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Enquete in volle gang

In het najaar van 2017
hebben bijna alle regionale
cliëntenraden een tevredenheidsonderzoek uitgezet
onder cliënten van de
verschillende locaties.
De cliëntenraad wil namelijk
dat het aanbod van de Reaktvestigingen zo goed mogelijk
is afgestemd op de vraag
van cliënten. Van een aantal
locaties zijn de antwoorden
al terug.

Voorwoord
Hoe kom je erachter of mensen
een beetje blij van je worden?
Simpel, door het ze te vragen.
Dat deed Reakt dan ook. De
uitslagen zijn nog niet bekend,
maar in elk geval worden de
deelnemers Bart Berkhout en
Ed Siegrest blij van Reakt. En
Haagse daklozen laafden zich
aan een midweekje in een
bungalowpark. Laaf jij je aan
woorden & daden?
Wil jij lezen over een
bepaald onderwerp?
Schrijf ons via
regionaleclientenraadnoord
holland@reakt.nl
Reakt zoekt nieuwe
cliëntenraadsleden!
Wil je meedenken en medecliënten vertegenwoordigen
in de cliëntenraad? Neem dan
contact op via email.

Karin
Jesse, Danny &

Als vertegenwoordiger van de
cliënten en gesprekspartner van de
regiomanager is het daarom van
belang om te weten wat de cliënten
van het huidige aanbod vinden. De
vragen gaan onder andere over het
aanbod, de inloopfunctie, de informatie en communicatie vanuit Reakt,
de huisregels en het horeca-aanbod.
Ook wil de cliëntenraad weten of de
cliënten nog wensen daarin hebben
en waar zij mogelijkheden zien voor
Reakt om te verbeteren.
In de enquête staat een aantal ja/
neevragen, een aantal vragen waarbij
de cliënten een cijfer kunnen geven
en een aantal open vragen. De elf
vragen die in deze enquête staan,
zijn overigens dezelfde als die van

eind 2016. Op deze manier kunnen
de cliëntenraden goed vergelijken
of er verschillen zijn tussen toen en
nu. Iedereen kon de vragen anoniem
beantwoorden.
Van een aantal locaties zijn de enquêtes al terug. Wanneer alle resultaten
in een regio bekend zijn, wordt dit in
de betrokken cliëntenraden besproken.
De regionale cliëntenraad van NoordHolland zet dit onderzoek later uit.
Reden is dat zij voor komend jaar een
aantal onderwerpen op de agenda
hebben gezet waar zij extra aandacht
aan willen besteden. Dit zijn het
klachtenreglement, het schorsingsbeleid, de brandprocedure en het
dossier van de deelnemer.
Om een goed beeld te krijgen van
wat de cliënten van deze onderwerpen vinden en weten, wil de
raad vragen hierover in de enquête
opnemen. Zij willen dat de informatie
die zij uit de enquête kunnen halen
hier betrekking op moet hebben.
Er moeten echter ook niet te veel
vragen in de enquête staan. De lijst
heeft dus aanpassing nodig. Hier is
de raad nu druk mee bezig. Zodra
deze vragen klaar zijn, worden zij
op de verschillende locaties in
Noord-Holland uitgezet.

Oproep: wie helpt mee aan woorden & daden?
Deze nieuwsbrief is er voor jullie als cliënten van Reakt. We maken hem
altijd weer met veel plezier. Maar de laatste keer ontbrak het ons toch wel
aan input. Nogmaals, we maken woorden & daden graag voor jullie, maar
we hebben ook jullie inbreng nodig als het gaat om onderwerpen die voor
jullie spelen. Dus denk je graag met ons mee, stuur dan een mailtje naar
Karin Neve, k.neve@reakt.nl. Alvast dank!
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Door Jesse Budding

Reakt zet luiken open

Hoe veertien daklozen tot rust kwamen
Stel: je bent dak- of thuisloos.
Je sjouwt elke van dagopvang
naar nachtopvang en weer terug. Een vermoeiend bestaan.
In je rugzak neem je ook nog
de nodige frustraties mee.
Eind augustus konden veertien
daklozen een midweek uit hun
sleur komen. In bungalowpark
De Katjeskelder bij Breda kwamen ze een beetje bij.
“Veel van onze mensen konden niet
mee, omdat ze een grote verslaving
hebben”, legt activiteitenbegeleider
Marcelino Que-Siam uit. “Ons belangrijkste doel was mensen tot rust
te laten komen in hun hoofd. Het is
geen luxe, maar een stuk herstel van
een vermoeiende periode.” “Dat van
hot naar her lopen vergt een enorme
inspanning van ze”, voegt Ruud Dorlas,
waarnemend clientenraadslid van de
Haagse Zaak, op de Laan van Meerdervoort, toe. “Als locaties niet open
zijn in het weekend, is je leven vaak
een strijd. Er zijn Reakt-lokaties die
wel in het weekend open zijn en er zijn
Reakt-lokaties die niet in het weekend
open zijn.” Wel moest Ruud voorafgaand aan de trip een en ander voor
elkaar zien te boksen. Als je je afspraak voor je bed in de nachtopvang
niet nakomt, ben je dat de volgende
nacht kwijt. Het zelfsturend team van
de nachtopvang besliste: regels zijn
regels. Daardoor konden drie personen
aanvankelijk niet mee”.

Laat je hart spreken
“Aad Moerenhout, coördinator van
Reaktlocatie Haagse Zaak, vroeg
daarop aan mij: ‘Kun jij hierin misschien iets betekenen?’ Nadat ik met
Aad gesproken had, belde ik een manager van de nachtopvang. ‘Moeilijk,
moeilijk’, was de eerste reactie van die
manager. Maar Ruud was niet voor een
gat te vangen. Hij wilde weten bij wie
hij precies moest zijn om de beslissing
aan te vechten. Ruud: “Op deze manier
zet je mensen onder druk, dat is niet
eerlijk.” Zo kreeg hij het mailadres van
de betreffende manager en schreef:
“Laat je hart spreken, dit is niet redelijk.” Zo werd de beslissing uiteindelijk
teruggedraaid. Een mooi voorbeeld hoe
je dingen voor elkaar kunt krijgen”.
Uiteindelijk togen veertien dak- en thuislozen naar het Bungalowpark. En toen
konden de veertien dak- en thuislozen
eindelijk op weg, zonder angst om hun
slaapplaats een week later te verliezen.
“De midweek is goed verlopen, tot m’n
verbazing”, blikt Marcelino terug. “Allemaal mensen met hun eigen normen
en waarden, die met elkaar moeten
omgaan. Ze zitten vol met frustraties.
Als je niet oplet, heb je ruzie. De eerste
dagen hadden we goed weer. De eerste
keer hebben we 15 kilometer gewandeld,
de tweede keer 23. Daar deden we 5,5
uur over en ondertussen ging het nog
regenen ook. Ze konden me wel doodmaken. Daarna konden ze erom lachen.
Ik laat ze dan ook op mij afreageren.”

Mens erger je niet!
“Andere dagen hebben we spelletjes
gespeeld: Monopoly en Mens erger
je niet! Daarnaast gingen jongens
relaxen op hun kamers. Ze vonden
het geweldig.” Terwijl de Haagse Zaak
juist in het verleden gestopt was,
omdat deelnemers er met hun pet
naar gooiden. Marcelino: “Op Duinrell
was het drank en drugs. Daar doen
we het niet voor!” Nu verliep alles dus
gladjes, op een akkefietje na. “Een
meisje van ons ging zitten blowen in
de speeltuin. Maar dat mocht alleen
buiten het park. Dat was lastig.
Haar heb ik toen helaas een kaartje
terug gegeven. Maar mensen zijn
daar anders dan hier, over het algemeen zijn ze juist beter handelbaar.”
Voor herhaling vatbaar dus?
“Wat mij betreft zeker concludeert
Marcelino. Het is allemaal goed gegaan. De kamers zijn opgeruimd, we
hebben alles netjes achtergelaten.”

Als ik het voor het zeggen had…
Ed Siegrest werkt bij Reakt
als receptionist en telefonist.
Maar niet alleen dat. Daarnaast is hij voorzitter van de
cliëntenraad in de provincie
Noord-Holland. Hij is dus
gepokt en gemazeld binnen
onze organisatie.
Ed (56 jaar) schat dat hij al sinds
2004 (“Toen heette het hier nog
DAC Zaandam”) bij de dagbesteding

komt. En hij heeft het naar zijn
zin. “Ik voel me altijd welkom hier,
ik werk prettig en ik heb leuke
collega’s. De verslavingszorg van
Actief Talent komt hier binnenkort
ook bij Reakt. De samenwerking
verloopt goed.”
Op de vraag wat Ed anders zou
willen zien bij Reakt, weet hij in
eerste instantie even geen antwoord
te geven. Dan zegt hij: “Ik vind het
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goed zoals het nu is.” Als ik hem
vraag te dromen over de mogelijkheden bij een veel groter budget
zegt hij: “Een extra uitje voor de
cliënten, bijvoorbeeld een diner
of een boottocht, zodat ze even
uit de sleur kunnen breken, zou
wel heel leuk zijn. Op die manier
krijgen de cliënten ook het gevoel
dat ze gewaardeerd worden.
Maar begrijp me goed: ik ben een
tevreden klant van Reakt.”

Cartoon van Danny

Nieuws van de radendag

HGO-teams worden
zelfsturend
Op 16 oktober vond de tweede
radendag van afgelopen jaar
plaats. Liesbeth Honig van de
LOC ondersteunde deze dag.
In de ochtend spreken de aanwezigen met elkaar over hoe de
medezeggenschap bij HGO-teams
zou kunnen plaatsvinden. In de
huidige situatie nemen regiomanagers beslissingen voor
verschillende teams en zijn zij
het aanspreekpunt voor de
regionale cliëntenraden.
Maar in de toekomst worden de
44 teams van Reakt zelfsturend.
Dit betekent dat zij ook zelf
beslissingen kunnen nemen. In
de huidige opzet van vier regionale
cliëntenraden en één centrale
cliëntenraad is dit niet te doen.
Het kan namelijk betekenen dat op
alle locaties regionale cliëntenraden
zouden moeten komen.
Werkgroep ingesteld
De centrale cliëntenraad heeft
daarom een werkgroep ingesteld
die heeft gekeken hoe de medezeggenschap anders zou kunnen.
De optimale oplossing is op elk
team een cliëntenraad. Maar dit
betekent dat er 44 cliëntenraden
zouden komen in plaats van de huidige vier regionale raden. En dat al
die cliëntenraden ook ondersteund
zouden moeten worden.
Hiervoor ontbreekt waarschijnlijk
het geld. En zonder ondersteuning
en faciliteiten kan een raad niet
functio-neren. De werkgroep heeft
daarom gekeken naar andere
mogelijkheden. De werkgroep
denkt dat er cliëntenraadvertegenwoordigers zouden kunnen komen,
twee cliënten per team. Je kunt ze
niet zomaar instellen.
Aan de huidige cliëntenraadsleden
worden eisen gesteld, ook aan de
vertegenwoordigers zal je eisen
moeten stellen. Zij moeten
bijvoorbeeld weten wat de
Medezeggenschapswet inhoudt,

wat van hun verwacht wordt als
vertegenwoordiger en wat niet.
Er moeten ondersteuning en faciliteiten zijn. Hierbij kun je denken
aan: computer, netwerk en de
teams moeten kennis hebben van
de Medezeggenschapswet en de
toepassing hiervan. Liesbeth geeft
uitleg over de verschillende teamrollen die in een HGO-team voorkomen, zoals teamrol personeel,
teamrol financiën, teamrol kwaliteit
enzovoort.
Workshops
Daarna gaan de leden in drie
groepen uiteen en worden vier
verschillende casussen besproken.
Deze hebben te maken met
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situaties die voor zouden kunnen
komen bij HGO-teams. De verschillende oplossingen worden
daarna besproken.
In de middag vinden drie workshops plaats: notuleren, voorzitten
en vergadertechniek. In de ochtend
hadden de aanwezige leden zich al
opgegeven voor de verschillende
workshops. Iedereen gaat nu druk
aan de slag. Na een uur is het
alweer afgelopen met de workshops. Iedereen komt weer bij
elkaar en een aantal mensen
vertelt kort wat zij van de workshop hebben opgestoken. De leden
geven aan dat zij het een leuke en
leerzame dag hebben gevonden.

‘Zonder dagbesteding zat ik in een kartonnen doos’
Dagbesteding is voor ons
de normaalste zaak van de
wereld. Maar wat betekent
het nu concreet voor iemand?
Bart Berkhout uit Purmerend
aan het woord.
“Zo, ik heb net m’n kwastje in het
water gezet. Ik kom ongeveer twintig
uur per week naar de dagbesteding.
De meeste tijd werk ik in het atelier.
Dingen met je handen doen is nu
eenmaal het prettigst. Vanuit het
atelier ben ik doorgestroomd naar de
kunstwerkplaats, een samenwerking
tussen Reakt en Cultuurhuis Wherelant. Je moet daar solliciteren met
creatieve producten. Als je daarin
wilt doorgaan, kun je aangenomen
worden. Ook daar vormen ggz-cliënten de doelgroep. Op het gebied van
kunst kan ik me nu beter ontplooien:
docenten kunnen je vakgericht bijscholen. Ik heb daar ook het coachingsatelier gevolgd. Een dagdeel
in die twee jaar ga je met de boekhouder om tafel zitten over zaken als
btw en uitkering. Maar we kregen ook
presentaties van een lijstenmaker en
een boetseermevrouw.”
Sneller herstel
“Reakt geeft twee dagdelen bij Cultuurhuis Wherelant inloopatelier. Als
je beter in je vel bent komen te zitten
en je vindt de creativiteit leuk, dan
kun je twee keer per week in periodes
van vier weken een dagdeel naar
Wherelant. Zij bieden een gevarieerd
programma aan voor ggz-clienten:
schilderen, sieraden, glas-in-lood,
keramiek, macrameëen. Daar begint
je creatieve kant zich te ontwikkelen.
Je ziet mensen dan ook opbloeien.
Kunst werkt: zeker voor mensen
uit de ggz. Ik had een voortraject
gehad van negen maanden psychiatrische inrichting, toen twintig weken
PsyQ. Maar het herstel is veel sneller
gegaan toen ik in de dagbesteding
kwam. Ik kan rustig stellen dat ik een
gelukkig mens ben geworden, omdat
ik het belang ervan inzie.”
Tweede prijs
“Wat ik het leukst vind? Toch wel
tekenen en schilderen. Realisme en

surrealisme. Op advies van anderen
ben ik naar het Escher Museum in
Den Haag geweest. Dat heeft me wel
beïnvloed. Zo heb ik een tweede prijs
behaald bij Smoel 2.0, een landelijke
wedstrijd bij Parnassia in Den Haag.
Er waren veertig inzendingen, daarvan werden er dertig uitgekozen voor
de wedstrijd. Ik werd tweede en daarop
ben ik apetrots. Ja, ik heb ook duidelijk contact met andere mensen in de
dagbesteding. Door wat me overkomen was in het verleden, gedroeg
ik me als een kluizenaar. Nu ga ik
zelfs met de groep naar het theater.
Bijzonder was dat het een uitvoering
betrof van mensen met geestelijke en
lichamelijke beperkingen.”
Rugzak
“Ik kom nu twee jaar op de dagbesteding. Ik heb er deelgenoten en
kennissen leren kennen. Iedereen
draagt zijn rugzak met zich mee.
Soms zie je dingen bij een ander
die op elkaar lijken en vraag je:
‘Goh, hoe heb jij dat opgelost?’
De doelstelling is uiteindelijk: geen
zorgen meer hebben. Er is dan ook
altijd ruimte om met iemand van
het team te praten.
Geestelijk ben ik beter geworden,
op kunstzinnig gebied heb ik me ontwikkeld. Een keer per week hebben
we het hier over zingeving. Dat kan
gaan over liefde en geloof, maar ook
over kunst en geld. Zelf mocht ik een
les geven over bemoedigen en ontmoedigen. Dat deed ik met klotsende
oksels, maar dat was zo’n boost voor
mijn zelfvertrouwen! Ze zien hier
verborgen talenten in je en gaan
daar voorzichtig mee om.
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Zonder de dagbesteding was mijn
huwelijk op de klippen gelopen en zat
ik in een kartonnen doos. Ik woon op elf
hoog, ik heb ooit op het punt gestaan…
Daar schrik je van. Zonder dagbesteding
is te erg om over na te denken.
Het belang inzien van dagopvang en het
aanbieden van diverse activiteiten heeft
mij er ook toe gezet om lid te worden
van RRCR Noord-Holland. Daardoor heb
ik mij via RIBW ook laten informeren
over de het werk van ervaringdeskundige. Een ontwikkeling van een nieuw
herstelatelier in Purmerend zou dan
mijn doel zijn om anderen te helpen.”
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