woorden

&daden

Alles over de cliëntenraden
Uitgave 13, jaargang 5, winter 2019

Rond kerst is het gevoel van
eenzaamheid erger
Iedere doordeweekse dag komen
ongeveer zeventig mensen naar
werkproject Jupiter in Den Haag.
Bijvoorbeeld dak- en thuislozen,
harddrugverslaafden en mensen
met psychiatrische problemen.
“Door te werken op de productieafdeling of de houtbewerking
en techniek, kunnen zij een centje
bijverdienen”, zegt herstelcoach
en coördinator Joris Kulk. “Maar
er zijn meer redenen waarom ze
hier komen.”

Voorwoord
Eenzaamheid. Een gevoel dat
je ineens bekruipt wanneer je
alleen op straat loopt en de
geborgenheid mist. Iedereen
heeft er wel eens mee te maken.
En in de donkere decembermaand misschien nog net
iets meer. Je kunt niet om de
feestelijke sfeer heen. Of je nu
wilt of niet. Maar wat als je alleen
bent en geen thuis hebt? Hoe
kom je dan de decembermaand
door? En helpt de digitalisering
om je minder eenzaam te voelen?
In deze nieuwsbrief lees je hier
meer over.
Heb jij een onderwerp voor
het eerste nummer van 2020?
Laat het ons weten via clientenraad@reakt.nl of benader vóór
15 januari één van de cliëntenraadsleden op de locatie waar je
regelmatig komt.
Karim, Ruud & Karin

“Er is een groep die hier komt met
het doel door te stromen naar
betaald werk”, legt Joris uit. “Deze
mensen worden hier steeds zelfstandiger. Voor een tweede groep
deelnemers is de dagbesteding het
hoogst haalbare. Zij zien dit als hun
baan en komen ook voor stabiliteit
in hun leven en voor het sociale
netwerk. Daarnaast is er een groep
die hiernaartoe komt om zorg te
ontvangen en een extraatje te
verdienen.”

Aan de slag
Mensen waarvoor de dagbesteding het hoogst haalbare is, komen
hier volgens Joris ook om zich niet
eenzaam te voelen. “Om negen uur
drinken en eten ze eerst iets met
elkaar en dan gaan ze aan de slag.
Ze steken kaarten in zakjes, zagen,
knappen meubelen op, houden
de kantine schoon en bereiden
maaltijden. Ook zijn er mensen die
buitenprojecten doen, zoals het
ADO-stadion schoonmaken, glazenwassen, op een manege werken of
cliënten verhuizen. Voor dit werk ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding
van maximaal twaalf euro per dag.
Iedereen die recht heeft op sociale
voorzieningen van de gemeente
Den Haag kan hier binnenlopen.”

Eenzaamheid
Met de feestdagen is iedereen vrij,
maar de dagen eromheen gaat werkproject Jupiter door. “Voor iedereen
is er deze dagen iets extra’s”, vertelt
Joris. “Er wordt lekker gekookt voor
een gezamenlijke kerstbrunch. Er
zijn spelletjes waar onze cliënten iets
kunnen verdienen en zij krijgen een
kerstcadeau. In de donkere dagen
voor Kerstmis voelen veel mensen
zich eenzamer. In de zomer speelt het
leven zich af op straat. Wanneer het
donker wordt, zoek je de geborgenheid binnen. Als je geen netwerk of
thuis hebt, kun je je eenzaam voelen.
Hoe meer je geconfronteerd wordt
met gezelligheid, hoe harder het gevoel van eenzaamheid binnenkomt.”

Kerstsfeer
Joris begrijpt heel goed dat de kerstperiode voor sommige mensen extra
lastig is. “Ruim twintig jaar geleden
besloot ik samen met een vriend om
helemaal niets aan kerst te doen. Op
eerste kerstdag kun je geen kant op.
Het is niet te doen om de kerstsfeer
te ontlopen. Geen enkel restaurant
doet niet aan kerst. Of er worden
kerstdiners georganiseerd of restaurants zijn gesloten. Van verschillende
cliënten hoorde ik dat het gevoel van
eenzaamheid rond de kerst wel erger
is, maar niet onoverkomelijk. Iemand
anders zei heel treffend: ‘Rond kerst
doen de meeste organisaties nog wat.
Of je wordt gebeld door een familielid
die aan je denkt en eten voor je heeft.
In januari staat niemand er meer bij
stil en zit ik echt alleen.’”
Dit is de start van een nieuwe rubriek
waarin het stokje wordt doorgegeven.
Joris Kulk geeft het stokje door aan
Sandy Lelyveld met de vraag wat
het werken met dieren betekent voor
onze mensen.
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Dubbel alleen op de wereld
Het Haagse Straatconsulaat
overhandigde op donderdag
28 november aan de Haagse
wethouder Bert van Alphen
ruim 978 handtekeningen voor
de actie ‘laat daklozen niet in
de kou liggen’. Vele cliënten,
begeleiders en cliëntenraadsleden van Reakt steunden
deze actie. Sommige cliënten
ondervonden zelf hoe het is
om dakloos te zijn. Anderen
ervaren dat nu nog. Op diverse
locaties biedt Reakt dagbesteding aan cliënten die hiermee
te maken hebben.
Jan is een van de cliënten die zelf
heeft ervaren hoe het is om dakloos te zijn. Hij vertelt hoe hij de
kerstdagen en oud en nieuw toen
beleefde. “Het is nu tien jaar geleden
dat ik dit meemaakte. Ik was verslaafd en voelde me alleen
op de wereld.

Overal wordt benadrukt dat kerst
samen gezellig is. Ik voelde me in
deze tijd van het jaar dubbel alleen
op de wereld.”

Minder dan een hond
“Als je dakloos bent, voel je je minder
dan een hond die in een hok leeft”,
zegt Jan. “Sommige daklozen gaan
in de decembermaand meer drank of
drugs gebruiken om niet te hoeven
voelen. Bij de mensen om je heen zie
je in deze periode wel een andere
reactie ontstaan. Meer dan op andere dagen in het jaar zijn ze met je
begaan en leven ze met je mee. Ze
voelen wat meer verplichting.”

Levenservaring
“Er gaat van alles door je heen als je
tijdens dit soort dagen dakloos bent”,
legt Jan uit. “Je voelt je alleen en
maakt je zorgen over je toekomst. Je
voelt je heel erg verdrietig en alleen.
Toch kan dat gevoel ook motiveren

om het in het nieuwe jaar anders te
gaan doen. Voor mij werkte deze
motivatie goed. Ik heb inmiddels een
eigen woonplek en werk hard aan mijn
toekomst. Met mijn levenservaring
help ik anderen als vrijwilliger.”

Eenzaamheid
De cliëntenraad van Reakt krijgt
regelmatig te maken met vragen rond
eenzaamheid en maatschappelijke
opvang. Deze vragen bespreekt ze met
de eigen achterban en met de managers en directeur van Reakt. Daarnaast
overlegt de cliëntenraad ook actief met
plaatselijke politici en cliëntenraden
van andere organisaties. Bijvoorbeeld
over vragen die belangrijk zijn voor
cliënten van Reakt en voor mensen
die van maatschappelijke opvang
gebruikmaken. Jaarlijks verzoekt de
cliëntenraad Reakt om ook tijdens de
feestdagen en weekeinden voldoende
locaties te openen voor cliënten die
daar behoefte aan hebben.

Er gaat van alles door je heen
als je tijdens dit soort dagen
dakloos bent. Je voelt je alleen en
maakt je zorgen over je toekomst.
Je voelt je heel erg verdrietig en
alleen. Toch kan dat gevoel ook
motiveren om het in het nieuwe
jaar anders te gaan doen. Voor mij
werkte deze motivatie goed.
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“Er is veel bereikt”
De cliëntenraad van Reakt’ bestaat
uit vier regionale raden en een
centrale cliëntenraad. Samen zijn
deze raden verantwoordelijk voor
de collectieve en formele medezeggenschap van cliënten bij Reakt.
De voorzitters en twee cliëntenraadsleden vertellen wat er in 2019
is bereikt en wat de ambities zijn
voor 2020.
Jacques Demouge, voorzitter
regionale cliëntenraad (RRCR)
Haagrand/Midden-Holland:
“In 2019 was onze raad betrokken bij
veel overleggen. Bijvoorbeeld bij het
intensieve overleg met management
en directie over het openhouden
van de Reakt-locatie in Zoetermeer.
Raadsleden legden aan lokale
politici uit waarom deze locatie open
moet blijven. Uiteindelijk is dat gelukt. Het overleg tussen de regionale

In 2020 gaan we
cliëntenraadsleden voor
acht locaties zoeken.

raad en de manager/directie is goed
en vindt net als in de andere regio’s
maandelijks plaats. De manager van
onze regio is echter langdurig ziek,
waardoor de overleggen steeds met
anderen plaatsvinden. We hopen
dat er snel weer vastigheid komt.
In 2019 zijn helaas twee ervaren
raadsleden vertrokken, waarvan er
al een vervangen is. Voor de locatie in Voorburg zoeken we nog een
raadslid. In 2020 wil ik het contact
met de achterban verbeteren.
Daarom blijft er een spreekuur van
de cliëntenraadsleden op de locatie
Boelekade.”

Hetty van Beelen, raadslid
locatie Zaandam van de RRCR
Noord-Holland:
“De raad maakte zich in 2019 voor
veel zaken hard. Bijvoorbeeld heel
concreet het laten repareren van
een raam in de productieruimte van
een van de locaties. Of het vragen
van aandacht voor laaggeletterdheid. Niet iedereen kan de folders
van Reakt namelijk begrijpen. In onze
regio liggen de Reakt-locaties ver uit
elkaar en beschikt niet ieder raadslid
over eigen vervoer. Dat bemoeilijkt
het overleg. Hierdoor is het een uitdaging om voldoende raadsleden te
vinden. Gelukkig is de samenwerking
met de managers goed. We hopen
dat er in 2020 voldoende raadsle-

den bij zullen komen en dat er op
iedere locatie in Noord-Holland een
cliënt komt die contactpersoon voor
de raad wil zijn. Ook willen we graag
per week meer uren ondersteuning.”

Ruud van Baarle, voorzitter
RRCR Den-Haag:
“In 2019 maakten we goede afspraken voor een tijdelijke locatie voor
‘De Rozenbottel’. Hiervoor werkten
we samen met de cliëntenraad van
Parnassia. Terugkerende onderwerpen in het overleg met de managers,
waren de benadering door begeleiders en een eenduidige aanpak
van drank- en drugsgebruik op de
locatie. In 2019 zetten we ons in voor
een goede opvang van de GGZdoelgroep en de Reakt-cliënten die
gebruikmaken van de maatschappelijke opvang. In iedere vergadering
is er een vast overlegmoment met
een van de regiomanagers. Een
grote tegenslag was het overlijden
van een van de cliëntenraadsleden.
Voor 2020 hoop ik dat management
en directie zorgen voor voldoende
faciliteiten voor ieder raadslid om
het werk goed te kunnen doen. Ook
hoop ik dat de raad de zichtbaarheid
naar cliënten kan vergroten.”

Bianca Boogerd, voorzitter
RRCR Rijnmond:
“In 2020 verandert er veel voor
onze raad. Tot nu toe waren er drie
vestigingen in Rotterdam. Doordat
de Parnassiagroep nu samenwerkt
met de werkmaatschappij van
Antes, breidt het werkgebied uit
met acht locaties. In 2020 gaan we
cliëntenraadsleden voor die acht
locaties zoeken. Ook willen we de
locatie-overleggen verbeteren. In
2019 vond op de locatie Rietdijk een
verbouwing plaats. Dankzij verbetervoorstellen van de raad kwam hier
een invalidentoilet en een lift. Verder
overlegden we met het management
over de verruiming van de openingstijden van de locaties en wat daarbij
voor cliënten belangrijk is.”
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Vanuit huis in contact met de wereld
Computervaardigheden kunnen je helpen om eenzaamheid te doorbreken.
Dick de Winter en Keith Makumbi vertellen hoe. Dick is docent en begeleider
bij ‘t Filiaal’. En Keith is cliënt bij Wecre8it - een werkproject van Reakt - en
cliëntenraadslid.
“Met een computer kun je vanuit huis in contact komen met andere mensen”,
vertellen Dick en Keith. “Dit opent de wereld.” Er zijn websites waarbij je andere
mensen kunt ontmoeten om samen leuke dingen te doen. Een veilige en betrouwbare gratis website is durfjijmetmij.nl. Hier kunnen mensen met een psychiatrische
of psychosociale beperking makkelijker een vriendschappelijk contact leggen.

Computercursussen
Heb je wel een computer, maar weet je niet hoe je die moet gebruiken? Op verschillende locaties van Reakt kun je een basiscursus computerlessen volgen. Of
cursussen Word of Excel. Er zijn ook laagdrempelige computercursussen waar
met instructiefilmpjes uitleg wordt gegeven. Vervolgens kun je dan zelf oefenen op
de computer. Dat kan allemaal in de computer-inloopruimte van ’t Filiaal en op veel
meer Reakt-locaties. Wil je daar meer over weten? Dan kun je altijd terecht bij een
begeleider op je eigen locatie. Ook vind je het computeraanbod op de Reakt-app.
Als je zelf geen computer hebt, kun je ook op een Reakt-locatie gebruikmaken
van de ‘computer-hoek’. De cliëntenraad is met de directie en het management
in gesprek over verbeteringen aan het gratis wifi-netwerk voor cliënten. Daaraan
wordt momenteel hard gewerkt.

Colofon

Computerinloop
Misschien ervaar je een grote drempel om een computer te gebruiken. Toch ontkom je er haast niet meer aan. “Ben je er nog onzeker over of je met een computer
kan of wil leren omgaan? Dan doe je er goed aan jezelf een kans te geven en eens
langs te komen bij de computerinloop van ’t Filiaal”, zegt Dick. “Daar geven we je
graag uitleg over de mogelijkheden. Misschien dat de drempel dan verdwijnt.”

Ervaring opdoen
Wecre8it is niet hetzelfde als de computerinloop. “Ik wil een baan vinden in de ICT”,
zegt Keith. “Bij Wecre8it volg ik een cursus en doe ik ervaring op. Dat vergroot
mogelijk mijn kans op het vinden van een baan.” Oude computers die door consumenten zijn afgedankt, krijgen hier een nieuwe bestemming.
Heb je thuis nog een computer staan die je kwijt wilt?
Neem hierover dan contact op met Dick: d.dewinter@reakt.nl.

Elan Vital
5 december, Kerstmis, Pasen …
Op die dagen is het voor veel mensen moeilijk om alleen te zijn. Zonder familie
of vrienden zijn het moeilijke, eenzame tijden. Een vriendschap ontstaat nooit
zomaar uit het niets. Om niet alleen te zijn, moet je contact zoeken. Want alleen
met die ander ben je niet alleen. Als die ander ontbreekt, ontstaat er een verlangen.
De Fransen noemen dat het Elan Vital - het verlangen naar leven.
Dat verlangen brengt ons en onze wereld in beweging. Uit dat verlangen
ontspringen de mogelijkheden tot liefhebben, creativiteit, schoonheid en geluk.
Contact maken met je naasten verbreekt je eenzaamheid. Je behoeften worden
alleen vervuld als je je openstelt voor je medemens!
Ben Bakker
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