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1.1. InleidingInleiding

De Stichting IPC (Stichting ter Bevordering van Integratie, Participatie en Communicatie) is in 

oktober 1999 opgericht met de doelstelling activiteiten te ontplooien ten behoeve van integratie, 

participatie, betrokkenheid, solidariteit en communicatie van mensen in de samenleving.

Naast het verwerven, overdragen en implementeren van subjectwetenschappelijke en 

handelingsgerichte kennis tracht de stichting op basis van haar statuten onder andere haar doel te 

verwezenlijken door het Multiloog®-project te ondersteunen en de ontwikkeling en implementatie 

ervan te bevorderen. Multiloog®-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die 

belangrijke zaken uit het dagelijkse leven met een ander wil delen 

2.2. Het doel van StichtingHet doel van Stichting IPC IPC

Het is de missie om het welbevinden van mensen te bevorderen door het houden van Multiloog-

bijeenkomsten.

De doelgroep zijn mensen die verstrikt raken in hun dagelijks leven en mensen die met deze 

doelgroep solidair zijn.

De stichting bevordert de uitgangspunten van Multiloog-bijeenkomsten, dat zijn:

  het uitwisselen van persoonlijke ervaringen in het dagelijks leven op gelijkwaardige basis;

 de Multiloog-bijeenkomsten en -initiatieven moeten voor eenieder toegankelijk zijn.

Gegeven de doel en de aard van de stichting is een winstoogmerk niet aanwezig. 

3.3. WerkzaamhedenWerkzaamheden

Het blijft ons streven buurtbewoners in contact te brengen met kwetsbare bewoners zoals mensen 

met een psychiatrische achtergrond. Want juist hier kan de Multiloog-methode onder ander als 

een anti-stigma-project een belangrijke bijdrage leveren. Voor meer aandacht in het 

maatschappelijke veld (o.a. in het kader van de ontwikkeling van activiteiten van de wijkgerichte 

zorg) zoals in buurthuizen en andere locaties onder medewerkers ontbreekt veelal de expertise 

voor mensen met een psychiatrische achtergrond en het bij elkaar brengen van mensen met 

uiteenlopende posities. Multiloog is op dit gebied bij uitstek geschikt om de zogenaamde ‘inclusie-

gedachte’ als onderdeel van een participatiesamenleving niet op de laatste plaats in het kader van

de wijkgerichte ontwikkelingen van de zorg in de praktijk te brengen.
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Daarnaast zijn ten behoeve van toekomstige Multiloog-bijeenkomsten in de diverse stadsdelen 

contacten gelegd op allerlei niveaus (o.a. medewerkers en beleidsmakers rond de loketten Zorg en

Samenleven, wijksteunpunten/wijkzorgtafels en politici) en maken wij deel uit van de 

desbetreffende netwerken zoals de wijkzorgtafel overleggen. 

We zullen verder blijven werken aan de ontwikkeling van ons kunst - Multiloog-project zoals we ze 

al in de zomerperiode juli - augustus als ook incidenteel in verband met exposities in de rest van 

het jaar organiseren. 

In 2017 wordt er gewerkt aan een herziening en een tweede druk van het boek “Versterkende 

gesprekken. Van monoloog naar dialoog tot Multiloog. Emancipatoire gesprekken rond zorg en 

Welzijn” met een hoofdstuk over Multiloog: “Multiloog: Sprakeloosheid overwinnen”. Deze 

vernieuwde uitgave is 2017 verschenen.

Tenslotte zijn wij vertegenwoordigd in diverse overlegorganen en werken samen met diverse 

instellingen en organisaties in Amsterdam (zoals SCIP {o.a. in het Psychiatrie Café Amsterdam}, 

Stichting Perceval, Cliënteninformatiepunt, HVO-Querido, Regenboog Groep/Vriendendienst, 

Cordaan, Arkin/Mentrum, InGeest, ABC-Alliantie en de Hogeschool van Amsterdam). Ook in 2018 

en daarna zullen wij die samenwerking voortzetten. 

Landelijk zijn wij aangesloten bij Mind/Landelijk Platform Psychische Gezondheid en nemen wij 

deel aan de regiokamer. We hebben ter ondersteuning van het werk op landelijk niveau de 

visiegroep in het leven geroepen om onze ervaringen ook op landelijk niveau kenbaar te maken en

aan de orde te stellen. 

Daarnaast zijn we bezig naast bijzonder overleg met de Gemeente over het onderwerp continuïteit 

van Multiloog plannen te ontwikkelen en gesprekken met instanties en individuele personen te 

voeren om de toekomst als zelfstandig project veilig te kunnen stellen. We zijn van plan om een 

opleidings- en trainingsproject voor nieuwe gespreksbegeleider uit te voeren en van uit de 

Stichting IPC te begleiden.

4.4. Organisatie-structuurOrganisatie-structuur

Het bestuur komt vier keer per jaar in vergadering bij elkaar en bespreekt actuele en toekomstige 

ontwikkelingen van de stichting. Het bestuur bestaat uit:

 De heer dr J. Theunissen voorzitter (tot oct. 2017)

 De heer J. Kools secretaris

 Mevrouw R. Esselink penningmeester
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 De heer T. van Capelle adviseur

 De heer W. van de Graaf adviseur

 Mevrouw M. Matthies, Dipl. SozÖk. adviseur

Binnen het bestuur heeft ieder een taak toegewezen gekregen. Alle bestuursleden werken zonder 

beloning en alle inkomsten komen na aftrek van kosten ten goede aan Multiloogprojecten.

Het beheer van de gelden binnen het kader van de vastgestelde begroting is gedelegeerd aan de 

directeur heer H. Mölders.

De monitoring en rapportering van de financiën is gedelegeerd aan de heer A. van Capelle.

De Stichting IPC is reeds bij de oprichting een samenwerkingsverband aangegaan met INCA – 

Projectbureau Amsterdam, dat voor de organisatie en uitvoering van de Multiloog-bijeenkomsten 

veraantwoordelijk is. 

5.5. FinanciFinanciëële situatiele situatie

Een belangrijk deel van onze financiering wordt tot nu toe veilig gesteld door de Gemeente 

Amsterdam (Dienst OJZ) in het kader van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning.

Daarnast ondernemen we pogingen nieuwe financieringsbronnen (fondsen) aan te boren en 

richten ons werk veelal ook op het verkrijgen van donaties en steun via de Stichting Vrienden van 

Multiloog.

De doelstelling is om de vaste lasten zeer laag te houden waardoor zoveel mogelijk van de 

verkregen middelen direct ten behoeve van de uitvoering van de Multiloog-bijeenkomsten kunnen 

worden aangewend.

6.6. Vermogens-beheerVermogens-beheer

Het is niet het streven om zeer omvangrijke buffers aan te houden. .

In geval van vermogen dat gedurende langere tijd dienstbaar is aan de doelstelling, zal dit 

risicomijdend en duurzaam worden belegd met als focus een aanwending van het vermogen over 

een periode van maximaal vijf jaren, behoudens het bedrag dat gereserveerd wordt voor een 

continuïteitsreserve.
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