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Missie

Als dé organisatie voor mensen met een bipolaire stoornis heeft Plusminus zich in 2021 weer ingezet  
voor de verbetering van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg, ook voor familieleden en 
naasten.  

Ondanks dat het werk voor een belangrijk gedeelte beïnvloed werd door corona heeft dit wel een 
impuls gegeven aan het online werken zoals overleg met zoom en het verzorgen van Webinars 
waardoor we voor een groter deel van onze achterban konden 
bereiken. Naast het echte fysieke contact dat van groot belang 
zal blijven is hiermee een ontwikkeling in gang gezet die ons 
veel mogelijkheden gaat bieden: de weg naar een e-community.  

Het werken aan onze 3 speerpunten (lotgenotencontact, 
voorlichting en belangenbehartiging) is dus gewoon doorgegaan 
en heeft Plusminus de organisatie en de financiën goed op de rit 
en blijft het teruglopende ledenbestand een punt van aandacht.

Lotgenotencontact werd tot stand gebracht door middel van de lotgenotenlijn, de Landelijke Dagen, 
80 lotgenotengroepen, 3 groepen voor naasten en door maatjesprojecten.
Van de contactmogelijkheid met de lotgenotenlijn wordt veel gebruik gemaakt. De lijn wordt gerund 
door 20 vrijwilligers die op bijna alle dagen van de week 2200 telefoontjes hebben beantwoord. 
Eenzaamheid was vaak een belangrijke reden om te bellen.
Ook het bezoeken van de Landelijke Dagen is een gewilde manier om contact te zoeken met 
lotgenoten. Helaas is er in 2021 vanwege corona maar 1 Landelijke Dag doorgegaan, de andere 3 
waren te volgen via een “livestream”. Verrassend was dat hiervan veel gebruik is gemaakt. De 4 
onderwerpen die aan de orde kwamen zijn voeding & beweging, dialoog, seksualiteit en slaap.
Contact via de lotgenotengroepen verliep door corona wat moeizamer. Maar ook hier won de 
creativiteit: lotgenotengroepen zetten het contact voort via whatsapp of via een online gespreksgroep.
Steeds meer mensen met een bipolaire kwetsbaarheid willen binnen hun regio mensen leren kennen 
die ook deze kwetsbaarheid hebben. Zowel in gespreksgroepen als in een op een contacten. Team 
Utrecht heeft hierin het initiatief genomen door een “oproepenproject” te starten. Het bestuur 
reageerde hierop enthousiast met het besluit om dit landelijk te organiseren onder de naam 
“maatjesproject 2.0”. 

Voorlichting en mensen voorzien van informatie en kennis werd tot stand gebracht door diverse 
communicatiekanalen zoals cursussen, webinars, magazine, website, social media als Facebook en 
Twitter en nieuwsbrieven.
Plusminus kent een communicatie- en een marketingplan waarin staat wat en hoe we communiceren 
in het belang van onze achterban.
Voor mensen die recent hun diagnose hebben gekregen, maar ook voor hun naasten, is de cursus 
psycho-educatie ontwikkeld. Deze werd 50 keer verzorgd door vrijwilligers van Plusminus. Voor deze 
taak worden de vrijwilligers getraind. Er komen echter veel meer mensen in aanmerking voor deze 
cursus en Plusminus gaat na hoe dit opgelost kan worden.
Een moderne vorm van kennisoverdracht is het verzorgen van lezingen en workshops via internet 
(Webinars). In 2021 heeft Plusminus een 6 tal Webinars georganiseerd en naar schatting hebben ruim 
1.000 mensen deze webinars gevolgd. De verwachting is wel dat dit een blijvertje is. Gemakkelijk 
vanuit huis te volgen en aanvullend op het bestaande communicatieaanbod.
Blijvend populair is ons mooie magazine PLUSminus. Het plotseling overlijden van hoofdredacteur 
Ton Stassen eind 2021 was voor ons allen een schok. Het levenswerk van Ton wordt nu opgepakt door 



Edzard de Vries als nieuwe hoofdredacteur. Hij zet zich in voor het behoud van de 
kwaliteit van het blad en zit vol goede ideeën.
De website van Plusminus werd ook in 2021 goed bezocht. Hoewel minder dan in 
2020 werd de site door 275.000 bezoekers geraadpleegd.  
Ook groeit het aantal volgers op Social Media licht. Ons Sociale Media Team 
post regelmatig berichten op facebook en twitter en die worden goed 
bekeken. In 2021 waren er op facebook 1319 volgers en op twitter 2151.
Onze nieuwsbrief, die ook in 2021 vier keer per jaar is uitgekomen, telde 
3.039 abonnees. En ons vertrouwde voorlichtingsmateriaal is nog steeds 
beschikbaar: een algemene folder en folders voor lotgenotencontact, 
voor naasten etc.
Nieuw is het onderzoek naar een meer geïntegreerde vorm van 
digitale dienstverlening: de E-community. Meer concrete stappen op 
weg naar een E-community worden in 2022 gezet.

Belangenbehartiging voor onze achterban gaat veelal om de collectieve behartiging en niet om de 
individuele. Bij de collectieve belangenbehartiging werken we samen met andere instellingen/
organisaties. Zoals met het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBis) waarmee we invloed 
kunnen uitoefenen op de kwaliteit van zorg voor mensen met de aandoening en hun naasten. Dat doen 
we door deelname aan werkgroepen en/of het geven van adviezen. Zoals advies voor het versterken 
van persoonlijk en maatschappelijk herstel en adviezen over de opleiding voor professionals in de zorg 
voor mensen met de aandoening.
Ook zijn we verbonden met het Landelijke Platform Psychische Gezondheid (MIND) waar we 
deelnemen aan werkgroepen om tot verbetering van de kwaliteit van zorg en medicatie te komen. 
Bijvoorbeeld door deelname aan het project “Versterking impact en bereik zelfregiegroepen”.
In 2021 zijn er stappen gezet om tot verdere samenwerking te komen met organisaties die betrokken 
zijn bij het onderwerp psychose. Dat zijn patiënten- en familieorganisaties als Psychosenet, Anoiksid 
en ypsilon. Bij Ypsilon gaat het ook om de belangenbehartiging van naasten. De samenwerking zorgde 
in 2021 door corona wel voor vertraging.
Internationaal is samengewerkt met onze zusterorganisatie in Vlaanderen “Ups en Downs”. Zoals bij 
de realisatie van de World Bipolar Day in Vlaanderen en Nederland met als thema kunst en cultuur. 
In 2021 kwamen er incidenteel vragen van leden over individuele belangenbehartiging. Het bestuur 
beraadt zich over de mogelijkheden en de consequenties en is hier nog niet uit.

Naasten en Onderzoek

Naast onze 3 genoemde speerpunten is er ook speciale aandacht  voor de positie van naasten en voor 
onderzoek.

Begin 2021 heeft Plusminus in samenwerking met Dimence een landelijke naastenraadpleging 
gehouden onder haar leden. Dit om erachter te komen of er behoefte is aan ondersteuning van 
partners, kinderen, broers en zussen van mensen met een bipolaire stoornis. En zo ja in welke 
ondersteuningsvraag dan voorzien moet worden. Het resultaat van de raadpleging is dat de 
respondenten in het algemeen een ondersteunende rol zien weggelegd voor Plusminus. Er zijn 
concrete situaties zijn benoemd waarin ondersteuning gewenst is. Zoals ondersteuning met dreigende 
overbelasting van de naaste of de behoefte om als naaste betrokken te worden bij de besluitvorming 
over de behandeling van de zieke naaste. Vanaf eind 2021 is Plusminus gestart met het inventariseren 
van de ondersteuningsmogelijkheden die er al zijn en de mogelijkheden die, eventueel in 
samenwerking met andere partijen, kunnen worden aangeboden. Daarbij maken we onderscheid wat 
specifiek voor naasten van mensen met de bipolaire stoornis van belang is en wat meer algemeen is 



zodat dit ook in samenwerking met andere partijen als Ypsilon kan worden aangeboden. Deze 
activiteiten zijn ook opgenomen in ons meerjarenbeleidsplan. 

Er is een landelijke partnergroep opgezet door team Drenthe. De aanleiding waren van vragen van 
partners die op zoek waren naar een vertrouwenspersoon waarmee ze contact kunnen hebben over 
wat zij tegenkomen in de relatie met hun partner. Naast het onderhouden van één- op- één contacten 
worden er ook mogelijkheden georganiseerd waarbij een groep samenkomt voor ontmoeting en/of 
activiteit. In de meeste regio’s bestaat dit nog niet volledig, een reden om dit in 2022 verder landelijk te 
ontwikkelen.

Onderzoek is bedoeld om pro actief richting te geven aan onderzoeksvragen die er leven bij mensen 
met de bipolaire aandoening en hun naasten. Waar mogelijk wordt daarbij samengewerkt met andere 
organisaties. De werkgroep onderzoek heeft dit jaar een training gevolgd bij PGO support. Helaas is er 
door het uitvallen van ons bestuurslid onderzoek het afgelopen jaar weinig voortgang geboekt in het 
werken aan de doelstellingen van deze werkgroep. Het bestuur zal zich beraden hoe deelname aan de 
werkgroep op korte termijn ingevuld kan worden. 

Een goed lopende organisatie

De organisatie van vereniging Plusminus kent een ledenraad, een bestuur, regio’s en een 
ondersteunend bureau.

Het aantal leden van Plusminus bedroeg aan het eind van het jaar 2.155. De licht dalende trend is ook 
dit jaar weer te zien. Dit laat ook zien dat minder mensen zich aansluiten bij een vereniging.

Het “hoogste orgaan” binnen Plusminus is de ledenraad. Die hebben in 2021 tweemaal digitaal 
vergaderd. In de laatste vergadering heeft de ledenraad ingestemd met het bestuursvoorstel om tot 
een versterking van de verenigingsstructuur te komen door het instellen van een Algemene Leden 
Vergadering. Hiervoor worden de statuten per 1 januari 2022 gewijzigd.

Het realiseren van onze drie speerpunten kan niet zonder een goed lopende organisatie  en de 
gedreven inzet van al onze 140 vrijwilligers. Zij zijn actief in de regio’s en bij team Young en worden 
ondersteund door het bestuur, het bureau en de ledenraad. Zij vormen de kurk 
waarop onze vereniging drijft. Dankzij een actief vrijwilligersbeleid (ook 
een speerpunt) is dit een mooi aantal en dat geldt ook voor de kwaliteit en 
talenten die zij inzetten. Hier zijn we met recht trots op. Zij hebben allen in 
2021 een vrijwilligerscontract ontvangen en aan het eind van het jaar 
een attentie. Plusminus houdt haar vrijwilligers op een breed terrein 
op de hoogte met de vrijwilligersbrief die viermaal per jaar op het 
beeldscherm verschijnt.

De 12 regio’s noemen we ook wel “het kloppend hart van onze 
organisatie”. Hoewel corona hier ook heeft huisgehouden, 
want huiskamergroepen en regiodagen gingen niet door, 
zijn de contacten met “online” oplossingen zo goed 
mogelijk in stand gehouden. Met het uitvoeren van het 
“Uitvoeringsplan Regio’s” zijn in 2021 stappen gezet om 
tot sterke en goed functionerende regio’s met een 
landelijke dekking te komen. 



Het bestuur van Plusminus heeft in 2021 volgens plan kunnen vergaderen, maar wel digitaal. In 2021 
hebben twee nieuwe aspirant-leden voor de portefeuilles secretaris en onderzoek het bestuur 
versterkt. Helaas hebben beide bestuurders om persoonlijke redenen besloten om eind 2021 hun 
functie neer te leggen. In 2021 heeft het bestuur ook een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 
2022-2025 opgesteld. 

Het bureau van Plusminus heeft een ondersteunende functie voor onder meer de regio’s en de 
lotgenotentelefoon en is ook belast met administratieve taken en met de telefonische helpdesk. De 
financiële administratie is uitbesteed aan bureau MEO. Het bureau wordt aangestuurd door onze 
coördinator.

Financiën

Zonder middelen kan een organisatie niet voortbestaan. Voor de vereniging Plusminus is het dus van 
belang dat er voldoende middelen (blijven) binnenkomen. Naast de contributies van leden en donaties 
en incidentele giften ontvangt Plusminus ook jaarlijks subsidie van VWS. Het blijft lastig voor een 
vereniging met ambities om in de toekomstige jaren de kosten te dekken met de inkomsten die daar 
tegenover staan. Het aantal leden staat al een aantal jaren onder druk en dat zorgt logischerwijs voor 
minder inkomsten. Ook heeft VWS plannen om het huidige subsidiekader aan te passen. De resultaten 
in 2021 laten zien dat we weliswaar financieel gezond zijn, maar dat we ons moeten blijven inspannen 
om enerzijds de inkomsten te vergroten en anderzijds kritisch te kijken naar de uitgaven. Door middel 
van fondsenwerving proberen we de inkomsten te vergroten. Nadat in 2020 een eerste belactie was 
uitgevoerd is in 2021 een 2e belactie uitgevoerd onder leden die in 2020 niet benaderd waren. Dit heeft 
een vrijwillige verhoging van de contributie opgeleverd en een omzetting naar automatische 
incassokosten. De verhouding automatische incasso en overschrijvingen is nu 50/50. Een actie met 
als resultaat meer inkomsten en minder kosten. 

Vooruitzichten
Met de ambities van Plusminus wordt 2022 weer een uitdagend jaar

De mensen achter het bestuur en het bureau op 31 december 2021. 
Henk Mathijssen    Voorzitter

Henri de Wit      Penningmeester en naasten
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Vacature     Young

Siebe Haagsma    Secretaris
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