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“Ik wil ervoor gaan om een normaal
leven te leiden”

Voorwoord
Hoe zichtbaar is de cliëntenraad eigenlijk? Wij vroegen
ons af of iedereen ons weet
te vinden. Of alle doelgroepen
zich wel gezien en gehoord
voelen. Voortaan laten wij steeds
een andere doelgroep aan het
woord. Dit keer vertelt Philippe
hoe het is om slechthorend te
zijn. Waar loopt hij tegenaan en
waar kunnen wij rekening mee
houden? Ook Marcel en Jens
doen hun verhaal. En je leest
wat ‘waardevol werk’ is.
Wist je trouwens dat we bij
de cliëntenraad nog steeds
versterking kunnen gebruiken?
Misschien is het een goed
voornemen voor het nieuwe jaar
om die uitdaging aan te gaan?
Wij wensen iedereen gezellige
feestdagen toe en alvast
een gezond en voorspoedig
nieuw jaar!

Marcel (53) is cliënt van Reakt en
heeft trajectbegeleiding. Hij maakte
veel mee in zijn leven en kent Reakt
al jaren. Ondanks lichamelijke en
geestelijke tegenslagen, knokte
hij altijd om iets te bereiken. En dat
doet hij nog steeds. “Ik wil ervoor
gaan om een normaal leven te
leiden”, aldus Marcel. “Ik probeer
er bovenop te komen en het leven
weer leuk te maken.”
Eerst ging Marcel regelmatig met
veel plezier naar de voormalige locatie Jupiterkade (nu locatie Zinkwerf).
Daar was hij actief op de meubelwerkplaats. “Ik was blij met het werk
en het contact met mijn collega’s
daar. Maar door allerlei lichamelijke
klachten, zoals hartproblemen, kon
ik daar niet meer heen. “Op dit moment begeleidt Yentl mij. Zij leert mij
hoe ik een administratie kan bijhou-

den. Zij is voor mij een vertrouwd
gezicht. Yentl snapt dat ik tijd nodig
heb om dingen te leren.”

Rust
Doelen heeft Marcel zeker: “Ik streef
naar een betere gezondheid en een
goede band met mijn jongste dochtertje. Verder hoop ik dat ik de rust
in mijn hoofd houd die ik nu dankzij
de begeleiding gekregen heb. Ik
ben blij met het activiteitenaanbod
van Reakt en kan mij niet zo gauw
bedenken wat er beter zou kunnen.
Contact met de cliëntenraadsleden
heb ik niet. Ik zou ook niet zo gauw
weten hoe ik ze kan bereiken. Wel
lijkt het mij een goed idee als de
cliëntenraad de trajectbegeleiders
eens zou uitnodigen. Dan kunnen de
cliëntenraadsleden horen wat onze
groep cliënten van de cliëntenraad
nodig heeft.”

Wat kan de cliëntenraad voor jou betekenen?
Reakt heeft zo’n 8000 cliënten. Niet allemaal in één stad of streek. Maar
verdeeld over de provincies Noord- en Zuid-Holland. Deze cliënten maken
op verschillende manieren gebruik van de diensten van Reakt. Veel cliënten
bezoeken regelmatig de verschillende locaties, waarvan er meer dan veertig
zijn. Andere cliënten krijgen wel trajectbegeleiding van Reakt, maar komen door
omstandigheden niet veel op de locaties. Daardoor hebben zij weinig contact
met de cliëntenraadsleden daar. Waar heeft deze doelgroep behoefte aan?
Wat kan de cliëntenraad hiervoor betekenen? Daar zijn wij benieuwd naar!
lees verder op pagina 2

Heb jij een onderwerp voor een
van de volgende nummers?
Laat het ons weten via clientenraad@reakt.nl of benader een
van de cliëntenraadsleden op de
locatie waar je regelmatig komt.

Karim, Ruud & Karin
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Contact
Contact met alle cliënten van Reakt hoort bij het werk van de cliëntenraad. De cliëntenraden van Reakt komen op voor wat
het beste is voor alle cliënten samen. Alle cliënten van Reakt kunnen en mogen de cliëntenraad benaderen voor vragen
of opmerkingen. Het maakt niet uit of je regelmatig een locatie bezoekt of trajectbegeleiding krijgt buiten een locatie. Je
kunt altijd de cliëntenraadsleden aanspreken op de locaties. Maar mailen of bellen kan natuurlijk ook. De contactgegevens
staan op pagina 4 van deze nieuwsbrief.

“Op een dag was het helemaal klaar”
Twee dagen in de week werkt
Jens bij een tuincentrum. Hij vindt
het heerlijk om tussen het groen
te zijn en is blij dat hij kan werken.
Dat was eerst wel anders. Hij heeft
een lange weg afgelegd om hier
te komen. Gelukkig krijgt hij goede
begeleiding van zijn jobcoach bij
Reakt, Liesbeth van Wijk. En zijn
werkgever geeft hem alle kansen.
Ooit was Jens van plan om proftennisser te worden. Hij was veelbelovend. Maar het is niet gemakkelijk
de top te bereiken. Hij redde het net
niet en besloot Bewegingswetenschap te studeren in Amsterdam.
Een mooie studie, maar best ingewikkeld. Alleen de treinreis naar
Amsterdam leverde al veel prikkels
op, door teveel mensen, geluiden en
de drukte. Hij stopte met zijn studie
en kwam thuis te zitten. Geleidelijk
ging het minder goed met hem. En
op een dag was het helemaal klaar.

Opgenomen
“Ik weet eigenlijk niet hoe het zo is
gekomen”, zegt Jens. “Ik ging op
vakantie naar Thailand en Bali en
raakte helemaal verward. Ik kon alle
prikkels niet meer verdragen. In 2011
werd ik twee maanden opgenomen.
Daarna begon ik aan mijn weg naar
herstel.” Eerst zat Jens weer thuis.
Toen volgde een tijd dat hij drie
dagen in de week naar de Windroos
ging, een organisatie voor begeleid
leren. Hier hielpen ze hem te leren.
Hij las weer boeken en wende eraan
om achter de computer te zitten.
In 2017 stopte hij er en kwam hij bij
Pluk van Reakt.

Ergens bij horen
“In het begin voelde ik mij nog niet
thuis bij Pluk”, vertelt Jens. “Iedereen had veel meegemaakt. Het was
voor mij een andere wereld. Ik heb
er hard mijn best voor gedaan om in
deze omgeving zelf stabiel te blijven.

Ik voerde regelmatig gesprekken
met mijn behandelaar bij Parnassia
en met de psychiatrisch verpleegkundige. Het werk was niet zo
ingewikkeld. Het moeilijke was het
sociale contact en de communicatie
met anderen. Maar het was wel heel
fijn om weer ergens bij te horen.”

Solliciteren
Bij Pluk werkte Jens als hovenier in
de Heemtuin. “Ik wilde eigenlijk snel
stappen zetten, maar moest geduld
hebben”, vertelt hij. “Het werk gaf mij
wel meer zelfvertrouwen en energie.
Ik leerde zelf initiatief te nemen. Na
ongeveer drie jaar hielp mijn vorige
jobcoach, mij met solliciteren. We
stuurden samen een brief naar het
tuincentrum waar ik nu werk. En hij
ging mee op sollicitatiegesprek. Ik
werd aangenomen en zit er nu al
een jaar. Eerst kreeg ik twee keer
een halfjaarcontract. Nu heb ik een
contract voor twee jaar. Liesbeth,
mijn nieuwe jobcoach, komt regelmatig langs op het werk. Bij haar kan
ik terecht met al mijn vragen.”

Begeleiding
EENVOUD EN OPRECHTHEID
Respect hebben voor elkaar in de manier waarop wij elkaar binnen Reakt
ontmoeten. Dat is volgens mij een zeer belangrijke uitdaging.
We worden opgedeeld in groepjes die meer of minder met elkaar te maken
hebben.
Die versplintering zou kunnen veroorzaken dat we ons minder betrokken voelen
bij alles wat Reakt ons te bieden heeft. In de soos of bij AB, bij het werktraject
kun je je minder betrokken voelen bij de andere deelnemers omdat zij met
andere dingen bezig zijn.
Toch hoort die betrokkenheid erbij binnen Reakt.
Laten we ervoor zorgen dat die groepjes zich samen Reakt blijven voelen.
Wij wensen alleen maar op te vallen door onze betrokkenheid bij elkaar.
Het is onze plicht medemens te zijn door vriendelijkheid uit te stralen.
Gewone dingen met vriendschap te doen. We hoeven niet toegejuicht te
worden vanwege onze prestaties.
Wij willen alleen maar opvallen door onze eenvoud en oprechtheid.
BB

Stickers plakken, snoeien, oude
planten weggooien, pallets stapelen,
plastic weggooien. Jens doet het
allemaal. Bij het tuincentrum kan
hij zich ontwikkelen met steun van
Liesbeth. “Ik geef psychische begeleiding en kijk zowel naar het werk
als zijn privésituatie”, zegt Liesbeth.
“Drie jaar lang mag ik Jens begeleiden. Daarna kijken we of een verlenging nodig is. Jens doet het heel
goed. Hij mag ook cursussen volgen
van zijn werkgever. Op dit moment
rondt hij eerst nog de opleiding voor
hovenier af. Hierna wil hij meer leren
over planten. Wij kijken altijd naar de
mogelijkheden. Dat houdt nooit op.”
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De doelgroep aan het woord

Binnen Reakt hebben we verschillende doelgroepen. Voortaan laten we steeds een andere doelgroep aan het woord.
Dit keer zijn dat de doven en slechthorenden. Waar lopen zij tegenaan in de maatschappij? Wat betekent Reakt voor
deze doelgroep? Zijn er dingen die beter kunnen en waar de cliëntenraad iets aan kan doen?

‘Er moet duidelijk gepraat worden’
“Voor mij is het moeilijk om de tv,
radio of andere mensen te verstaan.
Dat is heel vermoeiend”, vertelt
Philippe. Hij is een slechthorende
cliënt van Reakt op een van de
Haagse locaties. “Ik kan liplezen
wanneer mensen goed en duidelijk
praten en mij aankijken.”

de begeleiders van deze werkprojecten. Natasja kent ook de
Nederlandse Gebarentaal (NGT).
Daarmee stond zij al vele malen
dove en slechthorende cliënten op
de locatie bij wanneer de communicatie wat gecompliceerder was.

Iemand die slechthorend of doof is,
moet zich extra inspannen om gesprekken te kunnen volgen. “Ik vind
het zeer vermoeiend en verdrietig
als ik door anderen niet begrepen
word”, zegt Philippe. “Dan trek ik
mij terug en ga naar huis. Gelukkig
gaat de communicatie op de locatie
vaak goed. Ik kan met iedereen bij
Reakt gezellig praten. We zijn geen
vrienden, maar groeten elkaar wel
en hebben leuke gesprekken. Met
sommige collega’s maak ik grapjes.
We begrijpen elkaar.”

Philippe vindt zijn ontspanning in
wandelen en het verzorgen van
planten. “Ik houd van planten. Ik
controleer of ze het goed doen, knip
ze bij en geef ze water. Het is leuk
en ontspannend om met planten te
werken. Zonder planten is het saai.
Ik heb vroeger ook tomatenplanten
gehad en soms aardbeien. Mijn favoriete bloemen zijn roze en rood.”

Productieafdeling en kaarsenmakerij
Met veel plezier werkt Philippe op de
productieafdeling en de kaarsenmakerij op zijn locatie. Hij kan het goed
vinden met Natasja en Tom,

Planten verzorgen

Liplezen
Wat kan de cliëntenraad doen voor
dove en slechthorende cliënten bij
Reakt? Daarin is Philippe duidelijk:
“Er moet duidelijk gepraat worden,
zodat ik goed kan liplezen. Als ik
het niet begrijp, vraag ik om het
opnieuw te vertellen.” De cliëntenraadsleden willen en zullen hier
zeker rekening mee houden.

“Voor mij is het moeilijk
om de tv, radio of andere
mensen te verstaan.
Dat is heel vermoeiend”,
vertelt Philippe.

Bijvoorbeeld door de tijd te nemen
wanneer een dove of slechthorende
cliënt met een vraag komt. En door
zelf regelmatig op de locaties langs
te gaan en contact te houden. Wij
willen er zonder onderscheid voor
alle cliënten van Reakt zijn.

Tips om te communiceren met
slechthorenden
Door duidelijk te communiceren,
help je een slechthorende in je
omgeving. Enkele tips:
• Spreek af dat er maar 1 persoon
tegelijk praat.
• Spreek rustig en duidelijk. Praat
niet te hard.
• Maak korte zinnen.
• Zorg dat je gezicht altijd goed
te zien is als je praat. Houd niets
voor je mond.
• Zorg voor voldoende licht.
Ga niet met je rug naar het licht
staan. Bij ‘tegenlicht’ is je gezicht
minder gemakkelijk te zien.
• Zet televisie, radio en achtergrondmuziek uit.
• Loop even naar buiten of zoek
een aparte ruimte op wanneer
je op bijeenkomsten bent met
veel mensen.
• Vraag af en toe of de ander je wel
goed heeft verstaan.
• Herhaal eventueel wat je hebt
gezegd. Zo nodig in andere
woorden.
• Schrijf belangrijke zaken eventueel
kort op.
Bron: https://www.thuisarts.nl/
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Waardevol werk
Verschillende Zandvoortse organisaties boden in 2019 ‘Waardevol Werk’
aan burgers van Zandvoort. De term Waardevol Werk kwam voort uit
gesprekken die organisaties, inwoners, Movisie en de gemeenten Haarlem
en Zandvoort in 2018 voerden. Ook Reakt was hierbij betrokken.
“Niet voor iedereen is deelname aan de samenleving vanzelfsprekend”, zegt Jan
Luijben, regiomanager van Reakt. “Om allerlei redenen kunnen mensen soms tijdelijk
moeite hebben om ‘gewoon’ mee te doen. Tóch is het mogelijk om ook hen een
omgeving te bieden waar zij zich veilig voelen en wél kunnen meedoen. Het biedt bovendien kansen. Ze kunnen anderen ontmoeten, aan activiteiten deelnemen en hun
talenten ontplooien. Zij kunnen hier werken naar vermogen en een bijdrage leveren
aan de samenleving waarvan ook zij deel uitmaken. Dát is waardevol werk!”

Colofon

Leren interviewen
In 2020 onderzochten de betrokken organisaties of het gelukt was om waardevol werk aan te bieden aan de mensen die dat nodig hadden. Iedere organisatie
leverde twee deelnemers om bij dit onderzoek te helpen. In workshops werden
zij getraind om interviews af te nemen. Voor Reakt waren dat Rob en Arno van
de locatie in Haarlem. Alle duo’s interviewden twee deelnemers uit een andere
organisatie.

Perspectief
Bij Reakt voelen mensen zich gewaardeerd, zo blijkt uit de interviews. Er is meer
begrip dan bij ‘regulier’ werk. Cliënten kunnen trajecten volgen, waardoor zij meer
perspectief krijgen op een betaalde baan. Arno en Rob vinden het belangrijk dat
cliënten er niet financieel op achteruit gaan als zij ‘waardevol werk’ doen en de
stap naar betaald werk zetten. Cliënten geven aan dat zij graag samenwerken en ’s
middags samen eten. Zij zijn blij er weer bij te horen en werk te doen dat nut heeft.
Door te werken krijgen zij structuur in hun bestaan. De overstap naar betaald werk
is een belangrijke drijfveer. Hiervoor is wel een goed stappenplan nodig. Soms is
die stap voor iemand net even te groot. Dan is het belangrijk terug te kunnen vallen
op Reakt of een andere organisatie.
De interviews zijn gebundeld in een boekje dat ook aan de wethouder van Zandvoort is aangeboden. Het moet bijdragen aan de bekendheid van deze ‘veilig werkplekken’. Arno en Rob hopen volgend jaar weer interviews te kunnen doen, zodat
er een beter beeld ontstaat van het effect op de langere termijn.

VACATURE VOOR CLIËNTENRAADSLEDEN
Houd je van een uitdaging en ben je
leergierig? Ben je een teamspeler
en een doorzetter? Kun je luisteren
en overkoepelend nadenken? Ben
je meevoelend en wil je de stem
laten horen van alle cliënten die
niet voor zichzelf kunnen opkomen
of niet durven te spreken?
Dan ben jij misschien wel het nieuwe
cliëntenraadslid dat wij zoeken om
ons team te versterken. De cliëntenraad behartigt de collectieve
belangen van de cliënten van Reakt.
Voor diverse locaties hebben wij
vacatures voor cliëntenraadsleden.

Voorwaarden:
• Je komt minimaal twee dagdelen
per week op de locatie die je als
cliëntenraadslid vertegenwoordigt;
• Je beschikt over de eigenschappen
zoals hiernaast beschreven.
Uitgebreidere Informatie over
de vacatures is op te vragen via
clientenraad@reakt.nl of telefonisch
via 06 51 71 78 89 (Anneke Heijdra)
of 06 10 82 48 46 (Karin Neve).
Het sollicitatiegesprek is samen
met de voorzitter en de coachondersteuner van de regionale
cliëntenraad van Reakt.

Deze nieuwsbrief is een uitgave
voor de cliënten van Reakt. Reakt is
onderdeel van de Parnassia Groep.
De nieuwsbrief verschijnt vier keer per
jaar digitaal en op papier. Deze wordt
per e-mail verspreid en op de website
reakt.nl gepubliceerd.
Redactie nieuwsbrief cliëntenraden
Reakt
Zijtocht 2
1507 CD Zaandam
Contactadres cliëntenraden
clientenraad@reakt.nl
Telefonisch spreekuur
cliëntenraden
Maandag en donderdag van
14.00-15.00 uur. Buiten deze tijden
kunt u de voicemail inspreken.
• Noord-Holland:
		 Karin Neve 06 10 82 48 46
• Overige regio’s:
		 Ruud Dorlas 06 12 79 63 26 en
		 Anneke Heijdra 06 51 71 78 89.
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