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Roos voor de categorie Professionals Volwassenen
In de categorie is Professionals Volwassenen is de winnaar:

Harry Lokate
Vier teamleiders hebben de heer Lokate voorgedragen. In hun voordracht stond onder andere
het volgende:
Harry is ruim dertig jaar actief als huismeester voor GGZ-patiënten bij Dimence en zijn
rechtsvoorgangers. Hij is een bijzondere, betrokken collega met een groot hart voor de
patiënten. Hij heeft veel kennis opgedaan in de loop der jaren en weet erg goed hoe patiënten
te motiveren en wint daarmee vertrouwen. Op zijn beurt eist Harry ook respect op. Hij creëert
daarmee een gelijkwaardige verhouding waardoor patiënten zich weer een medemens gaan
voelen. Voor Harry is dit de normaalste zaak van de wereld: ‘We zijn allemaal maar mensen’.
Harry betrekt bijvoorbeeld patiënten bij klusjes in en rondom de kliniek aan de Eerdelaan in
Zwolle. Hij schat erg goed in wat bij hen past en wat zij aankunnen. Ze horen er weer bij en
bloeien op. Harry gaat zelf op zoek als een patiënt wegloopt en brengt hem terug naar de
afdeling. Dit allemaal in goede harmonie. De patiënt voelt zich begrepen en gesteund.
Harry is een sociaal wonder, kent mensen, maakt de nodige verbindingen en lost de
problemen daadwerkelijk op. Hij levert hiermee een grote bijdrage aan het herstel van
patiënten. Hij haalt de maatschappij als het ware naar binnen waardoor de patiënt de
verbinding behoudt met de gewone dagelijkse dingen zoals tuinieren of een praatje met de
buurman.
Harry betrekt ook regelmatig de buurtbewoners. Hij gaat met hen persoonlijk in gesprek of
vraagt simpelweg of bijvoorbeeld de radio van de bouwvakkers wat zachter kan. Hij legt ook
aan hen uit waarom dit nodig is. Dit werkt sterk destigmatiserend. Zeker op de locatie aan de
Eerdelaan, midden in een grote, jonge woonwijk in Zwolle. Op kleine schaal zorgt hij zo voor
begrip voor de patiënten en dat is al die jaren uitgegroeid tot een enorme olievlek. Deze
huismeester zorgt persoonlijk voor integratie. Harry is een belangrijke ambassadeur voor de
patiënten. Zijn betrokkenheid en kennis zijn van grote toegevoegde waarde op het welzijn van
de patiënten.
Als iemand de Roos van Elisabeth verdient, dan is hij het wel. Harry is een voorbeeld voor ons
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allemaal. Niet alleen bij Dimence maar voor de hele maatschappij.
De jury vindt dit een mooi verhaal. De heer Lokate heeft een belangrijk aandeel in het kweken
van begrip bij de buurtbewoners voor de psychiatrische patiënten in de kliniek. Hij hoeft dat
als huismeester niet te doen. Hij doet veel meer dat wat je van een huismeester mag
verwachten en doet dat al 36 jaar.
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