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Mei 2011. 
Emoties en hersenletsel horen bij elkaar. Het 
hebben van niet aangeboren hersenletsel 
roept emoties op. Emoties als woede, 
verdriet en angst. Cliënten van “de 
Mantelmeeuw” moeten met hun emoties 
terecht kunnen bij hun ondersteuners. Dat 
lukt de ene keer beter dan de andere keer. 
Een kleine commissie heeft over dit 
onderwerp nagedacht. “Hoe zouden we er 
voor kunnen zorgen dat er binnen de 
ondersteuning meer aandacht is voor de 
emoties van de cliënt.” De commissie heeft 
twee ontmoetingsdagen georganiseerd: één 
voor de cliënten van “de Mantelmeeuw”, en 
één voor cliënten en medewerkers. Dit 
verslag is een weergave van de activiteiten 
van de commissie 
De commissie bestond uit: Lorenz Bakkum, 
Melinda Brink, Gerda Baron en Michel 
Kerkhof 
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Inleiding: 
 
De cliëntenraad van “de Mantelmeeuw” heeft in 2008 een enquête georganiseerd. 
Alle cliënten van ons cluster kregen een vragenlijst in de bus. Veel cliënten hebben 
die vragen beantwoord. De cliëntenraad heeft al die antwoorden verzameld.  
 
Natuurlijk waren er veel verschillende antwoorden. Niet alle cliënten denken en 
voelen hetzelfde. Maar een aantal cliënten gaf aan dat ze zich niet altijd begrepen en 
gehoord voelen. 
 
Een aantal cliënten hebben het gevoel dat de medewerkers niet goed begrijpen, wat 
het hersenletsel betekent voor de cliënt. Daardoor voelen deze cliënten zich niet 
voldoende gesteund. De cliëntenraad kwam tot de conclusie dat er in de 
ondersteuning vaker stil gestaan moet worden bij de gevoelswereld van de cliënt. Er 
moet aandacht zijn voor de emotionele betekenis van het hersenletsel voor de cliënt. 
 
Jaap Groenhof, de cluster manager van “de Mantelmeeuw”, heeft een HBO stagiaire 
(Melinda Brink) gevraagd om hier onderzoek naar te doen. De vraagstelling van dat 
onderzoek was:  : “Hoe kan de begeleiding beter aansluiten op de verwachtingen van 
de cliënt, en wat vraagt dit van de medewerkers.” 
 
Op grond van dat onderzoek heeft Melinda drie aanbevelingen gedaan.  
 Het opstarten van intervisie. 
 Deskundigheidsbevordering. 
 Het komen tot aanpassingen in het ondersteuningsplan. 
 
Binnen de ondersteuning, en binnen het ondersteuningsplan, zou meer ruimte 
gemaakt moeten worden voor dit thema: “de emotionele betekenis van het 
hersenletsel voor de cliënt.” 
 
Naar aanleiding van dit onderzoek is er een kleine commissie aan het werk gegaan. 
Deze commissie bestond uit twee leden van de cliëntenraad (Gerda Baron en Lorenz 
Bakkum), en uit twee medewerkers van “de Mantelmeeuw” (Melinda Brink en Michel 
Kerkhof). Deze commissie heeft nagedacht over hoe de vragen van de cliëntenraad, 
en de voorstellen van Melinda, omgezet kunnen worden in beleid. 
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Ondersteuning en ondersteuningsplan. 
 
De commissie heeft een aantal maal vergaderd. Centraal stond steeds de vraag: hoe 
kunnen we er voor zorgen dat er binnen de ondersteuning meer aandacht is voor de 
gevoelswereld van de cliënt. 
 
Een belangrijk aandachtspunt daarbij was het ondersteuningsplan. Het 
ondersteuningsplan is een afspraak tussen de ondersteuner en de cliënt. In dat plan 
wordt afgesproken wat belangrijk is in de ondersteuning. Door bij het maken van een 
ondersteuningsplan heel duidelijk de gevoelswereld van de cliënt aan de orde te 
stellen, verklein je de kans dat zo’n belangrijk onderwerp over het hoofd wordt 
gezien. Daarom heeft de commissie gekeken naar het huidige ondersteuningsplan. 
De commissie heeft een aantal voorstellen gedaan. Voorstellen die inmiddels hebben 
geleid tot de gewenste veranderingen in het ondersteuningsplan. Deze voorstellen 
staan hieronder (in het kader) opgenoemd: 
 

 

Het ondersteuningsplan bestaat uit vier gedeeltes. 
1. De analyse van het letsel. Dit is een beschrijving van het letsel. Onderwerpen 

als de oorzaak, de plaats en de gevolgen van het letsel komen aan de orde. 
Een belangrijke bron voor informatie is het dossier. Maar ook de beleving van 
de cliënt zelf wordt in dit verslag meegenomen. 

2. Het beeldvormend verslag. Dit is de basis van het ondersteuningsplan. Dit 
verslag wordt gemaakt door de cliëntbegeleider, in samenspraak met de cliënt 
zelf. Dit verslag is een beschrijving van het leven van de cliënt: van zijn leven 
vóór het letsel, en van het leven na het letsel. 

3. Het ondersteuningsplan. Hierin wordt beschreven hoe de ondersteuning er de 
komende periode uit gaat zien. Het plan bestaat uit een reeks van afspraken die 
gemaakt zijn tussen de cliënt en de cliëntbegeleider. 

4. Het werkplan. In het werkplan wordt één aspect van de ondersteuning extra 
belicht. Dát aspect krijgt de komende periode extra aandacht. 

 
De commissie vindt het belangrijk dat “de emotionele betekenis van het 
hersenletsel voor de cliënt”, een duidelijke plaats krijgt binnen het 
ondersteuningsplan. Dat kan de cliënt en de ondersteuner helpen bij het maken 
van een goed en compleet ondersteuningsplan. Een plan waarin ook de emotionele 
beleving van de cliënt wordt meegenomen. 
 
Om die reden stellen wij voor dat: 
 De analyse van het letsel uitgebreid wordt met een extra kopje: “de emotionele 

betekenis van het hersenletsel voor de cliënt”. 
 In het beeldvormend verslag (ik analyse) extra aandacht gevraagd wordt voor 

dit onderwerp. Dat kan door binnen het onderwerp “emotioneel functioneren”, 
de emotionele beleving van het letsel als specifiek aandachtspunt weer te 
geven. 

 In het ondersteuningsplan hetzelfde gebeurt: het weergeven van de emotionele 
betekenis van het letsel weergeven als specifiek aandachtspunt binnen het 
onderwerp “emotioneel functioneren”. 
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Aanpassen van het ondersteuningsplan was onze eerste stap. Maar het is ook een 
“papieren stap”. De extra aandacht voor de gevoelswereld van de cliënt moet vooral 
vorm krijgen in de ondersteuning zelf. In het contact tussen ondersteuner en cliënt. 
Daar is meer voor nodig dan alleen een extra aantekening in het ondersteuningsplan. 
 
Duidelijk is dat er cliënten zijn die het gevoel hebben dat ze niet goed begrepen 
worden door de ondersteuners. Dat de kennis die de medewerkers hebben, niet het 
zelfde is als invoelen. Juist dat begrip is voor veel cliënten belangrijk: wat betekent 
het hebben van niet aangeboren hersenletsel voor de cliënt die tegenover je zit. 
Waar loop je als cliënt allemaal tegen aan. Hoe gaat de buitenwereld daar mee om. 
Welke emoties roept dat allemaal op. 
 
We kwamen tot de conclusie, dat het goed zou zijn als medewerkers en cliënten met 
elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Want dat gevoel waar cliënten soms of 
vaak mee rond lopen, dat kun je niet uit een boekje halen. Om die reden heeft de 
commissie er voor gekozen om twee “ontmoetingsdagen” te organiseren. Eén 
ontmoetingsdag, alleen voor de cliënten. En één dag waarop cliënten en 
medewerkers met elkaar in gesprek gaan. 
 
Deze twee ontmoetingdagen hebben inmiddels plaatsgevonden. De opkomst viel 
misschien een beetje tegen; het aantal cliënten dat kwam meepraten bleef steken op 
zo’n twintig deelnemers. Maar voor de gesprekken zelf kwam dat misschien wel goed 
uit. Iedereen kreeg de ruimte om zijn of haar verhaal te doen. Tijdens de gesprekken 
waren de verschillende emoties zichtbaar. Er werd goed naar elkaar geluisterd. En 
de deelnemers vertelden dat ze de gesprekken erg prettig en zinvol hebben 
gevonden.
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De eerste ontmoetingsdag: zaterdag 12 maart 2011. 
 
Deze ontmoetingsdag werd voorgezeten door Thera Muskens van de MEE. De 
cliënten die op de uitnodiging af waren gekomen, gingen met elkaar in gesprek aan 
de hand van een aantal stellingen. Het centrale thema tijdens het gesprek was: de 
ondersteuning die vanuit het cluster “de Mantelmeeuw” geboden wordt bij de emoties 
waar cliënten na een hersenletsel mee te maken krijgen. 
 
Emoties, verleden, heden of toekomst… 
 
Uit het gesprek kan één heel belangrijke conclusie getrokken worden: voor heel veel 
cliënten is “emotionele ondersteuning” (ondersteuning in het omgaan met emoties) 
heel erg belangrijk. Veel cliënten hebben behoefte om te praten over hun verdriet of 
boosheid, over de angsten die ze voelen maar ook over de successen die ze 
boeken. Het is belangrijk dat daar binnen de ondersteuning tijd en ruimte voor is. 
 
Praten over de emoties die je hebt, is voor veel cliënten ook het praten over het 
verlies dat je hebt geleden. Praten over alles wat nu zo moeilijk is, in vergelijking met 
vroeger; in vergelijking met het leven van voor het hersenletsel. Praten over het 
verleden is daarom voor veel cliënten van belang. Praten over het verleden wordt 
belangrijk gevonden omdat dit kan helpen bij het vinden van rust, berusting. Voor 
anderen geldt dat praten helpt om juist het verleden los te laten. 
 
Maar dat geldt niet voor iedereen! Er is ook een groep cliënten die het verleden toch 
vooral wil laten rusten. Eén cliënt was daar heel stellig in: “Waarom altijd het verleden 
naar boven halen? Ik wil naar de toekomst kijken!” Voor deze cliënt was het 
belangrijk om samen met de ondersteuners, te zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
om het leven weer zinvol en aangenaam te laten zijn. 
 
Voor een andere cliënt is juist het hier en nu belangrijk. Voor hem staat de praktische 
ondersteuning voorop. Voor hem is het belangrijk dat de praktische zaken goed 
geregeld worden, dat hij weet waar hij wat dat betreft aan toe is. 
 
De rol van de ondersteuner… 
 
Veel cliënten geven aan dat ze van hun ondersteuner “iets” verwachten, als het gaat 
om het bespreekbaar maken van het verleden, en van de emoties die een rol spelen 
bij het verlies aan mogelijkheden. Van de medewerker wordt verwacht dat hij of zij 
“open” staat voor zo’n gesprek, dat de cliënt met zijn emoties bij de ondersteuner 
terecht kan. 
 
Eén van de stellingen luidde als volgt: “één keer in de maand zou je met een 
ondersteuners over je verleden moeten kunnen praten.” Maar dat ging de meeste 
cliënten toch iets te ver. De ervaring leert dat het verleden (en het besef van verlies) 
op onverwachte momenten plotseling weer belangrijk kan worden. Bijvoorbeeld 
omdat er in het heden iets gebeurt, dat een herinnering bij je oproept. Juist op die 
momenten is het belangrijk dat er tijd vrijgemaakt wordt om over het verleden te 
spreken. Met een vaste afspraak kom je er dus niet. 
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Toch is het ook belangrijk dat dit belangrijke onderwerp niet onderbelicht blijft, 
bijvoorbeeld omdat een cliënt er niet toe komt om hier tijd voor te vragen. De meeste 
cliënten konden zich uiteindelijk vinden in de volgende oplossing: medewerkers 
moeten dit onderwerp altijd in het achterhoofd houden. Als een cliënt er zelf niet mee 
komt, dan is het goed als een ondersteuner dit onderwerp ter sprake breng. Het is 
uiteindelijk aan de cliënt om te beoordelen of hij/zij daar wel of niet behoefte aan 
heeft. 
 
Open staan voor het gesprek over het verleden, en het ervaren van verlies, is dus 
erg belangrijk. Maar eigenlijk wordt er méér verwacht van een ondersteuner. Nog 
belangrijker is het volgende: dat een ondersteuner de cliënt kan “aanvoelen”. Dat een 
cliënt niet altijd alles hoeft te vertellen, dat een medewerker hem of haar dan toch 
nog begrijpt…  
 
Een cliënt verwoordde het zo: “In je hoofd is het soms zo chaotisch, dat je soms niet 
meer weet wat je moet vragen.” Als dat het geval is ( en dat is bij veel cliënten zo) 
dan is het dus heel belangrijk dat ondersteuners hun cliënt goed aanvoelen. Dat ze 
niet alleen reageren op wat er gezegd word, maar ook op wat ze zien, of aanvoelen. 
Een andere cliënt zei: “Juist bij NAH is het belangrijk dat de ondersteuner probeert 
om in je koppie te kijken!” 
 
Toch werd ook hier een kanttekening bij geplaatst. Eén cliënt vond dat ook de cliënt 
zelf hierin een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. “Als je behoefte hebt aan 
ondersteuning op dat vlak, dan moet je er ook zelf mee komen. Een ondersteuner 
kan niet altijd zien waar je als cliënt behoefte aan hebt…” 
 
Kortom: een ondersteuner moet niet alleen open staan voor een gesprek. Een 
ondersteuner moet ook een belangrijk onderwerp als het verleden, en het ervaren 
verlies, aan de orde kunnen stellen. Daarbij is het belangrijk dat een medewerker 
zich kan verplaatsen in de cliënt, dat de medewerker in staat is om in of mee te 
voelen. Maar als cliënt kun je ook een belangrijke rol spelen door dit belangrijke 
onderwerp zelf aan te kaarten. 
 
Tevreden over de geboden ondersteuning… 
 
Veel cliënten verwachten dus “iets” van hun ondersteuner: invoelen, open staan en 
aankaarten. Een belangrijke vraag bij dit alles was: hebben de cliënten het idee dat 
de ondersteuners voldoende tegemoet komen aan die wensen. Met andere woorden: 
waren de aanwezige cliënten tevreden met de ondersteuning die vanuit “de 
Mantelmeeuw” geboden wordt. 
 
Wanneer je alle reacties bij elkaar optelt, dan overheerst een duidelijk positief geluid. 
Veel cliënten gaven aan tevreden te zijn met de ondersteuning zoals ze die op dit 
moment krijgen. 
 
Veel cliënten gaven aan dat er volgens hen voldoende aandacht is voor het omgaan 
met emoties, voor het omgaan met het gevoel van gemis en verlies. Vooral waar 
cliënten contact hebben met meer dan één ondersteuner, lukt het om het eigen 
verhaal en de eigen emoties goed aan bod te laten komen binnen de ondersteuning. 
Veel cliënten maken dan een duidelijke keus: bij wie van de medewerkers voel ik mij 
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het meest vertrouwd, en kan ik het beste mijn verhaal doen…” Ook hebben veel 
cliënten het idee dat hun ondersteuner die ze hebben hen goed aanvoelt.  
 
Niet tevreden over de geboden ondersteuning… 
 
Toch was er ook een duidelijk ander geluid te horen. Een verhaal dat duidelijk maakt 
dat niet alle cliënten tevreden zijn. Eén cliënt was erg uitgesproken in haar oordeel. 
Deze cliënt benadrukte in haar verhaal juist het gemis aan voldoende emotionele 
ondersteuning.  
 
Zij gaf aan dat zij behoefte heeft aan meer aandacht voor dat onderwerp. Haar 
ervaring is dat de praktische ondersteuning wel wordt opgepakt. Maar het gegeven 
dat je die ondersteuning nu nodig hebt, waar dat vroeger (voor het ontstaan van het 
letsel) niet nodig was, blijft onbesproken. Terwijl nu juist dat gegeven, die 
verandering, zo pijnlijk is voor haar.  
 
Over die verandering, over dat verlies, zou ze graag willen praten; over de boosheid 
en de pijn die ze voelt. Ze zou willen dat haar ondersteuner daar meer tijd voor zou 
vrij maken. Dat haar ondersteuner tijdens de praktische ondersteuning daar even stil 
bij zou staan.  
 
Wanneer haar ondersteuner op zo’n moment met een goede vraag zou komen, dan 
zou dat ruimte creëren voor een goed gesprek. Door het stellen van de juiste vragen, 
zou het daardoor mogelijk worden om samen tot de essentie te komen. Dat gebeurt 
nu niet, en dat wordt door deze cliënt ervaren als een gemis. 
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De tweede ontmoetingsdag: 19 maart 2011. 
 
De tweede ontmoetingsdag was verdeeld in twee gedeeltes. Tijdens het eerste 
gedeelte stond het eigen verhaal centraal. Cliënten kregen de gelegenheid om het 
eigen levensverhaal te vertellen; wat hadden zij meegemaakt, en welke emoties 
hebben door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld. De gelegenheid om dat 
eigen verhaal te kunnen vertellen, werd door veel cliënten erg gewaardeerd. En het 
bood voor de aanwezige medewerkers veel stof om over na te denken. In die zin was 
dit gedeelte van de ontmoetingsdag dan ook een groot succes. Tegelijkertijd werd 
duidelijk dat al die verhalen ook heel erg persoonlijk zijn: het is eigenlijk onmogelijk 
om daar een goede weergave van te maken.  
 
Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst, stonden twee voorstellen centraal. 
Twee voorstellen die tijdens de eerste bijeenkomst ter sprake waren gekomen. Deze 
twee voorstellen luidden: 
1. Laten we dit soort ontmoetingsdagen vaker organiseren, en 
2. Laten we praktische oplossingen, die individuele cliënten voor zichzelf bedacht 

hebben, bundelen, en verspreiden onder alle cliënten van “de Mantelmeeuw”.  
 
Vooral het eerste voorstel is uitgebreid besproken. De reacties waren uitsluitend 
positief: voor alle cliënten was dat een heel goed voorstel. Over de wijze waarop 
dergelijke ontmoetingsdagen georganiseerd zouden kunnen worden, daarover 
werden wél verschillende meningen gegeven. Toch is daarin wel een algemene lijn 
te ontdekken: 
■ Veel cliënten denken aan een frequentie van vier ontmoetingsdagen per jaar. 
■ Ondersteuning vanuit de MEE of medewerkers van “de Mantelmeeuw” wordt wel 

heel erg op prijs gesteld. Dergelijke ondersteuning is belangrijk om de gesprekken 
in goede banen te leiden. 

■ Naast ontmoetingsdagen waarin het gesprek centraal staat, wordt er ook gedacht 
aan ontmoetingsdagen met een wat andere inhoud: een dag waarin het 
ondernemen van een activiteit centraal staat. (Bijvoorbeeld samen lunchen, 
museum bezoek, een sportdag.) 

■ Opgemerkt wordt dat een vorm van samenwerking met Cerebraal nuttig zou 
kunnen zijn. Cerebraal organiseert regelmatig een NAH café. Het NAH café heeft 
duidelijke overeenkomsten met de ontmoetingsdagen zoals die nu vanuit onze 
commissie georganiseerd zijn. 

 
Ook het tweede voorstel kreeg veel instemming. Maar verder is dit voorstel 
nauwelijks besproken. 
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Samenvatting en conclusies.  
 
Met het organiseren van de twee ontmoetingsdagen, heeft “de commissie emoties en 
NAH” haar taakafgerond. Er is nagedacht over het belang van het ondersteunen van 
cliënten met NAH in het omgaan met hun emoties; met emoties die samenhangen 
met het verlies aan mogelijkheden dat centraal staat bij niet aangeboren 
hersenletsel. 
 
Aandacht binnen de ondersteuning. 
 
Duidelijk is geworden dat het voor veel cliënten belangrijk is, dat er vanuit de 
ondersteuning belangstelling is voor die emoties. Concreet betekent dat, dat 
ondersteuners open moeten staan voor het gesprek over deze emoties. En dat ze 
het onderwerp zelf ter sprake moeten brengen, als een cliënt er niet toe komt om dat 
uit zichzelf te doen. Uiteindelijk is het natuurlijk de cliënt zelf die bepaalt of dit 
onderwerp uiteindelijk aan bod moet komen: niet alle cliënten hebben de behoefte 
om uitgebreid over dit onderwerp te praten. Voor sommige cliënten telt het hier en nu 
of de toekomst veel zwaarder. 
 
Daarnaast is het van belang dat ondersteuners niet alleen open staan voor een 
gesprek, maar dat ze zich ook proberen te verplaatsten in de cliënt. Dat ze proberen 
om de cliënt ook goed aan te voelen. Dat ze proberen om “in het koppie van de 
cliënt” te kijken. Want… “In je hoofd is het soms zo chaotisch, dat je soms niet meer 
weet wat je moet vragen.” 
 
Veel cliënten zijn tevreden over de ondersteuning die ze nu krijgen. Maar niet alle 
cliënten zijn tevreden: één cliënt maakt duidelijk dat ze de ondersteuning die ze nu 
krijgt onvoldoende te vinden. Dat maakt het meteen ook duidelijk, dat het belangrijk 
is dat alle ondersteuners alert zijn en blijven. Medewerkers moeten goed luisteren 
naar de cliënt. Maar daar komt nog een stukje bij: het gaat ook om aanvoelen. Dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, en het zal niet altijd lukken. Maar het onderwerp 
“emoties” moet ergens in het achterhoofd zitten van elke medewerker. 
 
Een ondersteuningsplan waarin expliciet aandacht gevraagd wordt voor de 
emotionele beleving van de cliënt, zou hierbij goed kunnen helpen. Daarom is het 
goed dat de ondersteuningsplan systematiek van “de Mantelmeeuw” is aangepast op 
dit punt. 
 
Maar ook vanuit organisatie zelf (cluster De Mantelmeeuw) mag een bijdrage 
verwacht worden. Bijvoorbeeld door ervoor  te zorgen dat dit belangrijke onderwerp 
op de een of andere manier meegenomen wordt in de (bij)scholing van de 
medewerkers. Om die reden stelt de commissie voor, dat de interne cursus die is 
ontwikkeld vanuit “de Mantelmeeuw” op dit punt aangepast wordt. Eén van de 
cursusdagen zou exclusief besteed moeten worden aan het effect van niet 
aangeboren hersenletsel, op het emotioneel functioneren van de cliënt. 
 
Het organiseren van ontmoetingsdagen. 
 
Verder is duidelijk geworden dat het organiseren van “ontmoetingsdagen”, tenminste 
voor een deel van de cliënten van “de Mantelmeeuw”, in een behoefte voorzien. Veel 
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cliënten vonden het prettig om met elkaar in gesprek te gaan. De ontmoetingsdagen 
werden als heel erg prettig en zinvol ervaren. De deelnemers aan de 
ontmoetingsdagen waren dan ook unaniem in hun oordeel: dergelijke 
ontmoetingsdagen waren voor herhaling vatbaar. 
 
Vandaar dat wij willen voorstellen om werk te maken van deze ontmoetingsdagen. 
Deze ontmoetingsdagen voorzien in een duidelijke behoefte van de cliënten. Maar er 
is nóg een reden om te pleiten voor het organiseren van dergelijke dagen. Het geeft 
cliënten en medewerkers de kans om in alle rust en openheid, met elkaar in gesprek 
te gaan. Dat alleen al kan het wederzijds begrip versterken. 
 
Het zou goed zijn als vanuit “de Mantelmeeuw” jaarlijks een aantal van dergelijke 
ontmoetingsdagen georganiseerd zouden kunnen worden. Daarbij is het wel zinvol 
om rekening te houden met (en indien mogelijk aansluiting te zoeken bij) het NAH 
café dat maandelijks in Alkmaar georganiseerd wordt vanuit de vereniging Cerebraal. 
De commissie stelt dan ook voor om vanuit “de Mantelmeeuw” contact te zoeken met 
de werkgroep van cerebraal, die het NAH café in Alkmaar organiseert. 
 
Wellicht is het mogelijk om binnen het programma van Cerebraal, ruimte te creëren 
voor twee ontmoetingsdagen die georganiseerd worden vanuit “de Mantelmeeuw”. 
De leden van Cerebraal zouden dan óók gebruik kunnen maken van deze 
ontmoetingsdagen; óók wanneer zij géén cliënt zijn van “de Mantelmeeuw”. Wel is 
van belang dat tijdens deze ontmoetingsdagen verschillende medewerkers van “de 
Mantelmeeuw” een rol zouden kunnen spelen als gespreksleider en verslaglegger. 
 
De twee ontmoetingsdagen zouden georganiseerd kunnen worden door een kleine 
commissie, bestaande uit maximaal twee leden van de cliëntenraad, maximaal twee 
medewerkers, mogelijk één vertegenwoordiger van de werkgroep van Cerebraal, en 
één a twee cliënten van “de Mantelmeeuw.” 
 
Het bundelen van praktische oplossingen van cliënten. 
 
Tot slot nog een laatste opmerking over het bij elkaar brengen en verspreiden van 
praktische oplossingen voor problemen. Oplossingen die door individuele cliënten, 
voor de eigen situatie bedacht zijn. Door dergelijke oplossingen bij elkaar te brengen, 
en te verspreiden, is het mogelijk dat cliënten ook van elkaar “leren”. Binnen de 
ontmoetingsdagen was er onvoldoende tijd om hier verder over na te denken. En ook 
de commissie heeft nog geen concrete ideeën over hoe een dergelijke bundeling tot 
stand gebracht zou kunnen worden. Wij vragen “de Mantelmeeuw” dan ook verder 
na te denken over deze wens. Mogelijk kunnen in samenwerking met de cliëntenraad 
concrete voorstellen gedaan worden. 
 
Tot zover deze eindrapportage. We besluiten met de opmerking dat de commissie 
met veel plezier, en in een goede onderlinge verstandhouding, aan de uitvoering van 
haar opdracht gewerkt heeft. We hopen dat ons advies een bijdrage kan leveren aan 
het verder versterken van de ondersteuning, zoals die vanuit het cluster geboden 
wordt. 
 


