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ALGEMEEN
Het jaar 2014 stond voor velen die bij de zorg betrokken zijn in het teken van transitie: ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg, voor ouderen, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. Door
wetswijzigingen werd een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor de zorgverlening overgebracht
naar de gemeente. De AWBZ en de WMO werden daartoe aangepast. Ook de jeugdzorg kwam in handen van de
gemeente, inclusief die voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
De bekostiging van de reguliere zorgverlening van de psychiatrische zorg werd onderwerp van onderhandeling
tussen zorgverzekeraar en gemeente. De verhoudingen tussen partijen werden ingrijpend gewijzigd. Voor de
Dokter Wittenberg Stichting was het bovenstaande aanleiding de agenda van de tweejaarlijkse conferentie
hieraan goeddeels te wijden. Primair blijft evenwel voor ons wat de naamgevers van onze stichting, dokter Willem Wittenberg en zijn echtgenote Jacqeline Willemen, voor ogen stond bij het bestemmen  van hun vermogen:
psychiatrische patiënten een steun in de rug geven bij het (opnieuw) betreden van de weg naar de samenleving, naar de arbeidsmarkt. Zij, de erflaters, hadden geconstateerd, dat velen daarbij een drempel moesten
overschrijden.Te helpen bij die overschrijding is het doel van onze stichting.

DE PROJECTEN
In het verslagjaar werd aan 15 projecten subsidie toegekend. Dat is minder dan het vorig jaar toen het aantal
bijna 20 bedroeg. Zie voor een volledig overzicht van de gesubsidieerde projecten bijlage 1. We noemen hier in
het bijzonder:
•
Stigmatour: een bus op tournee door Nederland om psychiatrische beperkingen bespreekbaar te
maken en door spel, theater en andere vormen bewuste en onbewuste stigma’s te bestrijden.
•
Beeld & Co: een werk-leerbedrijf dat de mogelijkheid biedt in de praktijk een vak te leren;
gespecialiseerd op vormgeving, fotografie, film, websitebouw, textieldruk, print en mailing.
•
Kweekvijver: opleiding van nieuwe spelers voor de (eerder door ons gesubsidieerde)
‘Firma Zorgbehang’, een theatergroep van mensen met een psychiatrische stoornis.
•
Gezinsmiddag voor ouders met een psychiatrische beperking, en hun kinderen.
•
Training van ouders en partners van mensen met psychoses.
•
Onderzoek naar het effect van de EMRD-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
op onder andere mensen met een autisme spectrum stoornis
Een vrij groot aantal aanvragen (9) werd in 2014 afgewezen om uiteenlopende redenen: buiten het werkgebied,
behorend tot de reguliere zorg, niet of slechts zijdelings op onze doelgroep betrekking hebbend, te afhankelijk
van de inzet van één vrijwilliger, effect op de doelgroep te onduidelijk of te indirect, niet van soberheid getuigend. Dat waren veelal de redenen van afwijzing, die altijd met de aanvragers werden gecommuniceerd.
Vermeldenswaard is dat een project van prof. dr. T. Dorelijers kon worden afgerond met een dissertatie van een
promovendus; het onderzoek, door ons medegefinancierd, was gericht op de kansen op recidive bij seksueel
onaangepast gedrag bij onder andere mensen met een psychiatrische beperking.

Kweekvijver Opleiding nieuwe aanwas voor de
(zeer succesvolle) theatergroep van ervaringsdeskundigen ’Firma Zorgbehang’.
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DE TWEEJAARLIJKSE CONFERENTIE
Het lag oorspronkelijk in de bedoeling, in november 2014 weer, en wel voor de vijfde keer, de tweejaarlijkse
conferentie te houden, met alle aandacht gericht op presentatie en bespreking van (mee) gefinancierde projecten. Daarvan is evenwel afgezien, voornamelijk vanwege het vrijwel samenvallen met de uitreiking van de
Roos van Elisabeth door het Elisabethfonds op 19 november. Immers, de doelgroepen van deze evenementen,
zorgverleners, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, zijn praktisch dezelfde. En ook de essentie, het onder de
aandacht brengen van bijzondere projecten en de daarbij betrokkenen, heeft veel gemeen. Daarom is dit keer
gekozen voor een ander tijdstip, maart 2015, en een bredere formule.
Vastgehouden werd wel aan de presentatie van een drietal projecten, dit keer bestaande uit:
*  de zorgboerderij van de familie Wensink uit Wenum;
*  Beeld & Co uit Apeldoorn ,
*  Stadsakkers uit Zuidbroek, Apeldoorn
De conferentie bestond verder uit bespreking van ervaringen met de transitie, per 1 januari 2015 ingevoerd. Het
onderwerp werd belicht vanuit de ervaring van zorgverleners, de gemeente en de zorgontvangers. Het geheel
stond onder leiding van de heer E. Dannenberg, oud-wethouder van Zwolle, die op een uiterst deskundige wijze
het forum leidde. Van de conferentie is een uitvoerig verslag gemaakt, dat desgewenst op aanvraag beschikbaar
is.

LANGER LOPENDE VERPLICHTINGEN
Met het Elisabethfonds is enige jaren terug overeengekomen om bij individuele probleemsituaties in financiële
zin, ondersteuning te bieden aan cliënten. De dokter Wittenberg stichting dupliceert daartoe de bijdragen die
door het Elisabethfonds worden toegekend. Een zelfde afspraak is nu gemaakt met de Stichting Herstel in Apeldoorn, voorlopig voor een jaar; deze stichting is actief in het Oost-Veluwse en wordt geconfronteerd met veel
probleemgevallen.

FINANCIËN
De belegging van het vermogen geschiedt op gematigd defensieve wijze bij Schretlen, de vermogensbeheerder
van de Rabobank. Het vermogen bedroeg op 1 januari 2014 € 1.646.718. Op 31 december 2014 was dit gemuteerd naar € 1.747.006. Het netto beleggingsrendement in 2014 bedroeg 9,19%. De uitgaven voor projecten en
activiteiten bedroegen € 46.076. In de bijlagen 2 en 3 bij dit verslag zijn samenvattingen opgenomen van de
balans per 31 december 2014 en van de verlies- en winstrekening over 2014. De jaarrekening is samengesteld
door de accountant en door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2015.

BESTUUR
Het bestuur kwam in 2014 vier maal bijeen. Er werden vijf bezoeken aan projecten gebracht, soms om ten behoeve van de besluitvorming een goed beeld van een project te krijgen, soms op uitnodiging om de voortgang
van een eerder gesubsidieerd project te zien. Een afvaardiging van het bestuur was ook aanwezig bij de uitreiking van ‘certificaten en pluimen’ aan hulpboeren van de Wenumhoeve, een resultaat van het gesubsidieerde
competentiebeleid van deze zorgboerderij. Zij konden met eigen ogen zien hoe geweldig trots deze mensen
waren op wat ze hadden bereikt.
Het bestuur was op 31 december 2014 als volgt samengesteld:
voorzitter
ir. S. B. Braaksma
Deventer
secretaris
ir. G. J. Sizoo
Deventer
penningmeester
mr. P. J. Lont
Schalkhaar
lid
drs. M. J. Wilmer
Zuidlaren
lid   
drs. C. H. de Koning, arts
IJlst
Deventer, mei 2015
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BIJLAGE 1

PROJECTEN WAARVOOR IN 2014 SUBSIDIE IS TOEGEZEGD

Vrijwillige Thuiszorg Overijssel
Ypsilon
RIWIS, Beeld & Co
GGz-Beraad Overijssel
Ella Lobregt, Dimence
Mediant
GGNet Warnsveld
Dimence
Zorgbelang Gelderland
Vriendendienst de Kap
Sanne Willemse, Stigmatour
Theater Zorg en Welzijn
Ypsilon, werkgroep Deventer
Elisabethfonds
Elisabethfonds

autismecafé Nijverdal
bijdrage jubileumdag Regio Noord
werk-leerbedrijf
theateroptreden bij voorlichtingsavond
onderzoek effect EMDR-therapie bij PTSS en ASS
gezinsmiddag voor ouders met psychiatrisch probleem en
hun kinderen
invulling Dag van de psychische gezondheid
kerstfeest 2014
Stigmatour,
bijdrage 15-jarig jubileum
‘Ik reis met bagage’
tweede tranche Kweekvijver, opleiding voor theatergroep
training ouders van mensen met psychoses
bijdrage aan individuele hulpverlening door Elisabethfonds
uitreiking Roos van Elisabeth 2014

Stigmatour
Een gele bus toert door heel Nederland om psychiatrie bespreekbaar te maken en stigma’s te bestrijden.
Soms is er hoog bezoek.

BIJLAGE 2

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

BIJLAGE 3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Beeld & Co Een leer-werkbedrijf voor verschillende functies
op het grafisch vakgebied, dat een springplank biedt naar
de toekomst en een vangnet als het
even niet meezit.

