
Tussen vent en functie zit een mens

Op 22 mei had ik een afspraak met Joep Vesters, als
ervaringsdeskundige werkzaam bij het UWV. Aanleiding: In
2017 is UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen een pilot gestart
met de inzet van twee adviseurs met ervaringsdeskundige
expertise. Doel was om de dienstverlening aan (psychisch) kwetsbare klanten te verbeteren. Naar 
aanleiding van deze pilot is medio februari dit rapport verschenen: Samen met de klant - evaluatie inzet 
ervaringsdeskundige expertise. 

Ik licht hier even één aspect van mijn gesprek met Vesters er uit, en dat is zijn rol als bruggenbouwer. 
Joep en zijn collega deden bij UWV Werkbedrijf namelijk iets wat vrijwel niemand doet binnen een 
organisatie: hij neemt zichzelf mee, d.w.z. zijn psychische kwetsbaarheid. En op de één of andere 
manier doet dat iets met zijn collega’s; want die ervaren dat kwetsbaarheid mág. Wat een bevrijding! (Ze
zeiden het ook tegen Joep: ze waren jaloers op hem). Eigenlijk is wat ze “leren” dat ze gewoon héél 
mogen zijn. Dat klinkt misschien zijig maar dat is het alles behalve. Vent en functie in één, daar voelen 
veel mensen zich op de werkvloer niet veilig genoeg voor. Want voor je het weet, word je er op 
afgerekend.

Vent en functie ineen is trouwens sowieso lastig. Ooit interviewde ik iemand uit de directie van The 
Body Shop Nederland. The Body Shop is al weer jaren terug opgericht door Anita Roddick, die het bedrijf 
startte vanuit een activistische kijk op ondernemen want ook zíj zocht die heelheid. In haar boek Take It 
Personally – How Globalisation Affects You and Powerful Ways To Challenge It formuleert ze een soort call 
to action: als consument heb je een stem – laat hem horen! Die activistische mentaliteit verwachtte ze 
ook van haar werknemers. “Het is raar”, zei de het directielid dat ik sprak, en ik citeer nu uit mijn 
geheugen, “maar de meeste mensen hebben als werknemer een heel andere ethiek dan als persoon. 
Als professional nemen vaak ze beslissingen die ze privé niet zouden nemen.”

Er is dus een soort gespletenheid in ons; zodra we naar ons werk gaan, veranderen we een beetje; er 
ontstaat onderscheid tussen de vent en de functie. Ineens veranderen we in jasje/dasje en 
hakje/mantelpakje. Op kantoor gedragen we ons als superman of – vrouw, gek op uitdagingen en 
targets, en we vliegen met fladderende cape door de gangen. Onszelf laten we thuis, mijmerend op de 
bank, dromend van een betere wereld. (Daar kun je een boom over opzetten; e.e.a. heeft natuurlijk te 
maken met dingen als dat je als werknemer je tijd verkoopt aan “een club”, en die club heeft jou dus in 
dienst en hij heeft bovendien een missie, met een eigen ethiek en allerlei bijbehorende waarden, waarbij 
geldt: “wiens brood men eet diens woord men spreekt”, etc. Kortom, daar ga je!!).1

Hoe blijf je zoveel mogelijk jezelf binnen die context? Toen ik Joep Vesters sprak, droeg hij een volstrekt 
informele, onbekommerde wollen woontrui; net als thuis. Vent en functie waren één persoon. Viel zijn 
verschijning samen met de relatief formele, zakelijke en gestylde werkomgeving van UWV-Werkbedrijf, 
zijn werkgever? Nee. Gewoon: nee. En tóch ook wel, want hij belichaamde in zekere zin de missie van 
UWV-Werkbedrijf; In het strakke, okerkleurige marmoleum waarop ik hem ontmoette, stond, ingelegd 
in witte letters, die missie verwoord: De verbindende factor.2

1 Onze hoofddocent heeft ons tijdens één van zijn lessen verzocht om er eens op te letten in hoeverre de gebouwen/kantoren van onze 
stagegevers stroken met hun missie, datgene waarvoor ze staan: is dat congruent? Klopt het gebouw en de kantoorruimtes met de nagestreefde 
identiteit? Ik had mijn snuffelstage bij De Tweede Mijl, een christelijke instelling in de Jordaan, die drie dagen in de week zo’n 150 dak- en thuislozen 
voedt en opvangt. Het gebouw getuigt inderdaad aan die missie, zie foto. Maar ook binnen zie je dat vorm en functie kloppen; in de vloer en ook in 
de bewust gebruikte – kalmerende – kleuren. Klik hier om de reflectie over De Tweede Mijl te lezen. 
2 Toch maar een tweede voetnootje: over missie en congruentie in presentatie; Joep en ik dronken koffie uit kartonnen bekertjes met verschillende 
opschriften, die klopten met het Verbindings-thema van UWV-werkbedrijf, zoals: Ik hoor bij jou; Blijf je bij me?; Houd me vast. Maar daarin school nog 
een 2e boodschap: die van duurzaamheid: “Met liefde zorg ik voor jouw kopje koffie of thee. Gooi mij dan ook niet weg maar oud me nog even bij je. Zo 
kunnen we tot wel 4x van elkaar genieten en zorgen we samen voor het milieu.” Verbinding en zorg dus. 

https://friso-liesker.nl/wp-content/uploads/2019/03/1-Reflectie_Snuffelstage-bij-DeTweede-Mijl_web.docx
http://www.detweedemijl.nl/
https://www.bol.com/nl/p/take-it-personally/1001004001956518/
https://www.bol.com/nl/p/take-it-personally/1001004001956518/
http://www.anitaroddick.com/aboutanita.php
https://www.samensterkzonderstigma.nl/assets/hier-3.pdf
https://www.samensterkzonderstigma.nl/assets/hier-3.pdf
https://www.samensterkzonderstigma.nl/samen-met-de-klant-evaluatie-inzet-ervaringsdeskundige-expertise/
https://www.samensterkzonderstigma.nl/samen-met-de-klant-evaluatie-inzet-ervaringsdeskundige-expertise/
https://www.samensterkzonderstigma.nl/samen-met-de-klant-evaluatie-inzet-ervaringsdeskundige-expertise/


Joep is als bruggenbouwer de brenger van een stukje nieuwe cultuur: kwetsbaarheid op de werkvloer. 
Hij vertelt daar, en op de plekken die hij namens UWV-werkbedrijf bezoekt, zijn eigen verhaal. En dat 
maakt iets los. Er ontstaat een sfeer van vertrouwen, waarin dingen er mogen zijn, waar woorden als 
schaamte, onvermogen en schone schijn met kleinere letters worden geschreven. Het onderscheid tussen 
de vent en de functie valt een beetje weg. Je mag zijn wie je bent. 
Zo introduceert Joep Besters als ervaringsdeskundige op een bepaalde manier de menselijke maat 
weer in de organisatie waar hij werkt, méér menselijkheid. Vooruit, ik formuleer het groot, dat helpt het
begrip: in zijn rol verkleint hij het taboe op mens zijn. Ik denk dat dát ook een niet onbelangrijk aspect is 
van de rol die wij als ervaringsdeskundigen vervullen. Verbinding begint bij jezelf. Heel de mens, in al 
zijn tweeledigheid. Herstel de menselijkheid – herstel de mens.

De entree met de missie van UWV Nijmegen: De verbindende factor. Rechts herstel ondersteunende koffiebekers. 
Het thema verbinding komt daar in terug.

Missie en look & feel van De Tweede Mijl

Vorm en functie van het interieur van De Tweede Mijl kloppen met de missie: gastvrij, utilitair maar sfeervol, fris, 
schoon, huiselijk en een bewuste kleurkeuze: rustgevend. Goed schoon te houden. Rechts het onderkomen vanaf 
de straat. De oorspronkelijke functie van het gebouw staat nog op de gevel: Bewaarschool tot Heil des Volks3.

3 Oprichter van de instelling Tot Heil des Volks (in 1855) in de Jordaan was Ds. Jan de Liefde. Hij zag daar de bittere armoe, dronkenschap en hier en 
daar kinderen die slechts op handen en voeten konden lopen. Hier huisden de armen en verminkten en kreupelen en blinden uit Lukas 14. De kerk 
en het christelijk geloof, hadden hun invloed op de bevolking verloren. Socialisme en anarchisme vonden breed weerklank bij de arbeiders. Daar 
moest iets aan gedaan worden vond de dominee. Dat leidde tot de oprichting van een bewaarschool, bedoeld voor haveloze kinderen die in grote 
armoede leefden en nooit enig onderwijs hadden ontvangen. Zij kregen les, maar ook kleren, eten en een bad. Er kwamen zondagsscholen, 
kinderkerken, naai- en breischolen, en jongerenclubs. (Bron: Tussen taal en beeld)

https://www.tussentaalenbeeld.nl/A60h.htm#G

