Clubhuis Kennis Centrum (CKC)
Het Clubhuis Kennis Centrum is bedoeld om informatie te bieden aan andere Clubhuizen
in Nederland over het Clubhuis model. Verschillende mensen kunnen materiaal
aanbieden om te delen met andere Clubhuizen.
In het Clubhuismodel zijn verschillende programma's actief die samen een Clubhuis
vormen. We proberen de verschillende programma's zo veel mogelijk laagdrempelig te
houden zodat iedereen kan meedoen. Voor mensen die meer uitdaging nodig hebben
kunnen grotere taken op zich nemen.
Het Clubhuismodel is bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond om weer
te participeren in de samenleving en weer terug te keren in de samenleving indien
mogelijk.

Afdelingen (units)
In het Clubhuis kunnen er verschillende afdelingen ontstaan. Er zijn een
aantal afdelingen in het Clubhuis die elk Clubhuis heeft. Deze afdelingen
vormen de basis van een Clubhuis. Er is weleens een vergelijking gemaakt
tussen een Clubhuis en een vliegtuig. Je kan een groot vliegtuig hebben
met alles er op en er aan en een klein vliegtuig. Het is nog steeds een
Clubhuis.
De essentiele units voor een Clubhuis zijn: Bar, receptie en administratie.
De Bar
Je hebt een inloop nodig waar mensen tot rust kunnen komen en als eerste kennis
kunnen maken met het Clubhuis. Dit is de functie van de bar. Hier kunnen informele
gesprekken plaatsvinden en er is de mogelijkheid om te drinken.
De receptie
De receptie is een belangrijk onderdeel omdat er bij gehouden wordt wie er gebruik
maakt van het Clubhuis en of mensen aanwezig zijn. Zonder de receptie is het niet
mogelijk om bijvoorbeeld een out reach programma te handhaven. Een andere
belangrijke taak is dat er een vaste persoon is die nieuwe mensen de weg kunnen
wijzen in een Clubhuis.
Administratie
Je hebt altijd te maken met gegevens de verwerkt moeten worden. Dit kan een
Clubhuis ideaal zelf doen. Bonnetjes kunnen verwerkt worden door de administratie.
Deze unit wordt belangrijker naarmate een Clubhuis groter wordt.
Restaurant
Dit is geen essentiële afdeling maar wordt wel veel gebruikt. Mensen kunnen leren
koken en het schoonhouden van een keuken. Andere mensen kunnen weer hiervan
profiteren en het blijkt dat gezamenlijk eten mensen met elkaar verbindt.
Overige Afdelingen
De overige afdeling kan je makkelijk toevoegen en verwijderen. Dit hangt af van je
Clubleden en land waar je aanwezig bent. Zo is er een Clubhuis in Afrika die hun eigen
eten verbouwt want hier is veel behoefte aan. Zo heb je Clubhuizen die meer gericht
zijn op Creativiteit of hebben een sport programma, andere Clubhuizen zijn weer meer
gericht op tuinieren. Zo kan je een Clubhuis aanpassen bij de Clubleden die aanwezig
zijn

Out Reach Program
Het kan gebeuren dat een Clublid lange tijd wegblijft. Dit kan verschillende dingen
betekenen. Als we van de meest positieve situatie uitgaan dan heeft een Clublid geen
Clubhuis meer nodig. Vaak is het zo dat er problemen zijn: thuis, op het Clubhuis of in
de psyche. Dan is het goed om contact te zoeken en te vragen waarom een Clublid niet
meer op een Clubhuis komt. Hiervoor is het Out Reach Programma bedoeld. Er wordt na
een bepaalde tijd contact opgenomen met een Clublid en gevraagd waarom hij of zij
niet meer komt. Een ander belangrijk probleem wat je oplost is als Clubleden in een
isolement raken.
Wanneer een Clublid niet meer wil komen dan wordt er gevraagd wat de rede is waarom
hij of zij niet wil komen. Zo kan je in kaart brengen hoe lang Clubleden blijven en
waardoor de drop outs komen. Op deze manier kun je een vinger aan de pols houden of
het Clubhuis goed draait en krijg je inzichten waar de knelpunten zitten binnen jouw
Clubhuis.

Besluitvorming
Elk Clubhuis heeft een Clubhuisvergadering. Dit is een belangrijk aspect van
het Clubhuis. Het is een manier om besluiten te nemen maar het is ook een
manier om mensen bij het Clubhuis te betrekken. Het heeft een duidelijke
empowerment werking omdat Clubleden letterlijk de power krijgen om te
beslissen.
De Clubleden worden gevraagd of ze aanwezig willen zijn bij de Clubhuisvergadering.
Wanneer iedereen aanwezig is wordt er de punten besproken die op de agenda staan.
De punten worden volgens het consensus model besloten. Dit model zorgt ervoor dat
niemand over elkaars grenzen heen kan gaan.
Het gebeurt wel eens dat het consensus model er voor zorgt dat er geen besluit wordt
genomen. Zo is er een situatie geweest dat men een half jaar lang over 1 punt heeft
vergaderd totdat er een besluit werd genomen, dit was over het onderwerp of mensen
in het rokershok mochten roken of buiten. Dit heeft er voor gezorgd dat het een lange
tijd geduurd heeft voordat er een besluit werd genomen, en in de tussentijd werden er
allerlei acties ondernomen. De uiteindelijke uitkomst was dat het rokershok een
bibliotheek werd en dat de rokers een cursus Stoppen Met Roken krijgen. Het duurde
lang maar er zijn nu geen scheve gezichten meer in het consensus model.
Grotere Clubhuizen hebben naast de clubhuisvergadering ook Afdelingvergaderingen
(unitmeetings). Hier worden zaken besproken die alleen de mensen van de
desbetreffende afdeling aangaan. De vergaderingen hier verlopen ook volgens het
consensus model.

Lidmaatschap
We noemen mensen Clubleden omdat dit volgens ons het stigma ontmoedigt. Het idee is
dat mensen een zo een normaal mogelijk leven kunnen opbouwen. Een Clublid hoeft
geen therapieën te ondergaan op een Clubhuis, dit wordt gezien als taak van het
ziekenhuis.
Een Clublid wordt verwelkomt door andere Clubleden (taak van receptie). Hij moet zich
inschrijven en zeggen hoe laat hij aanwezig is op het Clubhuis en wanneer hij weggaat.
Een Clublid mag net zolang Clublid blijven als hij zelf wil. Alleen als er een gevaarlijke
situatie ontstaat mag een Clublid geweigerd worden of dat er geen geld is voor een
Clublid.
Clubleden werken zij aan zij om het Clubhuis draaiende te houden samen met de staf.
Clubleden en Stafleden zijn gelijkwaardig aan elkaar. Daarom hebben Clubleden
toegang tot alle ruimtes en vergaderingen. Er zijn geen ruimtes of vergaderingen voor
alleen Clubleden of Stafleden.
Clubleden hebben ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de bar. De bar is vaak
de eerste stap in een clubhuis. Hier is de mogelijkheid tot rust te komen.

Taakverdeling
In het Clubhuis is het belangrijk dat iedereen kan meedoen met de werk
georiënteerde dag. We hebben een werk georiënteerde dag omdat we zo de
gezonde kant aanspreken van mensen en niet hun zieke kant. Er zijn
verschillende afdelingen waar mensen kunnen werken. Om ervoor te zorgen
dat iedereen mee kan doen wordt er gebruik gemaakt van het bord.
Het bord is de ideale manier om een grote taak van een afdeling op te splitsen in kleinere
taken. Deze kleinere taken zijn hierdoor laagdrempeliger. Een ander voordeel is dat niet
iedereen een vaste taak hoeft te hebben. De Clubleden kunnen wisselen van taak en zo ook
andere vaardigheden opdoen. Dit zou niet mogelijk zijn bij een vaste taak. Als een Clublid
er behoefte aanheeft kan hij of zij een vaste taak op zich nemen, maar dat hoeft niet.
Je moet je voorstellen je hebt taken die op een dag gedaan moeten worden die op het bord
staan. Er zijn mensen die vast op een afdeling werken. Er zijn ook mensen die af en toe
komen opdagen en die een taak op zich willen nemen Vervolgens kunnen mensen hun naam
achter de taak zetten en vervolgens de taak uitvoeren. Mensen die vast werken op een
afdeling kunnen langzamerhand grotere taken op zich nemen en groeien op de afdeling.
Mensen die op het Clubhuis werken, werken vrijwillig basis op een afdeling. Ook mogen ze
zelf kiezen of ze in de keuken, administratie of bar gaan werken. Alles gaat in overleg met
het Clublid. Ik wil benadrukken dat er geen dwang mag zijn bij werkzaamheden. Vaak is het
zo dat Clubleden die net binnen komen niet willen werken. Maar de truc is dat het
aanstekelijk werkt. Als je mensen om je heen bezig ziet en jij zit je krantje te lezen in de
bar, zal het waarschijnlijk begingen te kriebelen. Wat je wel mag doen is dingen aanbieden
en mensen verleiden om een taak te gaan doen.

TE Transitional Employment (werk)
Het TE (Transitionail Employment) is bedoeld als eerste opstap naar werk.
Dit is de ideale manier om kennis te maken met betaald werk buiten het
Clubhuis voor Clubleden en werkgevers.
De TE werkplek is een gedeelde werkplek. De werkplek wordt om het half jaar een
Clublid vervangen door een ander Clublid. Dit is een aparte afdeling binnen het
Clubhuis. Clubleden kunnen zich inschrijven voor een TE werkplek. Het belangrijkst
argument om iemand te plaatsen op een TE werkplek is dat de persoon wil werken.
Wanneer iemand geplaatst is moet hij of zij wachten totdat er plek is op de TE
Werkplek.
Wanneer iemand geselecteerd is voor een werkplek krijgt de persoon training op het
Clubhuis door Clubleden of Stafleden van het Clubhuis.
Daarna gaat het Clublid naar de werkplek. Hier krijgt het Clublid door een staflid of
ander Clublid nog training op de werkplek. Daarna wordt het periodiek gepolst of het
goed gaat met het Clublid. Wanneer het niet goed gaat en de persoon kan niet meer op
zijn of haar werk verschijnen wordt het Clublid vervangen door een ander Clublid en als
dat niet kan door een Staflid. Zo staat het Clubhuis garant dat er altijd iemand
aanwezig is.
Na deze periode komt er een ander Clublid die gaat werken op de TE werkplek.
Voordelen voor Clubleden
Clubleden kunnen werkzaamheden leren en werkervaring opdoen buiten het Clubhuis.
Omdat het betaald arbeid is geeft het een gevoel voor eigenwaarde. Door de ervaring
kan het Clublid makkelijk groeien en went het Clublid aan een arbeidsmatige omgeving.
Voordelen voor Werkgever
De werkgever hoeft geen mensen in te werken want dat doet het Clubhuis. De
werkgever hoeft ook niet bang te zijn voor uitval want als iemand uitvalt wordt hij of
zij vervangen door een ander Clublid.

SE Supported Employment (werk)
SE (Supported Employment) is de volgende stap na TE (Trainsionail
Employment). Je hoeft niet alle stappen te doorlopen. Het kan best zijn
dat een Clublid in 1 keer SE gaat doen. Dit gaat om een betaald baan.
Bij SE krijg je wel support van het Clubhuis. Een eventuele training behoord tot de
mogelijkheden van ondersteuning door het Clubhuis. De baan kan voor onbepaalde tijd
worden uitgevoerd. Tijdens de periode dat het Clublid werkt heeft het Clublid nog
steeds de mogelijkheid om gebruik te maken van het Clubhuis.
Voordelen voor het Clublid
Het Clublid kan ondersteuning krijgen van het Clubhuis zoals advies en training. Hij
raakt de band met het Clubhuis niet kwijt hierdoor hoeft het Clublid niet opnieuw te
beginnen met een netwerk op te bouwen.
Voordelen voor Werkgever
De werkgever hoeft niet noodzakelijk problemen die zich voordoen alleen met het
Clublid op te lossen en kan inzichten en oplossingen krijgen van het Clubhuis.

IE Independent Employment (werk)
IE (Independent Employment) betekent dat je je werk doet los van het Clubhuis. Je mag
als Clublid nog steeds op het Clubhuis komen maar je doet je werk zelfstandig en
zonder ondersteuning.

Kijk voor meer informatie op www.clubhuiskennscentrum.nl

