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Van het management
‘De stille Hagenaar’
De wensen van mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn hetzelfde als van
ieder ander. Waardering om wie je bent
en wil worden, een zinvolle bijdrage
leveren aan de samenleving, het kunnen
vervullen van sociale rollen (als partner,
collega, kind, vriend) en fijn kunnen
wonen. Belangrijk blijft het om zeker te
zijn van een vangnet en van passende
zorg op het moment dat je het echt nodig
hebt, en minder zorg als je het weer zelf
kunt oppakken.
Als Haagse burger met psychische kwetsbaarheid ben je vaak niet zichtbaar, je
trekt je liever terug en wordt dan niet
altijd gehoord. Daarom is het van groot
belang om als stad je in te spannen tegen stigma en de signalen
op werk, thuis en tijdens de studie bespreekbaar te maken. Ook is
het op dit moment niet eenvoudig om op tijd zorg te ontvangen,
de wachtlijsten in de GGz zijn helaas niet zomaar opgelost.
In gesprek gaan met elkaar is een eerste stap op weg. Laagdrempelige informatieavonden waar je naar toe kunt met je vragen,
niet alleen voor de burger maar ook voor zijn naasten.
Wij proberen bij Kompassie een bescheiden rol te spelen in dit
voortraject. Samen met onze ervaringsdeskundigen en familiecoaches staan we klaar om met iedereen in gesprek te gaan. Door het
delen van ervaringen met elkaar, direct praktische hulp te bieden
en voorlichting te geven over het leven met een psychische kwetsbaarheid lopen we een tijdje met iemand op.
Ik hoop dat u als medewerker in de zorg gebruik wilt maken van
onze wijze van ondersteunen en u cliënt wil attenderen op onze
dienstverlening,
Hartelijke groet,
Jacqueline van den Bos, directeur stichting Kompassie
Speciaal voor mantelzorgers GGz brengt Kompassie maandelijks een
nieuwsflits uit, 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.

Durf te schrijven
Je hebt praters en schrijvers. Bij Kompassie hebben we vooral
praters. Maar soms wil een prater óók (beter leren) schrijven.
Omdat we eind vorig jaar in de prijzen zijn gevallen bij het GGZ
Herstelinitiatief van zorgverzekeraar VGZ, met het project ‘Durf te
schrijven’, is dit nu ook mogelijk.
Maandag 18 maart zaten we met een groep vrijwilligers van Kompassie voor het eerst rond te tafel, met pen en papier en héél veel
zin in dit nieuwe avontuur. Omdat schrijven je kan helpen bij je
herstel én heel plezierig is om te doen. Als je maar durft…

Samen met theatermaker en schrijfcoach Kitty Relleke leren we
structuur aan te brengen in onze hoofden vol verhalen, want aan
inspiratie doorgaans geen gebrek. De eigen ervaringen en de
drang om te delen zijn ruimschoots aanwezig, nu nog het ambacht
van het schrijven onder de knie zien te krijgen.
De komende weken verdiepen we ons verder, in personages,
monologen, dialogen en zintuigen. Want papier is geduldig, en
wie schrijft die blijft.
In september geven we deze schrijftraining van 4 middagen nóg
een keer. In eerste instantie is dit bedoeld voor onze eigen vrijwilligers. Maar mocht er nog een plekje over zijn: ook voor ánderen
die al wat verder zijn in hun herstel.
Dus stuur gerust alvast een mailtje naar m.vogel@kompassie.nl

Even voorstellen: nieuwe coaches

Even voorstellen: nieuwe coaches
In de vorige nieuwsbrief konden we al kennis maken met
Dees, één van de deelnemers aan de training Familiecoach
GGz van Kompassie. In deze nieuwsbrief nogmaals twee
familiecoaches voor het voetlicht, Lidia en Cecilia.
“Mijn naam is Lidia van Halen - da Graca. Mijn motivatie om naast
mijn werk als trajectondersteuner bij de Kessler Stichting de
training tot familiecoach te gaan volgen, was een combinatie van
verbinding zoeken met lotgenoten en ervaringsverhalen delen.
Als je dan je eigen herstel in kan zetten om mantelzorgers en
naasten te helpen, is dat een extra motivatie.
In de tijd dat ik worstelde met een hoop vragen als naaste en
‘dochter van’ was de hulp, die nu wél geboden wordt door onder
andere Kompassie, er niet. Ik heb als naaste ervaring met
verschillende ziektebeelden en ben bekend met diverse thema's
die passen binnen de GGz. Zelf ben ik opgegroeid als KOPP kind.
Zowel mijn moeder als mijn tante hebben de diagnose bipolaire
stoornis. Mijn jongste zoon heeft Genderdysforie en een licht
verstandelijke beperking.
Mijn hobby's zijn onder andere fotograferen, yoga, lezen en films
kijken.”
“Mijn naam is Cecilia Rijsinge. Ik ben jarenlang mantelzorger
geweest van mijn moeder en van mijn dochter die psychiatrisch
patiënt en verslaafd was. Met deze ervaring wilde ik graag
vrijwilligerswerk gaan doen. Bij PEP heb ik daar informatie over
gehaald. Zij gaven mij het advies om mee te doen aan de training
Familiecoach van Kompassie.
Mijn dochter is er niet meer, zij heeft acht jaar geleden zelfmoord
gepleegd. Ik vind het mooi dat ik mijn ervaringen en kennis als
mantelzorger nu kan gebruiken om naar
het verhaal van mantelzorgers GGz en
verslaving te luisteren en hen zo te kunnen
ondersteunen.
Mijn hobby’s zijn sporten en biografieën
lezen; van die van Diana was ik erg onder
de indruk. En mijn twee hondjes, Okkie en
Binkie.”
Heeft u behoefte aan ondersteuning door
één van onze familiecoaches? Mail naar
Esther, e.vandermeer@kompassie.nl of bel
haar via 06- 13 44 77 81.

Week van Ervaringsdeskundigheid
Verschillende zorg- en welzijnsorganisaties hebben vorige
jaar samen met werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt het
initiatief genomen om een regionaal Netwerk Ervaringsdeskundigheid te starten. De deelnemende organisaties
hebben één gemeenschappelijk doel op het gebied van
Ervaringsdeskundigheid: kennis en ervaring delen in de
regio Haaglanden, voor iedereen.
In dit netwerkverband is het initiatief ontstaan om in 2019 een
Week van Ervaringsdeskundigheid te organiseren. Deze vindt
plaats van 8 t/m 14 april 2019. Tijdens de Week van Ervaringsdeskundigheid worden er diverse workshops met verschillende
thema’s door het netwerk georganiseerd.

Thema’s zijn o.a. ‘Organisatorische successen en faalfactoren’,
‘Medewerkers met ervaring’ en ‘Ervaar LVB’.
De week wordt afgesloten met het Ervaringstheater ‘Ik word 18’.
De workshops zijn voor iedereen die er interesse in heeft én zijn
gratis. Ook zijn er op diverse plekken in de regio inloopmomenten.
Ga naar de website voor het volledige (workshop)overzicht en/of
om je aan te melden: www.ervaringsdeskundigen.nl

Week van Ervaringsdeskundigheid
In deze Week van Ervaringsdeskundigheid organiseert Kompassie,
in samenwerking met het Haags Steunsysteem en Fonteynenburg,
de workshop ‘vrijwillig ervaringsdeskundigen’.
Een ervaringswerker neemt je tijdens deze workshop mee: de
ervaringsdeskundige vrijwilliger, wie is dat? Wat is ervaringsdeskundigheid eigenlijk? En hoe staan we er op dit moment voor in
Den Haag qua vrijwilligersplekken en opleidingsmogelijkheden?
Daarna worden er aan de hand van een stelling ronde tafelgesprekken gevoerd.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een ervaringsverhaal van
een organisatie: hoe hebben zij de samenwerking met een
ervaringsdeskundige vrijwilliger ervaren?
Wanneer
Donderdag 11 april van 17.00 – 19.00 uur.
Voor broodjes en wat te drinken wordt gezorgd.
Voor wie
Ervaringsdeskundige vrijwilligers én professionals.
Locatie
Reakt Den Haag, Platinaweg 20, Den Haag
Aanmelden voor deze specifieke workshop kan eveneens via de
website: https://www.ervaringsdeskundigen.nl/vrijwilligeervaringsdeskundige.html.
Een bus vol Ervaring
Tijdens de Week van
Ervaringsdeskundigheid
worden de diverse
activiteiten in de regio
aangedaan door de Bus
vol Ervaring.
Van hieruit gaan we
bloggen en vloggen,
dus hou de social media
van de deelnemende
organisaties goed in de
gaten.

Week van de Psychiatrie
De jaarlijkse Week van de psychiatrie wordt in 2019
gehouden van maandag 25 tot en met zaterdag 30 maart.
Deze week is opgedragen aan alle mensen (met of zonder
psychiatrische achtergrond) die zich hebben ingezet voor
verbetering van de positie en het leven van mensen met
psychische en psychiatrische problematiek.
Wat in 1974 begon met de Dag van de Psychiatrie, groeide al snel
uit tot de Week van de Psychiatrie. In deze week wordt steeds een
ander thema centraal gesteld, waaromheen landelijk allerlei activiteiten worden georganiseerd. Het thema van 2019 is ZICHTBAAR.
Meer informatie: www.weekvandepsychiatrie.nl
In het kader van de Week van de Psychiatrie wordt op maandag
25 maart tussen 17:00 -18:00 uur de expositie ‘Outsider Art
kosmische ontmoetingen’ geopend, in het Atrium van het
stadhuis van Den Haag.
Deze tentoonstelling toont het werk van Paul Dekker en van de
kunstenaars van Reakt atelier Anders Bekeken.
De kunstwerken zijn te zien van 18 t/m 29 maart 2019, tijdens de
openingstijden van het Atrium.
Over Paul Dekker
Paul Dekker (19522014) werkte als
kunstenaar bij Anders
Bekeken, het kunstproject van Reakt.
Hij maakte kleurrijke
schilderijen die
verwijzen naar
kosmos, spiritualiteit
en materie.
De kunstenaars van
Anders Bekeken zijn
uitgenodigd zich te
laten inspireren door
het werk van Paul
Dekker en het
resultaat is te zien in
deze tentoonstelling.
Foto: Ronald Bakker

Ontdek je talenten met je centen!
Zolang mensen weinig weten over sociale voorzieningen,
toezicht missen of laaggeletterd zijn, blijven financiële
problemen bestaan. En kan men zelfs onzichtbaar worden
voor de hulpverlening.
Met de gratis cursus Ontdek je talenten met je centen! wil Fivoor
de zelfredzaamheid op materieel leefgebied van de groep die
nergens terecht kan vergroten. De cursus is uniek en op maat,
omdat de cursus inspeelt op het verloop van eerdere lessen en de
ervaringen van de deelnemers.
Op dit moment volgt een aantal vrijwilligers van Kompassie deze
cursus. Al is het aanvankelijk een beetje spannend om over je
éigen financiële situatie te spreken (en niet over die van de
bezoekers van ons steunpunt): zij vinden veel herkenning bij
elkaar en het lotgenotencontact is heel waardevol.
Het programma van 7 bijeenkomsten blijkt naadloos aan te sluiten
op de ingebrachte casuïstiek, zo blijkt maar weer, je bent niet
alleen.
De cursisten leren de noodzakelijke dingen om met geld om te
kunnen gaan, zoals:

berekenen van de terugkerende vaste lasten;

stellen van prioriteiten en
ondernemen van acties op
post;

bijhouden van een huishoudboekje en boodschappen doen met beleid;

kennis over het aanvragen
van voorzieningen;

lezen van een op maat
gesneden ‘sociale kaart’
voor de juiste vraag aan de
juiste instantie.
Fivoor is met deze cursus
partner van het programma
Van Schulden naar Kansen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.
Aegon geeft daarnaast financiële ondersteuning.
Meer weten? Neem contact op met Fivoor: info@fivoor.nl

Bijeenkomst Omgaan met piekeren
Vorig jaar hebben we drie goed bezochte bijeenkomsten over
Angst georganiseerd bij Kompassie. Deze samenwerking met
Stefan Sandifort van Indigo Preventie is ons zó goed bevallen, dat
we die dit jaar graag voortzetten. Deze keer een ánder ongemak:
piekeren. Maar verder dezelfde formule: voor mensen die het zelf
betreft én hun naasten, gewoon bij Kompassie, met een broodje
en een sapje, in interactie met Stefan...

Wanneer: dinsdag 2 april 17:00—19:00 uur.
Waar:
Kompassie, Laan 20, Den Haag
Wat levert het je op:

je leert het verschil tussen nadenken en piekeren

je leert piekeren beter te begrijpen: waarom doen we het
eigenlijk?

je leert over verschillende soorten piekeren en ze te onderscheiden

je krijgt handvatten hoe je met piekeren om kunt gaan
Aanmelden: Henriëtte van de Pol, h.vandepol@kompassie.nl of
06—10 80 99 94. Het aantal plekken is beperkt, maar we
organiseren spoedig nog een tweede bijeenkomst.

Nieuws
Inloopavonden Familiezorg in Ypenburg
Maandelijks organiseert Kompassie, in samenwerking met Voor
Welzijn, een inloopavond familiezorg. De bijeenkomsten vinden
plaats elke laatste maandag van de maand van 19:00—20:30 uur
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.
Bij 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.
Save the date—vrijdagavond 14 juni 2019
Kompassie is er in
geslaagd de voorstelling
‘Ik zie de bui al hangen’,
van Marjolijn van Kooten
naar Den Haag te halen.
Onderwerpen als depressie, levensmoeheid en
angst passeren de revue.
Hoopvol gaat Marjolijn bij
coaches, yogadocenten,
ervaringsdeskundigen en
psychologen te rade.
Maar of het helpt...
Geestige conferences,
afgewisseld met mooie
kleine liedjes, die getuigen van een grote liefde
voor taal, Hollandse
nuchterheid en een
scherp gevoel voor
humor.
Vrijdag 14 juni in Theater
aan het Spui. Je kunt je
alvast op de maillijst
laten zetten: h.vandepol
@kompassie.nl

Foto: Arjan Benning

Kompassie op de kaart
Kompassie is een onafhankelijk stedelijk steunpunt, voor
iedereen uit Den Haag met een psychische kwetsbaarheid
én hun naasten.
U wordt geholpen door ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Wij willen ons uitgebreide folderaanbod graag actueel houden en informatie ontvangen over jullie activiteiten, zodat
we onze bezoekers juist kunnen informeren en verwijzen.
Hou ons s.v.p. op de hoogte.
Gelegen in de Haagse binnenstad is
Kompassie vanuit alle richtingen zeer
goed bereikbaar.
Laan 20 bevindt zich vrijwel op de
hoek, direct naast het politiebureau
aan de Jan Hendrikstraat.
De dichtstbijzijnde halte van het
openbaar vervoer is Grote Markt.
Hier stoppen tram 6, Randstadrail 2,
3 en 4 evenals bus 25 en 130.
Loop gerust eens binnen en u wordt
verwelkomd met een kop koffie of
een kop thee.
stichting Kompassie
Laan 20
2512 GN Den Haag
T (070) 427 32 40
E info@kompassie.nl
Voor meer informatie kunt u
terecht op onze website:
www.kompassie.nl

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

