
CIRCUS PA MEIJER

Om de medezeggenschap van mensen met een 

verstandelijke beperking te stimuleren, is binnen 

de GZ in 2008 een Werkgroep Cliëntenparticipatie 

van start gegaan. De werkgroep organiseert ver-

schillende activiteiten. Een bijzonder leuk project 

is een spiksplinternieuwe theatervoorstelling van 

en voor cliënten. In samenwerking met Stichting 

Formaat is de afgelopen maanden een stuk ont-

wikkeld waarin zij het onderwerp ‘opkomen voor 

jezelf’ op een speelse manier aan de orde stellen. 

Begin oktober vond de première plaats van ‘Circus 

Pa Meijer’. Het stuk zal nog diverse keren worden 

opgevoerd voor cliënten (GZ) van Pameijer.
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CIRCUS PA MEIJER



Studiedagen coaches

Sinds begin vorig jaar kent de organisatie een 

Werkgroep Cliëntenparticipatie GZ. De werkgroep 

wil mensen met een verstandelijke beperking 

zoveel mogelijk stimuleren om mee te praten over 

de dienstverlening van Pameijer en zaken die ze 

belangrijk vinden, met name in cliëntenraden. 

Om dit te bereiken worden allerlei activiteiten 

georganiseerd. Voor coaches van de cliëntenraden 

zijn dit jaar bijvoorbeeld enkele studiedagen 

gehouden waarop mensen konden deelnemen 

aan leerzame en inspirerende workshops. De 

eerste studiedag vond plaats in juni en zeer 

onlangs stond de tweede op de agenda. Aan 

deze bijeenkomst van 3 november zullen we de 

volgende keer nog aandacht besteden.

Circus Pa Meijer

Voor cliënten zelf is in samenwerking met 

Formaat - de werkplaats voor participatief drama 

aan de Westzeedijk - een ander, zeer geslaagd, 

project georganiseerd. Al vroeg ontstond het 

idee om met cliënten een toneelvoorstelling 

te ontwikkelen rond het thema ‘opkomen voor 

jezelf’. Samenwerking met Formaat, dat ervaring 

met veel doelgroepen heeft en borg staat voor 

prikkelende, ‘interactieve’ producties, lag daarbij 

voor de hand. Uiteindelijk resulteerde het overleg 

in een concrete afspraak. Belangstellende 

cliënten konden zich opgeven voor een auditie 

en werden ook gevraagd om zelf thema’s voor de 

voorstelling aan te dragen. Waar worstel jij mee 

en zou je graag beter mee om leren gaan? Met zes 

uitgekozen kandidaten – plus twee medewerkers 

– werd na de zomer hard gewerkt aan een stuk. 

De uitkomst was het spetterende ‘Circus Pa 

Meijer’, dat op 8 oktober zijn première beleefde 

in het theater van Formaat.

Voor een volle zaal met cliënten en enkele 

begeleiders en verwanten voerden de acteurs 

eerst een wervelende show op. In de voorstelling 

kwamen allerlei thema’s aan bod waar cliënten 

in de praktijk vaak tegenaan lopen. Te laat 

worden opgehaald door de taxi bijvoorbeeld; 

uitgescholden worden door voorbijgangers; ‘over 

het hoofd’ worden gezien door een begeleider; 

belazerd worden in een winkel; belaagd worden 

door een ‘enge buurman’ die aan je wil zitten… 

aan vervelende ervaringen hebben mensen met 

een beperking geen gebrek. Het knappe was dat 

het allemaal op een erg grappige manier werd 

gebracht, maar dat daarna uitvoerig en serieus 

met de mensen in de zaal werd gepraat over 

de voorstelling. Wie herkende een bepaalde 

situatie goed? Hoe zou je daar beter mee kunnen 

omgaan? Toeschouwers konden samen met 

acteurs een bepaalde scène ook overdoen om 

duidelijk te maken hoe het anders kon. Veel 

aanwezigen hadden vergelijkbare ervaringen 

en mengden zich enthousiast in de discussie. Er 

werden allerlei nuttige suggesties gedaan, die 

aan het eind werden samengevat in duidelijke 

stellingen waarover gestemd kon worden. Het 

belang van goed opkomen voor jezelf, bijvoor-

beeld ook in een cliëntenraad, werd al met al 

uitstekend onderstreept op deze avond.

Meer voorstellingen

Veel cliënten van Pameijer zullen nog in de 

gelegenheid zijn om de voorstelling bij te 

wonen. In totaal zal het stuk acht keer worden 

opgevoerd, verspreid over de regio’s. Er is gestart 

met de regio Noord. Belangstellenden kunnen 

het beste in de gaten houden waar en wanneer

de speeldata zijn – er staat in ieder geval op 

15 december ook een uitvoering gepland. 

Voor meer informatie kan men zich eventueel 

wenden tot leden van de werkgroep (onder andere 

Thijs Dekker en Els van Kooten). Aanmelden kan 

bij Marja Maljaars (marja.maljaars@pameijer.nl 

of tel 010 271 00 00).  Absoluut een aanrader!
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