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Voorwoord: 

 
Beste lezer, 
 
Na een lange winter is de lente dan eindelijk daar. De dagen 

worden langer en de zon laat zich steeds vaker zien. Genieten 

jullie ook zo van alle bloemen en planten die in bloei staan? 

Heb je bijvoorbeeld onze prachtige Magnoliabomen vol 

bloesem gezien? Prachtige plaatjes op ons landgoed, maar 

uiteraard ook daarbuiten. Ook al mogen we vanwege corona 

nog niet zoveel, naar buiten kunnen we altijd! Ons advies is 

dan ook: trek je wandelschoenen aan en ga lekker genieten 

van al dat moois wat hier in de omgeving te zien is. Goed voor 

lichaam en geest. Wij wensen je en fijne lente toe! 
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Herstelacademie ‘HerstelXL’ is 
van start gegaan 
 

Heb jij het al gehoord?  
Op maandag 15 maart is de 
herstelacademie van GGZ 
WNB onder de naam 
‘HerstelXL’ van start gegaan. 
HerstelXL is door, voor en 
met ervaringsdeskundigen 

tot stand gekomen en heeft drie kerntaken: herstel-
werkgroepen, Cliëntservicepunt en ontmoetingsplek. De 
opening werd via een feestelijke Teamsbijeenkomst gevierd. 
 
In eerste instantie begint HerstelXL met het draaien van 
herstelwerkgroepen op bestaande locaties. De ambitie is om 
door te groeien naar een centrale locatie in Bergen op Zoom. 
 
Els Govers, zorginhoudelijk bestuurder van GGZ WNB zegt 
over deze stap: "Bij GGZ WNB wordt gewerkt volgens de 
herstelgerichte zorgvisie. Herstelgerichte zorg gaat uit van de 
eigen kracht van cliënten, en dat iemand zelf, op zijn eigen 
tempo, aan zijn herstel werkt. Herstelacademies zijn daarbij 
van groot belang omdat cliënten daar aan de slag gaan om 
hun leven weer op te pakken en meer vorm te geven zoals zij 
dit zelf willen. Herstelacademies zijn vrijplaatsen voor eigen 
ontwikkeling, en ik ben erg blij dat GGZ WNB nu een eigen 
herstelacademie heeft. Herstel gaat immers over zoveel meer 
dan genezen van klinische symptomen. De inzet van 
ervaringsdeskundigheid is hier een belangrijke voorwaarde. 
Deze vorm van deskundigheid (die veel meer is dan het delen 
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van eigen ervaringen) voegt een nieuwe dimensie toe in het 
vormgeven van herstelgerichte zorg." 
 
Naam 
De naam HerstelXL vertolkt wat de ervaringsdeskundigen 
willen uitdragen met deze herstelacademie. "De naam is 
krachtig, groots en oneindig. Het spreekt vertrouwen uit, en 
dat is wat we nodig hebben in herstel. Geloof in jezelf. Kleine 
stapjes maken een XL-stap! Kracht als het even wat minder 
goed gaat of als je een keer struikelt: dan staan we weer op. 
Niets is onmogelijk en dat maakt herstel oneindig mooi. Met 
ons ruime aanbod wat we willen gaan aanbieden bij HerstelXL 
willen wij onze cliënten hierbij ondersteunen, op weg helpen 
en een hand toereiken," aldus Joost Meijer, ervarings-
deskundige bij GGZ WNB en betrokken bij de oprichting. 
 
Activiteiten 
HerstelXL wil een plek zijn waar mensen elkaar kunnen 
treffen om een praatje te maken, voor steun, troost en/of 
herkenning. Je hoeft daarvoor niet bij ons in behandeling te 
zijn of op de wachtlijst staan. Iedereen is welkom. Daarnaast 
bieden we met het Cliëntservicepunt (CSP) cliënten en 
mensen op de wachtlijst een luisterend oor en ondersteuning 
bij ons digitale cliëntenportaal 'MijnGGZWNB'. De 
herstelgroepen variëren van praktisch naar creatief. Voor elk 
wat wils. Kijk voor meer informatie op:   
www.ggzwnb.nl/herstelxl. 
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Nieuwe website GGZ WNB! 

 
Wist je al dat de website van GGZ WNB helemaal is 
vernieuwd? De oude site is in een nieuw jasje gestoken en 
we hebben ons best gedaan om de informatie voor onze 
bezoekers zo goed mogelijk vindbaar en overzichtelijk te 
maken.  
 
De komende tijd blijven we druk bezig om de site verder te 
verfijnen. Suggesties en/of opmerkingen zijn altijd welkom. 
Laat het ons weten via communicatie@ggzwnb.nl. Zo zorgen 
we ervoor dat de website steeds verbeterd wordt en aansluit 
bij jullie wensen en behoeften. 
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Ervaringsdeskundige David 

Hoefman vertelt 

 “Ik probeer voor cliënten een 

bondgenoot, bruggenbouwer en 

bemiddelaar te zijn.” 

David Verhoef (35 jaar) is 

ervaringsdeskundige in 

opleiding en werkt inmiddels 

zo’n zes jaar bij GGZ WNB. 

Hij begon als vrijwilliger en volgt nu de HBO-opleiding 

Ervaringsdeskundigheid in zorg & welzijn bij Fontys 

Hogescholen in Eindhoven. Momenteel is hij aan het 

afstuderen en werkt hij daarnaast bij het BZW (Begeleid 

Zelfstandig wonen)-team van GGZ WNB. 

David: “Mijn werkzaamheden bij het BZW-Team zijn onder 

andere het opzetten en draaien van herstelgroepen voor 

HerstelXL. Daarnaast ga ik op huisbezoek bij mensen en 

probeer ik hen te ondersteunen in hun hulpvragen. Mijn werk 

is dan ook nauw verbonden met de herstelgerichte  zorgvisie 

wat gaat over de krachten en mogelijkheden van cliënten. Ik 

probeer een bondgenoot, bruggenbouwer en bemiddelaar te 

zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Alles 

draait om contact en aandacht, dit probeer ik zo goed 

mogelijk te doen in mijn werk.”  

De keuze om voor GGZ WNB te gaan werken en door te 

groeien naar ervaringsdeskundige heeft David niet zomaar 
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gemaakt. Als zeventien jarige jongen werd hij hier voor het 

eerst opgenomen met een heftige psychose en door de jaren 

heen kwam hij tijdens verschillende opnames in aanraking 

met ervaringsdeskundigen. Zij beïnvloedden zijn herstel 

positief.  

David: “Toen ik tijdens een opname op de Dubbele Diagnose-

afdeling in aanraking kwam met een ervaringsdeskundige, is 

mijn herstel steeds meer vorm gaan aannemen. Toen ik 

eindelijk de cirkel van mijn verslaving had doorbroken en weer 

begon te functioneren in de maatschappij, besloot ik dat ik 

dat gevoel wilde delen met lotgenoten. Na het horen van 

herstelverhalen bij meetings wist ik het zeker; als zij het 

kunnen dan kan ik het ook, en als ik het kan dan kan een 

ander het ook. Ik wil ervaringsdeskundige worden! Ik heb nu 

het voorrecht om ‘collega’ te zeggen tegen mijn oud-

begeleiders en hulpverleners en dat vind ik erg mooi.” 

Door zijn eigen ervaringen in de psychiatrie kan David veel 

betekenen voor het herstel van zijn cliënten. Dit doet hij door 

openheid te geven aan de cliënt over hoe hij zelf vaak 

machteloos stond tegenover zijn kwetsbaarheden, en door 

hem te laten inzien dat hij iets anders moet gaan doen als hij 

een andere uitkomst wil. Hij vindt het daarnaast belangrijk 

om de cliënt te laten weten dat hij niet verantwoordelijk is 

voor het ontstaan van zijn kwetsbaarheden maar wel voor het 

oplossen hiervan, hoe moeilijk, verdrietig en pijnlijk dit vaak 

ook is, maar dat hij dat niet alleen hoeft te doen 

David: “Het herstelproces is persoonlijk en ik kan alleen 

proberen om ruimte te scheppen voor een ander. Ik doe dit 

door aan te sluiten en er voor de client te zijn. Ik sta naast de 
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client, ben er voor de client en ik kijk door de ogen van de 

client. Doordat wij ervaringskennis delen draagt dit bij in de 

samenwerking en het herstel.”  

Als David kijkt naar de rol van de ervaringsdeskundige binnen 

het vakgebied en binnen GGZ WNB in de toekomst is hij 

positief gestemd.   

David: “GGZ WNB is één van de 

weinige organisaties die 

startende ervaringsdeskundigen 

uitnodigt om kansen voor groei 

en ontwikkeling te pakken. Ik 

hoop dat de progressie die GGZ 

WNB maakt rondom de inzet 

van ervaringsdeskundigheid 

doorzet en dat het vak verder 

professionaliseert met als hoofddoel om goede zorg te bieden. 

Door de zorg van ervaringsdeskundigen voelen mensen zich 

veilig en gehoord, kunnen zij participeren in een herstelgericht 

klimaat waar zij mogen zijn, niet meer en niet minder. Waar 

zij kunnen bijdragen, koffie kunnen drinken én waar zij hun 

eigen verhalen naar een goed einde kunnen brengen.  
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Filmpjes voor cliënten over de 
(bij-)werkingen van medicijnen  
 
Cliënten van GGZ WNB gaven onder meer via het 
cliënttevredenheidsonderzoek aan dat zij behoefte hebben 
aan (meer) informatie over de (bij-)werkingen van 
medicijnen. Zij krijgen die wel van hun behandelaren, maar 
dit beklijft niet altijd of roept, eenmaal weer thuis, toch 
allerlei vragen op.  
 
Vanaf nu kunnen daarom al onze cliënten in hun eigen 
medicatieoverzicht in MijnGGZWNB, informatie over  
(bij-)werkingen van medicijnen raadplegen. Zo is er een link 
naar de landelijke website www.apotheek.nl en staat er 
achter ieder medicijn een link naar een filmpje waarin op een 
begrijpelijke manier informatie wordt gegeven over het 
medicijn. Dit is ook in meerdere talen beschikbaar 
(Nederlands, Engels, Turks en Arabisch) en per geslacht en 
leeftijdsgroep in te stellen. Neem een kijkje! 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.apotheek.nl/&data=04%7c01%7cCommunicatie%40ggzwnb.nl%7cb6c019a2de8c4c01baa708d8fab70b0e%7c91259066b9b84a4ebf883ec43ef1392d%7c0%7c0%7c637535011355965258%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=nS%2BXzb4ec2oSX0iQbYkElEDNXNICJZqOLUjG3Mcl0zw%3D&reserved=0
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GGZ-appwijzer 
 

 
 
 
 
 
 

Door de coronacrisis worstelen veel mensen met hun 
psychische gezondheid. Om die te verbeteren bestaan er 
verschillende apps. Maar welke daarvan zijn kwalitatief 
goed en betrouwbaar? Een zogeheten appwijzer van de 
Nederlandse ggz en MIND moet vanaf nu uitkomst bieden. 
 
Door de ggz-appwijzer (te raadplegen via ggzappwijzer.nl via 
Google Chrome) zijn de apps op basis van honderd van zulke 
criteria gerangschikt naar kwaliteit en betrouwbaarheid. Op 
de website zijn vijftig beoordeelde apps te vinden die de 
psychische gezondheid zeggen te kunnen verbeteren. Van 
apps die helpen om beter te slapen tot apps die leren omgaan 
met angstklachten of stress.  
 
"Ze kunnen erg waardevol zijn", zegt ervaringsdeskundige 
Lonneke Tomas. "Zelf gebruik ik er verschillende. Ik hoor nu 
vaak via-via van apps. Het is mooi dat iedereen kan zien welke 
er zijn en of ze veilig en betrouwbaar zijn." 
 
De apps werden getest door Nederlandse ervarings-
deskundigen en zorgverleners. Vanuit GGZ WNB 
leverden ervaringsdeskundigen Zinzi van Gestel en  
Joost Meijer een bijdrage aan de GGZ-appwijzer.  
Een mooie ontwikkeling! 

https://www.ggzappwijzer.nl/
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GGZ WNB op TV bij de Helden 
van Nu op SBS6 
 

Op zondag 14 februari, weer eventjes 
geleden, waren onze collega’s en 
ervarings-deskundigen, Zinzi van 
Gestel, Angela van Dongen en Jenny 
Leenaerts te zien bij 'De Helden van 
nu' op SBS6.  

Ze vertelden over de kracht van de inzet van ervarings-
deskundigheid en werden in het zonnetje gezet. Onze helden! 
Ook zijn er in deze aflevering prachtige plaatjes van ons 
landgoed te zien (opgenomen in de herfst). 

Ook al is het even geleden, we wilden dit zeker nog met jullie 
delen. Het filmpje kun je onderaan de homepage van onze 
nieuwe website www.ggzwnb.nl zien. Veel kijkplezier! 
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Nieuw in MijnGGZWNB:  
berichten met bijlage versturen 
 

 
Een veel gehoorde wens van onze 
cliënten en zorgverleners is om ook 
documenten of foto's te kunnen 
versturen via de postbus van 
MijnGGZWNB. Dit is vorige maand 
gerealiseerd en brengen we graag 
onder jullie aandacht!  
 

 
Dit betekent dat het niet meer nodig is om bijlages via  
e-mail te verzenden. Let op, bijlages versturen via de postbus 
van MijnGGZWNB is mogelijk maar wel alleen indien je aan 
deze vereisten voldoet: 
 

• Je kunt één bijlage (docx, pdf, jpg) toevoegen per 
bericht, met een maximum van 3MB per bijlage. 

• Deze bijlage kan gedurende 2 weken door zowel de 
ontvanger(s) als de verzender geraadpleegd worden. 
Na deze periode wordt deze bijlage automatisch 
verwijderd van de server. Dus wil je een bijlage langer 
bewaren: sla het dan zelf op een passende (en veilige) 
plek op. 

• Hierbij is een maximum van 5 bijlages per gebruiker 
(cliënt of naaste) die tegelijkertijd te raadplegen zijn.   
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Wil je ondersteuning bij een 
gezonde leefstijl? 
 

 

In deze tijd van Covid-19 
is het extra van belang 
om gezond te leven.  
Wil je daar meer over 
weten? Kijk dan eens 
welke leefstijlmodules  
in MijnGGZWNB staan. 
Er staan er namelijk een 
aantal voor je klaar: 
 

 

• Introductie - informatie over BMI en leefstijlplan. 
• Voeding - wat is gezond eten en hoe krijg je een 

gezonder voedingspatroon? 
• Bewegen - wat is gezond bewegen en hoe krijg je een 

gezonder bewegingspatroon? 
• Slapen - over slapen, slaapproblemen en inzicht krijgen 

in eigen slaappatroon. 

 

Als cliënt kun je deze modules zelfstandig volgen. Het 
Cliëntservicepunt kan ondersteunen als je vragen hebt over 
MijnGGZWNB of hoe de modules te raadplegen.  
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Een ommetje lopen 
 
Het is heel goed voor je fysieke en mentale gezondheid om 
iedere dag een ommetje te lopen. Even naar buiten, de zon 
en frisse lucht opsnuiven doet goed en houd je hersenen fit. 
En in het voorjaar zeker geen straf met al dat moois wat 
groeit en bloeit. 
 
Om het naar buiten gaan wat leuker en makkelijker voor je te 
maken heeft de Hersenstichting de ‘Ommetje-app’ 
ontwikkeld. Hiermee kun je medailles winnen en statistieken 
van je wandelingen bijhouden. Een mooie motivator om er 
eens wat vaker op uit te gaan.  
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Den Aarden Kruik in de spotlight 
 

Den Aarden Kruik is al ruim 25 jaar 
de locatie binnen GGZ WNB voor 
arbeid met klei en kaarsvet. Nog 
altijd ontstaan er nieuwe ideeën 
want klei biedt een onuitputtelijke 
bron van inspiratie. De kleikunsten 
worden met liefde gemaakt door 
cliënten en met enthousiasme 
gekocht door de klanten.  
 

Bij Den Aarden Kruik werken creatieve cliënten met een 
WMO voor dagbesteding. Ken je iemand die goed is in 
schilderen, kleien, kaarsen maken, met gereedschap overweg 
kan of die dit wil leren en aan de slag wil tijdens een leuke en 
creatieve dagbesteding? Laat het ons weten, Den Aarden 
Kruik wil die cliënt dan graag ontmoeten.  
 
Nieuwsgierig geworden naar de pottenbakkerij? Je bent van 
harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen (op 
afspraak). Uit ervaring weten wij dat dit zeer de moeite waard 
is. Er worden echt schitterende dingen gemaakt en verkocht. 
Den Aarden Kruik is gehuisvest in onze locatie Pater Hermans-
straat 1 te Bergen op Zoom. Mail of bel gerust: 
denaardenkruik@ggzwnb.nl / (0164) - 289 254. 
 
Wist je dat Pottenbakkerij Den Aarden Kruik ook op Facebook 
en Instagram te vinden is? Op Instagram te vinden onder: 
@Pottenbakkerijboz en op Facebook via: @DenAardenKruik. 
Volg Den Aarden Kruik en mis niets meer! 
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Hieronder een indruk van het prachtige assortiment van de 
creaties van Den Aarden Kruik.  
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In de brievenbus 
 

Graag delen we 
bijzondere bij-
dragen van onze 
cliënten. Deze 
krijgen we door-
gestuurd om op te 
nemen in de Trans- 
pectPlus, zo ook dit 
prachtige kunst-
werk voor de Ark. 
 

Geestelijk Verzorger dhr. Jellema mocht dit werk onlangs in 
ontvangst nemen uit handen van cliënt en kunstenaar ‘IF’ van 
de Heen. Hij maakte dit werk door verschillende technieken 
te gebruiken waardoor het een krachtige uitstraling kreeg. 
Samen met een groep cliënten van de Heen zijn de woorden 
‘Aandacht, Respect en Kracht’ (ARK) bedacht waarmee de Ark 
een mooie slogan heeft. 
 

IF vond het leuk om het kunstwerk te maken en is tevreden 

met het resultaat: “En dat terwijl ik meestal niet snel trots 

ben. Ook het werken met spuitbussen is nog vrij nieuw terrein 

voor mij.”  

Inmiddels heeft IF al enkele prachtige werken op zijn naam 

staan (vergelijkbare technieken/graffiti-art). hieronder zie je 

één van zijn werken in graffiti-art. Wil je dat IF ook voor jou 

zo’n schitterend themabord of kunstwerk maakt? Dan kun je 

dit aanvragen via Sonja Pensom - Corpier. Stuur een mail 
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naar s.pensom-corpier@ggzwnb.nl en zij zorgt dan dat je 

aanvraag bij IF terecht komt. 

Zoals je hieronder op de foto kunt zien staat het kunstwerk 

‘Aandacht, Respect en Kracht’ inmiddels te prijken op een 

mooie plek in de Ark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur ons jouw brievenbus-creaties! 
Heb jij ook een mooi gedicht, kunstwerk, tekening, foto, blog, 
een geschreven tekst of iets anders dat je graag met de lezers 
van TranspectPlus wilt delen? Stuur je werk, of een foto ervan 
naar ons op en wie weet zie je het in een volgende editie van 
TranspectPlus terug. Opsturen kan per e-mail naar: 
communicatie@ggzwnb.nl  
 
Of per post in het postvak ‘Communicatie’ bij de receptie in 
het hoofdgebouw aan de Hoofdlaan 8 in Halsteren. Vermeld 
erbij dat het voor de TranspectPlus is.  
 

        Het kunstwerk in de Ark                         Graffiti-art kunstwerk van IF 

mailto:s.pensom-corpier@ggzwnb.nl
mailto:communicatie@ggzwnb.nl
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Patiënten Vertrouwenspersoon 
 

 
Als je vragen of klachten 
hebt over de instelling waar 
je in behandeling bent en waar 
je met je behandelaar niet 
uitkomt, dan kun je terecht bij 
de patiënten vertrouwens-
persoon (pvp). Dit is binnen 
GGZ WNB Simone Lommers.  
 

Simone is geen waarnemer maar vervanger. In de tussentijd 
vindt de werving plaats voor een structurele pvp welke 
vanwege de coronacrisis vertraging heeft opgelopen.  
 
De pvp is niet in dienst van de instelling maar in dienst van de 
stichting pvp en dus onafhankelijk. De pvp behartigt jouw 
belangen zoals je die zelf ziet.  
 
Wat kan ik zoal vragen aan Simone? 
Je kunt Simone alle vragen stellen die te maken hebben met 
je rechten en plichten als cliënt in de geestelijke gezondheids-
zorg. Zij informeert en adviseert je zo goed mogelijk. De pvp is 
er voor alle cliënten die opgenomen zijn en voor alle cliënten 
die ambulant behandeld worden en met dwang of drang te 
maken hebben.  
 
Voorbeelden van vragen die je kunt voorleggen zijn:  
 

• Kan ik andere medicijnen krijgen? 

• Wat is een zorgmachtiging/crisismaatregel? 

• Kan ik ontslagen worden tegen mijn wil? 
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• Mag ik mijn dossier inzien? 

• Ik krijg medicatie tegen mijn zin.  
• Ik heb vragen over mijn vrijheden.  
• Ik heb vragen over mijn wens met ontslag te gaan. 
• Wat is een klachtencommissie? 

• Ik wil graag een andere behandelaar kan dat? 

 

Welke vragen en of klachten? 
Je kunt bij Simone als pvp terecht met alle vragen en/of 
klachten over je opname en verblijf of behandeling. De pvp 
kan, als je dat goed vindt, overleggen met de arts of de 
verpleging om zo te kijken of er een oplossing voor jouw 
vraag of klacht gevonden kan worden. Zo’n gesprek kan de 
pvp samen met jou voeren. De pvp kan ook ondersteunen bij 
het indienen van een schriftelijke, officiële klacht bij de 
klachtencommissie. Je kunt ook zelf in gesprek gaan met de 
arts of medewerkers en advies vragen aan de pvp hoe je dit 
het beste kan doen.   
 
Hoe maak ik een afspraak? 

Simone Lommers is bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag via: 
 

• Telefoon: 06-33 17 92 39 

• E-mail: s.lommers@pvp.nl 
 

Als de pvp afwezig is vanwege bijvoorbeeld vakantie dan kun 
je bellen met de helpdesk van de stichting pvp. De mensen 
die bij de helpdesk werken zijn ook allemaal pvp en kunnen je 
verder helpen met jouw vraag of klacht of je advies geven. Je 
mag de pvp of de helpdesk altijd bellen, dus ook als je 
bijvoorbeeld in separeer verblijft. 
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• helpdesk pvp: 
T 0900 444 8888 

 

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 
16.00 uur en op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Het kan natuurlijk zijn dat je de pvp niet te pakken krijgt aan 
de telefoon. Als dat zo is kun je de voicemail inspreken en belt 
de pvp je terug.   
 

Hoe gaat zo’n gesprek met de pvp? 
 

De pvp luistert tijdens het 
gesprek naar je vraag. Soms 
geeft de pvp meteen advies. 
Wil je hulp van de pvp bij het 
oplossen van je klacht? Dan 
besluit je samen wat jij en de 
pvp gaan doen. De pvp heeft 
een geheimhoudingsplicht. 

Zonder jouw toestemming praat de pvp niet met anderen 
over jou of over jouw klacht. 
 
Wil je liever chatten? Kijk dan op de website 
http://www.pvp.nl voor de mogelijkheden. Ook kun je hier de 
digitale pvp-krant lezen of je daarvoor aanmelden. 

 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pvp.nl%2F&data=02%7C01%7Ca.vervaart%40ggzwnb.nl%7Cca9bf8ab752440ef090108d7ecf5315b%7C91259066b9b84a4ebf883ec43ef1392d%7C0%7C0%7C637238410168516163&sdata=lDbF27S9iban5BbRd8hs%2FPSngM8ajI3rxUpfQcb2P3I%3D&reserved=0
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Wie komt onze Familieraad 
versterken? Wij zoeken leden! 

 
Familie en naasten kunnen een 
positieve bijdrage leveren aan de 
behandeling van hun geliefden. 
Familie/naasten betrekken bij de 
behandeling heeft een meer-
waarde voor zowel de cliënt als 
de hulpverleners. 

 
Wat doet de Familieraad: 

• Behartigt de collectieve belangen van familie/naasten; 

• Is een verbindende schakel in de organisatie tussen het 
bestuur, medewerkers en familie/naasten; 

• Neemt deel aan diverse overleggen binnen de 
organisatie; 

• Stimuleert het onderhouden van contacten tussen de 
organisatie en familie/naasten. Hij/zij doet dit middels 
het deelnemen aan het project leernetwerk/ 
naastbetrokkenen; 

• Nodigt tijdens vergaderingen medewerkers uit, dit 
draagt o.a. bij aan de zichtbaarheid van de Familieraad 
en de betrokkenheid van familie/naasten wordt op deze 
manier verbeterd; 

• Neemt deel aan voorlichtingsavonden van teams en 
andere organisaties (zoals Psysalon). 

 
De Familieraad heeft een enthousiast team maar is eigenlijk 
te klein om alles waar zij voor staat te kunnen uitvoeren, 
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Lid worden van 

de Familieraad? 

Wij zijn op zoek 

naar nieuwe 

leden!  

daarom is er dringend behoefte aan opvulling van het 
ledental en zoekt ze nieuwe leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zoeken enthousiaste leden die: 
 

• Van aanpakken weten en zich inzetten voor de collectieve 
belangen van de cliënten van de instelling; 

• Loyaal, maatschappelijk betrokken en positief zijn; 

• In staat zijn actief mee te denken en te participeren in 
veranderingsprocessen in het belang van familie en 
naasten. 

• Je komt in een leuk team terecht en kunt voor verandering 
zorgen. 

 
Meer informatie of aanmelden? 
Staat het collectief behartigen van belangen hoog op jouw 
agenda en vind je optimale zorg belangrijk? Dan ben je 
wellicht de juiste man/vrouw die ons team kan komen 
versterken. Wil je meer informatie of aanmelden? Mail dan 
naar de Familieraad op het mailadres familieraad@ggzwnb.nl. 
We horen graag van je! 

mailto:familieraad@ggzwnb.nl
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Als lid van de Cliëntenraad kun jij 

je stem laten horen! 

 

Onze Cliëntenraad is op zoek 

naar nieuwe leden. Als lid 

van de Cliëntenraad kun jij je 

stem over allerlei onder-

werpen die binnen onze 

instelling spelen laten horen.  

 

In deze functie woon je vergaderingen bij en beschik je over 

een kritische positieve houding, voldoende algemene 

ontwikkeling, tijd en inzet. 

Ben je cliënt of ex-cliënt, voel je je betrokken bij de 

psychiatrie, en wil je onze Cliëntenraad komen versterken? 

Stuur dan je sollicitatie en motivatie naar:  

clientenraad@ggzwnb.nl  

t.a.v. Diana Rentrop 

We zien je reactie graag  

tegemoet!  

Bel voor meer informatie:  

(0164) - 289 008 of  

06 - 23 97 88 44 
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Puzzels en spellen 
 

 
Ontmoeting 
Optreden 
Tragedie 
Van belang 
Verjaardag 
Wereldreis 
Zeebeving 
Aanzienlijk 

Annalen 
Beroering 
Doorgaan 
Dopen 
Feest 
Gedenkdag 
Maanvlucht 
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Kleurplaat 
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Kleurplaat 
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Kerkdiensten in de Ark  
 
Vanwege corona is het deelnemen aan de kerkdiensten in de 
Ark nog steeds in aangepaste vorm. Iedereen, tot een 
maximum van 30 cliënten, is zonder aanmelding welkom bij 
de diensten. Wel wordt iedereen bij binnenkomst verplicht 
geregistreerd. De coronamaatregelen blijven van kracht.  
 
De Melanen levert, zoals nu ook al was, een of twee 
begeleiders voor zaken die zich binnen de 1,5 meter van de 
cliënt afspelen (een boekje aangeven, bladzijde aanwijzen). 
Voor iedereen geldt: alleen komen als je symptoomvrij bent! 
 

Gezamenlijke kerkdiensten - elke zondag: 

aanvang 10.45 uur. 

 

➢ ► 2 mei 2021 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord en Gebed 

Muziek: Kees Droogers/Rob Durand  

➢ 9 mei 2021 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord en Gebed 

Muziek: René Reijpert   

➢ 13 mei 2021 - HEMELVAARTSDAG 
 

HEMELVAARTSDAG: GEEN VIERING 

 



31 

 

➢ ►16 mei 2021 
Voorganger: Zr. Paula Friskes  

Viering:  Woord en Gebed 

Muziek: Mariëlle Klavers-Wessels/Jan Verswijveren 

➢ 23 mei 2021 - PINKSTEREN 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord en Gebed 

Muziek: Ensemble Assemblée/Rob Durand 

➢ ►30 mei 2021 - MEERKERKEN VIERING 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord en Gebed 

Muziek: Ensemble Assemblée 

➢ ► 6 juni 2021 
Voorganger: Ds. Willem Vermeulen 

Viering:  Woord en Gebed 

Muziek: Mariëlle Klavers-Wessels 

➢ ►13 juni 2021 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord en Gebed 

Muziek: Kees Droogers/Jan Verswijveren 

➢ 20 juni 2021 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord en Gebed 

Muziek: René Reijpert /Rob Durand 

➢ ► 27 juni 2021 
Voorganger: Zr. Paula Friskes 

Viering:  Woord en Gebed 

Muziek: Mariëlle Klavers-Wessels 
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Wist je dat? 

Cliëntenraad 

De Cliëntenraad zet zich in voor de 

algemene belangenbehartiging van 

cliënten binnen GGZ WNB.  

Voor vragen en/of opmerkingen en 

nadere informatie zijn wij te 

bereiken via telefoon: (0164) - 289 

008 of 06 - 23 97 88 44 of 

per e-mail: clientenraad@ggzwnb.nl. 

Post voor de Cliëntenraad kun je afgeven bij de receptie in 

het hoofdgebouw of deponeren in onze eigen postbus in de 

Sprenge (bij kamernummer 89). 

 

Patiënten Vertrouwenspersoon 

Bij de pvp kun je alle vragen stellen die te maken hebben met 

jouw rechten en plichten als cliënt 

in de geestelijke gezondheidszorg. 

Indien je vragen of klachten hebt 

waar je met je behandelaar niet uitkomt, dan kun je terecht 

bij de pvp, Simone Lommers. Zij is bereikbaar voor vragen en 

advies. Je kunt contact opnemen met de pvp door: 

• Een e-mail te sturen naar pvp@ggzwnb.nl  

of s.lommers@pvp.nl 

• Te bellen naar 0900 - 444 8888 of 06 - 33 17 92 39 
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Geestelijk verzorgers 

Je kunt altijd aankloppen bij de geestelijk verzorging van onze 

instelling. Zij zijn te vinden in de Steiger. Het kan zijn dat er 

meteen tijd voor je is, zo niet, dan wordt er een afspraak 

gemaakt voor een gesprek.  

Je kun aan afspraak maken via Annemieke Janssens, 

secretaresse GV, via (0164) - 289 337 

Ds. Ruud Jellema is aanwezig op maandag t/m donderdag en 

is te bereiken via (0164) - 289 274 of r.jellema@ggzwnb.nl. 

Ook via Whatsapp kun je hem bereiken (06 13 10 98 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringsdeskundigen (GGZ WNB) 

Wil je eens met iemand praten of heb je vragen aan een 

ervaringsdeskundige? Neem dan contact met ze op: 

E-mail: ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl 

Telefoon: 0164 - 28 9988   

mailto:r.jellema@ggzwnb.nl
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Over TranspectPlus  

TranspectPlus is een kwartaalblad bedoeld voor cliënten en 

personeel van GGZ WNB. Wij vragen onze collega’s er op toe 

te zien dat het maandblad ook de cliënt bereikt. 

De volgende uitgave verschijnt in juli 2021. Heb je een leuk 

verhaal of interessant nieuwtje? Laat het ons weten en mail 

de redactie op communicatie@ggzwnb.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

TranspectPlus komt tot stand door de samenwerking tussen de 

Cliëntenraad, de ervaringsdeskundigen, de Boekbinderij en de afdeling 

Communicatie. 

Contact 

Je kunt de redactie schriftelijk bereiken via het postvak ‘Communicatie’ bij 

de receptie in het hoofdgebouw of per e-mail via 

communicatie@ggzwnb.nl. 


