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JAARVERSLAG

In 2018 heeft de stichting zich beziggehouden met de doelen die vorig jaar
zijn gesteld.
Dit bleek niet gemakkelijk, onder andere door verhuizing en ziekte van een
aantal van onze vrijwilligers.
Desondanks is er sprake van een langzame voortgang van onze in 2017
voorgenomen plannen.
Allereerst was er op 16 maart 2018 een open studiemiddag voor
professionals, die werd gehouden in “Het Poortershuis” in Groningen.
Doel was het meer bekendheid geven aan onze werkwijze door middel van
o.a. een open “familieberaad-sessie”, waardoor de aanwezigen
daadwerkelijk konden zien en ervaren hoe een en ander kan worden
uitgevoerd in de dagelijkse praktijk.
Er waren 19 deelnemers o.a. afkomstig van CM-Zorg (Groningen), Jade
Noord (Leeuwarden), Jade zorggroep Geeuwenbrug, Jade zorggroep
Beesterzwaag, Stichting Overstag (Groningen), Veldzicht (GGZ-Utrecht),
Buurtjeugdwerk en Maatschappelijk werk, (Assen) en tenslotte de
Reclassering (Groningen).
Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij onder andere naar voren
kwam, dat een aantal deelnemers nog wat meer informatie nodig had om de
vertaalslag naar de eigen praktijksituatie mogelijk te maken.
Verder waren er het afgelopen jaar een aantal individuele vraagstellers,
zowel “privé”, als via een instelling.
De evaluaties achteraf waren allemaal zeer positief en regelmatig werd naar
voren gebracht dat er sprake was van een “doorbraak”,” opening”, “nieuw
perspectief”. Dit was niet alleen van toepassing op de vraagstellers zelf
maar eveneens ook bij de aanwezigen en/of de begeleiders tijdens en na de
sessies.

Het werven van vrijwilligers is nog steeds een moeilijk onderwerp
aangezien het vaak niet gemakkelijk blijkt te zijn voor geïnteresseerden om
een baan te combineren met het als vrijwilliger participeren in onze
stichting.
Daarom blijft het “op locatie aanbieden “ van een sessie ten behoeve van
vraagstellers/cliënten een aandachtspunt van ons.
In verband met het voorgaande is het verheugend dat we het afgelopen jaar
werden uitgenodigd om een aantal sessies uit te voeren op verschillende
locaties. (Leeuwarden , Assen, en Groningen).
De sessies stonden enerzijds in het kader van een “Intervisie” ten behoeve
van verschillende teams rondom vragen als “ hoe kun je meer systeemgericht werken in een organisatie met betrekking tot je eigen functioneren”
en anderzijds, hoe kun je meer systeemgericht werken met betrekking tot
de eigen cliënten/vraagstellers.
Beide mogelijkheden zijn aan bod gekomen.
Tenslotte werden er afspraken gemaakt om onze werkwijze met betrekking
tot intervisie van een team en individuele vraagstellers/cliënten voor het
voetlicht te brengen zowel met betrekking tot de theoretische achtergrond
als met betrekking tot het daadwerkelijk voordoen in de praktijk.
Het was de bedoeling om dit eind 2018 uit te voeren maar deze afspraken
zijn verschoven naar 2 data in April 2019 in Utrecht en Lelystad.
Samenvattend, kortom: “Langzaam maar zeker “

