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PARTICIPATIEPROJECTEN BELANGRIJKER DAN OOIT!
In Nederland is de afgelopen tientallen jaren het aantal cliënten in de ggz harder
gegroeid dan de bevolking. Dat aantal neemt ook nog steeds toe. Naar schatting
kampen nu zo’n 500 tot 1500 per 100.000 inwoners met langdurige psychische
problemen. Nederland kent in vergelijking met andere landen nog veel
psychiatrische bedden, maar die worden beperkt. Dat betekent dat meer mensen
met psychische problemen aangewezen zijn op ambulante zorg en
maatschappelijke ondersteuning. In vergelijking met landen als Denemarken en

Activiteiten Inloophuis 2012
08-01 Nieuwjaarsborrel
30-03 Disco/jubileum Joost
09-04 Paasbrunch
05-05 Bingo
12-05 Burgers Zoo
23-06 BBQ (felice)

Engeland geeft Nederland echter nog weinig prioriteit aan maatschappelijke
ondersteuning en sociale inclusie van (ex-)psychiatrische patiënten. Deze
gegevens uit de GGZ-Trendrapportages van het bekende Trimbos-instituut
maken duidelijk dat initiatieven als het Inloophuis Psychiatrie en GGz
Informatiepunt hard nodig zijn. Ook al bestaat het Inloophuis Psychiatrie al
30 jaar, het vervult zo nog steeds een voorbeeldfunctie voor de opvang van
(ex-)psychiatrische patiënten. En dat geldt ook voor de participatie van
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers in het GGz Informatiepunt. Daar kunnen
de gemeente Leiden en de regio Holland Rijnland hun voordeel mee doen nu in

18-07 BBQ

de komende jaren er steeds meer ggz-taken bij gemeentes komen te liggen.

Elke maand: filmavond en vanaf november
elke maand vrouwenavond

28-07 Strandwandeling
22/23-09 Kunst uit de Buurt
19-11 1e Vrouwenavond
02-12 Sintbingo
26-12 Kerstmaaltijd
31-12 Oliebollenavond

voor meer informatie:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
Openingstijden GGz Informatiepunt:
ma t/m do 10.00 - 14.00.

VANUIT HET BESTUUR

Openingstijden Inloophuis:
di t/m za 19.30 - 22.30, zo 16.00 - 19.00.

In 2012 hebben Stichting Inloophuis Psychiatrie en Stichting GGz Informatiepunt
Holland Rijnland op volle kracht allerlei initiatieven kunnen ontplooien, nadat 2011
in het teken stond van de verhuizing naar de Hooigracht. In het Inloophuis Psychiatrie is onder meer een succesvolle
maandelijkse vrouwenavond van start gegaan, terwijl het GGz Informatiepunt een drukbezocht symposium over
arbeidsre-integratie voor mensen met psychische problematiek belegde. Het aantreden van Claudia Schreurs, het werk van
Juliette Dryburch en de volledige terugkomst van Hester Karssen op het GGz Informatiepunt gaven nog een extra impuls.
Voor het gezamenlijke bestuur van de beide stichtingen bleef in 2012 de verhuizing door de financiële afwikkeling en de
voortslepende vochtproblematiek de nodige energie vergen. Daarnaast moest het bestuur ook afscheid nemen van
vrijwilligersvertegenwoordiger Maaike van Delft, penningmeester Olaf van Vliet en algemeen lid Peter Vader. Hun inbreng
zal gemist worden. Gelukkig zijn er met achtereenvolgens Charlotte Flierboom, Erwin Tak en Harry Kokhuis goede
vervangers gevonden. In zijn nieuwe samenstelling is het bestuur begonnen nieuwe beleidsvisies voor beide stichtingen te
ontwikkelen. In de ggz is immers van alles in beweging, van de financiering en organisatie van de dagbesteding tot de
verdere vermaatschappelijking van de ggz. In de loop van 2013 presenteert het bestuur de visies.

JAARREKENING
2012 was voor de penningmeester en accountant een lastig jaar vol met incidentele en structurele verhuiskosten. Maar
buiten deze bijzondere omstandigheden sloten het Inloophuis en GGz Informatiepunt financieel positief af.
De jaarrekeningen zijn te bekijken en te downloaden op onze websites.
www.inloophuis-psychiatrie.nl/nieuws
www.ggz-informatiepunt.nl/nieuws
Voor meer informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met info@ggz-informatiepunt.nl of 071-5147420
Wenst u geen emails meer van ons te ontvangen klik dan hier of stuur een email naar: info@ggz-informatiepunt.nl
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GGZ INFORMATIEPUNT
Naast de vele vragen over adressen en telefoonnummers van instanties
behandelden de vrijwilligers van het GGz Informatiepunt 143 inhoudelijke vragen.
Tevens werd er in 2012 gestart met een
formulierenspreekuur op de donderdag
Met het aantrekken van een nieuwe
voorlichter werd er een flinke impuls
gegeven aan de externe activiteiten (zie
hiernaast voor een kort overzichtje).
Sinds september 2012 is er ook een
social media vrijwilliger actief voor het
Informatiepunt. Mede hierdoor zijn de
bezoekersaantallen op de website
gestegen van een kleine 500 naar 1200
unieke bezoekers per maand.

Activiteiten Informatiepunt 2012
19-01 Voorlichting ROC
30-01 Voorlichting Sensoor
20-02 Voorlichting GGZ Informatiepunt Delft
27-03 Bijeenkomst Week van de Psychiatrie
30-03 Bijeenkomst Ervaringsdeskundigheid
20-04 Gastles Hogeschool Leiden
23-04 Gastles Hogeschool Leiden
08-06 Informatiemarkt FSW
08-06 Voorlichting Client Centraal
12-06 Voorlichting slaapstoornissen
29-06 Peurbakken (Informatie)markt
18-06 Voorlichting ID-college
09-07 Werfpop Informatiemarkt
14-07 El Cid, Informatiemarkt
28-08 Vroegherkenning Psychose
13-9 Voorlichting Autisme
10-10 Landelijke dag Psychische Gezondheid
01-11 Symposium “Een duwtje in de Rug”
08-11 Voorlichting ID-college (2x)
22-11 Gastles “Samen Participeren”, JSO
11-12 Vroegherkenning Psychose

EEN DUWTJE IN DE RUG
Het GGz Informatiepunt Holland Rijnland
organiseerde op 1 november 2012 een succesvol
symposium over re-integratie vanuit de geestelijke
gezondheidszorg naar betaald of onbetaald werk.
Het symposium werd gehouden in het Leidse
Volkhuis aan de Apothekersdijk.
Ruim 100 geïnteresseerden, zowel ervaringsdeskundigen als ambtenaren,
beleidsmedewerkers, hulpverleners en werkgevers, wisten hun weg naar het
Leidse Volkshuis te vinden.

17-12 Vroegherkenning Psychose
In december 5 voorlichtingen bij
Hogeschool Leiden, Psychopathologie
voor meer informatie:
www.inloophuis-psychiatrie.nl
www.ggz-informatiepunt.nl

INLOOPHUIS PSYCHIATRIE
Het Inloophuis beleefde een rustig jaar. Iedereen kon zo op een prettige
manier wennen aan de nieuwe ruimte.
Het bezoekersaantal bleef zo ongeveer gelijk aan dat van 2011. De
tendens van de wat grotere verschillen per avond zette wel door. Op
de ene avond 25 bezoekers en een dag later 50 bezoekers.
Het uitje naar Burgers Zoo in Arnhem was een groot succes. Ook de
traditionele barbecue, strandwandeling en bingo’s waren druk bezocht
en erg geslaagd. Naast de maandelijkse filmavond werd er in 2012
gestart met een maandelijkse vrouwenavond.
Voor meer informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met info@ggz-informatiepunt.nl of 071-5147420
Wenst u geen emails meer van ons te ontvangen klik dan hier of stuur een email naar: info@ggz-informatiepunt.nl

