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1.

Inleiding
Dit is het jaarplan van “Stichting Ismes” en heeft betrekking op 2020.
De kaders voor het jaarplan zijn vastgelegd in het “Beleidsplan periode 2020-2025”.
Beleidsplan, zowel als Jaarplan 2020, zijn vastgesteld door het Bestuur.

2.

Activiteiten
De activiteiten van Ismes vormen de kern en het bestaansrecht van de organisatie. Het
draait bij Ismes om de activiteiten zoals die door vrijwilligers en cliënten vorm wordt gegeven.
In 2020 is een structuur opgesteld m.b.t. diverse werkgroepen bij Ismes.
Iedere werkgroep werkt ideeën uit en legt deze voor aan het bestuur en na goedkeuring
werkt de werkgroep de verschillende voorstellen uit.
Door Ismes te organiseren activiteiten moeten in ieder geval ten doel hebben om terugval in
gebruik te voorkomen door onder meer cliënten te ondersteunen in het proces van verwerking en resocialisatie. Daarnaast moeten activiteiten aansluiten bij de belangstellingen van
de cliënten. Daarnaast zijn de activiteiten gericht op voorlichting en preventie.
De volgende activiteiten (vaak in samenhang met elkaar) worden in ieder geval in 2020 vorm
gegeven:
- Sociaal café; ontmoetingsfunctie
- Organiseren en faciliteren van allerhande meetings, gericht op cliënten met diverse
(verslavings-)achtergronden
- Inrichting en begeleiding van een systeem van persoonlijk begeleider, voorheen herstelmaatje.
- Activiteiten (vaak in de vorm van workshops of cursussen), gericht op resocialisatie in
de breedste zin, waaronder:
▪ Schilderen
▪ Yoga
▪ Sociale vaardigheid training
▪ Meditatie
▪ Verslaving in de literatuur
▪ Nader te bepalen buitenactiviteiten
▪ Verslaving in de film
▪ Spelletjesavond
▪ filmavond
- Juridisch loket
- Lezingen
- Bibliotheek
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Voorlichting en preventie (scholen, justitiële instellingen, e.d.) met behulp van ervaringsdeskundigen; het organiseren van lezingen op het brede terrein van verslaving(zorg)
Het vormgeven en inrichten van de verwijzingsfunctie van Ismes

3.

Huisvesting
Ismes is blij met de huisvesting aan de Brede Haven in Den Bosch waarover op dit moment
wordt beschikt. In 2020 zal het interieur opnieuw worden opgeknapt.

4.

Financiën
Realisatie van de plannen die in dit Jaarplan zijn verwoord is alleen mogelijk op basis van voldoende financiële middelen.
• Dagelijkse consumpties worden door cliënten en vrijwilligers betaald en die betaling
zal ook in 2020 voldoende zijn.
• Huisvestingskosten worden ook in 2020 door de gemeente met een structurele subsidie betaald.
• Activiteiten, die Ismes onderneemt, zijn onder meer gericht op het voorkómen van
terugval en daarmee op het besparen op de kosten die aan terugval zijn verbonden.
In financieel opzicht zijn verzekeraars en allerlei overheden (gemeenten in het werkgebied, provincie, justitie/politie, UWV, en anderen) daarbij gebaat. Bij hen zal dus
ook op termijn worden aangeklopt in verband met de verstrekking van subsidies, die
daarmee samenhangen.
Zoals in het beleidsplan is neergelegd zal er een Werkgroep Sponsoring & Public Relations
worden geïnstalleerd die zich zal bezighouden met externe sponsoring door particulieren,
bedrijven, instellingen en verenigingen/stichtingen. Kortom, met dié externe financiering,
die niet afkomstig is van zorgverzekeraars en overheden. De werkgroep rapporteert aan het
bestuurslid, dat de portefeuille PR/Markering beheert.

5.

Samenwerking met anderen
De voornemens van dit jaarplan zijn alleen uitvoerbaar in samenwerking met anderen buiten
Ismes. Dat geldt voor de te ontplooien activiteiten en voor de bekendmaking van het aanbod
van Ismes aan ex-verslaafden en hun naasten uit de regio die de weg naar Ismes nog niet
hebben gevonden, maar ook voor de financiering en de preventie en voor de verwijsfunctie.
Speciale aandacht zal worden gegeven aan het gebruik van website, nieuwsbrief en social
media.
De werkgroep communicatie en PR zal zich bezighouden met externe samenwerking; deze
werkgroep rapporteert aan het bestuurslid PR/Marketing.
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Corona Virus:
Door het Corona virus is het Ismes Huis gesloten vanaf half maart en zal gesloten blijven
tot nader order. Hierdoor worden activiteiten opgeschort. Voorlichting op scholen ligt stil,
lezingen worden niet gegeven en meetings worden ten dele online gedaan.
Er is wel contact met Persoonlijk Begeleiders via Social Media om mensen te kunnen ondersteunen.
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