Stichting Labyrint-in Perspectief
Eindhoven en Omstreken
Jaarverslag 2017
De stichting stelt zich ten doel te bevorderen dat de situatie van
familieleden en directbetrokkenen (waaronder mantelzorgers) van
psychiatrische patiënten, alsmede die van patiënten zelf, leefbaar is,
zowel individueel als sociaal en maatschappelijk, en voorts al hetgeen in
de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
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Voorwoord jaarverslag 2017
In het afgelopen jaar heeft LiP minder van zich laten spreken dan voorheen. Zo
waren er geen thema-avonden en verscheen er slechts 1 nieuwsbrief. Door de
lange afwezigheid van Jacques Nijenhuis, onze vice-voorzitter en
kantoormanager, stagneerde de voortgang. Jacques was voor ons een
belangrijke steunpilaar in het reilen en zeilen van onze organisatie en zijn
langdurige afwezigheid stelde ons voor de nodige problemen.
Aan de samenwerking tussen Labyrint~in Perspectief Eindhoven e.o. en Jacques
Nijenhuis is inmiddels een einde gekomen. Jacques is helaas niet meer in staat
om zijn werkzaamheden voor onze stichting naar behoren te vervullen. Het is
erg spijtig dat aan onze jarenlange relatie met Jacques op deze manier een
einde moet komen, maar wij hopen voor hem dat dit zijn genezingsproces zal
bespoedigen.
Jacques is voor Labyrint~in Perspectief Eindhoven e.o. van grote waarde
geweest. Dankzij zijn inzet en betrokkenheid heeft onze organisatie steeds een
prominente rol weten te vervullen voor de naasten van patiënten met
psychische/psychiatrische problemen. Als vrijwilliger was hij vrijwel fulltime
actief, waardoor hij zijn stempel wist te drukken op tal van activiteiten van
onze stichting. Wij zijn grote dank aan hem verschuldigd en wij denken terug
aan een prachtige tijd waarin wij samen veel werk hebben verzet.
De taken van Jacques zullen worden overgenomen door de overige
bestuursleden. Wij hopen de draad weer volledig op te pakken en verder te
bouwen aan een gezonde organisatie. Wij hebben er vertrouwen in dat wij ook
in de toekomst van waarde kunnen zijn voor onze achterban en op een goede
manier kunnen blijven samenwerken met onze relaties. Wij hebben onze
relaties van deze ontwikkeling per brief op de hoogte gesteld.
Het verslagjaar werd ook gekenmerkt door enkele positieve ontwikkelingen. Zo
waren er de verschillende Psysalons die in samenwerking met andere partijen
zijn georganiseerd in gemeenten binnen ons werkgebied. Ook de oprichting
van Groeirijk is van belang. Deze nieuwe organisatie binnen GGzE is opgericht
om de belangen van cliënten en van naasten beter te behartigen. De
samenwerking van onze organisatie met Groeirijk is op zich prima maar
vooralsnog is er te weinig zichtbaar op het gebied van naastenbetrokkenheid.
Tenslotte is het verheugend dat de samenwerking tussen de familieorganisaties
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Ypsilon, Naasten voor Naasten, VMDB en ons, goed van de grond is gekomen.
Er wordt in goede harmonie gezamenlijk opgetrokken bij belangrijke
onderwerpen.
Paul Schalken, voorzitter

Gespreksgroepen
Op 1 januari waren er twee doorlopende gespreksgroepen: een groep met
ouders-van en een groep met partners-van. De ‘oudergroep’ bestond uit 9
leden. Dit aantal bleef het gehele jaar constant.
De partnergroep startte met 4 deelnemers. In de loop van het jaar groeide het
aantal naar 9, maar na de zomervakantie kwamen er maar 4 terug en met een
aantal van drie deelnemers werd het jaar afgesloten. Bij de doorlopende
groepen bestaat de mogelijkheid om gedurende drie avonden te ervaren of
deze gespreksgroep aan de verwachtingen voldoet. Dit is de voornaamste
reden van het verloop in de partnergroep. Veel deelnemers uit de oudergroep
maken al jaren deel uit van deze groep. Zij geven aan dat dit voor hen de enige
gelegenheid is waar zij over hun situatie kunnen praten. Degenen die stopten
deden dit wegens ziekte of omdat ze zelf verder konden.

Borderlinegroep: Dit is een kortdurende groep (10 X). Deze groep was in
november 2015 gestart en had op 1 januari 4 deelnemers, waarvan er in april
nog 1 afhaakte. Besloten werd om in september de groep alsnog open te
stellen voor nieuwe deelnemers. Dit had echter niet het verwachte effect, want
het verloop was dusdanig dat er eind 2016 nog maar twee personen over
waren.

De gespreksgroepbegeleiders van alle groepen houden gezamenlijk 5 keer per
jaar een intervisiebijeenkomst. Zij worden daarin begeleid door een kerkelijk
werker van de Protestantse kerk in Nuenen. Deze laatste is zelf ook
ervaringsdeskundige.
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Telefonische ondersteuning

De landelijke stichting Labyrint~In Perspectief kent een telefonische hulplijn
(THL). Eén vrijwilliger van Labyrint~In Perspectief Eindhoven werkt mee in het
telefoonteam en is wekelijks één dagdeel beschikbaar om de telefoon te
beantwoorden voor hulpvragen vanuit het hele land.
Eén vrijwilliger van LIP Eindhoven is 7 dagen per week bereikbaar voor
telefonische hulpvragen en voor het verstrekken van informatie over de
gespreksgroepen.
Beide vrijwilligers namen in 2017 deel aan de werkdagen en trainingen die door
de landelijke stichting werden georganiseerd.

Thema-avonden
Zoals reeds vermeld werd in het voorwoord van de voorzitter werd er geen
thema-avond gerealiseerd. Dit betekent niet dat er op dit gebied geen werk
werd verzet. De werkgroep slaagde er in, nu zonder Jacques Nijenhuis, de
gehele praktische organisatie, met sprekers, ervaringsdeskundigen , huur
ruimte enz. rond te krijgen maar blijkbaar liep het fout bij de PR want zelfs met
het onderwerp ”Borderline”, normaliter goed voor een flinke opkomst, moest
de geplande avond worden afgezegd wegens te weinig aanmeldingen.
Inmiddels laat begin 2018 zien dat de inspanningen van de werkgroep niet
vergeefs zijn geweest.

AHC (Acute Hulp bij Crises)
Labyrint~In Perspectief Eindhoven e.o. neemt deel aan het overleg m.b.t.
Acute Hulp bij Crises. Het AHC is momenteel wat betreft de frequentie van het
overleg terug gebracht tot 2x per jaar.
Aan het overleg wordt deelgenomen door:
Lumens/Coördinator (voorzitter) NEOS Jeugdzorg Politie/Relatiebeheerder
Labyrint~in Perspectief Gemeente/Beleidsadviseur Veilig Thuis
GGzE crisisdienst
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Doel van het overleg is:
- uitwisselen van ontwikkelingen
- Feeling met elkaar houden
- Afstemming om operationeel zaken aan te pakken
- Casuïstiek

FACT (FLexible Assertive Community Treatment)
Eén van de bestuurders participeert in de klankbordgroep van het FACT team
van GGzE en vertegenwoordigt, samen met leden van Ypsilon, daarin de
naastbetrokkenen. In deze klankbordgroep worden knelpunten en
veranderingen binnen FACT samen met cliënten, hulpverleners en
naastbetrokkenen besproken. De klankbordgroep is in het jaar 2017 drie keer
bijeen geweest.

Kantoor
De kantoorwerkzaamheden in 2017 zijn sterk beïnvloed door de afwezigheid,
en tenslotte, het afscheid van Jacques Nijenhuis. Zijn assistent Shurenda Maria
heeft de taken moeten overnemen zonder dat er enige overdracht heeft
plaatsgevonden. Daar kwam bij dat Jacques veel zaken in eigen beheer hield.
Met hulp van Nico Droog, die één dagdeel me op kantoor aanwezig was, is er 1
nieuwsbrief gemaakt en verspreid en zijn er alsnog incasso’s naar de donateurs
verstuurd.
Door praktische problemen als het ontberen van een bankpasje is het nog niet
gelukt het gehele financiële beheer over te nemen. De penningmeester heeft
o.a. de bankoverschrijvingen moeten verrichten.
Ook door praktische problemen is het nog niet gelukt de nieuwe versie van de
website in de lucht te krijgen.
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