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MKB DUIVEN START PROJECT VOOR MENSEN MET EEN PSYCHIATRISCHE AANDOENING

‘Stigma’s wegnemen’
Iedereen kan meedoen in het ar-
beidsproces en iedereen móet
meedoen. Dat beoogt de Partici-
patiewet, die sinds januari 2015
van kracht is. Onder ‘iedereen’
wordt ook echt ‘iedereen’ ver-
staan. Dus ook mensen met een
beperking, zoals een psychische
aandoening. MKB Duiven komt
voor ze op. Dinsdag 10 mei om
20.00 uur houden we daar voor
onze leden een workshop over.

Het project heet voluit ‘Kwartiermaken
voor mensen met een psychiatrische aandoe-
ning’. Het komt er simpelweg op neer mensen
met een psychische aandoening weer te laten
meedoen in de maatschappij. Omdat ze vaak
zijn geschoold, gewoon een baan willen en, net
als ieder ander, waardevolle medewerkers
kunnen zijn.

Hoewel er uitzonderingen zijn, biedt de sa-
menleving mensen met een psychiatrische
achtergrond (en bijvoorbeeld mensen met een
verstandelijke beperking) niet al te veel kans op
sociale integratie en maatschappelijke partici-
patie. Het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken
probeert daarom het gedachtegoed van
‘kwartiermaken’ onder de aandacht te bren-
gen. In Duiven haakt welzijnsorganisatie Mika-
do daar op in. In MKB Duiven heeft Mikado nu
een partner gevonden die daadwerkelijk met

de participatiedoelstellingen aan de slag wil.
Projectleider Lucia Dijkstra (vanuit de Re-

gionale Instelling voor Beschermd Wonen Arn-
hem, RIBW, gedetacheerd bij Mikado) is ver-
heugd. “Dit is wat we nodig hadden: een partij
die er samen met ons voor wil gaan. We hopen
dat bedrijven in Duiven en Westervoort om te
beginnen willen luisteren. Als ze ons begrijpen
is de kans namelijk groot dat ze bereid zijn
mensen die een psychische aandoening heb-
ben gehad aan het werk te helpen.”

Lucia Dijkstra geeft het voorbeeld van Mi-
randa Lether. Een architecte met voorheen een
eigen (zzp-)bedrijf, die ‘door omstandigheden’
met zichzelf in de knoei kwam. Inmiddels ech-
ter heeft ze haar leven weer op de rit. Miranda:
“Ik slik nog wel medicijnen, maar ik sport regel-
matig, zit op pianoles, ben vrijwillig kwartierma-
ker en fractie-assistent van de PvdA in Wester-
voort. De volgende stap zou zijn dat ik weer een
baan vind. Daar ga ik voor.”

Bij het project ‘Kwartiermaken’ wordt Mi-
randa ingezet als ‘kwartiermaker’. Want wie
kan het verhaal beter vertellen dan een erva-
ringsdeskundige. Lucia: “Het gaat erom dat
we stigma’s wegnemen. Mensen kunnen uit
een dal klauteren en hebben dan net als ieder-
een recht op sociale integratie en maatschap-
pelijke participatie. We werken met vier kwar-
tiermakers, onder wie Miranda, die dat uitste-
kend, beter dan ik als projectleider, kunnen uit-
leggen.”

Met de MKB-campagne ‘Kwartiermaken
voor mensen met een psychiatrische aandoe-
ning’ hoopt Lucia Dijkstra voormalige psychia-
trische patiënten te bevrijden van het stempel
dat ze outcast zijn. “Ook bij deze mensen moet
je kijken naar wat ze wel kunnen en niet naar
wat ze niet kunnen. Gelukkig zijn er genoeg
voorbeelden van mensen die de kans hebben
gekregen om weer aan te haken. Werken geeft
voldoening. Je telt weer mee en je kunt weer
trots zijn op jezelf. Zoals ook de betreffende on-
dernemer er trots op kan zijn dat hij zo’n herin-
treder een nieuwe kans heeft geboden.”

Voorzitter Theo de Reus van MKB Duiven
staat vierkant achter het project. Net als Lucia
Dijkstra gelooft hij in een herkansing voor men-
sen. “We werken graag mee aan een poging
een maatschappelijk klimaat te bevorderen,
waarin meer mogelijkheden ontstaan voor ie-
dereen om erbij te horen en om naar eigen
wensen en mogelijkheden mee te doen. Je
moet goede afspraken maken en het vraagt
misschien wat meer begeleiding om iemand
op de goede plek te krijgen, maar dan kan er
ook iets moois ontstaan. We hopen dat veel le-
den de komende maanden naar het verhaal
van Lucia en de kwartiermakers willen luiste-
ren”, aldus Theo de Reus.

Meer weten over de mogelijkheden of een
afspraak maken? Bel of mail met Lucia Dijks-
tra: 06 2358 9003, l.dijkstra@mikado-wel-
zijn.nl.
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