Stage bij het Herstelbureau – Week 13
Student: Friso Liesker, Howie the Harp, Amsterdam
Verslag maandag 25 maart
Eigenlijk zou ik vandaag de WRAP deel 1 hebben. Maar vandaag heb ik geen stage vanwege de tussentijdse
presentaties op school. Omdat ik tijdens de opleiding de basis van de WRAP al heb geleerd, vindt mijn
stagebeleidster S. het goed dat ik deze eerste WRAP-les oversla. Het is vooral een
kennismakingsbijeenkomst en ik zal er daar geen voelbare achterstond oplopen.
Op school gaf ik als eerste mijn presentatie; eigenlijk zou ik dat als tweede doen, maar L., een klasgenoot
die ik altijd een lift naar school geef, had zich verslapen. Ik ontdekte dat bijtijds en vooral bij toeval, want ik
belde haar omdat ik nogal vroeg was, aangezien ik op school mijn presentatie nog even wilde doornemen.
L. zei dat ze met het OV zou gaan, dus ik zoefde in mijn comfortbubbel1 voort naar Amsterdam-West.
Een coach vroeg; “Wie doet de eerste presentatie?” “L.”, zei ik, “maar die heeft zich verslapen, dus ik doe de
eerste wel.” “Heeft ze je dat gevraagd?”, vroeg coach. Ik zei nee. Afijn, ik had L’s probleem dus opgelost
terwijl die dat eigenlijk zelf had moeten doen. Vijf minuten later ging mijn mobiel; L.: of ik haar wilde helpen
door als eerste te gaan. Ik zei natuurlijk ja. Het voorval sloot aan bij een les over professionaliteit; je
verslapen is niet professioneel. Niets daar voor regelen ook niet.
Mijn presentatie ging erg goed, hoorde ik toen ik klaar was – precies binnen de tijd. Ik had zelf eigenlijk niet
echt een idee, want ik was al die tijd één bonk focus en zat middenin mijn verhaal; ik had wel wat vellen
met steekwoorden paraat maar die heb ik maar één keer geraadpleegd. 2 Ik kreeg de feedback dat het
prettig was om naar mij te luisteren, dat men geboeid was, dat mijn voordracht heel natuurlijk overkwam,
ondersteund met gebaren, en dat ik mijn hele ontwikkeling heel mooi had neergezet, de verbinding tussen
de grote lijn en de invulling met de details. En oh ja, de hoofddocent gaf me zelfs een hug.
Ik wist niet wat ik hoorde, ik was blij verrast, want ooit, op de
middelbare school heb ik twee rampzalige presentaties
(boekbesprekingen) gehouden. Ik was extreem zenuwachtig, stond
bol van de angst en had geen idee hoe ik zoiets moest doen. Ik begon
het hele verhaal dus na te vertellen, een beetje nonchalant,
hakkelend, struikelend, verdwalend in details en ik maakte om mijn
ongemak en paniek te maskeren grapjes en de klas lach dubbel van
het lachen. Een uur lang. En de docent lachte mee en greep niet in.
Hij heeft me gewoon ijskoud laten afmaken. In plaats van dat hij me
behoedde en tegen mezelf beschermde. Over professionaliteit
gesproken. Toen ik klaar was met stamelen, stotteren en voor aap
staan, mocht de klas een cijfer geven. Het werd een vijfenhalf – voor
de moeite. Later heb ik gelukkig op verschillende plekken en
hoedanigheden wel bijgeleerd; voorbereiding en focus is alles.
Hiernaast de creatieve feedback van een klasgenoot >

1 Deze bubbel luistert naar de naam Schurrefie, vanwege zijn ietwat vlekkerige uiterlijk. Het brave creatuurtje is één of
misschien meer keren onoordeelkundig overgespoten en draagt daarvan car-moedig de stigmata, wat het vehikeltje iets
ervaringsdeskundigs geeft. Lees hier hoe Schurrefie mij vond.
2 Tijdens mijn eerste voordracht had ik een PPT gemaakt met té veel sheets. Ik kwam tijd tekort, moest dingen overslaan en
jakkerde een deel van mijn verhaal er in hoog tempo doorheen. Tijdens de vragenronde rehabiliteerde ik mezelf weer. Ik kon de
tijd nemen om naar behoren op vragen te antwoorden, kreeg daar ook goede reacties op. En ondanks die gebreken vertelde
een coach me dat ze een docent in me zag; qua voordracht, wijze van overbrengen. That will be the day…!

Bij je eerste herstelverhaal heb je kort en feitelijk verteld
waar je vandaan komt. Tijdens de vragen, die daarop
volgden vanuit de klas, kwam de verdere informatie
enzagen we meer van jou.
Bij dit tweede herstelverhaal heb je niet gewacht op het
startschot van de ander, maar had jij de leiding over je
verhaal. Het was helder, je was zichtbaar en ik heb je
mogen zien als een bewogen mens die het lef heeft
gevonden om te delen. Je hebt laten zien wat je voelt.
Moedig en zacht. Je hebt laten zien dat je bent wat je
zegt. Ook de flair waarmee je voor de klas stond heeft
mij laten inzien dat er een goede trainer in jou schuilt.
Alle nare jaren als journalist hebben ook gebracht dat je
kwaliteiten hebt ontwikkeld. Alleen nu dienen ze jou!
Trots klinkt misschien wat aanmatigend, maar ik ben
echt heel trots op jou, wát een ontwikkeling! En wat ben
je een prettig mens!

Feedback van Carly, Ron en Sharon volgt.
Verslag dinsdag 26 en woensdag 27 maart
Meer tussentijdse presentaties, van klasgenoten. Daar zaten prachtige voordrachten bij maar ook zeer
slecht voorbereide, waarin de studenten in kwestie zichzelf schromelijk te kort hebben gedaan. “Wat een
blamage”, zei er één, al presenterend. Ze hadden zich v22erkeken op de briefing; zo’n Eindpresentatie
theoriegedeelte, zoals dat officieel heet, is écht wat anders dan een herstelverhaal. Dat merkte ik wel
tijdens mijn voorbereiding; je moet echt de vertaalslag maken, grofweg: Hoe kwam je binnen, en hoe heeft
de theorie je geholpen met je persoonlijke en professionele proces? Met je ervaringsdeskundigheid? Hoe
kijk je naar de toekomst? (Voor mij was dat simpel: ik was op dat moment al aangenomen bij de
Herstelwerkplaats van GGZ-NHN in Schagen.
Klik hier voor een birds eye view van mijn presentatie.

Verslag donderdag 28 maart
De ochtend bij het Herstelbureau is gereserveerd voor de vrije inloop. In afwachting van de aanloop, werk ik
achter mijn laptop mijn reflecties en dit stageverslag bij. Helaas komen er geen bezoekers.
In de middag werk ik de opname met het interview met Harrie van Haaster uit.

