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Sprekers bij de conferentie van 4 april 2019. Van links naar rechts: William Thomassen en Gert Aberson beide Tournesol; Jacobine Geel voorzitter GGZ Nederland; Margreet Roos enPete Pronk begeleiders
herstelweken in Dominicanenklooster Huissen; Ingrid Bogert GGNet Warnsveld; Aalt Bakker, directeur
Dominicanenklooster. Jeroen Zwaal ontbreekt op deze foto.

DOELSTELLING VAN DE DOKTER WITTENBERG STICHTING
De stichting heeft als doel psychiatrische patiënten te (doen) ondersteunen bij hun terugkeer in de
samenleving en op de arbeidsmarkt. De Dokter Wittenberg Stichting richt zich op organisaties die
actief zijn bij de opvang en activering van ‘uitbehandelde’ - dat wil zeggen niet meer opgenomen psychiatrische patiënten.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het financieel ondersteunen van projecten van
derden en incidenteel door bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek dat een concrete bijdrage
levert aan de doelstelling van de stichting. Aanvragen voor individuele ondersteuning subsidieert de
stichting zelf niet in directe zin. Wel indirect, namelijk door medefinanciering van de steun voor individuele situaties die verleend wordt door het Elisabethfonds (voor Overijssel) en de Stichting Herstel
(voor de Stedendriehoek). De beoordeling van die aanvragen laat de Doktor Wittenberg Stichting
geheel aan beide organisaties. Aanvragen van deze aard worden daarom naar hen doorverwezen. Het
vermogen van de stichting komt uit de nalatenschapschap van dokter Wittenberg, die in de
periode 1970-1995 als psychiater werkzaam is geweest in Deventer en Zutphen, en zijn vrouw.

De eerste subsidie werd verleend in 2003. In de periode tot 31-12-2018 is in totaal voor 201 projecten
subsidie verleend. Het totaalbedrag van de verleende subsidies overschreed in 2018 het bedrag van
een miljoen euro. Aan het eind van het verslag jaar was dat € 1.020.213

De stichting heeft de laatste jaren als beleidsrichtlijn dat de jaarlijkse uitgaven zodanig zijn dat het
vermogen ongeveer in stand blijft. In 2018 is enigszins op het vermogen ingeteerd - zie paragraaf
Financiën - maar over langere periode gerekend wordt dit beleid
gerealiseerd.
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PROJECTEN IN 2019
In het verslagjaar werd aan 16 projecten subsidie toegekend. Zie het overzicht van alle projecten in
bijlage1. Enkele projecten worden hieronder toegelicht.

Fit-Art, Herstel in muziek
Stichting Fit-Art organiseert kunstprojecten in het sociale domein, zij werkt met verschillende kwetsbare mensen, waaronder mensen met een psychische aandoening. De deelnemers ontdekken zo
nieuwe dingen over zichzelf waardoor hun eigenwaarde en zelfbewustzijn een enorme boost krijgt.
Het project Herstel in muziek wil de herstelverhalen van mensen een podium geven. Tien ex-GGZcliënten vertellen hun herstelverhaal. Een songwriter-componist met ervaring in de psychische zorg
vertaalt elk verhaal in een uniek passend lied. Een fotograaf maakt bij elk verhaal foto’s en een
filmpje. Door professionele kunstenaars samen te laten werken met psychisch kwetsbare mensen
wordt ook een bijdrage geleverd aan het verminderen van stigma’s en taboes. Na de voorstellingen
wordt een cd met een bijbehorend boekje gemaakt. De Dokter Wittenberg Stichting heeft vaker subsidie versterkt aan projecten waarin het ging om een kunst-vorm van mensen met een psychiatrische
kwetsbaarheid, zoals theater-voorstellingen. Dat is een win-win situatie: meer zelfvertrouwen bij de
spelers, meer begrip bij de toeschouwers. Vooral daarom werd dit project gesubsidieerd.

Out of the Box tv
Out of the box tv richt zich op destigmatisering en maakt daarbij gebruik van o.a. sociale media
en een YouTube voorlichtingskanaal. De initiatiefnemer was producer van diverse succesvolle tvprogramma’s, zoals Wie is de Mol. Hij is ook ervaringsdeskundige. Bij Out of the box tv werken veel
ervaringsdeskundigen. In het begin kregen zij opdracht, onder andere van Mind.
Zij vroegen subsidie voor het uit de verf
laten komen van ‘eigen’ projecten, zoals
Studio Persoonlijke Verhalen (livestream).
Een donkere periode wordt apart in een
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filmpje gemonteerd om te voorkomen dat in de livestream ellende de hoofdmoot wordt. Live-stream
gaat over herstel, stigma/zelfstigma. Ook laten zien dat er een leven is na ziekte. Tot slot: live chat
met kijkers. De Wittenbergstichting vindt dit een goed doordacht en georganiseerd project met een
groot landelijk bereik. Met een projectleider en medewerkers die hier voor geknipt zijn, zowel qua
werkervaring als ervaringsdeskundigheid.

Dimence, Lorna Wing, onderzoek robothond bij autisme
Regelmatig zeggen mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) dat zij beter kunnen opschieten
met dieren dan met mensen. ”Dieren vinden niets gek en zeggen geen verwarrende dingen”. In 2018
is uit een beperkt onderzoek met een robothond gebleken dat er een opvallend positief effect was op
de activiteiten en het
gevoel van eenzaamheid van mensen met
autisme als zij tijdelijk
de beschikking kregen
over een robothond.
Een pluche robothond
die blaft als je tegen
hem praat en die geaaid
en geknuffeld kan worden. Lorna Wing, het specialistisch centrum voor ontwikkelingsstoornissen van
Dimence, verricht diagnostiek en behandeling van volwassenen met ASS en doet ook wetenschappelijk onderzoek. Het doel van hun ROBOTASS onderzoek bij 30 mensen die klinisch zijn opgenomen
in Lorna Wing is aan te tonen dat het gebruik van een robothond door volwassenen met ASS op een
eenvoudige en betaalbare manier eenzaamheid vermindert en functioneren verbetert. De Dokter
Wittenberg Stichting onderschrijft dat dieren en ook robotten waardevol kunnen zijn voor mensen
met een psychiatrische kwetsbaarheid. De Dokter Wittenberg Stichting verleent incidenteel subsidie
aan wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan de doelstelling van de stichting en vond dit project
voldoende waardevol voor onze doelgroep. Daarom werd besloten tot het verlenen van subsidie.
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NIET GEHONOREERDE AANVRAGEN
Zoals elk jaar kwamen ook dit jaar niet alle subsidieaanvragen in aanmerking voor honorering. Van de
22 aanvragen werden er 6 niet ingewilligd. De redenen voor een afwijzing kunnen verschillend van
aard zijn, zoals:
•

Wij subsidiëren projecten meestal niet voor het tweede en zelden voor het derde jaar.
Wij willen voldoende financiële ruimte overhouden voor nieuwe projecten.

•

Projecten staan te ver af van onze doelstelling en van onze doelgroep.

•

Het project valt buiten ons werkgebied.

•

Een voorgenomen project is te kwetsbaar door de afhankelijkheid van één persoon.

Veelal gaat een afwijzing gepaard met een advies over een aangepaste opzet van het project of over
andere mogelijkheden van financiering.

FINANCIEN
De belegging van het vermogen van de Wittenbergstichting vindt plaats via de Rabobank. De jaarrekening 2020 is samengesteld door Visie Accountants en op 9 april 2020 door het bestuur vastgesteld.
In de bijlagen 2 en 3 van dit jaarverslag is een samenvatting van de balans per 31 december 2019 en
van de verlies- en winstrekening opgenomen.

Met de in 2019 toegekende subsidies was in totaal een bedrag gemoeid van € 70.270. Dat komt overeen met het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Op 31 december 2019 bedroeg het vermogen van de Stichting € 1.698.992. Op 31 december 2018
was dit € 1.567.755. Het netto beleggingsrendement op het vermogen, dat enkele jaren rond + 5 %
lag, was in 2019 13,6%.
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DE VOORJAARSCONFERENTIE
Herstel en voorkómen van terugval van patiënten die niet meer in een GGZ-instelling zijn
opgenomen. Dat was het thema van de zevende conferentie van de Dokter Wittenberg Stichting op 4
april 2019. Zoals gebruikelijk werden drie door de Dokter Wittenberg Stichting gesubsidieerde projecten gepresenteerd, die elk op hun geheel eigen manier het herstel van GGZ-cliënten stimuleren.

Wilma Boevink, ervaringsdeskundige en boegbeeld van de herstelbeweging, opende de middag met een verhaal over haar persoonlijke
ervaringen en wat die voor haar hebben betekend.

Jeroen Zwaal presenteerde zijn project de “Virtual Reality Ervaring: de
Verwarde man”. De KRO-NCRV heeft met de ervaring van Jeroen met
psychoses een 3D-film gemaakt. Hij geeft inmiddels door het hele land
workshops voor mensen die willen begrijpen wat een psychose is.

Aalt Bakker, Margreet Roos en Pete Pronk van het Dominicanenklooster Huissen vertelden over de herstelweken voor mensen met
psychische problemen. De deelnemers durven daar vaak voor het
eerst de verhalen te vertellen die met hun ziekte en situatie te maken
hebben. De begeleiders zien dat mensen daardoor steeds verder open gaan, dat hun zelfvertrouwen
groeit en dat de schroom om hun vaak pijnlijke verhalen te vertellen veel minder wordt.

Ingrid Bogert van GGNet Warnsveld, Gert Aberson en William
Thomassen, presenteerden het project Tournesol. Dertig cliënten
beklommen na een grondige voorbereiding de Mont Ventoux. Het
bereiken van de top van ´De Kale Berg’, een klim van 23 kilometer was
voor hen een metafoor voor het omhoog klimmen uit het dal.
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Jacobine Geel, voorzitter van GGZ-Nederland, sloot de middag af met
een inleiding op persoonlijke titel. Ze benadrukte dat iemand met een
psychiatrische kwetsbaarheid niet alleen een behandeling nodig heeft,
maar ook mensen die hem of haar ‘zien’. Daarbij komen tegenwoordig vooral ervaringsdeskundigen in beeld. We zijn met elkaar nieuwe
wegen aan het zoeken. En vinden die ook.

Ten slotte Deze zevende conferentie van de Dokter Wittenberg
Stichting onderscheidde zich van de voorgaande conferenties door het
sterk persoonlijke karakter van de vijf bijdragen. Rode lijn van de middag was dat het bij de zorg voor
mensen met een psychiatrische ziekte primair moet gaan om de mens zelf, elk met een eigen achtergrond en ziektebeeld. Maatwerk gericht op de persoon is wezenlijk, een aanpak gericht op ziektecategorieën en protocollen die voorbijgaat aan de mens achter de patiënt kan het doel voorbijschieten. De circa 80 aanwezigen hebben geboeid geluisterd. Na afloop vielen vaak de woorden indringend
en indrukwekkend. Kijk ook op www.dokterwittenbergstichting.nl voor het verslag van de conferentie.

BESTUUR
Het bestuur kwam in 2019 vijf keer bijeen. In het verslagjaar zijn door bestuursleden acht bezoeken
aan gesubsidieerde organisaties gebracht. Soms was dat gericht op nadere informatie bij een subsidieaanvraag, soms ging het om een bezoek bij een jubileum of een kennismakingsgesprek, soms ter
voorbereiding van de conferentie in april.
Het bestuur was op 31 december 2019 als volgt samengesteld:
       

voorzitter		

P.C.J. de Wolf  		

Twello

          secretaris		

G.J. Sizoo          

Deventer

          penningmeester

P.J. Lont           

    Schalkhaar

          lid		

M.J.B. Wilmer

  

         Lid		

C.H. de Koning

Lochem
IJlst
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BIJLAGE 1

PROJECTEN WAARVOOR IN 2019 SUBSIDIE IS TOEGEKEND

Elisabethfonds		

individuele steun, uitgaven 2018				

GGNet Warnsveld 		

Tournesol 2						

Dominicanenklooster Huissen

projecten 2019					

Ixta Noa				

Dag van de ervaringsdeskundige				

GGZ-Beraad 			

Overijssel Week van de psychiatrie			

GGNet Warnsveld 		

pianoconcert ex-GGZ cliënte		

Stichting Present			

Deventer 2019					

Out of the Box TV		

..........						

		
		

Joseph Wresinski Cultuur Stichting theater ‘Tot God’				
Elisabethfonds 			

sponsoring uitreiking Roos van Elisabeth 2019		

Stichting Present 		

Bronckhorst						

Dimence, Lorna Wing		

onderzoek Robothond bij autisme			

Werkgroep Wende		

theatervoorstelling en lezing Judith Visser			

Elisabethfonds			

individuele steun, uitgaven 2019				

GGNet				

Inside Outside Art					

Fit-Art				

Herstel in muziek

BIJLAGE 2

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

BIJLAGE 3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Jeroen Zwaal tijdens de presentatie van zijn project De verwarde Man

