The sun is gone, but I have a light – Kurt Cobain
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1 Inleiding
Stichting ZON komt op voor de belangen van mensen met psychische aandoeningen,
psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek. ZON geeft adviezen vanuit
cliëntperspectief en biedt workshops rond herstel, ervaringsdeskundigheid en participatie.
Voor u ligt het laatste inhoudelijk jaarverslag van Stichting ZON, over het jaar 2017. In dit jaar zijn
de fusiebesprekingen voortgezet met als resultaat dat op maandag 18 december 2017 de
handtekeningen zijn gezet en ZON, GGz Informatiepunt Holland Rijnland en het Inloophuis
Psychiatrie samen zijn gegaan in stichting Lumen Holland Rijnland. Op de werkvloer is, met name
in de cliëntondersteuning en herstelaanbod, al verregaand samengewerkt.
Op bestuurlijk niveau is vanaf de zomer 2017 besloten om gezamenlijk te vergaderen.
In 2017 werd gestart met het Piëzo-project van de Piëzomethodiek bij stichting ZON, het GGz
informatiepunt en het Inloophuis Psychiatrie.
Piëzo is een methodiek met als hoofddoel: “Het bevorderen van de maatschappelijke participatie
van mensen die naar hun eigen mening (nog) niet voldoende participeren binnen onze
samenleving”. De aandacht voor participatie in Piëzo sluit aan bij maatschappelijke
ontwikkelingen. Vanuit dit oogpunt stimuleert de gemeente Leiden organisaties gebruik te maken
van de Piëzo-methodiek.
2017 is financieel afgesloten met een klein positief resultaat. Voor verder informatie verwijzen wij
u naar onze jaarrekening.
Bestuurssamenstelling
Conny Broeyer, voorzitter
Henk Boting, penningmeester
Herman Schuurman
Caroline Angenent
Personeel
Bart Smith, directeur
Frouke Lampe, projectcoördinator Herstel
Monique van Biezen, projectcoördinator Participatie
Jeanine Speckman, projectcoördinator Piëzo

Namens het team en het bestuur van stichting ZON,
Conny Broeyer
Bart Smith
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De doelgroep voor wie ZON werkt zijn mensen met psychische klachten en aandoeningen,
psychosociale en maatschappelijke problemen (werkloosheid, schulden, dakloosheid) en
verslavingsproblematiek in de regio’s Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en
Braassem), Leiden (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten) en de Duin- en
Bollenstreek (Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom).

A. Collectieve belangenbehartiging en beleidsondersteuning in 2017
Stichting ZON geeft regelmatig gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten in de regio’s
Rijnstreek, Leiden en Duin- en Bollenstreek over thema’s die betrekking hebben op de
maatschappelijke positie van de achterban. In 2017 adviseerde Stichting ZON beleids- en
uitvoerend ambtenaren en beroepsgroepen in het sociale domein vanuit het
cliëntperspectief over knelpunten rond de toeleiding naar zorg en naar volwaardig meedoen in de
maatschappij en aansluitend hierop het ontwikkelen van beleid in het kader van de gehele
uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg.
In 2017 werden bijeenkomsten rond het subsidiebeleid OGGZ 2017 - Preventie in de GGZ - een
collectieve aanpak voortgezet, om te komen tot een nieuwe aanpak, aanbod en subsidiebeleid op
het gebied van preventie GGZ en Verslavingszorg.
ZON schreef daarnaast mee aan de notitie uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg en nam actief
deel aan bijeenkomsten gericht op de transitie van Maatschappelijke Zorg binnen deze
uitvoeringsagenda.
ZON nam in 2017 actief deel aan de (voorbereiding van de) volgende beleidstafels/werk- en
stuurgroepen:
-

Stuurgroep arbeidsparticipatie GGZ-doelgroep Holland Rijnland

-

Driemaandelijkse casuïstiekbespreking arbeidsparticipatie GGZ-doelgroep Holland Rijnland

-

Werkgroep transitie Werk en Dagbesteding

-

Projectgroep Nieuwe Wegen GGZ en Opvang

-

Werkgroep Pilot Meedoen met Meerburg

-

Stuurgroep Meedoen met de Stad

-

Samenwerkingsverband Participatie en Herstel

Mensen met Verward gedrag
ZON heeft zitting in het projectteam aanpak mensen met verward gedrag en nam met
ervaringsdeskundigen deel aan de vergaderingen rondom o.a. de Psychiatrische Eerste Hulp (PEH)
en de bouwsteen Vervoer. ZON diende in 2017 samen met Stichting Kernkracht in Midden-Holland
het project Crisiskaart in bij ZonMw.
Innovatiebudget Beschermd Wonen
Stichting ZON was en is zeer betrokken bij het innovatiebudget Beschermd Wonen. In overleg met
de projectcoördinator werd meegewerkt aan de criteria waaronder ook burgerinitiatieven een
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projectaanvraag konden indienen. ZON trad in die gevallen op als penvoerder en heeft een tweetal
burgerinitiatieven ondersteund in het opstellen van de aanvraag (Villa Abel en Ouderinitiatief
Alphen a/d Rijn).
ZON diende zelf in samenwerking met de Cliëntenraad Alphen/Gouda een aanvraag in voor een
Respijthuis met herstelwerkplaats in Alphen aan den Rijn.
Samen met organisaties als ’s Heeren Loo, Binnenvest en Rivierduinen is ZON betrokken bij een
aanvraag binnen Duin- en Bollenstreek voor een intersectorale multidisciplinaire aanpak bij
complexe woonproblematiek.
Stichting ZON heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een visie op onafhankelijke
cliëntondersteuning in de Duin- en Bollenstreek onder leiding van Johan van Rixtel.
ZON nam deel aan de volgende conferenties, bijeenkomsten en symposia:


19 januari: Raadsinformatiemarkt Ketenaanpak Verwarde personen in Alphen aan den Rijn.



6 maart: Discussieavond bij GroenLinks Leiden over de Maatschappelijke zorg.



28 maart, 11 april en 22 mei: Deelname focusgroep ‘Blijvend thuis’ in Alphen aan den Rijn.



19 april: Bijeenkomst collectieve preventie bij ZON op de Hooigracht.



4 mei: Werkbezoek van gemeente Groningen te gast bij ZON.



6 juni en 9 oktober: Deelname aan informatiemarkt bij Brijder verslavingszorg.



28 juni: Deelname aan inspiratiebus Beschermd Wonen van de gemeente Leiden.



27 september: Regiocongres gemeenteraadsleden Holland Rijnland - Op het regiocongres
spraken ervaringsdeskundigen over hun ervaringen met beschermd wonen en
maatschappelijke opvang.



12 oktober: Regioconferentie beleidsambtenaren Holland Rijnland. Op deze
regioconferentie rond de veranderingen in de maatschappelijke zorg spraken
ervaringsdeskundige belangenbehartigers in het plenaire gedeelte en namen zij deel aan
gesprekstafels.



25 oktober: Instituut van Publieke Waarde presenteert onderzoek naar Zelfregiecentra en
Herstelinitiatieven in Amersfoort.



31 oktober: Deelname aan het congres Multideskundigheid in Ede.



8 november: Deelname aan de Transformatieagenda Maatschappelijke zorg Duin- en
Bollenstreek in de Zilk.



9 november: Ontwikkelplein Herstel en Meedoen in het kader van aanpak mensen met
verward gedrag in Amersfoort.



6 december: Openingscongres Aanpak mensen met verward gedrag Hollands Midden te
Gouda.
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Manifest
ZON stelde naar aanleiding van signalen vanuit de achterban een manifest op met betrekking tot
de uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg. Dit manifest stuurde ZON, met een bijlage met
concrete signalen vanuit de achterban, op elk beleidsterrein van de uitvoeringsagenda
Maatschappelijke zorg, naar fractievoorzitters en bestuursvoorzitters van alle politieke partijen in
Holland Rijnland.
ZON Adviesgroep
Elke derde woensdag van de maand heeft ZON overleg met vertegenwoordigers vanuit de
achterban. Op die manier ontvangt ZON veel signalen en toetst de stichting haar beleid bij de
doelgroepen die ZON vertegenwoordigt. De ZONadviesgroep is een belangrijk klankbord voor de
cliëntenbelangenorganisatie ZON. Ook worden actuele thema’s besproken in de ZONadviesgroep.
De volgende bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met de belangrijkste bespreekpunten:
Januari

Vooruitblik 2017

Februari

Actualiteiten Stichting ZON en cliëntenraden

Maart

Onderzoek Integraal crisismeldpunt GGD HM

Mei

Actualiteiten Stichting ZON en cliëntenraden

Juni

Project samenwerking arbeidsparticipatie GGZ-doelgroep Holland Rijnland

Juli

Regionaal uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg

Augustus

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Concept-hoofdstuk huisvesting bijzondere doelgroepen van de regionale
woonagenda

September

Positieve Gezondheid

Oktober

Programmaplan ontwikkelpilot Zorg en ondersteuning voor personen met verward
gedrag Hollands Midden

November

Concept-uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg Holland Rijnland

December

Terugblik 2017 en vooruitblik 2018

De volgende organisaties of personen waren aanwezig bij de ZONadviesgroep:
Cliëntenraad GGZ Rivierduinen, Familieraad Rivierduinen, Leidse Vereniging van Mantelzorgers,
Adviesraad WMO Leiden, Cliëntenraad Stichting Binnenvest, Cliëntenraad de Brug,
Cliëntenadviesraad Alphen aan den Rijn, Cliëntenraad Transparant, GGz Informatiepunt Holland
Rijnland, GGD Hollands Midden, Zelfregiecentrum Leiden, ervaringsdeskundigen.
ZON werkt daarnaast aan belangenbehartiging door mensen individueel te ondersteunen De
individuele casussen geven een verhelderende kijk op de manier waarop de problematiek waar
mensen mee kampen elkaar versterkt, waarna deze kan worden vertaald naar beleidsadviezen.
Collectieve belangenbehartiging vindt voor een groot deel haar bron in deze individuele
ondersteuning. (Zie ook E. INDIVIDUELE CLIENTONDERSTEUNING)
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B. Bevorderen van persoonlijk en maatschappelijk Herstel en Participatie
De volgende workshops en bijeenkomsten zijn in 2017 uitgevoerd:
Empowerende en emanciperende workshops
 Versterking arbeidsmarktpositie van ervaringen naar kwaliteiten (Bluf-cv). In totaal acht
mensen namen deel aan vier bijeenkomsten.
Cursussen gericht op het doorontwikkelen van ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid in de
rol van cliëntondersteuner of cursusbegeleider
 Training (outreachende) cliëntondersteuning waarbij gespreksvaardigheden en coaching
vanuit ervaringskennis centraal stonden en de ervaringsdeskundigen de volgende
competenties behaalden:
o

Gespreksvoering vanuit ervaringskennis: In staat zijn (collectieve)
ervaringskennis impliciet te gebruiken in gespreksvoering zodat men zich op
een efficiënte manier een beeld kan vormen van de behoeften van de cliënt.

o

Luisteren en feedback geven: het kunnen signaleren van gedrags- en
denkpatronen en thema’s en hier actief op inspelen.

In totaal vijf mensen namen deel aan tien bijeenkomsten. In rollenspellen werden
gespreksvaardigheden geoefend. Deze training werd door Stichting ZON mede gegeven in het
kader van de pilot Meedoen met Meerburg ten behoeve van het opleiden van de Vliegende Brigade
(zie ook E). Om deze reden werd er in de training veel aandacht besteed aan de wijze van
benaderen van mensen waarvan wordt vermoed dat zij in een sociaal isolement leven. Daarnaast
werd uitleg gegeven over de samenstelling en werkwijze van het Sociaal wijkteam, buurtprofielen,
de teams Psychiatrie, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de aansluiting op andere wetten
en collectieve- en maatwerkvoorzieningen.
 Training tot cursusbegeleider van de cursus Zicht op Herstel. Om in 2018 de cursus Zicht op
Herstel te kunnen aanbieden zijn negen ervaringsdeskundigen van Stichting ZON en het GGz
Informatiepunt opgeleid tot cursusbegeleider. De opleiding is verzorgd door
ervaringsdeskundigen van collega organisatie RCO De Hoofdzaak uit Noord-Holland Noord,
waar deze cursus is ontwikkeld.
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Workshops en cursussen rondom specifieke herstelthema’s
Stichting ZON organiseerde regelmatig workshops en (korte) cursussen rondom specifieke
herstelthema’s voor iedereen die te maken heeft (gehad) met een psychische aandoening,
psychosociale problemen of een verslaving. De workshops en cursussen werden vormgegeven en
verzorgd door ervaringsdeskundigen van ZON, waar nodig in samenwerking met externe
deskundigen.


Verbinding (drie bijeenkomsten)
Een belangrijk aspect van herstel is dat mensen (weer) verbinding kunnen maken met wat voor
hen belangrijk is in het leven (bijvoorbeeld kwaliteiten, vrienden, familie, werk of opleiding).
Tijdens de workshops brengen deelnemers met elkaar in kaart wat al gelukt is, waar wensen
liggen en wat kan helpen om hier stappen in te zetten. (vier deelnemers)



Veerkracht bij Verborgen Verlies (vier bijeenkomsten, in samenwerking met Centrum voor
Verborgen Verlies)
Psychische aandoeningen, psychosociale problemen en verslavingsproblematiek gaan vaak
gepaard met verlies, zoals verlies van gezondheid, werk, relaties of toekomstperspectief.
Deze workshops zijn gericht op het leren herkennen van dit verlies, het erkennen van de
impact ervan en het mogen rouwen hierom. Dit kan weer ruimte geven voor verder herstel. (elf
deelnemers)



Ken jij je eigen kracht? (drie bijeenkomsten)
In het kader van herstel wordt vaak gesproken over Eigen Kracht. Deelnemers leren wat dit
voor hen persoonlijk inhoudt en brengen dit in kaart met behulp van een krachtenmatrix. (elf
deelnemers)



De feestdagen…leuk of lastig? (één bijeenkomst)
Thema’s zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, contact met familie, de focus op eten en drinken en
hoge verwachtingen, kunnen maken dat de feestdagen voor veel mensen erg confronterend
zijn. Tijdens deze workshop wisselen deelnemers ervaringen uit en maken een plan hoe hier
mee om te gaan. (vijf deelnemers)



Gespreksgroep op eigen benen (tweewekelijkse groep, in samenwerking met Stichting de
Binnenvest)
Voor mensen die te maken hebben met een psychische aandoening, psychosociale problemen
of een verslaving, kan (weer) zelfstandig wonen een behoorlijke uitdaging zijn. In deze
gespreksgroep wisselen deelnemers ervaringen uit over verscheidene thema’s die hiermee
samenhangen. De gespreksgroep vond plaats van april t/m juni en werd door gemiddeld acht
mensen per keer bezocht.
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C. Verbeteren beeldvorming, verminderen stigma, deskundigheidsbevordering
‘Al ‘ns opgenomen in de maatschappij?
Met het project ‘Al ‘ns opgenomen in de maatschappij?’ heeft Stichting ZON in de regio Holland
Rijnland beroepsgroepen in Sociaal wijkteams, wijkopbouwwerkers, beheerders van buurtcentra,
vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligers in maatschappelijke organisaties, voorgelicht over de
ervaringswereld van mensen met psychische aandoeningen, psychosociale problemen en
verslavingsproblematiek m.b.t. de gevolgen van deze problematiek voor maatschappelijke
deelname.
De volgende bijeenkomsten werden door ZON verzorgd:
Vier introductiebijeenkomsten en twee aanvullende workshops in Leidse buurtcentra voor
beroepsgroepen en vrijwilligers:
‘Psychische aandoeningen en stigma - handvatten voor de bejegening van mensen met psychische
problematiek’
Aantal deelnemers in totaal: 54
Eén introductiebijeenkomst in Alphen aan den Rijn:
‘Psychische aandoeningen en stigma - handvatten voor de bejegening van mensen met
psychische problematiek’
Aantal deelnemers: 16
Serie van drie bijeenkomsten bij Welzijn Teylingen:
Introductiebijeenkomst ‘Psychische aandoeningen en stigma’
Casuïstiek en rollenspel (twee bijeenkomsten)
Totaal aantal deelnemers: 9
Vijf bijeenkomsten voor vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligers in woonzorgcentra:
Hart voor verschil: ‘Omgaan met vrijwilligers met psychische problematiek’
Aantal deelnemers:
Alphen aan den Rijn: 23
Leiderdorp: 15
Teylingen: Sassenheim 8, Voorhout 9
Kaag en Braassem (Roelofarendsveen): 13
Twee introductiebijeenkomsten en één vervolgworkshop: ‘Psychische aandoeningen en stigma handvatten voor de bejegening van met mensen met psychische problematiek’ voor vrijwilligers,
maatschappelijk werkers en woonbegeleiders werkzaam in de Maatschappelijke Opvang.
Totaal aantal deelnemers: 20
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Eén bijeenkomst ‘Bespreekbaar maken van stigmatisering en handvatten voor stimuleren van
maatschappelijke deelname bij cliënten met geïndiceerde dagbesteding’
Medewerkers Movens (Dagactiviteiten GGZ in Leidse buurtcenta)
Aantal deelnemers: 7
Twee presentaties in het Netwerk Vrijwillige Ondersteuning Leiden/Leiderdorp (NVOL)
(In samenwerking met Vriendendienst Leiden en iDOE)
‘Psychische aandoeningen en stigma’
Leiderdorp: 10
Leiden: 14
Vier vervolgbijeenkomsten: Training vrijwilligerscoördinatoren van maatschappelijke en
vrijwilligersorganisaties: Benut de kwaliteiten van mensen met psychische problematiek.
- Oegstgeest: 7
- Leiden: 8
- Leiderdorp: 15
- Voorschoten: 15 (op uitnodiging van Voorschoten Voor Elkaar)
In totaal 27 bijeenkomsten waarbij in totaal 223 deelnemers waren. 43 mensen namen deel aan
een introductiebijeenkomst én een vervolgbijeenkomst. Dat maakt het aantal unieke personen dat
deelnam: 180.
In totaal zijn de bijeenkomsten uitgevoerd in zeven van de veertien gemeenten in Holland Rijnland
(Zuid-Holland Noord).
Bij de uitvoering van deze voorlichting en deskundigheidsbevordering werd samenwerking
gezocht met verschillende partijen zoals het (bestuur van het) vrijwilligersnetwerk Verder, Eva,
ActiVite, sociaal werkers en buurthuisbeheerders van Libertas Leiden en iDOE. Tegelijkertijd is
samenwerking gezocht met de Vriendendienst Zuid-Holland Noord en is besloten om de kennis
rond psychische problematiek en het omgaan met mensen uit deze doelgroep te bundelen. ZON
zal de vrijwilligerscoördinatoren van maatschappelijke organisaties blijvend ondersteunen.
Aansluitend op dit streven is het project na de zomer van 2017 gekoppeld aan het verder
kwartiermaken voor lerend vrijwilligerswerkplekken in het kader van het project Piëzo, waarvoor
ZON vanaf april 2017 een speciale medewerker kon aantrekken met subsidie van de gemeente
Leiden.
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D. Initiatieven ondersteunen en faciliteren
Stichting ZON biedt een vrijplaats/vangnet/peer-to-peer platform waar cliënten elkaar ontmoeten,
elkaar ondersteunen en initiatieven ontwikkelen ter ondersteuning van hun maatschappelijk en
persoonlijk herstel en het oppakken van hun eigen regie, zoals:


Lotgenotencontacten of peersupportgroepen



Art en Ziel - platform voor kunstenaars met een psychische aandoening



Platform Samen Werken

Activiteiten:
Start lotgenoteninitiatief elke eerste zondag van de maand: ‘Je mag er zijn’ (pilot met vrijwilligers
en sociaal werkers in één van de Leidse buurtcentra). In totaal zijn er zeven bijeenkomsten
geweest:
Introductie: Zelfstigma - herkennen van zelfstigma-momenten
Sociale weerbaarheid: handvatten voor het overwinnen van zelfstigma-momenten in de sociale
context
Introductie: Sociale terugtrekking en eenzaamheid
Werkvorm: ‘Een steekje Los’ (vier bijeenkomsten)
Totaal aantal deelnemers: 11
Doorontwikkeling van het Lotgenotencafé op donderdagmiddag in het Inloophuis Psychiatrie:
Iedereen die te maken heeft (gehad) met een psychische aandoening, psychosociale problemen of
een verslaving is hier van harte welkom om in een ongedwongen, open sfeer ervaringen uit te
wisselen, elkaar te ondersteunen, te praten over en te werken aan zijn of haar herstel.
Het lotgenotencafé wordt gerund door ervaringsdeskundigen van Stichting ZON en het GGz
Informatiepunt Holland Rijnland en trekt wekelijks tien tot vijftien bezoekers. In augustus
organiseerde ZON de Lotgenotencafé Zomerbarbecue voor ruim 40 bezoekers.
Bijeenkomst over relatieverslaving en start Norwood zelfhulpgroep
Op maandag 10 april organiseerde Stichting ZON in samenwerking met Trubendorffer
Verslavingszorg een informatieavond over Relatieverslaving, met als doel meer bekendheid te
geven aan deze problematiek, de mogelijkheden voor herstel en het belang van lotgenotencontact
hierin.
Tijdens deze avond werd met ruim 45 belangstellenden ingegaan op mogelijke oorzaken,
kenmerken en gevolgen van een relatieverslaving, en hoe te werken aan het opbouwen van
gezonde relaties. De informatieavond was tevens de start van een Norwood zelfhulpgroep, een
anonieme zelfhulpgroep voor vrouwen die met onderlinge steun en herkenning willen herstellen
van een relatieverslaving. De groep komt wekelijks bij elkaar en wordt bezocht door gemiddeld
acht tot tien deelnemers.
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Art en Ziel
Doelstelling van Art en Ziel is het ondersteunen van
kunstenaars met een ggz-achtergrond bij het
presenteren van hun werk aan een breder publiek en
het uitdragen van de functie van kunst voor herstel en
participatie. ZON werkt hierin nauw samen met
kunstenaars van Galerie Beeldschoon.
Naast een doorlopende expositie in het pand aan de
Hooigracht waren er vanuit Art en Ziel ook dit jaar weer
diverse activiteiten:
Verschillende kunstenaars namen deel aan het Zomers
Kunstweekend, een kunstmarkt op de Hooglandse
Kerkgracht tijdens de Leidse Lakenfeesten op 24 en 25
juni.
Deelname aan de Leidse Kunstroute op 23 en 24
september, waarbij 21 kunstenaars hun werk
exposeerden in het pand van ZON en het Inloophuis
Psychiatrie. Deze expositie trok ruim 300 bezoekers.
Van 5 tot 29 oktober namen 20 kunstenaars deel aan
een thema-expositie in de galerie van Old School
Leiden.

Platform Samen Werken
ZON heeft het platform Samen Werken
Leiden in 2017 ondersteund in de
ontwikkeling naar een zelfstandige
stichting. Het platform wil honderd
werkgevers tot en met 2024 bereid
vinden mensen met psychische
kwetsbaarheid en
arbeidsmogelijkheden deel te laten
nemen aan het arbeidsproces.
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E. Individuele cliëntondersteuning
De cliëntondersteuning van Stichting ZON richt zich op het versterken en/of ontwikkelen van de
eigen mogelijkheden om keuzes te maken en zelfredzaam te zijn met als doelstelling dat mensen
op een gelijkwaardige manier deel kunnen nemen aan de samenleving. De casus dienen mede als
basis voor de collectieve belangenbehartiging.
Samenwerkingsverband Arbeidsparticipatie GGZ-doelgroep: ‘arbeidsmaatje’
In 2017 ondersteunde ZON in het kader van het samenwerkingsverband arbeidsparticipatie GGZdoelgroep negen mensen op individuele basis. Het gaat hierbij om ervaringsdeskundige coaching
die aanvullend is op trajectbegeleiders en re-integratieconsulenten. In 2018 wordt deze
ondersteuning verder geïntegreerd met Piëzo opgepakt.
Piëzo
Vanaf voorjaar 2017 is ZON in samenwerking met het GGz Informatiepunt begonnen met de uitrol
van de ‘PiëzoMethode’. Binnen deze aanpak krijgen mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen
naar een voor hun gewenste en passende rol in de maatschappij. De PiëzoMethode is een
stappenplan bestaande uit vijf fases.
De volgende resultaten werden behaald:
3 deelnemers waarbij het traject is afgerond
22 deelnemers werken als vrijwilliger bij Lumen
4 deelnemers hebben een baan gevonden of zijn ZZp-er
4 deelnemers zijn een opleiding gaan doen
12 deelnemers komen voor coachgesprekken
2 vrijwilligers ter ondersteuning (tellen niet als deelnemer)
De deelnemers Piëzo per gemeente
Leiden:

30

Voorschoten:

3

Leiderdorp:

2

Oegstgeest:

1

Lisse:

1

Alphen a/d Rijn (Boskoop):

3

Katwijk:

2

Alphen a/d Rijn:

2

(Hazerswoude-Rijndijk)
Hillegom:

1

Nieuwkoop:

1

(Nieuwveen)
Noordwijkerhout:

1

Nieuwkoop:

1

(Ter Aar)
Rijswijk:

1
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12 deelnemers zijn in dezelfde fase gebleven ten opzichte van de start in Piëzo
18 deelnemers zijn één fase hoger ten opzichte van de start in Piëzo
12 deelnemers zijn meerdere fasen hoger ten opzichte van de start in Piëzo
Het opleidingsniveau van de deelnemers is overwegend universitair of hbo. Dit maakt dat er
relatief weinig mensen doorstromen naar een opleiding. Kenmerkend voor de deelnemers is dat de
begeleiding binnen Lumen zich met name richt op het herstel van psychische en/of
verslavingsproblematiek en het (her)ontdekken van kwaliteiten, talenten en vaardigheden.
Vliegende Brigade
Samen met het GGz Informatiepunt pakte ZON in het kader van het project Meedoen met
Meerburg het ontwikkelen van de Vliegende Brigade op. Deze outreachende cliëntondersteuners
kregen een training van Stichting ZON en ontvingen intervisie en begeleiding van het GGz
Informatiepunt. In totaal zijn vijf vrijwilligers geschoold in deze outreachende cliëntondersteuning.
Deze vrijwilligers startten in november 2017 met het ondersteunen van bewoners. In totaal zijn er
in 2017 acht mensen ondersteund in de wijk Meerburg.

F.

Fondsenwerving

Stichting ZON vroeg bij Samen Sterk zonder Stigma subsidie aan voor het project ‘Al ‘ns
opgenomen in de maatschappij?’ - Beeldvormende voorlichting en deskundigheidsbevordering
voor beroepsgroepen en vrijwilligers in het sociale domein. Deze subsidie werd toegekend.
ZON participeert samen met het GGz Informatiepunt in de pilot Meedoen met Meerburg. Voor de
ontwikkeling van deze pilot werd door organisaties gezamenlijk subsidie aangevraagd bij ZonMw
in het kader van projecten voor ondersteuning van mensen met verward gedrag. Deze aanvraag
werd gehonoreerd. Hierin verzorgen ZON en GGz Informatiepunt werving, training, intervisie,
begeleiding en aansturing van de ervaringsdeskundige cliëntondersteuners.
Ook een vervolgaanvraag voor de uitrol van Meedoen met Meerburg naar Meedoen met de Stad
werd gehonoreerd.

G. Samenwerking lokaal, regionaal en landelijk


Landelijke belangenbehartiging in samenwerking met Mind, de Regiokamer, LOC. Bevorderen
deskundigheid en openheid rond psychische aandoeningen en stigma met Samen Sterk zonder
Stigma.



Samenwerking met het GGz Informatiepunt Holland Rijnland, Zelfregiecentrum Leiden, iDOE,
Verder, Movens, Inloophuis Psychiatrie, Brijder, Binnenvest, Rivierduinen, Libertas Leiden,
Sociaal wijkteams, Netwerk Levensvragen Leiden, GGD HM, Welzijn Teylingen, Welzijnskwartier
Katwijk, ActiVite, Eva, Vriendendienst Zuid-Holland Noord, gemeenten van Holland Rijnland.
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