Verslag Gesprek over Caleidoscoop
(middagprogramma)
2e gespreksgroep ontmoetingsdag caleidoscoop (middag). Er was die middag een tweede
gespreksgroep (hetzelfde onderwerp, andere deelnemers), helaas hebben we daarvan geen
notulen. Het doel van de gespreksgroepen was om met elkaar in contact te komen om het te
hebben over Caleidoscoop en hoe de vereniging functioneert en zich kan ontwikkelen, en wat leden
nodig hebben.
Notulist:

Marian

Datum:

17 april 2021

Aanwezig:

8 deelnemers en 3 bestuursleden

Wat wil je terugzien binnen Caleidoscoop? Wat vind je prettig en wat
juist niet? Wat is je opgevallen?
W. was al een jaar lid, kon nooit inloggen. Telkens gemaild maar nooit effectief antwoord. Met
Henriette is dat uiteindelijk gelukt.
Is aandachtspunt om contacten op te volgen, blijft lastig, we realiseren ons dat we er
regelmatig uitval is en proberen hier het komende jaar actief dingen in te gaan oplossen. Svp
ons op blijven aanspreken.
E. mist contact met anderen, vooral fysiek contact. Vind ze jammer. Is blij dat Caleidoscoop groter
wordt, in beweging is. Goed bezig! Blij dat er meer mensen bij gekomen zijn voor de Caleidofoon.
K. sinds september lid van Caleidoscoop. Blij met belangstelling voor depersonalisatie. Krant inhoud
sprak haar niet aan, maar is nieuwsgierig naar de ontwikkelingen op haar terrein. Forum was lastig
(technisch) maar dat is goed gekomen. Wat is verschil tussen level 1 en 2? En hoe kom ik in contact
met iemand met wie ik kan sparren over mijn punten?
Henriette reageert op K: is zelf niet actief op forum dus weet het niet zeker. Je komt in level 2
als je actief bent op level 1. M. vult aan: als je 2 maanden actief hebt deelgenomen wordt je
toegelaten op level 2. Bij huisregels in het forum staat hoe dat moet/kan. Een ander lid voegt
toe: op level 2 is het soms ook heel rustig. Forumbeheer doet dit handmatig.
K.: enquête of de krant nodig is. Is een goede besparing. En probleem krant vullen is dan opgelost. Of
alleen een online versie. Is dat ooit onderzocht?
Henriette: Ja, dat is enkele jaren geleden onderzocht, papieren krant werd/word
gewaardeerd.
K: Uiterlijk website – Mind is ‘wild en moeilijk’, Caleidoscoop is juist bijna saai. Misschien een kleurtje
bij. Wat meer aansprekend maken.
H: lotgenotengroep voor mannen – online of fysiek. Wat is de status daarvan?

Henriette: is nog niet begonnen. Online groepen zijn nog in opstartfase. Voor mannengroep
zijn we nog op zoek naar mannelijke contactpersonen. Jij staat op lijst.
H. vervolgt: is vaker lid geweest, sinds kort diagnose DIS. Lijst met hulpverleners – zou door Peter
teruggebeld worden, is niet gebeurd. Dat is wel heel jammer. Niet als aanval maar om van te leren.
Er komt vaak niets terug. Is aandachtspunt maar verder wel tevreden!!
H.: nog niet zo heel lang lid, iets meer dan een jaar. Actief op forum. Wil ook wel live maar durfde
nooit zo goed. Online helpt wel over de drempel, heeft weinig energie en dan is dit wel veel
makkelijker, kan even meekijken. Over het bereikbaar zijn – als ik mail krijg ik snel antwoord.
Henriette: we moeten even zoeken/ nadenken over naar bijvoorbeeld een mailadres wat
mensen kunnen bereiken als het niet lukt contact te krijgen? Bij wie kan je dan terecht? Een
andere oplossing is beter. We gaan er mee bezig.
M: aanhakend bij H. over digitale aspect – zorgt er wel voor dat ik er nu bij kan zijn. Ondanks dat ik
de mensen het liefst in het echt zie. Drempelverlagend, het is een besloten clubje – maakt dat het
ook wel lukt. Gevoel dat er een wervelwind door Caleidoscoop gaat, positieve manier, wil ik ook wel
weer mijn steentje aan bijdragen. Dat is fijn om te merken. Belangenbehartiging ‐ lang ergens mee
bezig zijn is lastig / te wiebelig. Eenmalige zaken zoals voorlichting is veel makkelijker, fijn dat dat er
weer is. Blij met frisse uitstraling van de website. Hier wijs ik mensen weer heen, deed ik eerst niet.
L: heeft niet zoveel inhoudelijk, dit is de eerste keer dat ik een beetje zichtbaar ben. Tevreden.
Annemarie: Complimenten aan iedereen die er is.
H: als je een oude computer hebt lukt het niet om iets in de chat te zetten of iets te zeggen via een
microfoon.
Henriette geeft nog aan dat je altijd via de mail nog iets van je laten horen als het tijdens de
ALV niet lukt.
H. vervolgt: stichting Misbruikt. Wat wordt daar precies mee bedoeld / wat is de bedoeling?
Annemarie licht eea toe. Spotlight staat straks los van caleidoscoop, wel werken we samen
(uitwisselen van informatie). De vrijwilligers die Spotlight vormen, waren eerst bij Caleidoscoop actief
met dit onderwerp. Spotlight valt straks onder Stichting Misbruikt.

Wil iemand nog te zeggen / delen?
W: blij om op deze positieve manier kennis te maken. Voorlichting heel erg belangrijk. Wil ze zelf ook
aan bijdragen!
K: sluit zich hierbij aan. Verrijkend, benieuwd naar de toekomst. Bedankt voor de mensen die zich
inzetten.
H: wil ook op de lijst voor voorlichting. Misschien allemaal via Teams een lezing maken.
Henriette: er wordt ook gekeken naar samenwerking.
K: waar worden voorlichtingen gegeven?
Annemarie: heel breed, instellingen, opleidingen, families. Het is heel fijn als je en pool hebt
van mensen die een voorlichting kunnen geven.
Henriette: we moeten zorgen dat het informatiemateriaal herzien en uitgebreid wordt.

