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Standerdmolen de Put in Leiden, replica van molen De Rijn, de molen van de vader van Rembrandt.   
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Beste lezer,  

 

voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Cliëntenraad Duin- en Bollenstreek/Leiden. Het is een heroïsch 

verhaal van dapper doorzettingsvermogen in tijden van tegenslag en doelloosheid.  

Voor de cliëntmedezeggenschap waren het afgelopen jaar twee zaken erg belangrijk: de grote 

reorganisatie van de zorg van Rivierduinen, die in de wandeling De Kanteling wordt genoemd en de 

nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018). Verderop in dit jaarverslag kunt 

u hier meer over lezen.  

Door De Kanteling kreeg de cliëntenraad veel minder adviesaanvragen dan normaal en dat heeft 

gevolgen voor ons jaarverslag. Want normaliter wordt het jaarverslag opgetekend aan de hand van de 

adviezen die de cliëntenraad heeft gegeven. Dat zou nu wel een heel dun verslag opleveren.  

Maar het werk van de cliëntenraad bestaat natuurlijk uit meer dan alleen adviezen formuleren. Voor 

dit jaarverslag hebben we daarom de afzonderlijke leden van onze raad gevraagd waar ze zich het 

afgelopen jaar zoal mee bezig hebben gehouden. Dit heeft geresulteerd in kleurrijke verhalen waarin 

een grote verscheidenheid aan onderwerpen voorbijkomt, zoals kunst, antistigma, dagbesteding, 

levensboeken etc. Deze verhalen geven een goed overzicht van de vele kanten die er aan het werk van 

de cliëntenraad zitten. Voor de plaatjes zijn we veel dank verschuldigd aan de website 

thispersondoesnotexist.com.  

De Cliëntenraad Duin- en Bollenstreek/Leiden wenst u veel leesplezier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om het feit te gedenken dat Rembrandt van Rijn 350 jaar 

geleden in Amsterdam overleed, is 2019 is uitgeroepen tot 

Rembrandt-jaar. Vanzelfsprekend werd dit feit ook in zijn 

geboorteplaats Leiden herdacht. Daar bracht hij de eerste 25 jaar 

van zijn leven door, in en rond de molen De Rijn.  
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De Kanteling 

Hoe een saai organisatie-dingetje de gemoederen bezig houdt.  

 

In 2018 voerde Rivierduinen een grote reorganisatie door. Een commissie van wijze 

toezichthouders had namelijk ontdekt dat Rivierduinen uit heel veel kleine eilandjes 

bestond, met elk hun eigen werkwijze en hun eigen ‘couleur locale’. Daardoor werd 

er veel langs elkaar heen gewerkt. Veel dingen werden drie-dubbel gedaan, terwijl 

andere zaken bleven liggen, omdat niemand wist wie er voor verantwoordelijk was. 

Rivierduinen liep hierdoor inkomsten mis, maar erger was dat de cliënten sneller geholpen zouden 

kunnen worden als therapieën beter op elkaar aan zouden sluiten en er overal één ‘beste’ werkwijze 

werd gevolgd (met behoud van maatwerk, natuurlijk). De oplossing werd gezocht in het omgooien (of 

kantelen) van de manier waarop de zorg werd ingericht. Geen zelfstandige eilandjes meer in Katwijk of 

Gouda die elk op hun eigen manier de cliënten behandelen, maar vier zorgfuncties voor heel 

Rivierduinen: Acuut, Poli, Wijk en HOP. Dat laatste staat voor Herstel Ondersteunende Psychiatrie. 

Daarmee wordt bedoeld zorg aan mensen niet in crisis zijn, maar die wel gedurende langere tijd 24/7 

zorg nodig hebben.  

Voor onze lokale cliëntenraad heeft deze Kanteling grote gevolgen gehad. Het Centrum 

Leiden/Duin&Bollen hield immers op te bestaan. De directie van Leiden/Duin&Bollen kreeg de 

zorgfunctie HOP toebedeeld. Zij werden dus verantwoordelijk voor alle langdurige zorg in heel 

Rivierduinen. Dat wil zeggen: alle klinieken en alle huizen voor beschermd wonen. De cliëntenraad 

voor de regio Leiden/Duin&Bollen raakte daarmee dus zijn directe lijntje naar de directie kwijt. Als de 

cliëntenraad vroeger bijvoorbeeld klachten kreeg over de wachtkamer in Katwijk, dan gingen we 

daarover in gesprek met onze directie, die immers over de hele 

regio Leiden/Duin&Bollen ging. Maar nu? Onder welke zorgfunctie 

valt nu een wachtkamer? We waren dus een beetje stuurloos.  

Omdat “onze” oude directie zich met de zorgfunctie HOP ging 

bezighouden, deden wij als cliëntenraad dat ook maar. Gelukkig 

zijn er veel HOP voorzieningen in de regio Leiden/Duin&Bollen. 

Daaronder vallen klinieken voor langerdurende zorg en huizen 

voor Beschermd Wonen (BW). Van de kleine woningen en flats waar twee of drie cliënten wonen, tot 

en met de grootste, op het Bavo terrein in Noordwijkerhout, waar nog zo’n 100 cliënten wonen. En op 

het Endegeest terrein staan vier grote HOP klinieken: Kliniek Intensieve Zorg, Neuropsychiatrie, 

Klinische Herstel en De Meander.  

We onderzochten wat er eigenlijk zo speciaal is aan de zorgfunctie HOP. Hebben HOP cliënten speciale 

belangen die je niet bij andere cliënten vindt? En hoe kon de cliëntenraad hen helpen? 

Maatwerk 

Cliënten van de HOP wonen langere tijd bij elkaar in een vaste groep. Maar de cliëntenraad denkt niet 

dat ze daarom ook maar dezelfde zorg moeten krijgen. De cliëntenraad heeft er juist altijd op 

gehamerd dat er maatwerk geleverd moet worden. Een cliënt is immers geen wandelende diagnose. 

Maar als je iemand een label opplakt, zorg er dan wel voor dat dit label klopt. Sommige cliënten 

hebben tientallen jaren geleden een diagnose gekregen en krijgen nu al tientallen jaren dezelfde 

medicatie en dezelfde behandeling. We stonden daarom vierkant achter het voornemen om alle 

cliënten in de HOP opnieuw te gaan diagnosticeren. Een hele klus, die ertoe leidde dat de diagnose van 

een groot aantal cliënten moest worden aangepast. Ergerlijk is wel dat men direct uitgaat van een 
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‘foute’ diagnose in het verleden. Daaruit blijkt maar weer dat nog steeds niemand bij Rivierduinen echt 

gelooft in de mogelijkheid van verandering en herstel bij psychiatrische ziekten.  

Nieuw binnen de HOP is de aandacht voor ‘doorstromen’. Vroeger was het idee dat cliënten levenslang 

binnen de instelling zouden blijven wonen. Maar nu wil de regering dat iedereen zelfstandig in een 

eigen huis ergens in een stad of dorp gaat wonen. Dat zou beter zijn voor de cliënt zelf, maar ook 

helpen om de wachtlijsten weg te werken. Helaas zit de woningmarkt op dit moment stevig op slot, 

dus veel doorstroming zit er niet in. Maar de sfeer is wel voorzichtig aan het veranderen. 

Langzamerhand wennen de medewerkers aan het idee dat cliënten vooruit kunnen gaan. En de 

cliënten gaan beseffen dat hun situatie toch niet zo hopeloos is, als ze ooit dachten.  

‘Client journey’  

Dat ‘doorstromen’ geldt natuurlijk niet alleen voor de zorgfunctie HOP. In feite is de HOP een 

onderdeel van de ‘client journey’.   

Het hele jaar hebben we over de client journey gepraat. Zo noemt men 

tegenwoordig de ‘reis’ die een cliënt door de zorg van Rivierduinen maakt. 

Van aanmelding tot uitschrijving. Voor ons is dat het belangrijkste onderdeel 

van de kanteling. We waren bang voor grote administratieve schotten tussen 

de verschillende zorgfuncties, terwijl een cliënt soms in de ene, dan weer in 

de andere zorgfunctie valt. Bijvoorbeeld: als iemand uit de WIJK in een crisis 

raakt, dan komt de crisisdienst langs en is hij opeens cliënt van de 

zorgfunctie Acuut. Vaak krijg je dan ook een andere behandelaar of een heel 

Eduard ander team bij je thuis over de vloer. Best wel ingrijpend. Als cliëntenraad 

willen we niet dat zo’n cliënt maanden moet wachten op de juiste behandeling omdat de 

verschillende soorten zorg niet goed op elkaar zijn afgestemd. Ik zit ook in de Centrale 

Cliëntenraad en we hebben dit onderwerp echt het hele jaar op de agenda gehad.  

Er werd ook een nieuwe visie op zorg in de HOP geschreven. De belangrijkste aandachtspunten zijn:  

a) Verblijf in de HOP is tijdelijk  

b) Zorg telkens afstemmen op de huidige behoefte van de cliënt  

c) Samen beslissen over de behandeling ofwel ‘Shared Decision Making’  

d) Wie zorgt praat mee = module ‘naasten’  

e) Inzetten op Functioneel Herstel (ZEEF)  

 

Onze directeur kwam enthousiast vertellen over de ZEEF 

methode. Dat staat voor Zelfregulatie En Executieve Functies. Dat is een 

herstelmethode die aan de Hogeschool Leiden is bedacht. Sommige 

cliënten weten gewoon niet waar ze moeten beginnen. Een van de 

ervaringsdeskundigen zegt altijd: “mijn startmotor is kapot”. Jezelf er toe kunnen zetten om te 

beginnen, een plan van aanpak maken, bedenken hoe je iets aan gaat pakken, eerst dit, dan dat, en op 

tijd stoppen of een pauze nemen. Als je wilt dat mensen weer op zichzelf gaan wonen en zelf koken en 

stofzuigen, moet er aan deze ‘executieve functies’ aandacht worden besteed.  

De cliëntenraad is voorzichtig enthousiast, maar merkt op dat er wel een grote cultuurverandering 

nodig is, wil dit van de grond komen. Medewerkers moeten cliënten echt anders gaan benaderen.  
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Tentoonstelling van Kunst van cliënten 

Moet een ggz-instelling steriele witte muren hebben? De meningen zijn verdeeld. 

 

Eindelijk is het gelukt. Ik ben er al zoveel jaar mee bezig! Overal hangt kunst: in het 

ziekenhuis, bij de huisarts, bij de apotheek. Overal, alleen niet in Rijnveste. Hier 

mogen medewerkers bepalen wat er hangt en dan zeggen ze steeds dat het wit moet 

blijven, wit, alles wit en steriel, want het is een ziekenhuis. Maar in een ziekenhuis 

hangt ook kunst, ik vind het echt belachelijk. Er moet hier gewoon kunst  

van cliënten hangen, dat hoort toch bij gastvrij onthaal?  

Ans 

Maar nu was er eindelijk een directeur die het met mij eens was. En toen ging 

het snel. We werken samen met Galerie Beeldschoon. Mijn plan was om 

alleen kunst op te hangen van kunstenaars met een ggz verleden of heden, 

maar ik heb mij over laten halen door de mensen van Galerie Beeldschoon. Zij 

maken expres een mix, om zo de integratie van kunstenaars te bevorderen. 

De kunstenaars hebben van tevoren hun werk laten zien, want ik wilde niet 

dat er allemaal schilderijen zouden hangen waar cliënten depressief of 

psychotisch van zouden worden. Wel vrolijk, maar niet te onrustig en niet 

aanstootgevend. En ook geen ogen die je aankijken of schilderijen waar je een 

gezicht in kan zien. Daar worden mensen psychotisch van.  

De huismeesters hebben ze opgehangen, maar ik bepaal welk schilderij waar komt te hangen. Ze 

hingen eerst ook op de kamers van behandelaren, maar dat doen we nu niet meer. Dan kan niemand 

ze zien. Alleen nog in openbare ruimtes. 35 schilderijen, door het hele gebouw. Er was een heel leuke 

opening, met een hapje en een drankje en daarna een rondleiding door het hele gebouw.  

Het is wel jammer dat de kunst die cliënten nu bij creatief maken er niet bij hangt. Bij Movens aan de 

Flevoweg puilden de laden uit, daar zaten heel mooie dingen bij, echt prachtig! Ik heb ze gevraagd 

mee te doen, de manager gemaild, maar ze zeggen dat de cliënten niet willen exposeren. Toen de 

ouderen afdeling nog in Rijnveste zat, was er wel één keer per jaar een tentoonstelling van alles wat ze 

gemaakt hadden. Die duurde maar één dag en iedereen kon alles kopen. Van de opbrengst kochten ze 

dan nieuw materiaal. De ouderen zijn nu naar Voorschoten verhuisd, dus dan zal die verkoop nu wel 

daar zijn.  

In Rijnveste is het een wisselende tentoonstelling geworden. De schilderijen hangen drie maanden en 

dan gaan ze weer weg. Ze zijn te koop, maar ik heb er geen prijs bij gehangen. Er is een aparte lijst, 

netjes per schilderij alle informatie. Die ligt bij de balie. Het is telkens heel veel werk en ik ben er best 

wel trots op dat ik allemaal complimenten krijg. Een van de kunstenaars die nu bij de cliëntenraad in 

de gang hangt heeft een paar jaar terug al samengewerkt met Rivierduinen. Toen heeft een van zijn 

schilderijen op de kaart gestaan die bij het Kerstgeschenk zat. Bizar hé!  
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De opkomst en ondergang van het Sint BAVO Terrein  
In 2014 werd het laatste grote terrein van Rivierduinen verkocht: het Sint Bavo terrein in 

Noordwijkerhout. Hoewel het is verkocht, wonen er nog steeds zo’n honderd cliënten. Voor deze 

mensen wordt nieuwe huisvesting gezocht.   

Het meest interessant vond ik de middag dat Miek Smilde langs kwam. Leuke 

vrouw, gezellige middag ook. Het was fijn om iedereen weer eens te zien! 

Miek Smilde heeft een boek geschreven over de sluiting van het Bavo-terrein 

in Noordwijkerhout en je herkent daar zoveel in. De beschrijving van de 

gebouwen en de mensen die ze heeft geïnterviewd. Twee mensen herkende 

ik zo, daar heb ik nog mee samengewerkt, maar ook de gebouwen die ze 

beschrijft – die kan ik zo aanwijzen.  

Simon   Er wonen nu nog honderd mensen op het Bavo-terrein, maar vroeger wel 

duizend. Nu noemen ze het Beschermd Wonen Centraal, geen idee wie dat bedacht heeft, maar 

vroeger heette het de Woon-Zorg-Wijk en iedereen noemt het nog zo. Ik ken bijna iedereen die er nu 

nog woont, de meeste mensen wonen er al heel erg lang. Maar ze hebben nu bijna niets meer te doen. 

Dat was 20 jaar geleden heel anders, toen was er juist heel veel te doen op het terrein. Er was het CAT-

gebouw. CreatieveArbeidsTherapie -CAT. Dat leek op een groot wit schoolgebouw, met allemaal 

lokalen waar allerlei dingen gedaan konden worden. Houtbewerken, pottenbakken, kaarsen maken, je 

weet wel, eindeloos dompelen in zo’n grote bak met gesmolten kaarsvet. En kaarsen beschilderen, dat 

deden ze ook. De tapijterie, daar werden tapijten geknoopt. Dat ging op bestelling. Grote kleden, waar 

ze wel een half jaar aan zaten te knopen. Er was ook een drukkerij en een fietsenmaker en een 

wasserette, daar hielpen altijd twee dames. En een hobbyruimte, voor tekenen en schilderen.  

En “Industrie”. Daar werden dingen ingepakt en zo. Tandenstokers, zeepjes, laurierdropjes – dat weet 

ik nog. Afwegen en in een zakje doen. Of doppen op flesjes draaien. Sommige mensen deden dat 

graag, ze kregen daar 60 cent per uur voor. Gulden-cent, dat was nog vóór de euro. Ik werkte in de 

drukkerij en daar werd iedere maand het loon in zakjes gedaan. Als ik het mij goed herinner ging het 

gemiddeld om zo’n 25 gulden, nou, dat is toch 10 uur werk per week. En dat geld konden ze dan ook 

weer uitgeven op het terrein. Er was een buurtwinkel voor kleine boodschappen, melk, eieren en 

sigaretten, natuurlijk. Iedereen rookt in de psychiatrie, dat is nog steeds zo.  

Er was ook een kantine en een dorpscentrum, dat was een inloop, daar kon je 

koffie drinken en een praatje maken. En Café ’t Zwaantje, dat was heel 

populair, vooral in het weekend als verder alles dicht was. Open van 9 uur  

’s morgens tot 10 uur ’s avonds. Er was een bewoonster die daar ieder 

weekend 12 glazen bier kocht. Die stonden dan naast elkaar op de bar en dan 

ging ze van glas naar glas. Had ze weer genoeg voor de week. Dat was echt 

een gouden tijd. Als ik op het Bavo-terrein kom, dan praten we daar nog vaak 

over: “Weet je nog? Toen was het hier echt gezellig.” Radio Deep Sky, die had 

je toen ook, Hans deed dat, ook een cliënt. Draaide verzoeknummers voor 

het hele terrein. Nu is er niets meer van over.  

 

Dagbesteding is heel belangrijk voor cliënten, om iets te doen te hebben, beetje structuur te geven 

aan de dag. Eigenlijk zouden cliënten gewoon werk moeten hebben, maar dat is erg lastig. Vaak 

kunnen ze gewoon de druk niet aan, geeft te veel stress. In de cliëntenraad praten we vaak over de 

dagbesteding. Iemand in Den Haag heeft bedacht dat het beter is als cliënten met zware psychische 
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problemen niet meer op grote terreinen in het groen wonen. Ze moeten nu ‘in de wijk’ wonen, maar 

ze zijn daar vaak heel eenzaam. Logisch! Het liefst beginnen ze met de hele buurt te waarschuwen dat 

je er komt wonen. Alsof je een seriemoordenaar bent! En dan verwachten ze dat het buurthuis je met 

open armen ontvangt!  

Op het terrein kent iedereen elkaar en kan je zomaar even bij de dagbesteding binnenlopen en daar 

met iedereen een praatje maken. Maar nu moet je naar het dorpscentrum en moet je met de fiets of 

de bus. Je loopt er niet zomaar even heen, je moet er echt wat te doen hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonerscommissie Noordwijkerhout  
De bewonerscommissie van het Bavo-terrein houdt de vinger aan de pols 

Vanuit de Cliëntenraad neem ik deel aan de vergaderingen van de commissie in Noordwijkerhout.  

Kan de mensen van de commissie (onder)steunen en zaken in de raad aankaarten. 

Er zijn nu 6 leden; 5 ervan wonen in de BW wijk in Noordwijkerhout, 

1 woont zelfstandig in het dorp. 

We vergaderen eens in de 6 weken , de leden brengen zaken aan de 

orde die spelen. Zoals activiteiten, of het gebrek daaraan en 

drugsoverlast. 

Een centraal thema is de nieuwbouw en alles wat daarbij komt kijken. 

Dit geeft veel onrust, onzekerheid en spanningen voor de mensen. Ze 

hebben behoefte aan bevestiging en geruststelling. 

De commissieleden zijn gemotiveerd en trouw. Vind het fijn om 

 er aanwezig te zijn en een steentje bij te dragen.    Tineke 

  



 

Jaarverslag 2019 Cliëntenraad Duin- en Bollenstreek/Leiden   9 
 

Bijzondere Breinen  

In opdracht van de cliëntenraad heb ik meegewerkt aan het ZonMw project 

‘Samendenken in de nieuwe GGZ’. We deden dat samen met de 

facebookgroep ‘De nieuwe GGZ’. Dat is een landelijke beweging van 

vernieuwing in de GGZ. Bekende namen zijn Jim van Os en Philippe 

Delespaul. Dat was een geslaagde actie. In het hele land hebben we 

denksessies georganiseerd, in Leiden, 

Amersfoort, Alkmaar, Groningen, Tilburg en nog een paar. 3 

keer per locatie, ongeveer 2 uur per keer, maar als je eenmaal in 

een leuke discussie zit, wil niemand weg. Samen nadenken over 

vraagstukken binnen de GGZ. We hadden ruim ingezet op 10 à 

12 op deelnemers per sessie, dat is wel het maximum. De 

toeloop viel tegen, omdat onze PR lastig op gang kwam. Toch was het een succes, met telkens 6 of 7 

nieuwsgierigen. Er kwam zelfs iemand uit België. Het onderwerp leeft duidelijk. Er kwamen veel 

creatieve, leuke oplossingen. Van tevoren kan je dat niet bedenken. Creatieve dingen, ik herinner mij 

bijv. een vacaturebank specifiek voor mensen uit de ggz. Er was ook een soort onderzoek aan het 

project gekoppeld. Hoe de deelnemers de denksessie ervaren, en of ze er ‘anders’ door zijn gaan 

denken. Over het algemeen waren de reacties positief. Ik heb de uitslag niet meer precies in mijn 

hoofd zitten, maar toen ik het doorlas was ik verrast hoe positief. Als organisatie zie je vooral wat er 

misgaat, maar we hebben geweldige discussies gehad.  

We zijn nu op zoek naar een vervolg. Het zou geweldig zijn als we 

de denksessies kunnen inzetten voor de herstelgedachte. Het is 

afwachten welk mogelijk vervolg het project krijgt. Het hangt af 

van de vraag hoe open GGZ-instellingen staan voor nieuwe dingen. 

Tijdens de Halloween informatiemarkt van de cliëntenraad hebben 

we twee korte proef-denksessies afgedraaid. Er was veel 

belangstelling voor. We stonden strategisch in het trappenhuis 

opgesteld. Tot op de zesde verdieping stonden mensen mee te 

luisteren. Niet iedereen durft aan zoiets mee te doen. Cliënten zouden door behandelaren veel meer 

over de drempel geholpen moeten worden. 

We hebben ook nagedacht over het organiseren van een bijzondere Samendenksessie voor 

stemmenhoorders. De vraag van een van de bijzondere breinen was of de stemmen die mensen horen, 

ook apart mee kunnen denken in een denksessie. Zeg maar, apart van de persoon zelf. De 

Samendenksessie is gebaseerd op het idee dat mensen een bepaalde denkstijl hebben. Bijvoorbeeld: 

sommige mensen komen direct met een oplossing voor een probleem, terwijl anderen juist altijd 

beren op de weg zien. Zo zijn er meer denkstijlen. Zou het mogelijk zijn dat de verschillende stemmen 

ook een andere denkstijl hebben? Dan krijg je altijd ruzie in je hoofd. Dat idee krijgt ook nog een 

vervolg in 2020. Ik wil er wel aan meedoen, maar ik twijfel of er bij mij iets constructiefs uit komt. Ik 

ervaar de stemmen niet als verschillende personen. Ik leid een stemmenhoordersgroep bij het 

zelfregiecentrum in Leiden en weet er dus wel het een en ander van. Er bestaat al Voice dialogue. Dat 

is een officiële therapie. Dan gaat de stemmenhoorder onder begeleiding van een psycholoog of zo, in 

gesprek met de afzonderlijke stemmen. Er zijn ook opleidingen voor, maar die zijn erg duur.  
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Ik denk dat mijn kerntaak bij de cliëntenraad het ophalen van informatie bij 

cliënten is. Daar ben ik het hele jaar druk mee geweest. Cliënten weten mij 

goed te vinden. Ik heb er geen enkel probleem mee als mensen weten dat ik 

klant bij de GGZ ben. Ik ben ook actief bij stichting Lumen. En aangezien 

iedereen weet dat ik lid ben van de cliëntenraad komen ze met klachten naar 

mij toe. Het gaat dan over klachten die niet PVP-waardig zijn en die de 

klachtenfunctionaris ook niet oppakt. Cliënten hebben zelf het idee dat zaken 

niet goed lopen en vragen mij of er iets aan gedaan kan worden. Veelal cliënten uit de WIJK. Soms 

vragen ze bij de cliëntenraad speciaal naar mij. Mond op mond reclame, denk ik. Zo ook bij een cliënt 

van de Kliniek Intensieve Zorg. Daar liep vooral de toegang tot sportactiviteiten en dagactiviteiten niet 

goed. In het algemeen te weinig te doen en lastig toegang te krijgen. Deze cliënt wilde alleen maar af 

en toe een partijtje pingpongen of zo. Er is dus wel behoefte aan uitbreiding van de dagactiviteiten, 

niet alleen creatief en sport. We hebben een gesprek over dit probleem met de managers gehad. Deels 

werd het probleem herkend. We moeten nog terug om te vragen wat ze eraan gedaan hebben.  

 

 

 

Onderzoek naar dagbesteding binnen Rivierduinen door Bureau EEVA 

Een groot aantal cliënten van Rivierduinen, met name in de Regio’s van Duin en Bollenstreek en 

Leiden, zijn ondervraagd hoe zij dagbesteding ervaren en welke dagbesteding zij over het algemeen 

hebben. 

Cliënten maken veel gebruik van dagbesteding en vinden het aanbod vooral in vergelijking met vroeger 

wel minder geworden maar zijn wel meestal tevreden over de vormen van dagbesteding waar zij 

gebruik van maken. Er zijn cliënten die het cognitief uitdagende niveau wat te laag vinden. Dezen 

willen een dagbesteding die beter bij hun interesses en bijvoorbeeld opleidingsniveau past. 

Kleinschaligheid vindt men prettig. Regels (zoals registreren en indicaties) wordt soms als 

belemmerend ervaren. Men wil ook graag iets leren en verder komen met hun ontwikkeling met name 

in het oppakken van het gewone leven na of tijdens hun behandeling. 

Van IPS wordt nagenoeg weinig gebruik gemaakt, een enkeling 

heeft hier wat mee gedaan of aan gehad. Men heeft geen 

behoefte aan hulp van een trajectbegeleider bij het vinden van 

of behouden betaalt werk of kan dit zelfstandig regelen of dit is 

voor cliënten niet van toepassing. 

Van laagdrempelige inloop of bijvoorbeeld gezamenlijke 

kookactiviteiten wordt vaak gebruik gemaakt door cliënten van 

alle leeftijden en zorgfuncties en ook door mensen die voorheen in behandeling zijn geweest bij de 

GGZ. Lotgenotencontact wordt zeer op prijs gesteld. 

De cliënten willen bijna allen dagactiviteiten dicht in de Buurt van hun woning en makkelijk bereikbaar 

en toegankelijk. 

[Bureau EEVAA gaat nu als Bureau51 door het leven. Andere naam, zelfde puike kwaliteit en deskundigheid.] 
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Ketenpartners van de Cliëntenraad  

De Cliëntenraad staat midden in het ggz-veld. We hebben overal in het land goede contacten en 

leveren regelmatig input vanuit het cliëntenperspectief tijdens brainstormsessies van de gemeente, 

politie en GGD.  

We hebben vooral nauwe banden met Stichting Lumen, die in onze regio als ‘herstelacademie’ 

functioneert. Al 35 jaar is daar ‘de gezelligste huiskamer van Nederland’ voor cliënten van 

Rivierduinen. Mensen die alweer wat steviger op hun benen staan kunnen bij Lumen terecht voor 

herstelcursussen, ontmoeting met andere (ex)cliënten in het lotgenotencafé en voorlichting over 

werken met een psychisch vlekje. Van ‘cliënt-met-ervaring’ kan je daar ‘ervaringsdeskundige-cliënt’ 

worden.  www.lumen-hollandrijnland.nl  

 

 

 

 

Meer informatie over de activiteiten van de raad is te vinden op de website van de cliëntenraden: 

www.clientenraden-rivierduinen.nl  

  

http://www.lumen-hollandrijnland.nl/
http://www.clientenraden-rivierduinen.nl/


 

Jaarverslag 2019 Cliëntenraad Duin- en Bollenstreek/Leiden   12 
 

Nieuwsbrief  
  
Sinds eind 2016 heb ik de eer en het genoegen om 
tweemaandelijks een nieuwsbrief voor de Cliëntenraad Duin en 
Bollen/Leiden te mogen verzorgen. Ook al is het soms stressen 
wanneer de deadline in beeld komt, het is echt heel leuk om voor 
onze achterban een interessante en gevarieerde nieuwsbrief in 
elkaar te zetten. De nieuwsbrief heeft zo zijn vaste rubrieken, 
waaronder telkens een interview met een medewerker van 
Rivierduinen met als titel “Op de koffie bij…”, de “Kijk- en 
leeshoek”, waarin ik steeds een boek of film bespreek die iets te 
maken heeft met de GGZ, de astronomische rubriek “In de kijker”, 
waar ik mijn persoonlijke tintje aan kan geven, 
amateursterrenkundige zijnde, en de column van Richard, een 
kennis van me die graag zijn schrijfsels deelt met de wereld en over 
heel gevarieerde topics wel wat weet te vertellen.  

 
Af en toe heeft de nieuwsbrief nog andere rubriekjes die zo af en toe 
terugkomen, waaronder de zogenaamde “Appstore”, waarin ik een app voor 
de telefoon of de tablet bespreek die handig kan zijn voor GGZ-cliënten. Ook 
plaats ik onze agenda in de nieuwsbrief en enkele mededelingen zodat onze 
achterban op de hoogte is van waar we allemaal mee bezig zijn. Kortom, het is 
ons klankbord naar de cliënten toe en ik vind het erg leuk om deze telkens weer 
in elkaar te mogen zetten. Het schrijven is altijd al mijn ding geweest, al sinds 
ik negen jaar was, en dit is ook een uiting van creativiteit aangezien ik bij onze  

Multitalent Debbie  artikels steevast het internet af google naar toepasselijke plaatjes, eveneens  
 bij de artikels die af en toe door andere leden van de Cliëntenraad aangebracht 
worden. Ook al hebben we geen honderden lezers, het is voor mij toch een zekere verantwoordelijkheid 
om tweemaandelijks een acht pagina’s tellende nieuwsbrief in elkaar te boksen, en ik haal er veel plezier 
en voldoening uit, zeker als mijn mede cliëntenraadsleden me achteraf complimentjes geven over het 
resultaat.  
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Anti-stigma avond  
Stigma blijft een probleem, buiten EN binnen de GGZ. De cliëntenraad 

organiseert een anti-stigma avond om alle bestaande vooroordelen aan te 

kaarten. Soms krijgt dan ook een psychiater ervan langs.  

Het mooiste vond ik de anti-stigma avond, want toen kreeg ik de kans om mijn 

eigen verhaal te vertellen. Dat had ik nog nooit gedaan, maar ik vond het 

helemaal niet eng. Het is toch belachelijk dat mensen nog steeds denken dat ze  

Hennie   bang voor je moeten zijn, als je met de psychiatrie in aanraking bent geweest? 

De stigma avond was in het restaurant van Rijnveste en er waren veel bezoekers, maar jammer genoeg 

weinig behandelaren. Iemand van onze raad had de leiding over de avond. Zij had een heel mooie 

presentatie gemaakt over allerlei soorten stigma. Haar punt was dat mensen denken dat je alleen 

maar een wandelende diagnose bent, maar je bent veel méér dan je diagnose. Je bent ook dochter, 

nicht én tante, lerares, kok, boekenschrijfster, vriendin, lekke bandenplakker, hondenbaasje, 

tennismaatje (én cliëntenraadslid ☺ ). Daarna vertelden cliënten over hun ervaring met stigma. Heel 

nare verhalen hoorde je. Er was een vrouw die van haar psychiater had gehoord dat ze met haar 

diagnose maar beter geen kinderen kon nemen. Nou, daar luister je dan toch naar, naar zo’n advies 

van een dokter, maar daar heeft ze nu zo’n spijt van. Gelukkig had ik al kinderen voordat ik werd 

opgenomen. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn dochters niet had gehad en nu helemaal alleen zou 

zijn. Soms vertellen cliënten je dat hun familie niets meer met ze te maken wil hebben, omdat ze zich 

schamen voor de psychische problemen. Maar gelukkig heb ik nog steeds heel goed contact met mijn 

kinderen, ze waren ook meegekomen om mijn verhaal te horen. Het was fijn om ze erbij te hebben.  

Maar ik heb ook binnen Rivierduinen heel veel stigma 

meegemaakt. Toen we naar een Beschermd Wonen 

voorziening in de binnenstad gingen verhuizen, wilde de 

verpleging per se alle meubels en schilderijen zelf  

uitkiezen, omdat wij dat niet zouden kunnen. Terwijl ik 

daar moest gaan wonen! De meubels voor mijn 

slaapkamer en mijn huiskamer! En zulke belachelijke 

vooroordelen. We mochten bijvoorbeeld geen bank, 

omdat we daar maar op zouden gaan liggen! Kom nou! 

Dus wij hebben de fabriek opgebeld en zelf onze keuze 

doorgegeven. Daar was de begeleiding toen heel kwaad 

over.  

Het is wel goed dat iedereen tegenwoordig veel meer uit 

durft te komen voor zijn psychiatrische problemen. Maar toch blijft het lastig om een psychiater tegen 

te spreken. Tijdens die anti-stigma avond was er ook een psychiater en die vertelde zulke onzin. Dat je 

leven helemaal voorbij was als je de diagnose schizofrenie had gekregen. Je zou nooit een baan 

krijgen, geen relatie, geen eigen huis. Zo’n negatief verhaal. En zij voelde zich zogenaamd verplicht om 

haar patiënt “de waarheid” te vertellen. Ze ging maar door. Op een gegeven moment werd ik zo boos. 

Dus ik stond op en vertelde haar dat het helemaal niet waar is, wat ze zei. Dat je best een normaal 

leven kon leiden, ook als je ziek was.  

Na afloop kreeg ik van iedereen complimenten dat ik een psychiater durfde tegen te spreken. Maar ik 

zie dat niet als iets bijzonders. Het is maar een gewoon mens, hoor, net als ik.   
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Broze ouderen op een kluitje in het riet  

Sinds het begin van het jaar heeft Rivierduinen nog maar 

één opname afdeling voor ouderen. Er zijn nog wel overal 

poli´s voor ouderen, maar als een oudere wordt opgenomen 

dan moet hij of zij naar Voorhout.  

 

We weten niet precies waarom deze beslissing is genomen, want Voorhout ligt nu niet bepaald 

centraal. Het enige voordeel is dat je er gratis kan parkeren. Dus waren we erg benieuwd naar de Visie 

op Ouderen die door onze directie werd opgesteld. Misschien stond daarin het antwoord? In de visie 

werd het begrip ´frailty´ geïntroduceerd. Het moet natuurlijk weer in het Engels, terwijl we in het 

Nederlands ook mooie woorden als ´broos’ en ‘breekbaar´ voor ouderen kennen. Maar goed, frailty. 

Waar dat op neerkomt is dat leeftijd niet de bepalende factor is. Er zijn mensen van 95 die nog een 

marathon lopen! Maar hoe ouder je wordt, des te slechter je organen gaan werken en daardoor wordt 

je ook vatbaarder voor allerlei ziekten. En simpele lichamelijke problemen zorgen dan voor een 

domino-effect. Ik weet nog dat mijn super actieve 80 jarige moeder haar arm brak en opeens zat er 

een heel oud en kwetsbaar vogeltje op de bank. Is weer goed gekomen, hoor, ze loopt nu weer harder 

dan ik, maar ik zag het wel van heel dichtbij gebeuren. In Voorhout zitten dus ouderen met 

psychiatrische problemen, plus veelal beginnende vergeetachtigheid, plus nog een heel scala aan 

lichamelijke problemen. Het is dan maar de vraag of de lichamelijke problemen niet belangrijker zijn 

dan de psychiatrische.  

Daarom denkt Rivierduinen dat het handiger is, als deze broze ouderen opgenomen kunnen worden in 

een speciale ouderen-ggz afdeling van een gewoon ziekenhuis. Daar kunnen ze alle mogelijke 

lichamelijke kwalen goed behandelen en Rivierduinen levert dan ter plekke de specialistische 

psychiatrische behandeling.   

De cliëntenraad vindt het wel een goed idee, maar er blijken nog flink veel hobbels. Ziekenhuizen 

willen niet samenwerken, of hebben geen geschikte ruimte. Het zal dus nog wel een tijdje duren 

voordat de ouderen op speciale frailty afdelingen terecht kunnen.  

En als ik nog iets teleurstellends mag vertellen? De 

ouderen zitten daar in Voorhout heel geïsoleerd. Er is 

geen parkje of zo in de buurt. De dichtstbijzijnde 

winkels zijn ruim een kilometer verderop en voor 

openbaar vervoer moet je 750 meter lopen. Als je 

slecht ter been bent is dat een hele afstand. De 

cliëntenraad heeft de directie al jaren geleden 

geadviseerd om een bushalte recht voor de deur van 

de kliniek aan te vragen. Daar was toen een goede 

aanleiding voor. De kliniek stond namelijk eerst aan 

de rand van het dorp in een weiland. Niet zo 

interessant voor een busmaatschappij. Maar toen 

werd er pal naast kliniek een enorme nieuwbouwwijk uit de grond gestampt. Een unieke gelegenheid 

dus om die bushalte te regelen. We hebben er echt op aangedrongen. Maar neen. Inmiddels heeft de 

bus een heel andere route gekozen en is de gelegenheid voor onze ouderen verkeken. Zoooo jammer.   
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Virtual Reality 

Cliënten die problemen ervaren in 

bepaalde alledaagse situaties kunnen die 

situaties nu bij Rivierduinen veilig 

oefenen met Virtual Reality. De 

cliëntenraad mocht ook even proberen.  

 

Het was best wel raar. Je staat een beetje 

om je heen te kijken in zo’n kleine saaie 

kamer en daar moet het dan gebeuren? 

Sabine legde uit hoe het werkt. Een 

behandelaar kan allerlei situaties 

inprogrammeren. Bijvoorbeeld een 

winkelstraat. Met de VR-bril op, sta je in die straat en kan je rondlopen. Je behandelaar kan instellen 

dat je alleen maar vriendelijke mensen tegenkomt, of precies de mensen bij wie je je minder op je 

gemak voelt. En die mensen kunnen jou totaal negeren of aanspreken. Of jij kan zelf naar ze toegaan 

en ze iets vragen. Dan oefen je dus hoe dat is.  

In een andere situatie ben je ergens in een kamer met een tafel en stoelen. Daar kan je een gesprek 

oefenen met één persoon of meerderen. Bijvoorbeeld als je bang bent voor sollicitatiegesprekken. De 

character customization is heel interessant, want je behandelaar kan de mensen precies maken zoals 

je wilt, waardoor een dagelijkse situatie kan worden nagedaan. Je kan opeens een man of een vrouw 

voor je hebben staan en die man kan een stuk groter zijn en een zware stem hebben of kleine man 

met een hoge stem. Of een man met een vrouwelijke stem. Dat is dan de stem van je behandelaar, 

maar die hoor je helemaal vervormd.  

Het idee van zo’n bril is dat je om je heen kan kijken en dat het lijkt of je ergens 

anders bent. Het was wel even wennen. Maar vooral handig, toch wel, en leuk. 

Dat je zelf door die andere wereld kan lopen maakt het een stuk echter. Je moet 

dan ‘stap bewegingen’ op de plaats maken – en dat registreert die bril, zodat je 

ook in de VR wereld rechtdoor loopt of een hoek omslaat. Dan lijkt het echt of je 

ergens anders bent. Je moet dan wel net doen alsof je loopt, maar het voelt zo 

realistisch dat je er na een tijdje niet bij nadenkt en echte stappen maakt …… en 

dan loop je zo tegen de muur! Is mij al een paar keer gebeurd. Dan voel je je best 

stom.  

De leden van de raad mochten het zelf uitproberen.  

Ik vond zeker interessant om zo’n ding op mijn hoofd te hebben. Ikzelf vond het niet eng, maar 

sommigen van ons groepje durfden niet eens. Het is wel wennen in het begin, omdat je toch wel je 

grip op de realiteit verliest. Maar na een paar keer wen je 

daar wel aan. Als je het nog nooit gedaan hebt, is het 

lastig om je voor te stellen hoe de persoon die de bril op 

heeft het ervaart. Met zo’n bril op is alles veel intenser. 

Als je bijvoorbeeld bang bent voor honden is het een stuk 

minder erg om naar een video van honden te kijken, dan 

als je op straat een hond op je af ziet komen. Dit zit er een 

beetje tussenin. Je ziet die hond bewegen en echt op je 

afkomen, maar hij kan je niets doen, want hij is niet echt. 

Het is echt heel anders dan op een plat scherm kijken.  
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VR is handig om bepaalde situaties te kunnen schetsen en mensen te 

kunnen confronteren met waar ze bang voor zijn. Ik denk wel dat dit 

cliënten kan helpen. Het is een goede uitvinding om mensen in 

bepaalde situaties te zetten waar ze het moeilijk vinden, omdat VR 

natuurlijk niet echt is, maar wel echt lijkt. En de behandelaar kan zo 

goed kijken waar het precies mis gaat. Dat is natuurlijk waar het om 

gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedelaar en bedelares 

in gesprek. 

Rembrandt van Rijn, 

1630.  

 

In zijn Leidse periode 

(1625-1631) maakte 

Rembrandt opvallend 

veel tekeningen van 

bedelaars.  
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FEEST BIJ MOVENS!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In februari was er een feest bij Movens, helemaal georganiseerd door cliënten. Ik was daar zo 

enthousiast over. Het was een feest van verbintenis. Het was niet alleen voor mensen uit de GGZ, 

maar ook voor buurtbewoners. Movens is de organisatie die de dagbesteding van Rivierduinen regelt. 

Dagbesteding als onderdeel van de behandeling is altijd een opstapje naar buiten, naar normaliteit. 

Daarom zoekt Movens verbinding met het sociale domein. In Leiden hebben ze ruimte in een 

buurthuis van Libertas gehuurd. Daar komen mensen uit de buurt én mensen uit de GGZ. Dat gaat heel 

goed samen. Movens heeft daar ook een restaurant. Heel lekker en 

heel goedkoop. Voor deelnemers van Movens, en iedereen uit de buurt 

kan daar mee-eten.  

Het feest werd druk bezocht. De organisatoren wilde een combinatie 

van kunst en muziek.  De grote zaal stond vol kunstwerken en er werd 

goed gedanst op techno-muziek. Het deed mij denken aan jaren 

geleden toen we in het Kruispunt een disco hadden georganiseerd. Dat 

was fantastisch! Bij Movens werden ook mooie cadeaus verloot die de 

buurtwinkels hadden gedoneerd. Dat is dus ook verbinding! En zo leuk, iemand had wel vier winnende 

loten. En toen werd er ook nog fruit uitgedeeld. Dat zie je nooit op een feest. Het was heel bijzonder.  

 Mila is altijd enthousiast  
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Levensboek door Stan  
Er wordt wel eens vergeten dat GGZ cliënten een leven vóór (en hopelijk 

ook ná) hun opname in de GGZ hebben gehad. Het levensboek brengt daar 

verandering in. 

 

Een levensboek is een boek over het leven van iemand die langdurig in zorg 

is. Het hangt tussen een biografie en een autobiografie in. De geestelijk 

verzorgers hebben het bedacht: een vrijwilliger komt bij je langs om je te helpen om jouw verhaal op 

te schrijven. Soms duurt het een half jaar voor alles op papier staat, soms meer dan twee jaar. Je mag 

helemaal zelf weten wat je erin zet. Iemand die graag gedichten maakt, kan die erin zetten. Of 

tekeningen, of foto’s. Het maken van zo’n boek past heel goed in de herstelbeweging, want veel van 

onze cliënten zouden er niet van dromen om zelf hun levensverhaal op te schrijven. Zij vinden zichzelf 

veel te onbelangrijk, of denken nooit iets meegemaakt te hebben, omdat ze al hun hele leven in de 

GGZ zitten. Maar al pratend komen er heel veel herinneringen boven. Soms aan de hand van een oud 

fotoalbum, soms helpen andere cliënten of familie mee-herinneren, want zij komen er natuurlijk ook 

in voor. En als er dan aan het eind een echt boek ligt, met een mooie harde kaft, dan zijn de cliënten 

vreselijk trots. Soms laten ze er wel honderd exemplaren van drukken, maar er zijn ook mensen die 

hun boek helemaal voor zichzelf willen houden en er maar één maken. De allereerste boeken werden 

heel feestelijk plechtig overhandigd aan de directeur, maar voor de meesten hoeft dat niet zo.  

 

De geestelijk verzorgers zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om het 

levensverhaal van een cliënt op te tekenen. Die vrijwilligers krijgen een korte training, maar er 

wordt bijv. bij de Universiteit van Twente ook serieus onderzoek gedaan naar levensverhalen. 

Welke zaken vinden mensen de moeite waard om te vermelden, welke juist niet? Krijgt elke 

levensfase in de boeken evenveel aandacht? Beginnen mensen bij hun geboorte, of laten ze 

hun leven bij een andere belangrijke gebeurtenis beginnen?  

Er worden ook steeds nieuwe technieken bedacht om het levensverhaal zo inspirerend mogelijk 

te maken. Bijv. “leven vanuit de toekomst”. Bij deze methode stelt de cliënt zich eerst heel 

levendig voor dat hij in de toekomst leeft en een bepaalde gewenste situatie of droom heeft 

waar gemaakt. Als je je dat serieus probeert voor te stellen, kan je precies beschrijven waar je 

dan bent, hoe je woont, welke mensen er bij je zijn, wat je de hele dag doet, zelfs wat voor 

weer het is. En vervolgens schrijf je dan een brief aan jezelf, waarin je beschrijft hoe het ‘nu’ (= 

in de toekomst) met je gaat. Dat wordt een heel bemoedigende brief, want die gedroomde 

toekomst heb je immers al bereikt. Je kan dan aan jezelf uitleggen ‘hoe’ je er bent gekomen. Je 

kan jezelf met zo’n brief echt opbeuren. Kop op, Stan, het komt goed! Straks heb je dat huis en 

die mooie tuin.  
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Informatiemarkt  
De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Maar dan moeten 

de cliënten wel weten wat we bestaan!! 

 

Veel cliënten hebben nog nooit van de cliëntenraad gehoord. Had ik ook 

niet, hoor. Maar toen ik tegen mijn behandelaar klaagde over de zoveelste 

vragenlijst die ik in moest vullen, zei ze: dan moet je maar worden lid van de 

cliëntenraad, dan kan je daar wat aan doen. En dat heb ik dus gedaan, beste 

advies ooit! Maar ja, niet iedere cliënt heeft zo’n aardige behandelaar. En cliënten moeten natuurlijk 

gewoon zelf weten dat er een cliëntenraad is, daar hebben ze recht op. Dus we moesten zelf meer 

zichtbaar worden.  

Op donderdag 31 oktober hebben we daarom een informatiemarkt 

georganiseerd, midden in de hal van Rijnveste in Leiden. Lekker 

zichtbaar. Het was toevallig Halloween en we zijn flink tekeer gegaan 

met overal pompoenen en spinnen en vleermuizen. Niemand kon om 

ons heen – letterlijk! We hadden een paar tafeltjes neergezet om al 

onze activiteiten te promoten.  

• “Schaken met en tegen cliënten” bijvoorbeeld, iedere woensdagmiddag 

in Het Kruispunt.  

• Het “Blij-lesproject”. Dat is bijles gegeven door mensen die zelf heel goed 

weten wat het is om psychisch in de knoop te zitten. Daarmee willen we jonge 

thuiszitters helpen. We zien een win-win situatie. Een aantal cliënten gaf zich 

spontaan op als ‘leerkracht’, maar ja, Corona…..  

• Zingeving en spiritualiteit. Samen met de geestelijk verzorgers proberen we 

zingeving in de behandeling een plekje te geven.  

• De weggeefwinkel had een rek met kleding neergezet – dat trekt 

natuurlijk ook goed de aandacht. “Mag ik deze mooie broek zomaar 

meenemen?” Ja, dat mag -- en kom eens op zaterdag naar onze winkel in 

het Kruispunt.  

• Samendenksessies. Cliënten zijn vaak heel originele denkers, maar hun talenten worden 

zelden gewaardeerd. Daarvoor is de samendenksessie ontwikkeld. Dat is een soort 

brainstormbijeenkomst, maar dan anders. Uitgaande van het talent van cliënten, proberen we 

problemen op te lossen waar ‘normale’ mensen in vastlopen. Twee demo sessies in de kleine 

hal waren een groot succes.  

• We hadden wat te snoepen. Dat maakt iedereen altijd net wat toeschietelijker. Medewerkers 

hadden geheel belangeloos een enorme berg muffins, cakejes, koekjes en pindarotsen 

gemaakt. Een persoon had zich echt uitgeleefd en wel 500 drollenkoekjes gemaakt. Het was 

uiteindelijk Halloween. Nogmaals bedankt, iedereen! 

• En om het helemaal leuk te maken hadden we een prijsvraag: Raad het aantal ‘pillen’ in een 

enorme glazen pot. Het waren 1451 stuks; verbazingwekkend dichtbij kwamen sommige 

mensen.   

Alle bezoekers waren heel enthousiast en we denken dat we vaker zo’n dag 

gaan organiseren, want we willen zichtbaar blijven. De rest van het jaar 

moeten we het doen met onze folder. Ons kantoor zit namelijk een beetje 

verstopt in Rijnveste, onder de trap. In onze folder maken we niet alleen reclame voor 

onszelf, maar we vertellen ook over de dingen waarvan we vinden dat cliënten dat moeten weten. 
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Zoals het feit dat cliënten rechten hebben. Vaak denken cliënten dat ze hier helemaal rechteloos zijn, 

maar dat is niet zo. Je hebt bijvoorbeeld het recht om je eigen dossier in te zien. 

En als het niet goed klikt met je behandelaar, mag je om een andere vragen en 

die moeten ze dan voor je zoeken. Dat doet bijna niemand, maar het is je recht. 

Als cliënt denk je toch vaak dat het aan jou ligt, dat je alles maar moet slikken 

en dat het dan wel goed komt. Maar soms gaat het gewoon echt niet. Dat 

betekent niet dat die behandelaar slecht is, maar het is net als op je werk: met 

sommige collega’s klikt het fantastisch, met anderen niet.  

Cliënten mogen ook klagen als er iets niet goed gaat, zoals met de bejegening. Dan kunnen ze 

tegenwoordig naar de klachtenfunctionaris. Dat is een nieuwe functie, speciaal voor cliënten met 

klachten. De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht, probeert te bemiddelen en beide partijen 

weer tot elkaar te brengen.  
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Kledingweggeefwinkel  
Sinds 2014 is er op het Endegeestterrein een kledingweggeefwinkel voor cliënten met een kleine 

beurs.  

Eigenlijk hadden we in 2019 ons vijf jarig bestaan moeten vieren. Jammer 
dat we dat niet gedaan hebben, want nu met corona zit het er helemaal 
niet in. En het is toch geweldig dat we nog steeds open zijn? Er is in het 
weekend zo vreselijk weinig te doen voor de bewoners van het terrein. De 
mensen zijn zo eenzaam. En bij ons in de winkel is het gezellig, warm en 
droog, we zitten uren te kletsen. Iedereen krijgt een kopje koffie met een 
koekje. EN je kan bij ons altijd leuke kleding vinden. Ik let er altijd goed op 
dat alle kleding die ik in de rekken hang schoon en heel is. Alle knopen 
moeten eraan zitten, de ritsen moeten werken etc. En het moet er een 

beetje normaal uitzien. Niet van die soepjurken die mijn oma al ouderwets vond. Die gaan allemaal 
naar de kerk; wij houden alleen de kwaliteitsspullen, soms hangt het prijsje er nog aan!  

En de kleding is gratis. We krijgen alles gratis en geven het gratis weer door. 

Maximaal vier stuks per keer. Soms zeggen mensen dat je beter geld kan 

vragen, omdat de ‘kopers’ dan zuiniger zijn op hun spullen. Maar dat is mij 

teveel gezeur. Je kan toch maar een heel klein bedrag vragen en zodra je daaraan begint, moet je voor 

die paar centen een hele financiële administratie gaan bijhouden. Daar heb ik helemaal geen zin in.  

Soms komt de verpleging met een cliënt die echt helemaal niets meer heeft. Die heeft dan 

bijvoorbeeld maanden op straat geleefd, maar het gebeurt ook wel dat een cliënt in een manische bui 

al zijn kleren met de vuilnis meegeeft. Dan komen ze naar mijn weggeefwinkel. En dan zoeken we net 

zo lang door alle dozen en rekken, totdat we zo’n cliënt met twee complete sets kleding, een leuke jas 

en een extra paar schoenen weer op pad kunnen sturen. Dat is zo’n fijn gevoel! Daar doen we het 

voor.  

 

 

We kunnen altijd nieuwe gebruikte kleding en schoenen 

gebruiken. Wilt u de weggeefwinkel helpen? Stuur dan een 

mail naar clientenraad.leiden@rivierduinen.nl.  

 

  

mailto:clientenraad.leiden@rivierduinen.nl
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Rookbeleid 
Bijna 60% van de mensen met een ernstige psychiatrische aandoening 

rookt, maar binnen Rivierduinen mag niet meer gerookt worden.  

Cliëntenraad heeft meegedacht en geprobeerd te adviseren rondom het 

‘Rookbeleid’ binnen Rivierduinen. Wij hebben aan een werkgroep 

meegedaan met 1 cliëntenraadslid en 4 managers: Manager servicebedrijf 

facilitair, Manager van gebouwen van o.a. Leiden en Voorhout, Manager locatie Voorhout en Manager 

van Klinisch herstel. Rondom het rookbeleid met name in de regio Leiden/Duin- & Bollenstreek. Dit 

waren pittige discussies temeer omdat de cliëntenraad altijd al heeft gevonden dat daar waar mensen 

langdurig wonen en verblijven, ze het recht hebben om op een beschutte plek te kunnen roken. De 

interne rookruimtes zijn afgeschaft, dit had te maken met o.a. regels vanuit de rijsoverheid. 

Rivierduinen heeft er echter wel voor gekozen om toch buiten in en rondom de gebouwen voor alle 

rokende cliënten een plek te creëren om te kunnen roken. Wij pleitten voor een plek die beschut en 

toegankelijk is in zomer en winter. Dit is na veel wikken en wegen gerealiseerd bij de meeste 

afdelingen en gebouwen.  

De manager van Klinisch Herstel had als een van de weinigen de, in onze ogen wat stigmatiserende, 

mening dat personeelsleden absoluut niet samen met cliënten mogen roken. Zij vond dat geen goed 

voorbeeld, zei zij. Wij en ander personeel vonden dit een beetje te ver gaan, want wij vinden dat 

cliënten gewoon ook burgers zijn die zelf wel kunnen bepalen en weten of en hoeveel ze roken en ook 

weten dat het ongezond is en dat het net als ieder ander mens ook een eigen keuze is. Hoewel wij ook 

vinden dat als een cliënt echt verslaafd is er altijd enige hulp met het stoppen aangeboden zou moeten 

worden. Er is daarna op de eerste etage van Rijnveste in de binnentuin een rokersgelegenheid en ook 

op andere plekkern gecreëerd. Wij houden het rookbeleid goed in de gaten en weten: “Je hebt rokers 

en niet-rokers, houd rekening met elkaar”; “Geef rokers hun ruimte en niet-rokers hun recht!” 
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Vergaderingen in 2019 

De cliëntenraad heeft dit jaar 16 keer vergaderd. Zes keer in overleg met de directie. In januari was dat 
nog Wouter Teer, vlak voor zijn pensioen, daarna drie keer met Carla Overkamp (kwartiermaker HOP 
en WIJK) en tenslotte werd het stokje overgenomen door Job van den Heuvel, directeur 
behandelzaken van de HOP.  
In maart hebben we op de locatie Voorhout vergaderd, waar we door de managers (Yvonne 
Broekhuizen MAZ en Renske Lonhard MBZ) werden bijgepraat over het beleid op de afdeling ouderen.  
 

 

Belangrijke agendapunten door het jaar waren:  

Verveling op de gesloten afdeling.  Als cliënten geen therapie hebben, is er verder niet veel te doen op 
de afdelingen. Cliënten vervelen zich dood en de cliëntenraad denkt dat dit bijdraagt aan het 
probleem van agressie. Een lid van onze raad regelt een prachtige oude stevige sjoelbak en we 
dragen spelletjes, puzzels en stripboeken aan. Er blijkt nog een potje voor de inhuur van klein 
vermaak op de zondag. De cliëntenraad gaat een welkomstpakketje organiseren.  

Advies tijdschriften wachtkamer. Uit een enquête van de cliëntenraad blijkt dat er wel wat luchtiger 
tijdschriften bij mogen. Na het advies van de cliëntenraad komt er een Donald Duck, die goed 
gelezen wordt.  

De zorgfuncties leggen hun beleid op papier vast. Deze visiedocumenten worden ter informatie aan de 
raden voorgelegd. We vragen aandacht voor de doorstroom tussen de verschillende 
zorgfuncties.  

Onderzoek naar dagbesteding in de Bollenstreek door bureau EEVAA. Leden van de cliëntenraad zijn 
hiervoor geïnterviewd.  

Spreekuur cliëntenraad: een uitbreiding naar de ochtend levert helaas niet veel meer bezoekers op. 
Nieuwbouw Bavo -terrein in Noordwijkerhout. Grote GGZ-instellingen met duizenden bewoners zijn 

verleden tijd. Het terrein loopt langzaam leeg, de cliëntenraad ijvert voor het behoud van de 
faciliteiten voor de 100 achtergebleven cliënten.  

Adviesaanvraag over de Kanteling Fase 1 + adviesaanvraag over de kanteling Fase 2  
VIM-formulier. Vroeger kon de cliëntenraad (namens een cliënt) ook een VIM melding doen, maar dat 

is nu niet meer de bedoeling. We begrijpen niet goed waarom dit een verbetering is.  
CliëntenBouwteams. Dat zijn werkgroepen rond zaken die niet door Rivierduinen worden opgepakt, 

maar die wel in het belang van de cliënt zijn, bijvoorbeeld Samen Beslissen, Blijles voor 
thuiszitters, Zingeving.  

Rookbeleid in GGZ Rivierduinen. Er is een landelijk verbod op roken in ziekenhuizen, maar hoe reguleer 
je een verslaving? De cliëntenraad meent bovendien: “een cliënt heeft al genoeg aan zijn hoofd. 
Die moet je geen probleem erbij geven.” 

Nieuwe Tender Schoonmaak. De raad formuleert het criterium is dat de schoonmakers in staat 
moeten zijn om samen met de cliënten van klinieken en BWs de schoonmaak te organiseren.  

Medezeggenschap na de kanteling. Hoe kan het cliëntenperspectief geborgd worden? De cliëntenraad 
adviseert de directie van de HOP dringend om overal (verplichte) huiskamergesprekken in te 
voeren.  

Verbouwing balies Rijnveste. De cliëntenraad waarschuwt voor de extra smalle doorgang die in de 
centrale hal van Rijnveste ontstaat.  

IPS – Individuele Plaatsing en Steun. Een programma dat cliënten aan een maatwerk-baan helpt. De 
cliëntenraad heeft veel werk aan het leesbaar maken van de informatiefolder.  

ROM data worden niet meer doorgegeven aan stichting Benchmark - gelukkig! Als cliënt vul je de ROM 
niet in zodat de organisatie ermee kan gaan benchmarken.  

Liftbeleid. De cliëntenraad adviseert om automatisch een waarschuwing naar de receptie te laten gaan 
als iemand vast komt te zitten in de lift.  
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113 online. Elke suïcide is er één te veel. De cliëntenraad is van mening dat overal binnen Rivierduinen 
stickers van Stichting 113 zelfmoordpreventie zouden moeten hangen. Het blijft onduidelijk 
waarom dit advies niet wordt opgepakt.  

Nieuwe huisregels ivm de invoering van de Wet Verplichte GGZ op 1 januari 2020. De cliëntenraad laat 
zich uitvoerig voorlichten over de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt.  

Dubbele-diagnose kliniek. De cliëntenraad adviseert om eerst de samenwerking met Brijder te 
verbeteren, voordat een dergelijk initiatief ter hand genomen kan worden.  

 
 
 

Samenstelling van de raad  
Alle leden van de cliëntenraad en de bewonerscommissie 

zijn cliënten en ex-cliënten van GGZ Rivierduinen.  

Met één afscheid en één warm welkom telde de 

cliëntenraad DBL het gehele jaar 12 leden.  

De bewonerscommissie in Noordwijkerhout/Bavo terrein  

telde 5 leden.  

Een aantal leden neemt namens de raad speciale taken voor hun rekening.  

Drie leden zijn afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad van GGZ Rivierduinen.  

Eén lid onderhoudt contact met de bewonerscommissie Noordwijkerhout  

Eén lid beheert de weggeefwinkel op terrein Endegeest  

Bent u (ex-)cliënt en heeft u belangstelling voor de cliëntenraad? Neem dan contact met ons op.  

Niet alle leden bijten.  

 

Contactgegevens  
De Cliëntenraad Duin- en Bollenstreek/Leiden heeft een kantoor in Rijnveste in Leiden.  
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag is er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan en 
vragen te beantwoorden. De overige dagen op afspraak.  
We zitten wat verstopt, maar de centrale receptie kan u de weg wijzen.  
 
Bezoekadres:  
 Kamer A0.18 
 Rijnveste, Sandifortdreef 19, Leiden  
 
Postadres:  
 Cliëntenraad DBL  
 GGZ Rivierduinen 
 Sandifortdreef 19 
 2333 ZZ  Leiden  
 
Telefoon: 071-890 76 49  (U kan doorgeschakeld worden naar de telefooncentrale. Zij zullen  
               u vragen of u teruggebeld wilt worden.)  
E-mail:  clientenraad.leiden@rivierduinen.nl  
Website:  www.clientenraden-rivierduinen.nl  
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