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    Campagne Nieuwsbrief  



 

In Den Haag bieden vier Haagse vrijwilligersorganisaties gratis  
onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen aan. 
Dit zijn: Kompassie (voor mensen met een psychische kwets-
baarheid), Senioren Collectief Haaglanden (voor senioren), het 
Straat Consulaat (voor dak- en thuisloze mensen) en Voorall (voor 
Hagenaars met een beperking).  
Deze organisaties hebben de krachten gebundeld voor de  
gezamenlijke campagne ‘Onze ervaring helpt jou verder’.  
In de campagne staan vrijwillige ervaringsdeskundigen van de vier 
organisaties centraal. Met de campagne willen wij gezamenlijk  
onze cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen bekender  
maken onder zowel Haagse inwoners als professionals.  
 
Omdat onze vrijwilligers hetzelfde hebben meegemaakt, herkennen 
zij het verhaal van hun cliënten en begrijpen ze wat zij doormaken. 
Vanuit persoonlijke ervaringen kunnen de cliëntondersteuners op 
een laagdrempelige en gelijkwaardige manier tips en adviezen  
aanreiken. De ondersteuning van een ervaringsdeskundige kan 
voor de cliënt een opstapje zijn om haar of zijn leven weer op de 
rit te krijgen.  
Daarnaast geeft het cliënten ook weer moed. Het toont aan dat er 
licht aan het einde van de tunnel is, de vrijwilliger is immers ook 
verder gekomen.  

 Lancering Campagne 



               Gezamenlijke website
   

Bij de campagne ‘Onze ervaring helpt jou verder’ horen niet alleen 
mooie posters en flyers, maar ook een nieuwe website:  
 
wijzijnervoorjoudh.nl   
 
Hierop staan op overzichtelijke wijze het dienstenaanbod en de 
contactgegevens van de vier vrijwilligersorganisaties voor  
onafhankelijke cliëntondersteuning vermeld.  
Elke organisatie heeft haar eigen doelgroep en eigen onafhan- 
kelijke ervaringsdeskundigen.  
 
Op de website kan de bezoeker eenvoudig bekijken bij welke van 
de vier organisaties de hulpvraag thuis hoort. De vraag kan  
vervolgens via het contactformulier naar de desbetreffende  
organisatie verzonden worden. Zodoende krijgt degene die hulp 
vraagt contact met een passende ervaringsdeskundige.  

Op deze website kunt u tevens het campagnemateriaal gratis  
downloaden: wijzijnervoorjoudh.nl/posters-flyers/ 
 
Liever een papieren poster of flyer?  
Stuur een mailtje naar Miranda Vogel: m.vogel@kompassie.nl 
 

https://wijzijnervoorjoudh.nl/
https://wijzijnervoorjoudh.nl/posters-flyers/
mailto:m.vogel@kompassie.nl


 Verhalen van vrijwilligers 

Arnold is vrijwilliger bij Kompassie  
(voor mensen met een psychische kwetsbaarheid)   
 
Arnold werkt sinds mei 2019 bij Kompassie. Hij had al langer de 
wens om zijn eigen ervaringen te delen met andere mensen. Een 
vriend vertelde hem over zijn werk bij Kompassie. Arnold: ‘Ik werd 
zo vrolijk en gemotiveerd om daar aan de slag te gaan. Die vriend 
wilde me graag voordragen. Een week later ging ik op de koffie. 
En binnen een maand kon ik al meelopen. Ik kom uit een heel 
zwart leven. Kompassie heeft mij kansen en mogelijkheden  
gegeven.’  

Sindsdien werkt Arnold bij Kompassie als ervaringsdeskundige.  
Iedere dinsdag bezoeken cliënten met verschillende hulpvragen 
hem op het steunpunt. Op vrijdag helpt hij cliënten de wachttijd 
voor behandeling bij PsyQ te overbruggen met persoonlijke  
ondersteuning. ‘Ik krijg positieve energie van mijn werk. We  
creëren zelfredzaamheid. We proberen mee te kijken met de  
cliënten en naast hen te staan. Soms heeft iemand vooral behoef-
te aan een luisterend oor of er is sprake van eenzaamheid en  
weinig sociale contacten. Ik vraag altijd door om boven tafel te 
krijgen wat er nog meer nodig is. Cliënten voelen zich door ons 
begrepen. We oordelen niet en het contact is gelijkwaardig.’  



                  Verhalen van vrijwilligers 
                                                                    vervolg 

Arnold voelt zich als een vis in het water als ervaringsdeskundige 
cliëntondersteuner. De volgende stap is een opleiding tot counse-
lor. Hij was blij verrast toen hij werd gevraagd om mee te werken 
aan de ‘Onze ervaring helpt jou verder’-campagne. ‘We zijn op de 
wereld om elkaar de weg te wijzen. Met deze campagne kunnen 
we laten zien dat er mensen zijn die hetzelfde hebben mee-
gemaakt. En dat hulp vragen geen schande is. Het scheelt zoveel 
tijd, dat je het jezelf niet zo moeilijk hoeft te maken. De campag-
ne is ook een mooie manier om te laten zien waar mensen met 
een psychische kwetsbaarheid terecht kunnen voor informatie,  
advies en begeleiding.’   
 
Jolanda is  
vrijwilliger  
bij Kompassie  
 
Jolanda verloor  
tijdens een moei-
lijke periode in haar 
leven haar baan en 
koophuis en  
belandde met haar 
gezin in de schuld-
hulpverlening.  
Jolanda: ‘In Neder-
land gaat men uit 
van zelfredzaam-
heid, maar dat is 
helemaal niet van-
zelfsprekend. Als  
je een verzoek niet 
duidelijk kunt  
verwoorden, kan dit 
afgewezen worden.  
Of het nu gaat om een afbetalingsverzoek of een WMO-aanvraag, 
deze afwijzingen kunnen een sneeuwbaleffect veroorzaken. Ik gun 
iedereen die psychisch in zwaar weer is gekomen een objectief  
iemand die kan meekijken en kan helpen met oplossingen zoeken. 
Met hulp van Kompassie had ik me in ieder geval sterker gevoeld. 
Ik hoop met deze campagne dat Kompassie meer bekendheid 
krijgt en een begrip wordt. Toen ik bij Kompassie ging werken, 
had niemand in mijn omgeving van Kompassie gehoord. Dat wil ik 
graag veranderen.’ 

Vrijwilliger Corry ontvangt haar poster  



Verhalen van vrijwilligers 
vervolg 

Sanne is onafhankelijk cliëntondersteuner bij Voorall  
(voor Hagenaars met een beperking) 
 
Sanne werkt al bijna zeven 
jaar bij Voorall. Ze begon er 
als redacteur op de jonge-
renafdeling Onbeperkt 
Haags, waarvoor ze het 
nieuws bijhield en artikelen 
schreef over inclusie en  
toegankelijkheid.  
In 2017 deed ze haar  
afstudeeronderzoek over  
onafhankelijke cliënt-
ondersteuning.  
 
‘Ik wilde zelf ook wel cliënt-
ondersteuner worden. Dus 
dat ben ik toen gaan doen,’ 
vertelt Sanne enthousiast. 
‘We werken met zeven  
cliëntondersteuners. Allemaal 
mensen die te maken hebben 
met een beperking, van hen-
zelf of een naast familielid. 
Wij weten uit eigen ervaring 
waar je tegenaan loopt als je 
een beperking hebt.’  
 
De onafhankelijke cliëntondersteuners werken op locatie bij het 
servicepunt in Den Haag en houden wekelijks spreekuur. Sanne is 
er voor de mensen die zij vanuit huis kan helpen: ‘Ik ondersteun 
mensen online en ben er ook voor klanten die verder weg wonen 
en onze hulp nodig hebben. De meeste vragen gaan over WMO-
meldingen voor het aanvragen van hulpmiddelen, huishoudelijke 
hulp en alles wat daarmee samenhangt. Als mensen een verzoek 
hebben ingediend en een negatief besluit ontvangen, kan er  
bezwaar gemaakt worden. Ik geef hen advies over hoe ze dat kun-
nen aanpakken. Het WMO-beleid verschilt per gemeente. Niet  
iedereen snapt het proces rond de aanvraag van hulpmiddelen 
even goed. Veel mensen komen er halverwege niet meer uit en 
trekken dan bij ons aan de bel.’ 
 



     Verhalen van vrijwilligers 
              vervolg 

Sanne wilde graag meewerken aan de campagne ‘Onze ervaring 
helpt jou verder’. Uit haar eigen onderzoek kwam al naar voren 
dat onafhankelijke cliëntondersteuning nog niet zo bekend is. Ze 
ziet de campagne als een nieuwe kans om cliëntondersteuning  
onder Hagenaars te promoten. ‘Ik hoop dat mensen nu weten wat 
cliëntondersteuning inhoudt. Ze weten vaak niet dat wij hen heel 
laagdrempelig kunnen ondersteunen met hun problemen. Als je 
twijfelt of we je wel kunnen helpen, helpen we je door te luisteren. 
Misschien kunnen wij je niet verder helpen, maar onze keten-
partners wel. We kijken met de cliënt wat het beste bij hen past 
en wat zij willen. Wij willen mensen helpen, we hebben verder 
geen belang voor een bepaald soort oplossing. Hopelijk komen 
hulpvragers sneller naar ons toe door deze campagne.’  

Lidy is vrijwilliger bij het Senioren Collectief Haaglanden  
(voor senioren) 
 
Lidy staat klaar voor andere oudere inwoners van Den Haag.  
‘Er zijn heel veel senioren in de gemeente Haaglanden die  
behoefte hebben aan ondersteuning bij de WMO-aanvraag,  
de thuisadministratie, een luisterend oor of een extra oortje  
bij een gesprek in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Ook wil ik onze 
laagdrempeligheid graag benadrukken. Onze vrijwilligers zijn  
ook senioren en komen desgewenst bij de mensen thuis.‘ 



Mariette en Sahied zijn ervaringsdeskundigen bij Voorall 
(voor Hagenaars met een beperking) 
 
Mariette: ‘Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het kan zijn om  
bepaalde voorzieningen aan te vragen én toegekend te krijgen bij 
de gemeente.’ Sahied: ‘In Den Haag wonen veel mensen die af-
komstig zijn uit andere landen. Wat je ook mankeert, wie je ook 
bent, Voorall is er voor iedereen. Bel ons!’ 
 
Olha is vrijwilliger bij het Straat Consulaat  
(voor dak- en 
thuisloze mensen) 
 
Olha is al jaren  
vrijwilliger bij het 
Straat Consulaat.  
‘Ik weet van mijn  
eigen ervaring  
hoe belangrijk  
het is om op tijd 
een oplossing te  
hebben.  
De quote op de  
campagneflyer 
"Samen zoeken 
we een oplossing 
die bij jou past" 
omschrijft mijn 
doelstellingen 
goed.  
 
Deze campagne is 
een mooie kans 
voor mij om  
daaraan bij te 
dragen. Ik ben blij 
dat ik aan deze 
campagne kan 
meewerken en  
behulpzaam kan 
zijn.’ 
 

 Verhalen van vrijwilligers  
 vervolg 



                                      Wie doet wat 

 
Kompassie is een  
onafhankelijk stedelijk steunpunt, 
voor iedereen in Den Haag met 
een psychische kwetsbaarheid én 

hun naasten. De vrijwilligers die bij Kompassie werken zetten hun 
eigen (familie)ervaring met psychische kwetsbaarheid in om  
lotgenoten te ondersteunen, te versterken en bij te staan.  
Kompassie heeft informatie, kennis en ervaring in huis ter onder-
steuning van het maken van keuzes of de aanpak van lastige  
situaties, bijvoorbeeld op het gebied van behandeling, sociale  
contacten, wonen, leren, financiën, werken en nazorg. 
 

Het Senioren Collectief Haaglanden 
werkt uitsluitend met senioren vrijwil-
ligers die hun kennis, levenservaring  
en betrokkenheid willen inzetten om 
mede-senioren te ondersteunen.  
Zij helpen onder andere bij: contacten 
met de gemeente en instellingen,  

administratie, financiële problemen, belastingen en schulden-
problematiek. De vrijwilligers werken op afspraak op kantoor, 
maar kunnen desgewenst ook thuis komen. 
 

Het Straat Consulaat en de  
vrijwilligers behartigen de belangen 
van Haagse dak- en thuislozen en 
druggebruikers in opvang, zorg en  
op straat. Tijdens spreekuren geven  
vrijwilligers met ervaring advies en 
ondersteuning bij vragen over       

dak -en thuisloosheid en verslaving. 
 
 Voorall is er voor Hagenaars met 
 een beperking. De vrijwilligers denken 
 mee en wijzen de weg naar de juiste 
 hulp en ondersteuning.  
 Zij doen dit vanuit hun persoonlijke 
 ervaringen en betrokkenheid en zijn 

onafhankelijk van het hulpaanbod.  

Kijk op wijzijnervoorjoudh.nl.  
 U kunt van hieruit doorklikken naar de afzonderlijke organisaties. 

https://wijzijnervoorjoudh.nl/kompassie/
https://wijzijnervoorjoudh.nl/senioren-collectief-haaglanden/
https://wijzijnervoorjoudh.nl/straat-consulaat/
https://wijzijnervoorjoudh.nl/voorall/
https://wijzijnervoorjoudh.nl/


Filmpjes en Sociale Media 

De afzonderlijke organisaties (behalve het Senioren Collectief) zijn 
ook te vinden via diverse Sociale Media kanalen. 
 
Kompassie: 
 
 Instagram www.instagram.com/stichtingkompassie/ 
 Facebook www.facebook.com/Stichting-Kompassie-

369587743234509/ 
 Twitter https://twitter.com/StichtKompassie/ 
 LinkedIn www.linkedin.com/company/kompassie/ 
 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXiBba-

nJpBXCqecCGgLpUw/ 
 
Straatconsulaat: 
 
 Facebook www.facebook.com/straatconsulaat/ 
 Twitter https://twitter.com/SConsulaat/ 
 Instagram www.instagram.com/straat_consulaat/ 
 YouTube www.youtube.com/channel/

UCHSIYngivYxv0GxHvzx89eA/ 
 
Voorall: 
 
 Facebook www.facebook.com/Voorall/ 
 Twitter https://twitter.com/voorall/ 
 LinkedIn 

www.linkedin.com/
company/voorall-
voor-hagenaars-met

Voor de campagne, en 
de lancering ervan,  
zijn twee filmpjes  
gemaakt. Deze zijn te 
bekijken via deze links: 
 
Lancering campagne 
 
Vrijwillige  
onafhankelijke  
cliëntondersteuning   

http://www.instagram.com/stichtingkompassie/
http://www.facebook.com/Stichting-Kompassie-369587743234509/
http://www.facebook.com/Stichting-Kompassie-369587743234509/
https://twitter.com/StichtKompassie/
http://www.linkedin.com/company/kompassie/
https://www.youtube.com/channel/UCXiBba-nJpBXCqecCGgLpUw/
https://www.youtube.com/channel/UCXiBba-nJpBXCqecCGgLpUw/
http://www.facebook.com/straatconsulaat/
https://twitter.com/SConsulaat/
http://www.instagram.com/straat_consulaat/
http://www.youtube.com/channel/UCHSIYngivYxv0GxHvzx89eA/
http://www.youtube.com/channel/UCHSIYngivYxv0GxHvzx89eA/
http://www.facebook.com/Voorall/
https://twitter.com/voorall/
http://www.linkedin.com/company/voorall-voor-hagenaars-met-een-beperking/
http://www.linkedin.com/company/voorall-voor-hagenaars-met-een-beperking/
http://www.linkedin.com/company/voorall-voor-hagenaars-met-een-beperking/
https://www.youtube.com/watch?v=_NKlSqQn-yo
https://www.youtube.com/watch?v=GX1u_KTNdJI
https://www.youtube.com/watch?v=GX1u_KTNdJI
https://www.youtube.com/watch?v=GX1u_KTNdJI


We kijken met veel plezier terug naar ons inspirerende Lunch 
Webinar: ‘Van onze ervaring kun je leren’ op 11 maart j.l. 
 
Tijdens het webinar spraken we onder meer over de meerwaarde 
van vrijwillige, onafhankelijke cliëntondersteuning en het  
succesvol betrekken van vrijwilligers bij de externe communicatie 
van je organisatie.  
Kon je er niet bij zijn of heb je dit webinar gemist? Dan kun je het 
webinar terug kijken via het YouTube kanaal van Voorall. 
 
 

Terugblik Lunch Webinar 

https://www.youtube.com/channel/UC-HoGpNH2aHrpx6idMM82Gw


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 
 
Of volg ons op:  
 
 

Kompassie op de kaart 

 

Voor actuele openingstijden, het laatste nieuws en 
meer informatie kunt u terecht op onze website 

https://www.facebook.com/Stichting-Kompassie-369587743234509/
https://www.instagram.com/stichtingkompassie/
https://www.linkedin.com/company/10356667/admin/

