Jaarbericht 2021
Grote lijnen
Voor wie was 2021 geen roerig jaar? In een jaar
dat wij grotendeels in quarantaine doorbrachten,
was het voor ons als naasten lastig om elkaar
te vinden en te steunen. Waar de fysieke
bijeenkomsten in het land niet meer
konden, probeerden we het via
digitale middelen, wat uitdagend,
maar zeker niet onmogelijk bleek.
Dat leerde ons veel.
Ook voor ons landelijk bureau en ons
bestuur wierp COVID de nodige uitdagingen op. Dit alles heeft ons aangezet om
Ypsilons huidige uitdagingen (een digitaliserende

wereld en teruglopende ledentallen, vrijwilligers
en inkomsten) nog eens grondig tegen het licht te
houden. We bezonnen ons dus op ons verleden,
bekeken ons roerige heden en maakten
plannen voor de toekomst. Kortom 2021
werd voor Ypsilon een overgangsjaar.
Wij hebben veel geleerd en het jaar
heeft ons wakker geschud, waardoor
we verfrist en vol verwachting onze
toekomst tegemoet gaan.
Namens het bestuur,
Hans Meyer Swantee,
voorzitter Ypsilon

Regionale belangenbehartiging
MIND Ypsilon maakte een viertal handreikingen voor
belangenbehartigers in de regio. Ze gaan over thema’s
die voor naasten belangrijk zijn: ‘crisis’, ‘wonen en
dagstructuur’, ‘regionale samenwerking’ en ‘wat naasten
zelf nodig hebben’. De handreikingen zijn ontwikkeld
samen met vrijwilligers met ervaring op deze onderwerpen.
Ze zijn praktisch, concreet en zitten boordevol familieervaringskennis en familie-ervaringsdeskundigheid.
De handreikingen zijn niet alleen bruikbaar voor
belangenbehartigers van Ypsilon. Ook anderen die in de
regio opkomen voor de belangen van naasten kunnen
gebruikmaken van de kennis en tips in deze handreikingen.
Zoals naasten die actief zijn in adviesraden sociaal
domein, Wmo-adviesraden, participatieraden, familie- en
naastenraden, regionale familie- en naastenorganisaties
(RCO’s) en regionale afdelingen van landelijke familie- en
naastenorganisaties.

Verenigt familieleden en naasten
van mensen met psychosegevoeligheid

Digitale Kennissessies
De 10 online kennissessies die MIND Ypsilon in 2021 organiseerde, waren
een groot succes. De aantallen bezoekers boven verwachting, de waardering
onverminderd hoog. In coronatijd gemakkelijk te volgen vanuit het eigen
huis.
De kennissessies gingen over uiteenlopende onderwerpen als: samenwerken
in de regio, familie-ervaringsdeskundigheid, clozapine, de Wet Langdurige
zorg, de generieke module Naasten, aandachtige zorg, trauma en de ‘vragen
die je altijd al aan je naaste had willen stellen’. Regionale vrijwilligers en
deskundige sprekers werkten belangenloos mee. Bij elke sessie is een themapublicatie gemaakt, een naslagwerkje met de belangrijkste informatie,
relevante artikelen, verwijzingen, links, enzovoort.
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MIND Ypsilon heeft
een nieuwe website
Onze nieuwe website is op de valreep in 2021 gelanceerd! Overzichtelijker, toegankelijker, met meer mogelijkheden om aan te sluiten
bij andere organisaties. Moderner, met doorbladerbare versies van
brochures en YN. Met iDeal voor betalingen en donaties. Interactiever, met mogelijkheden om alle kennis en ervaringen in te brengen.
Nog niet alles is al helemaal klaar. We bouwen in 2022 verder, onder
andere aan een nieuwe vorm voor digitaal lotgenotencontact.
Over psychose staat er genoeg op internet. Maar wat het betekent
om naaste te zijn van iemand met een psychische kwetsbaarheid is
nog steeds moeilijk te vinden. En ook niet wat je dan het beste kan
doen en waar je daarbij hulp en steun kunt vinden. Bij Zorg voor
jezelf en Zorg voor de ander vind je dat. Bij Wat te doen bij… staat
informatie voor specifieke situaties, die wij naasten allemaal weleens meemaken.Ook hulpverleners kunnen op de nieuwe website terecht.
Onder Hulpverlener? lezen ze waaróm het beter en efficienter is om met naasten samen te werken en hoe dat zou kunnen.
De website www.ypsilon.org is gebruiksvriendelijk en te lezen op elk apparaat.

Generieke module Naasten geheel herzien
In 2021 is de generieke module Naasten,
een kwaliteitsstandaard die het werken
met naasten eenvooudiger maakt
geheel herzien. Psychische problematiek
raakt niet alleen de patiënt, maar ook
de naasten: partners, ouders,
(volwassen) kinderen, vrienden, broers
en zussen. Daarom is het belangrijk om
in de zorg aandacht te hebben voor deze
naasten, met hen samen te werken en hen
waar nodig te ondersteunen. De nieuwe
standaard laat zien hoe normaal dat
eigenlijk is en vertelt hulpverleners hoe ze
dat kunnen doen.

Een werkgroep, bestaande uit patiënten,
naasten en professionals, geleid door
Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter, maakte
de kwaliteitsstandaard kort en handzaam,
eenvoudig en goed aangesloten op de
praktijk. Zo zijn er aanpassingen gedaan
vanwege de invoering van de Wet verplichte
ggz (Wvggz).
Praktische werkkaarten ondersteunen professional, patiënt en naaste en geven uitleg
over dagelijkse situaties.
www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuningnaasten-van-mensen-met-psychischeproblematiek

Vrijwilligers verwend
Vrijwilligers vormen het goud van de vereniging. Zij zetten zich, vaak jarenlang, onbezoldigd in voor mensen met psychosegevoeligheid en hun naasten.
Ypsilon trakteerde daarom gespreksleiders, belangenbehartigers, contactpersonen, gastvrouwen, redactieleden en alle andere actieve leden op een
doosje brownies, met een aardig kaartje.
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Oplevering Naasten in Kracht – community
tevens einde van de Vouchergelden
Samen met een tiental cliënten- en naastenorganisaties
heeft Ypsilon www.naasteninkracht.nl verder verbeterd.
Was het een website met ervaringsverhalen, nu is het een
interactief platform dat ingezet kan worden als psychoeducatie van en door naasten. Dat is hard nodig omdat
door de bezuinigingen in de ggz psycho-educatie voor hen
is weggevallen. De inhoud is uitgebreid met ervaringsverhalen, video’s en animaties en aangevuld met online
modules. Bezoekers ontvangen via ervaringsverhalen tips
en kunnen tips achterlaten voor andere bezoekers. Ook is
een profielsysteem toegevoegd zodat gebruikers vooral ervaringsverhalen van mensen met een gelijkwaardig profiel
en relevante informatie te zien krijgen. De website wordt
goed bezocht. Via onze community kunnen mensen in de
veiligheid van hun eigen huis contact en informatie zoeken.
Het delen van ervaringsverhalen geeft hen (h)erkenning
en maakt dat zij zich niet alleen voelen in hun complexe
situatie.

Digitale
transformatie
De wereld digitaliseert in een rap
termpo en we doen er allemaal aan
mee. En dus moet MIND Ypsilon nadenken hoe ze zich daartoe verhoudt.
Het bestuur is daarvoor al voor de zomer een intensieve zoektocht gestart.
Gaandeweg werd de zoektocht concreter en het gevoel van
urgentie groter: de ontwikkelingen om ons heen maken dat
we geen tijd te verliezen hebben willen we ook voor toekomstige generaties nog relevant blijven.
De ambitie van het bestuur is dat Ypsilon die ontwikkelingen
niet ziet als gevaar, maar er juist gebruik van maakt om haar
impact te vergroten. We hebben berekend dat er minstens
een miljoen(!) naasten zijn van iemand met een stevig
psychisch probleem en van die mensen bereiken we slechts
een fractie. Dat betekent de schouders eronder en toewerken naar een breder aanbod waarmee we oude en nieuwe
naasten willen vinden, verbinden en ondersteunen. Het liefst
niet als Ypsilon alleen, maar samen met andere organisaties
om echt het verschil te kunnen maken. In collega-organisatie
Plusminus vonden we alvast een sterke partner om samen
mee op te trekken.

Loodsservice
Naasten willen graag dat hun vermogen
later op een goede manier ten gunste
valt van hun zieke familielid. Deze materie is
voor iedereen complex, maar voor naasten van iemand met
psychosegevoeligheid is het vinden van een oplossing zonder
toegang tot specialistische kennis ondoenlijk. Daarom hebben
we de loodsservice bedacht, een landelijk dekkend netwerk
van deskundigen die regionaal werken, met deskundigheid op
juridisch gebied (sociale wetgeving en schuldenproblematiek),
notarieel/estate-planning (testamenten/bewind etc.) en op
financieel terrein (opzetten begeleiding en bewindvoering).
Ypsilon heeft twee consultants ingeschakeld die onderzoeken
of dit idee haalbaar is. We hopen hiermee een nieuw aanbod
in huis te halen voor leden die bereid zijn om voor een goed
advies te betalen om hun vermogen na hun dood op de beste
manier beschikbaar te houden voor hun kwetsbare naaste.
Als het (financieel) haalbaar is zal de loodsservice vanaf 2023
beschikbaar zijn.

Belangenbehartiging 2021
Ypsilon komt op voor naasten én voor mensen met
psychosegevoeligheid. Liefst samen met andere
organisaties, lokaal, regionaal of landelijk, maar als
het moet alleen: Een kleine(!) greep uit de tientallen
activiteiten in 2021:
•	
Lobby voor mensen met psychische problemen en hun
naasten tijdens corona
•	
Evaluatie Wvggz over FVP en Plan van Aanpak
•	
Normalisering publiciteit Tristan van der V.
•	
Bijeenroepen VWS, GGD GHOR, MIND en MIND Korrelatie
over Meldpunt Zorgwekkend Gedrag
• Digitaal lotgenotencontact bij Ypsilon Ede
•	
Eindelijk een stem bij MantelzorgNL
•	
Pilot Zeeuwse Gronden voor beter familiebeleid
•	
Filmpje voor psychiaters over de rol van de familie bij
Farmaceut Recordati
•	
Op/inrichting van learning communities bij Phrenos
•	
Petitie ‘Geen half werk’ voor domeinoverstijgende
samenwerking
•	
Levende richtlijn Psychosespectrum
•	
Richtlijn Zorgmijding; kwaliteitsstandaard over assertieve
en verplichte zorg
•	
Succesvolle lobby voor Eiwerk en de Windroos
• De Staalman Oase in Amsterdam verwelkomt eerste bewoners
•	
Tv-interview NPO over discriminatie (mag je mensen uitsluiten
van een behandeling als ze er al één hebben lopen wegens
psychosegevoeligheid).
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2021 FINANCIEEL | ORGANISATORISCH

Inkomsten 2021 naar gever

11%

Uitgaven 2021

programmalijn Naar het lid

10%

leden
VWS instellingssubsidies
37%

32%

farmaceuten

programmalijn Specialismes
20%
49%

vrienden
7%
12%

donaties, incl. Edda Oswaldfonds

programmalijn Aanjager
programmalijn Organisatieontwikkeling

21%

fondsen en overige sponsoring

Ypsilon in cijfers

Ypsilon in mensen

Op 31 december 2021 telt de vereniging
4.304 leden, 35 regionale afdelingen en
3 bovenregionale groepen, 128
vrijwilligers, 7 vaste betaalde
medewerkers (5 fte) en
10 redactieleden Ypsilon Nieuws.
In 2021 bedraagt de omzet 629.698
euro en sluit Ypsilon het jaar af met een
negatief saldo van 20.079 euro.
Ypsilon kon haar werkzaamheden doen
dankzij financiële bijdragen van Lundbeck,
het Ministerie van VWS, MIND Landelijk
Platform Psychische Gezondheid en
MIND Fonds Psychische Gezondheid,
Nieuwsbank, Stichting Vrienden van
Ypsilon, Vriendenloterij, ZonMw,
donateurs en overige geldschieters.

De ledenraad wordt in 2021 gevormd door:
Liesbeth Pols, Anneriek Risseeuw, Mijntje
Hennipman, Hans van Welsum, Richard
Makkinga, Ronald Ootjers,
Mirjam Dessing, Margriet Donker,
Suzie Jansen en Leo Hulsebos.
Van het bestuur maken deel uit:
Evert Roovers, Evert Schebaum (tot 25
september), Frits Dorleijn (vanaf 12 juni),
Kitty van Elst (tot 24 november), Jack
van der Kruijs (van 30 januari tot 24
november) en voorzitters Tanja Tillemans
(tot 24 november) en Hans Meyer
Swantee (vanaf 24 november).

In dienst van Ypsilon zijn: Tessa Bruijn,
Annemiek de Kruif, Marjo Markx, Arina
Oosterling, Heleen Schönau, Daphne
van Vliet en directeur Bert Stavenuiter.
Verder werken we dit jaar met projectmedewerkers Jenny de Jeu, Rita van
Maurik en Marloes Martens.
In december overleed vrijwilliger
Marcel de Vries, gedurende bijna
30 jaar voorzitter van Ypsilon
Tilburg/Midden-Brabant.

Met dit Jaarbericht legt Ypsilon als landelijke organisatie verantwoording af over de verrichte activiteiten

Outsourcing ledenadministratie aan MEO
met subsidie van VWS
Je kunt je tijd maar één keer besteden. Dus als patiënten- en naastenorganisaties
moeten kiezen tussen inhoudelijk werk of administratief werk, dan is de keuze wat het
ministerie betreft snel gemaakt: ga voor de inhoud. VWS had daar zelfs 10.000 euro
extra subsidie voor over, een regeling waarop MIND Ypsilon in 2021 ook daadwerkelijk
een beroep heeft gedaan.
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