Beste lid van ISPS Netwerk Nederland - Vlaanderen
Graag brengen we jou op de hoogte van twee belangrijke initiatieven die de voorbije weken dank zij
de inzet van verschillende gemotiveerde leden vorm hebben gekregen.
Eerste initiatief.

De nieuwe website
www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl
en een nieuw mailadres:

info@isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl
De nieuwe site kan je vanaf vandaag bezoeken.
We danken Dr Erik Thijs om het prachtige logo te creëren dat zowel inhoudelijk als visueel de
missie van het ISPS netwerk Nederland - Vlaanderen belichaamt.
Twee handen die elkaar raken en zich als een kelk openen en op deze wijze zowel de ruimte als de
openheid evoceren om vanuit verschillende invalshoeken naar psychose te kijken.
Alsook de bereidheid om nieuwe perspectieven te openen die een menswaardige en rechtmatige
benadering van psychose bevorderen.
Visueel herken je er ook de Griekse letter psi in, in resonantie met psyche en psychose.
Ze drukken eveneens de steun uit die de persoon met psychose-gevoeligheid behoeft om zowel
vóór, in en na een crisis veilig omkaderd te worden.
Alsook een verbindend netwerk bestaande uit familie, vrienden en zorgverleners die aan deze steun
uitdrukking geven.
Van dit verbindend netwerk maak je als lid actief deel uit en de website geeft je de mogelijkheden
om zowel je inzet als je werk in beeld te brengen.
De bijdrage van ieder lid maakt een verschil voor de sterkte van het netwerk.
In deze zin nodigen we ieder lid uit om zo actief mogelijk te participeren aan wat op de site in
kaart wordt gebracht.
Je kan ons tijdig op de hoogte brengen van een initiatief waaraan je meewerkt, een onderzoek dat je
hebt gedaan, een artikel dat je geschreven hebt, een verslag van een activiteit waar je aan deel nam
dat relevant is voor hoe we naar psychose kijken en hoe we er ons naar verhouden.

Bovendien kan je in het Ledenportaal

(https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/de-vereniging/ledenportaal/)
jezelf kort profileren en beschrijven waar je vooral mee bezig bent.
Wens je iets op de site te plaatsen of wil je in dit verband iets bespreken, richt je dan tot de
redactieraad door een mail te sturen naar: huguetteb@poustinia.be.
Eén van de doelstellingen van het Netwerk is het werk en de inzet van ieder lid aan te moedigen en
een levendig onderling contact en uitwisseling tussen de leden te faciliteren.
Juist omdat zoals het logo het zo krachtig uitdrukt, het versterken van steun en verbinding ertoe
doet.
Vanaf nu zal de nieuwsbrief zeer nauw aansluiten bij de veranderingen en aanvullingen op de site.
Via deze weg word je aandacht getrokken op belangrijke en interessante informatie die je werk en
inzet kunnen voeden en verrijken. Zo nodigt elke nieuwsbrief jou uit om de site te verkennen om
nieuwe informatie te ontdekken.
Zie hier enkele navigatietips die jou in de site introduceren:
De website is opgebouwd rond de zes grote thema’s:
AGENDA-ACTIVITEITEN
BENADERINGEN VAN PSYCHOSE
PLEKKEN VAN HERSTEL
KUNST & LITERATUUR
ERVARINGSDESKUNDIGEN
DE VERENIGING
Als je over de zes menuknoppen op de homepage heen beweegt zie je aan de vinkjes bij de zes
hoofdonderwerpen dat er een “uitklapmenu” zichtbaar wordt. Volg het nieuwe menu en de vinkjes
en zo komen alle pagina’s die er tot dusverre zijn in het zicht.
Er zijn talloze linken ingebouwd, zichtbaar gemaakt doordat er handjes verschijnen op foto’s en
wanneer je over rode teksten heen beweegt.
“Home” brengt je telkens weer terug “thuis” en het vergrootglas laat je zoeken via “zoektermen”.
Er zitten vele mogelijkheden om zaken te downloaden, films te kijken, kortom een schat aan
informatie die voortdurend de actualiteit volgt. Kijk rond en geniet er van.
De oude website, www.isps-onlineconference.nl, zal binnenkort uit de lucht verdwijnen.

Tweede initiatief

“Hoe blijf ik erbij?”
Een interactief webinar over re-integratie
op dinsdag 10 mei 2022 van 16.00 tot 19.00 uur.

Als je de klok volgt laat het beeld het proces in de tijd zien zoals het zich voordoet bij mensen die
betrokken zijn bij al deze thema’s.
De drie mensen betrokken in het proces: familie, cliënt en hulpverlener en de drie fasen binnen het
proces: voorfase, de crisis en het herstel.
Het is vanuit deze zes posities dat we het onderwerp van het webinar “Hoe blijf ik erbij?”
benaderen met elkaar.
Re-integratie is een veelzijdig thema dat juist daarom vanuit verschillende perspectieven dient
benaderd te worden. De voorbereiding van het webinar vereiste een kritische en eerlijke reflectie
over wat zoal nodig is om re-integratie zoveel mogelijk kansen te geven.
Uit een levendige uitwisseling over het thema kwamen de leden van de werkgroep rond het
opzetten van het webinar tot deze tekst die de essentie ervan weergeeft, waarin vooral
richtinggevende vragen ruimte krijgen om gesteld te mogen worden.
Het webinar doet in zijn opbouw een sterk appèl op participatie en de inbreng van een ieder die dit
wil wordt zeer gewaardeerd.
Je wordt dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen. Ben je door werk verhinderd om deel te
nemen dan kan je door je in te schrijven de recording ontvangen.
Alles over het webinar, het programma, wijze van aanmelden, betaling enz. vind je hier:

https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/webinars/
Daar kun je ook publiciteitsmateriaal inzien en downloaden om in je eigen netwerk verder te
verspreiden. We rekenen op een ieders medewerking!
We wensen jou veel leesgenot en appreciëren ten zeerste je deelname aan het webinar.
Met hartelijke groeten,
namens het bestuur
Huguette Beyens.

