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Roos voor de categorie vrijwilligers 

 

 

Jeanne Kok 
 

Mevrouw Kok is sinds lange tijd aan het werk voor de belangenbehartiging van cliënten uit de 

GGZ. Ze is betrokken, intrinsiek gemotiveerd vanuit haar eigen cliëntpositie en is een scherpe 

observator als het gaat om de achterstandspositie van mensen uit de psychiatrie. 

 

Mevrouw Kok heeft de afgelopen jaren een snelle carrière gemaakt. Ze was lid van de 

cliëntenraad Noordwest Overijssel. Vanuit die positie en haar deelname aan het Partnerberaad 

Steenwijk van de RIBW Groep Overijssel, neemt ze deel aan de Wmo-raad in Steenwijkerland. 

Mevrouw Kok behartigt  daar de belangen van cliënten uit de psychiatrie. Niet altijd een 

gemakkelijke plek tussen – zoals degene schrijft die haar heeft aangemeld – ‘rasbestuurders 

en gewezen medici’. De taak wordt door haar met verve uitgevoerd: ze is bekend bij 

burgemeester en wethouders en menig ambtenaar kent haar volhardende mentaliteit om voor 

cliënten uit de GGZ het beste te willen. Ze neemt ook deel aan de bijeenkomsten van het 

Programma Aandacht voor Iedereen (AVI). Samen met collega-cliënten levert ze inspraak op 

de regionale notities rond Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Als lid van de 

centrale cliëntenraad van de RIBW Groep Overijssel zit ze in het dagelijks bestuur. En in 

diverse werkgroepen is ze een constructieve gesprekspartner van de raad van bestuur.  

 

Mevrouw Kok heeft verschillende motto’s in het werk. Sommige heeft ze in haar opvoeding 

meegekregen, andere in het werk in de ondernemingsraad van de drukkerij waar ze jaren 

heeft gewerkt. ‘Deurkrukken poetsen’ is zo’n bekende uitspraak van haar, waarbij ze haar 

netwerkcontacten onderhoudt, zowel binnen de RIBW als daarbuiten. ‘Inspraak zonder inzicht 

is een uitspraak zonder uitzicht’, is ook één van haar bekende slogans. 
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Mevrouw Kok leest zich in, verdiept zich in de materie en is bekend met het internet. De 

computer is sowieso geen onbekende voor haar, het verschaft haar voorsprong ten opzichte 

van anderen. Menige PowerPointpresentatie is al uit haar vingers gekomen.  

 

Dat mevrouw Kok deze positie heeft verworven getuigt van kracht. Hier is sprake van een 

levend voorbeeld van ‘herstel’ en het aanboren van talenten die zijn afgestoft. Er zijn 

momenten van terugslag, maar met goede hulp van het ‘thuisfront’, van collega-cliënten en 

begeleiders van de RIBW is er continuïteit in de GGZ-belangenbehartiging. 

 

Mevrouw Kok is heel actief in de Wmo-raad in Steenwijkerland. Het is een enorme opgave om 

het GGZ perspectief voor het voetlicht te (blijven) brengen. Dat is soms vechten tegen de 

bierkaai en vergt een behoorlijk  doorzettingsvermogen. Ze laat moed zien door haar 

vasthoudendheid.  

 

Na weging van de genomineerde vrijwilligers, zonder de anderen tekort te willen doen, is de 

jury tot het unanieme oordeel gekomen dat de winnaar in de categorie vrijwilligers dit jaar 

Jeanne Kok is voor met name haar vasthoudende rol in de Wmo-raad bij het voor de bühne 

brengen van het GGZ-cliëntenperspectief. Ze kan als voorbeeld dienen voor andere cliënten 

die van haar kunnen leren hoe je je rol in de Wmo-raad in kunt vullen. Kortom: Jeanne is een 

kei en verdient een Roos van Elisabeth. 

 

 


