Stageverslag week 15
Maandag 8 april
Ik loop tegen elf uur binnen, op advies van mijn stagebegeleidster S.; de vergadering bijwonen heeft voor
mij immers geen zin meer met nog maar één dag te gaan voor ik stop met mijn stage bij het Herstelbureau.
Boven tref ik mijn vrouwelijke collega A., die al meerdere weken herstellend is van haar ziekte. Ik heb haar
nog niet eerder op kantoor gezien maar ik heb haar wel eerder kort ontmoet tijdens de nieuwjaarsborrel
van HVO-Querido in de kantine van “Roei- en Zeilvereniging De Amstel”. Een enthousiaste schat van een
vrouw, begin 30, met een hart voor iedereen. Er is vrolijkheid en iedereen op kantoor is blij haar weer te
zien, en ook blij omdat ze de energie weer heeft om naar kantoor te komen en daarvoor de steile, smalle
trap naar de derde verdieping te beklimmen. Ze heeft taart meegebracht om het te vieren. Op verzoek
vertelt ze hoe het met haar is, heel openhartig, een indrukwekkend verhaal. Ze zorgt dat ze haar grenzen
bewaakt en dat ze niet te lang blijft.
Tijdens de lunchpauze vraagt collega R. me of ik over mijn
vertrek en mijn nieuwe baan een stukje wil schrijven voor De
Vrijbrief, de eigen nieuwsbrief van het Herstelbureau.
Uiteraard. Het is wel kort dag, het moet liefst dinsdag klaar
zijn. In de pauze maak ik een aanzet.
’s Middags geven collega’s A. en S. de derde WRAP. We gaan
aan de slag met het Ondersteunend document.
We krijgen een knip-uit-tijdschriften-passende-teksten-enbeelden-opdracht, zoals we ook regelmatig tijdens de
opleiding moesten doen. We mochten er ook zelf iets bij
schrijven. We kregen er vijf minuten voor. Het hoefde niet
uitputtend te zijn. Zie de afbeelding hiernaast.
Hoewel ik volgende week officieel geen stagiair meer ben,
mag ik de WRAP toch afmaken bij het Herstelbureau, wat ik
super tof en sympathiek vind.
Dinsdag 9 april
Howie-dag. Overleg met O.H., projectleider ervaringsdeskundigheid bij Howie the Harp. Dit omdat een
klasgenoot en ik woensdag 16 april een korte voordracht gaan houden voor de voor de agendacommissie
van het UWV in Amsterdam. Die bestaat uit zo’n 20 mensen. Ongeveer de grootte van ons Howie-klasje. Er
is geen PPT (ook niet nodig wat mij betreft) en geen microfoon (ook niet nodig voor zo’n kleine groep).
Briefing:
 Hoe speelt Howie een rol in je ontwikkeling?
 Hoe heeft HtH bijgedragen aan je herstel
 Wat heeft Howie je gebracht?
 Wat vraagt Howie van je?
 Hoe kijk je naar de toekomst m.b.t. kans op werk?
 Waarom zou je Howie aanbevelen aan potentiële deelnemers
Het schema is superstrak. We hebben ieder zo’n vijf minuten om ons verhaal te doen. Ik heb er wel
vertrouwen in. Bij Howie hebben we hierin geoefend.

’s Avonds schrijf en verstuur ik mijn stukje voor de Vrijbrief, met een fotootje erbij.
Woensdag 10 april
Laatste stagedag. Ik reis naar station Sloterdijk, stap daar over op de metro naar station Heemstedestraat en
loop langs het water naar de Delflandlaan 220, waar Centrum De Tour zit. Daar arriveer ik om 9:35 uur,
royaal te vroeg. Vrijwilliger PE is er al, S. arriveert enige tijd later.
Om half elf start de groep. Ik vertel dat ik er voor de laatste keer bij ben; hoewel de groepsleden met nog
maar twee keer eerder heb gezien, reageert iedereen heel enthousiast en ze feliciteren me, zulke lieve
mensen. PE had een thema bedacht: Je grenzen bewaken. Bleek een gouden idee. Iedereen had daar wel
moeite mee en er werden voorbeelden verteld van keren dat het fout ging maar ook dat het goed ging. In
samenspraak met de deelnemers werd besloten om het thema de volgende keer wéér te behandelen.
Ik bereidde me al voor om naar het Herstelbureau te gaan voor de WRAP-opfrisgroep, net als S.. Maar ze zei
dat ik wel naar huis kon gaan omdat nog niemand zich daarvoor had gemeld, en dat er waarschijnlijk niet
veel te doen viel. Dat voelde een beetje abrupt en ik moest even schakelen. De sleutels van het
Herstelbureau had ik dus niet meer nodig en dus leverde ik ze met een klein weemoedje weer in bij S. Echt
een afsluithandeling.
En zo nam ik de metro van station
Heemstedestraat weer terug naar Sloterdijk
en vandaar nam ik de trein naar mijn
woonplaats. Van S. zelf nam ik geen afscheid.
Haar zie ik nog, in ieder geval zolang ik de
WRAP doe.
Daarmee eindigen mijn dagelijkse verslagen
van mijn ervaringen bij het Herstelbureau.
Vanaf nu zal ik dus, zolang de WRAP nog duurt,
heel summier verslag doen van die
cursusmiddagen.
Mijn laatste stageweek bij het Herstelbureau al
weer… Deelnemen aan de ochtendvergadering
heeft weinig zin. Er is een hartelijk en warm weerzien met een herstellende collega, die helaas voorlopig
nog niet aan de slag kan en ik krijg het verzoek om een stukje te schrijven voor De Vrijbrief, de Nieuwsbrief
van het Herstelbureau. Ik volg de derde les over de WRAP en ik mag de cyclus afmaken, ook al ben ik dan
vanaf volgende week werkzaam bij GGZ-NHN. Super fideel! Op woensdag neem ik afscheid van de Tourgroep.

