De kracht van verbinding,
fysiek en online
De vrijwilligers en medewerkers van Similes
hebben in 2021 heel flexibel ingezet op
mogelijkheden om families van mensen met
psychische problemen te ondersteunen en te
versterken. Wanneer de coronamaatregelen
dat toelieten, werden fysieke contacten
aangeboden. Maar ook de online infomomenten en gespreksavonden zijn intussen
uitgegroeid tot een blijver in onze werking.

SIMILES IN 2021
2 STAGIAIRS

249 VRIJWILLIGERS

9 MEDEWERKERS

MEER DAN 1.300 LEDEN

Bijzondere dank aan Cera, Familieplatform, Fonds Behets, Project Psy 107,
Koning Boudewijnstichting, Vlaamse Gemeenschapscommissie, vele steden en
gemeenten en partners in de GGZ, bijna 200 gulle donateurs.

WIJZIGINGEN IN HET SIMILESTEAM
In juni 2021
ging Hilde Vanderlinden met pensioen. Hilde bouwde afgelopen decennium
de participatie uit van familie in de netwerken Psy 107. Dit project wordt
verder opgevolgd door Greet Pauwels.
Startte Griet Frère. Zij zet jaar schouders onder nieuwe Similesprojecten
zoals Familie Impact.

In november 2021 ging Similes van start met
Familie Impact!, een ideeënlabo voor een
familiebetrokken geestelijk gezondheidsbeleid.
Familie Impact! nodigt ouders, kinderen,
partners, broers en zussen en andere belangrijke
naasten van mensen met psychische problemen
uit om hulpverlening en beleid te inspireren aan
de hand van eigen ervaringen.
In elke provincie organiseerden we een eerste
bijeenkomst met
Toelichting door het Familieplatform bij de
Familiereflex, een multidisciplinaire richtlijn
(MDR) die hulpverleners wil motiveren om
naasten beter te betrekken.
Een uitwisseling van ervaringen en ideeën
bij de start van een opname of behandeling.

PROJECTEN IN DE KIJKER
In 2019 startte Similes met steun vanuit het project
Psy 107 adviestrajecten op in psychiatrische
ziekenhuizen. In 2021 werkten we aan een
familiebetrokken beleid met: MC Sint-Jozef Bilzen,
OPZC Rekem, PZ Bethanië Zoersel, PZ Sint-Lucia
Sint-Niklaas, UPC Kortenberg en UZ Gent.
We delen inzichten en goede
praktijken uit het veld voortaan ook
via familie-praktijk.be. De website
biedt ook een overzicht van wat
zowel Similes als Familieplatform
vzw de sector te bieden hebben.

6. Aan de slag
als FED

Empowerment van familie
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3. Ik leer omgaan met de situatie
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4. Ik sta er niet alleen voor
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In 2021 startten we met de uitvoering van
het beleidsplan 2021-2025, “Groeikracht
voor families”.

5. Mijn herstel
krijgt vorm
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2. Ik krijg de juiste informatie
1. Ik word gehoord

Families hebben vaak in de eerste plaats nood aan een persoonlijk gesprek met een lotgenoot. Onze
vrijwilligers trekken hier spontaan tijd voor uit. Op een aantal locaties organiseren ze zelf inloopmomenten in
een psychiatrisch ziekenhuis, in een lokale bibliotheek, … In 2021 organiseerden we een pilootproject dat ons
moet toelaten om in 2022 een digitale tool te lanceren om alle mogelijkheden voor individuele contacten beter
te stroomlijnen.
ANDERE NAASTE
9%

In 2021 maakten 292 mensen gebruik van de centrale Luisterlijn.
Er waren 159 oproepen via telefoon en 133 via mail. Vooral ouders
van mensen met een psychische kwetsbaarheid (30%) en partners
van (27%) maken gebruik van de Luisterlijn. Maar ook vrienden
(10%), zussen/broers (9%), kinderen van (8%), hulpverleners (6%),
andere naasten (9%) en mensen met psychische problemen (1%)
vinden de weg. De Luisterlijn wordt vooral gecontacteerd door
mensen die ook nood hebben aan informatie of advies. Minder
dan de helft (95 mensen) was uitsluitend op zoek naar een
luisterend oor.

2. GOEDE INFORMATIE DRAAGT BIJ
TOT DRAAGKRACHT
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Iedereen is welkom op onze infoavonden. Een
gastspreker geeft dan toelichting bij een actueel
thema dat tegemoet komt aan vragen en noden
van naastbetrokkenen. Ervaren vrijwilligers vullen
aan met een persoonlijke getuigenis. Er is ruimte
voor vragen en uitwisseling.

infomomenten
in 2021

totaal aantal
deelnemers:

499

HULPVERLENER
6%

OUDER
30%

KIND
8%

VRIEND
10%

ZUS/BROER
9%

PARTNER
27%

3. EEN HERSTELONDERSTEUNEND
LEERAANBOD
In onze leergroepen vormt de eigen ervaring van
deelnemers het uitgangspunt, aangevuld met
theoretische informatie en mogelijkheden tot
relatietraining. In 2021 boden we trainingen aan in
samenwerking met Lieve Willems en Els De
Meulenaere, die hun ervaring als naastbetrokkene
allebei een plaats geven in hun professionele
parcours. Zelf ontwikkelden we de vorming “Mag ik
eens vragen?”, om familie te trainen in communicatie
met hulpverlening.

6 vormingen in 2021

totaal aantal
deelnemers:

96

4. LOTGENOTENCONTACT IN GESPREKSGROEPEN
67 on
line
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Onze gespreksavonden staan open voor naastbetrokkenen die in
kleine groepen de kracht ontdekken van lotgenotencontact. Deze
avonden worden begeleid door ervaren vrijwilligers. In ons
programma-overzicht geven we altijd duidelijk aan of de
gesprekavond zich richt tot een doelgroep (bijvoorbeeld
naastbetrokken ouders, partners of (jong) volwassen kinderen),
focust op een ziektebeeld (bijvoorbeeld borderline, psychose) of
inzoomt op een specifiek thema. Steeds vaker brengen we
naastbetrokkenen gedurende een vooraf bepaald aantal avonden
bijeen in een gespreksgroep. Ook zo ontstaat een informeel en
ervaringsgericht leerklimaat.
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gespreksavonden
in 2021

totaal aantal
deelnemers:

596

Herstel voor familie is doorgaans een langdurig proces met pieken en dalen.
Met warme, informele ontmoetingen zijn families in verschillende stadia van
herstel mekaar tot steun. Vrijwilligers organiseren in hun regio ontspannende
activiteiten zoals wandelingen, een uitstap, een drink,… Op landelijk vlak
waren de zomerontmoeting voor vrijwilligers (juni, Oostende) en de
familietrefdag (november, Mechelen) memorabele momenten.
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Herstelactiviteiten
in 2021

totaal aantal
deelnemers:

317

6. AAN DE SLAG ALS FAMILIE-ERVARINGSDESKUNDIGE
Familieleden die kracht putten uit het eigen
herstelproces, zetten hun ervaring soms graag in
als vrijwilliger. Ze doen dit om een positief verschil
te maken in hun eigen leven en dat van anderen
en/of omdat ze iets willen veranderen binnen de
geestelijke gezondheidszorg en in de ruimere
samenleving. Similes kon in 2021 rekenen op het
engagement van meer dan 240 vrijwilligers.

23

Bijna
30
vrijwilligers
participeren
als
familievertegenwoordiger in de netwerken Psy 107
voor
volwassenen,
in
mobiele
teams,
sectororganisaties en de herstelacademie. Onze
vrijwilligers zijn ook actief in eerstelijnszones en in
lokale besturen. En ze nemen deel aan overlegfora
als de staten generaal geestelijke gezondheid,
studiedagen, onderzoeksprojecten, …

vormingsmomenten
voor vrijwilligers in 2021

Similes informeert familiale bewindvoerders
tijdens infoavonden en via ons ledenblad. We
bieden ook ondersteuning in gespreksgroepen
voor familiale bewindvoerders. Wanneer er geen
familie is die als bewindvoerder kan optreden,
kan Similes een vrijwillige bewindvoerder
aanreiken. Hij of zij biedt een betrokken beheer
aan waarin er regelmatig overleg is met de
beschermde persoon en diens familie.
In 2021 ging inhoudelijk veel aandacht naar de
werking van het nieuwe CRBP (centraal register
van bescherming van de personen).
Twee fysieke en een online vorming stonden ook
open voor familiale bewindvoerders en voor
geïnteresseerden.

6

nieuwe
bewindvoerders
in 2021

18

nieuwe dossiers
in 2021

In 2021 startten 6 nieuwe bewindvoerders. 18
nieuwe dossiers werden opgestart. In totaal
worden 239 dossiers persoonsgericht beheerd
door 44 vrijwillige bewindvoerders.

Communicatie
www.similes.be werd

45.729 keer
bezocht in 2021

24 nieuwsbrieven
digitale

3771

volgers op
Facebook

762

volgers op
Instagram

219

volgers op
Twitter

naar gemiddeld

2.300
lezers per
maand

+ de 12 nieuwsbrieven per
jaar naar alle vrijwilligers

KWARTAALBLAD VOOR LEDEN EN
GEÏNTERESSEERDEN
Vier keer per jaar valt het Similestijdschrift in de
bus bij onze leden en bij openbare bibliotheken
en organisaties die zich abonneren op ons blad.
Onze lezers vinden in het tijdschrift inspirerende
getuigenissen en diepgravende bijdragen over
actuele thema’s.
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