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1. ALGEMEEN JAARVERSLAG OVER 2017
Het afgelopen jaar zijn er verschillende nieuwe ontwikkelingen geweest.
We hebben ons met name gericht op
A. het versterken en uitbreiden van ons netwerk
B. het aantrekken van nieuwe vrijwilligers
C. het voorbereiden van een studiemiddag
A. Het versterken en uitbreiden van ons netwerk
Versterking en uitbreiding van ons netwerk heeft het afgelopen jaar geresulteerd
in contacten en samenwerking met voornamelijk drie organisaties/instellingen.
1.Er is een samenwerking op gang gekomen met Overstag Uitvoering, een
organisatie die steun biedt aan probleemjongeren van 17 tot 25 jaar uit
Groningen.
2.We zijn langs geweest bij Humanitas DMH ,een instelling die hulp en
ondersteuning verleent aan mensen met een licht verstandelijke beperking en
psychiatrische problematiek.
3.Binnen de Reclassering Noord is de waarde verkend van de door de
Beschermjassenpoli Noord Nederland gehanteerde methodiek.
Er waren twee bijeenkomsten waarbij de werkwijze van de poli werd gehanteerd
als voorbeeldfunctie en als middel voor intervisie in een organisatie.
In het verlengde hiervan volgden diverse medewerkers de basistraining
Beschermjassenmethodiek.
Ook in 2018 zal dit worden voortgezet in een drietal externe bijeenkomsten
verspreid in Nederland.
B. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers
Het afgelopen jaar heeft een aantal vrijwilligers afscheid genomen door o.a.
verhuizing of in verband met drukke werkzaamheden.
Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers is van belang om alle activiteiten te
kunnen voortzetten.
Uiteraard is er in onze eigen netwerken gezocht naar eventuele vrijwilligers en
we hopen met name op nieuwe versterking door net als in het afgelopen jaar

steeds naar voren te brengen dat we als Poli ook bij een instelling langs kunnen
komen. Hopelijk worden hierdoor ook mensen enthousiast voor wat we doen.
C. Het voorbereiden van een studiemiddag
Om de bekendheid verder te vergroten en nieuwe vrijwilligers aan te trekken
werd er een studiemiddag gepland in maart 2018.
Gedurende deze middag willen we onze werkwijze laten zien als
voorbeeldmogelijkheid hoe met vraagstellingen rondom cliënten en teams om te
gaan.
Het afgelopen jaar is er gemiddeld 1 keer per maand een sessie geweest ten
behoeve van vraagstellers.
Daarnaast zijn we 3x bij een instelling op bezoek geweest.
De feedback hierover was altijd erg positief.
Dit alles was niet haalbaar geweest zonder de actieve rol van al onze vrijwilligers.
We zijn dankbaar voor hun voortdurende inzet in 2017 waardoor de organisatie
zich verder kan ontwikkelen en kan groeien.
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