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Voorwoord 

 

Hierbij bieden wij u ons Jaarverslag 2020 aan. Een jaar dat sterk werd gekleurd door de 

gevolgen van het Covid-19 virus. Gelukkig hebben wij ons werk grotendeels kunnen 

voortzetten. De organisatie en de inrichting van ons pand zijn aangepast. Gedurende de 

2,5 maanden dat de deuren gesloten waren, was het contact met onze bezoekers en 

vrijwilligers telefonisch of per mail. Nadat de deuren weer opengingen, was voor een 

gesprek een afspraak noodzakelijk en is de open inloop vervallen. Groepsbijeenkomsten, 

ontmoetingsbijeenkomsten en gastlessen hebben we online, hybride of fysiek (met 

minder deelnemers) georganiseerd.  

 

De kern van Kompassie wordt gevormd door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij 

worden getraind en gecoacht, waardoor zij lotgenoten en hun naasten kunnen steunen 

en bijstaan. Hieronder kunt u lezen wat onze vrijwilliger Arnold zoal bij Kompassie doet. 

Het geeft een indruk van de betekenis van Kompassie voor onze bezoekers en voor 

hemzelf. 

“Sinds mei 2019 werk ik als vrijwilliger bij Kompassie. Ik had al langer de wens om mijn 

eigen ervaringen te delen met andere mensen. Een vriend vertelde mij over zijn 

vrijwilligerswerk bij Kompassie. Ik werd daar zo vrolijk en gemotiveerd van om daar aan 

de slag te gaan. Mijn vriend heeft me hier voorgedragen. 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 werk ik bij Kompassie als ervaringsdeskundige. Iedere dinsdag spreek ik 

bezoekers met verschillende hulpvragen op het steunpunt. Op vrijdag help ik bezoekers 

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 bezoekers en naast hen te staan. Soms heeft iemand vooral behoefte 

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. Bezoekers voelen 

zich door ons begrepen. We oordelen niet en het contact is gelijkwaardig.  

Ik werk ook mee aan de campagne ‘Onze ervaring helpt jou verder’, waarin Kompassie 

samenwerkt met Voorall, Straat Consulaat en het Senioren Collectief Haaglanden. 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 meegemaakt. En dat hulp vragen geen schande 

is. Het scheelt zoveel tijd, dat je het jezelf niet zo moeilijk hoeft te maken.” 

 

Wij hebben grote waardering voor de flexibiliteit die onze bezoekers, vrijwilligers en 

medewerkers hebben laten zien. Hierdoor konden de deuren letterlijk en figuurlijk 

openblijven, waardoor Kompassie kon blijven doen waar zij goed in is, namelijk het 

bieden van een warme en veilige plek voor alle Hagenaars met een psychische 

kwetsbaarheid en hun naasten en het behartigen van hun belangen.   

 

Namens het bestuur van Kompassie, 

 

Elly Spoelstra 

secretaris   

 

April 2021 
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Inleiding 
 

Kompassie behartigt de belangen van psychisch kwetsbare Haagse burgers en hun 

naasten. Kompassie richt zich daarbij in het bijzonder op de inzet, en daarmee het 

herstelproces, van ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zodat zij op hun beurt hun 

lotgenoten kunnen ondersteunen, versterken en bijstaan.  

Kompassie werkt voor en met mensen met een psychische kwetsbaarheid. De doelgroep 

en de inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers vormen de identiteit en de kern van 

Kompassie. 

“Herstel is niet hetzelfde als genezing. Het gaat om unieke persoonlijke processen 

waarbij iemand probeert de draad weer op te pakken; waarin aspecten als (persoonlijk) 

welzijn, leren leven met de aandoening en de kwaliteit van leven centraal staan”.  

Uit: Visiedocument Herstel en Gelijkwaardig burgerschap, GGZ Nederland  

 

Voorliggend document brengt verslag uit van de activiteiten van Kompassie gedurende 

het jaar 2020. 

 

Uiteraard was het door de uitbraak van het COVID-19 virus (maart 2020) een bijzonder 

jaar, en hebben we niet alle activiteiten volledig conform ons jaarplan kunnen uitvoeren. 

In deze rapportage wordt daarom ook stilgestaan bij de effecten van het COVID-19 virus 

op de activiteiten en werkwijze van Kompassie. 
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1. Stichting Kompassie 

 

1.1 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. In deze hoedanigheid 

heeft Kompassie ook een vangnetfunctie: het bieden van een landingsplek aan moeilijk 

bereikbare doelgroepen en het voorkómen van een crisis. Juist vanwege de 

laagdrempeligheid worden mensen met relatief ernstige/langdurige problematiek en/of 

ondersteuningsvragen bereikt. 

 

Ons doel is hulp en steun bieden aan alle Haagse inwoners met een psychische 

kwetsbaarheid en hun naasten, en het behartigen van hun belangen. Kompassie coacht 

vrijwilligers met eigen (familie)ervaring, 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 

 

1.2 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.  

 

1.3 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. 
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Gedurende 2020 waren er totaal 80 vrijwilligers (exclusief 5 vrijwillig bestuursleden) 

verbonden aan Kompassie.  

 

Kengetallen 

2020 < 25 jaar 25-55 jaar > 55 jaar Tt. 

Mannen 0 27 16 43 

Vrouwen 1 23 13 37 

Totaal 1 50 29 80 

 

Lopende het jaar hebben we afscheid genomen van 17 vrijwilligers, wegens 

uiteenlopende redenen: 

 

Reden van beëindiging vrijwilligerswerk: Aantal: 

Nog te kwetsbaar voor (dit) vrijwilligerswerk 3 

Terugval / intensieve behandeling 1 

Leeftijd (65+) 3 

Doorstroom naar regulier vrijwilligerswerk 1 

Doorstroom naar reguliere opleiding 3 

Doorstroom naar betaalde baan 3 

(creatieve) Activiteit i.p.v. vrijwilligerswerk 2 

Verschil van inzicht 1 

 17 

 

Opvallend ten opzichte van voorgaande jaren is dat er relatief weinig vrijwilligers zijn 

uitgevallen omdat zij nog onvoldoende hersteld bleken te zijn. Ons verscherpte 

aannamebeleid en versteviging van de inwerkperiode heeft effect gehad. 

 

Totaal zijn 7 vrijwilligers (dat is 9% van ons totale vrijwilligersbestand) afgelopen jaar 

uitgestroomd naar regulier (vrijwilligers)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. 

 

Door de virusuitbraak hebben 3 vrijwilligers besloten hun werkzaamheden te beëindigen 

wegens hun leeftijd (65+). Zij behoren inmiddels tot een kwetsbare doelgroep en hebben 

er voor gekozen op zoek te gaan naar andere zinvolle dagbesteding, beter passend bij 

deze fase van hun leven en minder risicovol. 

 

We hebben dit jaar ook exact 17 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 Werk volgt. Tevens was er gedurende 3 dagen per week 

een stagiaire van de Haagse Hogeschool, HBO Social Work bij ons actief. 
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1.4 Inzet versus resultaat  

 

Planning 2020 
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Realisatie 2020 

Wanneer we de subsidieaanvraag en de realisatie van 2020 naast elkaar zetten, dan valt 

op dat de vrijwilligers minder uren zijn ingezet dan was voorzien. Dit had alles te maken 

met de fysieke sluiting van het steunpunt gedurende 11 weken en daarna het werken op 

afspraak. Medewerkers hebben dit jaar relatief ook veel tijd gestoken in de mentale 

ondersteuning van onze eigen vrijwilligers in herstel, voor wie 2020 ook een bijzonder 

lastig jaar was. 

1.5 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 (NOV). 

Eind 2019 heeft een werkgroep zich zorgvuldig voorbereid op de herkeuring. In januari 

2020 zijn we getoetst en bevraagd door een adviseur van PEP Den Haag. Vervolgens 

heeft het NOV de eindbeoordeling verricht, met positief resultaat: het certificaat is 

wederom voor 4 jaar afgegeven.  

Uit het rapport van het NOV: 

“Een betrokken leergierige organisatie die signalen oppakt en verbeteringen inzet. 

Complimenten wil ik met name geven voor het duidelijke en overzichtelijke 

vrijwilligersbeleid. Verder complimenten voor het beleid ten aanzien van de AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming). In veel organisaties zie ik dat de privacy 

van cliënten wel goed geregeld is, maar die van vrijwilligers minder. Dat hebben jullie 

goed op orde en is goed omschreven in het vrijwilligersbeleid. Top!” 
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2. Effecten COVID-19 op Kompassie 

 
Als we terugblikken op het jaar 2020 zijn er grofweg drie werkwijzen te onderscheiden: 

vóór, tijdens en na de fysieke sluiting van het pand wegens de Corona-maatregelen.  

NB. In de halfjaarrapportage wordt hierover uitgebreider gerapporteerd.  

 

Kompassie – oude werkwijze 

Tot aan 15 maart 2020 verliepen de activiteiten in lijn met voorgaande jaren. Het was 

aanhoudend druk in het steunpunt, Haagse burgers én hun naasten konden dagelijks 

terecht voor individuele ondersteuning (op inloop of op afspraak), er werden 

voorlichtingen en gastlessen gegeven, er was volop ruimte voor ontmoeting en voor 

bijeenkomsten en activiteiten met betrekking tot het collectieve belang van de doelgroep. 

Kompassie tijdens de 1e Lock down 

Vanaf 16 maart tot 1 juni 2020 was Kompassie, als voorliggende voorziening 

genoodzaakt haar deuren te sluiten voor bezoekers. Ook de vrijwilligers konden vanaf 

dat moment niet meer ingezet worden in het steunpunt, hetgeen betekende dat een 

groot deel van de voor hen zo belangrijke structuur en zingeving weg viel.  

 

Ondersteuning bezoekers 

De beroepskrachten waren in deze periode dagelijks (vanuit huis) telefonisch en per mail 

bereikbaar. Zij hebben in deze tijd de bezoekers die via deze weg contact met ons 

opnamen te woord gestaan en zo mogelijk verder geholpen met advies of praktische 

ondersteuning.  

Totaal heeft Kompassie gedurende de fysieke sluiting 617 ondersteuningscontacten 

geboden. Zie verder 4. Cliëntregistratie. 

 

Ondersteuning vrijwilligers 

Ook zijn de begeleiders intensief contact blijven houden met alle vrijwilligers: totaal zijn 

er in deze periode 555 contactmomenten geweest (die niet tot uiting komen in de 

cliëntregistratie). 

Meestal was er sprake van mentale ondersteuning, een enkele keer waren de gesprekken 

gericht op praktische ondersteuning óf gerelateerd aan het vrijwilligerswerk: de 

familiecoaches en enkele voorlichters zijn immers in deze periode ook ‘gewoon’ aan het 

werk geweest. 

 

Naast deze individuele aandacht kregen alle vrijwilligers elke vrijdag een mail waarin wij 

hen op de hoogte hielden van de laatste ontwikkelingen rondom Kompassie. Ook hebben 

wij tussendoor ansichtkaarten gestuurd en kleine presentjes.  

 

Contacten met het netwerk 

Gedurende deze periode zijn wij ons netwerk blijven informeren over de ontwikkelingen 

bij Kompassie, via de diverse Sociale Media, via de mail en telefonisch. Zodat zij goed op 

de hoogte waren van onze dienstverlening, en onze bereikbaarheid via de telefoon en per 

mail.  

Op individueel niveau hebben we ook met veel instanties contact gehad. Veelal had dit te 

maken met een verwijzing of doorverwijzing van een bezoeker of met afstemming 

rondom een bezoeker.  
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Voorbereiding heropening 

Toen het er naar uitzag dat Kompassie, onder voorwaarden, weer bezoekers zou kunnen 

gaan ontvangen hebben we deze heropening zorgvuldig voorbereid. We wilden een plek 

creëren waar iedereen zich veilig voelt: bezoekers, vrijwilligers en medewerkers.  

Dit vroeg om de volgende praktische aanpassingen: 

 Herinrichting van het pand: een aantal werkplekken is verschoven of tijdelijk 

opgeheven, de elektriciteit en contactpunten zijn waar nodig aangepast, er zijn 

kuchschermen geplaatst op plekken waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kon 

worden, er is met rode tapijttegels een looproute aangebracht door het hele pand. 

Inmiddels is de aanpalende leegstaande ruimte op de 1e etage bij gehuurd en 

ingericht als groeps- trainingsruimte. 

 Hygiënemaatregelen: er zijn voldoende schoonmaak- en desinfectiemiddelen en 

materialen aangeschaft, er worden alleen nog papieren handdoekjes en 

koffiebekers gebruikt en er zijn extra afspraken gemaakt met het 

schoonmaakbedrijf. 

 Organisatie: alle dienstroosters, agenda’s en werkinstructies zijn aangepast op de 

nieuwe werkwijze. 

Daarnaast is er volop aandacht geweest voor mentale voorbereiding van de vrijwilligers 

op de heropening. Zij moesten zich in elk geval veilig genoeg voelen om hun 

werkzaamheden bij Kompassie weer op te pakken en verder aan hun herstel te werken. 

Zij zijn uitgebreid geïnformeerd in de wekelijkse mail, met foto’s, een instructiefilmpje en 

een handleiding rondom de nieuwe werkwijze. Voorafgaand aan de opening zijn zij 

persoonlijk uitgenodigd, om het nieuw ingerichte Kompassie te zien, uitleg te krijgen en 

uiteraard weer even bij te praten.  

 

Kompassie – nieuwe werkwijze 

Sinds dinsdag 2 juni 2020 zijn bezoekers weer welkom bij Kompassie. Weliswaar op een 

andere manier dan dat zij én wij gewend zijn. De ervaringen met deze nieuwe werkwijze 

zijn heel positief: zowel bezoekers als vrijwilligers hebben er begrip voor dat de 

werkwijze anders is, wat telt is dat zij weer bij ons terecht kunnen. 

De belangrijkste wijziging is dat er ook voor een bezoek aan het steunpunt een afspraak 

noodzakelijk is, de open inloop is komen te vervallen. Het steunpunt is korter geopend 

(tot 14:00 uur in plaats van 16:00 uur), doordat er door de coronamaatregelen slechts 1 

ploeg vrijwilligers per dag kan worden ingezet. Op deze manier kunnen we minder 

mensen ondersteunen dan voorheen het geval was, maar wel veel gerichter en met de 

focus op mensen en casussen die onze ondersteuning op dit moment het hardste nodig 

hebben.  

 

Alle andere activiteiten worden sinds juni 2020 waar mogelijk als vanouds uitgevoerd. 

Groepsbijeenkomsten, ontmoetingsbijeenkomsten en gastlessen organiseren we 

sindsdien online, hybride of fysiek (met minder deelnemers): telkens in lijn met de 

actuele geldende maatregelen. 
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3. Activiteitenschema 2020 

  

Programma 1: Individuele ondersteuning cliënten en naasten 

Activiteit Doelgroep Doel Planning 2020 Realisatie 2020 

Algemene individuele 

Cliëntondersteuning 

Haagse burgers met een 

psychische kwetsbaarheid. 

Versterking van de positie 

en behoud of herwinnen van 

de eigen regie. 

 

1.440 openingsuren. 

9.900 bezoeken aan 

Kompassie. 

1.400 openingsuren 

7.220 bezoeken aan 

Kompassie. 

Vrijwillige Onafhankelijke 

Cliëntondersteuning GGz 

Haagse burgers met een 

psychische kwetsbaarheid, 

die gebaat zijn bij 

ondersteuning binnen het 

sociale domein 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 van de gemeente 

waar hij of zij recht op 

heeft. 

 

300 gesprekken m.b.t. 

een (aan)vraag. 

 

 

249 gesprekken 

m.b.t. een (aan) 

vraag. 

Onder voorbehoud: 

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. 

150 gesprekken in 

relatie tot een 

crisiskaarttraject. 

30 

Crisiskaarttrajecten. 

84 gesprekken in 

relatie tot een 

crisiskaarttraject. 

33 

Crisiskaarttrajecten. 

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. 

 

64 gesprekken over 

dagbesteding en 

(vrijwilligers)werk 

55 gesprekken 

m.b.t. 

activiteitencoaching. 
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Mantelzorgondersteuning 

GGz 

Familieleden en 

naastbetrokkenen van 

Haagse burgers met een 

psychische kwetsbaarheid. 

 

Het bevorderen van de 

draagkracht. 

De familie of naaste is 

(weer) krachtig genoeg om 

het zieke familielid te 

steunen. 

 

300 gesprekken met 

mantelzorgers GGz. 

 

404 gesprekken 

met mantelzorgers 

GGz. 
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Programma 2: Preventie en stigmabestrijding 

Activiteit Doelgroep Doel Planning 2020 Realisatie 2020 

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/presentaties. 

Totaal bereik 350 mensen. 

40 

voorlichtingen/presentaties. 

Totaal bereik 549 mensen. 

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 kleine 

ontmoetingsbijeenkomsten.  

Totaal bereik 19 mensen. 

 

Mantelzorgcafé ’s 

Ofwel: Familie-avonden 

Familieleden en 

naastbetrokkenen 

van Haagse burgers 

met een psychische 

kwetsbaarheid. 

 

Ontspanning en 

ontmoeting van 

gelijkgestemden. 

4 mantelzorgcafés.  

Totaal bereik 120 mensen. 

 

6 familie-avonden. 

Totaal bereik 133 mensen 

 

Lotgenotengroepen Haagse burgers met 

een psychische 

kwetsbaarheid. 

Herkenning en steun 

van mensen die 

dezelfde ervaringen 

hebben. 

 

190 bijeenkomsten. 

Totaal bereik 1350 

contacten. 

79 bijeenkomsten. 

Totaal bereik 584 

contacten. 
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Programma 3: Collectieve belangenbehartiging 

Activiteit Doelgroep Doel Planning 2020 Realisatie 2020 

Bijeenkomsten 

signaleringsgroep 

Aanvullend: digitaal 

overleg met ondersteuners 

cliëntenraden over 

signalen. 

Gemeente Den Haag  

en zorgaanbieders 

Aanbevelingen tot 

verbetering worden 

ingebracht bij gemeente of 

zorgaanbieders. 

 

De signalen worden serieus 

genomen, adequate reactie 

en terugkoppeling.  

Totaal 10 bijeenkomsten. 

Conform planning. 

Totaal 4 

bijeenkomsten, 

aanvullend anders 

ingevuld met 

telefonisch contact. 

Bijeenkomsten 

Focusgroep: vervallen. 

Nieuw: Overleg Commissie 

samenleving. 

Gemeente Den Haag  

en zorgaanbieders. 

Constructieve uitwisseling 

in groepen, welke leidt tot 

input voor beleid en 

uitvoering van gemeente 

en zorgaanbieders. 

Breed gedragen input voor 

beleid en uitvoering op een 

specifiek thema, welke 

serieus wordt genomen. 

Totaal 3 bijeenkomsten. 

Wegens 

coronamaatregelen 

geen bijeenkomst met 

een delegatie. Wel 

twee werkbezoeken 

van Groen Links en 

D66.  

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. 

Totaal 10 bijeenkomsten. 

Conform planning. 

Totaal 11 

bijeenkomsten. 

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. 

Totaal 30 bijeenkomsten. 

 

Conform planning. 

Totaal 20 

bijeenkomsten. 

Volgen van en bijdragen aan 
lokaal, landelijk en regionaal 
overleg, onderzoek en 
activiteiten t.a.v. de GGz, 
vanuit o.a. MIND en VWS  
 

MIND en zelfregie-centra 
en andere organisaties 
relevant voor mensen met 
GGz-ervaring 

Informatie-uitwisseling en 
bijdrage aan de kwaliteit van 
leven van mensen met GGz-
ervaring 

Activiteit stond niet in de 
oorspronkelijke aanvraag. 

 

Breed gedragen (tijdige) 
invloed op relevante 
thema’s van MIND en 
VWS.  
In het bijzonder:  
Corona  in relatie tot 
GGZ. 
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3.1 Programma 1 - Individuele ondersteuning cliënten en naasten 

 

3.1.1 Algemene individuele cliëntondersteuning 

Het steunpunt was tot 16 maart 2020 geopend van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 

16:00 uur. Mensen konden hier terecht voor informatie, advies, praktische en emotionele 

ondersteuning. Zowel in de ochtend als in de middag was er een ploeg van 6 á 7 

vrijwilligers werkzaam in het steunpunt. De meeste bezoekers kwamen zonder afspraak 

binnenlopen, de gespreksduur varieerde van een kwartier tot soms wel 1,5 á 2 uur.  

  

Tijdens de fysieke sluiting konden bezoekers van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 

16:00 uur voor ondersteuning terecht bij één van de beroepskrachten, via de telefoon, 

mail of desnoods door het raam (zie 2.) 

 

Vanaf 2 juni 2020 is het steunpunt van Kompassie weer open voor bezoekers, tussen 

10:00 – 14:00 uur. Per dag is er één ploeg van maximaal 7 vrijwilligers actief. 

Gesprekken duren max. 45 minuten, elk uur is er plek in de agenda voor 5 bezoekers. 

Bezoekers die zonder afspraak langs komen moeten alsnog een afspraak maken. Alleen 

als er op dat moment ruimte is in de agenda kunnen zij direct worden geholpen. 

Bezoekers die alleen even gebruik willen maken van de telefoon, zijn welkom als de 

wachtruimte leeg is. Wegens de beperkte beschikbaarheid wordt er op toegezien dat de 

spreekuren eerlijk worden verdeeld over de bezoekers. 

 

De ervaringen met deze nieuwe werkwijze zijn heel positief, zowel bij bezoekers als 

vrijwilligers. Op deze manier kunnen we minder mensen ondersteunen dan voorheen het 

geval was, maar wel veel gerichter en met de focus op mensen en casussen die onze 

ondersteuning op dit moment het hardste nodig hebben. 

 

Ná 14:00 uur wordt het steunpunt gebruikt voor andere vormen van ondersteuning (Bijv. 

Crisiskaartgesprekken, Wachttijdondersteuning of Activiteiten coaching). Ook kunnen 

bezoekers die even zelfstandig willen werken achter een computer dan op afspraak 

terecht, onder toezicht van de beroepskrachten. 

 

Eén vrijwilliger van Kompassie hield wekelijks spreekuur bij Reakt Platinaweg, behoudens 

de 1e lockdown.  

 

Ofschoon de werkwijze gedurende het jaar veranderde, zijn de openingsuren hetzelfde 

gebleven: totaal genomen was het steunpunt 1.440 uur geopend in 2020. 
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3.1.2 Onafhankelijke vrijwillige cliëntondersteuning Wmo GGz  

Kompassie draagt binnen Den Haag een verantwoordelijkheid voor de onafhankelijke 

cliëntondersteuning aan de GGz-doelgroep, en zorgt voor de vrijwillige 

cliëntondersteuning. Kompassie biedt deze vorm van cliëntondersteuning in het 

verlengde van de onafhankelijke cliëntondersteuning door de Servicepunten XL en MEE. 

Hiertoe zoekt Kompassie doorlopend de samenwerking op, met bijvoorbeeld de GGz 

wijkteams en de JMO (Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning) teams. 

De ondersteuning wordt geboden door een aantal hiertoe getrainde vrijwilligers, 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 afstemming en casuïstiekbespreking plaats tussen alle Haagse aanbieders van 

Onafhankelijke Clientondersteuning: stichting Voorall, het Straatconsulaat, het 

Seniorencollectief, Kompassie, MEE Zuid-Holland en de Gemeente.  

 

De vier aanbieders van Informele cliëntondersteuning, waaronder Kompassie, hebben in 

het 4e kwartaal een gezamenlijke publiekscampagne voorbereid. Deze zal in januari 2021 

van start gaan. Vooruitlopend hierop vond er in oktober een gezamenlijke social media 

training plaats, en in december een fotoshoot.  

Binnen deze samenwerking is het laatste kwartaal ook een gezamenlijke 

scholingskalender opgesteld, speciaal bedoeld voor vrijwilligers die onafhankelijke 

cliëntondersteuning bieden. Het idee is dat we kosteloos gebruik kunnen maken van 

elkaars scholingsaanbod. De eerste gezamenlijke training vond in december plaats, 

rondom de Zorgverzekeringswet. 

 

Er zijn in 2020 totaal 249 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. 

 

3.1.3 Crisiskaart 

Voor het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met 

een psychische achtergrond is de Crisiskaart© ontwikkeld. De crisiskaart is bedoeld voor 

(ex-)cliënten uit de GGz, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg. 
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De kern van de kaart is dat de betrokkene een plan opstelt op een moment dat hem of 

haar helder voor ogen staat wat wel en niet wenselijk is in geval van crisis. Met een 

Crisiskaart op zak houdt de kaarthouder zelf de regie tijdens een daadwerkelijke crisis. 

 

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.  

 

In 2020 zijn er 84 gesprekken gevoerd met betrekking tot de Crisiskaart. Er kwamen 

weinig nieuwe aanvragen binnen, ook al is er in de zomermaanden opnieuw de nodige 

aandacht aan besteed via Social Media (foto’s en verhalen) en zijn de folders bij een 

aantal politiebureaus langsgebracht. 

Er zijn dit jaar vooral gesprekken gevoerd ten behoeve van het onderhouden en 

actualiseren van de huidige crisiskaarten. In 2020 zijn er 33 (nieuwe) kaarten afgegeven 

bij Kompassie. Totaal zijn er nu 40 kaarthouders actief. 

 

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). Twee keer hebben we in overleg een 

Hulpkaart gemaakt, een wat lichtere variant van de Crisiskaart. 

 

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

niveau en neemt deel aan het landelijke coördinatorenoverleg, dat in 2020 drie maal 

plaatsvond. Ook volgt zij de ontwikkelingen rondom de landelijke Hulpkaart. 

In november vond overleg met de gemeente Den Haag plaats, over de toekomst van de 

Crisiskaart in Den Haag en omstreken. Als de gemeente besluit extra financiering ter 

beschikking te stellen, kan de Crisiskaart meer volume krijgen dan nu het geval is. 

 

3.1.4  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.  

Het jaar 2020 was voor dit project een lastig jaar. Aanvankelijk waren er twee 

activiteitencoaches actief, samen goed voor vier dagdelen per week.  

De aanmeldingen en plaatsingen (we waren het jaar gestart met 9 lopende trajecten) 

liepen tot 16 maart gestaag door, in lijn met voorgaande jaren. We hebben in deze 

periode ook een eigen folder laten maken, speciaal voor dit project. 

Daarna werd bemiddeling naar dagbesteding of vrijwilligerswerk lastig, omdat veel 

organisaties gesloten waren (of nog steeds zijn). Tevens waren beide coaches niet bij 

Kompassie aan het werk. De aanvragen die ons bereikten werden opgepakt door de 

vrijwilligers die werkzaam waren in het steunpunt.   
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Totaal zijn er op deze manier in 2020 119 gesprekken gevoerd: 64 gesprekken over 

dagbesteding en (vrijwilligers)werk en 55 gesprekken binnen de activiteitencoaching. In 

vergelijking met voorgaande jaren was er dus vaker sprake van een kortdurend traject of 

één enkel gesprek. 

Voor het zoeken en vinden van geschikt vrijwilligerswerk werd vooral gebruik gemaakt 

van de vrijwilligersvacaturebank Den Haag Doet. Maar de vrijwilligers wisten ook los 

hiervan organisaties te vinden en te benaderen voor een activiteit of vrijwilligersvacature 

op maat. 

In november 2020 is de samenwerking in dit project met team Participatie van de 

gemeente opnieuw aangehaald. Begin 2021 zijn er 2 nieuwe activiteitencoaches 

geworven, waarmee het project weer wat steviger op de kaart zal worden gezet. 

3.1.5 Mantelzorgondersteuning 

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

iemand met een psychische kwetsbaarheid. Twee beroepskrachten en 12 vrijwillige 

Familiecoaches GGz hielden zich hier in 2020 actief mee bezig. 

 

Ontmoeting 

Tot 16 maart 2020 waren er 3 familieavonden bij Kompassie georganiseerd. Nadat we de 

geplande groepsbijeenkomsten aanvankelijk hadden stilgezet/verzet, hebben we na de 

zomer de bijeenkomsten hervat: hybride of online.  

Daarnaast waren de familiecoaches het eerste kwartaal aanwezig bij de maandelijkse 

DenkTanks (in de wijken Escamp en in Laak), met een bereik van 83 mantelzorgers.  

Zie ook 4. Cliëntenregistratie > Lotgenotengroepen. 

De DenkTanks worden georganiseerd door Middin, in samenwerking met Kompassie. De 

familiecoaches die betrokken zijn bij de DenkTank hebben in februari een training 

gevolgd rondom NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) welke werd georganiseerd door 

Middin. 

 

Totaal zijn er dit jaar 6 familie-avonden georganiseerd, met een totaal bereik van 133 

mantelzorgers. 

 

Datum  Onderwerp Bereik 

Januari Familie-avond, waarin werd teruggeblikt op de 

theatervoorstelling FF D’R UIT uit 2018 

18 

Februari Psysalon, rondom het thema Middelengebruik, in samenwerking 

met Ypsilon 

19 

Maart  Thema-avond over de nieuwe Wet Verplichte GGz en wat dat 

betekent voor naasten, in samenwerking met de Landelijke 

Stichting Familie Vertrouwenspersoon. 

23 

September Psysalon, rondom het thema Dagbesteding en werk, in 

samenwerking met Ypsilon en Reakt (hybride). 

25 

Oktober Familie-avond, over Autisme en prikkelverwerking, in 

samenwerking met Sevink Autisme Coaching (hybride). 

22 

November Familie-avond over triadisch werken (de samenwerking tussen 

patiënt, behandelaar en naaste), in samenwerking met de 

Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersoon. 

26 

 Totaal bereik: 133 
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Individuele ondersteuning 

In de periode dat het steunpunt was gesloten hebben de familiecoaches grotendeels 

doorgewerkt. Telefonisch of al wandelend hebben zij in deze tijd totaal 123 gesprekken 

gevoerd met mantelzorgers. Dit waren hoofdzakelijk mantelzorgers die zich al eerder bij 

Kompassie hadden aangemeld. Toch hebben ook vier nieuwe mantelzorgers zich in deze 

periode aangemeld en zij zijn gekoppeld aan een familiecoach.  

Vanaf juni kon er weer bij Kompassie worden afgesproken, hetgeen voor veel 

mantelzorgers heel belangrijk is. Zeker als hun naaste bij hen in huis woont.  

 

Totaal hebben er dit jaar 404 gesprekken plaatsgevonden, in 2019 waren dit er 253. 

Blijkbaar is de behoefte aan deze vorm van ondersteuning alleen maar toegenomen. 

 

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 2020 hebben we samen gekeken hoe we de mantelzorgers GGz eerder kunnen 

bereiken. 

 

Samenwerking met PEP 

Er werd regelmatig samengewerkt met PEP. 

Bijvoorbeeld: 

 Tijdens de week van de Mantelzorg organiseerden Kompassie en PEP een online 

bijeenkomst met als thema Mantelzorg en GGz: hoe houd je de balans tussen 

zorg voor een naaste en je eigen wensen en behoeften?  

 Diezelfde week was Kompassie één van de sprekers tijdens het webinar 

Mantelzorg in Moerwijk, georganiseerd door PEP Den Haag en de sociaal makelaar 

van stichting MOOI. 

 

Samenwerking met de Familievertrouwenspersoon 

Met het LSFVP (Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen) afdeling Haaglanden 

vindt regelmatig afstemming en casuïstiekbespreking plaats. Ook wordt er samengewerkt 

met betrekking tot de organisatie van de familie-avonden. 

 

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 heeft 

Kompassie een filmpje aangeleverd voor de online themabijeenkomst ‘betekenisvol 

meedoen’, over het belang van een luisterend oor en herkenning. 
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Overige contacten en of samenwerkingen 

 Gastspreker op de informatieavond van de Nederlandse Vereniging Autisme.  

 Overleg met het WMO team Centrum  

 Overleg met de GGD  

 Voorlichting over mantelzorgondersteuning, op twee locaties van het JIT (Jeugd 

Interventie Teams) 

 Versterking van de samenwerking met de familiecoach van Parnassia. 

 Samenwerking met Indigo Preventie in hun workshops ‘Zorgen voor een naaste 

met psychische problemen of verslaving’ (de eerst geplande bijeenkomst in 

november is verzet naar 2021). 

 Kopij aangeleverd voor de mailing van de Hotelouders: een ondersteuningsgroep 

van Voor Welzijn, voor ouders die met hun jongvolwassen zorg mijdende kinderen 

problemen ervaren in de relatie. 

Publiciteit 

Maandelijks is de mantelzorgmailing via Mailchimp verstuurd naar alle – bij Kompassie 

bekende – mantelzorgers GGz: 245 mailadressen. Deze nieuwsbrief wordt voor 60% 

daadwerkelijk geopend, een relatief hoog percentage voor een digitale nieuwsbrief. 

Daarnaast zijn de reguliere communicatiemiddelen van Kompassie (website, social media 

en Nieuwsbrief) veelvuldig gebruikt om bekendheid te geven aan de 

mantelzorgondersteuning GGz. 

 

Voor het tweede boek Reisgids Mantelzorg, gericht op ouders en kinderen, is het 

mantelzorgproject van Kompassie gevraagd een bijdrage te leveren. Er is veel contact 

geweest over de inhoud en het schrijfproces. 

 

In het kader van de Week van de Mantelzorg is één van de familiecoaches geïnterviewd 

door de Stadskrant. 

 

Elvira Heemskerk (zelfstandige) is tijdens het 2e kwartaal gestart met de voorbereidingen 

van een project voor Kompassie, gericht op het bereiken van mantelzorgers via Social 

Media. In het 3e kwartaal wierp dit zijn vruchten af: belangstellenden konden via Social 

Media een stappenplan ‘wat te doen bij psychose problematiek’ downloaden, bedoeld 

voor familie en naasten. Dit heeft ons bereik onder mantelzorgers GGz aanzienlijk 

vergroot en o.a. 121 nieuwe abonnees voor de Mantelzorgnieuwsbrief opgeleverd. 

Inmiddels is uit dit initiatief ook een koffieochtend voor mantelzorgers GGz 

voortgekomen. 

 

Deskundigheidsbevordering 

In het 2e kwartaal hebben we de basistraining tot Familiecoach herzien: de 

oorspronkelijke training van 6 dagdelen is omgevormd naar een kortere training van 4 

dagdelen, interactiever en praktischer. 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.  

De aangepaste training is in september en oktober met succes aangeboden aan 6 nieuwe 

coaches. Zij hebben er allen voor gekozen actief te worden en te blijven bij Kompassie. 



Jaarverslag 2020 
 

Tevens hebben er weer intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze 

bijeenkomsten kunnen de familiecoaches 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. Zo heeft Jolijn van Heezen, SPV’er bij 

PsyQ, in september een avond verzorgd over ADHD; wat is ADHD, wat zijn comorbide 

klachten, wat is de relatie met slaap en hoe kun je er als naaste mee omgaan? 

3.1.6 Project Kompassie – Mantelkring 

In 2019 heeft Kompassie samen met Bureau LWPC een subsidieaanvraag ingediend bij 

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

GGz: de Kompassie-Mantelkring. 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. 

 

De projectaanvraag is uiteindelijk niet gehonoreerd. 

3.1.7 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 

wachtlijstperiode 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 beroepskracht, die in 

nauw contact staat 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 januari 2020 zijn we met dit project gestart. De doorverwezen mensen 

worden door ons uitgenodigd voor een kennismaking, waarna wordt besloten of zij 

gekoppeld worden aan een vaste vrijwilliger voor periodieke ondersteuning gedurende de 

tijd dat zij wachten op hun behandeling bij PsyQ.  

 

Deze aanpak blijkt succesvol te zijn, en in het 3e kwartaal is ons vanuit het Centrum 

Autisme Haaglanden de vraag gesteld of we ook met hen een vergelijkbare 

samenwerking aan willen gaan. In het 4e kwartaal is hier verder over doorgesproken, 

begin 2021 starten we samen met hen een pilot wachttijdondersteuning. 

 

Samen met de andere koplopers initiatieven in Den Haag nemen we deel aan een 

structureel overleg, waarin de voortgang van alle initiatieven besproken wordt en de 

geleerde lessen gedeeld en verbreed worden. 

Aan dit overleg nemen deel:  

 MEE Zuid-Holland Noord, 

 Straatconsulaat (informele cliëntondersteuning aan dak- en thuislozen) 

 Voorall (informele cliëntondersteuning aan mensen met een lichamelijke beperking) 

 Senioren Collectief Haaglanden (informele cliëntondersteuning aan senioren) 

 Kompassie (informele cliëntondersteuning aan mensen met psychische problemen) 

 

In 2020 zijn 33 mensen gekoppeld aan een vrijwilliger voor wachttijdondersteuning. 
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3.2 Programma 2 - Preventie en stigmabestrijding 

 

3.2.1 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 2019 is het totaal aantal voorlichtingen nagenoeg gelijk gebleven (40 in 

plaats van 37). Wel was het wegens de COVID-19 maatregelen lastig om nieuwe 

opdrachtgevers te vinden en aan ons te binden. We zijn vooral actief geweest bij reeds 

bekende organisaties, zoals de Haagse Hogeschool en Hogeschool In Holland,  

In het eerste kwartaal hebben we veel voorlichtingen en gastlessen kunnen geven, totaal 

aan 15 klassen/groepen. Tijdens het 2e kwartaal is ervaring opgedaan met het online 

aanbieden of bijdragen aan lessen over het leven met een psychische kwetsbaarheid. Zo 

hebben we toch aan 4 klassen/groepen voorlichting kunnen geven. 

Naarmate iedereen, inclusief wijzelf, meer gewend raakte aan online werken, hebben wij 

het tweede half jaar diverse voorlichtingen en presentaties kunnen geven: online, offline 

of hybride.  

Totaal hebben we dit jaar hiermee 549 mensen kunnen bereiken.  

De volgende voorlichtingen zijn gegeven: 

 

Datum Waar en aan wie Thema Bereik 

17/01/2020 Haagse Hogeschool – 3e jaars 

studenten Social Work 

Ervaringsverhalen tijdens de Dag van de Dialoog. 

Voor 4 groepen 

60 

30/01/2020 Netwerkbijeenkomst Laak Voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie – 4 gespreksrondes 

20 

04/02/2020 PsyQ – Psycho educatiegroep 

Depressie; cliënten en naasten 

Twee voorlichtingen over de dienstverlening van 

Kompassie en specifiek de 

mantelzorgondersteuning  

10 

12/02/2020 Kinderwerk Het Eiland 

(Loosduinen) – buurtkinderen 

5 t/m 12 jaar 

Workshop over psychisch kwetsbare 

wijkbewoners en vreemd gedrag 

6 

18/02/2020 PsyQ – team Somatiek en 

Psyche 

Voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie  

15 

19/02/2020 Politieacademie Den Haag –  

2e jaars agenten-in-opleiding 

Twee gastlessen over het leven met een 

psychische kwetsbaarheid, benadering, 

wederzijdse ervaringen. 

 

20 

19/02/2020 Kinderwerk De Bokkefort 

(Loosduinen) – buurtkinderen 

5 t/m 12 jaar 

Workshop over psychisch kwetsbare 

wijkbewoners en vreemd gedrag 

15 

12/02/2020 Jeugdwerk Het Eiland 

(Loosduinen) – jongeren 

12 t/m 18 jaar 

Workshop over psychisch kwetsbare 

wijkbewoners en vreemd gedrag 

8 

02/03/2020 Haagse Hogeschool – 1e jaars 

studenten Verpleegkunde 

Twee gastlessen over Kompassie, psychische 

kwetsbaarheid, herstel en 

ervaringsdeskundigheid 

44 
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03/03/2020 Haagse Hogeschool – 1e jaars 

studenten Verpleegkunde 

Twee gastlessen over Kompassie, psychische 

kwetsbaarheid, herstel en 

ervaringsdeskundigheid 

43 

11/03/2020 Buurtwerk Het Eiland 

(Loosduinen) – volwassenen 

 

Workshop over psychisch kwetsbare 

wijkbewoners en vreemd gedrag 

5 

10/04/2020 Hogeschool In Holland – 2e 

jaars studenten Social Work 

Twee video’s aangeleverd voor de online lessen 

over Sociale Veiligheid. Deze zijn later óók 

gebruikt voor de studenten in Rotterdam. 

24 

20/04/2020 Hogeschool In Holland – 2e 

jaars studenten Social Work 

Drie video’s aangeleverd voor de online lessen 

over Macht en Onmacht. Deze zijn later óók 

gebruikt voor de studenten in Rotterdam. 

24 

06/05/2020 Haags Verhaal – Haagse 

burgers 

Online bijeenkomst rondom de ontmoeting van 

twee werelden: een deurwaarder en een 

vrijwilliger van Kompassie. 

46 

19/06/2020 Hogeschool In Holland – 3e 

jaars studenten Social Work 

Online gastles door 2 voorlichters over hun eigen 

ervaringen met 

groepstherapie/groepstraining/lotgenotengroepen 

12 

06/08/2020 WMO Team Haagse Hout – 

teamleden (veel afwezig door 

vakantie, zie ook 21/09/2020) 

Online voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie 

8 

06/08/2020 Impegno – team ambulante 

begeleiding Centrum 

Voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie 

4 

09/09/2020 Hogeschool In Holland – 2e 

jaars studenten Social Work 

Online gastles over Herstel 18 

09/09/2020 Welzijn Scheveningen - 

bewonersavond 

Voorlichting over psychisch kwetsbare 

wijkbewoners en verward gedrag 

26 

10/09/2020 Impegno - psychologen Voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie 

3 

21/09/2020 WMO Team Haagse Hout – 

resterende teamleden  

(zie ook 06/08/2020)  

Online voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie 

4 

22/09/2020 Centrum Autisme Haaglanden 

– teamleden 

Voorlichting over de dienstverlening van 

Kompassie 

12 

29/09/2020 Movisie - Landelijk congres 5 

jaar cliëntondersteuning – 

ervaringsdeskundigen, 

behandelaren, begeleiders 

Twee workshops over de inzet van 

ervaringsdeskundigheid en het project 

Wachttijdondersteuning van Kompassie 

52 

29/10/2020 Hogeschool In Holland – 2e 

jaars studenten Social Work 

2x Online gastlessen over Macht & Onmacht 

binnen de hulpverleningsrelatie 

 

24 

03/11/2020 Hogeschool In Holland – 2e 

jaars studenten Social Work 

2x Online gastlessen over Macht & Onmacht 

binnen de hulpverleningsrelatie 

 

23 

26/11/2020 Boekpresentatie van Jaap van 

der Stel – Lector GGZ 

Hogeschool Leiden 

Ervaringsverhaal tijdens boekpresentatie ‘Herstel 

als leerproces’ 

9 

09/12/2020 Haagse Hogeschool – 3e jaars 

studenten Social Work 

Interview t.b.v. projectopdracht minor GGZ 

Herstel 

 

4 

10/12/2020 Haagse Hogeschool – 3e jaars 

studenten Social Work 

Interview t.b.v. projectopdracht minor GGZ 

Herstel 

 

4 
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11/12/2020 Haagse Hogeschool – 3e jaars 

studenten Social Work 

Interview t.b.v. projectopdracht minor GGZ 

Herstel 

 

4 

23/12/2020 Hogeschool In Holland – 2e 

jaars studenten Social Work 

Interview t.b.v. projectopdracht Macht & 

Onmacht binnen de hulpverlenersrelatie 

 

2 

Totaal bereik: 549 

 

3.2.2 Ontmoetingsbijeenkomsten  

Samen met Stefan Sandifort van Indigo Preventie hebben we twee bijeenkomsten 

georganiseerd, in september over Angst en in oktober over Piekeren. Deze avonden 

werden bij Kompassie gehouden, in klein gezelschap (13 resp. 6 mensen).  

 

Samen met de 133 aanwezigen tijdens de familie-avonden (zie 3.1.5), hebben we op 

deze manier 152 mensen kunnen bereiken.  

 

3.2.3 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 2020 hebben 8 lotgenotengroepen gebruik gemaakt van ons pand: 

 lotgenotengroep voor OCD (Obsessieve – Compulsieve Stoornis) 

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

 drie lotgenotengroepen Depressie 

 lotgenotengroep Ouderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 

 ontmoetingsroep stichting Kaabassi.  

 lotgenotengroep DES (jongeren met een autisme spectrum stoornis) 

 Nieuw: lotgenotengroep voor mensen met suïcidale gedachten 

 Nieuw: lotgenotengroep SVAB (Stichting Vanuit Autisme Bekeken) 

Overige gebruikers 

Naast de lotgenotengroepen hebben ook diverse andere personen en organisaties in 

2020 gebruik gemaakt van ons pand.  

 Het Autisme Info Centrum (AIC) hield op afspraak spreekuur bij Kompassie. 

 Het AIC organiseerde het 1e kwartaal ook hun maandelijkse thema-avonden bij 

Kompassie. 

 Familievereniging Ypsilon organiseerde hun Psysalon bijeenkomsten in ons pand. 

 In het 1e kwartaal kwam werktafel Centrum van het Haags Steunsysteem 

maandelijks bijeen bij Kompassie. Nadien zijn dat online bijeenkomsten 

geworden. 

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

om advies te vragen en/of naar elkaar door te verwijzen. 
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3.2.4 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. 

 

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 zouden gaan. De deelnemende organisaties zijn getraind in de 

methodiek. Kompassie levert binnen deze samenwerking de vrijwilligers met 

herstelervaring. 

In het 3e kwartaal is de vijfde (dus voorlopig laatste) Buurcirkel gestart, met 

medewerking van een vrijwilliger van Kompassie.   
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3.3 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 2020 waren er totaal zeven vrijwillige belangenbehartigers actief. Vijf van hen 

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

signaleringsoverleg.  

 

3.3.1 Cliëntenraad Sociaal Domein 

Vrijwilligers nemen deel aan de deelraden van de CSD, de Cliëntenraad Sociaal Domein, 

van de gemeente Den Haag. De CSD bestaat uit de deelraad Participatie, de deelraad 

Wmo en de brede raad. We bereiden deze bijeenkomsten voor met een kerngroep van 

vrijwilligers. We bespreken met elkaar de stukken die we ontvangen en geven de 

belangrijkste vragen en opmerkingen door. 

Ook houden we tussentijds bijeenkomsten over nieuws/onderzoeken dat ons is 

opgevallen. Eén van de vaste vrijwilligers van de kerngroep is begin 2020 begonnen met 

een Stipbaan. Dit jaar zijn we gestart met twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Aan het 

eind van het jaar waren drie vrijwilligers actief in de kerngroep.  

In 2020 kwam de kerngroep 25 keer bij elkaar, de deelraden 20 keer. Deze aantallen zijn 

exclusief de bijeenkomsten van de klachtencommissie en de werkgroep huisvesting (10 

en 4 bijeenkomsten).  

 

Wat? Met wie? Doel  

Deelname aan 

cliëntenraden die de 
gemeente adviseren, de 
deelraden Wmo, 

participatie en de brede 
raad    
 
Aantal bijeenkomsten  

deelraden: 20: 
Deelraad Wmo: 7 
Deelraad participatie: 8 
Brede raad: 5 
 

Samen met afgevaardigden 

van: 
- De Achterban / 

Straatconsulaat 

- Stedelijk Ouderen Collectief  
- belangenorganisatie voor 

islamitische ouderen 
- Eekta (belangenvereniging 

Hindoestaanse mensen) 
- FNV  
- Haeghe Groep  
- JIT 
- Jong doet mee  

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 



Jaarverslag 2020 
 

Extra bijeenkomsten: 
Klachtencommissie: 10 

 

- juridisch loket 
- Mara  

- St. Platform VG 
Haaglanden  

- Haagse vaders 
- Sociaal Juridisch 

Stadsoverleg  

- Stek – Voor stad & kerk  
- VluchtelingenWerk   
- St. Voorall  

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. 

 

 

Data Thema’s 

16 januari 2020 Input leveren voor een gemeentelijke nota toegankelijkheid in brede zin. 
Eindevaluatie participatiewet 

30 januari 2020 Evaluatie Participatiewet  
Broodnood 

6 en 13  

februari 2020 
 

Jonge mantelzorgers 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 
Actieplan tegen eenzaamheid 
Signalen over de Taxibus 
Wonen 
Maatwerkarrangement   

Coalitieakkoord gemeente 
Werk, armoede, schulden 

27 februari 2020 Daklozen in Europa 
Nieuwe wet WvGGz 

12 maart 2020 Bestuurlijke reactie Participatiewet 

Begeleiding naar werk: Stipbanen, IPS, Werkoffensief +500  

20 maart 2020 Uitgebreide reactie op vraag CSD om te reageren op een 
voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang van 3 maart 

Week van 1 en  

8 mei 2020   

Voor de CSD een brief geschreven aan het College over signalen ten tijde van 

Corona 

Week 11 mei 
2020 

Reactie op aanbesteding collectieve zorgverzekering  

7 mei 2020 Eigen onderwerpen: 
- Volkskrant 23 april 2020: Je in tijden van Corona beter voelen 

- Volkskrant 26 april 2020: Therapie via het beeldscherm, werkt dat wel? 
- NRC 28 en 29 april 2020: Nieuwe patiënten mijden de GGz 
- Volkskrant 1 mei 2020: Veelbesproken experiment met bijstand afgerond; 

zachte hand beter dan de harde?    
- Volkskrant 30 april 2020: Advies luidt einde van kinderopvangtoeslag in. 

28 mei 2020 Eigen onderwerpen: 
Keuzevrijheid van cliënten in het geding, doordat het voor cliënten financieel 
steeds moeilijker wordt de behandeling (volledig) vergoed te krijgen van de 
zorgverzekeraar. Contact met MIND in het kader van landelijke 
belangenbehartiging. MIND heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. 
SCP-rapport  ‘Beleidssignalementen, eerste doordenking maatschappelijke 
gevolgen coronamaatregelen   

04 juni 2020 Evaluatie experimenten bijstand gemeenten 
Trouw over de GGz, 29 mei 2020: GGNet heeft van 100 chronische patiënten 
een doorlichting gemaakt en de behandeling aangepast. 

PsyQ ontwikkelingen 
Rijksoverheid-uitgaven Corona voor gemeenten 

Juni 2020 Als CSD aangedrongen op openstellen servicepunten XL van welzijn 

Van 22 juni 
2020 tot en met 
half juli 2020 

Werkoffensief +500, brief en voortgangsrapportage, juni 2020 
Eerste voortgangsrapportage kostenbeheersing Wmo en Jeugd 2020, 17 maart 
2020 
Jaarrapportage Jeugd en Wmo 2019, 16 juni 2020   

Beleidskader Wmo, reactie voor 2 juli 2020 
Toezeggingen Actieprogramma Zorg en Innovatie 2019-2022, 6 mei 2020 
Uitkomsten inkoopprocedure Wmo-Mwa 2020, 24 april 2020 
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Wijziging regeling maatschappelijke ondersteuning  
Brief G4 inzake nieuwe wet inburgering 

Tussenbericht nieuwe beleidslijn inburgering, integratie en antidiscriminatie 
Visie op digitalisering en dienstverlening 2020- 2023 

30 juni 2020 Reactie op de leidraad Wmo 

2 juli 2020  Voorbereiding deelraad Participatie: 
Werkoffensief +500 met begeleidende brief, veel informatie, vragen opgesteld 

9 juli 2020 Voorbereiding deelraad Wmo: 
- Pleidooi onafhankelijke klachtencommissie Wmo 
- Terugkoppeling reactie wethouder 

- Eerste voortgangsrapportage kostenbeheersing Wmo en Jeugd 2020, RIS 
304947, 17 maart 2020 

- Jaarrapportage Jeugd en Wmo 2019, RIS305544, 16 juni 2020   
- Reactie op aangepaste nota toegankelijkheid  

16 juli 2020 
 

- Tweede voortgangsrapportage kostenbeheersing Jeugd en Wmo, Martijn 
Kersbergen, 30 juni 2020, RIS305690 

- Brief evaluatie en vervolg STiP-regeling, 7 juli 2020, RIS 305701 
- Stukken over ziektekostenverzekering voor mensen met weinig inkomen. 

30 juli 2020  Extra bijeenkomst: 

- Lezing ervaringsdeskundigheid, Alie Weerman, lector GGz en samenleving, 
20 juli 2020 

- Brief evaluatie en vervolg Stip-regeling, 7 juli 2020, RIS 305701 
- Trouw en Groene (Amsterdammer) over de Wet Verplichte GGz, rond 20 juli 

2020  
- GGz Nieuws 22 juli 2020: Genen nauwelijks belangrijk bij ernstig psychisch 

lijden 
- VN 13 juni 2020: Waarom we ons het minst bekommeren om de mensen die 

het het meest nodig hebben. Thick skin bias 

27 augustus 
2020 

Tussentijdse bijeenkomst:  
- Movisie onderzoek ervaringsdeskundigheid. NB: Het gaat over 

ervaringsdeskundigen in reguliere organisaties, niet in de GGz, wel 
verslavingszorg en beschermd wonen. 

- Genuanceerd artikel VN over de Schilderswijk 

- Bespreken voorstellen evaluatie CSD 

10 sept. 2020 Positieve reactie van College van B&W op brief en signalen van half mei vanuit 
de CSD 

17 september 
2020 

Voorbereiding deelraad Participatie: . 
- Signalen over gebrekkige openstelling 

- Ontwikkeling en vraag meedenken over nieuw dienstverleningsconcept 
Fruitweg (vanuit de Binckhorstlaan) 

- TOZO 
- Artikelen over ervaringsdeskundigheid van Alie Weerman, lector GGz en 

samenleving Windesheim. 
- Krantenartikelen over het functioneren van de GGz, psychiaters en Wet 

verplichte GGz 

24 september 
2020 

Voorbereiding deelraad Wmo over twee adviezen: 
- Pleidooi voor onafhankelijke klachtencommissie voor de Wmo 
- Tekst publieksversie leidraad Wmo 

1 oktober 2020 Voorbereiding brede raad, kennismaking gemeentelijke Ombudsman en 

jeugdombudsman, jaarverslag 2019 ter voorbereiding: herkenbare 
voorbeelden.  
Visievorming Haags welzijnswerk, 29 juli 2020, RIS305699 

16 okt. 2020 Beleidsplan schulden 2020-2024 

5 november 
2020 

Voorbereiding deelraad Participatie: 
- Beleidsplan schulden en naar aanleiding van verslagen commissie 

samenleving, insprekers, etc. 
- Plan gemeente Corona 
- Hospitality concept Fruitweg  
- Diverse artikelen kranten ten aanzien van de GGz 

12 november 
2020 

Voorbereiding deelraad Wmo: 
- Adviesaanvraag onafhankelijke klachtencommissie 
- Tweede voortgangsrapportage kostenbeheersing Jeugd en Wmo, 30 juni 

2020, RIS305690 
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- Voorspelmodel Wmo 

19 november 

2020 

Voorbereiding brede raad: 

- Reactie College op brief CSD ‘Veerkracht in tijden van corona’ 
- Maatschappelijke impactanalyse corona: aanvullende vragen?   
- Derde voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang 

- Halfjaarcijfers Wmo en jeugd met brief, eerste halfjaar 2020 
- Onderzoek Pauline Meurs, NSOB over welzijn: rapport, reactie gemeente en 

Xtra (na een jaar van onderzoek) 

11 dec. 2020 Extra themabijeenkomst werk: 
- Werkoffensief +500, stand van zaken 
- Plannen SZW ten gevolge van corona: versnellen en vergroten bestaande 

projecten, zoals project werk voor economisch daklozen en impulsaanpak 
jeugd 

- Instapeconomie: innovatief plan, pilot Bouwlust, 30 mensen, tussen 
vrijwilligerswerk en betaalde baan 

 

3.3.2 Cliëntenklankbordgroep beschermd wonen (BW) 

Sinds medio 2014 bestaat de cliëntenklankbordgroep beschermd wonen (BW). 

Beleidsmedewerkers van de gemeente zitten de cliëntenklankbordgroep voor, 

deelnemers zijn vertegenwoordigers van de cliëntenraden van de zes grootste aanbieders 

BW. Ook de beleidsmedewerker van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de 

projectleider van de regiogemeenten nemen deel.   

Doel is de visie van cliënten mee te nemen in besluitvorming en cliënten tijdig te 

informeren. De groep is enthousiast en betrokken.  

Totaal vonden er in 2020 11 bijeenkomsten plaats. 

 

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.  

Thema’s in 2020: 

- Het toegangsproces, o.a. landelijke toegang, omgaan met aanvragen van andere gemeenten, 
de bindingscommissie, het woonplaatsbeginsel 

- Wachtlijsten: Door centraal wachtlijstbeheer bij de gemeente is er beter zicht op de aantallen 
en de achtergronden. Zorgelijk blijft het grote aantal mensen op de wachtlijst. 

- Regionale ontwikkelingen: Vanaf 1 januari 2022 gaan de gelden voor BW rechtstreeks naar de 
betrokken gemeenten. zij worden zelf verantwoordelijk voor BW. Doelstelling: In de H5-regio 

is voor elke inwoner een sluitend aanbod beschikbaar en lokaal toegankelijk dat inwoners in 
staat stelt om zo zelfstandig mogelijk te wonen in de eigen omgeving en/of hier na een 
intramurale periode zo snel mogelijk terug te keren. In de regiogemeenten zijn werkgroepen 

gevormd: inkoop, voorzieningen, toegang (Welke deskundigheid nodig en waar te halen?) en 
communicatie (Wie moet wat wanneer kunnen? Hoe bereiken we mensen?). Continuïteit van 
begeleiding is belangrijk, kunnen op- en afschalen van hulp. 

- Mwa: Met ingang van januari 2020 wordt beschermd wonen in Den Haag niet meer 

gesubsidieerd, maar aanbesteed. Bij de voorbereiding en de effectuering is de 
cliëntenklankbordgroep meegenomen 

- Wonen en zorg: uitbreiding aantal convenantswoningen, verbetering inzicht in stand van zaken 
gedurende het jaar, mede door intensiever contact gemeente met aanbieders en corporaties 
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- Wet langdurige zorg: Per 1 januari 2021 komt een deel van de mensen die nu beschermd 
wonen in aanmerking voor financiering via de Wlz ipv de Wmo. Aanbieders hebben bewoners 

voor de Wlz aangemeld, voor 94% van de aanmelders bleek de aanvraag terecht. 
- Voorbereiding pilot pauze plekken: tijdelijk bij een andere aanbieder terecht kunnen. 
- Hoe leeft corona onder cliënten? 
- Input AEF onderzoek, naar ‘specialistisch aanbod BW’ 
- HHM onderzoek over extramuralisering en samenwerking met regiogemeenten, voorbereiding 

op verantwoordelijkheid BW regiogemeenten per 01-01-2022 
- Input geleverd aan studenten Usable Design van de HHS, zij hebben een tool ontwikkeld die 

inzicht kan verschaffen in het aanbod BW voor cliënten die op de wachtlijst staan.  

Onderzoeksresultaten eerste meting van onderzoek van vijf jaar van Nienke Boesveldt, UvA, in 
o.a. Den Haag, “Ambulantisering en Regionalisering van MO en BW”. Jaarlijks doet een groep 
cliënten van BW en MO mee, voor een deel uit deze groep. 
 

 

3.3.3 Signalering 

Via belrondes en digitaal overleg met collega-organisaties hebben we veel informatie 

gekregen van aanbieders GGz (Parnassia, PsyQ, REAKT), en beschermd wonen. We 

ondernemen actie om het signaal op de agenda te krijgen van relevante organisaties. 

Terugkoppeling en vervolg vinden actief plaats, zodat mensen met een psychische 

kwetsbaarheid efficiënter en beter kunnen worden geholpen.  

Dit jaar stonden veel signalen in het teken van de gevolgen van en het omgaan met 

corona-maatregelen: hoe te streven naar optimale dienstverlening voor psychisch 

kwetsbare mensen? 

De signaleringsgroep met vrijwilligers heeft 4 keer plaats gevonden.  

 

Periode Onderwerp 

april 2020 Belronde met collega’s van andere organisaties gecombineerd met signalen vanuit het 
steunpunt: Hoe gaat het met mensen ten tijde van Corona? Strekking Kompassie: De 

meeste mensen redden zich goed en passen zich goed aan. Sommige mensen vinden 
het rustiger zonder afspraken en prikkels. Het hebben van een netwerk is van belang. 
Veel telefonisch contact met vrijwilligers, dat wordt erg gewaardeerd. Dienstverlening 

aan bezoekers vindt telefonisch plaats. We maken ons zorgen over de langere termijn 
en over de mensen die niet in beeld zijn.  
Strekking GGz: Telefonisch contact met cliënten, huisbezoek incidenteel, wel 
wandelcontact. Mensen missen dagbesteding, dit wordt ervaren als zingeving. 

Beeldbellen is nu het niet anders kan fijn als mogelijkheid, maar is voor de langere 
duur geen vervanging van face to face contact. Niet voor iedereen is beeldbellen 
geschikt.     

juni 2020 Tweede belronde. Strekking Kompassie: Fijn dat Kompassie weer open gaat, 
bezoekers en vrijwilligers zijn er blij mee.   

Strekking GGz: Naarmate de situatie langer ging duren kregen mensen het 
moeilijker. Nu steeds meer huisbezoek en face to face contact op kantoor, 
wandelcontacten blijven, beeldbellen blijft als aanvulling, niet als vervanging. 
Dagbesteding wordt opgestart voor zoveel mogelijk mensen.   

april en 
mei 2020 

Informatieve gesprekken n.a.v. het signaal dat Parnassia geen bezoek toestaat in de 
kliniek: patiënten vertrouwenspersoon, familievertrouwenspersoon en een 

leidinggevende gesproken. Het beleid is genuanceerder, wel is het beleid van 
Parnassia strikter dan de richtlijn GGz 

Week 18 
juni 2020 

Resultaten landelijk onderzoek naar beeldbellen onder behandelaren en cliënten 
opsporen en verspreiden. Tijdschrift voor Psychotherapie, Jim van Os e.a. en 
Stichting Ontdec 

Oktober/ 
november 
2020 

We hebben korte lijnen gerealiseerd met het juridisch loket, zodat zij toegang hebben 
tot psychisch kwetsbare mensen en Kompassie hen goed weet te bereiken wanneer 
nodig. Medewerkers van het juridisch loket zouden graag zelf goed bereikbaar zijn, 
maar werken alleen telefonisch als gevolg van een directiebesluit. Het juridisch loket 
legt ook contact met het Straatconsulaat en STEK.     
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12 
oktober 

2020 

Overleg met ondersteuners cliëntenraden: hoe met elkaar signaleren en hoe elkaar 
versterken, elkaar weten te vinden? Signalen van jongeren over aanbieders BW en 

signalen over vermeende terugloop aantal mensen in dagbesteding, die niet bleken te 
kloppen met de realiteit. 

november 

2020 

Overleg met organisaties over het belang van openstelling en dienstverlening voor 

(psychisch) kwetsbare mensen, ook in tijden van coronamaatregelen: Verspreiding 
overzicht openingstijden en bereikbaarheid onder organisaties in Den Haag. 
deelnemende organisaties zijn: Stek, MEE, Helpdesk Geldzaken, welzijn, 
Aandachtscentrum, Schroeder, Reakt 

 Overige signalen: afgehandeld 12, lopend 5.  
Bijvoorbeeld: 

T.a.v. Gemeente 
- Onterechte doorverwijzing   
- Te weinig plekken voor daklozen 
- Informatievoorziening 
T.a.v. zorgaanbieders 
- Communicatie en samenwerking 
- Versneld verantwoordelijkheid nemen. 

 

3.3.4 Input leveren in overleg met gemeente, andere organisaties en landelijk 

 

Gemeente Den Haag en Haagse organisaties 

Datum Met wie? Over  

   

maandelijks Platform 
Zorgvrijwilligers: 

o.a. Stek, Buddy 
netwerk, Humanitas, 
maatjesprojecten 
zoals Vitalis, 
vriendendienst, 
vrijwillige terminale 
thuiszorg 

 

week van 16 
april 2020 

Zes vrijwilligers en 
communicatiemede-

werker gemeente  

Meedenken over de duidelijkheid van brieven over 
schuldhulpverlening en bewindvoering 

14 mei 2020 Bureau Zunderdorp Onderzoek mantelzorg, eerste aanlevering gegevens 

week 25 mei 
2020 

Alliantie financiële 
ondersteuning 
overleg 

Bundeling van krachten vrijwilligersorganisaties die 
actief zijn voor mensen met schulden, in samenwerking 
met afgevaardigden van de  gemeente, Helpdesk 
Geldzaken 

3 juni 2020 Gemeente Den 
Haag, bestuurlijk 
overleg zorg en 
welzijn partners  en 
gemeente  

Ook bekend als: Wmo partners maken de stad.  
Voorall, Straatconsulaat en Kompassie nemen deel 
vanuit cliëntperspectief.  
Reactie op concept maatschappelijke impactanalyse. 

Week 15 juni 

2020 

Bureau IPW, 

Publieke Waarden 

Reactie op resultaten ‘Tussen wal en schip’ 

15 juni en 22 
juni 2020 

DADD, Delen Achter 
De Duinen 

Subgroep en plenaire groep, de voortgang van het 
platform is gewaarborgd. 

Juli en 10 

december 2020 

Impegno Overleg samenwerking 

september 
2020 

Wmo partners 
maken de stad, 
directeuren 
zorginstellingen en 
gemeente  

Overleg met directeuren zorginstellingen en de 
gemeente. Voorall, Straatconsulaat en Kompassie 
nemen deel vanuit cliëntperspectief. Maatschappelijke 
impactanalyse corona, input geleverd. 

september 
2020 

Alliantie financiële 
Ondersteuning (AfO) 

Overleg managers  van vrijwilligersorganisaties die 
actief zijn voor mensen met schulden, in samenwerking 
met de gemeente, met als doel krachtenbundeling, 
betere onderlinge doorverwijzing 
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september 
2020 

Geldzaken 070 Centraal aanmeldpunt en casuïstiekbespreking 
schuldhulpverlening 

28 september 
2020 

Groen Links Werkbezoek gemeenteraadsleden Groen Links bij 
Kompassie 

9 oktober 2020 Gemeente Den 
Haag, SZW 

Meedenken over de klantenservice: vrijwilligers testen 
ideeën ter verbetering tekst bij telefoneren 

3 december 
2020 

Kwartiermakers-
overleg: PEP, Stek, 
Mara en Kompassie,  

Doel is gezamenlijk optrekken voor overleg met 
gemeente over (continuïteit en kwaliteit) 
aanspreekpunten bij de gemeente 

10 december 
2020 

Coördinator JMO-
teams  

Overleg 

Regionaal 

Datum Met wie? Over  

Week 25 mei 
2020 en 21 
sept. 2020 en 
nov. 2020 

PsyQ, GGz Delfland, 
Rivierduinen, 
huisartsen, 
zorgverzekeraar, 
Kompassie 

Regionaal overleg over de wachttijden en de voortgang 
van projecten 

Landelijk 

Datum Met wie? Over  

23 april 2020 
en 20 mei 2020 

 

MIND met 
vertegenwoordigers 

cliëntorganisaties 

Reactie op visiestuk van MIND dat de inbreng van MIND 
kan zijn: 

 Bij de contourennota die VWS gaat schrijven,  

 Als input op de visie op de GGz die staatssecretaris 
Blokhuis dit najaar naar de Tweede Kamer stuurt.  

 voor de verkiezingsprogramma’s. 
Bespreking reacties met cliëntvertegebnwoordigers. 

23 april 2020 MIND Enquête gevolgen van Corona voor RCO’s  

Start week 25 
mei 2020, 
maandelijks 
overleg 

Branchevereniging 
in oprichting voor 
zelfregiecentra 

Samen met 11 andere zelfregiecentra, met als doel 
bundeling van krachten, delen van kennis en ervaring.  

week 25 mei 
2020 

MIND expertteam 
ervaringskennis 

Delen van ervaringen en onderzoeksresultaten 
Deelname aan onderzoek 

Gehele Corona-

periode 

MIND/VWS MIND informeert ons tweewekelijks over de signalen 

vanuit de werkgroepen Corona en GGz-zorg van VWS, 
waar MIND actief aan deelneemt.  

Week 18 juni 
2020 

GGNet Onderzoeksresultaten GGNet over chronische psychiatrie 
achterhalen en verspreiden 

2 juli 2020 MIND   Videobijeenkomst over de Wlz 

7 juli 2020 MIND Enquête MIND gevolgen van Corona voor organisaties 
vergelijkbaar met Kompassie  

17 aug 2020 
 

MIND Reactie op Zorglandschap - Zorg in de wijk - concept 
van 12 augustus 

10 september 

2020  

MIND Online consultatie inbreng zorglandschap 

17 september 
2020 

MIND Consultatie Activiteitenplan 2021 tbv subsidieaanvraag 
VWS 

21 september 

2020 

MIND Online bijeenkomst nav consultatie inbreng 

zorglandschap 

25 september 
2020 

Hogeschool 
Windesheim 

Webinar n.a.v. onderzoeken naar ervaringen met het 
werken met ervaringsdeskundigen  

30 september  MIND Digitale bijeenkomst over de inbreng van standpunten 
van MIND voor verkiezingsprogramma’s    

12 oktober en 7 
december 2020 

MIND / PlusMinus/ 
Burgerkracht 
Limburg 

Deelname werkgroep vergroten bereik en impact 
lotgenotengroepen in Nederland, landelijk project, 
voorbereiding. Input voor projectplan, afbakening. 
Beoogde start 1 januari 2021.  

12 oktober 
2020 

VWS/MIND Reactie op aangepaste plannen MIND, input voor 
plannen van staatssecretaris Blokhuis 

21 en 22 
oktober 2020 

VWS/MIND Reactie op vernieuwde versie PVA van MIND (versie 22 
oktober) t.b.v. Europese aanbesteding Regionale 
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infrastructuur voor goede patiënten vertegenwoordiging 
in de GGZ 

9 november 
2020 

D66, MIND en 
Burgerkracht 
Limburg 

Over Kompassie en in het bijzonder 
wachttijdondersteuning, en over versterken impact en 
bereik lotgenotengroepen vanuit Burgerkracht Limburg. 

november 2020 MIND Bijdrage aan inschrijving aanbesteding MIND, 
regionalisering zelfregiecentra,  

november 2020 MIND Bijdragen aan MIND onderzoek naar veerkracht.  

november 2020  SCP over het sociaal domein, resultaten onderzoek 

effecten na vijf jaar van de decentralisaties 
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4. Cliëntenregistratie 
 

De registratiecijfers over 2020 zien er uiteraard anders uit dan voorgaande jaren, wegens 

de fysieke sluiting van Kompassie gedurende 11 weken en vervolgens de aangepaste 

werkwijze in juni. 

Totaal zijn er dit jaar 7.220 contacten geregistreerd bij Kompassie. Dat is de optelsom 

van 6.695 bezoeken aan steunpunt (zie eerste tabel) en 584 lotgenotencontacten via de 

lotgenotengroepen (zie laatste tabel). Deze aantallen zijn conform de verwachting en 

besproken met de portefeuillehouder van de gemeente. 

De mensen die Kompassie bereikt met haar voorlichtingen (zie 3.2.1) worden eveneens 

apart geregistreerd, in 2020 waren dit er 549.  

Via de ontmoetingsbijeenkomsten/familieavonden (zie 3.2.2) zijn nogmaals 152 mensen 

bereikt. 

 

 

Bezoekaantallen van het steunpunt in de afgelopen 12 jaar 

In 2020 zijn er in totaal 6.695 bezoeken aan het steunpunt geregistreerd. Dat is 35% 

minder dan het jaar ervoor. Met name de 1e lock down en de decembermaand (toen was 

het steunpunt fysiek op vrijdag gesloten) zijn hier debet aan.  
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Opvallend genoeg hebben we dit jaar meer bereik gekregen onder de jongvolwassenen 

(t/m 25 jaar): dit aantal is zelfs gestegen ten opzichte van 2019 (192 in plaats van 132), 

ondanks de coronamaatregelen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het nieuwe 

project wachttijdondersteuning. 

 

 

Leeftijd van de bezoekers in 2020 ten opzicht van 2019 

Het percentage bezoekers tussen de 41 – 64 jaar, de leeftijdsgroep die relatief vaak bij 

ons komt, is wat afgenomen: 69% in 2020 t.o.v. 73% in 2019. 

 
 

Geslacht van het totaal aantal bezoeken in 2020 ten opzicht van 2019 

 

Net als voorgaande jaren wordt Kompassie meer bezocht door mannen dan door 

vrouwen, maar ten opzichte van vorig jaar is het aantal vrouwen wel toegenomen. In 

2019 was 27% vrouw, in 2020 was dat 32%. Deze trend is al een aantal jaren gaande. 
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Totstandkoming van de contacten in 2020 ten opzicht van 2019 

 

De wijze waarop men in contact komt met Kompassie is ten opzichte van 2019 

logischerwijs veranderd. Sinds juni 2020 komen mensen alleen nog maar op afspraak 

langs, of men komt langs om een afspraak te maken. Een enkele keer kan iemand direct 

worden geholpen omdat er een afspraak is uitgevallen. 

 

 

Duur van de contacten in 2020 ten opzicht van 2019 

 

Doordat het steunpunt sinds juni 2020 op afspraak werkt, van maximaal een uur, zijn de 

langer durende contacten als vanzelf minder geworden. In de middagen werden soms 

afspraken gepland die wat langer duren, zoals bijvoorbeeld gesprekken ten behoeve van 

een Crisiskaart. 
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Contacten per vraagsoort in 2020 ten opzicht van 2019 – deel 1 

 

 

 

Contacten per vraagsoort in 2020 ten opzicht van 2019 – deel 2 
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Contacten per vraagsoort in 2020 ten opzicht van 2019 – deel 3 

 

Bezoekers kwamen vooral voor ondersteuning bij financiën en mentale ondersteuning. 

Daarnaast maakten veel mensen gebruik van de telefoon, welke zij – op rustige 

momenten – zelfstandig mochten gebruiken om te bellen naar instanties etc. 

De mantelzorgondersteuning is dit jaar, ondanks de coronamaatregelen, bijna 

verdubbeld ten opzichte van 2019: 404 contacten in plaats van 253. 

 

 

Deelname aan de lotgenotengroepen in 2020 ten opzicht van 2019 

 

De lotgenotengroepen zijn dit jaar minder bijeen geweest en deels ook online. 

Ontmoetingsgroep Kabassi, welke voorheen wekelijks bij Kompassie kwam, heeft haar 

bijeenkomsten afgelopen jaar tot nader bericht opgeschort.  

In dit overzicht zijn ook de DenkTank bijeenkomsten opgenomen, die worden 

georganiseerd vanuit de mantelzorgondersteuning. Zie 3.1.5. Mantelzorgondersteuning. 
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5. Programma-overstijgende activiteiten 

 

5.1 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. 

 

Algemeen 

 Vier maal per dag, en vanaf juni twee maal per dag, waren er 

intervisiebijeenkomsten met de vrijwilligers. Deze vonden plaats bij de start en na 

afloop van de dienst (voorheen ochtenddienst en middagdienst). Tijdens deze 

bijeenkomsten werd casuïstiek ingebracht en besproken. Er was gelegenheid voor 

het geven van feedback en het delen van expertise en ervaringen. 

 De maandelijkse bijeenkomst met alle vrijwilligers en medewerkers van 

Kompassie kon vanaf maart niet meer worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten 

werden altijd voorafgegaan door een informeel ontmoetingsmoment met een 

gezamenlijke lunch, daarna 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.  

o In januari was de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den 

Haag te gast, met veel informatie over huisvesting. 

o In februari vond het 1e deel van de training Financiële hulpverlening plaats, 

gegeven door de gemeente Den Haag. Het 2e deel is uiteindelijk in 

augustus 2020 alsnog gegeven, aan kleine groepen vrijwilligers. 

 In zowel februari als in oktober is er een introductietraining georganiseerd voor 

nieuwe vrijwilligers, hier namen 10 resp. 8 vrijwilligers aan deel. Deze interactieve 

training werd bij Kompassie gegeven en 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 

 Twee vrijwilligers van Kompassie namen deel aan de training ‘Herstel jezelf’ door 

PsyQ. Deze werd niet langer aangeboden in het gebouw van Kompassie en ook 

minder vaak dan voorheen. Daarom hebben we in 2020 een eigen hersteltraining 

ontwikkeld, welke modulair kan worden aangeboden aan alle vrijwilligers van 

Kompassie. De training van PsyQ kan hier een vervolg op zijn. 

 Met de kennis en ervaring die we vanuit eerdere schrijftrainingen hadden 

verzameld, heeft Kompassie een eigen schrijftraining ontwikkeld. Doel van deze 

training is het ontdekken van plezier in het schrijven. En ervaren dat schrijven het 

herstelproces versterkt, steunend is en energie geeft. Deze training is het laatste 

kwartaal gedurende 5 middagen aangeboden aan 6 vrijwilligers, door één van de 

medewerkers, in samenwerking met een oud-deelnemer. Als vervolg hierop 

hebben deze vrijwilligers een schrijfclub opgericht, waar ook enkele vrijwilligers 
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uit de eerdere schrijftrainingen aan deelnemen. Zij komen maandelijks (online) 

bijeen om elkaar te enthousiasmeren en te ondersteunen in het schrijven. 

Functie specifieke trainingen of bijeenkomsten 

 Dit jaar is de herziene basistraining Familiecoaches GGz 1 maal aangeboden. Zie 

3.1.5. Mantelzorgondersteuning. 

 In november 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. 

 

Externe trainingen 

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. 

Vanuit de samenwerking met het Senioren Collectief, Straat Consulaat en Voorall (zie 

3.1.2) is inmiddels de afspraak gemaakt gebruik te maken van elkaars scholingsaanbod. 

Zo heeft een aantal vrijwilligers van Kompassie in november deelgenomen aan de 

workshop ‘Teken je mee’ (leer hoe tekeningen je kunnen helpen tijdens een gesprek). 

 

5.2  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 2020 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 op 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 

 Welzijnsorganisaties, MEE zhn, PEP 
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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 deelnemer 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. 

 

Branchevereniging Zelfregiecentra Nederland 

Kompassie is, samen met een aantal andere zelfregiecentra, actief betrokken bij de 

voorbereidingen van de op te richten branchevereniging Zelfregiecentra Nederland.  

Voor Kompassie is een sterke landelijke branchevereniging van belang voor een stevige 

positie van zelfregiecentra in Nederland. Kompassie is het zelfregiecentrum van Den 

Haag. 

 

Alliantie Financiële Ondersteuning 

Ook neemt Kompassie actief deel aan de Alliantie Financiële Ondersteuning (AFO). De 

Alliantie bestaat uit ca. 15 organisaties in Den Haag die zich bezig houden met vrijwillige 

hulpverlening aan mensen met dreigende financiële problemen. De alliantie is in 

oprichting en is gericht op optimale samenwerking met als doel een transparante en 

efficiënte ondersteuning voor mensen met financiële problemen in Den Haag. 

 

Project Online-offline 

In november 2020 is MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid gestart met het 

pilotproject Online-offline. Zelfregie- en herstelinitiatieven onderzoeken hierin met elkaar 

de (on)mogelijkheden van online activiteiten. Door de uitbraak van het coronavirus was 

dit onderwerp extra actueel geworden, aangezien fysiek bijeenkomen deels niet meer 

kon en veel activiteiten online moesten plaatsvinden. MIND had dan ook veel 

aanmeldingen voor het pilotproject, waardoor zij een selectie van deelnemers moest 

maken. Kompassie is één van de 10 deelnemende organisaties. Het project loop tot 

november 2021.  
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5.3 Publiciteit 

De Nieuwsbrief van Kompassie is in 2020 elk kwartaal uitgebracht en werd zowel digitaal 

als in hard copy verspreid: naar 583 resp. 141 adressen. 

Onze eigen vrijwilligers ontvingen 1 á 2 maal per maand een digitale interne Nieuwsbrief. 

Er is dit jaar, waarin digitaal contact een belangrijk thema was, veel extra energie 

gestoken in het onderhoud van onze website en sociale media. 

Dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, zoals te zien is in onderstaande overzichten. 

LinkedIn 

Volgers januari 2020: 1001  december 2020: 1140 

 
 

 
+130 volgers 

 

- 8 volgers ‘kwijtgeraakt’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populairste bericht op LinkedIn 

 

23 november 2020: 

 

 

  

maand totaal 

januari  +04 

februari +10 

maart +05 

april +01 

mei +07 

juni +07 

juli +09 

augustus +05 

september +09 

oktober +17 

november +30 

december +35 
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Facebook 

Volgers januari 2020: 849  december 2020: 889 

 

 
 

 
+40 volgers 

 

- 4 volgers ‘kwijtgeraakt’ 
 

 

Website 

 

Maand Aantal unieke bezoekers 

Januari 832  

Februari 1500  

Maart  895  

April 530  

Mei 609  

Juni 710  

Juli 866  

Augustus 592  

September 727  

Oktober  757  

November  832  

December 839  
 

Websitebezoeken 
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Paginaweergaven 

 

 
 

Paginaweergaven - unieke personen 

 

 

Populairste pagina’s 

 

 
 

 

 

  



Jaarverslag 2020 
 

6. Financieel resultaat 
 

Kompassie is financieel gezond en sluit het financiële jaar af met een goedkeurende 

accountantsverklaring. Voor verdere gegevens verwijzen wij naar het Financieel 

Jaarverslag 2020.  

 


