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Cliëntenraad in coronatijd:
Een kijkje achter de schermen
“En dan is ineens alles anders.
Het ‘normale’ leven ligt stil. Ook in
de geestelijke gezondheidszorg.
Iedereen voelt de gevolgen van
corona en de genomen maatregelen. Vaak tot diep in het hart....
Want wat is je rol als cliëntenraad
ten tijde van corona? Moet je aan
de slag blijven, afstand nemen, laten gebeuren wat er gaat gebeuren
of juist actief betrokken blijven?”
Deze tekst stond op 3 april in een
landelijk digitaal blad voor cliëntenraden. Heel herkenbaar voor de
cliëntenraadsleden van Reakt.

Voorwoord
Wie had dat ooit gedacht? Een
pandemie die ons land platlegt.
Iedereen verplicht thuis. Geen
omhelzingen meer, geen restaurantbezoek of feestjes. Een nare
droom? Nee, in maart was het
ineens onze werkelijkheid. Het
nieuwe normaal. De intelligente
lockdown. Nieuwe woorden en
een nieuwe werkelijkheid. Maar
we hebben ons er doorheen
geslagen en we bouwen weer
geleidelijk op. In deze editie lees
je hoe.
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.

Direct na 12 maart ging een groot
deel van de Reakt-locaties tijdelijk
dicht. Slechts voor een kleine groep
dak- en thuislozen konden enkele
locaties onder strenge voorwaarden toch openblijven. De regionale
cliëntenraden en de centrale cliëntenraad van Reakt gingen na 12
maart ‘gewoon door’. Wel moesten
daarvoor creatieve oplossingen
worden gevonden. Zo vergaderden
cliëntenraadsleden regelmatig met
managers en directie via de telefoon:
soms zelfs eenmaal per week of een
keer per 14 dagen. Vergaderstukken,
zoals agenda’s en verslagen, werden
gedeeld via de e-mail. De beide
coach-ondersteuners - Karin Neve
en Anneke Heijdra - werkten de hele
periode door vanuit huis. Zij bereidden met ons de vergaderingen voor
en waren erbij aanwezig. Ook dachten
zij mee hoe wij het beste contact
konden houden met onze achterban,
alle cliënten van Reakt.
Alle cliëntenraadsleden hadden
zoveel mogelijk contact met medecliënten en met elkaar. Via de
telefoon of e-mail en soms door
rechtstreeks contact op straat.

Cliënten vertelden ons dat zij zich
verveelden, omdat veel dagbesteding wegviel. Zij hadden behoefte
een alternatieve dagbesteding.
Velen keken uit naar de opening
van de Reakt-locaties. Ook vertelden cliënten ons dat zij er in de
periode van de lockdown behoefte
aan hadden contact te houden met
begeleiders als ‘luisterend oor’.
Andere onderwerpen die ter sprake
kwamen, waren het financiële gat
dat ontstond doordat de arbeidsmatige dagbesteding wegviel, de
behoefte aan goede en tijdige informatie vanuit Reakt en de vrees om
terug te vallen in hun herstelproces.
Tijdens onze overleggen met managers en directie benoemden wij de
signalen die wij kregen. Omdat dit
beeld herkend werd, bespraken we
een aantal concrete oplossingen.
Zo kregen alle cliënten van de
werkprojecten een VVV-bon als
tegemoetkoming voor de periode
dat zij niet konden werken. Enkele
cliënten konden thuiswerken onder
bepaalde voorwaarden. Er werden
maaltijden verstrekt aan een groep
cliënten die dat het hardste nodig
had. In de periode van de lockdown
gaven wij het aan locatiebegeleiders
door als wij het signaal kregen dat
cliënten extra hulp van Reakt nodig
lees verder op pagina 2

U mag ons
gerust bellen!

Karim, Ruud & Karin

De Reakt cliëntenraad houdt telefonisch
spreekuur voor vragen en opmerkingen.
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hadden. Verder dachten we mee
over protocollen om de locaties
weer zo goed en snel mogelijk
te openen voor cliënten. In de overleggen gaven we aan hoe belangrijk
het is dat Reakt alle cliënten tijdig
informeert over nieuwe ontwikkelingen. We herinnerden eraan dat
niet iedereen een computer en
internet heeft of ermee om kan
gaan. Inmiddels zijn veel Reaktlocaties weer open. Cliënten zijn

nog wel alleen welkom op afspraak.
Er kan nog slechts een beperkt aantal
cliënten tegelijk op een locatie aanwezig zijn. Alle cliëntenraadsleden
blijven, net als voor de coronamaatregelen en tijdens de periode van de
‘intelligente lockdown’ gewoon doorgaan met waar we voor gekozen zijn:
cliënt-medezeggenschap.
Ruud en Karim namens de centrale
cliëntenraad

Oproep
Om ons werk goed te kunnen doen,
heeft de cliëntenraad jouw hulp
nodig. Voorlopig kunnen we nog
niet overleggen op de locaties.
Al zouden we dat graag willen.
Heb jij ideeën over hoe we in deze
periode zoveel mogelijk cliënten
kunnen blijven horen en spreken?
Wij horen het graag!
Bel naar het telefonisch spreekuur zie colofon op pagina 4 -, mail naar
clientenraad@reakt.nl of spreek
direct een cliëntenraadslid aan.

“Door corona mis ik het sociale leven”
Onverwacht lag het werk stil en
werd ons land platgelegd door
het coronavirus. De een kon
of moest gewoon doorwerken.
De ander kwam noodgedwongen thuis te zitten. Ben Bakker
en Paul Buijs, twee cliënten van
Reakt, vertellen hoe zij deze
periode zijn doorgekomen.
De eerste twee weken werkte Paul
gewoon door. Hij doet in Gouda een
werkproject achter de receptie. Daar
ontvangt hij alle bezoekers. Bijvoorbeeld
de cliënten van Reakt die naar de inloop
komen voor koffie, thee en gezelligheid.
“Wij kregen het voor elkaar om in het
begin open te blijven voor de opvang
van dak- en thuislozen. Zolang er geen
andere oplossing voor hen was, ving ik
hen op bij de receptie. Er gold een limiet
van acht mensen. Door het mooie weer
was dat gelukkig geen probleem.”

Drempel
Voor Ben hielden zijn wekelijkse dagdelen bij Reakt meteen na de lockdown
op. “Vijftien jaar schilderde ik iedere
dinsdag en donderdag. Dan fietste ik
van Boskoop naar Gouda en was ik
van tien tot half twee onder de mensen. Thuis komen de muren op mij af,
maar zolang ik thuis ben is er ook een
drempel om het gewone leven weer
op te pakken. Je raakt een gewoonte
kwijt. Door corona mis ik het sociale
leven heel erg. Wel kregen we post van
vrienden en mensen van Reakt. Ook
kwamen de kinderen regelmatig langs.
Ik liet een paar keer per dag de hond uit,
kleurde mandala’s, maakte kruiswoordpuzzels en las de krant. In september
ben ik van plan om weer naar Reakt
toe te gaan. Mijn leeftijd maakt me
voorzichtig. Ik ben boven de zeventig en
hoor bij de kwetsbare groep. Bovendien
kwamen er binnen mijn vriendenkring

enkele ernstige besmettingsgevallen
voor. Ik ben heel blij dat de door het
RIVM en de regering voorgestelde
maatregelingen zo nuttig bleken.”

Thuis
Paul voelde zich geen enkel moment
onveilig. “Het virus kwam gelukkig niet
dichtbij. Daarom maakte ik mij geen
zorgen. Later toen er opvang voor daken thuislozen in een hotel geregeld werd,
kwam ik een maand thuis te zitten.
Thuis miste ik vooral de beweging.
Daardoor ging ik fysiek achteruit. Sinds
Reakt weer geleidelijk opengaat, gaat
het beter met mij. Op het werk desinfecteer ik om het uur mijn handen en
maak ik dagelijks mijn werkplek schoon.
We moeten voorzichtig zijn en niet te
hard van stapel lopen. Gelukkig begrijpen de cliënten dat ook.”

CORONA 2020
IN TIJDEN VAN BESMETTING. WAT IS EEN PANDEMIE? WAT IS EEN
VIRUS? Virus en Pandemie zijn de woorden van de laatste maanden. Het zijn
bedreigende woorden. Je maakt je er zorgen over. Wat gebeurt er met je als
je besmet raakt? Meer dan 6000 doden in ons land. Miljoenen in onze wereld.
En wij waren zo goed in de gezondheidszorg. Het lijken de middeleeuwen
wel. Gelukkig zijn er wetenschappers die ons de weg wijzen. Houd je aan
hun adviezen en het aantal adviezen en besmettingen neemt af. Mondkapjes,
‘social distancing’, handen wassen, geen handen geven, niet knuffelen met
opa en oma, wegblijven van drukke plekken… Ons wordt gedrag geadviseerd
om besmetting te voorkomen. DON’T COUNT THE DAYS, MAKE THE DAYS
COUNT Leer ons onze dagen tellen tot de crisis voorbij Zal zijn

Het coronavirus zette ons leven op zijn
kop. Wij kwamen handen tekort om alle
telefoontjes te beantwoorden in coronatijd!

BB
2

“Soms maakten we honderd maaltijden per dag”
Toen veel locaties van Reakt door
het coronavirus moesten sluiten,
ging de maaltijdverstrekking op een
aantal plekken gewoon door. Een
aanzienlijk aantal cliënten gebruikt
de warme maaltijden gewoonlijk
namelijk bij Reakt, wanneer ze daar
zijn voor hun werkproject. Zelf kunnen zij zich geen gezonde warme
maaltijd veroorloven. Daar moest
dus een oplossing voor komen,
vonden Kim Anasagasti en Jolien
van Everdingen.
Vanaf 17 maart tot en met half mei,
verstrekte Reakt in Zaandam, Den
Haag, Rijnmond, en Zoetermeer ‘gewoon’ warme maaltijden aan cliënten
die hier zelf niet in konden voorzien. De
maaltijden konden worden opgehaald
bij de locatie waar ze gekookt waren.

Anderen helpen
Kim is cliëntenraadslid voor de
Haagse locatie Zinkwerf (voorheen
Jupiterkade). Zij verdeelde de maaltijden over cliënten in Den Haag.
“Daardoor had ik zelf wat te doen en
kon ik ook anderen helpen”, vertelt
Kim. “In het begin haalde ik zelf
ongeveer twintig maaltijden per dag
op die ik bij medecliënten bezorgde.
Later werden de maaltijden bij mij
gebracht en deelde ik ze uit. Ik weet
wat het is om zonder geld te zitten.
Elk beetje dat ik kan helpen, help
ik.” Om het risico op besmetting met
corona te voorkomen, droeg Kim
een mondkapje en volgde ze de hygiënische maatregelen van de overheid

op. “Ik besef dat er een risico is, maar
probeer wel anderen te blijven helpen.”

Dubbel pech
“Direct na het plotselinge sluiten van
de locaties van Reakt, realiseerden
wij ons dat de sluiting voor veel
deelnemers een groot probleem zou
zijn”, zegt Jolien, herstelcoach op de
locatie Platinaweg in Den Haag. “Zij
bezoeken vrijwel dagelijks onze locaties en ontvangen dan een cliëntvergoeding en een warme maaltijd. Dat
beide wegvielen was dubbel pech.
We startten direct met het verstrekken van maaltijden aan mensen die
het echt nodig hadden. Later werd
de groep ook uitgebreid met mensen met een kwetsbare gezondheid,
die beter niet naar een supermarkt
konden gaan. Eerst maakten we zo’n
tachtig maaltijden. Later werden het
er soms negentig tot honderd en
aan het eind van de periode rond de
zeventig.”

Gezond
De maaltijden moesten vooral gezond zijn en voldoen aan de Schijf
van Vijf. Jolien: “Daarbij letten we
natuurlijk ook op kosten en smaak.
Bovendien moesten ze in korte tijd
kunnen worden bereid. Het project
startte in Den Haag vanuit de Jupiterkade. Vier of vijf collega’s bereidden alles voor, kookten, maakten
porties en wasten af. Nog twee
collega’s deelden de maaltijden uit.
De collega’s kwamen uit Den Haag,
maar bijvoorbeeld ook uit Noord-

“Het is heel leuk om
echt met de deelnemers
samen te werken,
in plaats van hen te
begeleiden en coachen.
Holland. Verder hielpen vrijwilligers
en stagiaires mee. De deelnemers
die de maaltijden ontvingen, waren
meestal heel positief. Ze waren blij
dat ze lekker eten kregen en zagen
het ophalen als een uitje, omdat ze
even een praatje konden maken.”

Wennen
Vanaf april werden de maaltijden
verstrekt op de Platinaweg. Pas
vanaf 11 mei, toen de locaties weer
voorzichtig opengingen, namen de
deelnemers van de horeca-afdeling
het koken over. “Dat was wel wennen voor ze”, zegt Jolien. “Het hele
kookproces en de werkdruk waren
anders dan voorheen. Bovendien
kwamen ze vanuit een periode
waarin ze weinig om handen hadden,
in een situatie met grote hectiek.
Maar uiteindelijk verliep dat prima.
Het is heel leuk om echt met de
deelnemers samen te werken, in
plaats van te begeleiden en coachen
vanaf de zijlijn.”
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Reakt weer open
Sinds een paar weken mag Bianca weer naar Reakt. Al is het minder
vaak dan voor de uitbraak van het coronavirus. Toch vindt ze het fijn.
“Je bent er even uit.” Als lid van de centrale cliëntenraad dacht ze mee
over de heropening van de Reakt-locaties. Hoe kan Reakt weer cliënten
ontvangen? Hoewel dit voor elke locatie anders is, zijn er wel regels
die voor alle locaties hetzelfde zijn.
De centrale cliëntenraad adviseerde over de heropening en over hoe cliënten
hierover geïnformeerd moesten worden. Bianca: “Wij vinden het belangrijk dit
persoonlijk te doen. Ook gaven wij aan dat cliënten die door omstandigheden
niet naar Reakt kunnen komen, wel hun indicatie moeten kunnen behouden.
Reakt luisterde hier goed naar.”
Een begeleider vertelde Bianca wat er op haar locatie veranderd is en hoe ze
kan aangeven wanneer ze wil komen. “Er zijn duidelijke looproutes en op de
productie en voor de balie hangen schermen. Dit is wel wat afstandelijk, maar
de baliemedewerkers zijn beter beschermd en bij de productie kan de ruimte
beter benut worden. Voorheen had je pauze en haalde je zelf je drinken.
Nu krijg je drie keer per dag wat aangeboden. Dat is wel een luxe. Al is dit
om te voorkomen dat te veel cliënten op één plek samenkomen.”

Contact
“Ik miste de cliënten toen Reakt dicht was”, zegt Monique de Bruin, activiteitenbegeleider in Zaandam. “Mijn collega’s en ik probeerden zoveel mogelijk contact
met cliënten te houden. Meestal telefonisch en soms persoonlijk. De meeste
cliënten vonden dit erg fijn.” Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en protocollen
ervaart Monique deze periode als positief. “Het is fijn om de cliënten weer in
levenden lijve te zien. Toen het coronavirus net was uitgebroken, waren cliënten
soms wel van slag. Nu Reakt weer geleidelijk opent, moeten ze wennen aan de
maatregelen. Zelf vind ik het ingewikkeld om geen lijfelijk contact te mogen hebben. Dat is zeker wennen als ik iemand wil troosten. De 1,5 meter waarborgen is
best een uitdaging. Het zit domweg niet in je systeem. Maar het begint te wennen.”

Flexibel
De locaties van Reakt moeten de 1,5 meter waarborgen. Er zijn linten gespannen,
waarschuwingsstickers geplakt en vernieuwde richtlijnen opgehangen, zodat alle
cliënten weten waar ze aan toe zijn. Verder zijn er stoelen weggehaald en is per
ruimte bekeken hoe die het beste kan worden benut. Ook zijn er roosters gemaakt
met data en tijdstippen waarop cliënten naar de locatie kunnen komen. “Wat ik van
de coronaperiode geleerd heb?”, zegt Monique. “Dat Reakt en de cliënten flexibel
kunnen zijn en creatief kunnen denken. Dan is er veel mogelijk.”

Colofon
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 10824846
		 (met vakantie van 13 tot en
		 met 31 juli)
• Overige regio’s:
		 Ruud Dorlas 06 12796326 en
		 Anneke Heijdra 06 51717889.
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