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Onze Bouwstenen
jaren aan herstel en behandeling
bijdragen. Dáárom hebben we de
bouwstenen bedacht, die maken in
één oogopslag helder wat Reakt
allemaal doet.’

‘Reakt is zowel vangnet als springplank’, aldus algemeen directeur
Richard Prins. Woorden & Daden
sprak met hem over de deze zomer
gelanceerde werkwijze aan de
hand van de acht bouwstenen. Wat
betekent deze nieuwe benadering
voor de cliënten van Reakt?

Voorwoord
Prachtkleuren in de bomen,
verandering in de lucht. In
dit herfstnummer een mooie
bezinning op het seizoen;
een interview met algemeen
directeur Richard Prins over
de veranderingen die de Bouwstenen met zich meebrengen;
een verslag van de acties die
cliëntenraadsleden bij Reakt
Teldersrode hebben ondernomen om al te drastische
veranderingen, die de gemeente
Zoetermeer in haar subsidietoekenning wil doorvoeren,
tegen te gaan; een positieve
mededeling over de zaterdagopening van de Haagse Zaak;
en een uitnodiging aan de
politiek om eens langs te komen
voor een echte kennismaking.
Fijne winterfeesten gewenst &
tot volgend jaar!
Heb jij een onderwerp dat je graag in
het winternummer ziet verschijnen?
Laat het ons weten via
clientenraad@reakt.nl of
benader vóór 20 januari één
van de cliëntenraadsleden op de
locatie waar je regelmatig komt.
Camie, Floor, Karin & Ruud

‘Vroeger kon het zo zijn dat iemand,
die bij ons binnenkwam, meteen
bij een cursus sollicitatietraining
terecht kwam, terwijl het helemaal
niet mogelijk was om die cliënt
binnen een korte periode al aan
een baan te helpen. Omdat die
persoon nog in een hele andere fase
zat. Door ons werk op deze manier
inzichtelijk te maken, krijg je dat
een behandelaar of een verwijzer
zich direct af zal vragen ‘waar stuur
ik iemand voor?’ Onze medewerker
is dan vervolgens echt getraind in
dat stuk en weet dan heel duidelijk
‘iemand komt dáár voor, voor die
bouwsteen, of voor die combinatie
van bouwstenen’.
Voor de cliënt is het vervolgens ook
meteen helder. Als je in de bouwsteen
‘sterker door werk’ zit, bijvoorbeeld,
dan ben je dus nog niet bezig aan
de laatste fase, waarin je probeert
een betaalde baan te vinden. En
als je als cliënt in de bouwsteen ‘de
arbeidsmarkt op’ zit, dan moet je
niet denken dat je daar jaren blijft
zitten, want dat is niet zo, dat is een
bouwsteen waarin je uitstroomt

In één van de ontvangstruimten
in het statige gebouw aan de Monsterseweg in Den Haag, omringd
door bos in herfstkleuren, steekt
Richard Prins enthousiast van wal:
‘Het was altijd een hele uitdaging
om uit te leggen wat Reakt doet. En
omdat we dat zelf niet altijd goed
verwoordden, lieten we het aan de
ontvanger over om dat in te vullen.
Als iemand dan een keer langs een
dak & thuislozen opvang loopt, dan
denkt hij dat Reakt dat is. En als je
toevallig iemand kent die via Reakt
een baan gevonden heeft, dan is
Reakt ‘een reïntegratiebedrijf’.
Ben je bij de kliniek geweest, dan is
Reakt ‘een plek waar je kan knippen
en plakken’, bij wijze van spreken.
En als mensen dan moeten benoemen wat Reakt doet, dan komen ze
al snel op het woord ‘dagbesteding’,
maar Reakt doet veel méér. De link
met werken aan hersteldoelen
wordt vaak helemaal niet gemaakt,
terwijl we met onze activiteiten al
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naar werk.’ Prins ziet vooral voordelen: ‘Het is helder voor verwijzers,
voor medewerkers, voor cliënten en
last but not least is deze weergave
van ons werk ook voor financiers
veel duidelijker.’
In de toekomst zijn niet alle bouwstenen meer achter iedere voordeur
van een Reakt locatie te vinden.
‘Voorheen was het zo dat als een
cliënt eenmaal over de drempel van
Reakt was, hij bij wijze van spreken
nooit meer naar buiten hoefde. In
de komende jaren zullen de locaties
zich specialiseren in bepaalde
bouwstenen. Er komt meer focus
en meer aandacht voor waar we echt
goed in zijn,’ vertelt Prins bevlogen.
Ook het opleidingsplan, de deskundigheidsbevordering van de
medewerkers, wordt aan de hand
van de bouwstenen ingevuld. Per
locatie en per gemeente gaat het
aanbod in de toekomst verschillen.
Een locatie waar ‘een warm welkom’
centraal staat, kan ook productie
activiteiten bieden. Maar zodra
het hebben van werk voor iemand
belangrijker wordt, zal de cliënt
naar een locatie gaan waar ze gespecialiseerd zijn in, bijvoorbeeld,
de bouwsteen ‘aan de slag zonder
stigma’. Daar is het aanbod aan
werkgerelateerde activiteiten groter
en de professionele begeleiding
echt daarop gericht.
Nieuwe cliënten komen al binnen
aan de hand van de bouwstenen
benadering. ‘Voor huidige cliënten
komt de vraag centraal te staan
‘waarom ben jij hier?’. Reakt staat
voor ‘werken aan je toekomst’.
Activiteitenbegeleiders heten vanaf
volgend jaar herstelcoaches. Als
een cliënt hersteldoelen formuleert
op meerdere bouwstenen dan kan
het zijn dat hij of zij met meerdere
begeleiders van diverse locaties te
maken krijgt.’ Prins ziet dat niet als
een bezwaar, maar als een kans.
‘Als je nu na maanden op dezelfde
locatie te zijn geweest ergens anders
vrijwilligerswerk kan gaan doen, is
die stap veel groter, dan wanneer

je straks altijd al voor de creatieve
activiteiten op de ene locatie was en
voor, bijvoorbeeld, de bouwsteen
‘een gezonder leven’ ergens anders.’
‘Vroeger werd Reakt vooral als een
eindstation gezien. En dat kan nog
steeds. Er is een groep mensen
waarvoor het uitstekend is dat ze
een warme en veilige plek bij Reakt
hebben gevonden.’ Prins benadrukt
dat niemand bang hoeft te zijn dat
hij binnenkort moet vertrekken,
maar het accent zal meer komen te
liggen op herstel. ‘We gaan ervan uit
dat iedereen in staat is om stappen
te zetten. We kijken naar ‘wat kan je
wél’. Dat kunnen best kleine stappen
zijn, maar je gaat naar Reakt om
verder te komen. Als je bij ons komt
schilderen, gaat het uiteindelijk niet
alleen om het schilderij. Het gaat
om wat je leert over sociale contacten, dagstructuur… Je schildert,
omdat je blij wordt van schilderen,
omdat je daar energie van krijgt.
De activiteit is een middel om aan
je hersteldoelen te werken.’
‘Er is ook een grote groep mensen
waarvoor Reakt geen eindstation
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is, maar een doorstroom plek, waar
mensen met de juiste begeleiding
kunnen uitstromen naar vrijwilligerswerk of naar betaald werk’,
vervolgt Prins. ‘Met de bouwstenen
bouwen we rondom de cliënt de
ondersteuning op die hem of haar
het beste helpt naar herstel’. Daarnaast is er ook nog een grote groep
mensen, die helemaal geen gebruikt
maakt van Reakt. De Parnassia Groep
draagt zorg voor rond de tweehonderdduizend cliënten. Reakt begeleidt
er zeven á achtduizend.
‘Iemand die kampt met schuldenproblematiek bijvoorbeeld, of
iemand zonder sociaal netwerk,
kan ook bij ons terecht. Aan de
hand van de bouwstenen kunnen
we beter laten zien aan behandelaars en verwijzers wat we te bieden
hebben,’ besluit Prins.
Heb je na het lezen van dit verhaal nog
vragen over de bouwstenen?
Op iedere Reakt locatie is een ‘bouwstenen ambassadeur’ benoemd. Bij hem
of haar kan je met je vragen terecht. Als je
wil dat de cliëntenraad bepaalde thema’s
opneemt, kan je ons per email bereiken
op: clientenraad@reakt.nl
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Dreigende sluiting inloop locatie Reakt Zoetermeer
‘Deze plek is een pleister op mijn wond’
Het is druk bij Reakt aan de Teldersrode in de Zoetermeerse wijk
Buytenwegh, maar hoe lang nog
is de vraag want de gemeente liet
afgelopen zomer weten dat de
subsidiekraan wordt dichtgedraaid.
Met ingang van 2019 krijgt de
inlooplocatie tachtigduizend euro
minder en per 2020 wordt de subsidie volledig stop gezet. Woorden
& Daden sprak met Madeleine
van der Zwan, acht jaar lid van de
cliëntenraad en werkzaam als
receptioniste bij de betreffende
Reakt locatie.
Aan de balie van de inlooplocatie
van Reakt in Zoetermeer staat een
oudere dame. Ze is druk gesticulerend in gesprek met Madeleine van
der Zwan. Een schande dat de locatie
moet sluiten, vindt de dame. En dat de
bezoekers naar een regulier buurthuis
moeten uitwijken. “Daar komen heel
andere mensen, daar is geen professionele begeleiding, dat leidt tot allerlei
spanningen,” herhaalt de bezoekster.
Madeleine zegt: “We kunnen uw
steunbetuiging goed gebruiken. Het
is belangrijk dat de gemeente hoort
waarom we volgens u open moeten
blijven.” Even later overhandigt
Ma-deleine rond de twintig brieven
van ongeruste cliënten. “Als je niks
doet, gebeurt er ook niks. We zijn heel
strijdlustig”, voegt ze er aan toe. Het
idee dat Reakt zou moeten sluiten,
emotioneert haar zeer. Madeleine komt
er al negentien jaar. “Waar moeten we,

als de sluiting doorgaat, naar toe?”
Van de ongeveer vijfentachtig mensen,
die bijna dagelijks van de inlooplocatie gebruik maken, is al een kwart
in de pen geklommen. Ook werden
rond de honderdvijftig handtekeningen ingezameld, aldus Madeleine.
“Reakt is mijn redmiddel, een pleister
op mijn wond, want ik en velen met
mij kunnen ons zegje kwijt als we
weer in een diepe put zitten. En daar
kunnen wij bij een buurthuis niet
voor terecht,” schrijft een cliënte van
64 die al vijftien jaar bij Reakt komt.
Een ander benadrukt het belang van
Reakt als volgt: “Hoe fijn maar vooral
hoe belangrijk is het om lotgenoten
te spreken, naar te luisteren, er
voor elkaar te zijn. Omringd te zijn
door mensen die je echt en oprecht
begrijpen. Enorme leuke activiteiten
organiseren, met elkaar eten. Je veilig
en normaal voelen. (…) Het zou voor
mij en vele andere een hel zijn als
Reakt dicht zou gaan.”
Veel brievenschrijvers benadrukken
de sociale contacten die ze bij Reakt
opdoen: “Sinds jaren vier ik mijn verjaardag weer, omdat ik eindelijk weer
mensen heb leren kennen, na jaren
van isolatie. Er is een soort netwerk
ontstaan, iets wat de overheid toch
zo graag wil?” Iemand anders waarschuwt: “Als deze mensen niet meer
naar Reakt Zoetermeer kunnen dan is
er grote kans dat zij zich veel minder
staande kunnen houden en hun
situatie verslechtert. Met als gevolg

meer problemen voor deze mensen
en hun omgeving en dus ook voor de
gemeente Zoetermeer.”
De Zoetermeerse wethouder Ingeborg
ter Laak (CDA, zorg, welzijn, sport en
verenigingen), is met de cliënten en
de directie van de inlooplocatie van
Reakt komen praten. En hoewel de
wethouder het gesprek begon met
de mededeling dat haar besluit al
vaststond, gaf ze aan het einde van
de bijeenkomst aan onder de indruk
te zijn van de vele brieven, de handtekeningen en de gehoorde argumenten en beloofde ze haar besluit
te heroverwegen. In december wordt
het overleg met de directie voortgezet
en zal de wethouder de inlooplocatie
opnieuw bezoeken.
Richard Prins, algemeen directeur
van Reakt, ziet vooral een probleem
met betrekking tot de beeldvorming
over het concept van de ‘oubollige’
inlooplocatie. Voorheen was een inlooplocatie vooral een ‘veilige haven’.
Tegenwoordig is het een ‘sociaal in de
buurt/community’ met veel meer
verbinding met de omgeving, waar veel
activiteiten samen worden ontwikkeld,
met het oog op de toekomst, gericht
op participatie. Aan de hand van de
nieuwe bouwstenen (zie elders in
deze Woorden & Daden) hoopt Prins
het belang van de inlooplocatie in
Zoetermeer beter op de kaart te kunnen zetten. ‘Het laatste woord is hier
nog niet over gezegd’, aldus Prins.

Wil je aangeven waarom jij vindt dat de
inlooplocatie open moet blijven dan kan
je nog tot 18 december je brief inleveren bij
Madeleine van der Zwan, receptie Reakt
locatie Teldersrode, Zoetermeer.
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Als ik het voor het zeggen had…
Als Geoffrey Kromhout (54) het voor het zeggen had dan kwam er liever gisteren
dan vandaag een Kamerlid of wethouder op bezoek bij Reakt aan de Platinaweg.
“Politici denken dat dagbesteding bestaat uit koffiedrinken, spelletje doen en
televisie kijken. Ze zouden eens moeten zien dat het veel meer is. Er zijn op de
Reakt vestiging aan de Platinaweg twee productieafdelingen, houtbewerking,
kaarsenmakerij, keramiek, fietsmakerij, allemaal dingen die voor de mensen heel
belangrijk zijn.”
Geoffrey Kromhout is al vierenveertig jaar fietsenmaker en verstaat zijn vak.
“Fietsen zijn mijn passie”, vertelt hij enthousiast. Toen hij hoorde van Reakt ging
hij bij de fietsenmakerij in Voorburg en bij de Oude Brink aan de Monsterseweg
werken. “Ik ben op mijn plek bij Reakt. Ik kan er dingen doen die ik leuk vind.”
Helaas werden de Reakt fietsenmakerijen in Voorburg en Den Haag gesloten,
omdat er te weinig mensen werkten en de kosten te hoog lagen. Het pand
De Oude Brink werd bovendien volledig gesloopt. “Dat doet verschrikkelijk veel
pijn, want je gaat èn leuke collega’s verliezen èn zo wie zo de fietsmakerij aan de
Monsterseweg. Die had ik helemaal zelf opgebouwd en dan doet het veel pijn om
dat los te moeten laten. Ik moest wel een traantje wegpinken.”
Inmidels werkt Geoffrey weer met nieuwe collega’s in de fietsenmakerij aan de
Platinaweg. “Reakt betekent voor mij structuur. Op tijd opstaan, naar je werk
gaan, bezig zijn met je handen, leuke gesprekken voeren met collega’s. Als je thuis
zit, komen de muren op je af en wordt je depressief en kribbig tegen mensen die
dat helemaal niet verdienen.”
Geoffrey lobbyt al anderhalf jaar voor een bezoek van de politiek. Het management van de Platinaweg en ook de cliëntenraad staan achter zijn plannen.
Hij hoopt nog voor de Kerst van dit jaar iemand rond te kunnen leiden om de
werkplaatsen te laten zien, om het belang ervan te kunnen onderstrepen.

Herfst 2018
Wat een pracht zomer
Wat een pracht herfst
Wat een prachtkleur ontstaat er in de bomen.
Is dat te vergelijken met de prachtkleur van
het haar van een oudere.
Ik vind van wel.
Waarom ontkennen we zo vaak mooie
dingen, omdat we bang zijn voor verandering?
We zeggen straks.
Het is te laat of te vroeg.
Ik heb geen tijd om erover na te denken.
Dit is niet het juiste moment.
Het is te laat of te vroeg.
Ik zal het later doen.
De herfstkleuren zijn prachtig en je hoeft er
niet eens de stad voor uit.
Overal om je heen zie je prachtig geel rood
bruin in de bomen en struiken.
Het verandert en wordt steeds mooier.
En het is een belofte dat na de winter. Veel
moois weer terugkomt,
maar dan weer als nieuw.
In de herfst nemen we afscheid van de zomer
met het uitzicht op de
terugkomst van de zomer na een winter met
fijne feesten.
Geniet van de veranderingen van de herfst
met het uitzicht op mooie
nieuwe jaargetijden.
BB

5

Succesvolle lobby Haagse Zaak bij gemeente
Sinds 13 oktober 2018 is de Reaktlokatie Haagse Zaak ook op de
zaterdagen geopend. Jarenlang
is er bij de gemeente gelobbyd
voor extra subsidie om dit mogelijk
te maken. Ruud Dorlas, Cliëntenraadslid, sprak met het management
en de cliënten van de locatie.
Achter de statige gevel aan de Laan
van Meerdervoort 98 bevindt zich
de Haagse Zaak. In het pand biedt
Reakt, voorheen Brijder, dagbesteding aan dak- en thuislozen. Oscar,
een vriendelijke Amsterdammer, die
regelmatig in het pand te vinden is,
is blij dat hij nu ook op zaterdag bij
de Haagse Zaak terecht kan. Hij is
vaak in de Haagse Zaak. Hij legt uit:
“Als je dak- en thuisloos bent, ben je
veel voorzieningen kwijt die voor de
meeste mensen heel gewoon zijn.
Denk aan een eigen thuis, waar je je
kan douchen, kan slapen, je kleren
kan wassen, koken, een gezonde
maaltijd eten en bijvoorbeeld.... naar
het toilet kan gaan.
Dit soort voorzieningen zijn voor
een dakloze ‘luxe-voorzieningen’
geworden. Als je dak- en thuisloos
bent, moet je zien te ‘overleven’ en
daaraan heb je dan je handen vol.
Het is dan belangrijk dat je ook in het
weekend ergens terecht kunt voor de
gewone dingen.” En dat kan dus ook,
in Den Haag is er elke dag wel één van
de dertien Reakt-vestigingen open.
De begeleiders, de managers en de
directie van Reakt hebben de wens

om op zaterdag te openen altijd
gesteund. De begeleiders hebben
zelfs meerdere keren aan de cliëntenraadsleden aangegeven dat zij bereid
waren om ook op de zaterdagen te
gaan werken. Veel begeleiders die bij
de Haagse Zaak werken zijn ‘ervaringsdeskundigen’, die zich met hart en
ziel voor de cliënten inzetten.
Ook Johan den Dulk (regio-manager
bij Reakt) is blij met de verruimde
openingstijden. Hij benadrukt tevens
het belang van de inzet van de cliëntenraad in het behalen van dit succes:
“Deze zaterdagsopening is een goed
voorbeeld van wat je samen kunt
bereiken als clienten/clientenraad
en begeleiders en managers samenwerken om een doel te bereiken.”
De begeleider Aad Moerenhout heeft
de eerste zaterdagopening helaas niet
meer mee kunnen maken. Hij zette
zich jarenlang met grote deskundigheid in voor de Haagse Zaak en de
cliënten. Op zaterdag de deuren
openen was een grote wens van hem.
Hij overleed voor het zover was.
Collega’s en cliënten danken hem
voor zijn inzet.
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Rectificatie:

In de laatste uitgave van woorden & daden (uitgave 10, jaargang 4, zomer 2018)
stond in het interview met Jan Luijben (Regiomanager Reakt Noord-Holland),
over de fusie van ActiefTalent en Reakt, een korte karakterisering van beide
doelgroepen. De specificatie erbij was onnodig. Jan Luijben wilde slechts aangeven dat het ondernemerschap van de “ActiefTalent-deelnemers” een andere
dynamiek kent dan het ondernemerschap van “Reakt-deelnemers”.
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