 

In de prijzen Niets zonder broodje 

2018 in beeld I 



 Lotgenotencontact Angst—Dwang 

Heb jij last van angst en/of van dwang? Wil jij wel eens 
met mensen praten die wél snappen waar je last van hebt?  
 
Mensen die het niet raar vinden dat je last van deze klachten hebt, 
omdat ze het zelf óók hebben, zijn vaak een verademing om mee 
van gedachten te wisselen.  
De Angst Dwang en Fobie stichting organiseert in het nieuwe jaar 
weer een lotgenotengroep voor mensen met angst- en/of dwang-
klachten, in het gebouw van Kompassie. 
De groep komt vijf keer bij elkaar in de avonduren, gemiddeld één 
maal per maand tussen januari en juli.  
De begeleiding is in handen van twee geschoolde ervaringsdes-
kundigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bel (0343) 521031 of mail naar  
lotgenotencontact@adfstichting.nl voor meer informatie.  
 
Inschrijven kan via www.adfstichting.nl/lotgenotencontact.  
Op deze website staat ook veel handige informatie, zoals de  
exacte data en tijden (zodra ze bekend zijn), de kosten en de  
inschrijfformulieren.  

 
 
Speciaal voor mantelzorgers GGz gaat Kompassie maandelijks een 
nieuwsflits uitbrengen, met interessante activiteiten en initiatieven in 
en rondom Den Haag. Wilt u zich hierop abonneren? Stuur dan een 
mail naar Esther van der Meer, e.vandermeer@kompassie.nl. 

mailto:lotgenotencontact@adfstichting.nl
http://www.adfstichting.nl/lotgenotencontact


    Ons kloppend hart: het steunpunt  

Hoe het was….. 

En hoe het is… 
Vanaf 1 januari 2015, alweer 4 jaar geleden, is Kompassie te  
vinden op Laan 20. Er is het nodige veranderd, maar de kern blijft 
hetzelfde: alles draait uiteindelijk om het steunpunt.  
De belangrijkste ontwikkeling in 2018 bij het steunpunt van Kom-
passie, waar de gesprekken tussen bezoekers en vrijwilligers 
plaatsvinden, is de forse stijging van het aantal bezoekers, vooral 
in het laatste kwartaal. Dat geeft wel een dubbel gevoel: aan de 
ene kant is het natuurlijk goed dat steeds meer mensen met een 
psychische kwetsbaarheid Kompassie weten te vinden, maar aan 
de andere kant is het zorgelijk, dat eveneens maatschappelijke 
ontwikkelingen, ook in de GGz, verantwoordelijk zijn voor die stij-
ging. Gelukkig nam ook het aantal vrijwilligers in 2018 behoorlijk 
toe. Maar de stijging van het aantal bezoekers zorgt ook voor 
praktische problemen, zoals het gebrek aan werkplekken.  
In 2019 heeft het vinden van oplossingen hiervoor hoge prioriteit.  
Een andere belangrijke ontwikkeling bij het steunpunt in 2018 was 
het verder uitkristalliseren van de functie van baliemedewerker, 
die als de spin in het (steunpunt)web beschouwd kan worden.  
Er is nu een vaste bezetting van baliemedewerkers, wat de  
kwaliteit van het baliewerk zeker ten goede komt.   



2018 in beeld II 

Politieke invloed 

Samen deskundig Voorlichting 

Veel koffie Goed in beeld 

Een tropische zomer 



Hallo Kompassievrienden, 
 
Graag vertel ik jullie iets over de cursus familiecoach, die ik (al ruim een 
jaar vrijwilliger in het steunpunt) samen met vijf andere cursisten volg.  
 
Omdat ik de afgelopen vijfenveertig jaar werkzaam ben geweest binnen 
het bedrijfsleven en het daar tot mijn spijt bijna alleen gaat over presta-
tie en harde cijfers, ben ik enthousiast dat mij de kans geboden is om 
binnen Kompassie iets voor de ander te mogen betekenen. Los van pres-
tatie, omzet en werkdruk.  
Zelf hebben wij binnen ons gezin vele jaren moeten roeien met de rie-
men die we hadden en moeten ondervinden hoe zwaar het kan zijn wan-
neer je als ouders van een kind met psychische problemen niet gehoord 
of begrepen wordt; terwijl er wel degelijk iets speelt. Dit geldt trouwens 
ook voor het kind zelf. Wij hebben het als gezin gered … met héél veel 
inspanningen, vertrouwen en doorzettingsvermogen. Met héél veel vallen 
en weer opstaan. 
Omdat ik altijd al iets voor de mens als persoon wil betekenen en meer 
met m’n gevoel mag doen, ben ik dankbaar dat ik mezelf binnen Kom-
passie verder mag ontwikkelen. Zodat ik er, met wél een luisterend oor 
en begrip, nog meer kan zijn voor die ander. Door samen met de bezoe-
ker en soms ook samen met een professionele collega wél echt te kijken 
hoe we degene tot steun kunnen zijn of eventueel kunnen doorverwijzen 
naar de juiste hulpverlener.  
 
Uit ervaring weet ik wat er gebeurt in een gezin vanaf het moment dat ‘n 
gezinslid te maken krijgt met GGz-problemen. Te veel gezinnen raken 
hierdoor in de problemen en het risico dat ze uit elkaar vallen is groot. Ik 
ben dan ook enthousiast dat de gezinnen tegenwoordig hulp kunnen krij-
gen door bijvoorbeeld bijtijds een familiecoach in te schakelen.  
Ik voel mezelf bevoorrecht met de verscheidenheid van de 5 andere 
deelnemers aan de training, waardoor ik zoveel verschillende situaties 
heb mogen aanhoren dat we inmiddels ook een bijzondere band hebben 
met elkaar. Rita van Maurik, onze trainer, werkt o.a. met afbeeldings-
kaartjes waardoor we zelf ook actief worden betrokken. We worden aan-
gezet tot nadenken en aangespoord om onszelf te uiten. Natuurlijk is er 
de afspraak dat alle gesprekken in vertrouwen plaatsvinden en dus bin-
nen het leslokaal blijven. 
Ook zijn er tijdens de cursus al diverse gastsprekers geweest die ons 
vanuit de professionele kant laten kennismaken met de aanpak en de 
veelzijdigheid van de problematische onderwerpen die wij als beginnend 
familiecoach tegen kunnen komen. Hoe verdrietig ook, het is helaas wel 
vaak de praktijk. Ik kijk er dan ook naar uit om de cursus positief te  
mogen afsluiten en als familiecoach GGz aan het werk te gaan. 
 

Tot ziens in ons warme Kompassiebad. Leef, geniet en verwonder.     
Warme groet Dees. 

          Aankomend familiecoach Dees
        



 Nieuws  

Theatertip 1: People, Places & Things 
We hebben tegenwoordig alle kansen en toch zijn er steeds meer 
mensen die vastlopen. Als alles mogelijk is, ben je zelf je grootste 
vijand. People, Places & Things is een actuele en aangrijpende 
voorstelling over falen en weer opstaan in een wereld waarin de 
waarde van je leven wordt bepaald door het succes dat je hebt. 
Over toe moeten geven dat het niet meer gaat en dat je het niet 
alleen kunt. Kwetsbaar, herkenbaar en persoonlijk.  

"We moeten inzien dat we het verleden niet kunnen veranderen, 
maar de toekomst wel." (Marcus Azzini, regisseur). 
Deze voorstelling van Toneelgroep Oostpool is in Den Haag te zien 
in Theater aan het Spui, op dinsdag 26, woensdag 27 en  
donderdag 28 februari 2019.  
 
Inloopavonden Familiezorg in Ypenburg 
Vanaf maandag 28 januari 2019 start Kompassie, in samenwer-
king met Voor Welzijn, een maandelijkse inloopavond familiezorg. 
De bijeenkomsten vinden plaats elke laatste maandag van de 
maand, bij wijkcentrum Piet Vink, Laan van Hoornwijck 260,  
Den Haag (Ypenburg).  
Heeft u een familielid met psychische problemen of verslaving? 
Wordt dit u wel eens teveel? Dan is deze inloopavond voor u. 
Er zijn ervaringsdeskundige coaches van Kompassie aanwezig. 
Ben hen vindt u een luisterend oor, herkenning en begrip. Samen 
met u kunnen zij kijken wat u en uw naaste nodig hebben om 
goed voor uzelf te kunnen blijven zorgen. 
Koffie en thee staan klaar, aanmelden is niet nodig. 



Schroeder opent TheeLokaal 
TheeLokaal, een initiatief van Schroeder, is een combinatie van 
lunchroom, theewinkel en workshopruimtes. 
TheeLokaal wil mensen samenbrengen en tegelijk leer- en werk-
mogelijkheden bieden aan (psychisch) kwetsbare burgers en  
burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen  
werken in de keuken, workshopruimte of in de bediening. Het is 
een plek waar zij leren en een beroepsopleiding kunnen volgen op 
verschillende niveaus. 

In het TheeLokaal proeft u bijzondere soorten thee, echt lokaal 
geteelde Haagse Thee, onder de naam The Hague Tea. En u kunt 
er terecht voor ontbijt, lunch, high tea en workshops. 
Het is gevestigd op Weimarstraat 364, in hetzelfde pand als het 
Buurthuis van de Toekomst en de Kringloopwinkel van Schroeder 
van der Kolk. Meer info: http://thee-lokaal.nl 
 
Theatertip 2: Emma wilt leven 
Gebaseerd op de gelijknamige en indrukwekkende documentaire 
van Jessica Villerius en op gesprekken met betrokkenen en 
(ervarings)deskundigen is ‘Emma wil leven’ een even intens als 
intiem portret.  
Deze solovoorstelling door Solo Stories is op zondag 10 februari 
om 15:00 uur te zien in theater De Nieuwe Regentes.  
Meer informatie en tickets: 
https://www.denieuweregentes.nl/agenda/2019/02/solo-stories-
emma-wil-leven 

                               Nieuws  

http://www.schroeder.nl/
http://www.schroeder.nl/


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 


