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Jouw kunstwerk  
op de cover? Dat kan! 
Stuur een mail naar
clientenraad-contact@mediant.nl

Hallo, mijn naam is Karin Waanders. Op de cover staat een werk van mij. 

Ik teken en schilder al vanaf dat ik kind was en op de middelbare school had ik tekenen als 
eindexamenvak. Daarna heb ik de kunstacademie Minerva in Groningen gevolgd. Helaas 
kreeg ik toen voor het eerst een psychose. Hierdoor kon ik de Minerva niet afmaken en 
ben ik vijftien jaar veel psychisch ziek geweest. Op goede momenten lukte het me wel 
te blijven tekenen en schilderen. Vanaf 2000 werd ik wat stabieler, hoewel nog steeds 
gevoelig vooral voor depressie.

Een kijkje in de  
keuken…
Soms kan het werk van de Cliëntenraad een 
beetje abstract en onduidelijk lijken voor 
buitenstaanders. In deze Cliëntaal proberen we je 
in verschillende artikelen wat meer te laten zien 
van wat we allemaal doen. Heb je daarover nog 
verdere vragen? We horen het graag!

Ook komen diverse initiatieven van binnen en 
buiten Mediant langs. Zo lees je bijvoorbeeld 
waarom Bureau Herstel zo’n mooie plek is en wat 
er bij ‘t Helmgras nou eigenlijk gebeurt. Ook qua 
leefstijl laten we je niet in de steek: zowel stoppen 
met roken, als de diëtisten van Mediant komen 
aan bod. 

Mis je een onderwerp? Of heb je misschien zelf iets 
te vertellen dat leuk zou zijn voor in de Cliëntaal? 
Stuur een mailtje naar clientenraad-contact@
mediant.nl en wie weet plaatsen we het dan in het 
volgende nummer!

En komt je behandelaar je uit de wachtkamer halen 
voordat je was uitgelezen? Neem dit nummer dan 
gerust mee naar huis!

De laatste zeven jaar kan ik weer goed 
realistisch schilderen en ben ik wel telkens 
bezig iets te maken, ik ben daar blij mee. 
Het is een uitdaging en spannend om te 
doen. Vaak heb ik een thema, zoals een poos 
‘muzikanten’. Waarvan de cover er één is. Ik 
maak ook landschappen, portretten en soms 
een stilleven. Ik hou ervan te variëren. En ik 
hou ervan iets moois te maken. Mijn werk is te 
zien op Facebook. Mocht je interesse hebben 
voor één van mijn schilderijen, mail mij dan: 
karinwaanders9@gmail.com

Groetjes, Karin.
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Wat deed de Cliëntenraad in 2021?
Ook in 2021 heeft de Corona-pandemie veel invloed gehad. Minder dan in 2020, maar de Cliëntenraad (CR) heeft 
het contact met de cliënten weer beperkt moeten houden, o.a. vanwege het grote risico op besmetting zijn er 
minder bezoeken geweest aan de afdelingen. Om toch contact te krijgen moest de CR creatief zijn en zijn er weer 
verschillende acties gehouden. Zo is de actie ‘de Cliëntenraad komt naar je toe deze zomer’, waarbij ijs uitgedeeld 
werd en de mogelijkheid er was om met CR-leden in gesprek te gaan, herhaald. De inmiddels jaarlijks terugkerende 
kerstattenties zijn dankzij de medewerking van secretariaten en verplegend personeel ook weer bij de cliënten terecht 
gekomen. Ook heeft de CR attenties uitgedeeld in de eerste week van oktober, de ‘week van de medezeggenschap’. 
Verder is er een enquête uitgezet over de Wvggz, in de hoop te weten te komen hoe de werking van deze wet wordt 
ervaren. De ontvangers van verplichte zorg vormen een doelgroep die lastig te bereiken is, dus hierbij is de hulp van 
de behandelaren van de FACT-teams gevraagd. Er zijn 105 vragenlijsten uitgedeeld en er wordt nog gekeken hoe de 
respons op deze vragenlijst vergroot kan worden. 

Er wordt nog veel digitaal vergaderd, maar de maandelijkse CR-vergaderingen konden gelukkig in 2021  
allemaal weer ‘live’ doorgaan, net als de jaarlijkse cursus voor de leden van de CR. Ook is er weer overlegd met  
de RvB, de circuitmanagers, de RvT, OR, klachtenfunctionaris, PVP, DGV,  zorgverzekeraar, zorgkantoor, inspectie, 
cliëntenportaal, menucommissie, etc. De CR heeft de achterban ook dit jaar weer geïnformeerd door het verspreiden 
van diverse notulen, via de schermen in de diverse wachtruimtes waarop een kort filmpje te zien is, via de website en 
door twee dikke nummers van de Cliëntaal uit te brengen! Ook heeft de CR de eigen informatiefolder toegankelijker 
gemaakt en verspreid over de diverse circuits. 

De bezetting van de Cliëntenraad is het afgelopen jaar vrijwel stabiel gebleven (7 leden) en ook zijn er in het laatste 
kwartaal nieuwe aspirant leden begonnen. De CR is erg blij met deze nieuwe aanmeldingen. Het laat zien dat 
medezeggenschap leeft binnen Mediant!  

De taken binnen Mediant zijn over zeven circuits onderverdeeld en er is een goede samenwerking met het management 
van die circuits. Vanuit het management en vanuit de RvB zijn weer verschillende adviesaanvragen gekomen, o.a. 
over jaarrekening en begroting Mediant, protocollen en reglementen. Ook kwamen er adviesaanvragen binnen over de 
benoeming van diverse managers en leden van de klachtencommissie, en over de analysecijfers m.b.t. de Wvggz.  
Op eigen initiatief heeft de CR geadviseerd over de uitbreiding van het aantal elektronische schermen binnen 
de vestigingen van Mediant. De Raad van Bestuur heeft dit advies opgevolgd. Tijdens de beleidsdag van circuit 
CoNNectum heeft de CR een korte presentatie gegeven waar enthousiast op werd gereageerd.
Het is de bedoeling dat deze presentatie in 2022 ook bij de andere circuits wordt gehouden. 

In september 2021 is de Voorzitter van de Raad van Bestuur,  Peter Turpijn, van zijn pensioen gaan genieten en heeft 
Martin Bijker het stokje overgenomen. De CR is volop in gesprek met Martin over het vormgeven van de onderlinge sa-
menwerking. Dit komt niet alleen door het aantreden van een nieuwe bestuurder maar ook door de cultuuromslag die de 
laatste jaren binnen de CR zelf heeft plaatsgevonden. Er is en wordt hard gewerkt door leden en coach/ondersteuners 
om de CR zichtbaarder en toegankelijker te maken, zowel voor 
de cliënten als medewerkers binnen de organisatie. 
Daar gaat de CR in 2022 gewoon mee door!

coach/ondersteuners
De Cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten en wordt ondersteund door twee 

betaalde krachten. Deze coaches ondersteunen ons in ons werk, helpen ons 
groeien en zorgen ervoor dat de ruggengraat van de cliëntenraad stevig blijft, 

ook als het soms met leden even niet zo goed gaat. Zij houden overzicht, 
helpen met structureren en geven ons regelmatig een goede peptalk. Als CR-

leden staan we er dus niet alleen voor!

elektronische schermen 
Zowel de Cliëntenraad als Mediant zelf gebruikt de tv-schermen op de 

locaties om cliënten op de hoogte te houden van wat er speelt. Je vindt hier 
belangrijke informatie en aankondigingen van activiteiten. Daarom vinden we 
het belangrijk dat alle locaties schermen hebben. Hou jij deze schermen in de 
wachtkamer in de gaten? Zeker doen hoor, dan houden wij je op de hoogte!

nieuwe aanmeldingen 
Lijkt het jou ook leuk om mee te denken en mee te 

praten? Er zijn allerlei opties. Je kunt gewoon een keer 
je mening geven of ons regelmatig feedback geven 
over wat er op jouw afdeling gebeurt. Maar je kunt 

ook steunpuntlid of CR-lid worden. Kijk in onze folder 
of neem contact met ons op als het je leuk lijkt! Dan 

kijken we samen met jou naar de mogelijkheden.

de RvB, de circuitmanagers, de RvT, OR,  
klachtenfunctionaris, PVP, DGV,  

Zoals je ziet, gebruikt de Cliëntenraad (CR) veel afkortingen! We 
hebben het hier over de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, 
de Ondernemingsraad, de Patiëntenvertrouwenspersoon en de 

Dienst Geestelijke Verzorging. De Cliëntenraad houdt contact met 
al deze mensen en groepen om zo goed op de hoogte te blijven 

én om invloed te kunnen uitoefenen. We merken dat we serieus 
genomen worden in onze inbreng en dat we echt dingen kunnen 

veranderen.

enquête uitgezet over de Wvggz 
De Wvggz is de Wet verplichte GGZ. 

Wil je meer over deze enquête weten? 
Zie pagina 20 van deze Cliëntaal

contact met de cliënten
Heb jij nog ideeën hoe we meer 
contact kunnen krijgen met de 
cliënten op jouw afdeling? We 

horen het graag!
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Soms melden mensen zich op persoonlijke titel aan voor een cursus bij Bureau Herstel nadat 
hun behandeling bij Mediant is afgerond. Nadeel is dat er dan geen financiering meer onder 
ligt en dat je als cliënt de kosten van de cursussen zelf moet dragen.

Het advies is om de herstelgerichte cursussen naast de behandeling te volgen.
Voor jou als cliënt scheelt dit in de kosten, en het is fijn om het aangeleerde meteen in
te kunnen zetten. Op deze manier kun je meer uit je behandeling halen.
We zetten het aanbod voor je op een rij. Je kunt je aanmelden via bureauherstel@mediant.nl

Digitaal herstelverhaal schrijven

In deze digitale cursus kan men vanuit zijn/
haar eigen huis op ieder gewenst moment aan 
de slag gaan met het schrijven van een eigen 
herstel verhaal. In de cursus worden thema’s 
behandeld zoals; bronnen van steun, rollen, 
valkuilen en eigen oplossingen. Door terug te 
kijken op het eigen verhaal kan men leren van 
wat er gebeurd is en kan men nieuwe kracht 
vinden voor de toekomst. 
Een coach kijkt op afstand met je mee en geeft 
tips en adviezen. 

Duur: eigen tempo
Tijd: eigen tempo 
Dit is een cursus die individueel wordt gegeven

Werken met eigen Ervaring

In de cursus Werken met eigen Ervaring wordt 
de client op weg geholpen met de eerste 
stappen richting ervaringsdeskundigheid. 
Het is vooral een oriënterende cursus voor 
mensen die op zoek zijn naar wegen om hun 
eigen ervaringen als professional in te zetten 
in relatie tot cliënten, professionals en in 
maatschappelijke kringen. In de cursus komen 
diverse gastsprekers langs om hun ervaringen 
met het werken als ervaringsdeskundig 
zorgprofessional te delen. 

Duur: 12 bijeenkomsten
Tijd: 1 keer per week 3 uur
Dit is een cursus in groepsverband

Aan de cursussen kunnen kosten  
verbonden zijn*

Herstellen doe je Zelf

In deze cursus deel men herstelervaringen met 
anderen en ervaart men (h)erkenning en steun. 
Door te delen en te luisteren naar hoe anderen 
omgaan met hun herstel leer je meer grip te 
krijgen op je eigen situatie en op de toekomst. 
Door het (her)vinden van eigen veerkracht 
en het opdoen van vaardigheden leer je 
weerbaarder te worden. 

Duur: 12 bijeenkomsten
Tijd: 1 keer per week 2 tot 2,5 uur
Dit is een cursus in groepsverband

Verbondenheid

In de cursus verbondenheid gaat het over rouw 
en verlies. Dit kan zijn in de meest letterlijke 
zin van het woord; het rouwen om het verlies 
van een dierbare. Maar ook het verliezen van 
jezelf, je eigenwaarde en je zelfvertrouwen 
wanneer je te maken krijgt met een psychische 
kwetsbaarheid. Het verlies van de verbinding 
met jezelf en anderen en het rouwen dat 
daarbij hoort staan centraal in deze cursus. 

Duur: 12 bijeenkomsten
Tijd: 1 keer per week 2 tot 2,5 uur
Dit is een cursus in groepsverband

Photovoice

In deze cursus gaat het over stigma’s. Het doel 
van de cursus is mensen met een psychische 
kwetsbaarheid, door middel van foto’s, een 
stem te geven en in hun kracht te zetten. Het 
werken met foto’s die staan voor herstel en de 
open benadering geven de mogelijkheid om 
emoties en gevoelens van schaamte zichtbaar 
te maken en te delen met groepsgenoten. 

Duur: 12 bijeenkomsten
Tijd: 1 keer per week 2 tot 2,5 uur
Dit is een cursus in groepsverband

‘’Bureau Herstel is er voor iedereen die 
op welke manier dan ook bezig is met 
herstel.’’

Voor meer informatie, of het aanmelden 
voor een cursus, kun je mailen naar 
bureauherstel@mediant.nl of bellen met 
053-4755399. 
www.bureauhersteltwente.nl
 
Ook zijn we elke werkdag van 11:30 tot 
13:30 uur geopend en kun je binnen 
wandelen voor informatiefolders en 
natuurlijk een kopje koffie.

Volg een cursus bij Bureau Herstel  
en krijg meer inzicht in- en regie over  
je eigen herstel. 
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Nadat ik cursus Herstellen Doe Jezelf had gevolgd, 
ging ik de cursus Verbondenheid doen onder leiding 
van Joke Salvatori.
Ik leerde tijdens deze cursus dat het goed was om 
samen met mijn eigen herstel een soort bagage 
mee te nemen, namelijk verdriet, boosheid, 
blijdschap, onbegrip, etc. Bepaalde bagage zaten 
mij namelijk nog in de weg voor mijn herstel.  
 
Wat ik als nadelige bagage vond voor mezelf, 
werd door de groep positief omgebogen 
en dat maakte het voor mij meer 
dragelijker. 
 
Het accepteren van een 
bepaald situatie, het 
verwerken van een verlies, 
samen met een groep, 
deed mij de ogen open, 
want ik vond het moeilijk 
om mezelf kwetsbaar op 
te stellen en te uiten, maar 
door zoveel positieve feedback 
voelde het goed en veilig om het 
toch te doen! 
Het was voor mij zeer waardevol om mij kwetsbaar 
op te stellen en ik merk nu ook dat het oplucht en 
mee helpt om een bepaalde situatie te verwerken. 
 
Ik heb veel gehad aan het hoofdstuk 
“Verliesverwerking”, omdat je nu ook op papier 
ziet staan hoe dat in zijn werking kan gaan en dat 

geeft een eye opener, want als jezelf “alleen” in een 
verdrietige situatie zit dan zie je dat niet en als je 
het leest dan komt het binnen!  

Ook werd er over blijdschap gesproken, waar 
word jij blij van of wat zijn jouw positieve 

eigenschappen en daar kon de groep 
samen over mee praten en dat gaf 

mij een boost. 
 
Wat mij de cursus heeft 
meegegeven is dat ik nu een 
andere kijk op mezelf heb 
gekregen, een wat mildere kijk, 

wat beter voelt en dat je niet 
altijd “alleen” je zware lasten hoeft 

dragen, maar dat het ook fijn is om 
dat te delen, omdat andere gedachtes en 

uitingen heel stimulerend kunnen zijn! 
 
Voor mij was dit een zeer waardevol en belangrijke 
cursus naar het herstellen voor mezelf, want ik heb 
me veel beter leren kennen en kan nu eerlijk zeggen 
dat ik relaxter door het leven ga. 

Mijn naam is Harrie Theussing en ben 61 jaar.
Ik heb de cursus Herstellen Doe Je Zelf medio 2021 
gevolgd, nadat ik eerst de cursus Werken met 
eigen ervaring en daarna 2 keer de cursus 
Verbondenheid heb gevolgd, eigenlijk 
in de verkeerde volgorde. Mij is 
gevraagd een stukje over een 
door mij gevolgde cursus te 
schrijven en ik heb gekozen 
over de cursus Herstellen 
Doe Je Zelf te schrijven, 
omdat ik deze de meest 
waardevolle voor mij vond.

De cursusleiders, Linda, 
Han en Geert, waren heel 
openhartig over hun eigen 
herstelverhaal; mijn medecursisten 
waren allen een stuk jonger dan ik en ik had 
een hele goede klik met hen en bovendien was 
ik weer gelukkig met mijzelf, nadat een half jaar 
geleden een relatie was spaak gegaan.

Op het moment dat ik dit schrijf, 23 maart 2022, 
hebben we net de terugkomdag gehad en hoewel 
niet iedereen aanwezig kon zijn, mede door corona, 
was die klik er weer met diegenen die er wel 

waren en was het mooi om te horen hoe het met 
hen was vergaan na de cursus. Er waren gelukkig 
veel positieve berichten. Ik zelf had ook positieve 
berichten, want ik ben in de tussentijd behoorlijk 

gegroeid wat men op de terugkomdag ook 
vond en heb nu al meer dan een half jaar 

een lieve vriendin, die veel beter bij 
mij past.

Het doel van de cursus Herstellen 
Doe Je Zelf is zelfinzicht in 
je eigen herstelproces. Door 
het delen van herstelverhalen 

stimuleer je je eigen kracht en leer 
je aan het roer te staan van je eigen 

leven.
Wat ik heel mooi vond dat we voor de 

cursus Herstellen Doe Je Zelf een collage 
hebben gemaakt over hoe je toekomstdromen er 
uit zien. Iedereen had er veel aandacht aan besteed 
en het was heel mooi om die collages te zien. Ik 
had zelf veel foto’s uit mijn verleden in mijn collage 
verwerkt, waaruit blijkt dat ik altijd al de dezelfde 
dromen heb gehad. Het ziet er nu naar uit dat veel 
van die dromen uitkomen! Mijn conclusie: het is 
nooit te laat om je leven een positieve wending te 
geven; je krijgt altijd nieuwe kansen!

Bureau Herstel organiseert diverse cursussen die 
je kunnen ondersteunen in je eigen herstelproces. 
Hieronder lees je wat de deelnemers van deze 
cursussen vonden en wat het voor hun eigen herstel 
betekend heeft. Lijkt zo’n cursus jou ook wel wat? 
Neem dan contact op met bureauherstel@mediant.nl

Ervaringen 

Bureau herstel

Kim

Harrie 

Mijn ervaringen als cursusleider bij Werken Met 
Eigen Ervaringen.

Zo’n vier jaar geleden volgde ik 
zelf de cursus Werken Met 
Eigen Ervaringen (WMEE). Ik 
zat aan het eind van mijn 
behandeltraject en kreeg het 
idee iets te doen met wat 
ik tot dan toe allemaal had 
meegemaakt.

Dit was voor mij in die tijd 
de eerste cursus waarin ik 
mensen tegenkwam met een 
andere diagnose. Wat ik me nog goed 
kan herinneren van die cursus zijn twee dingen. 
Zelfs met al die verschillende diagnoses is er een 
grote overeenkomst in de problemen waar je mee 
zit en tegen aan loopt. En het mooie moment voor 

mezelf was te merken dat ik af en toe dingen zei, 
waar anderen wat aan bleken te hebben. Toen ik 

dus een jaar later door Conrad gevraagd 
werd samen met hem deze cursus te 

geven, was de keuze snel gemaakt. 
Deze samenwerking is gebleven 

en gegroeid. Ik merk dat wij 
elkaar prima aanvullen en zijn 
schat aan praktijkervaring als 
Ervaringswerker is natuurlijk van 
grote waarde.

In de cursus is er, naast de 
cursusstof, ook veel ruimte voor het 

bespreken van de eigen ervaringen van 
de groep. En juist deze ervaringen zijn voor 

mij de toegevoegde waarde van deze cursus. Ik leer 
nog elke week net zoveel van de cursisten als zij 
hopelijk van mij leren. Dit alles maakt dat ik elke 
week weer met veel plezier naar de cursus ga.

Jan 
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In september afgelopen jaar 
begon ik aan de cursus Werken 
met eigen ervaring. Ik had een 
aantal maanden daarvoor de 
cursus Herstellen doe je zelf 
afgerond en ik wilde graag wat 
meer de verdieping in. Mijn inten-
tie was destijds nog om zelf de oplei-
ding tot ervaringswerker in te gaan en dit 
leek me een goede cursus om uit te zoeken of dit 
daadwerkelijk iets voor mij zou zijn. 
De cursus werd gegeven door Conrad (ervarings-
werker) en Jan (vrijwilliger) en bestond uit tien bij-
eenkomsten. Iedere les bestond uit het lezen van 
een verhaal geschreven door een ervaringswerker of 
iemand die diens ervaring inzet om anderen te hel-
pen. Daarnaast ging het, vooral in het begin, veel 
over onze eigen ervaringen. We maakten een tijdlijn 
en zetten de belangrijkste ervaringen uiteen. Dit 
schrijven en vertellen over eigen ervaringen viel me 
af en toe zwaar en gaf me een duidelijk beeld van 
wat ik al wel en niet verwerkt heb. 

Gedurende de cursus gingen we dieper in op het 
inzetten van onze eigen ervaring. Dit vond ik vooral 
interessant omdat ik er leerde dat het niet alleen 

maar om de ervaring gaat 
maar vooral over hoe je deze 
ervaring op een constructieve 
en veilige manier inzet. 

Tijdens drie bijeenkomsten 
kwamen er ervaringswerkers uit 

het werkveld vertellen over wat zij 
doen binnen het vak. Drie hele verschil-

lende mensen die hun vak op een hele verschillende 
manier inzetten. Voorheen had ik toch een beetje 
een eenzijdig idee bij een ervaringswerker. Maar zij 
lieten mij zien dat je er nog allerlei kanten mee op 
kunt. Werken met groepen, individueel contact, 
lesgeven, samenwerken met allerlei andere discipli-
nes binnen de GGZ. Dat bood mij perspectief; ik zou 
er nog vanalles mee kunnen.

Al met al was het een leerzame cursus waar ik met 
een goed gevoel op terug kijk. Niet alleen heb ik 
geleerd wat het vak ervaringswerker inhoudt, maar 
ook waar mijn persoonlijke krachten en valkuilen 
liggen. Of je er nu voor kiest om ervaringswerker 
te worden of niet; de cursus geeft je hoe dan ook 
inzicht in jezelf en dat kun je altijd en overal goed 
gebruiken.

Als deelnemer heb ik de cursus Herstellen Doe Je 
Zelf ervaren als een duidelijke rode draad die de 
facetten van herstel heel mooi weergeeft. Eén van 
mijn belangrijkste lessen was toen, dat ik mijn 
herstel mag vormgeven zoals dat bij mij past. Er 
is geen goed of fout en iedereen loopt diens eigen 
processen. Tijdens de bijeenkomsten voelde ik 
steeds meer ruimte en veiligheid om mijn eigen 
draai eraan te geven en daar het contact met de 
anderen over aan te gaan. Ik voelde me daar steeds 
sterker in worden en ervaarde dat het oké was om 
dingen anders aan te pakken dan anderen.

Nu ik zelf de cursus begeleid is 
dat ook één van de dingen die 
ik de deelnemers mee wil ge-
ven. De vrijheid in jezelf gaan 
voelen om zelf je eigen rol 
te gaan regisseren, vanuit je 
eigen normen en waarden. 
Voor ieder mens is dat anders 

en daar creëren we dan als groep samen de ruimte 
en de veiligheid voor. Ik zie steeds weer terugko-
men hoe het contact met elkaar daarover aangaan 
helpt om vertrouwen te krijgen in het maken van 
eigen keuzes. 

Vanuit mijn rol als begeleider geniet ik enorm van 
de eigenheid van iedere deelnemer en groei die zij 
daar maken. En door die verschillen in eigenheid, 
is iedere groep weer anders. Dat houdt het voor mij 
ook iedere keer weer extra leuk en uitdagend. 

 
Daarnaast houdt de inhoud van de cursus 

me ook steeds scherp op mijn eigen 
processen. Want na Herstellen Doe 

Je Zelf gaat het leven gewoon ver-
der en dan blijft die rode draad 
een zinvolle en fijne houvast om 
zelf lekker door te herstellen.Joke

Laura
Deel I
Geen bureau te bekennen, maar herstellen kan er zeker,
Toegankelijk en open, alle dagen, alle weken.
Grote koffietafel, mooie mensen en een bar, 
Heerlijke sfeer, verrassend, humorvol en warm.

Lichtvoetig zingend of zwaarmoedig doorbabbelend,
Thema’s en gesprekken die voortkabbelen.
Samen met anderen even ‘lekker normaal’ doen,
En aandacht vinden voor hoe jouw leven aanvoelt.

Bureau Herstel... je begrijpt me wel: 
Een fantastische oase in een zee aan gekte!

Deel II
(Op de melodie van het refrein van: ‘Heb je even voor mij’)

Gek of niet? Da’s geen vraag!   
Daarom kom ik hier graag.
Hoezeer ik mij beklaag,
Wel of geen hulp aanvraag,
Maakt niet uit voor vandaag.

Gek of niet? Da’s geen vraag!
Daarom kom ik hier graag.
Want hoe ik mij gedraag,
Supersnel of juist traag,
Het moment is vandaag!

Loflied op Bureau Herstel
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- De WiFi is niet goed en daar heb ik last van 
tijdens het volgen van mijn rechtszitting of 
opleiding.

- Hoe zit het eigenlijk? Hebben cliënten het 
recht om mee te denken over hun eigen 
behandelplan?

- Ik zou graag meer willen meedenken over hoe 
bepaalde dingen op mijn afdeling geregeld 
worden. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

- De schoonmaak op mijn afdeling is niet goed 
(of juist wel!)

- Ik verveel me op de afdeling en ik zou willen 
dat er meer activiteiten waren. Ik weet niet 
bij wie ik dat ter sprake moet brengen, willen 
jullie meedenken?

- Er liggen veel sigarettenpeuken rond de 
locatie waar ik opgenomen ben. Kunnen 
jullie ervoor zorgen dat er vaker wordt 
schoongemaakt?

- Ik sta al heel lang op de wachtlijst. Waarom 
lost Mediant die wachtlijst niet op?

- We hebben als cliënten weinig zeggenschap 
over het eten dat we krijgen. Kan dat ook 
anders?

Natuurlijk kan de cliëntenraad niet toveren, maar 
we doen wel altijd ons best om de klachten met de 
juiste mensen te bespreken en tot een oplossing te 
komen. Vaak komt daar een mooi resultaat uit. Zo 
wordt er op bepaalde plekken nu inderdaad vaker 
schoongemaakt en zijn de problemen met de WiFi 
(waar mogelijk) aangepakt. 

Zijn er ook dingen waarmee je niet bij de 
Cliëntenraad terecht kunt? 
Ja, die zijn er ook. De Cliëntenraad is er namelijk 
voor onderwerpen die van invloed zijn op meerdere 
cliënten, en niet voor problemen die alleen de 
individuele cliënt aangaan. Individuele klachten zijn 
bijvoorbeeld:
- Ik vind mijn behandelaar niet aardig
- Ik ben het niet eens met de behandeling  

die ik krijg
- Ik heb last van mijn medicatie en wil  

die niet meer slikken

Bespreek dit soort problemen altijd eerst met je 
behandelaar. Komen jullie er samen niet uit?  
Op pagina 24 en 25 vind je een overzicht van waar je 
terecht kunt met bepaalde klachten.

Weet je niet zeker of je vraag of klacht wel bij de 
cliëntenraad thuishoort? Je mag altijd even met  
ons overleggen. We kijken dan samen waar je 
het best terecht kunt. Je kunt ons mailen op 
clientenraad-contact@mediant.nl of  
bel 074-2563103 of 074-2563207

Wat doet de Cliëntenraad vervolgens  
met zo’n klacht?
Het is misschien moeilijk om je een beeld te vormen 
van hoe de CR met een binnengekomen signaal 
omgaat. Daarom hier een kijkje achter de schermen!

Waarmee kun je nou eigenlijk  
bij de Cliëntenraad terecht?

Het is voor de CR belangrijk om dit soort signalen van cliënten binnen te krijgen. We kunnen zelf immers 
niet overal bij zijn en alles in de gaten houden! Juist de ervaringen van de cliënten geven een beeld van hoe 
het eraan toegaat in de dagelijkse praktijk. En als hier iets beter kan, zetten we ons daar graag voor in!

Stap 1: 
Een cliënt komt bij de 
CR en vertelt: In verband 
met corona volgde 
ik mijn rechtszitting 
over mijn verplichte 
zorg via een laptop 
binnen Mediant. De 
internetverbinding 
haperde en ik had moeite 
om de zitting te volgen. 
Dit was erg vervelend.

Stap 2: 
De CR overlegt tijdens 
hun wekelijkse 
vergadering: dit is een 
belangrijk signaal. 
Het is een vervelend 
probleem dat niet alleen 
deze cliënt aangaat, 
maar dat mogelijk ook 
invloed heeft op andere 
cliënten die gebruik 
moeten maken van zo’n 
verbinding. 
We besluiten contact 
op te nemen met de 
manager van de afdeling 
waar dit gebeurde, om 
te vragen of dit vaker 
gebeurt, waar het door 
veroorzaakt wordt, en 
om aan te geven dat we 
het belangrijk vinden dat 
dit snel opgelost wordt.

Stap 3:
De manager zoekt het 
uit en mailt ons terug. 
Voor zover hij weet, is 
het slechts éénmaal 
tijdens een rechtszitting 
gebeurd. Dit kwam door 
een probleem met de 
hardware. Doordat de 
laptops vervangen zijn,  
is het probleem opgelost.

Stap 4: 
Het CR-lid dat met de 
manager gemaild heeft, 
koppelt deze reactie 
terug aan de rest van 
de CR. We zijn het 
erover eens dat het zo 
voldoende is opgelost. 
We laten de cliënt die het 
signaal afgaf nog weten 
wat we ermee gedaan 
hebben en hoe het nu is 
opgelost.
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Op donderdag 7 april en donderdag 14 
april j.l. hebben we een voorjaarsactie 
gehouden bij zowel de Opmaat als bij 
Helmerzijde. 

Het doel was om van zoveel mogelijk cliënten 
een reactie te krijgen op de vraag: “Wat is 
gewoon goede zorg voor jou?” Hier zijn veel 
mooie gesprekken door op gang gekomen. Veel 
mensen hebben een briefje opgehangen op 
de borden die we daar hadden neergezet, met 
daarop onderwerpen die zij belangrijk vinden 
voor goede zorg.  

Bij Helmerzijde was er daarnaast nog een 
wens-web. Ook hier hebben verschillende 
mensen een wens neergehangen. 

De uitkomst van deze actie, zowel de 
directe antwoorden als de grote lijnen, 
zullen wij als Clientenraad delen met de 
Raad van Bestuur. We zullen kijken hoe we 
bepaalde onderwerpen mee kunnen nemen 
in onze adviezen voor bijvoorbeeld het 
meerjarenbeleidsplan van Mediant en het 

werkplan van de cliëntenraad zelf. 
Daarnaast werd de gezellige sfeer die er 
beide keren was erg gewaardeerd door de 
aanwezige cliënten. Bij de Opmaat stond er 
een heerlijk gebakje klaar en was er tevens de 
voorjaarsmarkt van winkeltje de Aardigheid. 
Bij Helmerzijde konden mensen genieten van 
een lekkere portie poffertjes. Daarnaast was er 
bij Helmerzijde ook nog even life muziek en er 
werd er uit volle borst meegezongen. Wat ons 
betreft dan ook zeker voor herhaling vatbaar!

Was je er niet bij en wil je ons toch nog laten 
horen wat jij belangrijke aspecten van goede 
zorg vindt? Neem contact met ons op, we 
horen het graag!



1716CLIENTAAL VOORJAAR 2022

Dienst Geestelijke 
Verzorging

Voor cliënten
De geestelijke verzorgers van Mediant hebben 
gesprekken individueel en in kleine groepen. 

Onderwerpen kunnen zijn ontleend aan het 
dagelijks leven: Wat maak je mee? Welke invloed 
heeft dat op het beeld van jezelf en van je leven? 
Kun je zin en inspiratie ervaren of maakt een 
opname of verblijf dat nu juist moeilijk? 

Het kan van belang zijn om steun te vinden in 
je levensovertuiging, maar soms kan deze in de 
weg zitten. Je eigen systeem van waarden en 
normen kan een obstakel voor je zijn, net zoals 
de godsdienst of religie uit je jeugd. 

Een goed gesprek kan opluchten door woorden 
te vinden voor lastige ervaringen om zo meer 
samenhang in je leven te ontdekken. Zo maak je 
je eigen levensverhaal.

Geestelijke verzorgers praten soms ook met 
familieleden van cliënten.

Activiteiten

De geestelijke verzorgers organiseren thema-
avonden eenmaal in de twee maanden. Op zo’n 
avond gaan we erop uit naar een bijzondere plaats 
of zijn op een afdeling voor een film, een creatieve 
activiteit of een goed gesprek over een waardevol 
onderwerp.

Als het niet mogelijk is om afscheid van een 
naaste bewoner te nemen, kan  je een geestelijke 
verzorger vragen voor een afscheidsbijeenkomst 
op de afdeling of in het stiltecentrum.  
Het stiltecentrum bevindt zich op het terrein van 
Helmerzijde en is dagelijks geopend. Je kunt hier 
terecht als je rust en bezinning zoekt. 

Organisatie
De Dienst Geestelijke Verzorging is een 
zelfstandig onderdeel binnen het Circuit PaZZage 
van Mediant. De geestelijke verzorgers hebben  
ieder eigen afdelingen. Daar zijn zij het eerste 
aanspreekpunt, maar als het beter is kan er 
worden doorverwezen. Geestelijke verzorgers 
hebben een vertrouwenspositie. 

 
Meestal maken de geestelijke verzorgers geen 
deel uit van het behandelteam. Op verzoek en 
met jouw toestemming is er overleg met andere 
disciplines mogelijk. 

 

Samen zoeken naar inspiratie, zin en samenhang Mediant is onderdeel van de Oecumenische 
Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Elke 
zondagochtend om 10.00 uur komt deze 
gemeenschap samen in het Helmertheater. De 
geestelijke verzorgers zijn voorgangers in de 
vieringen. 

Contact
Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek kun je 
een afspraak maken met 

Anneke Kemper 

am.kemper@mediant.nl 

06 28215644

Bob Wijnbergen 

ba.wijnbergen@mediant.nl

06 42390733
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De Cliëntenraad is door circuit PaZZage betrokken 
bij de werving van een nieuwe manager 
Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL). Dit 
was voor de redactie een goede aanleiding om 
te vragen of het team van OZL een stuk kon 
schrijven om uit te leggen wie zij zijn en wat 
zij doen. Hieronder het stuk dat we hebben 
ontvangen, inclusief een interview met een 
cliënte die deze ondersteuning ontvangt. 

Wij bieden individuele ondersteunende begeleiding 
aan cliënten in de thuissituatie, het zogenoemde 
Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL). 
OZL is bedoeld voor mensen die in staat zijn 
om zelfstandig te wonen, maar die op bepaalde 
leefgebieden extra individuele ondersteuning nodig 
hebben zoals bij wonen, werken, welzijn, financiën, 
dagstructuur, daginvulling enzovoort. Binnen deze 
begeleiding kijken we naar wat jij nodig hebt. 

Wij kunnen je o.a. ondersteunen bij :
- Het verwerken van post en/of administratie
- Het onderhouden van en ondersteunen bij 

contacten met instanties
- Het bieden van een balans tussen belasting en 

belastbaarheid
- Het plannen van huishoudelijke taken
- Het onderhouden van sociale contacten
- Sociaal-emotionele problemen en/of gevolgen
- Het aanvragen van zorg en/of huishoudelijke 

ondersteuning
- Verwijzing en begeleiding naar 

schuldhulpverlening
- Agendatraining
- Het werken aan een effectief dag- en/of 

weekritme

De begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Indien je 
in aanmerking wilt komen voor deze begeleiding, 
dan heb je hiervoor een beschikking nodig van de 
gemeente waar je woont.
Onze coördinatoren OZL kunnen je informeren 
over wat OZL inhoudt en beoordelen of OZL 
ook passend voor je zou zijn. Mocht dit zo zijn, 

dan ondersteunen wij je bij de aanmelding bij de 
gemeente.
Bij de gemeente voer je dan samen met de 
coördinator een keukentafelgesprek, waarin de 
WMO-consulent zal vragen waarom en waarvoor je 
begeleiding zou willen ontvangen. Samen met de 
consulent worden er doelen/resultaten opgesteld 
waaraan je met de begeleider gaat werken tijdens 
de duur van de af te geven beschikking. De 
consulent bepaalt voor welke periode deze wordt 
afgegeven, voor hoeveel contactmomenten en hoe 
lang per week.
Als de indicatie bij ons binnenkomt, krijg je zo snel 
mogelijk een begeleider toegewezen. Samen met 
de begeleider ga je dan de begeleiding vormgeven.

Hoe ziet de begeleiding er nu uit?
De begeleider (hij/zij) komt voor een eerste kennis-
making bij je thuis. De eerste afspraken vinden we 
het belangrijk dat jij en de begeleider vertrouwen 
opbouwen. Als je vertrouwen hebt in je begeleider 
kan deze jou ook zo goed mogelijk ondersteunen. 
Hij bespreekt de doelen vanuit de gemeente met 
je. Samen ga je kijken hoe je gaat werken aan deze 
doelen. Dit doen we in kleine stappen, passend bij 
jouw tempo en ontwikkeling. Regelmatig evalueren 
we de doelen met je, om te kijken of we al resultaat 
hebben bereikt of dat er iets anders nodig is om 
deze te gaan bereiken. 
Onze manier van begeleiden passen we aan op jouw 
behoefte en wensen daarin. 
Heb je bijvoorbeeld behoefte aan structuur in dag 
en week, dan gaan we samen een schema maken. 
Dit schema vullen we in aan de hand van jouw wen-
sen en geven je daarin ook tips. Dan gaan we kijken 

of en hoe het je lukt om je aan dit schema te hou-
den. Iedere week bespreken we dit dan tijdens het 
begeleidingsmoment. Zo werken we samen aan een 
dag- en weekinvulling die passend is bij jou. 
Vind je het moeilijk om zelfstandig boodschappen 
te doen, dan gaan we mee om dit samen te  doen. 
In stapjes gaan we dan samen bepalen hoe jou dit 
weer langzaamaan zelf gaat lukken. 
Ons doel is om jou zo te begeleiden, dat je lang-
zaamaan weer een stukje eigen regie ervaart en 
terug krijgt. Hoe fijn zou het zijn als je weer het 

gevoel hebt om zelf aan het  roer te staan van je 
eigen leven, zelf de richting weer bepaalt?!

Dit zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk waar-
mee en hoe onze begeleiders je zouden kunnen 
ondersteunen. 
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor 
OZL? Neem dan contact met ons op, we helpen je 
graag verder. 
Je kunt ons telefonisch bereiken op 053-4807255 of 
per mail via pazzagesecretariaatozl@mediant.nl

Elke keer merk ik weer dat je 
me niet veroordeelt en dat 
waardeer ik

Ik durfde dit aan, omdat 
ik weet dat je naast me 
staat en me steunt.

Ik vond het prettig, dat je 
me niet gedwongen hebt 
tot iets maar mijn tempo 
respecteerde in jouw manier 
van begeleiden.

Je stond ook open voor mijn 
ideeën en dat was fijn.

Ik vind het fijn als je er bent. 
Door jouw positiviteit en 
vrolijkheid voel ik me ook een 
beetje beter.

Ik zag er zo tegenop, maar  
het viel best wel mee.

Wat fijn dat je er  
weer bent!

Interview met cliënte S:
In de zomer van 2019 is S. gestart en momenteel krijgt ze nog steeds begeleiding van OZL. Destijds is OZL 
ingezet omdat ze ondersteuning nodig had bij het aanbrengen van de structuur in haar dagen, leren omgaan 
met haar stoornis en het ventileren van de dingen waar ze tegenaan loopt in het dagelijkse leven. 

Ze vertelt:
“Tijdens het evalueren van het begeleidingsplan zag ik dat ik op deze punten al gegroeid ben. Dat was fijn 
om te realiseren, het deed mij goed. Vooral omdat ik moeite heb met het stukje acceptatie van wie ik ben met 
mijn ziektebeeld. Ook moet ik liever voor mijzelf zijn. 
Ik merk wel dat het belangrijk is om een goede klik te hebben met mijn begeleidster. Ik voel mij in een 
luxepositie zitten dat ik altijd bij haar terecht kan. 

Juist doordat OZL bij mij thuis komt, maakte dat voor mij de drempel lager om hulp/ondersteuning te 
accepteren. Ik vind het fijn dat we samen aan mijn keukentafel kunnen zitten praten. Op een kantoor is toch 
anders, je moet wachten in de wachtkamer. Dat geeft mij vaak toch wel wat spanning.

Eigenlijk ervaar ik geen nadelen aan OZL. Nou ja, alleen als we weer een gesprek met de gemeente hebben voor 
verlenging van OZL. Dat is toch altijd wel spannend.Maar gelukkig hoef ik dat soort dingen niet alleen te doen.”

Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL)
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Heb jij te maken met  
verplichte zorg?  
Wij horen graag je ervaringen! 
De Cliëntenraad denkt mee over wat er goed en 
minder goed gaat binnen Mediant. Een belangrijk 
onderwerp vinden wij de Wet Verplichte GGZ. 
Deze wet regelt de verplichte zorg, zoals een 
crisismaatregel of zorgmachtiging. Het is belangrijk 
dat we weten hoe deze wet door cliënten wordt 
ervaren. Zo kunnen we samen met Mediant kijken 
wat er verbeterd kan worden.

Hiervoor hebben we jou nodig! Want zonder 
ervaringen van cliënten weten we niet wat er 
speelt!

We hebben een vragenlijst gemaakt. Hierop kun 
jij jouw ervaringen met ons delen. Je kunt deze 
opvragen via clientenraad-contact@mediant.nl of 
via 074-2563103
Je kunt ook de vragenlijst uit deze Cliëntaal halen 
(zie blz 21-22)  en opsturen.

Vind je het moeilijk om je ervaringen op te 
schrijven? Wil je liever in gesprek over je ervaringen 
of heb je hulp nodig bij het invullen? Dat kan 
ook. Je kunt hulp vragen aan de begeleiding of 
contact opnemen met de Cliëntenraad via het 
bovenstaande mailadres of telefoonnummer.

We vinden het ontzettend fijn als je de vragenlijst 
wilt invullen. Alvast bedankt!
 
Je kunt de ingevulde vragenlijst aan jouw 
behandelaar geven, waarna deze via de interne post 
naar ons verzonden wordt. Stuur je hem liever zelf 
op? Dat kan ook via onderstaand adres.

Cliëntenraad 
Postbus 775
7500 AT Enschede

Mogen we je wat vragen?
De Cliëntenraad zou het fijn vinden als je deze vragenlijst zou willen invullen. Meer informatie erover  
vind je in de begeleidende brief. Schrijf wat er in je opkomt en/of wat je kwijt wilt, liever veel dan weinig. 
Alvast ontzettend bedankt!

1.  Over welke periode gaan deze ervaringen? 
o 1e helft 2020

o 2e helft 2020

o 1e helft 2021

o 2e helft 2021

o 1e helft 2022 

2.  Over wie gaan deze ervaringen?
o Over mijzelf

o Over een naaste die verplichte zorg ontvangt

3.  Wat voor soort ervaring heb je met de Wvggz?
o Positief

o Negatief

o Deels positief, deels negatief

4.  Over welk onderdeel (of welke onderdelen) van verplichte zorg gaat je ervaring? De vragen achter de onder-
werpen zijn voorbeelden van wat we graag willen weten, maar je hoeft deze niet allemaal te beantwoorden 
en je mag ook over andere onderdelen schrijven!

o Crisismaatregel (Kreeg je begrijpelijke informatie over de crisismaatregel?  
Kreeg je die informatie schriftelijk of ook mondeling?)

o Verplichte zorg thuis (Is aan je uitgelegd waarom je deze zorg krijgt?)

o Verplichte medicatie (Heb je informatie of uitleg gekregen over de medicatie die je krijgt?)

o Klachtrecht (Weet je waar je terecht kunt met klachten? Kun je klachten met je behandelaar bespreken?)

o Eigen plan van aanpak (EPvA) (Kreeg je de mogelijkheid om een EPvA te maken? Had je er te weinig/
genoeg/teveel tijd voor? Kreeg je hulp? Zo ja, van wie?)

✃

Mogen we je wat vragen?
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De Cliëntenraad zoekt  
input én nieuwe leden!
In de Cliëntenraad werken we samen om de kwaliteit van  

de zorg te bewaken en het perspectief van de cliënt steeds  

mee te laten wegen in de beslissingen die Mediant neemt.

Het werk is afwisselend; de ene keer organiseren we een ijsjesactie voor de cliënten en maken 
we een praatje met hen, de andere keer zitten we met de Raad van Bestuur om tafel om input 
te leveren voor een beleidsplan. We maken de Cliëntaal, overleggen met managers en nog veel 
meer.
Het is een leuke plek om vrijwilligerswerk te doen. Je mag er uitvinden wat bij jou past en welke 
werkzaamheden je leuk vindt. Je hoeft niet alles te kunnen: je mag leren en er is goede onder-
steuning. Je kunt er een paar uurtjes per maand aan besteden, of meerdere dagen per week; wat 
voor jou goed is. 
 
Soms is cliëntenraadslid worden (nog) teveel voor je en past het beter om steunpuntlid te wor-
den. Je houdt je dan alleen met een bepaald deel (“circuit”) van Mediant bezig, bijvoorbeeld om-
dat je daar zelf in behandeling bent, en hebt alleen overleg met het management van dat circuit.
Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan onze folder mee uit het folderrek, kijk op mediant.nl/
clientenraad of neem contact met ons op voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. We zijn 
te bereiken via clientenraad-contact@mediant.nl of via 074-2563207

We zijn altijd blij met nieuwe leden en hopen je gauw te ontmoeten!

En is vrijwilligerswerk een te grote stap? Dan mag je ook gewoon contact met ons opnemen als 
je signalen wilt doorgeven.

o Ondersteuning door PVP (Patiënten vertrouwens persoon) (Wist je dat je ondersteuning van een PVP kon 
krijgen? Heb je hier gebruik van gemaakt? Kon je haar goed of slecht bereiken?

o De informatievoorziening (Wat vind je van de informatievoorziening?  
Was het te weinig/genoeg/teveel? Begreep je de brieven en folder?)

o Opname en separatie (Hoe werd je bejegend tijdens je opname? Was er te weinig/genoeg/teveel tijd en 
aandacht voor je? Werd er uitgelegd wat er gebeurde?)

o Anders, namelijk……………………

5.  Beschrijf hieronder je ervaring met de Wvggz. (Heb je meer schrijfruimte nodig? Voeg dan een los vel papier toe)

6.  Als je één ding mocht veranderen aan het proces rond verplichte zorg, wat zou dat dan zijn?

Als de Cliëntenraad nog vragen heeft over wat je opgeschreven hebt, mogen we dan contact met je opnemen? Zo ja, 
dan graag aankruisen dat je toestemming geeft:

o Ja, ik geef de Cliëntenraad toestemming mij te benaderen als er nog vragen zijn.

Mijn naam is: ______________________________________________________________
Hoe wil je dat we je benaderen?

o Via mail op adres:_____________________________________________________

o Via telefoon op nummer: _______________________________________________

o Per post op adres:_____________________________________________________

Ontzettend bedankt voor het invullen en succes met je herstel!

Hartelijke groeten,
De Cliëntenraad.

✁
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Ja

Klagen, hoe en bij wie doe je dat?

* Minderjarige of forensische ggz-cliënten 

Voor sommige doelgroepen kunnen er andere manieren zijn waarop je een klacht 

kunt indienen. In de jeugd-ggz is er bijvoorbeeld een speciale klachtencommissie. 

Ook in de forensische zorg kunnen andere procedures gelden. Je behandelaar of 

de pvp kan je hier meer over vertellen.

 

Ben je een vertegenwoordiger

van een ggz-cliënt of de 

Ben je een vertegenwoordiger

van een ggz-cliënt of de 

nabestaande van een overleden

cliënt?

De familie-

vertrouwenspersoon

(fvp) kan jou ondersteunen

klacht indienen. Maar je 

mag wel in gespek gaan 

met de zorgverleners

Heeft je klacht te maken

met verplichte zorg? 

Je kunt je klacht 

voorleggen aan de Wvggz 

klachtencommissie
Je kunt de klacht voorleggen 

aan de rechtbank

samen met je advocaat

Heeft je klacht te maken 

met (dreigen met) 

verplichte zorg? 

Je krijgt gelijk.

Ben je tevreden?

Fijn!

Ben je vrijwillig of gedwongen 

opgenomen of krijg je

verplichte zorg vanuit huis? 

Je kunt bij al je klachten gebruik 

maken van de pvp of contact 

opnemen met de klachtenfunctionaris

Je kunt je klacht 

voorleggen aan de Wvggz 

klachtencommissie

Je kunt je klacht indienen 

bij de zorgaanbieder. 

De klachtenfunctionaris 

kan je daarbij helpen

Is je klacht opgelost?

Je kunt je klacht voorleggen 

aan de klachtencommissie. 

Kom je er dan nog steeds 

niet uit? Dan kun je terecht bij 

de geschillencommissie. 

Fijn!

Nee

Bij de Cliëntenraad kun je terecht met klachten en opmerkingen die gaan over onderwerpen die meerdere cliënten 
aangaan. Alleen, wat als je een individuele klacht hebt? Bespreek het eerst met diegene waar de klacht over gaat. 
Wil je dat niet of vind je dat lastig? Of heb het al besproken, maar de klacht is niet opgelost? Waar kun je dan heen 
met je klacht? In de GGZ is het soms lastig om de juiste persoon te pakken te krijgen. Met dit schema helpen we 
je op weg.

 

BEN JE CLIENT    BIJ MEDIANT*?

Ja

Je krijgt geen gelijk of 

slechts gedeeltelijk 

Ja

PATIËNTENVERTROUWENSPERSOON (PVP) 

De pvp geeft gratis advies en bijstand aan cliën-

ten met vragen of klachten over de ggz. De pvp is 

niet in dienst van de ggz-instelling waar je behan-

deld wordt, maar van de onafhankelijke Stichting 

PVP. Samen met de pvp spreek je af wat hij of 

zij voor je zal doen. De pvp kent jouw rechten 

en komt voor je op. Zo kan de pvp bijvoorbeeld 

met je mee naar een gesprek met jouw zorgver-

lener en kan de pvp helpen met het schrijven van  

een (klacht)brief. De pvp ondersteunt alleen  

cliënten die zijn opgenomen in een kliniek en  

cliënten met ambulante hulp die te maken krij-

gen met dwang en drang (bijvoorbeeld cliënten 

met een zorgmachtiging).

De PVP voor Mediant is Gerina Lameris. 
Zij is te bereiken op 06-82254322
en via g.lameris@pvp.nl

Kun je haar niet bereiken? Neem dan contact 
op met de helpdesk van de Stichting PVP:
Bel 0900- 444 88 88 of mail naar helpdesk@pvp.nl

 

KLACHTENFUNCTIONARIS 

Elke ggz-instelling heeft een klachtenfunctiona-

ris. Deze functionaris kan bij de zorgaanbieder 

in dienst zijn, maar moet wel zijn werk kunnen 

doen zonder dat de zorgaanbieder zich ermee 

bemoeit. Een klachtenfunctionaris helpt bij het 

vinden van een zo goed mogelijke oplossing van 

de klacht voor jou, maar óók voor de zorgaanbie-

der. Wat een klachtenfunctionaris precies voor je 

kan betekenen verschilt per instelling. Soms heeft 

hij een actieve rol en regelt hij een gesprek met 

jou en de persoon waarover je klaagt. Samen 

zoeken jullie dan naar een oplossing. Soms is hij 

alleen�de�plek�waar� je� je� �klacht�kunt� in-

dienen en zorgt de klachtenfunctionaris ervoor 

dat de klacht bij de juiste personen terechtkomt. 

Het beste kun je bij de klachtenfunctionaris in de 

instelling waar je verblijft of behandeld wordt na-

vragen wat hij wél en niet voor je kan doen. Voor 

klachten over verplichte zorg geldt een speciale 

klachtenregeling. Meestal kun je daarmee niet bij 

de klachtenfunctionaris terecht.

De klachtenfunctionaris van Mediant is te 
bereiken via: Klachtenfunctionaris@mediant.nl 

 

GESCHILLENCOMMISSIE 

Heb je alle andere klachtenroutes doorlopen zonder 

bevredigende  oplossing? Dan kun je als laatste 

optie je klacht voorleggen aan een onafhankelijke

geschillencommissie.  De pvp kan je daar meer

over vertellen en bij het indienen ondersteunen. 

De meeste ggz-instellingen zijn aangesloten  

bij de Geschillencommissie GGZ. Op de website  

www.degeschillencommissiezorg.nl  vind je meer 

informatie over hoe je daar een geschil kunt  

indienen. De Geschillencommissie GGZ doet 

meestal na een zitting een uitspraak in de vorm 

van een bindend advies. Dat betekent dat zowel 

jij als de zorgaanbieder je aan de uitspraak moet 

houden. 

De Geschillencommissie GGZ kan een schade-

vergoeding toekennen tot € 25.000.

Het kost wel geld om je klacht door de Geschil-

lencommissie te laten behandelen. Zo moet je 

klachtengeld (€ 52,50) betalen, maar er kunnen 

daarnaast ook nog andere kosten aan verbon-

den zijn. Je krijgt het klachtengeld terug als de 

commissie jou gelijk geeft. 

WVGGZ-KLACHTENCOMMISSIE 

Klachten over verplichte zorg vanuit de Wet ver-

plichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) kun 

je indienen bij de klachtencommissie. Denk hier-

bij aan klachten over verplichte medicatie of 

een verplichte opname. De klachtencommissie 

kijkt of de verplichte zorg terecht wordt gegeven. 

De klachtencommissie mag een schadevergoe-

ding toekennen.  

Ben je het niet eens met de uitspraak van de 

klachtencommissie? Dan kun je jouw klacht nog 

aan de rechtbank voorleggen. Een advocaat kan 

je daarbij helpen. De rechter kijkt dan opnieuw 

naar je klacht. De zorgaanbieder kan ook naar de 

rechtbank als ze het niet eens is met het oordeel 

van de klachtencommissie. 

Er zijn ggz-instellingen waar de klachtencommis-

sie ook klachten behandelt die niet met verplich-

te zorg te maken hebben. Wil je weten hoe het 

in jouw instelling geregeld is? Je behandelaar en 

de

klachtencommissie.clienten@mediant.nl

 pvp kunnen je daarover informatie geven. 

FAMILIEVERTROUWENSPERSOON (FVP) 

Een patiëntenvertrouwenspersoon kan alleen  

cliënten ondersteunen. Voor partners, familie of 

(andere) naastbetrokkenen zijn er de familie-

vertrouwenspersonen. Zij bieden ondersteuning,  

advies en bemiddeling en kunnen als dat nodig 

is ondersteunen bij een klachtenprocedure, ook 

als dat verplichte zorg betreft. 

De familievertrouwenspersoon is net als de pvp  

gratis en niet in dienst van de ggz-instelling. 

Je vindt meer informatie op 

www.familievertrouwenspersonen.nl

De familievertrouwenspersoon die beschikbaar is 
voor naasten van cliënten van Mediant die 
verplichte zorg ontvangen, is Paula Liewes. 
Zij is bereikbaar op 
p.liewes@familievertrouwenspersonen.nl en
via 06-18029715

  

ANDERE MOGELIJKHEDEN 

Naast de mogelijkheden voor klachtafhande-

ling die in dit artikel genoemd worden bestaan er 

nog andere plekken waar je met je klacht terecht 

kunt. Voorbeelden daarvan zijn de (tucht)rechter 

en de inspectie. Mocht je daar vragen over heb-

ben, ga dan naar je pvp. Pvp’en kunnen bij die 

klachtenroutes verder geen inhoudelijke onder-

steuning bieden.  

Sander Janssen

Ronald de Koster

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Wie is wie?

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

 

Ja

Klagen, hoe en bij wie doe je dat?

* Minderjarige of forensische ggz-cliënten 
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kunt indienen. In de jeugd-ggz is er bijvoorbeeld een speciale klachtencommissie. 
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Je kunt de klacht voorleggen 

aan de rechtbank

samen met je advocaat

Heeft je klacht te maken 

met (dreigen met) 

verplichte zorg? 

Je krijgt gelijk.

Ben je tevreden?

Fijn!

Ben je vrijwillig of gedwongen 

opgenomen of krijg je

verplichte zorg vanuit huis? 

Je kunt bij al je klachten gebruik 

maken van de pvp of contact 

opnemen met de klachtenfunctionaris

Je kunt je klacht 

voorleggen aan de Wvggz 

klachtencommissie

Je kunt je klacht indienen 

bij de zorgaanbieder. 

De klachtenfunctionaris 

kan je daarbij helpen

Is je klacht opgelost?

Je kunt je klacht voorleggen 

aan de klachtencommissie. 

Kom je er dan nog steeds 

niet uit? Dan kun je terecht bij 

de geschillencommissie. 

Fijn!

Nee

Bij de Cliëntenraad kun je terecht met klachten en opmerkingen die gaan over onderwerpen die meerdere cliënten 
aangaan. Alleen, wat als je een individuele klacht hebt? Bespreek het eerst met diegene waar de klacht over gaat. 
Wil je dat niet of vind je dat lastig? Of heb het al besproken, maar de klacht is niet opgelost? Waar kun je dan heen 
met je klacht? In de GGZ is het soms lastig om de juiste persoon te pakken te krijgen. Met dit schema helpen we 
je op weg.
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zij voor je zal doen. De pvp kent jouw rechten 

en komt voor je op. Zo kan de pvp bijvoorbeeld 

met je mee naar een gesprek met jouw zorgver-

lener en kan de pvp helpen met het schrijven van  

een (klacht)brief. De pvp ondersteunt alleen  

cliënten die zijn opgenomen in een kliniek en  

cliënten met ambulante hulp die te maken krij-

gen met dwang en drang (bijvoorbeeld cliënten 

met een zorgmachtiging).

De PVP voor Mediant is Gerina Lameris. 
Zij is te bereiken op 06-82254322
en via g.lameris@pvp.nl

Kun je haar niet bereiken? Neem dan contact 
op met de helpdesk van de Stichting PVP:
Bel 0900- 444 88 88 of mail naar helpdesk@pvp.nl
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zoeken jullie dan naar een oplossing. Soms is hij 

alleen�de�plek�waar� je� je� �klacht�kunt� in-

dienen en zorgt de klachtenfunctionaris ervoor 

dat de klacht bij de juiste personen terechtkomt. 

Het beste kun je bij de klachtenfunctionaris in de 

instelling waar je verblijft of behandeld wordt na-

vragen wat hij wél en niet voor je kan doen. Voor 

klachten over verplichte zorg geldt een speciale 

klachtenregeling. Meestal kun je daarmee niet bij 
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rechtbank als ze het niet eens is met het oordeel 

van de klachtencommissie. 

Er zijn ggz-instellingen waar de klachtencommis-

sie ook klachten behandelt die niet met verplich-

te zorg te maken hebben. Wil je weten hoe het 

in jouw instelling geregeld is? Je behandelaar en 

de

klachtencommissie.clienten@mediant.nl

 pvp kunnen je daarover informatie geven. 

FAMILIEVERTROUWENSPERSOON (FVP) 

Een patiëntenvertrouwenspersoon kan alleen  

cliënten ondersteunen. Voor partners, familie of 

(andere) naastbetrokkenen zijn er de familie-

vertrouwenspersonen. Zij bieden ondersteuning,  

advies en bemiddeling en kunnen als dat nodig 

is ondersteunen bij een klachtenprocedure, ook 

als dat verplichte zorg betreft. 

De familievertrouwenspersoon is net als de pvp  

gratis en niet in dienst van de ggz-instelling. 

Je vindt meer informatie op 

www.familievertrouwenspersonen.nl

De familievertrouwenspersoon die beschikbaar is 
voor naasten van cliënten van Mediant die 
verplichte zorg ontvangen, is Paula Liewes. 
Zij is bereikbaar op 
p.liewes@familievertrouwenspersonen.nl en
via 06-18029715

  

ANDERE MOGELIJKHEDEN 

Naast de mogelijkheden voor klachtafhande-

ling die in dit artikel genoemd worden bestaan er 

nog andere plekken waar je met je klacht terecht 

kunt. Voorbeelden daarvan zijn de (tucht)rechter 

en de inspectie. Mocht je daar vragen over heb-

ben, ga dan naar je pvp. Pvp’en kunnen bij die 

klachtenroutes verder geen inhoudelijke onder-

steuning bieden.  

Sander Janssen

Ronald de Koster

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Wie is wie?

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Meer weten over de 
procedure voor klachten

bij Mediant:
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Wij zijn er voor jou  
en je kinderen!
Mediant biedt iedereen in behandeling 
ondersteuning aan als je kinderen hebt of een 
baby krijgt. Het hebben van psychische klachten 
en het opvoeden van kinderen vraagt veel van je. 
Hier helpen we je bij. Als ouder vraag je je soms 
af; hoe is dit voor mijn kind? Doe ik het wel goed? 
Veel ouders zijn er onzeker over.

Kinderen merken alles. En ze hebben ook vaak 
vragen over wat er aan de hand is, maar stellen 
deze niet altijd aan jou als ouder. Het kan zijn om 
je te beschermen of omdat je kind denkt; het ligt 
misschien wel aan mij.  

Het team Preventie Mediant helpt ouders en hun 
kinderen hierbij.  Het is belangrijk dat kinderen 
ruimte hebben om het hier wel over te hebben, 
hun vragen te stellen en de juiste informatie te 
krijgen. Dit natuurlijk passend bij hun leeftijd en 
mogelijkheden. We beschikken over materiaal, 
boekjes en spelletjes wat we erbij kunnen 
gebruiken. 

Kinderen weten op deze manier waar 
ze aan toe zijn. Dit geeft houvast en is 
beter voor hun ontwikkeling. 
Hiermee kunnen problemen 
op latere leeftijd 
voorkomen worden.  
De ondersteuning gaat 
altijd via de ouder(s), 
zij zijn de spil. We komen 
graag met je als ouder
 in contact om te kijken 
wat we kunnen 
betekenen.

Om een idee te geven van vragen die we veel krijgen 
een paar voorbeelden:  Hoe leg ik het aan mijn 
kinderen uit wat er met mij aan de hand is. Ik wil er 
wel iets over vertellen, maar wat dan?  Stel je voor 
dat ze dingen vragen die ik niet weet?

Vanuit kinderen;  Is mijn vader altijd moe? Gaat 
een depressie ook over? Wat kan ik doen om mijn 
moeder te helpen? Soms zeg ik iets tegen haar en 
dan lijkt het of ze me niet hoort…
En of je nu zwanger bent, jonge kinderen hebt of 
kinderen hebt die al groter zijn: we willen je hierbij 
graag ondersteunen. We komen op veel plekken in 
de organisatie van Mediant (of indien gewenst bij 
jou thuis)
Je kunt ons bellen op 053 4828500 of mailen naar 
jeugd@mediant.nl

Team Preventie Mediant.

Ik ben bijna 48 jaar oud en woon samen met mijn 
vrouw en mijn dochter in Duitsland in de buurt van 
Münster. Ik ben er ook opgegroeid, heb er genees-
kunde gestudeerd en de meeste tijd gewerkt. “Wij 
Westfalen hebben ons altijd diep geworteld!” zeg-
gen wij als je eens ergens anders heen zou kunnen 
gaan- en je het toch niet doet. Uiteindelijk heb ik 
het toch aangedurfd de stap te zetten en in Neder-
land te gaan werken. Een beslissing waar ik zeker 
geen spijt van heb gehad. 

Na mijn studie heb ik eerst een opleiding tot Neuro-
loog gevolgd. Hiervoor moet je ten minste één jaar 
ervaring op een werkplek in de psychiatrie hebben 
opgedaan. Ten slotte kwam ik daar vast te zitten… 
Na mijn opleiding tot psychiater en psychothera-
peut heb ik in totaal bijna 15 jaar in de LWL Klinik 
Münster gewerkt. De laatste 10 jaar werkte ik in een 
leidinggevende functie, eerst in de acute psychiatrie 
en ten slotte op een afdeling voor klinische psycho-
therapie. 

Wat ik zo mooi vind aan werken als psychiater? 
Voor mij gaat het erom de héle persoon te leren 
kennen en niet alleen de afzonderlijke delen van 
zijn lichaam. Een privilege van de psychiatrie is vol-
gens mij dat je duurzame relaties opbouwt, want 
een behandeling is niet zo snel bewegend als op het 
somatische vlak. Maar er zijn ook moeilijke kwesties 
die zich in de psychiatrie voordoen, vooral als het 
gaat om de behandeling van patiënten die door hun 
ziekte niet in staat zijn hun eigen, weloverwogen 
beslissingen te nemen en waar de psychische stoor-
nis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt 
voor henzelf of voor anderen. De Wvggz regelt de 
uitvoering van verplichte zorg, als er geen vrijwillige 
zorg mogelijk is om ernstig nadeel weg te nemen. 
Een hoofdtaak van ons werk als geneesheer- direc-
teuren is in de gaten te houden dat patiënten de 
juiste (verplichte) zorg krijgen. Ik heb zin om mijn 

verantwoordelijkheid te nemen in dit spanningsveld 
met al mijn klinische ervaring als psychiater. Daarbij 
wil ik te allen tijde kritisch en zorgvuldig werken en 
daarbij een open oor hebben voor de zorgen van de 
patiënten en hun naasten. Ik heb dan ook graag veel 
en zo nauw mogelijk contact met de cliëntenraad, 
alsook met de patiënten die momenteel bij Mediant 
onder behandeling zijn. Ik kijk uit naar deze nieuwe 
uitdaging! 
 

Sebastian Voss

Even voorstellen: 
Mijn naam is Sebastian Voss en ik wil me graag voorstellen in  
mijn functie als opvolger van Lia Verlinde als een van de twee  
geneesheer – directeuren bij Mediant.



28CLIENTAAL VOORJAAR 2022 29

woningen bij gebouwd. Dan is er een woonplek voor 
twee extra leden. 

Voor het nieuwe woongedeelte moeten wel twee 
bomen wijken. Ook dat kan deels zelf gedaan wor-
den. Een van de leden heeft een kettingzaagbrevet 
dus kan hij mooi het hout in blokken zagen. Daarna 
kunnen andere leden het hout met een machine 
klieven. En dan is er openhaardhout om te verko-
pen. Zo blijkt wel dat voor ieders mogelijkheden en 
eigen vermogen een plek is.

Het atelier voor het schilderen, het keramisch 
werken en de kaarsenmakerij hebben ze onlangs 
voor de nieuwe woningen moeten verhuizen. Het 
is nog even zoeken en wennen aan de nieuwe 
ruimte naast de glazen kas. De regel is dat leden 
minimaal twee dagdelen werken op ’t Helmgras. 
Dat kunnen ook leden van buitenaf zijn. Marion 

Als je op het terrein komt, valt op dat er 8 woningen 
aan de linkerkant liggen onder het dak van een kap-
schuur. Aan de rechterkant ligt de oude boerderij, 
een kwekerij, een moestuin en het atelier. De leden 
onderhouden het terrein en stekken, snoeien, zaai-
en en rooien de planten. In de lente en zomer zijn er 
dan ook veel tuinplantjes te koop. In de maand mei 
is er jaarlijks ‘Perkgoed verkoop’, alle deelnemers 
werken daar aan mee. Er worden ook vaste planten 
verkocht. In de herfst kunnen de appels geoogst 
worden en verwerkt tot appelsap voor de leden. Op 
een ander gedeelte van het terrein, achter de glazen 
kas, staan kerstbomen. Die wachten op de ‘Kerst-
verkoop’ in december. Iedereen helpt mee tijdens 
de verkoop. Op die momenten is er contact met 
mensen uit de wijken. Doorlopend in het jaar is er 
genoeg tijd om andere werkzaamheden te verrich-
ten. In het Atelier kunnen leden onder begeleiding 
schilderen, kaarsen maken of keramiek maken.

De oorsprong van ’t Helmgras ligt in de jaren tachtig 
toen een aantal ex-cliënten van Mediant de handen 
ineen sloegen om een woon- en werkproject op te 
zetten voor hen die nergens anders een eerlijke 
kans kregen om weer aan de slag te komen. Deze 
benadering richt zich op wat cliënten wél kunnen en 
niet op een behandeling of benadrukking van een 
psychische kwetsbaarheid.  

Marion woont en werkt al dertig jaar op ’t Helm-
gras. Ze zegt tijdens haar pauze: ‘Ik ben blij dat ik 
hier woon. Mensen moeten er voor zorgen dat de 
mensen met een psychische kwetsbaarheid worden 
opgenomen in de maatschappij. Mijn broer werkt 
op de Viermarken en ik hier.“ Ze woont in een van 
de woningen op het terrein. Er wonen acht leden 
op de woningen en zes in de boerderij. Voor de 
laatsten worden in de toekomst nog een keer acht 

Vereniging ’t Helmgras
Ergens verstopt op een klein pad aan de Rondemaatweg bij Helmerzijde, ligt kwekerij en atelier ’t Helmgras. 
Verwarrend want de plek doet denken dat het onderdeel is van Mediant, maar integendeel ’t Helmgras is 
een geheel eigen vereniging. Dat is vrij uniek aangezien de meeste kleinere zorgaanbieders stichtingen 
zijn. Dat betekent dat de mensen die er wonen en/of werken de leden zijn en dat zij bepalen hoe zij hun 
werkzaamheden willen hebben. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en er zijn drie betaalde krachten. 
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laat mij zien waar zij mee bezig is. Het moet een 
platte haan worden van keramiek die je voor het 
raam kan hangen. Ze heeft een mal waarmee ze de 
plak klei mee uitsnijdt en deze delen plakt ze op 
elkaar, de glazuur gaat ze nog kiezen. Ook Alex is 
met klei bezig, hij maakt een kleine sculptuur die 
hij opbouwt vanuit zijn handen, een vrije vorm. Dat 
alles in ieders eigen tempo en talent.

Naast de ingang van ’t Helmgras aan de 
Rondemaatweg staat sinds 2017 de Mariakapel. 
De leden hebben meegeholpen bij de aanleg en 
onderhouden het. De kapel wordt veel bezocht 
door mensen uit de omgeving. De kaarsen in deze 
kapel zijn ook in het atelier gemaakt. Je kunt ze 
aansteken tegen een kleine vergoeding voor de 
geliefde in je gedachte of gewoon voor een mooie 
wens. In het atelier zijn verschillende soorten 
kaarsen te koop, zoals regenboogkaarsen en 
piramidekaarsen. Ook de gecreëerde werkstukken 
zijn er te koop. 

Omdat het Helmgras een vereniging is, gaan/zijn 
alle kosten en verdiensten voor de leden. Bij een 
goede verkoop kunnen er meer activiteiten/uitjes 
voor de leden georganiseerd worden.
Deze activiteiten worden door de leden uitgezocht 
en soms geregeld, dit gaat van fietstocht tot die-
rentuinbezoek.

Om deel te kunnen nemen (lees: dagbesteding) 
aan deze bijzondere plek  heb je een WMO indicatie 
nodig. Vraag naar de mogelijkheden bij ‘t Helmgras. 
Of steun hen door hun producten te kopen. Dit zijn 
de contactgegevens:

Vereniging ’t Helmgras
Rondemaatweg 75
75544 NJ Enschede
053-4781505
info@helmgras.nl
www.helmgras.nl

Onze openingstijden zijn:

• Maandag t/m donderdag 
08.45-12.00 en 13.00-16.30

• Vrijdag 08.45-12.00

• Tijdens de perkplanten- en 
kerstverkoop zijn we ook op 
vrijdagmiddag en zaterdag 
geopend.

De Vereniging ’t Helmgras heeft veel be-
reikt dankzij giften en subsidies van veel 
mensen, overheden en organisaties.  
De beperkingen die een psychische han-
dicap met zich mee brengen verhinderen 
helaas dat een organisatie als de onze kan 
functioneren op een commerciële grond-
slag. Ook in de toekomst zal realisatie van 
onze doelstellingen mede afhankelijk zijn 
van donaties en subsidies.

U kunt onze Vereniging tot steun zijn door 
onze producten te kopen. Wij bieden een 
goede kwaliteit tegen gangbare prijzen. 

Gedurende het gehele jaar wil-
len wij u graag voorzien van:

• Vaste planten;
• Heesters;
• Open haardhout;
• Keramiek;
• Kaarsen en 
• Houtdraaiproducten.

Tijdens speciale verkoopacties (niet te mis-
sen door wegwijzers op de Broekheurne 
Ring) in mei en december, kunt u bij ons 
ook aankloppen voor

• Perkplanten;
• Kerstbomen en 
• Kerstbakjes.

Ook voor (kleinschalig) tuinontwerp en 
–onderhoud kunt u bij ons terecht.

Contactgegevens:
Vereniging ’t Helmgras
Rondemaatweg 75
7544 NJ Enschede
Telefoon 053-4781505
Rabobank 31 67 96 476
hethelmgras@hetnet.nl
www.helmgras.nl

HelmGras-Folder-1.indd   3 26-08-2010   15:22:13

Waxinekaarsjes gieten voor de Mariakapel

de Boerderij

de Mariakapel naast de Boerderij

Keramiek Poppen

Regenboog kaarsen, klaar voor verkoop
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W14                                                                                             

 
Afdeling productie
De productieafdeling is één van de activiteiten die je binnen 
W14 kan vinden. Hierbij werken we voor externe klanten aan al-
lerlei producten. De werkzaamheden zijn daardoor per dag ook 
heel verschillend. Voorbeelden zijn: stof rollen voor de markt, 
voorbereiden van jaarkalenders en stickeren van omdozen. Ook 
werken we met technische materialen voor aansluitingen, doen 
we grafische afwerking en nog veel meer! We werken in een 
gemoedelijke sfeer waarbij er per persoon gekeken wordt naar 
de kwaliteiten en interesses. 

Voor wie?
Voor iedereen met een WMO-indicatie (wordt afgegeven door 
de gemeente) die op zoek is naar een plezierige daginvulling.

Heb je geen WMO-indicatie?
Als je nog geen WMO-indicatie hebt maar je hebt wel interesse 
in de dagbesteding neem dan contact op met ons secretariaat 
(053-4807245). Zij kunnen meer informatie verstrekken over de 
aanvraag.

Mocht je interesse hebben om eens te kijken op onze locatie 
kan je altijd even bellen voor een afspraak. We zijn bereikbaar 
op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 – 16:00 uur en op 
woensdag van 12:30 – 16:00 uur.

Waar zijn we te vinden?
Wegtersweg 14
7556 BR Hengelo
(Zijingang in het verzamelgebouw SWB)

Wat doen wij binnen Mediant?
Je zult vast denken dat diëtisten mensen helpen die willen afvallen of moeten aankomen. Ja dat klopt, maar 
wij kunnen nog veel meer voor jullie betekenen! 
Zo helpen wij ook mensen die een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk of diabetes hebben. Daarnaast 
helpen wij mensen die een gezondere leefstijl willen krijgen, maar niet weten hoe zij dit het beste kunnen 
aanpakken. Ook kunnen wij jou tips geven over hoe je het beste kunt omgaan met veranderde eetlust na het 
starten van medicatie. 
Ja dat is zo! Medicatie kan ervoor zorgen dat je veel meer zin hebt aan eten, waardoor je meer gaat snaaien 
en snoepen. Aan de andere kant kan medicatie er voor zorgen dat je geen zin meer hebt aan eten. Laat je dus 
goed informeren bij degene die jou medicatie voorschrijft. Wij kunnen jou tips geven hoe je het beste met deze 
eetlust kunt omgaan.

Waarom is voeding belangrijk?
Wanneer je gezond eet zul je alle voedingstoffen binnenkrijgen die je nodig hebt. Voeding in combinatie met 
genoeg beweging zorgt ervoor dat jij je fitter voelt en jij beter kunt herstellen. Al met al is het dus zeer belang-
rijk om een gezond leefstijl te hebben!

Heb je hulp nodig? Wij staan voor je klaar!
Heb je een vraag over voeding of over hoe jij jezelf kan veranderen in een gezondere ik? Geef dit dan bij jouw 
behandelaar aan en hij/zij kan dan contact met ons opnemen om een afspraak met ons te maken. Iedereen die 
binnen Mediant opgenomen is, kunnen we je voorzien van tips en adviezen. 
 
Noortje Slebos     Susan van Cruchten
Dinsdagochtend Boerhaven   Dinsdagochtend de Opmaat
Dinsdagmiddag Helmerzijde   Vrijdag Helmerzijde 
Donderdag Helmerzijde

Even voorstellen: 
Wij zijn Susan en Noortje, de Diëtisten van Mediant
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Binnen de FACT-teams van Mediant bieden we 
sinds 2020 de Voel je Vrij! Training aan. In een 
eerder artikel binnen de Cliëntaal hebben we 
hierover al bericht. 

De doelgroep bestaat uit rokers die met steun 
van een groep willen stoppen met roken en aan 
hun leefstijl willen werken. We streven naar een 
groepsgrootte van 6-8 personen.

Een paar ervaringen van deelnemers tot nu toe:
Tamara: “Ik raad de training aan omdat ik het als 
goed ervaren heb op een leuke manier, ook doordat 
je samen gemotiveerder raakt.”

Inge: “De trainingsbijeenkomsten en 
supportbijeenkomsten zorgden voor een extra 
stimulans en doorzetting voor het stoppen met 
roken. Ik ben blij en trots dat ik meegedaan heb en 
ook echt gestopt ben met roken.”

Bob: “Ik heb de deelname als zeer prettig ervaren. 
Dankzij de ondersteuning van de coaches, het 
werkboek en met behulp van de pleisters, is het mij 
gelukt om te stoppen met roken. Natuurlijk zijn er 
nog moeilijke momenten, waarin de zucht naar een 
sigaret weer naar boven komt. Door vast te houden 
aan mijn plan, soms eigenwijs de kop ervoor te 
gooien en te denken aan alle gezondheidsrisico’s die 
het roken met zich meebrengt, heb ik snel weer het 
eigenlijke doel voor ogen. De volgende stap is het 
kwijtraken van de overtollige kilo’s. Hierbij komt de 
leefstijlcoaching goed van pas.”

Voel je Vrij! 
 
Stoppen met Roken & Leefstijltraining GGZ

De Voel je Vrij! Training is een intensief traject 
dat bestaat uit gedragsmatige ondersteuning in 
combinatie met een farmacologisch hulpmiddel, 
met name nicotinepleisters. 
Er wordt gewerkt met een werkboek, met 
oefeningen die in de training gemaakt worden en 
verder bevat het achtergrondinformatie over roken, 
stoppen met roken, nicotinevervangers en leefstijl. 
Tevens is er aandacht voor de effecten van roken op 
werking en bijwerking van medicatie. Waar nodig 
vindt extra controle plaats op medicatiespiegels. 
 
In totaal gaat het om +/- 20 wekelijkse 
bijeenkomsten van 1½ uur. Elke bijeenkomst 
wordt gegeven door een Voel je Vrij! Trainer en 
een leefstijlcoach. Geïnteresseerden voor de 
training kunnen via hun betrokken behandelaren 
aangemeld worden. Zodra je deel kan gaan nemen 
aan de training, word je benaderd door één van de 
trainers.

Ook cliënten die NIET onder behandeling zijn 
binnen een FACT-team van Mediant mogen 
deelnemen. De training wordt zowel in Enschede 
als in Hengelo gegeven. 

Aanmeldingen onder vermelding van naam cliënt, 
geboortedatum en usernummer mogen verstuurd 
worden naar 

Jantine Jansen, aj.jansen@mediant.nl 
Trainer Voel je Vrij!

Adviezen en ongevraagde adviezen  
die door de CR in 2021 zijn gegeven
De Cliëntenraad heeft ook in 2021 gevraagd advies aan Mediant gegeven. Wij zijn betrokken geweest  
bij de sollicitatie van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Ook heeft de CR ingestemd  
met afdelingsfolders en protocollen. Om zo de cliëntenbelangen goed te kunnen behartigen.

Uitgebrachte adviezen 

Advies aanstelling manager behandelzaken Jeugd  

Advies begroting Mediant 2021

Instemming Protocol opslag spullen

Advies jaarrekening 2020

Advies benoeming klachtenfunctionaris

Instemming Protocol Grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten

Advies over de voorgenomen benoeming van drie medewerkers van MST als leden 

klachtencommissie Wvggz Mediant - MST

Advies voorgenomen benoeming van een psychiater als lid klachtencommissie Wkkgz

Advies over de analysecijfers m.b.t. de Wvggz

Advies over structurele inbedding project Complex Plus binnen Circuit Acute Zorg

Instemming afdelingsfolder circuit PaZZage

Instemming Protocol Onttrekking en vermissing

Advies begroting 2022
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Anderen ontmoeten, samen activi-
teiten ondernemen of gewoon even 
een kop koffie drinken. Genoeg van 
thuis alleen zijn? Of gewoon even de 
behoefte aan een luisterend oor? 
Bij Mozart aan de Mozartlaan 161, 
is een plek waar de deur voor ieder-
een open staat. 

Of je nu even langs komt voor een 
potje kaarten of gezellig met andere 
gaat koken. Bij Mozart kan dit. 
Van sportief tot creatief je bent van 
harte welkom. Ook wanneer het mis-
schien even niet zo goed met je gaat, 
dan bieden wij een luisterend oor en 
kunnen je wellicht een eindje op de 
goede weg helpen. 

Bij Mozart is elke werkdag 
open van 10.00 tot 12.00 uur. 
De koffie staat klaar!

KOM BINNEN
BIJ MOZART
EN VOEL JE
WELKOM

“Ik probeer minimaal één keer per week 
Bij Mozart langs te gaan. Zo ontmoet ik nog 
eens anderen, drink een kop koffie en 
maak een praatje.”

Continuïteit van dagbesteding
 
 

Bij Mozart werken ervaringsdeskundigen, professionals en 
vrijwilligers die jou kunnen helpen met het vinden van wat je 
nodig hebt. De beroepskrachten zijn werkzaam in de zorg en 
het sociaal domein. Onze ervaringsdeskundigen weten hoe het 
is om bijvoorbeeld een moeilijke tijd door te komen en delen 
die ervaringen graag met jou.

Wil je zelf vrijwilligerswerk bij ons doen? Heel graag! Stap dan 
ook eens binnen Bij Mozart of neem contact met ons op.

Bij Mozart
Mozartlaan 161, 7557 DN Hengelo
088-9455722
bijmozart@wijkracht.nl
E BijMozart

Openingstijden: Elke maandag tot en met 
vrijdag van 10:00uur tot 12:00 uur.

“ik vind het leuk om te schilderen 
en door dit samen met anderen te 
doen krijg ik extra inspiratie en 
motovatie ermee door te gaan.”

“ik vond het erg lastig om met 
iemand te praten toen ik me 
slecht en alleen voelde. Dat ik 
gewoon kan binnen lopen scheelt 
al veel. Gewoon even met iemand 
kunnen praten is erg fijn!”

Anderen ontmoeten, samen activi-

teiten ondernemen of gewoon even 

een kop koffie drinken. Genoeg van 

thuis alleen zijn? Of gewoon even de 

behoefte aan een luisterend oor? 

Bij Mozart aan de Mozartlaan 161, 

is een plek waar de deur voor ieder-

een open staat. 

Of je nu even langs komt voor een 

potje kaarten of gezellig met andere 

gaat koken. Bij Mozart kan dit. 

Van sportief tot creatief je bent van 

harte welkom. Ook wanneer het mis-

schien even niet zo goed met je gaat, 

dan bieden wij een luisterend oor en 

kunnen je wellicht een eindje op de 

goede weg helpen. 

Bij Mozart is elke werkdag 

open van 10.00 tot 12.00 uur. 

De koffie staat klaar!

KOM BINNEN
BIJ MOZART
EN VOEL JE
WELKOM

“Ik probeer minimaal één keer per week 

Bij Mozart langs te gaan. Zo ontmoet ik nog 

eens anderen, drink een kop koffie en 

maak een praatje.”

Bij Mozart
Mozartlaan 161, 7557 DN Hengelo
088-9455722
bijmozart@wijkracht.nl

Openingstijden: 
Elke maandag tot en met vrijdag v
an 10:00uur tot 12:00 uur.

Dagbesteding die per 1 januari 2022 niet meer 
vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed wordt 
en waarvan onduidelijk is of gemeenten die 
gaan overnemen, kan bij een groep cliënten voor 
moeilijkheden zorgen. De organisatie Zorgbelang 
is daarom momenteel in gesprek met gemeenten 
en zorgkantoren over een betere afstemming en 
een meer cliëntgerichte aanpak ten aanzien van de 
problemen die zijn ontstaan.

Indien de dagbesteding onder geneeskundige 
begeleiding valt, dan kan betaling vanuit 
de Zorgverzekeringswet doorgaan. Valt de 
dagbesteding vanaf januari onder de WMO dan is 
de gemeente verantwoordelijk. 

Verlies jij jouw dagbesteding of ondervind je 
problemen in de overgang naar gemeenten? 
Er is hulp en ondersteuning mogelijk, 
via:clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl

Daarnaast kun je met vragen altijd terecht bij het 
Nationaal Zorgnummer: 0900 23 56 780, 
E-mail: info@nationalezorgnummer.nl 

Verliezen mensen hun dagbesteding?  
Zijn er problemen in de overgang naar gemeenten? 
Laat het MIND weten.  
MIND heeft behoefte aan concrete signalen.   
Signalen kun je doorgeven aan Nic Vos de Wael:  
nic.vosdewael@wijzijnmind.nl.  

7 en 21 juli 2022
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https://wijzijnmind.nl

MIND zet zich in om de psychische gezondheid 
te bevorderen. MIND is een onafhankelijke maat-
schappelijke organisatie en geeft een stem aan 
alle mensen met (beginnende) psychische klachten 
en hun naasten. MIND strijdt voor een betere be-
handeling en ondersteuning en voor meer begrip 
en respect in de samenleving voor iedereen die te 
maken krijgt met psychische klachten. MIND biedt 
informatie, advies en ondersteuning, online, telefo-
nisch en overal in het land. Neem eens een kijkje op 
hun website.

De rubriek van 
 Jannemiek

https://www.psychiatrieenfilosofie.nl

Jannemiek struint als een volleerd 
digibeet het internet af voor de beste 
sites en de leukste tips rondom de 
GGZ en persoonlijke ontwikkeling. In 
deze rubriek deelt ze met jullie wat ze 
gevonden heeft! Heb je zelf nog een 
leuke tip? Mail deze naar clientenraad-
contact@mediant.nl

Stichting Psychiatrie en Filosofie zet zich in op 
het grensgebied van psychiatrie en filosofie. In de 
laatste decennia is er op psychiatrisch niveau veel 
veranderd, met name in de opkomst van de neuro-
biologie, de impact van de farmaceutische industrie 
en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De 
Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische 
uitwisseling van gedachten over deze veranderingen 
bevorderen. Zij doet dit door het uitreiken van de Van 
Helsdingenprijs en het organiseren van lezingen en 
symposia.

Pasta  
met veldsla
Lekker, snel  en makkelijk te maken.

VOOR 1 PERSOON 

• 100  gram fusilli
• 75 gram veldsla
• 50 gram gepelde walnoten
• 1 teentje knoflook
• Snufje zout
• Scheutje olijfolie
• Geraspte kaas naar smaak

Zet ruim water op. Kook de fusilli volgens de 
beschrijving op de verpakking. Doe de gewassen 
veldsla in een vergiet. Plet de walnoten tot kleine 
stukjes. Pers de knoflook. Giet de fusilli af boven de 
veldsla. Laat goed uitlekken. Doe het mengsel van 
de veldsla met de fusilli terug in de pan en meng 
dit met de walnoten, knoflook, zout en de olijfolie. 
Schep het op een bord en voeg de geraspte kaas toe.

EET SMAKELIJK!
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Dromen over een camping in scandinavië
Lees hier het ervaringsverhaal van Lotte. Zij is vanuit de samenwerking ‘Werk als beste Zorg’ begeleid 
naar werk. ‘Werk als beste Zorg’ is een samenwerking tussen Mediant (afdeling PaZZage), Dimence, de 
14 Twentse gemeenten en het UWV. Het doel: Psychisch kwetsbare cliënten begeleiden naar passend en 
duurzaam werk door elkaars kennis en kunde te bundelen. 

Lotte (30) is het reizen niet vreemd. Ze heeft in het 
verleden een jaar rondgereisd in Australië. Tijdens 
haar begeleidingstraject bij Mediant werd haar de 
vraag gesteld waar ze over 10 jaar staat.

‘Dan heb ik samen met mijn vriend een eigen 
camping in Scandinavië. Met dieren, dicht bij de 
natuur en lekker buiten.’

Een mooie stip op de horizon. Lotte praat er met veel 
energie en bevlogenheid over. Voordat ze met haar 
therapie begon bij De Boerhaven (behandelkliniek 
van Mediant voor persoonlijkheidsstoornissen) 
was dat wel anders. Lotte voelde zich een soort 
Zwitserland. Een stabiele en neutrale staat. Ze 
voelde nauwelijks emoties. Eerdere therapieën 
leverden niet het gewenste resultaat. 

‘Het was nogal een stap, de keuze voor een klinisch 
traject bij De Boerhaven. Je wordt een jaar lang 
opgenomen en volgt intensieve therapie. Je wordt 
eigenlijk uit de maatschappij gehaald. Er is veel 
structuur, er zijn veel regels, maar dat vond ik juist 
lekker’. 

‘In de weekenden mag je naar huis. Voordat ik werd 
opgenomen, dat was in januari 2020, werkte ik 32 
uur. Op mijn werk wisten ze niet van mijn problemen. 
Ik hoorde op een donderdag dat ik de maandag erop 
zou worden opgenomen. Ik moest dezelfde dag 
mijn baan opzeggen. Gelukkig werd er door mijn 
werkgever sportief gereageerd.’

Want dat is nog wel een ding: Hoe open ben je over 
je psychische kwetsbaarheid op het werk? 
Lotte: ‘Toen ik na mijn ontslag uit de kliniek ging 
solliciteren, vond ik het lastig om te bepalen 
wat ik wel en wat ik niet kon vertellen over mijn 
aandoening. Ik vertelde niet dat ik opgenomen 

was geweest, wel dat ik een behandeling voor 
mijn psychische kwetsbaarheid had gevolgd. Want 
zodra het woord ‘kliniek’ valt denken mensen dat 
ik ernstige problematieken heb. Je krijgt ook vragen 
tijdens sollicitatiegesprekken. ‘Waarom werk je nu 
niet?’. Toch is openheid wel belangrijk, anders voelt 
het altijd wat ongemakkelijk.’

‘Toen ik eind 2020 De Boerhaven verliet, merkte ik de 
effecten van de therapie gelijk toen ik buiten kwam. 
Ik merkte dat ik grenzen voelde, boos kon worden, 
blij kon zijn. Ik merkte het vooral in contacten met 
anderen. Ik ben er heel erg blij mee.’

‘In de tweede helft van mijn opname ben ik gestart 
met trajectbegeleiding via Mediant PaZZage. Mijn 
trajectbegeleider vroeg mij haar dromen op te 
schrijven. Ik wist (en weet) eigenlijk totaal niet wat ik 
wil. Maar inmiddels is het ok dat ik het niet weet. Ik 
ga dit nu doen maar als het over 5 jaar anders is dan 
ga ik iets anders doen. Mijn droom is om naar het 
buitenland te gaan. Nederland voelt een beetje klein, 
zeker als je in Australië bent geweest.’  

‘Ik heb beroepskeuzetesten gedaan en heb veel 
gehad aan het samen duiden van de uitslagen. Er 
kwam bijvoorbeeld uit dat ik schipper wilde worden. 
Dat heeft waarschijnlijk te maken met mijn interesse 
in buitenleven en natuur. Maar het is wel goed dat 
iemand dit dan aan je uitlegt.‘

‘Tijdens de opdrachten kwamen huizen, vastgoed en 
makelaardij ook als interesse naar voren. Ik heb 7 jaar 
rechten gestudeerd maar de studie niet afgemaakt. 
Via het netwerk van de trajectbegeleider kon ik 
beginnen op een werkervaringsplek bij een makelaar 
in Twente. Ik ben daar binnendienstmedewerker. 
Ik maak koopaktes, meld nieuwe woningen aan en 

handel telefoontjes af. Vanaf 1 februari heb ik een 
jaarcontract gekregen. Voordat ik bij de makelaar 
begon was ik al gestart met de opleiding tot 
assistent makelaar. Toen ik uit de kliniek kwam had 
ik weinig om handen, de overgang na opname is 
mega groot. Het is dan goed om je hersens aan het 
werk te zetten.’

Cliënten die bij Mediant een behandeling volgen 
kunnen, wanneer zij richting betaald werk willen, 
gebruik maken van ‘Werk als beste Zorg’. In dit 
begeleidingstraject werken de Twentse gemeenten, 
UWV, Mediant en Dimence samen om cliënten 
zo goed en zo duurzaam mogelijk naar werk te 
begeleiden. Lotte heeft een uitkering via het UWV. 
Zij kijkt positief terug op de samenwerking. ‘Mijn 
contactpersoon van het UWV dacht echt mee. Hij 
regelde een no-riskpolis, zodat mijn werkgever het 
risico van ziekte-uitval kon afdekken en dacht met 
me mee over de vervolgstappen die ik het beste kon 
zetten.’

Richelle, trajectbegeleider bij PaZZage: 
‘We hebben met z’n drieën hetzelfde doel. Lotte, 
Harry Heurman van UWV en ik. Ieder verzamelt 
zijn eigen tools om het doel te realiseren. Lotte en 
ik hebben samen een visie op de re-integratie van 
Lotte geschreven en deze naar de verzekeringsarts 
gestuurd. Het UWV zag daardoor dat Lotte serieus 
aan de slag ging met haar re-integratie.’ 

Niet alles ging (en gaat) vanzelf. Lotte werkt nu 20 
uur, terwijl ze voorheen 32 uur werkte. 
De WIA uitkering (voor arbeidsongeschiktheid) 
voor de 12 uur die ze nu nog niet kan werken werd 
afgewezen omdat het verschil tussen haar oude en 
nieuwe salaris te klein was. Het zijn de regels, maar 
het voelt niet goed. ‘Ik ben een jaar lang opgenomen 
geweest en nu alweer 20 uur aan het werk. Het zou 
mooi zijn geweest wanneer ik iets meer tijd had 
gekregen om uren op te bouwen’.  

Toch straalt Lotte trots uit en trots mag ze ook zijn. 
Ze is van ver gekomen en heel goed op weg!

Heeft Lotte nog tips voor andere cliënten die ook de 
stap richting werk willen maken? 
‘Ga niet te snel naar vacatures zoeken omdat je 
inkomen nodig hebt. Ik kreeg daar veel stress van. 
Doe rustig aan en kijk wat goede stappen zijn. 
Dat vermindert de kans op een terugval. En durf 
bij opdrachten je droom op te schrijven, of het nu 
haalbaar is of niet.’ 

‘Tot slot: Bedenk van tevoren wat je wel en niet wilt 
vertellen aan een werkgever. Een collega van mij 
heeft ook psychische klachten gehad dus het is echt 
niet zo dat ze je niet begrijpen. Het is fijn dat ze je 
aannemen om wie je bent. Hun reactie op mijn 7 
jarige niet afgemaakte rechtenstudie? 
‘Ze heeft het in elk geval goed geprobeerd!’ 
 

Een nieuwe baan verdient een bloemetje!

Meer weten over Werk als beste Zorg of over 
trajectbegeleiding bij Mediant PaZZage? Informeer 
bij je behandelaar of kijk op www.pazzage.nl. 
Hier kun je ons bereiken:  
telefonisch: (053) 480 72 55  
mail: pazzagesecretariaatambulant@mediant.nl
 



Woordzoeker!

AANMOEDIGING
BEWEGEN
BUITENLUCHT
COMPLIMENT
CREATIVITEIT
DAGBESTEDING
DAGBOEK
DOEN
FIETSEN

GEBORGENHEID
GELOOF
GENIETEN
 GEZELLIGHEID
GEZIENWORDEN
HUISDIERVERZORGEN
HULPVRAGEN
KEUZESMAKEN
KNUTSELEN

LEZEN
LIEFDE
MEEDOEN
MENING
MOED
NATUUR
ONDERSTEUNING
ONTSPANNING
PLANTJES

SAMEN
SPIRITUALITEIT
STAPPENZETTEN
TROTSZĲN
TUINIEREN
UITDAGING
UITPROBEREN
UITSTAPJE
VERTROUWEN

VRĲWILLIGERSWERK
WAARDERING
WERK
ZEGGENSCHAP
ZELFCOMPASSIE
ZELFONDERZOEK
ZELFZORG

In je leven is niet altijd alles op te lossen, maar deze woordzoeker in elk geval wel! 

De woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal (schuin) staan. 

Kun jij ze allemaal wegstrepen? De overgebleven letters vormen een vraag...

Vul hier de overgebleven letters uit de woordzoeker in. 
Er staat dan een vraag:

nnn nnnnn nnn nnn nnnnn nnn 

nnnnnnn nnnnnnnn n

Het antwoord op de vraag hierboven is natuurlijk voor 

iedereen anders. We zijn benieuwd naar jouw antwoorden! 

Stuur de oplossing van de puzzel én jouw antwoord op die 

vraag naar clientenraad-contact@mediant.nl en win  

een leuke ClienTAART! 

Prijspuzzel! Win een Cliëntaart.
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