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Colofon
De Ommekeer is het cliëntenblad
voor en door cliënten van de RIBW
Arnhem en Veluwe Vallei.
 
De redactie betaat uit de leden:
Evelien Hulshof
Gerard van Gaalen
Eric Arensdsen
Leo van Lunenburg
 
Voorkant:
Martijn Dekker
 
Wij willen alle mensen die een bijdra
ge hebben geleverd aan de editie
hartelijk bedanken voor hun mede
werking aan de Ommekeer.
 
Voor reacties, kopij, opzegging, het
volgende e-mailadres: de.omme
keer@ribwavv.nl
Postadres:
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
t.a.v. De Ommekeer
Atwoordnummer 2036
6800 WR Arnhem
 
Telefoon:
026 - 442 42 36

Voorwoord
Voor je ligt de Ommekeer van december 2017.
Zoals je ziet, is het een omvangrijke editie gewor
den met naast de gebruikelijke ingrediënten, als
bijvoorbeeld Loesje, een puzzel en wat achter
grondinformatie over de maker van de voorpa
gina, staan er wederom verschillende artikelen
in waarvan we hopen dat ze je zullen aanspre
ken, motiveren of misschien zelfs inspireren. Deze
editie bevat natuurlijk ook weer verschillende
uitnodigingen voor activiteiten, informatiebijeen
komsten en lotgenoten-contactgroepen waar
aan je zou kunnen deelnemen.
 
Daarrnaast vind je vanaf pagina 7 een interview
met Johan Volman over zijn werk als contactper
soon voor Bed & Break en het Logeerhuis. Pagina
12 en 13 worden gevuld door een aangrijpend
relaas van Gerard van Gaalen, getiteld "De kunst
van het terugvallen". En op pagina 18 staat een
interview met Franky Goris, voorzitter van de
Cliëntenraad van de RIBW AVV. Tot slot is er
achterin deze uitgave ook nog een heerlijk vis
schotel recept voor de winterse dagen te vinden
plus een mandala voor de kleurliefhebbers
onder ons.
 
Mocht je suggesties, op- of aanmerkingen heb
ben of zelf een artikel in de volgende Ommekeer
geplaatst willen zien, schroom dan niet en laat
het ons weten. Want zoals op de voorkant van
dit tijdschrift staat, is dit een tijdschrift voor en
door cliënten. Voor nu; veel leesplezier en pretti
ge feestdagen toegewenst!

Leo van Lunenburg
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Martijn Dekker 
Martijn is geboren in 1977 op een boerderij in de
Noordoostpolder en is altijd al wel creatief  ge
weest. Al vroeg in zijn jeugd had hij een talent
voor tekenen. Via zijn studie Tuin- en landschaps
inrichting kwam hij in 1999 in Arnhem terecht.
Tijdens deze studie werd bij hem op zijn 27ste een
vorm van autisme ontdekt, Asperger geheten.
Martijn heeft zijn studie toch af weten te ronden
en werkt nu gedetacheerd vanuit Presikhaaf in
deeltijd bij een hoveniersbedrijf.
 
In 2007 heeft Martijn zijn creatieve talenten ver
der ontwikkeld bij De Singel. Toen De Singel ge
sloten werd, kwam hij bij Kunstportaal terecht.
Hier waardeert hij de goede begeleiding en de
vrijheid van werken. In het begin schilderde en
boetseerde Martijn veel en heeft hij ook veel
ruimtelijk werk gemaakt, waaronder kunstobjec
ten gemaakt van polystreen (piepschuim). Zo
rond 2012 is hij begonnen met het maken van
beeldverhalen. Zijn eerste strip maakte hij nog
ambachtelijk met de hand, maar later is hij ook
meer met de computer gaan werken, onder
andere met Photoshop en Indesign. Martijn heeft
toen meerdere beeldverhalen gemaakt over de
personages Harm en Sicco. Hierin kon hij goed
zijn ervaringen op het platteland en in de stad
verwerken, alsmede zijn liefde voor de natuur. De
beeldverhalen zijn een intensief proces waar
Martijn zijn lust en leven in stopt. Hij doet er ge
middeld ongeveer 1,5 tot 2 jaar over om een
beeldverhaal uit te werken en maakt zowel de
tekeningen als de tekst zelf.
 
Zijn verdere hobby's naast deze creatieve activi
teiten zijn: geschiedenis, aardrijkskunde, wande
len en reizen. Meer informatie over de beeldver
halen van Harm en Sicco en Martijn en zijn an
dere kunst is te vinden op zijn blogspot:
http://martijnhrdekker.blogspot.nl

Tekst: Martijn Dekker en Lynke van den Eertwegh
Foto : Tatiana Leijn 
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"We willen zwaardere zorg voorkomen"
Johan Volman (48), contactpersoon Bed & Break en het Logeerhuis,
is sinds 2009 werkzaam als medewerker begeleiding in Team Vol
wassenen bij de RIBW op het regiokantoor in Arnhem Centrum. Met
enkele anderen stond hij aan de wieg van Bed & Break. Wat is zijn
visie op het project en hoe kijkt hij naar de ontwikkeling die het heeft
doorgemaakt?
Tekst: Leontine van Mourik

Hoe zou je Bed & Break in één zin omschrijven?
Een project dat psychisch kwetsbare mensen een periode van rust en
ontspanning biedt in een gezonde, normale omgeving, waarna zij
aansluitend hun gewone leven weer kunnen oppakken en zo zelfstandig
mogelijk kunnen (blijven) functioneren.

Wanneer en hoe is het tot stand gekomen?
Een werkgroep van de RIBW is in New York wezen kijken naar een respijtvoorziening die mede voor
een groot deel door cliënten wordt gerund. Ons regiohoofd Danielle van Haastrecht is daar later
in haar vakantie naartoe gegaan en vond het een mooi initiatief. Haar voorkeur ging echter uit
naar een respijtvoorziening die gehuisvest is in een hotel, omdat dit naar haar idee het herstel nog
meer zou bevorderen en ook vormgeeft aan ons principe: zo normaal mogelijk. Nadat er een ge
schikt hotel gevonden was, zijn we op 1 april 2015 begonnen.

Wat is jouw functie?
Samen met mijn collega Antoinette Stefanissin ben ik contactpersoon voor mensen die gebruik
willen maken van de voorziening; ook verwijzers en begeleiders staan we graag te woord. Wij
voeren de intakegesprekken, verzorgen reserveringen en coördineren de ervaringsdeskundige
vrijwilligers die de hotelgasten ondersteunen. Daarnaast onderhouden we contact met het hotel
personeel en zijn we nauw betrokken bij de PR.

Waartoe dient een kennismakingsgesprek?
Tijdens het gesprek verstrekken we informatie aan de potentiële hotelgast en beantwoorden
eventuele vragen. Ook wordt ingeschat of Bed & Break een geschikte oplossing is: iemand moet
redelijk zelfstandig kunnen functioneren en in staat zijn zich aan de hotelregels te houden.

Wie mag er gebruikmaken van Bed & Break?
Mensen van 18 jaar en ouder met een psychische en/of psychosociale problematiek die vanwege
persoonlijke omstandigheden een rustpauze nodig hebben. Uit de praktijk blijkt dat het merendeel
van de Bed & Break-gasten zelfstandig woont en ambulante begeleiding en/of behandeling ont
vangt. Vaak is de aanleiding voor een verblijf een hoog opgelopen stresssituatie. Wij bieden letter
lijk de mogelijkheid om zo'n situatie te doorbreken.
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Wie mag er niet gebruikmaken van Bed & Break?
Bed & Break is ongeschikt voor mensen die crisisopvang nodig hebben, geen trappen kunnen
lopen (vanwege de ligging van de kamer op de derde verdieping), drugs gebruiken of een alco
holprobleem hebben, zich niet sociaal kunnen bewegen in een hotelomgeving, overlast veroorza
ken, zichzelf niet goed kunnen verzorgen of continu een beroep doen op begeleiding of hulp.

Bestaan er eigenlijk soortgelijke initiatieven in Nederland?
Ja, je kan hierbij denken aan: Buurt Vrij Huis (Arnhem en Hoorn), Enik Retreat (Utrecht), Respijthuis
Amerbos (Amsterdam), Zorghotel De Pitstop (Haarlem) of De Halte (Eindhoven). Bed & Break on
derscheidt zich door de niet 'instellingachtige' omgeving. Men verblijft in een regulier hotel en zit
niet tussen andere cliënten.

Waar ligt de kracht van Bed & Break?
Cliënten worden als gast ontvangen en niet als psychiatrisch patiënt. Er wordt een beroep gedaan
op hun gezonde kant; een deel dat bij sommigen een tijdlang ondergesneeuwd is geraakt. Deze
benadering, in combinatie met de ruimte om afstand te nemen van de thuissituatie, kan leiden tot
een beter zelfinzicht, meer zelfvertrouwen en een vergrote zelfredzaamheid.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen, ontwikkelingen sinds de oprichting?
De eerste maanden was het Bed & Break-hotel alleen toegankelijk voor cliënten van de RIBW,
daarna werd het opengesteld voor cliënten uit de gehele geestelijke gezondheidszorg. Organisa
ties als Pro Persona, IrisZorg, GGNet maken er nu ook gebruik van. Vanwege de verkregen subsidie
is het aantal kamers dit jaar teruggedrongen van twee naar één. Maar we verwachten dat we in
2018, bij voldoende animo, weer twee kamers tot onze beschikking hebben.

Hoe zijn de reacties?
Eigenlijk krijgen we alleen positieve reacties. Vrijwel iedere gast komt graag terug om te genieten
van de rust en de ontspannen sfeer. Dus niet alleen wanneer de nood het allerhoogst is. Dit is voor
ons natuurlijk fantastisch om te horen; daar doen we het voor. Iedereen krijgt bij aankomst in het
hotel een evaluatieformulier dat men bij vertrek (ingevuld) weer inlevert. Dit is erg belangrijk omdat
het helpt meer inzicht te verkrijgen: wat doet het verblijf met iemand, zijn er eventuele verbeterpun
ten? Ook zijn deze beoordelingen bruikbaar in gesprekken met de gemeente, om zo het belang
van de voorziening aan te tonen.

"cliënten  worden  als  gast  ontvangen  en  niet  als
psychiatrisch  patiënt"
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Heeft het project uitgepakt zoals je had gehoopt?
Ja, ik ben behoorlijk tevreden over de ontwikkeling. Ik vind het alleen jammer dat de bedbezetting,
alle publiciteit ten spijt, een beetje is achtergebleven bij de verwachtingen.
 
Zijn er nog verwachte veranderingen in de toekomst?
Omdat Bed & Break een project is, wordt het nu gedeeltelijk betaald uit het innovatiefonds van de
gemeente. We pleiten ervoor dat het een duurzame voorziening gaat worden. Individuele begelei
ding kan dan als maatwerkvoorziening vanuit de WMO via een beschikking worden gefinancierd.
Verder zullen er meer mensen via de wijkteams van de gemeente bij ons terechtkomen.
 
Hoe zou je willen dat men een verblijf bij Bed & Break ervaart?
Als een veilige haven, een plaats waar men tot rust komt en een plek om terugval of crisis te
voorkomen.
 
Heb je er zelf weleens gebruik van gemaakt?
Nee, het voelt niet goed om een plek bezet te houden die iemand anders waarschijnlijk harder
nodig heeft dan ik. Maar als de kamer een bepaalde nacht toch niet gebruikt wordt, zou ik het
graag eens willen uitproberen.
 
Wat zou je tot slot nog willen benadrukken?
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om er even tussenuit te gaan, maar de meeste mensen hebben
dat wèl nodig. Tegen onze cliënten zou ik daarom willen zeggen: 'Maak alsjeblieft gebruik van de
mogelijkheid die Bed & Break biedt! Verder wil ik onze vrijwilligers en de enthousiaste hotelmede
werkers bedanken voor hun inzet. Iedereen doet eigenlijk veel meer dan er van hen verwacht wordt.
Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van dit project.
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Professioneel ervaringsdeskundige worden?
Heb jij ervaring als cliënt in de psychiatrie of verslavingszorg? En wil je jouw ervaring benutten om
anderen te ondersteunen? Dan is de opleiding tot ervaringsdeskundige wellicht iets voor jou!
Medio 2018 start Howie the Harp in Arnhem de éénjarige voltijdsopleiding tot professioneel erva
ringsdeskundige.
 
Wil je jouw ervaring inzetten om anderen te helpen? Wil je toewerken naar een betaalde baan
en heb je zin om een opleiding te volgen?
Laat je tijdens een informatiebijeenkomst vrijblijvend informeren of deze opleiding iets voor jou is.
Je ontvangt informatie over het vak ervaringsdeskundige, inhoud van de opleiding, wat het van je
vraagt en en je ontmoet er mensen die de opleiding al volgden! 

Deze informatiebijeenkomst is gelijk een onderdeel van de toelatingsprocedure en vindt plaats
van 14.00 uur tot ca 16.00 uur in 'Geniet in de Weerd' (Arnhem) op:
-   20 december 2017
-   17 januari 2018
-   14 februari 2018
 
Aanmelden of informatie?
Wil je je aanmelden voor de informatiebijeenkomsten of wil je meer weten over de opleiding? 
Kijk dan op www.howietheharp.nl of bel met Cécile Malingré via 06 12 90 28 54.
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Visschotel
Benodigdheden:
3 pakken kabeljouwfilet • 100 gram ontbijtspek •
2 uien • 2 teentjes knoflook • paneermeel • pe
terselie • basilicum • 3 eieren • 1 zakje geraspte
kaas • citroensap • peper • zout
 
Bereiden: 
Stap 1 Doe de vis in ruim water. Breng het aan
de kook en laat het 5 minuten op een laag
vuurtje koken.
Stap 2 Snijd de uien in kleine stukjes en fruit die
in een koekepan. Snijd het ontbijtspek in kleine
stukjes en doe die bij de uien. Pers er de knoflook
boven. 
Stap 3 Giet het water van de vis en maak de vis
rul met een vork. Voeg hierbij de uien, het ont
bijtspek en de knoflook toe.
Stap 4 Knip met een keukenschaar de peterselie
boven het mengsel en hou een takje apart voor
de garnering. Knip de basilicum erboven.
Stap 5 Meng de basilicum en peterselie goed
door het mengsel. Voeg er citroen, paneermeel,
peper en zout bij.
Stap 6 Voeg de eieren en het zakje gerapte kaas
erbij en roer goed totdat de eieren en de kaas
goed verdeeld zijn.
Stap 7 Breng de inhoud van de pan over in een
ovenschaal. Leg de schaal in het midden van
de oven en bak die 30 minuten op 180° C. 
 
Serveertip: 
Serveer de visschotel met basmastirijst en ijsberg
sla. 
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JALOERSHEID
MIJN GOD, MIJN GODIN
JE BENT VAN MIJ
EN NIET VAN HEM
TWEE DAGEN IN DE WEEK
ZONDER JOUW OVERGAVE
RAAK IK VAN STREEK
SPREEK UIT HET JAWOORD
ZEG DAT JE DOOR MIJ
WORDT BEKOORD
ZEG ÜBERHAUPT
TEGEN MIJN LIEFDE JA
LACH ME TOE
MET BLIJ HALLELUJA
IK WIL GEEN ANDER
OOK BEN IK GEEN AANRANDER
MAAR EEN GODSMAN
DIE SAMEN MET JOU
HET LEVEN VOOR ALTIJD AAN KAN.
 
JOBI
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Herstel op stap
Ik vond het een leerzame cursus en ben weer
positiever in het leven komen staan. Naarmate
de cursus verliep, hebben we elkaar steeds beter
leren kennen. We hebben veel dingen in een
besloten kring kunnen bespreken. De thema's
waren dromen, ijsbrekers, rouw en verlies, trig
gers, krachten en talenten. Ik denk dat we alle
maal wel positieve dingen hebben opgestoken.
En netwerken hebben we ook behandeld en dat
is zeer belangrijk. Afgelopen donderdag hebben
we bij het T-huis afgesloten. Het was een leuk
afscheid van de cursus herstel op stap. Ik dank
Antoinette, Rik en Casper voor de cursusleiding.

Jan van Duinkerken
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Indien onbestelbaar retour:
Velperweg 11  6824 BC  Arnhem

www.editoo.nl


