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Voorwoord 

 
Beste lezer, 
 
Zie je de bladeren om je heen ook al verkleuren? Het najaar 

komt nu snel dichtbij. We gaan de herfst tegemoet. Een 

gezellige en knusse tijd met veel mooie plaatjes uit de natuur. 

Als het goed is gaan we een redelijk ‘normaal’ najaar 

tegemoet. Dat wil zeggen, een najaar met weinig of geen 

coronamaatregelen. Wat zaten we daar naar uit te kijken! 

Wat fijn dat we weer bijna alles mogen en bij elkaar mogen 

zijn. Dat was een groot gemis. Het gaat de goede kant op met 

corona, maar blijf voorzichtig want het is nog niet weg.  

Geniet van de mooie herfst!  
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Aanstelling tijdelijke bestuurder 

Vincent Schouten 
 

Net na het uitkomen van de vorige 
TranspectPlus is na het vertrek van 
Ineke Strijp (voormalig bestuurder) 
Vincent Schouten (1962) aangesteld 
als tijdelijk lid van de Raad van 
Bestuur. Vincent is gestart op 10 mei 
en is nu samen met huidig bestuurder 
Els Govers het collegiaal bestuur van 
GGZ WNB. Vincent is aangesteld voor 
de duur van ca acht maanden. Tijdens 

deze periode wordt een nieuwe permanente bestuurder 
gezocht die naast Els Govers komt te staan. 

Over Vincent Schouten 
Graag stel ik mij kort even voor. Als interim bestuurder heb ik 
mij al door het hele land mogen inzetten voor de GGZ, de 
Jeugdzorg en ook de Ouderenzorg. Van Friesland tot Limburg 
en zeker ook in Brabant waar ik ben opgegroeid (Breda). Met 
mijn gezin (twee studerende dochters) woon ik met veel 
plezier in De Bilt, bij Utrecht. 

Het is mijn ervaring en overtuiging dat in iedere organisatie 
de veerkracht die nodig is om het werk goed te doen, wordt 
bepaald door oprechte professionele samenwerking. Het is 
ook de voorwaarde om herstelgerichte zorgverlening te 
blijven ontwikkelen.  

Vincent Schouten 
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Herstelverhalen van onze 

HerstelXL ervaringsdeskundigen 
 

Wij zijn enorm trots op onze 
ervaringsdeskundigen. Zij hebben 
onlangs een boekje uitgebracht 
waarin ze hun herstelverhalen 
hebben gebundeld. In dit boek 
vertellen zij hun persoonlijke 
verhaal en hopen ze hiermee 
anderen te helpen en te inspireren 
op weg naar hun herstel.  

Door het delen van deze verhalen 
stellen zij zich kwetsbaar op en 

nemen ze de lezer mee in de goede en slechte periodes in 
hun leven. Ieder verhaal is uniek en persoonlijk door de 
ervaringsdeskundige geschreven om te laten zien dat het 
mogelijk is om te herstellen en weer positief in het leven te 
staan. Daarbij willen ze vooral hoop, kracht en vertrouwen 
uitstralen en stigmatisering tegen gaan.  

Dit boek met herstelverhalen is bestemd voor cliënten, 
naasten, behandelaren en iedereen die de verhalen wil lezen 
en er kracht uit wil halen. Herstelverhalen kunnen namelijk 
hoopgevend zijn, zorgen voor begrip en inzicht bieden aan 
behandelaren en andere hulpverleners. Alle verhalen kun je 
hier lezen. Wil je een papieren exemplaar ontvangen, mail 
dan naar ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl en zij sturen je 
een exemplaren toe. 

https://www.ggzwnb.nl/wp-content/uploads/2021/05/DEF-boekje-ervaringsdeskundigen-met-voor-en-achterkant.pdf
https://www.ggzwnb.nl/wp-content/uploads/2021/05/DEF-boekje-ervaringsdeskundigen-met-voor-en-achterkant.pdf
mailto:ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl
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Wist je dat je ook online kunt 
werken aan je herstel?   

 
Dat kan makkelijk en snel met 
MijnGGZWNB.nl. Ben je 12 jaar of 
ouder en in zorg of sta je op de 
wachtlijst bij GGZ WNB of 
GGZuidland? Dan is MijnGGZWNB 
iets voor jou!  

Mocht je hier nog niet bekend mee 

zijn, MijnGGZWNB is het cliëntenportaal van GGZ WNB en 

GGZuidland. Het is een persoonlijke, digitale omgeving waar 

je alle zaken rondom je behandeling kunt vinden en online in 

je eigen tijd, tempo en locatie kunt werken aan je herstel.  

Hoe werkt het?  

MijnGGZWNB biedt je verschillende mogelijkheden om online 

te werken aan herstel waaronder het volgen van eHealth- 

behandelingen. Dit zijn online behandelingen die bestaan uit 

vragen, oefeningen, quizzen en informatie. De eHealth- 

behandelingen ondersteunen je herstelproces en je kunt hier 

al mee starten tijdens de wachttijd voorafgaand aan je eerste 

gesprek met je behandelaar, en tussen de behandelcontacten 

door.  

Er zijn verschillende soorten eHealth-behandelingen beschik-

baar: behandelingen die gaan over leefstijl zoals voeding en 

ademhaling en ontspanning, maar ook behandelingen die zich 

richten op specifieke klachten zoals bijvoorbeeld omgaan met 

depressie.  
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MijnGGZWNB biedt ook een 

dagboekfunctie om te schrijven 

over wat jou bezighoudt en als 

tijdlijn van je activiteiten binnen 

het cliëntportaal. Je kunt hier 

notities plaatsen en deze eventueel delen met participanten 

en/of je hulpverlener, maar ook een gedachtenschema 

opstellen of je stemming aangeven door middel van smileys.   

Aan de slag 

Om te kunnen starten met de eHealth-behandelingen en de 

dagboekfunctie is toegang tot MijnGGZWNB noodzakelijk. In 

de folder ‘Cliëntenportaal MijnGGZWNB’ welke je op onze 

website www.ggzwnb.nl kunt vinden onder de algemene 

folders, lees je hoe je jezelf hiervoor kunt aanmelden.  

 

Zodra je toegang hebt tot MijnGGZWNB, kun 

je starten met de eHealthbehandelingen en 

je dagboek. Uitleg hierover vind je terug 

door de QR code hiernaast te scannen met je 

telefoon: MijnGGZWNB of via deze link: 

    youtu.be/3MT8gFh26Vw 

Vind je online werken aan je herstel nog moeilijk of heb je 

nog vragen, geen probleem! Onze ervaringsdeskundigen van 

het Cliëntservicepunt helpen je graag. Zij zijn bereikbaar via 

(0164) 287 111 of via clientservicepunt@ggzwnb.nl. Meer 

informatie over de bereikbaarheid vind je op de website.  

 

https://www.ggzwnb.nl/wp-content/uploads/2021/02/Folder-Algemeen-Clientenportaal-MijnGGZWNB.pdf
https://youtu.be/3MT8gFh26Vw
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Stichting Aanvullende 
Patiëntenzorg zet onze cliënten 
in het zonnetje 
Onze cliënten zijn in de bloemen gezet. De Stichting 

Aanvullende Patiëntenzorg van GGZ WNB (SAP) vond het na 

de moeilijke tijd van corona tijd voor een zonnige attentie om 

daarmee alle cliënten op te fleuren en hen te laten weten dat 

er aan ze gedacht wordt.  

We kijken gelukkig weer vooruit naar betere tijden met meer 

mogelijkheden voor iedereen. We danken Intratuin Halsteren 

voor de fijne samenwerking en het leveren van de prachtige 

en kleurrijke bloeiers! 
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BZW-team Roosendaal in de 
spotlight, wat doen zij zoal? 
Het BZW-team (begeleid zelfstandig wonen) biedt begeleiding 

en ondersteuning aan cliënten die zelfstandig wonen. Om 

zorg vanuit het BZW-team te krijgen is een WMO-indicatie 

nodig. Deze kan worden aangevraagd via het WMO-loket bij 

de gemeente. Er volgt dan een keukentafelgesprek met de 

WMO-consulente waarin in samenspraak bekeken wordt 

welke zorg passend is gezien de doelen van de client. De 

kwantiteit van de huisbezoeken is afhankelijk van de indicatie 

en de doelen die de client wil behalen.  

Je komt als cliënt in 

aanmerking voor individuele 

zorg en begeleiding vanuit 

het BZW-team wanneer er 

sprake is van psychiatrische 

aandoeningen die het 

sociaal en/of 

maatschappelijke functioneren beperken, en waarbij 

gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in 

zorgnetwerken nodig is. De individuele begeleiding vanuit het 

BZW- team richt zich op verschillende levensdomeinen zoals 

psychisch welzijn, wonen, dagstructurering, financiën en het 

sociaal netwerk. Wij streven ernaar dat men zoveel mogelijk 

zelf de regie neemt en behoud. Het BZW-team ondersteunt 

hierbij om de doelen die samen zijn opgesteld, te bereiken. 

Deze doelen worden vastgelegd in het begeleidingsplan 
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waarbij we uitgaan van mogelijkheden en datgene wat de 

cliënt belangrijk vindt; de herstelgerichte benadering.  

Wonen in het 

Theresiahofje 

Het Theresiahofje is voor 

inwoners van de 

gemeente Roosendaal 

die woonondersteuning 

nodig hebben. Bewoners 

huren rechtstreeks via 

Alwel en de zorg wordt geboden door GGZ WNB voor een 

maximale duur van 2 jaar. De begeleiding is op afstand en op 

afspraak. Beëindiging van de begeleiding (in wederzijds 

overleg, vanuit GGZ WNB of eenzijdig vanuit de bewoner) 

betekent eveneens een beëindiging van de 

huurovereenkomst met Alwel. Wonen in het Theresiahofje is 

voor bewoners die langere tijd stabiel zijn en klaar zijn voor 

een volgende stap met het uiteindelijk doel om zelfstandig te 

kunnen wonen. Het is belangrijk dat een bewoner zelf 

duidelijke hulpvragen heeft waar in de komende periode aan 

gewerkt gaat worden.  

Bij het Theresiahofje worden verschillende activiteiten 

aangeboden voor bewoners om op een laagdrempelige 

manier sociale contacten op te bouwen of om te werken aan 

een goede daginvulling/structuur. De activiteiten zijn gericht 

op het werken aan het herstelproces van de cliënten. De 

vraag rondom dagbesteding is individueel en wordt zo 

mogelijk op het aanbod op aangepast. Tevens is er een 

lotgenotengroep waar herkenning een belangrijk thema is.  

Na 2 jaar vindt er een eindevaluatie plaats met Alwel en komt 



 

11 

 

er vanuit Alwel een eenmalig aanbod voor een woning in 

gemeente Roosendaal, mits alles goed verlopen is qua 

begeleiding en wonen. Voor verdere vragen of aanmeldingen 

kan er contact opgenomen worden met het aanmeldteam via: 

aanmeldingen.woz.roosendaal@ggzwnb.nl. 

Wonen op de Damstraat 

De Damstraat is ontstaan 

uit een samenwerking 

tussen woningcorporatie 

Alwel en GGZ WNB. Op 

deze Begeleid Zelfstandig 

Wonen locatie (8 

eenpersoons- 

appartementen in het 

centrum van Roosendaal) krijg je begeleiding aangeboden 

door het team van BZW Roosendaal. We werken vanuit de 

herstelgerichte benadering. Je huurt rechtstreeks van Alwel 

voor een periode van maximaal 2 jaar. De begeleiding moet 

aangevraagd worden bij de WMO-gemeente Roosendaal.  

Wonen op de Damstraat is bedoeld voor cliënten die stabiel 

zijn in psychiatrisch functioneren en gemotiveerd zijn om 

volledig zelfstandig te gaan wonen. De verwijzer kan de cliënt 

aanmelden, de procedure hiervoor is terug te vinden op 

intranet. Hier is een folder te vinden over de Damstraat. 

 

 

 

mailto:aanmeldingen.woz.roosendaal@ggzwnb.nl
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Beperkte inzage in je dossier via 
MijnGGZWNB 

Vanaf heden is er voor iedereen van 16 jaar en ouder een 
nieuwe functie beschikbaar in MijnGGZWNB: inzage in je 
dossier. Vanaf deze datum kun je door op de ‘Dossier-tegel’ 
te klikken verschillende documenten in je dossier raadplegen.  

Er zijn verschillende soorten documenten inzichtelijk:  

• Brieven en andere correspondentie die we ook per 
post naar je hebben verstuurd; 

• Rapportage over de voortgang of afsluiting van je 
behandeling naar je huisarts; 

• Brieven en andere correspondentie met andere 
zorginstellingen of maatschappelijke organisaties. 

Je kunt de documenten raadplegen door op de tegel ‘Dossier’ 
te klikken. Er zijn drie categorieën waarin we de documenten 
verdeeld hebben: brieven, plannen en overige. Bij ieder 
document kun je zien wat het betreft, wanneer het 
geschreven is en door wie. Als je op het document klikt wordt 
het geopend. Als je dat wilt, kun je het opslaan.  

Op een later tijdstip zal de lijst met te raadplegen 
documenten worden uitgebreid met onder andere het 
Individueel Behandelplan en Signaleringsplan. Als dit gebeurt 
zullen we je hierover informeren.  

Vragen? 
Heb je vragen of zijn er zaken onduidelijk? Neem dan contact 
op met het Cliëntservicepunt.  

https://ggzwnb-acc.mymentality.nl/ggzwnb/informatie/servicepunt
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Update HerstelXL 
 

Sindskort zitten de 
ervaringsdeskundigen 
van HerstelXL in het 
Bedrijfsbureau op 
Landgoed Vrederust. 
Dit gebouw ligt achter 

de Ark en is niet te missen want er staat groot ‘Bedrijfsbureau 
op het gebouw. Kom eens langs en een kijkje bij ons nemen. 
 
HerstelXL heeft een leuk aanbod van herstelgroepen: 
 

• Positive Poetry 

• Herstelverhalen schrijven 

• Werken aan Herstel 

• Op Eigen Kracht 

• Back2You 

• Herstellen doe je zelf 
 

Er komen nog 2 nieuwe groepen aan die in ontwikkeling zijn. 
Naast de herstelgroepen hebben we ook 2 lotgenoten-
groepen: 
 

• Depressie 

• Bipolair en stemmingswisselingen 
 
De folders van onze groepen zijn te vinden op de website van 
GGZWNB onder informatie en dan folders en formulieren 
(kopje HerstelXL). Je kunt ook een papieren versie verkrijgen 
via het Bedrijfsbureau. 
 

https://www.ggzwnb.nl/informatie/folders-formulieren/
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Voor meer informatie, vragen, of voor een praatje, kom langs 
op ons kantoor of bel ons op (0164) - 28 99 88. Mailen kan 
ook: ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl. 
 
Cliëntservicepunt 
 

 
 
Ook het Clientservicepunt zit sindskort op 
het Bedrijfsbureau en is open op 
maandagochtend van 09.30 tot 12.30 uur. 
Op dinsdag, woensdag en donderdag van 
13.00 tot 16.00 uur op de Laan van 
Brabant. 
 

 
Voor vragen, opmerkingen of voor een praatje, kun je 
langskomen op ons punt, bellen naar (0164) - 28 77 71 of 
mailen naar clientservicepunt@ggzwnb.nl. 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:ervaringsdeskundigen@ggzwnb.nl
mailto:clientservicepunt@ggzwnb.nl
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Nieuwe plattegrond en 

kunstroute Landgoed Vrederust 

Wist je dat er op ons Landgoed Vrederust in Halsteren een 

kunstroute is? Maar liefst 27 kunstwerken en bijbehorende 

gedichten zijn hier te bekijken. Het thema van de kunstroute 

is ‘Gedicht in beeld’. Je treft onderweg bijzondere 

combinaties aan van beeldende kunst en dichtkunst. De 

gedichten hebben meestal een relatie met gevoelens en 

gedachten binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het 

merendeel is geschreven door (ex-)cliënten of medewerkers 

van GGZ WNB.  

Zeer de moeite waard om 

deze route een keer te 

lopen of te fietsen, je bent 

al gauw een paar uur 

onderweg. Ondertussen 

geniet je van de prachtige 

natuur die het landgoed te 

bieden heeft. 

De folder en bijbehorende plattegrond van de kunstroute zijn 

onlangs helemaal vernieuwd De route volgen is nu nog 

makkelijker en overzichtelijker geworden. Bij onze receptie 

aan de Hoofdlaan 8 is een exemplaar van de folder en 

plattegrond af te halen. Zelf printen of digitaal op de telefoon 

of tablet bekijken (milieuvriendelijk) kan natuurlijk ook. Op 

onze website www.ggzwnb.nl vind je de documenten in het 

nieuwsbericht wat geplaats is onder ‘Laatste nieuws’ (klik op 

‘Alle berichten’ om hem te vinden). 
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Blended werken ter onder- 

steuning van jouw herstel 

Blended werken heeft de toekomst en binnen GGZ WNB en 

GGZuidland zijn we hier al mee gestart. Door de inzet van 

blended werken geven we jou  de kans om nog actiever aan je 

herstel te werken. Maar wat is blended werken nu eigenlijk? 

Blended werken is een combinatie van fysiek en online 

behandelen. Blended hulpverlening zorgt voor een grotere 

interactiviteit en betrokkenheid van de cliënt bij hun 

zorgtraject. Online behandelen is onafhankelijk van tijd en 

ruimte en kan bijvoorbeeld gevolgd worden tijdens de 

wachttijd en/of tussen de behandelcontacten door. Het zorgt 

voor een continu proces van kleine stappen waar jij als cliënt 

de eigen regie over heeft. Je krijgt daardoor een meer 

prominentere rol in je herstelproces en bent actiever bezig 

met je behandeling.  

Hoe werkt dit bij GGZ WNB? 

Bij ons kun je blended werken via MijnGGZWNB. Via dit 

cliëntenportaal kun je online (zelfstandig of samen met de 

behandelaar) zelfhulpprogramma's volgen die je 

ondersteunen in jouw zorgtraject. Hier heb je zelf de regie 

over doordat je dit in je eigen tijd en op elk moment kunt 

doen. Ook kan je via MijnGGZWNB informatie delen en 

vragen stellen. 

Wil je meer weten over wat blended werken en MijnGGZWNB 

voor jou kan betekenen? Neem een kijkje op de pagina: 

mijn.ggzwnb.nl/toegang   

https://mijn.ggzwnb.nl/toegang
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Jaarbeeld 2020 

Ons jaarbeeld van 2020 is verschenen. Een mooie 

samenvatting van een spannend jaar. Kijk op onze 

website voor het complete jaarbeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ggzwnb.nl/jaarverslag-2020/
https://www.ggzwnb.nl/jaarverslag-2020/
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Koffiebekers met Roos van 

MijnGGZWNB 

Heb jij ze al gezien? Sinds een aantal weken zijn er op onze 
locaties nieuwe koffiebekers in gebruik. Op deze koffiebekers 
staat de vrolijke Roos van MijnGGZWNB. Roos verwelkomt je 
met een glimlach bij iedere koffieautomaat zodat ze dat 
kleine momentje net even gezelliger maakt.   

Daarnaast vraagt ze ook extra aandacht voor de voordelen die 
MijnGGZWNB voor jou als cliënt te bieden heeft. Ben je hier 
nog niet mee bekend, neem dan eens een kijkje op 
mijn.ggzwnb.nl/toegang.  

Ben je er al wel bekend mee, maar kun je nog wel wat extra 
ondersteuning gebruiken, neem dan contact op met 
het Cliëntservicepunt. Zij helpen je graag verder. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://mijn.ggzwnb.nl/toegang


 

19 

 

Inzet van cliënten bij Pompejus-

project Fort de Roovere 

In het jubileummagazine van Samen in de Regio, waar wij als 
GGZ WNB ook partner van zijn, is een mooi artikel 
gepubliceerd over het Pompejus-project bij Fort de Roovere. 
Hier hebben ook een aantal van onze cliënten aan mee 
gewerkt in het kader van dagbesteding. Een mooi symbool 
voor samenwerking en iets om trots op te zijn! Om het artikel 
te lezen, ga naar: http://www.sameninderegio.nl/magazine-
jubileum-uitgave of scan de QR-code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sameninderegio.nl/magazine-jubileum-uitgave
http://www.sameninderegio.nl/magazine-jubileum-uitgave
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Enquête: Hoe zou je GGZ WNB 

omschrijven? 

Welke woorden zou je gebruiken om GGZ WNB te 

omschrijven? Zogeheten kernwaarden. Wat past bij herstel 

ondersteunende zorg/eigen regie/anti-stigma? Zaken die 

voor ons belangrijk zijn. Denk aan woorden als open, 

transparant, energiek, innovatief, zorgzaam, etc. Alles mag, 

alles kan. Jij mag het roepen! 

Invullen van de enquête kost slechts een paar minuten. De 

enquête is anoniem en kan tot 18 oktober ingevuld en bij  

de Sprenge ingeleverd worden. Hier staat een doos waar de 

enquête in kan. 

Vul hieronder minimaal 1 en maximaal 5 woorden in om ons 

te omschrijven. Uitleg bij je gekozen kernwaarde is daarbij 

van belang. Een woord leeft pas als je daar betekenis aan 

geeft.  

Op de volgende pagina kun je je antwoord(en) invullen. Het 

antwoordvel kun je uit de TranspectPlus knippen of scheuren 

en bij de Sprenge inleveren.  

Dank voor je medewerking! 
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Antwoorden kernwaarden-enquête GGZ WNB  

Je antwoorden worden anoniem naar de afdeling 

Communicatie van GGZ WNB gestuurd. 

 

1. Ik vind het volgende woord bij GGZ WNB passen: 

Omdat: 

 

 

2. Ik vind het volgende woord bij GGZ WNB passen: 

  Omdat: 

 

 

3. Ik vind het volgende woord bij GGZ WNB passen: 

  Omdat: 

 

 

4. Ik vind het volgende woord bij GGZ WNB passen: 

  Omdat: 

 

 

5. Ik vind het volgende woord bij GGZ WNB passen: 

Omdat: 
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Brandweerkazerne heeft 
zorgbestemming gekregen 
De voormalige brandweerkazerne op Landgoed Vrederust is 
verkocht. Koper van het pand is Bosatelier ’t Wasven, een 
specialist in het aanbieden van dagbestedingsactiviteiten op 
het gebied van natuur, buitenleven en creativiteit.  

Zij gaan het historische pand uit 1927 nieuw leven inblazen en 
grootschalig renoveren tot moderne dagbestedingslocatie 
voor personen met o.a. een lichte vorm van dementie of niet 
aangeboren hersenletsel. 

Door de verkoop van de brandweerkazerne hebben wij als 
GGZ WNB weer een stap gezet in de richting van een 
ecologisch zorglandschap wat betekent dat we samen met 
andere organisaties werken en van elkaars expertise 
profiteren wat ten goede komt aan de zorg en de cliënten.  
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Wist je dat: 
 
• Je vanaf nu je herhaalrecepten voor medicijnen ook via 

MijnGGZWNB kunt aanvragen? 

• Klein Loo weer volledig open is? 

• Je bij restaurant de Sprenge weer terecht kunt voor 
lekkere broodjes?  

 
  

In de brievenbus 

Graag delen we bijzondere 

bijdragen van onze cliënten. Deze 

krijgen we wel eens doorgestuurd 

om op te nemen in de 

TranspectPlus, maar dat zou nog 

veel vaker mogen! Wil jij ook een 

bijdrage met ons delen? Stuur het 

ons dan toe.  

Een bijzondere bijdrage deze keer 

is het boek van Marian. Zij is cliënt 

bij ons geweest en heeft nu een boek geschreven waarin ze 

haar ervaringen door middel van poëzie deelt. Het boek heet 

‘Waar engelen verdwijnen in verwondering - Rouwen en 

leven’ en is via Boekscout.nl te bestellen voor 

geïnteresseerden (let op, er zitten kosten aan verbonden): 

In haar jongere jaren verloor Marian haar zus. Ze viel in een 

depressie die haar leven op zijn kop zette. Het leven gaat door 

tot plots op late leeftijd haar man en jongste zoon overlijden. 
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De grond onder haar voeten valt weg. Dan is daar het 

vertrouwde papier... Haar emoties vormen zich tot poëzie. Het 

leven gaat door in het niemandsland van de dood. 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij ook een mooi gedicht, kunstwerk, tekening, foto, blog, 

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.  
 
 
 
 
 

 
Uit het boek van Marian 

 

Ik laat mijn tranen vloeien. 
Ze worden een rivier. 
Daar ga ik dan op roeien 
en breng je terug naar hier. 

 

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


 

28 

 

De Familieraad zoekt nog steeds 
leden, Ken jij de juiste kandidaat? 

 
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 

onderwerpen 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 
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33 

 

Kleurplaat 
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Kerkdiensten in de Ark  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege corona geldt: Iedereen, tot een maximum van 30 

cliënten is welkom bij de diensten. Je hoeft je niet aan te 

melden. Wel wordt iedereen bij binnenkomst verplicht 

geregistreerd. We houden nog afstand en bij binnenkomst en 

bij het naar buitengaan wordt iedereen verzocht de handen 

te desinfecteren. Voor iedereen geldt: alleen komen als je 

symptoomvrij bent! 

Op de volgende pagina’s volgt voor de komende maanden 

een overzicht van de kerkdiensten. 
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Overzicht van gezamenlijke kerkdiensten 

Deze vinden elke zondag plaats (mits anders aangegeven) en 

beginnen om 10.45 uur. 

➢ ► 19 september 2021 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord, gebed en vrede 

Muziek: Kees Droogers/Rob Durand  

➢ 26 september 2021 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord, gebed en vrede 

Muziek: Mariëlle Klavers-Wessels/Henk en Annemieke 

➢ 3 oktober 2021 
Voorganger: Zr. Paula Friskes 

Viering:  Woord, gebed en vrede 

Muziek: Dirk Uijl/Jan Verswijveren 

➢ 10 oktober 2021 
Voorganger: Zr. Paula Friskes  

Viering:  Woord, gebed en vrede 

Muziek: Rene Reijpert 

➢ 17 oktober 2021 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord, gebed en vrede 

Muziek: Kees Droogers/Rob Durand 

➢ 24 oktober 2021 
Voorganger: Ineke Lamers 

Viering:  Woord, gebed en vrede 

Muziek: Jan Verswijveren 
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➢ 31 oktober 2021 (wintertijd gaat in!) 
Voorganger: Ds. Willem Vermeulen 

Viering:  Woord, gebed en vrede  

Muziek: Rene Reijpert 

➢ 7 november 2021 - Gedachtenisviering/Allerzielen 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord, gebed en vrede  

Muziek: Dirk Uijl / Jan Verswijveren 

➢ 14 november 2021 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord, gebed en vrede 

Muziek: René Reijpert 

➢ 21 november 2021 
Voorganger: Ds. Ruud Jellema 

Viering:  Woord, gebed en vrede 

Muziek: Mariëlle Klavers-Wessels 
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Voor jou 

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 januari 2022. 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. 


