
Verslag week 19

Maandag 6 mei

De hele dag stoomcursus voor nieuwe werknemers in de
Multimediazaal in Heerhugowaard (HHW). De ochtend wordt
gebruikt om te schetsen waar "we" als ervaringsdeskundigen bij de
GGZ vandaan komen; we waren toegevoegd als eenling aan
multidisciplinaire teams. De ED had daarin een lastige positie, werd
ook vaak niet gehoord. 
Sinds 2012 zijn we als ervaringsdeskundigen op drie plekken in
Herstelwerkplaatsen in Noord-Holland geconcentreerd: In 1)
Alkmaar; 2) Hoorn en 3) Schagen/Den Helder. Nu is "onze positie"
tenminste duidelijk; we werken als ED met elkaar samen op een
HWP. 

In de middag ging het over de HOI, de pilot in Hoorn en het
toenemende belang van de HOI, die ooit was bedacht om de
wachtlijsten te reduceren maar die als bijvangst gewoon zeer
effectief blijkt te zijn. Wat de HOI inhoudt, heb ik eerder beschreven
in mijn verslag van week 16.

[Op het plaatje het uitzicht vanaf de bovenste verdieping 
met de multimediaruimte van het GGZ-gebouw in HHW. 
Een vangnet, en: Escher-achtig] 

Dinsdag 7 mei...

...was een terugkomdag bij Howie the Harp in Amsterdam. Er was een herstelverhaal en er werd in twee 
verschillende groepjes tegelijkertijd een intervisie gedaan. 

Woensdag 8 mei

Begonnen met administratie en mail. H. liet weten dat het niet goed met haar ging. Het lijkt er dus op dat I. 
en ik dus de lotgenotengroep alleen moeten, zonder toeziend oog van H. H. gaf aan er vertrouwen in te 
hebben, en zelf had en heb ik dat ook. Tegen de tijd dat we naar de groep moeten, meldt H. zich echter al 
weer maar I. en ik leiden de groep even goed met zijn tweeën. Thema: prioriteiten stellen. Mooi thema; dit 
onderwerp slaat al heel snel terug op jezelf en dat bleek ook tijdens de sessie; menigeen kwam bij het 
prioriteiten zelf vaak op de tweede plaats, na bijvoorbeeld de kinderen. H. was na afloop heel tevreden over
ons; we wisten het groepsgesprek goed gaan de te houden, we vroegen goed door en we hadden gezorgd 
dat iedereen aan het woord kwam. 
Fijn voor H. om te weten want ze gaat binnenkort op vakantie en weet dat we haar kunnen vervangen.

H. laat de wandeling met de mensen van de kliniek aan mij en I. We kennen de routine en gaan akkoord. 
Vanaf de start spreekt een deelneemster me aan op het geloof.1 Het verrast me maar: geen probleem. We 
hebben een prettig gesprek. Later, op donderdag tijdens de intervisie, is er kritiek op het gegeven dat H. ons
met het groepje heeft laten wandelen; wisten I. en ik wel wat we moesten doen, mocht er iemand 
wegrennen of amok maken? Nee dus. Hadden we het nummer van de kliniek in onze telefoon voor het 

1 Voor mij nieuw, het is niet de vrouw voor wie ik een Bijbel ga regelen want ik merk wel dat dat door de collega’s van de kliniek 
niet wordt opgepakt.
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geval dát? Ik niet. Hadden we een afspraak wie er achteraan zou gaan, als er iemand wegliep? Niet echt. Ik 
zette dus meteen het nummer van de kliniek in mijn werktelefoon.  

In de middag is er weer mindfulness, ook met H. Nu zijn we met zijn zessen in de groep. H. begin er slag van 
te krijgen en brengt al veel meer rust in haar begeleiding, waardoor de bijeenkomst langer duurt dan de 
eerste twee keren. Alleen maar prima. Ik doezel weer heerlijk weg, heb het kennelijk nodig. Ik praat nog 
even na met een jongen/man, die als blanke jongen met autisme is opgegroeid in Zuid-Afrika. Hij heeft een 
behoorlijk ingewikkeld verhaal, waarin onbegrip, medicatie en repressie, straf en extreem autoritair gedrag 
een rol spelen. Het is een wonder dat hij is waar hij is. 

Na afloop verneem ik van I. dat ze meedraait in de Zelfbeeldgroep omdat die groep, zoals alle groepen, door
twee collega’s wordt gegeven en één van hen kan er niet bij zijn. Ik wist niet dat dit speelde. Ze hoorde er 
van en heeft e.e.a. besproken met H. en toen voelde ik mij niet gekend in dit alles en dus eerlijk gezegd 
gepasseerd. Dat heeft te maken met het feit dat ook ik als nieuwkomer werk- en groepservaring op wil doen
en dat we uiteindelijk allemaal onze eigen winkeltjes moeten gaan beheren - met een collega.

Overigens appte I. me nog een opdracht die we kennelijk hadden: vertel in vier vragen over iets waar je 
moeite mee hebt en in vast bent gelopen. Dat klonk me intervisie-achtig in de oren. Dit is wat ik heb 
genoteerd en ingediend als onderwerp:

 Mijn onderwerp is onzekerheid;
 Mijn situatie: ik moest een toets doen waarvan ik de vraagstelling totaal niet begreep. Ik blokkeerde

en liep echt volledig vast. Ik kwam er niet uit. Dat maakte me nerveus en ellendig;
 Actie: ik heb toen de vragen herschreven, toen ging het wel;
 Zouden jullie het ook zo doen? Anders zo ja hoe?

Donderdag 9 mei

Bij aankomst tref ik I. en iets later komt een andere collega binnen. Het meedraaien in de genoemde 
Zelfbeeldgroep komt ter sprake. De collega vraag in hoeverre I. op de hoogte is van de wijze waarop die 
groep wordt gedraaid en dat blijkt vooralsnog summier te zijn; de collega stelt daarom voor dat hij de 
opengevallen plek inneemt en dat I. dan aanschuift om mee te kijken en waar te nemen hoe e.e.a. werkt en
verloopt.

Ik vind dat een goed besluit van die collega en kan er goed mee leven. Hij vertelt hoe hij zelf, toen hij nog 
werd ingewerkt, ook een tijdje als waarnemer bij groepen aanwezig is geweest voor hij als facilitator kon 
meedraaien. Hij stelt ook voor dat ik de volgende week bij dezelfde groep aanwezig ben als waarnemer, 
zodat we allebei de gelegenheid hebben om de kunst af te kijken. Dat voelt juist en goed voor mij. Ik herken 
daarbij de techniek die hij toepast. 

In de twee uren dat de groep duurt, doe ik mijn administratie en ik schrijf dit verslag. Ik ben nu bij met mijn 
stage- en werkverslagen, wat heel goed voelt. Alles onder controle.

Dan intervisie. Die wordt geleid door iemand die dat voor de GGZ al heel lang doet maar die er vanwege zijn
leeftijd mee stopt – tot verdriet van allen want hij is er echt goed in. 
Er komt kritiek uit de groep hoe H. is omgegaan met haar ziekte/noodgedwongen absentie. Dat gebeurt op 
een heel directe, duidelijke, niet mis te verstane maar ook correcte, veilige en professionele manier. Ik 
begrijp de kritiek en vind hem terecht. Het ging over verantwoordelijkheid nemen; voor jezelf, voor nieuwe 
medewerkers en voor de cliënten. 
Later brengt een collega tijdens de intervisie een vraag in uit eigen ervaring; hoe te handelen als je met 
iemand op pad bent die je op zich goed kent maar die tijdens de wandeling vreemd reageert, anders dan 
anders en die ook de neiging heeft om weg te lopen? Hij heeft de betrokkene door kalm te blijven en terug 
naar de kliniek weten te loodsen en gevraagd of het een idee was om samen een kopje koffie te drinken. 



Dat werkte goed. Maar hij was er niet gelukkig mee dat de kliniek hem met iemand op pad had laten gaan 
die niet volledig stabiel bleek. Hij meende dat het de verantwoordelijkheid was van de kliniek om te 
bepalen of hij met die persoon kon gaan lopen en nu werd de verantwoordelijkheid voor zijn veiligheid en 
die van anderen bij hem gelegd en dat vond hij niet juist. Hij heeft het met de kliniek besproken.

Mijn eigen casus – we moesten de dag tevoren een casus insturen  –  werd tot mijn verbazing ook 
behandeld. Hij was ook klein en overzichtelijk, zie hierboven. Het kwam hier op neer: vanwaar die angst om 
niet de juiste antwoorden te geven? Te falen? Om het goed te willen doen? “Het lijkt er op dat we hier een 
thema hebben”, zei onze intervisie-begeleider. En ik dacht: ja, klopt.
Dat ik de vragen had aangepast zodat ik ze wél zou begrijpen vond iedereen grappig en eigenwijs maar ook 
creatief. Ze werden daardoor beter hanteerbaar voor me (ik zei iets over rubbish in, is rubbish out). En de 
angst om te falen… het fout te doen… 
Ja, dat is angst om afgewezen te worden, er niet toe te doen, er niet te mogen zijn, geen bestaansrecht te 
hebben… Daar komt ook mijn angst uit voort om verkeerd begrepen te worden. Waardoor ik langdradig kan 
zijn...


