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Een hoge eigen bijdrage…… wat nu?
Soms moeten bezoekers
van Reakt een hoge eigen
bijdrage aan het CAK betalen
voor het gebruiken van de
dagdelen.

Voorwoord
Dit is de derde nieuwsbrief van
de Reakt cliëntenraden. We
hebben vernomen dat sommige
mensen problemen hadden met
het uitprinten van de vorige
uitgave. Daarom is er nu een
andere vormgeving. We wensen
je veel leesplezier.
Dit is de laatste nieuwsbrief
waaraan Linda Hokken
meewerkt, zij zal andere werkzaamheden gaan doen binnen de
organisatie. Dankjewel voor alles
en succes Linda!

Het CAK berekent de eigen bijdrage
aan de hand van gegevens over
(verzamel) inkomen, huishouden
en indicatie. Op de website kun je
berekenen hoeveel je ongeveer moet
betalen per vier weken. Wat kun je
doen wanneer blijkt dat deze bijdrage
zo hoog is, dat je eigenlijk niet meer
kunt blijven doen wat je zou willen
doen bij een Reakt locatie?

Een aantal tips:
• Neemcontactopmeteen
begeleider van Reakt om je
situatie te bespreken.
• Meldbijjouwgemeentedatje
de eigen bijdrage niet kunt betalen,
en vraag of de gemeente hier
misschien een regeling voor heeft.
• Alsdegegevensopgrondwaarvan
de bijdrage wordt berekend niet

juist zijn, kun je bij het CAK
een bezwaar indienen.
Kijk op www.hetcak.nl.
• Jekuntmeldingmakenvanje
situatie bij de nationale ombudsman, www.nationaleombudsman.nl,
en bij het ministerie van VWS:
www.rijksoverheid.nl/ministeries.
• Jekuntervoorkiezenomgeen
gebruik te maken van de Wmo,
maar zelf, particulier, een uurbedrag te betalen. Dit bedrag is
11 euro per uur voor een groepsactiviteit.
Misschien heb je op dit moment te
maken met een hoge, gestapelde
rekening over het jaar 2015. De cliëntenraad van Reakt heeft de directeur
en de bestuurder schriftelijk laten
weten zeer ontstemd te zijn over de
gang van zaken. Daarnaast heeft de
cliëntenraad aangegeven dat de zij
graag ziet, dat Reakt er in 2016 voor
zorgt dat gegevens iedere 4 weken
worden aangeleverd bij het CAK.
Dit om stapeling te voorkomen.

Wil jij lezen over een bepaald
onderwerp? Schrijf ons via:
regionaleclientenraadnoordholland@reakt.nl of Mahoniehout
24a, 1507 ED in Zaandam.
Reakt zoekt nieuwe cliëntenraadsleden! Heb je interesse?
Neem contact op via bovenstaand
mailadres of via 088 024 0100.
Veel leesplezier,

illem en Linda
Her bie, Jan W

Ontwerp H.E. Kemper
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Aandacht voor GGZ-cliënten
Fred, voorzitter van de
regionale cliëntenraad
Rijnmond, zegt dat er meer
aandacht moet komen voor
GGZ-cliënten.
De regionale cliëntenraad in Rijnmond wil graag dat de informatiestroom binnen Reakt verbetert.
Voorzitter Fred: “Cliënten moeten
vaak afgaan op geruchten, bijvoorbeeld bij de gevolgen van de Wmo.
Door de Wmo nemen kleinschalige

locaties af, waarmee intimiteit
verdwijnt. Grootschaligheid neemt
toe. Dat betekent meer prikkels voor
cliënten. Zo lopen zij weg. Dit kan
ten koste gaan van de continuïteit.
Als het zo doorgaat, stijgt de werkdruk en vermindert de aandacht
voor de cliënten.” En dat is precies
waar het volgens Fred om draait.
“Aandacht is de meest eenvoudige
vorm van zorg. Aandacht voor elkaar, voor je omgeving. De cliënten
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moeten uit hun isolement. Wij willen
ons inzetten voor de kwetsbaren
van de kwetsbaren, de mensen die
tussen wal en schip vallen.” Fred
vindt het belangrijk dat de GGZ ook
gaat meepraten in de Brede Raad
010 in Rotterdam. Deze is samengesteld uit Rotterdammers met
kennis en ervaring op het gebied
van Wmo. “We willen bewerkstelligen dat de Brede Raad oor krijgt
naar dit onderwerp: aandacht voor
de mensen in de GGZ.”

Gaan als een slak!
Op veel locaties die ik heb bezocht de afgelopen weken heb
ik aangegeven dat we moeten
gaan ‘als een slak’.

Dat alle veranderingen (stelselwijziging
WMO) in de activering en dagbesteding
ontzettend snel gaan, lijkt een beetje
een tegenstelling maar toch bedoel ik
het echt zo!
In het model op de illustratie, zie je
gelijk de vorm van een slakkenhuis.
Een collega wees mij erop dat het
slakkenhuis een wonder van de natuur
is waaruit veel architecten en kunstenaars inspiratie halen. Dit model wordt
ook wel de gulden snede genoemd.
Bij Reakt gebruiken we dit model
om ons aanbod in weer te geven: helemaal in het midden de basis - namelijk
opvang – die kan overgaan in inloop,
arbeidsmatige dagbesteding en eventueel uitstroom. De beweging in dit model
kan twee kanten op gaan; soms lukt het

3

cliënten goed om van opvang of inloop
door te ontwikkelen naar uitstroom naar
een algemene voorzieing of zelfs betaald
werk! Maar er zijn ook clienten die
vanwege hun psychische kwetsbaarheid
langer over deze ontwikkeling doen of
zelfs verder “in hun schulp kruipen”.
Welke kant je ook op gaat; het kan en
mag allemaal bij Reakt! Belangrijk is
dat we met elkaar – namelijk client,
medewerker, Reakt en in sommige
gevallende¿nancier-open,respectvol
en optimistisch het
gesprek aangaan.
En als we dat goed
doen, gaan we als
een slak!
Aard Zoeteweij
Directeur Reakt

Geen draaideuren meer nodig

‘Vroeger was er veel meer aanbod’,
is iets dat Arwi Knipscheer (57),
voorzitter van de centrale cliëntenraad, vaak hoort als hij op Reaktlocaties in Noord- en Zuid-Holland
op bezoek gaat.
Het is er voor cliënten niet makkelijker op geworden sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de
ondersteuning en begeleiding van
hunburgers.“Jemerktdatsommige gemeenten andere prioriteiten
hebben sinds de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) per 1
januari vorig jaar is ingegaan. Daar
knokken we mee,” zegt Arwi . Naast
bezuinigingen is er de eigen bijdrage voor cliënten.
“In een stad als Den Haag investeren ze wel omdat er anders dakloze
cliënten op straat zwerven. Maar
in gemeenten als Zoetermeer of
Gouda speelt dat niet. Maar daar
geldt ook: als mensen geen dagbesteding en daardoor dagritme
hebben, verzanden ze weer in el-

lende.” Arwi praat daarom veel met
raadsleden en wethouders. Pienter
als hij is, gebruikt hij partijkleuren
om een wit voetje te halen. “Als een
wethouder van het CDA is, doe ik
een groene stropdas om en als hij
van de PvdA is, een rode.”
De centrale cliëntenraad denkt over
nog twee zaken mee momenteel.
“Zogenaamde ‘draaideur alcoholisten of druggebruikers’. Nu keert
een patiënt na het detoxen in een
kliniek weer terug naar huis, naar
precies dezelfde situatie waar hij
vandaan komt. Binnen een paar
weken vervalt hij in oude gedrag.
Wij willen mensen al voor ze de
detox verlaten, uitnodigen om bij
Reakt te komen. Parnassia heeft
vroeger nooit gebruik gemaakt van
Reakt, maar nu we één groot bedrijf
zijn, kan een totaalpakket worden
aangeboden. Ik denk dat het kostenbesparend is. Dan zijn er geen
draaideuren meer nodig,” grapt hij.
Een tweede zaak waar Arwi en
de centrale raad zich hard voor
maken is het ‘herstelgericht organiseren’. “Dat houdt in dat de cliënt
niet een vaststaand programma
krijgt aangeboden maar dat er een
programma dat precies bij hem past
om hem heen wordt gebouwd. Daar
willen we naar toe.”

fot ogra¿e Aard Zoet eweij

Ondanks de ellende van bezuinigingen, heeft de centrale
cliëntenraad grote plannen.
Bijvoorbeeld mensen met een
verslaving al tijdens de detox
interesseren voor dagbesteding.

GertJanTupkervanBrijderenArwiKnipscheer
van Reakt bij de start van de cliëntenraden binnen
de nieuwe samenwerking tussen de organisaties.

Heb je een klacht, compliment
of reactie? Het nieuwe formulier
hiervoor is verschenen. Er liggen
exemplaren die je kunt invullen op
de locaties en je kunt het ook doen
via de Reakt-site.

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van Reakt
voor de cliënten van Reakt. Reakt is
onderdeel van de Parnassiagroep. De
nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar
digitaal. Hij wordt per mail verspreid en
op de website Reakt.nl gepubliceerd.
Redactie nieuwsbrief cliënten:
Mahoniehout 24a
1507 ED te Zaandam.
regionaleclientenraadnoordholland@
reakt.nl
Contact met cliëntenraden:
regionaleclientenraadnoordholland@
reakt.nl
regionaleclientenraadhaagrandmiddenholland@reakt.nl
regionaleclientenraadrijnmond@reakt.nl
regionaleclientenraaddenhaag@reakt.nl
reaktcentraleclientenraad@reakt.nl
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