Verslag Activiteiten Trialoog (10.10.2014)
Het jaar 2013 is redelijk succesvol verlopen. Het jaarplan 2013 is grotendeels uitgevoerd en de plannen
zijn voor een aanzienlijk deel gerealiseerd.

1. Ontwikkeling regionale Familie steunpunten Mantelzorg GGZ
In 2013 is vanuit Ypsilon regio Breda verder gewerkt aan de totstandkoming van een regionaal
familiesteunpunt Mantelzorg GGZ. Helaas is de gezamelijke subsidie aanvraag van Stib (Steunpunt
informele zorg Breda), ZET, GGZ Breburg, Indigo, en Trialoog – Ypsilon hiervoor bij de gemeente Breda
om in 2014 een bredere opzet van dergelijk steunpunt mogelijk te maken wederom niet toegekend. Naast
deze subsidie aanvraag is vanuit Ypsilon regio Breda (Jan van Kouwen) in 2013 verder gewerkt aan het
enthousiasmeren van nieuwe mensen voor dit initiatief. Een nevendoel het Breda project is om
familieleden actief te maken in het werk voor elkaar. In dit project is intensief samengewerkt met: BRIZ
(Brabantse Raad voor Informele Zorg), platform Mantelzorg Westelijk-Noord Brabant, Stib (Steunpunt
informele zorg Breda), ZET, GGZ Breburg en de Stichting Info-Méér.
Onderzoek HOOM (Oosterhout)
Vanuit Trialoog is geparticipeerd in het onderzoek naar de situatie m.b.t. Mantelzorg GGZ in Oosterhout,
afstudeer opdracht opleiding Maatschappelijk Werk van de Avans Hogeschool (’s Hertogenbosch in
opdracht van HOOM) (mei 2013) ; de resultaten van dit onderzoek zijn door de betrokken studentes
verder gepresenteerd op een openbare bijeenkomst georganiseerd door Ypsilon regio Breda in
samenwerking met Info-Méér op 19 november 2013. Daarnaast zijn de resultaten van het onderzoek
gepresenteerd tijdens een algemene ledenvergadering van Trialoog in september 2013.
Ook is vanuit Trialoog deelgenomen aan een afstudeer onderzoek van twee studentes van Hogeschool
Inholland (opleiding Sociaal Pedagogische Dienstverlening) bij mantelzorgers GGZ in de regio Eindhoven
(GGZ-E) [periode jan –maart ] en Westelijk Noord Brabant [maart –april].
Daarnaast in een vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het tot stand brengen van een
familiesteunpunt Mantelzorg GGZ in de regio Eindhoven (contacten gelegd met Binnen, GGD (steunpunt
informele zorg), gemeente Eindhoven [periode jan-maart]
Ook zijn eerste contacten gelegd over Mantelzorg GGZ in regio Oost Brabant (gemeente Bernheze)
(september). In de GGZ regio Westelijk Noord Brabant zijn verdere contacten gelegd
met HOOM) [maart –april].

2. Wonen en Het door-ontwikkelen van woonvormen
Op 31 december 2012 is de akte van oprichting van de Vereniging Het Wooninitiatief gepasseerd bij de
notaris. Oprichters zijn de stichting Chapeau Woonkringen en de Vereniging Trialoog. In 2013 zijn de
eerste initiatieven ondernomen om nieuwe Chapeau Woonkringen op diverse plaatsen in Nederland te
realiseren. Na de presentatie van het Chapeau-model op een landelijke studiedag van Ypsilon, de
familievereniging van naasten met een een EPA, zijn er veel positieve reacties en melden zich allerlei
Ypsilon-afdelingen zich aan. Daarom is een aparte vereniging in het leven geroepen die de ontwikkeling
van nieuwe Chapeau Woonkringen op professionele wijze vorm kan geven. De Stichting Chapeau
Woonkringen beperkt zich het bewaken van de continuïteit en de kwaliteit van de nieuwe woonkringen.
De Stichting Chapeau Woonkringen gaat tevens als kenniscentrum functioneren.
De middelen die Trialoog in 2012 ter beschikking stelde voor het project Wonen bleken ontoereikend zijn
voor een uitbouw van het aantal Chapeau-woonkringen. Ypsilon - Trialoog schrijft eind 2012 dan ook
rode cijfers. Dat probleem is voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant.
Deze verstrekt de startsubsidie van € 15.000,- om de initiatieven te kunnen ontplooien.
Er is vanaf dat moment veel tijd gestoken in de verspreiding van het Chapeau Woonkringen-concept via
presentaties, bezoeken en website.
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Dat heeft er toe geleid dat er op meerdere plaatsen nieuwe initiatieven zijn ontplooid.
Dit heeft geresulteerd in de oprichting van nieuwe Chapeau Woonkring-stichtingen in Tilburg, Heusden,
Geldermalsen (vanuit bestaande stichting LingeErf) en Haarlemmermeer. Tevens zijn er relaties gelegd
met Buro3O, en Autistmetotaal in resp. Rosmalen en Helmond. Er zijn daarnaast besprekingen gevoerd
met onder meer de GGZ-instelling Yulius in Dordrecht en de Woningcorporatie Poort6 in Gorinchem.
Veel van de kosten zijn gemaakt om de notariskosten te voldoen voor de oprichting van de Vereniging
Het Wooninitiatief en de genoemde Chapeau Woonkringen. Tevens is een antikraakpand betrokken om
een vergaderruimte te creëeren en geïnteresseerde besturen te ontvangen. Het huren van een antikraakpand blijkt goedkoper dan steeds vergaderruimte huren.
De ontwikkelingen lijken hoopvol. Steeds blijkt echter dat woningcorporaties en gemeenten een
afwachtende houding aannemen. Dit is onder meer te wijten aan de onduidelijkheden die er bij
gemeenten bestaan over de financiering van de Wmo en de beperkte financiële armslag van
woningcorporaties. (zie ook jaarverslag van de vereniging het Wooninitiatief over 2013) (zie website Het
Wooninitiatief).
In het najaar heeft de Stichting STIGG uit Eindhoven zich bij Chapeau Woonkringen aangemeld met het
verzoek haar bij te staan in het tot stand brengen van een woonvoorziening in de regio Eindhoven,
waarbij deze stichting overweegt zich definitief bij Chapeau Woonkringen aan te sluiten.

3. Windroos-IPS
Op 16 januari 2013 heeft de in 2012 uitgevoerde verkenning van Trialoog er toe geleid dat er een
conferentie gehouden is over IPS en de Windroos. Daarvoor zijn naast leden van Trialoog ook
uitgenodigd: reïntegratie-deskundigen uit de GGZ, gemeente-ambtenaren en professionals van UWV en
Sociale Diensten, die zich bezig houden met reïntegratie. Het was een groot probleem om deze mensen
te interesseren. Allereerst is Trialoog een onbekende organisatie voor gemeenten en reintegratiebedrijven, bovendien bleek het weer een grote spelbreker. Het treinverkeer werd sterk gestremd
door sneeuw. Er waren desondanks meer dan twintig mensen aanwezig.
De conclusie van de aanwezigen was dat op regionaal niveau de volgende stappen gezet zouden
moeten worden. De regionale spelers zouden moeten gaan samenwerken om IPS en de Windroos tot
een succes te maken.
De conferentie leverde ook nieuwe informatie op:

-

GGZ-instellingen waren bezig meer aandacht te geven aan de behandeling van eerste psychosen.
Men zag daar in dat vroege interventies bij mensen met een eerste psychose winst op zou kunnen
leveren. Er waren op diverse plaatsen in N-Brabant VIP-teams (Vroege Interventie bij Psychose) in het
leven geroepen.
Ook binnen de bestaande re-integratiebedrijven wordt anders gewerkt dan in het verleden. Nu tracht
men eerst een contact tussen werkloze en ondernemer te bewerkstelligen, om vervolgend de nodige
scholing en begeleiding aan de werkloze te geven. Het blijkt een succesvolle methode te zijn.

Nieuw is ook dat de re-integratie aanpakken van de geestelijke gezondheid sterk gericht zijn op eigen
organisaties, zoals de WsW-bedrijven. Het is de moeite waard
om uit te zoeken of er tussen GGZ , UWV en ander re-integratiebedrijven beter gebruik gemaakt kan
worden van elkaars expertise.
De GGZ-instellingen gaan in toenemende mate over op het werken in Fact-teams. Dat zijn
multidisciplinaire teams die in een ambulante setting de behandeling, de (woon- ) begeleiding en de
begeleiding naar arbeid of andere dagbesteding verzorgen.
Het bleek een hele klus om op regionaal niveau de partners bij elkaar te krijgen. Trialoog is op bezoek
geweest bij GGZ-E en bij GGZ Breburg. Bij deze laatste gaf men aan met de IPS-methode te werken en
op een Windroos-achtige manier jongeren op te vangen. Wel bleek dat men nog niet IPS-gecertificeerd te
zijn. Over de resultaten van de Windroos-achtige aanpak kon men geen resultaten leveren. Er was wel
gestart met VIP-teams.
Bij Reinier van Arkel past men geen IPS toe, heeft men wel een VIP-team. Een andere organisatie
(Buro3O), gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van mensen met autisme paste wel de
Windroos-methode toe.
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Bij GGZ-Oost-Brabant past men wel IPS toe, maar er zijn geen VIP-team en geen Windroos-aanpak. Reintegratie wordt gestimuleerd via Fact-teams.
De verder samenwerking met de Windroos stagneerde door een aantal factoren:
- De contactpersoon van de Windroos kreeg te maken met een ernstige ziekte van de naaste. Het duurde
geruime tijd voor er een interim-manager de plaats overnam.
- De Windroos ging zich heroriënteren op haar strategie vanwege alle veranderingen die op de GGZ
afkwamen. Dat heeft geen wijziging van strategie opgeleverd.
- Een onderzoek van het Trimbosch-instituut bevestigde de goede resultaten van een onderzoek in 2006
niet.
Trialoog is tevreden dat zij een bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkelingen:

-

Trialoog heeft bij alle GGZ-en het belang van toepassing van de IPS-methodiek onder de aandacht
gebracht:
Trialoog heeft bij een aantal GGZ-instellingen het belang van een Windroos-achtige werkwijze onder
de aandacht kunnen brengen. Mede door de komst van VIP-teams en Fact-teams wordt deze aanpak
bevorderd.

Er blijft echter ook een aantal zorgen:
- Het is dringen om de schaarse middelen op regionaal niveau. Het is de vraag of er voldoende
gedifferentieerd aanbod zal blijven bestaan voor alle typen GGZ-cliënten;
- Het is de vraag of het gesloten circuit van hulpverlening door de GGZ-instellingen vernieuwd wordt door
de inbreng van ander re-integratie-instellingen.
Trialoog heeft parallel aan dit project een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden die in twee
woonvormen worden gerealiseerd bij het bevorderen van de maatschappelijke participatie. Dit rapport is
beschikbaar.
De conclusie van Trialoog is dat, gezien de ontwikkelingen die op dit moment ten aanzien van de
transities plaats vinden, er door Trialoog op regionaal niveau geïnvesteerd gaat worden in een breed
dekkend aanbod voor mensen met EPA. Het organiseren van een of meerdere Windroos-instellingen in
Noord-Brabant lijkt niet wenselijk. De koers is om op regionaal niveau wel zorg te dragen dat voor
jongvolwassenen met een eerste psychose in elke regio een aanbod wordt gerealiseerd voor mensen
met en EPA.
Uiteraard zal Trialoog het IPS-model blijven promoten en de samenwerking tussen re-integratieinstellingen en –bedrijven.

4. Zorgboerderijen
In 2013 is het project Zorgboerderij [ Onderzoek naar mogelijk aanbod van zorgboerderijen voor mensen
met psychiatrische problematiek en verdere ontwikkeling van het concept] afgerond. Het blijkt een
doodlopende weg. De zorgboerderijen zijn verenigd in een koepel onder de vleugels van de ZLTO. De
ZLTO raakte het afgelopen jaar in de problemen omdat hun commerciële activiteiten zware verliezen
leden en een derde van het personeel werd ontslagen. Daarmee is de animo voor nieuwe activiteiten
op dit moment gering. Er zijn veel contacten gelegd die later mogelijk wel tot gezamelijke activiteiten
kunnen leiden.

5. Er is in 2013 geen provinciale dag georganiseerd.
6. Deskundigheidsbevordering / bestuurlijke situatie.
De scholing en ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid heeft weinig aandacht gekregen en zal in het
komend jaar verdere aandacht moeten krijgen. Wel hebben twee leden van het dagelijks bestuur deel
genomen aan het provinciaal netwerkoverleg [onderdeel van Transitie Netwerken; programma Nieuwe
Einders, project Zorginnovatie en Zorgeconomie] waarin de ‘agenda van Brabant’ vorm gegeven dient te
worden. Daaruit is het project familie voor familie voortgekomen, waarin samen met andere organisaties
[Briz,PG-raad, KZE] gewerkt wordt aan een trainingstraject voor familie-ervaringsdeskundigheid.
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Ook hebben twee leden van het dagelijks bestuur deel genomen aan de activiteiten rond Brabant Lab en
waar mogelijk ook geparticipeert in de Leefbaarheidsbijeenkomsten in de provincie.
De bestuurlijke situatie is op sommige plaatsen zorgelijk. Daarom hebben 2 leden van het Dagelijks
bestuur bestuurstaken op zich genomen in de afdelingen Oss en Westelijk Noord-Brabant.

7. Samenvatting van en toelichting op het financieel verslag 2013 (Trialoog).
In 2013 is een scheiding gemaakt tussen de activiteiten van de Stichting Samenwerkingsverband Ypsilon Brabant
(Ypsilon Brabant) en de vereniging Trialoog. Het financieel verslag 2013 voor de Vereniging Trialoog is opgesteld
door Van Tilburg Accountancy & Advies uit Best (dit verslag is beschikbaar). Hier volgt een korte samenvatting
van de belangrijkste resultaten en een toelichting ontleend aan dit financieel verslag (zoals vastgesteld in de
bestuursvergadering van 30.6.2014)
In 2013 ontving Ypsilon Brabant / Trialoog van de provincie Noord Brabant via Zet een netwerksubsidie van 500
uur [voor het kunnen inzetten van Zet adviseurs; tarief ca € 108 per uur) via een relatiekaart overeenkomst (deze
relatiekaart overeenkomst is beschikbaar, doch niet toegevoegd). Daarnaast had Trialoog voor 2013 een activiteiten
subsidie via Zorgbelang en de provincie Brabant van € 25.000,-

Staat van baten en lasten over 2013 (In Euro’s)
BEGROOT
2013

WERKELIJK
2013

VERSCHIL
2013

25.000

25.000

8.757

- 8.757

11.175
4.560
435

- 11.175
- 4.560
- 435

Baten
Baten
Lasten
Project Familie
Steunpunten Mantelzorg
Project Wonen
Project Windroos / IPS
Project Deskundigheidsbevordering
Project Zorgboerderijen
Algemene kosten

Exploitatieresultaat

90

-

90

3.833

-

3.833

28.850
- 3.850

- 28.850
- 3.850

Vastgesteld door het Dagelijks bestuur van Trialoog.
10.10.2014.
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