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Voorwoord 

Het is een unieke plek, parallel aan die snelle wereld vol ego, machogedrag, onderhuidse 

haat en onderling wantrouwen, waar tijd geld is en waarin wij het maar druk, druk, druk 

hebben. Deze plek is een oase van rust en kalmte, in een wereld waarin de neonreclame 

feller schreeuwt dan de marktkoopman.  

En dan de sfeer; die is er op z’n zachtst gezegd ‘bijzonder’ te noemen. Ieder heeft er zijn 

eigen psychische kwetsbaarheid en ieder gaat daar op zijn eigen manier mee om. Lukt 

dat even niet, of zit je niet goed in je ve,l dan kan je dat zeggen zonder je er beroerd bij 

te voelen. Je weet dat jouw collega’s er ook voor jou zijn.  

Het mooie van deze prachtige plek is dat je niet hoeft uit te leggen hoe je je voelt, want 

ieder van ons kent dat. Er is geen stigma. Je wordt er gehoord. Het is een beetje een 

thuis van huis. Het is er ongedwongen en je bent er op je gemak. Het is fijn om daar te 

zijn. 

En dat voelt als een warm bad. 

 

Tony, 

vrijwilliger Kompassie 

 

 

Bij Kompassie kan ik aangeven wat ik wel en niet kan. De begeleiders houden rekening 

met mijn kwetsbaarheid, waardoor ik veel minder last heb van stress. Enige tijd geleden 

was ik te labiel om op het steunpunt te werken, waar de gesprekken soms te zwaar 

waren. Nadat ik dat had aangegeven ben ik gaan werken achter de balie.  

De gesprekken als crisiskaartconsulente en de voorlichtingen die ik soms geef gaan op 

afspraak, dan kan ik zelf aangeven of het lukt of niet. 

Werken bij Kompassie betekent voor mij een stukje structuur. Het is fijn om collega's te 

hebben, vooral die van Kompassie, want anders is mijn wereld erg klein.  

Ik ben trots op wat Kompassie betekent voor onze bezoekers en dat ik daar deel vanuit 

maak. Hierdoor krijg ik een positiever gevoel over mijzelf en weet ik dat ik er toe doe.  

Een tijd geleden waren wij te gast bij het werkgevers servicepunt. De groep die ik 

begeleidde waren grotendeels arbeidscoaches, die werkloze mensen helpen te re-

integreren. Ik kreeg het toen wel even moeilijk. Ik heb geen arbeidscoach meer nodig, 

omdat ik op mijn 47e geen reguliere baan meer aan kan. Eén van de deelnemers zei toen 

”Wat jij doet is net zo belangrijk”.  

En daar doe ik dit dus voor. 

 

Jolanda, 

vrijwilliger Kompassie 

 

 

 

 

April 2020 
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Inleiding 
 

Kompassie is het onafhankelijke stedelijke steunpunt mentale gezondheid, vanuit 

cliëntenperspectief in Den Haag. Het is een voorliggende voorziening, voor alle 

Hagenaars met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. 

Kompassie richt zich in eerste instantie op de inzet, en daarmee het herstelproces, van 

ervaringsdeskundige vrijwilligers. Opdat zij hernieuwde kracht ervaren en een gevoel van 

controle, op weg naar persoonlijk en maatschappelijk herstel. Dit is het uitgangspunt en 

vormt onze identiteit.  

Onze primaire taak is: 

1) Individuele ondersteuning van cliënten en naasten. 

Daarnaast hebben we twee aanvullende specifieke programma’s:  

2) Preventie en stigmabestrijding 

3) Collectieve belangenbehartiging. 

Voorliggend document brengt verslag uit van de activiteiten van Kompassie binnen deze 

drie programma’s, gedurende het jaar 2019. 

 

Het was een druk jaar, hetgeen ook goed terug te zien is in deze rapportage. Op alle 

gebieden zijn de activiteiten van Kompassie, haar bereik en de bezoekersaantallen 

aanzienlijk toegenomen. 
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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. Kompassie doet dit door de belangen van deze 

doelgroep te vertegenwoordigen en steun op maat te bieden in het steunpunt voor 

mentale gezondheid in Den Haag. 

 

Kompassie is een vrijwilligersorganisatie (informele zorg). Wat haar onderscheidt van 

professionele zorgaanbieders is het werken vanuit cliëntperspectief en familieperspectief. 

Bij Kompassie werken vrijwilligers die zélf ervaring hebben als (naaste van een) GGz-

cliënt. 

Kompassie biedt laagdrempelige ondersteuning, gericht op het bevorderen en het 

ondersteunen van herstelprocessen. 

 

De signalen die voortkomen uit de ondersteuning en begeleiding van bezoekers in het 

steunpunt worden door Kompassie onder de aandacht gebracht bij de gemeente en bij 

zorgaanbieders. Door deze combinatie van individuele en collectieve belangenbehartiging 

houdt Kompassie goed zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de GGz en het 

gemeentelijk beleid, en de effecten hiervan op haar doelgroep. 

 

1.2. Doelstelling 

 

Kompassie is het onafhankelijke stedelijke steunpunt mentale gezondheid, vanuit 

cliëntenperspectief in Den Haag. Het is een voorliggende voorziening, voor alle 

Hagenaars met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. 

Ons doel is het coachen en versterken van vrijwilligers, die zélf ervaring hebben 

opgedaan in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) of als naaste/familielid van een 

cliënt; opdat zij kunnen werken aan hun herstel en op hun beurt hun lotgenoten kunnen 

ondersteunen, versterken en bijstaan. 

 

Dat laatste doen we op de volgende manieren: 

 Informeren 

 Adviseren en voorlichten 

 Praktische ondersteuning 

 Emotionele ondersteuning 

 Collectieve belangenbehartiging 

 

  



Jaarverslag 2019   5 
 

1.3. Bestuur 

 

Het bestuur bestond dit jaar uit: 

 

mevr. L. Djiauw voorzitter  portefeuille beleidsontwikkeling  

en management 

dhr. H. Bosma penningmeester portefeuille personeelszaken en financiën 

mevr. E. Spoelstra secretaris  portefeuille Haags sociaal domein 

dhr. H. de Jong bestuurslid  portefeuille GGz projecten 

dhr. A. Hoogervorst bestuurslid  portefeuille vrijwilligersbeleid  

en vrijwilligersperspectief 

 

De vergaderfrequentie van het onbezoldigd bestuur is vastgesteld op 6 bijeenkomsten 

per jaar.  

 

1.4. Medewerkers 

 

De uitvoerende werkzaamheden van Kompassie worden verricht door vrijwilligers die zélf 

of als naastbetrokkene ervaring hebben met de GGz. Zij worden hierin ondersteund door 

een klein team betaalde medewerkers. De begeleiding en coördinatie door deze 

beroepskrachten is erop gericht de vrijwilligers in staat te stellen hun taken zo goed 

mogelijk te kunnen uitvoeren. De directeur is eindverantwoordelijk. 

 

Gedurende 2019 waren er totaal 86 vrijwilligers (exclusief 5 vrijwillig bestuursleden) 

verbonden aan Kompassie.  

 

Kengetallen 

2019 < 25 jaar 25-55 jaar > 55 jaar Tt. 

Mannen 0 32 15 47 

Vrouwen 1 29 9 39 

Totaal 1 61 24 86 

 

Lopende het jaar hebben we afscheid genomen van 23 vrijwilligers, wegens 

uiteenlopende redenen: 

 

Reden van beëindiging vrijwilligerswerk: Aantal: 

Nog te kwetsbaar voor (dit) vrijwilligerswerk 7 

Terugval / intensieve behandeling 5 

Overleden 2 

Doorstroom naar regulier vrijwilligerswerk 2 

Doorstroom naar betaalde baan 4 

Eigen bedrijf gestart 1 

Gestart met opleiding tot ervaringsdeskundige 2 

 23 

 

Bijna de helft is dus uitgevallen omdat zij nog onvoldoende hersteld bleken te zijn om 

vrijwilligerswerk bij Kompassie te verrichten. In de praktijk blijken nieuwe vrijwilligers 

soms kwetsbaarder te zijn dan wij én zij in eerste instantie denken. We hebben inmiddels 
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ons aannamebeleid hierop aangepast en de inwerkperiode van nieuwe vrijwilligers 

verruimd en verstevigd, onder meer door een Hersteltraining verplicht te stellen.  

Zie ook 4. Deskundigheidsbevordering. 

Daar tegenover staat dat 9 vrijwilligers (dat is 10% van ons totale vrijwilligersbestand) 

afgelopen jaar is uitgestroomd naar bijvoorbeeld werk of opleiding. Dankzij hun 

vrijwilligerswerk bij Kompassie waren zij zich bewust geworden van hun interesses en 

kwaliteiten en voelden zij zich inmiddels sterk genoeg om een volgende stap in hun 

herstel te zetten. 

We hebben dit jaar ook exact 23 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, zodat het 

vrijwilligersteam goed op sterkte bleef. 

 

Er kon een stageplek van 3 dagen per week worden geboden aan een stagiaire die via de 

NTI een opleiding MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening volgt. Tevens was er 

gedurende 4 dagen per week een stagiaire van de Haagse Hogeschool, HBO Social Work 

bij ons actief. 

 

1.5. Inzet versus resultaat  

 

Planning 2019 
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Realisatie 2019 

 

 

Wanneer we de subsidieaanvraag (8.665 uur medewerkersinzet) en de realisatie van 

2019 naast elkaar zetten, wordt duidelijk dat we met minder personeel juist méér 

vrijwilligers (86 in plaats van 75) hebben  aangestuurd en begeleid, hetgeen ook terug te 

zien is in de daadwerkelijke geleverde ureninzet (15.099 in plaats van 14.000) door de 

vrijwilligers.  

Deze cijfers komen overeen met onze ervaring dat de beroepskrachten in 2019 onder 

hoge druk stonden en er veel van hen is gevraagd. 

 

1.6. Keurmerk 
 

Kompassie is in het bezit van het landelijke keurmerk ‘Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld!’. 

Dit keurmerk wordt voor vier jaar toegekend aan organisaties die met hun 

vrijwilligersbeleid voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Organisatie voor 

Vrijwilligerswerk. Het huidige keurmerk was geldig tot aan 27 januari 2020. Dit betekent 

dat in december 2019 een werkgroep zich zorgvuldig heeft voorbereid op de herkeuring. 

We weten inmiddels dat het nieuwe keurmerk is toegekend.
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2. Activiteitenschema 2019 
 

Programma 1: Individuele ondersteuning cliënten en naasten  

Activiteit Doelgroep Doel Planning 2019 Realisatie 2019 

Algemene individuele 

Cliëntondersteuning 

Haagse burgers met een 

psychische 

kwetsbaarheid. 

Versterking van de 

positie en behoud of 

herwinnen van de eigen 

regie. 

 

1.440 openingsuren. 

9.800 bezoeken aan 

Kompassie. 

1.440 openingsuren 

10.320 bezoeken aan 

Kompassie 

Ondersteuning bij een  

PGB (aan)vraag 

Haagse burgers met een 

psychische kwetsbaarheid 

én hun naasten, die een 

PGB aanvraag overwegen 

en/of meer informatie 

wensen. 

 

Keuzevrijheid en eigen 

regie  

ten aanzien van de af te 

nemen zorg of 

ondersteuning. 

 

25 gesprekken m.b.t. 

een PGB (aan)vraag. 

25 gesprekken m.b.t. 

een PGB (aan)vraag 

Vrijwillige Onafhankelijke 

Cliëntondersteuning Wmo 

GGz 

Haagse burgers met een 

psychische 

kwetsbaarheid, die gebaat 

zijn bij een Wmo-

aanvraag en/of dit 

overwegen en/of meer 

informatie wensen.  

De hulpvraag en wensen 

van de cliënt zijn 

adequaat in kaart 

gebracht en verwoord. 

De bezoeker kan 

aanspraak maken op de 

ondersteuning of hulp 

waar hij of zij (vanuit de 

Wmo) recht op heeft. 

 

260 gesprekken m.b.t. 

een Wmo (aan)vraag. 

 

 

330 gesprekken m.b.t. 

een Wmo(aan)vraag 

Opstellen en onderhouden 

Crisiskaart 

Haagse burgers met een 

psychische kwetsbaarheid 

die het risico lopen in een 

psychische crisis 

(paniekaanval, psychose 

etc.) te raken. 

 

Bevordering van de 

zelfregie en een gevoel 

van welbevinden. 

Bewustwording van de 

eigen voortekenen van 

verward gedrag. 

70 gesprekken over 

zelfregie. 

Er zijn 25 crisiskaarten 

opgesteld of 

geactualiseerd. 

100 gesprekken over 

zelfregie. 

Er zijn 21 

crisiskaarten 

opgesteld of 

geactualiseerd 
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Coaching bij zingeving Haagse burgers met een 

psychische kwetsbaarheid 

die niet zelfstandig hun 

dag betekenis weten te 

geven. 

 

Zingeving ervaren en zo 

volwaardig mogelijk 

participeren aan de 

samenleving. 

20 mensen zijn 

toegeleid naar voor hen 

geschikt 

vrijwilligerswerk of 

dagbesteding. 

16 mensen zijn  door 

de coaches toegeleid 

naar voor hen 

geschikt 

vrijwilligerswerk of 

dagbesteding. 

6 mensen zijn, na 

advies van de 

coaches, zelfstandig 

op zoek gegaan.  

 

Mantelzorgondersteuning 

GGz 

Familieleden en 

naastbetrokkenen van 

Haagse burgers met een 

psychische 

kwetsbaarheid. 

 

De eigen kwaliteit van 

leven wordt hersteld. 

De familie of naaste is 

(weer) krachtig genoeg 

om het zieke familielid te 

steunen. 

 

110 gesprekken met 

mantelzorgers GGz. 

 

 

253 gesprekken met 

mantelzorgers GGz. 

 

Programma 2: Preventie en stigmabestrijding  

Activiteit Doelgroep Doel Planning 2019 Realisatie 2019 

Voorlichting en presentatie Professionals en 

vrijwilligers binnen zorg, 

welzijn en gemeente. MBO- 

en HBO-studenten Social 

Work, agenten-in-

opleiding.  

Meer kennis over en 

begrip voor mensen 

met een psychische 

kwetsbaarheid. 

Stigmabestrijding. 

20 voorlichtingen of 

presentaties. 

Totaal bereik 350 

mensen. 

37 voorlichtingen of 

presentaties. 

Totaal bereik 420 

mensen. 

 

Tevens 18 

voorlichtingen over de 

Crisiskaart. 

Totaal bereik 205 

mensen. 
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Ontmoetingsbijeenkomsten Haagse burgers (incl. 

kwetsbare burgers, 

naasten en 

professionals). 

Actuele thema’s uit de 

psychiatrie worden 

besproken.  

Burgers worden 

geïnformeerd over de 

betekenis en de impact 

van psychische 

kwetsbaarheid. 

 

3 grote 

ontmoetingsbijeenkomsten.  

 

Totaal bereik 300 mensen. 

 

2 avonden over 

Piekeren 

1 avond over Angst. 

2 

theatervoorstellingen. 

 

Totaal bereik 340 

mensen. 

Mantelzorgcafé ’s Familieleden en 

naastbetrokkenen van 

Haagse burgers met een 

psychische 

kwetsbaarheid. 

 

Ontspanning en 

ontmoeting van 

gelijkgestemden. 

4 mantelzorgcafés.  

 

Totaal bereik 35 mensen. 

 

5 mantelzorgcafés. 

 

Totaal bereik 58 

mensen. 

Lotgenotengroepen Haagse burgers met een 

psychische 

kwetsbaarheid. 

Herkenning en steun 

van mensen die 

dezelfde ervaringen 

hebben. 

 

190 bijeenkomsten. 

 

Totaal bereik 1300 

contacten. 

 

148 bijeenkomsten. 

 

Totaal bereik 1346 

contacten 

 

Programma 3: Collectieve belangenbehartiging  

Activiteit Doelgroep Doel Planning 2019 Realisatie 2019 

Bijeenkomsten 

signaleringsgroep 

Gemeente Den Haag  

en zorgaanbieders 

Aanbevelingen tot 

verbetering worden 

ingebracht bij gemeente 

of zorgaanbieders. 

 

De signalen worden 

serieus genomen, 

adequate reactie en 

terugkoppeling.  

 

9 bijeenkomsten 

 

De signalen zijn 

serieus opgepakt. 

Cliëntenklankbordgroep 

Beschermd Wonen 

Gemeente  Den Haag Cliëntenraden van 

aanbieders van 

Beschermd Wonen 

denken mee over 

belangrijke thema's 

voor de (toekomst van) 

beschermd wonen. 

 

(Tijdige) invloed op de 

relevante thema's. De 

gemeente past zo nodig 

het beleid aan. 

11 reguliere 

bijeenkomsten en 7 

extra bijeenkomsten 

met een afvaardiging. 

 

De keuzevrijheid van 

cliënten is bevorderd. 
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Afvaardiging (deel)raden 

sociaal domein (Wmo, 

participatie en brede raad). 

Gemeente Den Haag Het geluid van mensen 

met een psychische 

kwetsbaarheid is 

vertegenwoordigd in de 

deelraden. 

De inbreng wordt 

serieus genomen door 

de gemeente en 

meegenomen in beleid 

en uitvoering 

 

Inbreng tijdens totaal 

35 bijeenkomsten. 

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers  

Activiteit Doelgroep Planning 2019 Realisatie 2019 

Introductietraining Nieuwe vrijwilligers 2 1 

Hersteltraining  Nieuwe vrijwilligers 2 2 

Cursus Vrijwillige Onafhankelijke 

Clientondersteuning 

Vrijwilligers met  

specialisatie Onafhankelijke 

Clientondersteuning 

1 1 themabijeenkomst 

Basistraining Familiecoach GGz Vrijwillige Familiecoaches 1 1 

Themabijeenkomsten Alle vrijwilligers  4 2 themabijeenkomsten 

2 intervisiebijeenkomsten 

Vrijwilligersbijeenkomsten Alle vrijwilligers 10 10 

Bijeenkomsten voorlichters Vrijwillige voorlichters 6 4 

Bijeenkomsten kerngroep Vrijwillige belangenbehartigers 26 26 

Bijeenkomsten signaleringsgroep Vrijwilligers met specialisatie signalering 10 9 

Nieuw: schrijftraining Vrijwilligers die willen schrijven t.b.v. herstel niet 2  

Nieuw: workshop Belastingen Vrijwilligers die spreekuur kwijtscheldingen 

RGB en Gemeentelijke Belastingen draaien 

niet 1 

Nieuw: workshop Zorgverzekering Vrijwilligers die spreekuur Zorgverzekering 

draaien 

niet 1 
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2.1. Programma 1 - Individuele ondersteuning cliënten en naasten 

 

2.1.1 Algemene individuele cliëntondersteuning 

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal bezoeken aan het steunpunt wederom 

toegenomen. Zie verder: 3. Cliëntregistratie. 

 

Het steunpunt was wekelijks van maandag t/m vrijdag geopend, totaal 1.440 uur. 

Bezoekers konden hier terecht voor informatie, advies, praktische en emotionele 

ondersteuning. Eén vrijwilliger van Kompassie hield wekelijks spreekuur bij Reakt 

Platinaweg.  

Gezien de toegenomen drukte en de diversiteit aan ondersteuning welke we vanuit het 

steunpunt aanbieden (zoals Mantelzorgondersteuning GGz en Onafhankelijke 

Cliëntondersteuning Wmo) is een stevig vrijwilligersteam (kwalitatief en kwantitatief) een 

vereiste. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat het aantal vrijwilligers goed op peil 

bleef; enerzijds door hen intensief te ondersteunen, anderzijds door bijtijds te zorgen 

voor nieuwe instroom. 

Daarnaast hebben we gekeken hoe we de rust en de prettige sfeer in het steunpunt 

konden behouden, ook tijdens drukke momenten. Hiertoe hebben we actief vrijwilligers 

geworven voor de functie gastvrouw/gastheer. We streven er nu naar elk moment van de 

week een vrijwilliger in deze functie actief te hebben. De gastheer/gastvrouw vormt 

samen met de baliemedewerker het visitekaartje van Kompassie en zorgt ervoor dat 

mensen zich welkom voelen, maakt desgewenst een praatje met wachtenden of mensen 

die voor het eerst komen, biedt een luisterend oor, houdt de ruimte netjes en opgeruimd 

etc. 

 

De piekmomenten die we jaarlijks zagen ontstaan in de periode dat bezoekers bij 

Kompassie kwamen voor de kwijtschelding Waterschaps- en Gemeentelijke belastingen 

of voor het afsluiten van een nieuwe zorgpolis, hebben we ondervangen door tijdelijk een 

spreekuur in te lassen. Speciaal getrainde vrijwilligers hielpen een aantal vaste 

momenten in de week op afspraak bezoekers bij hun kwijtschelding of zorgverzekering. 

Deze bezoekers was van te voren verteld welke informatie hiervoor nodig was, zodat zij 

goed voorbereid op hun afspraak verschenen. 

 

In het steunpunt boden we ook ruimte aan zorgaanbieders om hun cliënten bij ons – op 

een laagdrempelige plek - te kunnen spreken. Hier werd regelmatig gebruik van gemaakt 

door: 

 De Familievertrouwenspersoon 

 Medewerkers van GGz in de wijk 

 Consulenten van JMO-teams (Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning) 

 Empares, beschermingsbewind en budgetbeheer 

Wekelijks hield advocatenkantoor Legal2People spreekuur op afspraak in het steunpunt. 

Bezoekers konden hiervoor worden ingepland, op het moment dat hun vraag niet 

eenvoudig door Kompassie zélf te beantwoorden was. 
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2.1.2 Onafhankelijke vrijwillige cliëntondersteuning Wmo GGz  

Binnen Den Haag dragen Kompassie en MEE Zuid-Holland Noord op verzoek van de 

gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de onafhankelijke 

cliëntondersteuning Wmo, specifiek aan de GGz-doelgroep. Kompassie draagt zorg voor 

de vrijwillige cliëntondersteuning en MEE voor de professionele cliëntondersteuning. 

Doel van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning in het kader van de Wmo is om naast de 

burger te staan als onafhankelijke partij, binnen het sociale domein. Door te helpen met 

het formuleren van de hulpvraag en het vinden van oplossingen, wordt bijgedragen aan 

versterking van de zelfredzaamheid en de positie van deze burger. 

Kompassie bood deze vorm van cliëntondersteuning in het verlengde van de 

onafhankelijke cliëntondersteuning door de Servicepunten XL en MEE.  

Het blijft een uitdaging om burgers met een psychische kwetsbaarheid hiermee bekend 

te maken. Hiertoe zoekt Kompassie doorlopend de samenwerking op, met bijvoorbeeld 

de GGz wijkteams en de JMO teams.  

Zie ook 5: Samenwerkingsverbanden.  

 

Begin 2019 is er een themamiddag georganiseerd voor vrijwilligers die zich meer in de 

cliëntondersteuning Wmo wilden bekwamen. Dit resulteerde in een groep van 6 

vrijwilligers, die zich specifiek in kunnen zetten voor deze vorm van cliëntondersteuning, 

tijdens de dagdelen dat zij tóch al werkzaam zijn in het steunpunt. De onafhankelijke 

cliëntondersteuning gericht op de Wmo is immers onlosmakelijk verbonden met de 

overige cliëntondersteuning die Kompassie biedt.  

 

De vrijwilligers die zich specifiek inzetten voor de cliëntondersteuning Wmo ondersteunen 

bij: 

 Het goed onder woorden brengen van de hulpvraag en wensen van de cliënt; 

 Het op een rij zetten van mogelijke oplossingen voor de problemen van de cliënt; 

 Het invullen van het formulier ‘Advies op Maat’ van de gemeente; 

 De voorbereiding op het beoordelingsgesprek (het ‘keukentafelgesprek’); 

 Desgewenst het beoordelingsgesprek zelf; 

 Het opnemen van contact met een zorgaanbieder. 

 

Er vond maandelijks afstemming en casuïstiekbespreking plaats tussen alle Haagse 

aanbieders van Onafhankelijke Clientondersteuning: stichting Voorall, het 

Straatconsulaat, het Seniorencollectief, Kompassie en MEE Zuid-Holland.  

 

Er zijn in 2019 totaal 330 gesprekken geregistreerd als ‘WMO Cliëntondersteuning’. Dit 

zijn contacten waarbij vanuit Kompassie een heel Wmo-traject is doorlopen (vanaf de 

aanvraag van een maatwerkarrangement of een voorziening tot aan de nazorg). 

Daarnaast kunnen vrijwel alle andere vraagsoorten ook worden beschouwd als 

onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Zie ook 4: Cliëntregistraties. 

2.1.3 Crisiskaart 

Halverwege het jaar 2018 werd het met projectsubsidie van Zon MW mogelijk om meer 

bekendheid te genereren voor de Crisiskaart en actief deze mogelijkheid onder de 

aandacht te brengen bij potentiële kaarthouders. Dit project liep formeel door tot aan 1 

september 2019, daarna heeft Kompassie de activiteiten met betrekking tot de 

Crisiskaart op bescheiden voet voortgezet. 
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De Crisiskaart is een gevouwen kaart op bankpasformaat, die de kaarthouder altijd bij 

zich draagt. Hierop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen óf laten als de 

kaarthouder een psychische crisis doormaakt. Hierdoor behoudt de kaarthouder de regie, 

ook als deze psychisch de weg kwijt is en zijn of haar wensen niet meer kan verwoorden. 

Veel kaarthouders voelen zich bij voorbaat al veiliger met een Crisiskaart op zak. 

Crisissituaties kunnen zo worden voorkómen of verlopen minder heftig.  

De Crisiskaart is een beknopte samenvatting van het onderliggende crisisplan, dat de 

kaarthouder samen met een ervaringsdeskundige crisiskaartconsulent opstelt. 

 

Er is in 2019 veel voorlichting specifiek over de Crisiskaart gegeven (totaal 18 keer), bij 

mogelijke verwijzers, aan familie en naasten of aan potentiële kaarthouders zélf.  

 

Voorlichting over de Crisiskaart 

Datum Waar Wie  

16/01/2019 PsyQ Lijnbaan - lunchreferaat behandelaren 30 

21/01/2019 Rode Draden overleg professionals Leidschendam - Voorburg 20 

14/02/2019 Kessler Stichting begeleiders 10 

07/03/2019 Politiebureau Overbosch wijkagenten 10 

13/03/2019 GGZ team 

Zeehelden/Scheveningen 

SPV-ers 12 

09/04/2019 Politiebureau Segbroek wijkagenten 10 

16/05/2019 Klinisch Centrum Acute 

Psychose 

behandelaren 12 

27/05/2019 Psysalon familie en naasten 12 

28/05/2019 Stichting Anton Constandse- 

huiskameroverleg de Reiger 

bewoners 6 

13/06/2019 Stichting Anton Constandse – 

huiskameroverleg de Reiger 

bewoners 6 

17/07/2019 Limor - huiskameroverleg bewoners 15 

30/07/2019 Bouwlust – Open Middag belangstellenden 6 

15/08/2019 PsyQ – Open Middag belangstellenden 3 

29/08/2019 Centrum 1e Psychose behandelaren 6 

01/10/2019 Perspektief begeleiders 8 

05/11/2019 Boba Autismegroep begeleiders 14 

06/11/2019 Stichting Anton Constandse – 

huiskameroverleg Duinstraat 

bewoners 8 

10/12/2019 PsyQ Carel Reinierszkade - 

lunchreferaat 

behandelaren 17 

Totaal bereik: 205 

 

Eén van onze ervaringsdeskundige crisiskaartconsulenten is geïnterviewd door Ongekend 

Haags, een lotgenotenplatform van het Haags Steunsysteem. 

In de zomermaanden (juli t/m september 2019) is een brede publiekscampagne 

gehouden, om ook de mensen te kunnen bereiken die niet (of nauwelijks meer) in 

contact staan met een behandelaar of begeleider. Voor deze campagne is een kort 

animatiefilmpje gemaakt over de Crisiskaart, welke tijdens de zomer heeft gecirculeerd 

op Facebook en Instagram. Ondertussen hingen er ook op 200 plekken in de stad grote 

posters over de Crisiskaart en zijn er totaal drie Open Informatiemiddagen georganiseerd 

op drie verschillende plekken in de stad. In september was Kompassie te horen op de 

radio, in een interview over de Crisiskaart door Den Haag FM. 
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Deze campagne heeft Kompassie veel naamsbekendheid opgeleverd, een aantal nieuwe 

aanvragen en opnieuw een aantal voorlichtingen bij belangstellende organisaties.  

Voor 2020 is Kompassie in overleg met de gemeente over de positie van de Crisiskaart in 

Den Haag. Wij hebben de gemeente en Parnassia nodig voor een sluitende aanpak en 

naamsbekendheid van de Crisiskaart binnen Den Haag. 

 

Op lokaal niveau is Kompassie aan het onderzoeken of de Crisiskaart breder ingezet kan 

worden, voor andere doelgroepen. Zo hebben we al een aantal Crisiskaarten kunnen 

maken voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

Kompassie is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Crisiskaart op landelijk 

niveau en neemt deel aan het landelijke coördinatorenoverleg, dat in 2019 drie maal 

plaatsvond. 

 

In 2019 zijn er 100 gesprekken gevoerd met betrekking tot de Crisiskaart, en totaal zijn 

er in dat jaar 21 Crisiskaarten gemaakt of geactualiseerd (Kompassie verzorgt ook het 

jaarlijkse onderhoud van de Crisiskaart).  

Niet alle kennismakingsgesprekken leiden tot een Crisiskaart. Soms blijkt tijdens dit 

gesprek dat de Crisiskaart niet het juiste instrument is of mensen zien zelf af van het 

(intensieve) traject. Een aantal mensen heeft belangstelling getoond voor een 

Crisiskaart, maar wilde of moest hier uiteindelijk toch mee wachten (bijvoorbeeld wegens 

vakantie, opname, overleg met de psychiater). 

2.1.4  Ondersteuning bij dagbesteding 

In dit project worden mensen uit de doelgroep ondersteund en bemiddeld naar voor hen 

geschikt vrijwilligerswerk of ándere vormen van zinvolle dagbesteding. Deze 

ondersteuning wordt geboden door vrijwillige coaches die zelf ook ervaring hebben met 

zowel de geestelijke gezondheidszorg als met vrijwilligerswerk.  

In 2019 waren er drie activiteitencoaches actief, gedurende vier middagen per week. 

Totaal hebben er 36 intakegesprekken plaatsgevonden. Samen met de 13 lopende 

trajecten uit 2018 hebben er in 2019 totaal 49 mensen gebruik gemaakt van deze vorm 

van ondersteuning. Hiervan hebben uiteindelijk 16 mensen een geschikte (vrijwilligers-) 

plek gevonden.  

Deelnemers Aantallen Percentages 

Lopend traject op 1/1/2019  13 30 % 

Intakegesprekken 36 70 % 

Totaal aantal deelnemers 2019 49 100 % 

Uitval na meerdere gesprekken 11 22 % 

Uitval zonder bericht/contact 7 14 % 

Adviestraject 6 13 % 

Lopend traject op 31/12/2019 9 18 % 

Geplaatst 16 33 % 

 

De aanmeldingen en plaatsingen liepen gestaag door, in lijn met voorgaande jaren. 

Opvallend dit jaar was het feit dat 6 mensen zich op een gegeven moment sterk genoeg 

voelden om zelfstandig verder te zoeken naar een activiteit of vrijwilligerswerk, na enkele 

ondersteunende en adviserende gesprekken met de activiteitencoach. 
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Mensen die iets verder in herstel zijn worden vaak via de gemeente aan het 

vrijwilligerswerk gezet. Ook hebben veel organisaties hun éigen project waarin cliënten 

worden begeleid naar vrijwilligerswerk (zoals stichting Anton Constandse en Reakt). 

De mensen die zich bij ons project aanmelden zijn kwetsbaar, en de kans op voortijdige 

uitval is groot. Het is niet altijd makkelijk om een juiste match te maken voor deze 

kwetsbare doelgroep, we zijn dan ook tevreden met het behaalde resultaat van 16 

plaatsingen en 6 adviestrajecten. 

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 activiteitencoaches zijn hierin geduldig en volhardend. 

Redenen voor voortijdige uitval: 

 Men is psychisch nog te kwetsbaar en met name de plichten van vrijwilligerswerk 

of deelname aan een activiteit zijn nu nog niet op te brengen; 

 Men heeft fysieke klachten; 

 Er spelen bijkomende problemen die de activiteit of het vrijwilligerswerk (nog) in 

de weg staan. Bijvoorbeeld: de huisvesting is niet op orde, relatieproblemen, 

zware mantelzorgtaken of overheersende financiële problemen. Deze mensen 

verwijzen we zo mogelijk door naar ons steunpunt; 

 Men heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het verrichten van 

vrijwilligerswerk en stelt té hoge eisen; 

 Men wil direct begeleid worden naar betaald werk; 

 Verhuizing naar een andere gemeente; 

 Men heeft vooral behoefte aan een luisterend oor: ook deze mensen verwijzen we 

( na enige tijd) zo mogelijk naar het steunpunt. 

De aanmeldingen komen vanuit verschillende organisaties, maar de meeste mensen 

komen bij dit project terecht vanuit ons eigen steunpunt.  

Plaatsingen Aantallen 

Vrijwilligerswerk: 

Kompassie 5 

St. Anton Constandse 2 

Kringloop Den Haag 1 

Kingloop Schroeder 1 

Verslavingskliniek 1 

Grafisch werk 1 

Betaald werk: 

STIP-baan 2 

Plantsoenendienst  1 

Activiteiten: 

Naailes 1 

Sportschool 1 

Totaal: 16 

 

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 activiteit of vrijwilligersvacature op 

maat. 
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2.1.5 Mantelzorgondersteuning 

Kompassie komt óók op voor de belangen van familieleden en naastbetrokkenen van 

iemand met een psychische kwetsbaarheid. Twee beroepskrachten en 7 vrijwillige 

Familiecoaches GGz hielden zich hier in 2019 actief mee bezig. 

In mei 2019 hebben wij afscheid genomen van de coördinator Mantelzorg GGz. 

Gedurende 3 jaar heeft zij zich ingezet om het project Mantelzorg GGz stevig op de kaart 

te zetten binnen Den Haag. Voor het vervolg hebben wij een 2e projectmedewerker 

Mantelzorg GGz aangesteld voor 24 uur per week.  

Individuele ondersteuning 

Op maandag, dinsdag en donderdag hield Kompassie tussen 10:00 – 16:00 uur open 

spreekuur voor mantelzorgers GGz en konden zij in contact komen met één van de 

medewerkers mantelzorg GGz. Vervolggesprekken vonden op afspraak plaats, samen 

met één van de vrijwillige familiecoaches.  

Het afgelopen jaar zijn de ondersteuningsaanvragen door mantelzorgers GGz merkbaar 

toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2019 hebben er totaal 253 

gesprekken met mantelzorgers GGz plaatsgevonden, in 2018 waren dit er 110. 

Deze toename is te danken aan meer bekendheid van het project binnen het netwerk, 

waardoor er meer en sneller wordt doorverwezen naar Kompassie.  

 

Ontmoeting 

Begin 2019 zijn we gestart met een maandelijkse inloopavond familiezorg in wijkcentrum 

Piet Vink (Ypenburg), in samenwerking met Voor Welzijn. De familiecoaches van 

Kompassie zijn daarbij aanwezig, voor een luisterend oor, herkenning en begrip. Deze 

inloopavonden zijn inmiddels omgevormd tot thema-avonden, waar men zich voor aan 

dient te melden. Door een goede samenwerking met het Maatschappelijk werk, 

Jeugdwerkers en de NVA (Nederlands Vereniging Autisme) kwamen we in 2019 tot een 

mooie opkomst.  

In navolging van Piet Vink, zijn we in juni 2019 gestart met een maandelijks inloopavond 

familiezorg in de wijk Bouwlust, in samenwerking met Mooi Welzijn. Deze avonden zijn 

inmiddels omgevormd tot koffiemiddagen. 

 

Naast de Denktank Hersenletsel in de wijk Escamp, is Middin in samenwerking met 

Kompassie in 2019 ook een Denktank in de wijk Laak gestart. Vanuit Kompassie sluiten 

we maandelijks aan met een vrijwilliger uit ons steunpunt en een familiecoach GGz, om 

de twee groepen van de Denktank Hersenletsel (lotgenoten c.q. partners/betrokkenen) 

ondersteuning te kunnen bieden. Zie ook 3. Cliëntenregistratie – lotgenotengroepen. 

Eéns per jaar volgen we een trainingsmiddag omtrent NAH (Niet Aangeboren 

Hersenletsel) met de medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de Denktank.  

 

Verder organiseerde Kompassie zélf 5 Mantelzorgcafés, waarin ontspanning en 

ontmoeting van gelijkgestemden centraal stond. Op deze avonden werden de 

mantelzorgers verwend met een lichte maaltijd en werd er een gezamenlijk recreatieve 

activiteit aangeboden. Zo werd er in 2019 gezamenlijk deelgenomen aan een 

Kookworkshop en aan een Schilderworkshop, werden er Herfststukjes gemaakt en werd 

er gezamenlijk sushi gemaakt en gegeten. Tussendoor en na afloop was er volop de 

gelegenheid om op informele wijze ervaringen te delen.  

Deze avonden werden goed bezocht en konden rekenen op totaal 58 deelnemers, 
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Deskundigheidsbevordering  

In 2019 hebben wederom een aantal vrijwilligers met familie-ervaring de training 

Familiecoach GGz afgerond.  

Deze basistraining is in eigen beheer ontwikkeld. Doel van de training is het opleiden van 

naastbetrokkenen tot vrijwillige 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. Inmiddels is er ook een co-trainer opgeleid. 

Dit jaar zijn we ook gestart met het organiseren van intervisiebijeenkomsten, waarin de 

familiecoaches kunnen leren van elkaar, aan de hand van casuïstiek. Ook worden zij 

tijdens deze bijeenkomsten in contact gebracht met het mantelzorgnetwerk, en komt 

bijvoorbeeld een familievertrouwenspersoon of een systeemtherapeut over zijn/haar 

werk vertellen. 

 

Publiciteit 

Omstreeks februari 2019 is Kompassie gestart met het maandelijks versturen van een 

digitale Nieuwsflits, naar mantelzorgers GGz die zich hier voor hebben aangemeld. In 

deze Nieuwsflits worden activiteiten en initiatieven in en rondom Den Haag vermeld, die 

interessant kunnen zijn voor deze specifieke doelgroep.  

Uiteraard worden ook de reguliere communicatiemiddelen van Kompassie (website, social 

media en Nieuwsbrief) gebruikt om bekendheid te geven aan de 

mantelzorgondersteuning GGz. 

 

Samenwerking en netwerkcontacten 

Er is volop gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van relevante contacten met 

onder andere familieorganisaties, zorgaanbieders en welzijn. 

 

Samenwerking met de gemeente Den Haag 

Er is een goed contact met de beleidsmedewerker Mantelzorg van de gemeente Den 

Haag. In november, tijdens de week van de mantelzorg, is wethouder Kavita 

Parbhudayal op bezoek geweest bij Kompassie. Zij heeft toen specifiek kennis gemaakt 

met het project mantelzorg GGz. De gesprekken met zowel familie-coaches als 

mantelzorgers gaven de wethouder een duidelijk beeld van het grote belang van 

mantelzorgers, en vooral ook wat het betekent om op die manier voor iemand zorg te 

dragen.  

 

Samenwerking met PEP 

Er werd regelmatig samengewerkt met PEP.  

 Zo hebben Kompassie en PEP samen het plan opgevat dat mantelzorgers, op het 

moment dat zij zich aanmelden op de website van Den Haag Doet, gevraagd 

wordt of zij Mantelzorger GGz zijn en Kompassie contact met hen mag opnemen. 

Over deze mogelijkheid zijn we nog in gesprek met de gemeente Den Haag. 

 Ook organiseerde Kompassie samen met PEP de inspiratiebijeenkomst ‘Samenspel 

in de GGz’. Haagse mantelzorgers, professionals, zorgvragers en vrijwilligers 

kwamen bij elkaar om de knelpunten te inventariseren, ervaringen te delen en te 

zoeken naar mogelijke oplossingen. 

 Eén van de medewerkers mantelzorg heeft bij PEP de training Familiezorg gevolgd 

om beter een gezin te kunnen bijstaan (en niet alleen een individu). Ook volgde 
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zij bij PEP de training van Mantelkring, om kennis te maken met de werkwijze van 

Mantelkring, met het oog op een mogelijke samenwerking.   

 Tevens werd de netwerkbijeenkomst van PEP over Eenzaamheid & Mantelzorg 

bezocht. 

 Kompassie is actief betrokken geweest bij de interviews die PEP begin dit jaar 

heeft afgenomen onder Mantelzorgers die géén extra ondersteuning nodig 

hebben. Hoe ervaren zij de zorg en wat zorgt ervoor dat zij het zelf redden? De 

uitkomsten zijn gepubliceerd in het ‘Rapport positieve mantelzorgstrategieën voor 

mantelzorgers’. 

Samenwerking met de Familievertrouwenspersoon 

De samenwerking met het LSFVP (Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen) 

afdeling Haaglanden is in 2019 sterk verbeterd. Er wordt nu wekelijks casuïstiek met 

elkaar besproken. 

 

Samenwerking met het Haags Steunsysteem 

Eén van de medewerkers Mantelzorg nam standaard deel aan de werktafel Centrum van 

het Haags Steunsysteem. Op verzoek van de coördinator nam zij soms ook deel aan één 

van de andere werktafels, voor een gerichte vraag over mantelzorg. Ook mocht zij 

komen spreken op het ‘Symposium Familie & Mantelzorg in de GGz’, dat tijdens de week 

van de mantelzorg werd georganiseerd door het Haags Steunsysteem.  

 

Overige contacten 

De medewerkers mantelzorg zijn bij diverse organisaties en bijeenkomsten aanwezig 

geweest, om te vertellen en te informeren over de mantelzorgondersteuning door 

Kompassie, zoals: 

 Ouderenconsulenten uit diverse wijken. 

 Het JIT  

 Diverse WMO teams  

 Het Leger de Heils 

 De training Hotelouders (twee maal) 

 De ontmoetingsmarkt van Brijder, 

 De gespreksgroep Mantelzorg GGz in Rijswijk (twee maal) 

 Het Netwerk Sociaal Ondernemen Haaglanden (diverse malen) 

 De bijeenkomst Ontspoorde Mantelzorger (georganiseerd door de GGD). 

 Een bijeenkomst van het Platform Zorgvrijwilligers Den Haag 

 Parnassia  

 ‘Help mijn dierbare is verslaafd!’ (een initiatief van Stichting Naast, voor naasten 

van verslaafden). 

2.1.6 Nieuw: Project Kompassie – Mantelkring 

Kompassie heeft in 2019 samen met Bureau LWPC (een projectbureau dat zich richt op 

steun aan mensen in een kwetsbare positie) een subsidieaanvraag ingediend bij de 

gemeente Den Haag, ten behoeve van een mantelkring specifiek voor mantelzorgers 

GGz: de  Kompassie-Mantelkring. Hier zijn de nodige gesprekken over gevoerd en dit 

heeft geleid tot een gezamenlijk projectplan. Hierover zijn Kompassie en Bureau LWPC 

nog in gesprek met de gemeente. 
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Het project Mantelkring Den Haag wordt sinds 2017 in Den Haag uitgevoerd, en is 

inmiddels zover dat ze zich kan gaan richten op specifieke doelgroepen.  

 

Voor de beoogde Kompassie-Mantelkring kunnen we grotendeels meeliften op de 

werkwijze van de reeds bestaande Mantelkringen in alle acht de Haagse stadsdelen.  

De familiecoaches van Kompassie zullen in deze nieuwe taak worden getraind, gecoacht 

en begeleid. Tevens hebben Kompassie en Bureau LWPC het plan opgevat een 

Aandachtscentrum op te richten. Vanuit dit centrum nemen getrainde familiecoaches 

proactief contact op met (dreigende overbelaste) mantelzorgers. 

2.1.7 Nieuw: Project Voorkomen escalatie bij wachtlijsten GGz  

Voor 2020 heeft Kompassie extra subsidie toegekend gekregen van de gemeente Den 

Haag, voor het project ‘Voorkomen escalatie bij wachtlijsten GGz’. Dit project maakt deel 

uit van het koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning 2019. 

 

De wachtlijsten leveren veel problemen op in het leven van mensen met psychische 

problematiek. Vaak trekken zij laat aan de bel voor zorg, en dan kan een wachtlijst 

ervoor zorgen dat de situatie in het leven van de betrokkene escaleert. Ook worden in de 

wachtlijst-periode mantelzorgers van wachtenden vaak te zwaar belast.  

Kompassie wil tijdens deze wachtperiode betrokkenen graag ondersteunen door middel 

van de inzet van ervaringsdeskundigen onder begeleiding van een professional, die in 

nauw contact staan met de ondersteuning vanuit de gemeente en de formele zorg.  

 

Eind 2019 is Kompassie in overleg met PsyQ tot een gezamenlijk plan van aanpak 

gekomen en zijn we alvast gestart met de voorbereidingen.  

 

 

 

2.2. Programma 2 - Preventie en stigmabestrijding 

 

2.2.1 Voorlichting en presentatie 

De voorlichtingsgroep van Kompassie bestaat uit tien ervaringsdeskundige vrijwilligers. 

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 2018 is het totaal aantal voorlichtingen nagenoeg gelijk gebleven (37 in 

plaats van 43). Daarnaast zijn er nog eens 18 voorlichtingen over de Crisiskaart 

gegeven: zie 2.1.3. Crisiskaart. 

Dit jaar was Kompassie welkom als gastspreker bij de Haagse Hogeschool, Hogeschool In 

Holland, het kinderwerk van VOOR Welzijn en de Politieacademie Den Haag. Ook schoven 

we elke 5 weken aan bij twee psycho educatiegroepen van de afdeling Depressie van 

PsyQ. 

Voor het eerst hebben we de training ‘Werken met psychisch kwetsbare vrijwilligers’ 

aangeboden, ontstaan vanuit een samenwerking tussen Kompassie, Xtra en stichting 
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Anton Constandse. Deze training is bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren en 

begeleiders, die samenwerken met vrijwilligers uit onze doelgroep.  

Het plan is om dit standaard op te gaan nemen in ons aanbod. 

 

De volgende voorlichtingen (exclusief Crisiskaart) zijn gegeven: 

 

Datum Waar en aan wie Thema Bereik 

18/01/2019 Haagse Hogeschool – 3e jaars 

studenten Social Work 

Ervaringsverhalen tijdens de Dag van de Dialoog. 

Voor 5 groepen 

70 

13/02/2019 Kinderwerk Loosduinen – 

buurtkinderen 5 t/m 14 jaar 

Workshop over psychisch kwetsbare 

wijkbewoners en vreemd gedrag 

15 

25/02/2019 Politieacademie Den Haag –  

2e jaars agenten-in-opleiding 

Twee gastlessen over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid, benadering, 

wederzijdse ervaringen. 

22 

27/02/2019 Politieacademie Den Haag –  

2e jaars agenten-in-opleiding 

Gastles over het leven met een psychische 

kwetsbaarheid, benadering, wederzijdse 

ervaringen. 

21 

21/03/2019 Hogeschool In Holland – 1e 

jaars studenten Social Work 

Gastles over gespreksvoering, wat werkt wel en 

wat niet 

20 

25/03/2019 Hogeschool In Holland –  

2e jaars studenten Social Work 

Gastles over vrijwilligerswerk en mantelzorg 5 

02/04/2019 Hogeschool In Holland – 1e 

jaars studenten Social Work 

Gastles over gespreksvoering, wat werkt wel en 

wat niet 

19 

09/04/2019 Week van de 

Ervaringsdeskundigheid 

Haaglanden - belangstellenden 

Workshop over ervaringsdeskundige vrijwilligers  
 

15 

08/05/2019 Stichting Anton Constandse – 

begeleiders team Duinstraat 

Presentatie over toepassing van de 
presentiebenadering bij Kompassie 

7 

19/06/2019 Servicecentrum XL Bouwlust – 

cliëntondersteuners 

Voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie 

6 

03/07/2019 Politieacademie Den Haag –  

2e jaars agenten-in-opleiding 

2 x Gastles over het leven met een psychische 

kwetsbaarheid, benadering, wederzijdse 

ervaringen. 

22 

26/08/2019 Brijder- ambulante Detoxgroep Voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie 

12 

03/10/2019 Diverse Haagse organisaties – 

vrijwilligers coördinatoren en 

begeleiders 

Training ‘Werken met psychisch kwetsbare 

vrijwilligers’ – over psychische kwetsbaarheid, 

benadering, samenwerking en begeleiding. 

Training van twee dagdelen. 

15 

07/10/2019 Xtra - vrijwilligers Workshop over het leven met een psychische 

kwetsbaarheid. 

7 

09/10/2019 Politieacademie Den Haag –  

2e jaars agenten-in-opleiding 

Gastles over het leven met een psychische 

kwetsbaarheid, benadering, wederzijdse 

ervaringen. 

21 

17/10/2019 Gemeente – team Particratie 

Werkoffensief 500+ 

Voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie 

14 

22/10/2019 Politieacademie Den Haag –  

2e jaars agenten-in-opleiding 

Gastles over het leven met een psychische 

kwetsbaarheid, benadering, wederzijdse 

ervaringen. 

23 

07/11/2019 Haagse Hogeschool - 

medewerkers 

Twee gespreksrondes over gedrag, denken, 

voelen, krachten en benadering van mensen met 

een bepaalde psychische kwetsbaarheid. 

11 
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Doorlopend 

(Totaal  

19 x) 

PsyQ – Psycho educatiegroep 

Depressie; cliënten en naasten 

Voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie en specifiek de 

mantelzorgondersteuning  

95 

Totaal bereik: 420 

 

2.2.2 Ontmoetingsbijeenkomsten  

Dit jaar hebben we drie interactieve bijeenkomsten gehouden, in samenwerking met 

Stefan Sandifort van Indigo Preventie; twee maal over Piekeren en één maal over Angst. 

Alle avonden konden rekenen op zo’n 20 belangstellenden, een mix van mensen die zélf 

last hebben van piekergedachten, naasten en professionals. 

Met financiële steun van Fonds 1818 hebben we tot twee maal toe een theateravond 

kunnen organiseren, voor iedereen die interesse had in deze vorm van ‘psychiatrisch 

cabaret’. Deze avonden konden rekenen op veel belangstelling. Het publiek herkende 

zich volop in de belevenissen van cabaretière Marjolijn van Kooten (die zelf last heeft van 

een angststoornis) en na afloop werd hier in ongedwongen sfeer over nagepraat in de 

foyer. 

Vorm Waar Thema Bereik 

Theatervoorstelling 

‘Ik zie de bui al 

hangen’  

– Marjolijn van 

Kooten (2x)  

 

Theater aan het 

Spui – Den Haag 

Psychiatrisch cabaret  

– over het leven met een psychische 

kwetsbaarheid in het algemeen, en 

een angststoornis in het bijzonder. 

280 

Interactieve 

bijeenkomsten 

‘Omgaan met 

piekeren’ (2x) en 

‘Omgaan met 

angst’(1x) 

Kompassie – Den 

Haag 

Informatie en (praktische) adviezen 

voor mensen met angstklachten of 

piekergedachten  én hun naasten. 

60 

   340 

2.2.3 Lotgenotengroepen en gebruik door externen 

Kompassie stelt zich ten doel dat haar pand zoveel mogelijk gebruikt wordt door GGz 

gerelateerde partijen. Daarom kunnen zij, zowel tijdens als buiten de openingsuren, 

kosteloos of tegen een kleine vergoeding gebruik maken van ons pand. 

 

Lotgenotengroepen 

Deze groepen komen voort uit landelijke en lokale verenigingen van cliënten en worden 

vanuit die verenigingen inhoudelijk aangestuurd. Doorgaans komen zij maandelijks 

bijeen en kunnen zij rekenen op zo’n 8 á 10 deelnemers. 

 

In 2019 hebben 7 lotgenotengroepen gebruik gemaakt van ons pand: 

 lotgenotengroep voor OCD (Obsessieve – Compulsieve Stoornis) 

 lotgenotengroep A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

 twee lotgenotengroepen Depressie 

 lotgenotengroep Ouderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 

 ontmoetingsroep stichting Kaabassi.  

 Nieuw: lotgenotengroep DES, jongeren met een autisme spectrum stoornis. 

Overige gebruikers 
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Naast de lotgenotengroepen hebben ook diverse andere personen en organisaties in 

2019 gebruik gemaakt van ons pand.  

 

 Het Autisme Info Centrum (AIC) hield elke woensdagochtend spreekuur. 

 In de avonduren hebben zij dit jaar 9 film- of thema-avonden georganiseerd bij 

Kompassie. Bijvoorbeeld over Autisme en verslaving, Autisme en beeld denken of 

Autisme en camouflage. Deze avonden werden zeer goed bezocht, het AIC 

hanteert inmiddels een maximaal aantal van 65 aanmeldingen. 

 Familievereniging Ypsilon organiseert sinds 2015 haar Psysalon bijeenkomsten bij 

Kompassie. Dit jaar was dit een bijeenkomst over de Crisiskaart, zodat de 

Crisiskaartconsulenten van Kompassie zélf te gast waren bij deze Psysalon. 

 Maandelijks vergaderde de werktafel Centrum van het Haags Steunsysteem bij 

ons in het pand.  

 PsyQ bood twee maal de training Herstel jezelf aan in onze trainingsruimte. 

 Ervaringswerkers van Parnassia boden een training WRAP (Wellness Recovery 

Action Plan) aan in onze trainingsruimte  

 

Al deze fysieke nabijheid maakt het eenvoudig om elkaar met betrekking tot bepaalde 

casuïstiek om advies te vragen en/of naar elkaar door te verwijzen. 

2.2.4 Nieuw: Project Buurtcirkels 

Kompassie is in 2019 een samenwerking aangegaan met Stichting Anton Constandse, 

Xtra, Parnassia en MEE Zuid-Holland Noord om met elkaar te onderzoeken hoe zij binnen 

Den Haag een aantal Buurtcirkels kunnen realiseren, positioneren en financieren.  

 

Een Buurtcirkel is een netwerk van negen tot twaalf mensen met diverse 

ondersteuningsvragen. De deelnemers vormen samen een Buurtcirkel. Zij wonen bij 

elkaar in de buurt (op max. 10-15 minuten afstand van een centrale plek). Deze 

deelnemers gaan elkaar leren ondersteunen en een vrijwilliger helpt de deelnemers met 

het verkennen van de wijk en het maken van wederkerige verbindingen met de wijk.  

Er is een Buurtcirkelcoach die de vrijwilliger ondersteunt en deelnemers eventueel 

ondersteunt met zwaardere zorgvragen die (nog) niet binnen het eigen netwerk 

beantwoord kunnen worden. 

Eind 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor het formeren van vijf Buurtcirkels, die 

in 2020 van start zullen gegaan. De deelnemende organisaties zijn getraind in de 

methodiek. Kompassie zal binnen deze samenwerking de vrijwilligers met herstelervaring 

gaan leveren. 
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2.3. Programma 3 - Collectieve belangenbehartiging  

 
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; 

 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 2019 waren er totaal negen vrijwillige belangenbehartigers actief. Vijf van hen 

maakten deel uit van de kerngroep, en vier van hen maakten deel uit van het 

signaleringsoverleg.  

  

2.3.1 Activiteiten op gemeentelijk niveau 

Het overzicht op deze en volgende pagina’s toont alle activiteiten die Kompassie in 2019 

heeft geïnitieerd en gecoördineerd met betrekking tot de collectieve belangenbehartiging, 

binnen de gemeente Den Haag. 

 

Enkele illustraties bij de signalen van de signaleringsgroep: 

 

Categorieën 
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Betreffende organisaties 

  

In 2019 zijn er 33 signalen besproken (waarvan 22 afgehandeld). 

Van de afgehandelde signalen was 35% positief, ging 30% over informatievoorziening en 

20% over organisatie.   

 

Voorbeelden van afgehandelde signalen in 2019 zijn: 

Positieve signalen hebben alle betrekking op de gemeente: drie over bejegening, twee 

over de organisatie (snelle aanpassing na opmerking) en één over dienstverlening.  

‘Organisatie’ heeft betrekking op de gemeente: aanpassing van twee brieven en reactie 

op twee klachten.  

‘Informatievoorziening’ heeft betrekking op gemeente en behandelaar: informatie over 

behandeling en procedure. 

Van de 11 lopende signalen gaat het grootste deel over behandeling, over het  

toegangsproces over de organisatie. Zij hebben betrekking op aanbieders en gemeente.   

Ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal positieve signalen over bejegening 

opmerkelijk, dat is een positieve bevinding.  

We merken dat we sneller antwoord krijgen van de gemeente op signalen en vragen en 

dat er openheid is om te leren van signalen.   

 

Wat? Met wie? Doel  

Signaleringsgroep 

9 bijeenkomsten 

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. 
 

  

18,2%

27,3%

13,6%

13,6%

27,3%

Organisatie

Ggz aanbieder

Gemeente

Participatie

Wmo

Overig



Jaarverslag 2019   26 
 

Voorbeelden van signalen naar de gemeente zijn: 

- Positieve opmerkingen over bejegening en snelheid van aanpassen brief. De komst van 

telefoonnummers voor professionals voor wonen en voor sociale zaken werken effectief.  

- Werkafspraken zijn gemaakt met Participatie. 

- Opmerkingen over toon en volgorde van brieven zijn gehonoreerd . 

Verder zijn er signalen teruggekoppeld aan bijvoorbeeld het UWV, de belastingdienst, 

woningbouwcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars. Deze hadden meestal 

betrekking op de dienstverlening. 

  

Met één aanbieder is overlegd met het hele team, met als gevolg een warme overdracht, 
elkaar goed weten te vinden.  
 

Wat? Met wie? Doel  

Deelname aan 
cliëntenraden die de 
gemeente adviseren, de 
deelraden Wmo, 

participatie en de brede 
raad    
 

Aantal bijeenkomsten: 
 
Deelraad Wmo: 7 
Deelraad participatie: 7 
Brede raad: 3 
Extra: 2 

Klachtencommissie: 10 
Werkgroepen diversiteit en 
huisvesting: 6 

Samen met afgevaardigden 
van: 

- De Achterban / 
Straatconsulaat 

- ANBO en Seniorencollectief 
(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   
- St. Voorall  

 

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 OCW en SZW om 
praktische zaken te 
bespreken, tips hoe processen 
handiger kunnen worden 
vormgegeven, onbedoelde 

gevolgen van veranderde 

werkwijze terugkoppelen. 

Thema’s in 2019: 
 

Deelraad Wmo 

- de gevolgen van de reorganisatie op de uitvoering en op de cliënten: positieve 
ervaringen met wijkgericht laagdrempelig werken, zorgen rondom bezuinigingen   

- signalen rondom de Taxibus (verandering vervoerder), woningaanpassingen 
(mogelijkheden maatwerk) en scootmobielen (de mogelijkheid van pools)    

- maatschappelijke opvang, zorg rondom daklozen (Tien Punten Plan ter verbetering, 
desondanks groeiend aantal, dit geldt ook voor andere grote steden)  

- eenzaamheid (plan van aanpak, stadsbijeenkomsten) 

- inclusie 

- inspraak beleidsplan Zorg Jeugd Volksgezondheid  2019-2022 

- resultaatgericht indiceren, gevolgen voor de cliënt  

- maatwerkarrangementen begeleiding (aanbesteding in plaats van subsidie) 

 
Deelraad participatie 

- evaluatie Participatiewet: zorgen over de vele mensen die niet werken 

- nieuwe initiatieven, zoals helpdesk geldzaken 

- brede intake schuldhulpverlening 

- Werkoffensief 500+, plan en ervaringen 

- zelfstandigen binnen WSP 

- energietransitie en armoede 
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Brede raad:  

- inburgering 

- regiovisie huiselijk geweld (samenwerkingsafspraken) 

- jeugd (gevolgen van bezuinigingen) 

- De werkgroepen diversiteit, huisvesting, communicatie en toegang komen met 
praktische voorstellen. 

 

Wat? Met wie? Doel  

Kerngroep  

26 bijeenkomsten 

Vrijwilligers en coördinator 
belangenbehartiging 
Kompassie. 

 

Tijdens de kerngroep- 
overleggen 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. 
 

Terugblik 2019: 

De juiste onderwerpen komen aan bod: plannen, acties, een nieuwe manier van werken, 

deelraden worden betrokken bij onderzoek. De deelraad wordt tijdig betrokken en van 

informatie voorzien. Heldere en tijdige presentatie nieuw beleid en nieuwe plannen.  

 

Wat? Met wie? Doel  

Deelname 
cliëntenklankbordgroep 

Beschermd Wonen  
 
11 reguliere bijeenkomsten 
en 7 extra bijeenkomsten 
met een afvaardiging van 
deelnemers 

Leden en ondersteuners van 
cliëntenraden van: 

- St. Anton Constandse 
- RIBW Fonteynenburg 
- Kessler stichting  
- Leger des Heils 
- Limor 
- Parnassia 
- Reakt 

- 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.  
 

 

In 2019 is het volgende gerealiseerd, met als effect o.a. dat de keuzevrijheid van cliënten is 

bevorderd:  

 

 De toegang is van de aanbieders naar de gemeente gegaan 
 De kenmerken van de verschillende aanbieders zijn in kaart gebracht  
 Het wachtlijstbeheer is in 2019 van verschillende wachtlijsten per aanbieder naar één 

centrale wachtlijst bij de gemeente gegaan: de wachtlijst wordt zo beter inzichtelijk. 

Maandelijks vindt een wachtlijstoverleg plaats, voorgezeten door de gemeente.  
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Haagse en landelijke ontwikkelingen waar we in 2019 actief in hebben meegedacht:   

 Meedenken in het voorbereidingstraject voor de aanbesteding van de nieuwe 
Maatwerkarrangementen voor 2020, beschermd wonen én maatschappelijke opvang 
zijn hierin meegenomen.  

 De landelijke ontwikkeling, naar meer zelfstandig wonen: de behoefte aan betaalbare 
passende woningen, goede contacten in de wijken, openheid naar mensen in de 
wijken.  

 Samenwerking van de gemeente Den Haag met de regiogemeenten Zoetermeer, 
Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar: Er ligt een regionaal 
uitvoeringsplan, de wethouders hebben hiermee ingestemd, het college dient nog in 
te stemmen.    

 Meedenken over een soepele overgang van een deel van de huidige BW-cliënten naar 
de Wlz, in 2020 worden gesprekken gevoerd, in 2021 is het jaar van start. 

 Meedenken bij de voorbereiding Pilot Pauze Plekken: vier plekken worden 

beschikbaar gesteld voor mensen die beschermd wonen en tijdelijk een andere 
omgeving nodig hebben, de start is begin 2020 

 Onderzoek Universiteit Utrecht gestart, interviews voor en door ervaringsdeskundigen 

over de ervaringen met het beleid, het onderzoek gaat vijf jaar lopen.  
 

Wat? Met wie? Doel  

Overleg bestuurders zorg 
en welzijn en 
afgevaardigden van 
organisaties vanuit 
cliëntperspectief: Wmo 
partners maken de stad. 
 

Bestuurders van 
zorgaanbieders, het 
cliëntperspectief wordt 
vertegenwoordigd door 
Straatconsulaat, st. Voorall en 
Kompassie 

Uitwerken Haagse strategie-
opgave in de Wmo.     

Bijdragen aan gemeentelijke onderzoeken, werkgroepen, bijeenkomsten: 

Een selectie uit 2019: 
 Deelname aan Platform Zorgvrijwilligers 
 Deelname aan de gemeentelijke werkgroep Agenda 22 over toegang en inclusie 
 Werkbezoek aan manager en medewerkers van Participatie  

 27 mei gemeente communicatie: zes vrijwilligers denken mee over brieven en 
folders, Wmo. 

 9 september inspraakreactie beleidsplan JMO 2019-2020 met het ‘veld’  
 12 november wethouder Kavita Parbhudayal op bezoek, kennismaking met 

mantelzorgers   
 26 november werkbezoek aan het doelgroepenteam van sociale zaken 
 actieve deelname aan Geldzaken070, doel is om meer mensen met financiële 

vraagstukken vroegtijdig te verbinden aan de juiste mensen, zodat geldzaken geen 

geldzorgen worden: gemeente en vrijwilligersorganisaties nemen deel, 
casuïstiekbespreking over de uitvoering  

 actieve deelname aan de Alliantie Vrijwillige Financiële ondersteuning Den Haag: 
gemeente, vrijwilligersorganisaties en maatjesprojecten werken samen. 
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2.3.2 Activiteiten op regionaal en landelijk niveau 

Onderstaand overzicht toont de regionale 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 2019: 
- Samenwerking op landelijk niveau en met MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid 
- Uitwisselen best practices 
- Crisiskaart 

 

Wat? Met wie? Doel  

MIND Landelijk Platform 
Psychische Gezondheid 

Regionale cliëntenorganisaties 
(RCO’s) 

 

Krachten bundelen, landelijke 
beleidsbeïnvloeding, 

informatie en diensten 
uitwisselen. 

Een selectie uit de thema’s en bijeenkomsten van 2019: 
 

 Lidmaatschap MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid 
 Deelname Regiokamer MIND, met als doel krachtenbundeling van de verschillende 

aangesloten familie- , inspraak- en cliëntenorganisaties, okt.   
 17 jan. gesprek met twee medewerkers van VWS over OCO 
 5 febr. Onderzoek Xpertise Zorg in Utrecht over OCO, tweede bijeenkomst in maart 2019 

 Crisiskaart-coördinatorenoverleg (landelijk) wordt actief bijgewoond, ontwikkelingen 
worden gevolgd: 21 febr., 4 sept., 11 dec.    

 21 maart Vereniging van Ervaringsdeskundigen: Presentatie resultaten uit onderzoek 
naar de inzet van ervaringsdeskundigen in een team. 

 6 juni Platform Samenwerken in Leiden: regionale bijeenkomst 100 bloemen bloeien, 
over de re-integratie naar werk van mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 15 augustus onderzoeksbureau Significant: Bijeenkomst focusgroep knelpunten 
landelijke toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
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3. Cliëntenregistratie 
 

Totaal zijn er dit jaar 11666 contacten geregistreerd bij Kompassie. Dat is de optelsom 

van 10.320 bezoeken aan steunpunt (zie eerste tabel) en 1346 lotgenotencontacten via 

de lotgenotengroepen (zie laatste tabel).  

De mensen die Kompassie bereikt met haar voorlichtingen (zie 2.2.1) worden eveneens 

apart geregistreerd, in 2019 waren dit er 420. Via de ontmoetingsbijeenkomsten (zie 

2.2.2) zijn nogmaals 340 mensen bereikt. 

 

Bezoekaantallen van het steunpunt in de afgelopen 11 jaar 

In 2019 zijn er in totaal 10.320 bezoeken aan het steunpunt geregistreerd. Dit is een 

toename met 17% ten opzichte van het jaar ervoor. 

  

 

 

Bezoekaantallen in 2019 ten opzicht van 2018 per maand 

 

De toename van het aantal bezoeken ten opzichte van 2018 is vooral toe te schrijven 

aan de leeftijdscategorie 41-64 jaar: een stijging van 6466 in 2018 naar 7507 in 2019.  
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Leeftijd van de bezoekers in 2019 ten opzicht van 2018 

Kompassie wordt weinig bezocht door kwetsbare mensen vanaf 65 jaar, 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. Toch is ook hier een lichte stijging zichtbaar.  

 

 

Geslacht van het totaal aantal bezoeken in 2019 ten opzicht van 2018 

 

Net als voorgaande jaren 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 de afgelopen jaren wel een lichte toename zichtbaar van 

vrouwelijke bezoekers, als deze trend zich voortzet zou dit op een gegeven moment een 

ander beeld kunnen gaan geven. 
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Totstandkoming van de contacten in 2019 ten opzicht van 2018 

 

De wijze waarop men in contact komt met Kompassie is ten opzichte van 2018 vrijwel 

gelijk gebleven. De meeste mensen komen zonder afspraak tijdens de openingsuren 

langs op de locatie. 

 

 
Duur van de contacten in 2019 ten opzicht van 2018 

 

We zien ten opzichte van 2018 een afname in de langer durende gesprekken. Daar 

sturen we ook op, zoewel voor de bezoeker als de vrijwilliger is het doorgaans efficiënter 

en energiebesparend om de gesprekken na een uur af te ronden en evt. een volgende 

keer verder te gaan. Bovendien worden de bezoekers die zitten te wachten dan sneller 

geholpen. 
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Contacten per vraagsoort in 2019 ten opzicht van 2018 – deel 1 

 

 

 

Contacten per vraagsoort in 2019 ten opzicht van 2018 – deel 2 
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Contacten per vraagsoort in 2019 ten opzicht van 2018 – deel 3 

 

Bezoekers komen vooral voor ondersteuning bij financiën, mentale ondersteuning en 

ondersteuning bij huisvesting. Daarnaast maken veel mensen zelfstandig gebruik van de 

telefoon, welke zij mogen gebruiken om te bellen naar instanties etc. 

Deelname aan de lotgenotengroepen in 2019 ten opzicht van 2018 

 

In dit overzicht zijn ook de bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de 

mantelzorgondersteuning opgenomen: Denktank, Familiezorgavonden en 

mantelzorgcafés. Zie 2.2.5. Mantelzorgondersteuning. 
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4. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
 

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. 

Naast deze formele momenten is er in 2019 véél tijd geïnvesteerd in het trainen van de 

vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden (training-on-the-job). Met name door de drukte 

in het steunpunt was het belangrijk dat nieuwe vrijwilligers snel inzetbaar waren.  

 

Algemeen 

 Vier maal per dag waren er intervisiebijeenkomsten met de vrijwilligers. Deze 

vonden plaats bij de start en na afloop van zowel de ochtenddienst als de 

middagdienst. Tijdens deze bijeenkomsten werd casuïstiek ingebracht en 

besproken. Er was gelegenheid voor het geven van feedback en het delen van 

expertise en ervaringen. 

 Tijdens de maandelijkse bijeenkomst met alle vrijwilligers en medewerkers van 

Kompassie werd gesproken over de laatste ontwikkelingen rondom (het 

vrijwilligerswerk bij) Kompassie en was er ruimte voor inbreng van vrijwilligers. 

We nodigden een gastspreker uit het werkveld uit, of we brachten één van onze 

eigen projecten voor het voetlicht.  

Gastsprekers in 2019 waren: 

o Stichting Leergeld 

o Stichting Vluchtelingenwerk 

o Platform Zorgvrijwilligers 

o Stichting Present 

o Schroeder Torenstraat 

o Helpdesk Geldzaken 

o Een student van de TU Delft met de Doordraaischijf: een ondersteunend 

product dat hij ontwikkeld heeft voor mensen met verward gedrag en waar 

onze vrijwilligers in mee hebben gedacht.  

Deze bijeenkomsten werden voorafgegaan door een gezamenlijke lunch. Tijdens 

dit informele gedeelte konden de vrijwilligers elkaar (beter) leren kennen en 

bijpraten. In 2019 werden er tien vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd.  

 In 2019 is er één introductietraining georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers, hier 

namen 11 vrijwilligers aan deel. Deze interactieve training bestond uit drie 

middagen, waarin aandacht werd besteed aan de cultuur en de activiteiten van 

Kompassie, en aan praktische instructies. Zo werd 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.  

 

Hersteltrainingen 

 

 Tot twee maal toe werd de training ‘Herstel jezelf’ aangeboden door PsyQ, in het 

gebouw van Kompassie. Hier namen beide keren 2 vrijwilligers van Kompassie 

aan deel.  

 Een vergelijkbare samenwerking is tot stand gekomen met betrekking tot een 

WRAP training. Deze is in de zomermaanden bij Kompassie in het gebouw 

gegeven, door twee ervaringswerkers van Parnassia. In ruil voor de faciliteiten 

nam één van onze vrijwilligers kosteloos deel. 
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 In april én in september konden vrijwilligers deelnemen aan de schrijftraining ‘Durf te 

schrijven’. Doel van deze training was het ontdekken van plezier in het schrijven, en 

ervaren dat schrijven het herstelproces versterkt, steunend is en energie geeft. De 

training werd gedurende 4 dagdelen gegeven door een professionele schrijfcoach, en 

bijgewoond door één van de medewerkers van Kompassie. Beide keren namen 7 

vrijwilligers deel aan de training. 

Als vervolg hierop hebben een aantal deelnemers uit beide groepen op eigen initiatief 

een schrijfclub opgericht. Zij komen maandelijks bijeen om elkaar te enthousiasmeren 

en te ondersteunen in het schrijven.  

Met de kennis en ervaring die Kompassie hiermee heeft opgedaan, hopen we het 

komende jaar de training zélf aan te kunnen bieden, in samenwerking met één of twee 

oud-deelnemers. 

 

Functie specifieke trainingen of bijeenkomsten 

 

 Dit jaar is één maal de basistraining Familiecoaches GGz aangeboden.  

Zie 2.1.5. Mantelzorgondersteuning. 

 In april hebben we een thema-middag georganiseerd voor belangstellende 

vrijwilligers, over de Wmo. 

 Een aantal vrijwilligers is speciaal getraind voor het tijdelijke spreekuur 

kwijtscheldingen Waterschaps- en Gemeentelijke belastingen in het steunpunt. 

 Vrijwilligers die zélf soms financiële problemen ervaren, konden terecht bij de cursus 

Ontdek je talenten met centen!. Deze werd door Fivoor aangeboden, in het gebouw 

van Kompassie.  

 In september is een aantal vrijwilligers getraind door de Zorgverzekeringslijn; opdat 

zij aan het einde van het jaar bezoekers met vragen over hun zorgverzekering beter 

kunnen ondersteunen of adviseren. 

 Het laatste kwartaal zijn er twee  casuïstiekbesprekingen georganiseerd voor de 

vrijwilligers. 

 

Extern 

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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5. Samenwerkingsverbanden  
 

Kompassie heeft een stedelijke functie en werkt vanuit één centrale locatie. Om in alle 

wijken, bij alle psychisch kwetsbare burgers en bij alle relevante (doorverwijzende) 

organisaties goed op het netvlies te (blijven) staan, is het noodzakelijk om onze 

contacten in het veld goed te onderhouden en waar mogelijk nieuwe 

samenwerkingscontacten aan te gaan; binnen de drie afzonderlijke programma’s én 

Kompassie-breed.  

Hiertoe hebben we in 2019 volop samengewerkt met andere organisaties en partijen, 

met behoud van onze onafhankelijkheid. Opdat de ondersteuning aan psychisch 

kwetsbare burgers en hun naasten binnen Den Haag optimaal wordt georganiseerd en 

ingezet. Maar ook om bewustwording en begrip te creëren, over psychische 

kwetsbaarheid en de impact ervan, op zowel degene die het ondervindt als de 

mantelzorger. 

 

Binnen Den Haag werkt Kompassie nauw samen met onder andere: 

 Gemeente Den Haag: de afdeling SZW en OCW en alle JMO teams 

 Alle maatjesprojecten van het Platform Zorgvrijwilligers 

 Alle zorgaanbieders GGz 

 Alle GGz wijkteams 

 Diverse welzijnsorganisaties 

 

Op regionaal en landelijk niveau is Kompassie: 

 lid van Per Saldo, de belangenorganisatie van PGB-houders. 

 deelnemer aan het Landelijk overleg Crisiskaart. 

 lid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en deelname aan de 

expertcommissie Ervaringsdeskundigheid. 

 in contact met de regionale cliëntenorganisaties uit onder andere de G4: met 

name met ZON Leiden, Basisberaad Rotterdam, steunpunt GGz Utrecht, stichting 

Kernkracht in Midden-Holland en cliëntenbelang GGz Amsterdam. 

 actieve deelnemer aan de regionale taskforce aanpak wachtlijsten GGz 

 in samenwerking met alle landelijke familie- en patiëntenorganisaties 
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6. Onderzoek 

 

6.1.  Vrijwilligers 
Een studente van de HBO Social Work aan de Leidse Hogeschool heeft  in 2019 

onderzoek uitgevoerd naar de zingeving die onze vrijwilligers ervaren door hun 

vrijwilligerswerk bij Kompassie, en in welke mate het verrichten van het vrijwilligerswerk 

bijdraagt aan hun herstel. We kunnen zonder meer concluderen dat het vrijwilligerswerk 

bij Kompassie positief bijdraagt aan het herstel van onze vrijwilligers.  

 

De aanbevelingen uit het onderzoek hebben geleid tot de volgende verbeteringen: 

 Aanscherping van het aannamebeleid en een grondiger inwerkprogramma. 

 Een schematisch dagelijks overzicht van alle contactmomenten met onze 

vrijwilligers. 

 Eventuele leervragen van de vrijwilliger worden geïnventariseerd tijdens de 

kennismaking en het jaargesprek. 

 Jaarlijks staan we feestelijk stil bij de vrijwilligers die 5 jaar aan Kompassie zijn 

verbonden.  

 Intervisiebijeenkomsten 

 

6.2. Bezoekers  

In september 2019 hebben twee stagiaires van Kompassie een onderzoek verricht naar 

de mate van tevredenheid van onze bezoekers over de geboden ondersteuning en de 

mate waarop de ondersteuning door Kompassie hen verder helpt. Dit onderzoek bestond 

uit 5 gesloten vragen en 1 open vraag. Totaal zijn 60 bezoekers hierop bevraagd. We 

kunnen concluderen dat bezoekers over het algemeen heel tevreden zijn: 

Nr. 

 

Vraag  Ja Nee Gedeeltelijk % 

Tevreden 

1. Heeft de vrijwilliger kunnen 

helpen bij uw vraag of 

behoefte aan 

ondersteuning? 

  

58 1 1 97% 

2.  Had u een prettig gesprek 

en een prettig contact met 

de vrijwilliger? 

 

56 1 3 93% 

3.  Zou u andere mensen met 

behoefte aan 

ondersteuning adviseren 

om bij Kompassie langs te 

gaan? 

 

55 4 1 92% 

4.  Wat vind u van de sfeer in 

Kompassie? 

 

54 2 4 90% 
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5. Wat vind u van de 

(hulp)middelen die wij als 

Kompassie bieden?  

 

39 3 18 65% 

 

Vraag 5 laat zien dat er 18 bezoekers gedeeltelijk tevreden waren over de 

(hulp)middelen bij Kompassie: omdat zij geen gebruik maken van de voorzieningen (6 

bezoekers) of dat zij wel tevreden zijn over de voorzieningen maar niet over alles.  

Met (hulp)middelen worden bijvoorbeeld de twee computers aan de balie en de twee 

losse telefoons bedoeld, waar men zelfstandig gebruik van mag maken. 

 

Naar aanleiding van de tips die werden gegeven in de open vraag , zijn de volgende 

verbeteringen aangebracht: 

 Nieuwe vrijwilligers doorlopen een vast inwerkprogramma en worden enige tijd 

gekoppeld aan een ervaren vrijwilliger. 

 Het folderaanbod is uitgebreid. 

 Bezoekers worden aangesproken op te luid telefoneren en gewezen op een aparte 

plek om te bellen. 

 Mensen die lang moeten wachten worden hier goed over geïnformeerd,  

bijvoorbeeld door de gastvrouw of gastheer. 

 De inrichting van het steunpunt is veranderd, waardoor er nu meer rustige 

plekken zijn voor zogeheten ‘luisterend oor’ gesprekken.  

 

6.3. Bereik steunpunt 

Om meer inzicht te krijgen in de woonadressen van de bezoekers van het steunpunt, en 

daarmee in het bereik van Kompassie, is er gedurende 4 maanden (november 2018 tot 

maart 2019) door de baliemedewerker naar de postcode van de bezoeker gevraagd. 

Totaal zijn in deze periode 1600 registraties gemaakt.  

 

Gemeente Den Haag telt totaal 41 wijken. De meeste bezoekers bleken te wonen in de 

wijken Centrum, Schildersbuurt, Binckhorst1, Zeeheldenkwartier, 

Laakkwartier/Spoorwijk. Het aantal bezoeken vanuit deze 5 nabijgelegen wijken bedroeg 

meer dan de helft, namelijk 829 registraties. Uit de overige 36 wijken werden 771 

bezoeken geregistreerd. In vergelijking met het vorige postcode-onderzoek, dat in 2016 

werd gehouden, worden deze verder weg gelegen wijken nu wél bereikt. 

 

 

  

                                                           
1 In deze wijk is het CCP gevestigd, waar veel dak-/thuislozen hun postadres hebben. 
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7. Promotie 
 

Vrijwilligers en medewerkers van Kompassie hebben tijdens de zomermaanden 

gezamenlijk een kort promotiefilmpje gemaakt over Kompassie. Dit filmpje geeft in 

ongeveer 3 minuten goed weer wat Kompassie allemaal doet, voor wie ze dat doet en 

hoe ze dat doet. De vrijwilligers hebben zelf het script geschreven en alle rollen voor hun 

rekening genomen.  

Het filmpje is gelanceerd via Facebook en Instagram, en doorlopend te bekijken via ons 

YouTube kanaal en uiteraard terug te vinden op onze website. Maar we bieden deze 

desgewenst ook aan op USB stick, voor bijvoorbeeld het wachtkamerscherm van een 

huisartsenpraktijk. 

 

Het laatste kwartaal hebben we een nieuwe algemene folder laten maken voor 

Kompassie, waarin ál onze activiteiten zijn terug te vinden (A5-formaat). De vorige 

algemene folder was verouderd en was bovendien niet handzaam in het gebruik (A4-

formaat). De activiteitencoaches hebben ook een éigen folder gekregen (ansichtkaart), 

Voor het mantelzorgproject hebben we een eigen banner laten maken, zodat zij goed 

herkenbaar zijn op informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten. 

 

8. 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 2019.  


