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Voorwoord 
 

Beste lezer, 
 
2016 heeft inmiddels plaats 
geruimd voor 2017. Daarom wil 
ik al onze lezers vanuit de hele 
Cliëntenraad een gelukkig 
nieuwjaar toewensen. Wij 
hopen van harte dat 2017 voor 
iedereen een goed jaar mag 
worden, op alle gebieden! 

 
Een nieuwe nieuwsbrief ligt hier nu voor uw neus! Net zoals in de vorige nieuwsbrief 
ga ik een kopje koffie drinken bij een medewerker van Rivierduinen. De Cliëntenraad 
heeft een nieuwe ondersteuner, en u maakt in deze nieuwsbrief gelijk kennis met 
haar! Er is ook ruimte voor een boekrecensie en een heerlijk recept, en u zal kennis 
maken met een nieuwe rubriek, namelijk de column, geschreven door Richard Tan, 
onze columnist van dienst! Uiteraard besteed ik ook aandacht aan wat nieuwtjes uit 
de regio, en stip ik het thema stigma aan.  
 
Ik hoop dat u na het lezen van deze nieuwsbrief weer helemaal op de hoogte bent 
van het reilen en zeilen van de Cliëntenraad Duin- en Bollenstreek/Leiden! 
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Medezeggenschap omtrent het vierde centrum 
Een tiental jaren geleden bestond Rivierduinen uit een stuk of zeven regionale centra 
met daarnaast nog een aantal gespecialiseerde centra. Elk regionaal centrum werd 
geleid door twee directeuren (één administratief en één zorginhoudelijk directeur) 
met bijbehorende staf. Het samenvoegen van deze centra tot de nu overgebleven 
regionale centra (Duin en Bollenstreek/Leiden – Alphen aan den Rijn/Gouda – 
Leidschendam/Zoetermeer), was dus vooral een bezuinigingskwestie: er verdwenen 
veel directeuren en secretariaten. Echter, er bleven vijf gespecialiseerde centra 
over: Kinderen en Jeugd, Autisme, Jelgersma voor Persoonlijkheidsstoornissen, 
Ursula voor eetstoornissen en Kristal (klinisch en poliklinisch) voor cliënten met een 
verstandelijke beperking. Algauw werd Jelgersma gesloten en werden de overige vier 
samengevoegd tot wat “het vierde centrum” genoemd werd. Een jaar na de 
samenvoeging kwam er echter een wetswijziging waardoor de gemeente 
verantwoordelijk werd gesteld voor de psychiatrische jeugdzorg. Kinderen en Jeugd 
moest dus apart gefinancierd worden, en het vierde centrum moest daardoor 
gedemonteerd worden. Kinderen en Jeugd kreeg een eigen directeur. Centrum 
Eetstoornissen Ursula, Centrum Autisme en Kristal bleven over. De Raad van Bestuur 
besloot om voor deze drie centra geen nieuwe directeuren aan te stellen, maar om 
Ursula onder te brengen bij Duin en Bollen/Leiden. Ook de kliniek van Centrum 
Autisme – de Meander – valt nu onder Duin en Bollen/Leiden. De poli van het 
voormalige Centrum Autisme en de poli van Kristal vallen beide administratief gezien 
onder Leidschendam/Zoetermeer, terwijl deze gevestigd zijn in Rijnveste in Leiden. 

  
 

 
  
Een forse reorganisatie, waardoor de medezeggenschap van deze centra ook 
helemaal door elkaar geklutst is. De Cliëntenraad Leidschendam/Zoetermeer hebben 
nu dus ook een afdeling in Leiden. En Ursula valt wel onder Duin en Bollen/Leiden, 
maar heeft een eigen Cliëntenraad. Door de korte opnametijd verandert deze 
relatief snel van samenstelling. Redden zij het zonder ondersteuner? Welk belang 
hecht de directie aan medezeggenschap van cliënten? Wij als Cliëntenraad van Duin 
en Bollen/Leiden zijn van mening dat de belangen van de cliënten goed geregeld 
moeten worden, passend bij de interesses van de cliënten. We zullen daarvoor 
geregeld bij de directie aan de bel blijven trekken.   
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Fietenmakerij verlaat terrein Endegeest 
Al jaren bestond op het terrein van Endegeest een fietsenmakerij voor langdurige 
cliënten die aan herstel werkten. Met ‘herstel’ wordt bedoeld dat het niet alleen 
werk en niet alleen afleiding is, maar dat er ook daadwerkelijk wordt gekeken naar 
een stap vooruit in het herstelproces van de cliënten. De cliënten werden daarbij 
begeleid door een activiteitenbegeleider. Het gaat ‘m dus hierbij niet puur en alleen 
om het repareren van fietsen. Cliënten kunnen ook niet vrijblijvend deelnemen aan 
deze activiteit. Ze hebben een indicatie voor dagbesteding nodig en het zorgkantoor 
betaalt Rivierduinen dan ook om de activiteitenbegeleider die deze cliënten 
begeleidt in dienst te hebben. Bovendien wordt van de cliënten een eigen bijdrage 
verwacht. Symbolisch krijgen de cliënten dan een klein bedrag terug omwille van 
het werk dat ze verrichten, en krijgen ze de titel ‘taakwerkers’.  
 

Dit concept heeft jarenlang gewerkt. 
Rivierduinen deed het al die jaren goed met de 
fietsenmakerij op het terrein van Endegeest. 
Uiteraard was het geen commerciële 
fietsenmakerij en hoefde er geen winst 
gemaakt te worden. Echter, nu alle gebouwen 
op het terrein verkocht worden, moest er een 
andere plaats gevonden worden voor de 
fietsenmakerij. Huurprijzen zijn hoog, en toen 
het aanbod kwam om samen te gaan werken 
met het de Kringloop het Warenhuis, kwam dat 
als een geschenk uit de hemel: geen hoge 
huurprijs, een mooie, grote werkplaats, veel 

vrijwilligers. Dat klinkt allemaal goed, ware het niet dat er nu plots wel winst 
gemaakt moet worden. Nefast dus voor vele cliënten. Deze zullen nu wel druk op 
hun schouders gaan ervaren om aan de productie-eisen te voldoen. Het is denkbaar 
dat het voor enkelen van hen te veel prikkels zal opleveren en dat deze cliënten 
zullen afhaken. Daarnaast wordt ook de nadruk gelegd op het doorstromen naar 
regulier werk, en dat staat haaks op de stabiliteit die een vaste dagactiviteit kan 
bieden. Uiteraard is het denkbaar dat dit concept prima zal werken voor een aantal 
cliënten. Maar anderzijds zullen er een aantal anderen zijn voor wie dit juist 
averechts zal werken, misschien wel juist diegene die er al jaren werken.  
 
Tot slot moet ook nog opgemerkt worden dat op minder dan 100 meter een ‘gewone’ 
fietsenmaker zit. Bij het vorige project (Morsfietsen) zat er in de verre omtrek geen 
enkele andere concurrerende fietsenmaker. Dat is nu wel zo. Vraag is of deze zo blij 
zal zijn met deze concurrentie, die toch ietwat oneerlijk is.  
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Kijk- en leeshoek: De psychiater en het meisje (Erik Rozing) 
 

Dit boek, geschreven door een psychiater, laat ons een 
kijkje nemen in het leven van een psychiater in 
opleiding, Edgar Simons. Met name één van zijn 
patiënten, Stella, een borderlinepatiënte, zoekt 
voortdurend de grenzen op bij Edgar. Ze lijkt hopeloos 
verliefd op hem, en sleurt andere patiënten mee in haar 
wanhopige zoektocht naar liefde en erkenning. Beetje 
bij beetje krijgt ze meer grip op Edgar. Ze breekt ook 
letterlijk in in het leven van Edgar. Zo zoekt ze zijn 
depressieven en suïcidale oma op zonder dat Edgar dit 
weet. Op de lange duur kan Edgar niet langer zijn 
grenzen trekken en laat hij Stella ook daadwerkelijk toe 
in zijn privéleven.  
 

Het boek sleurt je toch wel mee in het verhaal. Met name de wanhoop van de 
patiënte was erg herkenbaar voor mij. Af en toe vond ik dat het misschien wat ter 
plekke bleef trappelen en dat het wat diepgang miste, maar over het algemeen kon 
ik echt meevoelen met de hoofdpersonages. Ik vermoed wel dat het moeilijker te 
volgen zal zijn voor mensen die geen affiniteit hebben met de psychiatrie. Met name 
het jargon – namen van medicijnen bijvoorbeeld – lijkt me onbegrijpelijk voor leken. 
Ikzelf heb er echter echt van genoten! 

 
 

 
Op de koffie bij… Irene Deijl! 
 
Voor deze editie van de nieuwsbrief heb ik iemand weten te strikken die echt nog 
maar net geland is op haar nieuwe werkplek, al is het niet alsof ze pas de 
schoolbanken voor de werkvloer geruild heeft. Integendeel, ze vertelde me dat ze 
volgend jaar maar liefst 40 jaar in dienst is bij Rivierduinen! Dat zullen maar weinig 
werknemers haar nadoen!  
 
“Het begon allemaal in 1975 in Wassenaar,” zo vertelde ze me, “waar ik werkte als 
secretaresse bij een kliniek voor neurologische aandoeningen. Die kliniek was de 
rechtsvoorganger van wat nu Rivierduinen is. Op een bepaald moment verhuisden 
Neurologie en Neurochirurgie naar Westeinde in Den Haag. Inmiddels was in de 
kliniek waar ik werkte een deel psychiatrie geworden. Op de afdeling psychologie 
werd de secretaresse ziek en werd ik gevraagd om daar te gaan werken. Ik kwam 
door het uittypen van psychologische verslagen in aanraking met psychologisch 
onderzoek en vond dat dermate boeiend dat ik een opleiding tot Psychologisch 
Assistent ben gaan volgen. In de loop der tijd veranderde de functie weliswaar ten 
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gevolge van fusies, maar ik heb deze tot mei 2015 mogen 
uitoefenen. De functie werd opgeheven helaas, maar in 
augustus 2015 kreeg ik de functie van ambtelijk secretaris 
van de onderdeelcommissie, en nu, sinds januari 2017, werk 
ik daarnaast ook als ondersteuner voor de Cliëntenraad Duin 
en Bollen/Leiden.” 
 
Ik was benieuwd wat ze dan als haar belangrijkste taak zag 
binnen de Cliëntenraad. Daar was Irene duidelijk in: “Ik wil 
ervoor zorgen dat er een goede samenhang is binnen de 
Cliëntenraad. Ik wil helpen zorgen voor een goede sfeer, en 
ik wil inspirerend en motiverend zijn zodat we met elkaar 
een stevige Cliëntenraad neer kunnen zetten.”  
 
Maar – zo was ik benieuwd – wat verwacht je dan van de leden van de CR om tot een 
goede samenwerking te komen? “Ik verwacht (niet in negatieve zin voor de 
duidelijkheid) niet veel”, wist Irene mij te vertellen. “En waarom niet?”, zo vult zij 
aan, “omdat ik de mensen de vrijheid wil geven het zoveel mogelijk zelf in te vullen. 
Immers, het moment dat je dingen gaat opleggen of invullen, kruipen mensen in hun 
schulp. Ik hoop dat ze zelf met dingen komen. Daarom ga ik ook 1-op-1 gesprekken 
voeren met de leden van de CR. Ik wil dat mensen zo vertrouwelijk mogelijk met mij 
praten. En”, zo voegde ze er tot mijn grote verbazing aan toe, “eigenlijk moet het 
zo worden dat ik bij wijze van spreken over een paar jaar niet meer nodig ben.”  
  
Door deze laatste opmerking was ik wel benieuwd geworden naar wat Irene nu als 
haar grootste uitdaging ziet in haar nieuwe positie. “Met name om die samenhang te 
creëren tussen mensen en dat mensen zich veilig voelen om bij mij dingen te zeggen. 
En om ervoor te zorgen dat de de leden zich geïnspireerd en gemotiveerd voelen.” 
 
Tot slot vroeg ik Irene nog of er ook cliënten die geen lid zijn van de Cliëntenraad 
bij haar langs mogen lopen. “Ja hoor, mijn deur staat voor iedereen open. Iedereen 
mag binnenlopen wanneer die wil!” En Irene voegde er zelf nog toe: “Ik voel me 
ontzettend welkom hier!” Mooi zo! Dat is ook onze bedoeling! Proost op een goede 
samenwerking! 
	  
 
Bent u die dit artikel leest een medewerker van Rivierduinen en wil u ook graag 
geïnterviewd worden voor onze nieuwsbrief? Meld het dan bij ons! Contactgegevens 
staan onderin deze nieuwsbrief! 
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Column door Richard: Een verlichtende glimlach  
 

Het is druilerig en koud. Vanuit een Utrechtse koffiezaak zit ik 
te flexwerken. Het is licht buiten, maar er is geen zon in zicht. 
In de etalage zit ik op een krukje aan mijn laptop een 
gespreksverslag uit te werken. Het is saai werk, maar het moet 
nou eenmaal zo snel mogelijk na het gesprek gebeuren. Terwijl 
ik aan mijn soepele filterkoffie nip speelt het gesprek zich weer 
af in mijn hoofd. Zodra ik het verslag op digitaal papier heb 
gezet kan ik het gesprek uit mijn werkgeheugen wissen.  
 

 
Tiktiktikkerdetiktyptyp. Meneer A zegt blablabla. Meneer B reageert zusenzo. De 
regen drupt gestaag verder. Ik sluit een alinea af, want in het gesprek werd het 
eerste onderwerp afgehecht en we gingen door naar het tweede onderwerp. Ik neem 
een slok van mijn koffie. Terwijl ik naar buiten staar denk ik aan de smaken die de 
koffie heeft. Met een schok besef ik mij dat het buiten naar me terug staart. Door 
de regen staart een vrouw met sympathieke ogen mij aan. Ze draagt een zwarte 
artistieke baret. Zal ik mij voorstellen, zal ik zeggen dat ik Richard heet, 30 jaar ben 
en dat ik graag columns schrijf over wat ik meemaak? 
 
Ze glimlacht. Ik glimlach terug. Ook al is het wolkendek nog steeds gesloten, de 
straat baadt plots in zonlicht. Ze loopt door, verder in de Utrechtse winkelstraat. 
Het regent nog steeds, maar mijn dag is direct opgevrolijkt. Dit was een van de 
langste secondes van mijn leven.  
 
Nu mag ik me ook voorstellen aan jou, lezer van dit magazine. Ik ben dus Richard, ik 
schrijf graag en kijk verwonderd de wereld en de mensen aan. Ik schrijf om het 
bijzondere gewoon te maken, en het gewone bijzonder. Ik ben geen specialist in de 
zorg, maar mensen leren mij toch van alles. Zoals het meisje met de zwarte baret 
zou zeggen: glimlach eens naar de ander, het maakt de wereld zoveel mooier.  
 
 
Geproefd!: Patatas Bravas, een leuke snack of bijgerecht. 
 
Voor 4 personen: 
3 eetlepels olijfolie (om te bakken) 
600 gram aardappels in blokjes van 2 x 2 cm 
1 kleine ui, fijn gesnipperd 
3 teentjes knoflook, geperst 
2 eetlepels droge sherry 
125 gram tomatenblokjes uit blik 
1/2 theelepel chilivlokken gekneusd 
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1/2 theelepel versgeraspte sinaasappelschil 
1 theelepel suiker 
1 eetlepel vers gehakte bladpeterselie 
1 vers laurierblaadje 
 

Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan, voeg 
aardappelen toe en bak ze in circa 15 minuten 
goudbruin. 
Verhit de rest van de olie in een andere pan 
en bak de uien zacht. Voeg knoflook en sherry 
toe en laat een minuut pruttelen zodat de 
alcohol verdampt, temper het vuur en voeg de 
rest van de ingrediënten toe. 
Kook het ongeveer 10 minuten en voeg 
eventueel wat water toe als het te dik wordt. 
Doe de aardappelen in een kom als ze gaar 
zijn, schenk de tomatensaus erover en meng 
goed, dit kan een dag van tevoren gemaakt 

worden en voor gebruik worden opgewarmd, heet serveren. 
Eet smakelijk! 
 
 
Tips & Tricks 
In deze nieuwsbrief aandacht voor de 
Boekenzolder in Leiden. Gevestigd 
aan de Admiraal Banckertweg kun je 
er drie dagen per week (donderdag, 
vrijdag, zaterdag, telkens van 13u tot 
17u) terecht om te snuffelen tussen 
het ruime aanbod gratis boeken. Per 
persoon kan je per dag tot zeven 
boeken meenemen. Heb je het boek uit en wil je het een nieuw leven geven, of heb 
je zelf nog een stapel (on)gelezen boeken liggen waar je niets meer mee doet? Gun 
ze een nieuwe bestemming en breng ze naar de Boekenzolder! De Boekenzolder 
heeft een uitgebreid gamma aan Nederlandstalige boeken, over uiteenlopende 
thema’s, van psychologie tot vaderlandse geschiedenis van roman tot Bijbel. Naast 
de Nederlandse sectie beschikt de Boekenzolder ook over een ruime collectie 
anderstalige boeken, wat handig is voor mensen met een andere culturele 
achtergrond. Er is ook een ruim aanbod aan kinderboeken voor alle leeftijden. 
Kortom, de Boekenzolder is zeker een bezoekje waard! 
 
Website: www.boekenzolderleiden.nl 
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EHBO: Eerste Hulp Bij Oniomanie 
 
Heb jij zelf nog iets te koop voor een zacht prijsje – 1 euro per stuk of minder – of 
ben je op zoek naar iets, stuur dan een mailtje naar de Cliëntenraad onder 
vermelding van “EHBO”.  
 
Ben jij op zoek naar iets? Dan kan dit ook via deze rubriek. Meld het via een mailtje 
naar de Cliëntenraad. 
 

 

CONTACT 
Wilt u contact opnemen met ons, dan kan dat! 
 
Cliëntenraad GGZ Duin- en Bollenstreek/Leiden 
Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden 
telefoon: 071-8907649 
e-mail: clientenraad.leiden@rivierduinen.nl 
 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  

COLOFON 
 
Deze nieuwsbrief is een tweemaandelijkse uitgave van GGZ Rivierduinen Duin- en 
Bollenstreek/Leiden. De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart 2017.   
 


