
Verhalen over een wijk 
waar iedereen welkom is
GGZ in de Wijk



Deze publicatie dragen we op aan Doppy, AnneMarie, Moni en Harke-Jan. Doppy en 
AnneMarie gaan met pensioen, Moni gaat werken aan GGZ in de Wijk in stadsdeel Oost en 
Harke-Jan heeft een nieuwe baan binnen GGZ inGeest. 
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Veel meer dan cijfers

Wij zijn trots op ons project GGZ in de Wijk. Trots op de ongeveer 120 inwoners met ggz-
problematiek die in 2019 zijn toegeleid naar de voorzieningen in de wijk. Trots op de ruim 
100 bewoners met ggz-problematiek die deelnamen aan activiteiten en de ruim 60 bewoners 
die individueel ondersteund worden door de Vliegende Brigade. Trots op de 80 coachings-
gesprekken en 10 trainingen voor 90 mensen die elk jaar worden gehouden. En trots op de 
175 bezoekers per maand bij de 3 EDplaatsen in ons stadsdeel. 
 
Maar achter deze mooie cijfers gaan nog veel mooiere verhalen schuil. Verhalen van ontmoetingen, 
verhalen van inzichten. Verhalen van vallen en weer opstaan. Verhalen om te lachen en verhalen 
om te janken. Verhalen van Doppy, van AnneMarie, van Moni. Verhalen van Paul, Harke-Jan, 
Greet en Tiziana. Allemaal helden van GGZ in de Wijk. Mensen die oog hebben voor een ander, 
ook als die ander anders is. 
 

We zijn trots op GGZ in de Wijk. U leest het in dit boek.

 
Flora Breemer
Portefeuillehouder Sociaal Domein
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid
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“Ik wil mensen het gevoel geven dat ze erbij 
horen, dat ze ertoe doen”, zegt Doppy. “Vroeger 
werkten we met een activiteitencentrum binnen 
de ggz. Dan creëer je een soort schijnwereld. Dat 
moest echt anders. Nu trekken we samen met de 
mensen de wijk in. Ineens hoor je dan een cliënt 
zeggen: iemand heeft me gedag gezegd op 
straat. Dat soort kleine dingen kunnen enorm veel 
beteken. Letterlijk en figuurlijk gezien worden is 
heel belangrijk.”

Vooroordelen wegnemen
Voorheen kreeg Doppy nog regelmatig te maken 
met vooroordelen tegen mensen die zich anders 
gedragen. “Het allerbelangrijkste is voor mij 
om het negatieve ggz-stempel zo snel mogelijk 
weg te nemen. Door te praten over mensen 
en niet over diagnoses. In het begin was er wel 
wat weerstand om mensen uit de doelgroep te 
verwelkomen. We hebben de pers niet mee als 
het gaat om mensen met een ggz-achtergrond. 
Als je dan duidelijk maakt dat je altijd bereikbaar 
bent voor advies en dat ook waarmaakt, dan 
durven mensen het heus wel aan. En komen de 
medewerkers van het Huis van de Wijk er vanzelf 
achter dat ze vaak hele leuke en bijzondere 
mensen naar binnen halen.”

Mensen met een ggz-achtergrond spelen 
natuurlijk ook zelf een rol in het wegnemen 
van het stigma. “Sommige mensen hebben de 
neiging om hun aandoening meteen te noemen: 
ik ben Joke en ik ben schizofreen. Het werkt 
natuurlijk veel beter als je zegt: ik heb even 
tijd nodig om te wennen, ik kan niet zo goed 
tegen drukte. Als anderen je gebruiksaanwijzing 
snappen, houden ze daar rekening mee.”

‘Ik wil het negatieve stempel 
zo snel mogelijk wegnemen’

Pareltjes
Doppy ziet dagelijks in de wijk hoe dit project de 
levens van mensen verandert. “Mensen uit onze 
doelgroep zitten in het Huis van de Wijk gewoon 
aan de koffie en doen mee met activiteiten. Ik 
merk hoe ze zich ontwikkelen, mee durven doen 
met een cursus, soms samen optrekken met 
andere bezoekers. Dat zijn de pareltjes van mijn 
werk. Je hoort dat ook terug van onze doelgroep: 
dat het voor hen ook belangrijk is om weer iets 
te doen. Al is het soms maar twee uurtjes in de 
week.”

Ze herinnert zich nog goed een van de eerste 
activiteiten in de wijk. “Dat was een kookgroep. 
Het Huis van de Wijk vroeg zich af of dat wel een 
goede combinatie was met de ouderen die er 
kwamen. Uiteindelijk besloten we om elke keer 
een lekker hapje te maken voor de ouderenlunch, 
wat de cliënten na enig aandringen ook zelf 
serveerden. Dat heeft lang gewerkt en met veel 
succes. Dit soort projecten zorgt ervoor dat 
mensen zich makkelijker bewegen in het Huis van 
de Wijk.”

Nog meer tips
Doppy is trots op wat er met GGZ in de Wijk 
allemaal tot stand is gebracht “En dat in relatief 
korte tijd. Je ziet dat het werkt. Steeds meer 
mensen die anders zijn kunnen en mogen erbij 
horen. Laatst vroeg een van de coördinatoren 
van een Huis van de Wijk om nog meer tips 
om buurtbewoners met een ggz-achtergrond 
een beter welkom te kunnen bieden. Geweldig 
natuurlijk. Dat is wat we willen.”

Doppy den Ouden is als ggz-coach Zorg verbonden aan GGZ in de Wijk. 
In die rol wil ze vooral ruimte maken in de wijk voor mensen met een ggz-
achtergrond.
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‘Specifieke kennis over ggz 
ontbrak in de Huizen van Wijk’

“Sinds het begin van GGZ in de Wijk is mijn 
rol vooral: aansluiten bij de behoeften van de 
programmacoördinatoren van de Huizen van 
Wijk”, vertelt Moni. “Wat hebben ze nodig? 
En waar liggen ze wakker van? Een van de 
coördinatoren kwam in het begin met een heftig 
verhaal over een vrijwilliger die niet meer op 
kwam dagen. En die later dood in zijn huis werd 
aangetroffen. ‘Wat heb ik nou gemist?’ vroeg ze 
zich af. ‘Wat had ik anders kunnen doen?’ Dat 
greep me heel erg aan. Iemand anders vertelde 
over een man die regelmatig in het Huis van de 
Wijk kwam. Iemand die altijd rondliep met tassen 
vol paperassen en die veel aandacht vroeg. Ze 
had het vermoeden dat de man misschien een 
psychiatrische achtergrond had, maar ze wist niet 
hoe ze daarmee om moest gaan.”

Goede trainingen
Al gauw begon Moni met het organiseren van 
verschillende trainingen voor professionals en 
vrijwilligers in de Huizen van Wijk. “Ik merkte 
namelijk dat specifieke kennis over mensen met 
een ggz-achtergrond ontbrak. En dat terwijl er 
goede trainingen bestaan om te leren met deze 
mensen om te gaan. De bestaande ‘standaard-
training’ van de preventieafdeling GGZ inGeest 
Prezens is inmiddels volledig op maat gemaakt en 
wordt gegeven door iemand van Prezens én een 
ervaringsdeskundige van TEAM ED. In de training 
staan de ervaringen van mensen die hier in de 
Huizen van de Wijk komen centraal.”
De afgelopen jaren hebben veel professionals 
en vrijwilligers die in de wijk werken een training 
gevolgd. “Ze hebben onder meer geleerd het 

gesprek aan te gaan met mensen met een ggz-
achtergrond, om vragen te stellen. Kan ik iets 
voor je betekenen? Of: ik maak me zorgen, heb 
je contact met de huisarts hierover? De training 
gaat natuurlijk ook over het stellen van grenzen. 
Iedereen is welkom, maar manipulatief of 
agressief gedrag kan en mag je niet accepteren.”

Plek in de wijk
Moni benadrukt dat het aantal bedden in de 
ggz enorm is afgenomen. Dat betekent dat 
steeds meer mensen met een ggz-achtergrond 
hun plek in de wijk moeten vinden. “Ze hebben 
plekken nodig waar ze terecht kunnen voor een 
kopje koffie, om anderen te ontmoeten of waar 
ze creatief bezig kunnen zijn. Gelukkig is het 
vertrouwen dat de Huizen van de Wijk er kunnen 
zijn voor deze doelgroep duidelijk toegenomen, 
zeker bij de coördinatoren. En andersom zie ik 
dat mensen met een ggz-achtergrond makkelijker 
naar binnenstappen.”
Ze beschouwt GGZ in de Wijk tot nu toe dan ook 
als een geslaagd project. “Voor mezelf vind ik 
het vooral van belang om mijn agenda te blijven 
leegmaken. En aanwezig te zijn in het Huis van de 
Wijk voor het beantwoorden van grote en kleine 
vragen. Ook gespecialiseerde behandelteams 
moeten soms alle zeilen bijzetten om mensen 
te helpen. Kun je nagaan wat soms de impact is 
voor iemand die in een Huis van de Wijk werkt. 
Het belangrijkste dat ik mensen wil meegeven, 
is: luisteren en vragen stellen aan bezoekers. Wat 
heb je van mij nodig? Dat is de eerste stap in de 
goede richting.”

Moni Hanasbei is actief als ggz-coach Welzijn namens de organisaties 
Dynamo, Sooz en Combiwel. Haar belangrijkste taak als kwartiermaker 
is het ondersteunen van professionals en vrijwilligers in het omgaan met 
mensen met een ggz-achtergrond. 
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Harke-Jan Rolle is ggz-coach Bemoeizorg. Hij begeleidt mensen naar 
zorg of andere hulp die ze nodig hebben. 

‘Je hebt maar één persoon 
nodig die je raakt’

“Door GGZ in de Wijk komen mensen eerder in 
beeld”, legt Harke-Jan uit. “Zeker als ze naar de 
activiteiten in de Huizen van de Wijk komen. Als 
het dan mis gaat, kun je eerder in actie komen. 
Uitvallen en vereenzamen is een voedingsbodem 
voor psychische klachten. De mens is een sociaal 
dier, heeft anderen nodig om zichzelf aan te 
spiegelen. Iemand kan alleen maar autonoom 
zijn in relatie tot anderen. Bemoeizorg is vooral 
bedoeld om mensen te helpen bij het maken van 
hun eigen keuzes.”

Zoveelste hulpverlener
Soms komt hij in zijn werk hele schrijnende 
gevallen tegen. “Mensen die echt niemand 
hebben, of kinderen die ze nooit meer zien. 
Met die mensen probeer ik eerst in contact te 
komen, om daarna te kijken wat iemand nodig 
heeft. Vaak is dat een weerbarstige weg, omdat 
mensen al jaren zo leven. Dan ben ik de zoveelste 
hulpverlener die op hun pad komt. Soms begint 
het alleen met een kopje koffie drinken in het 
Huis van de Wijk. Daarna kan iemand langzaam 
mee gaan doen aan activiteiten, elke week gaan 
wandelen of een maatje krijgen. Wij zijn er niet 
om cliënten meteen naar de psychiater te sturen. 
We willen juist dat ze ingebed raken in de wijk 
zodat ze juist minder zorg nodig hebben.”

Goede match
Harke-Jan kwam bijvoorbeeld in aanraking met 
een jonge buurtbewoner die stemmen hoorde. 
“Bij de EDplaats hebben we hem kunnen 
koppelen aan een ervaringsdeskundige met 

dezelfde achtergrond. Dat is een hele goede 
match geworden. Anders was hij misschien wel in 
zorg gekomen. Je hebt soms maar één persoon 
nodig die je raakt en dat hoef ik zeker niet altijd 
zelf te zijn. Ik ben er niet tegen dat iemand zorg 
krijgt, maar zo’n oplossing als dit vind ik wel heel 
vet en stoer.”

Een ander geval was een oudere dame die 
regelmatig ruzie maakte bij de kaartclub. “Op 
een gegeven moment werd ze overal geweigerd, 
waardoor ze erg vereenzaamde. Het kaarten was 
echt haar lust en haar leven. In de gesprekken die 
ik met haar had, gaf ze zelf toe dat ze inderdaad 
weleens te veel dronk en dan heel vervelend kon 
zijn. Uiteindelijk heb ik haar toch doorverwezen 
naar psychologische hulp, dat kan natuurlijk 
ook. Dat is hopelijk een goede eerste stap naar 
herstel.”

Ernstige eenzaamheid
Harke-Jan vindt zeker dat het gelukt is om meer 
mensen met een ggz-achtergrond een bedding 
te geven in de buurt. “Natuurlijk is er nog steeds 
een deel dat we niet bereiken. Daar maak ik me 
weleens zorgen over. Ernstige eenzaamheid is 
een groot probleem in de stad, ook in Zuid. Ik 
zou het heel mooi vinden als we de komende 
jaren de drempel nog verder verlagen. Zoals 
ze dat in Australië doen met Headspace, in dat 
geval voor jonge ggz-patiënten. Plekken creëren 
waar geen vragen worden gesteld, maar waar 
je altijd terecht kunt. Met een grote rol voor 
ervaringsdeskundigen. Dat zou ideaal zijn.”
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Greet Muyllaert werkt als ggz-coach Zorg in Buitenveldert en De Pijp. 
Ze constateert dat steeds meer mensen de weg in de wijk weten 
te vinden.

‘Mensen zijn veel meer dan 
alleen hun diagnose’

“Mijn werk bestaat er voor een flink deel uit om 
mensen die niet gewend zijn om te participeren 
over de drempel te helpen”, zegt Greet. “Meestal 
volstaat het niet om iemand een boekje met alle 
activiteiten mee te geven. Iedereen is anders, 
maar veel mensen hebben door hun ziekte vaak 
niet voldoende zelfvertrouwen. Zomaar de stap 
zetten naar bijvoorbeeld het Huis van de Wijk 
of de sportschool of vrijwilligerswerk is vaak te 
moeilijk of te spannend. Soms kunnen mensen 
zich niet eens voorstellen hóe het is om ergens 
voor het eerst binnen te komen. Of hoe ze er 
moeten komen met de fiets of het OV. En geld is 
soms ook een probleem.”

Aansluiting zoeken
Greet is voortdurend bezig om mensen in 
gesprekken te motiveren om weer een volgende 
stap zetten. ”Ik begin altijd met aansluiting 
zoeken. Door vragen wil ik mijn cliënt echt beter 
leren kennen. Wie was mijn cliënt toen hij of zij 
nog niet geïsoleerd leefde of voor hij ziek werd? 
Waar is iemand trots op? Waar wordt iemand 
blij van? Dat zijn vragen die mij veel belangrijke 
informatie opleveren. Dat gebruik ik als 
aanknopingspunt om verder te gaan. Mensen zijn 
natuurlijk veel meer dan allen hun diagnose.”
In Amsterdam Zuid is een groot aanbod op het 
gebied van dagbesteding, vrijwilligerswerk, 
creatieve - en sportactiviteiten. ”Iedereen is 
verschillend , dus we zoeken samen naar een plek 
die bij iemand past. Door GGZ in de Wijk heb 
ik ‘scharrelruimte’ gekregen om te netwerken, 

allerlei ketenpartners en projecten te leren 
kennen. Zo kan ik een betere match inschatten. 
Uiteindelijk moet iemand natuurlijk zelf kiezen en 
voelen wat bij hem of haar past.”
Greet organiseert zelf ook groepsactiviteiten 
voor mensen uit Amsterdam-Zuid, met en zonder 
ggz-achtergrond. “Het gaat om mensen die 
even een extra steuntje kunnen gebruiken. Zo 
hebben we Zingen in Zuid, waar buurtbewoners 
samen popliedjes zingen. En organiseer ik 
bustochten, samen met het Huis van de Wijk en 
de stichting Groengrijsbus. Heel leuk is ook het 
rolstoelwandelen, waarbij mensen vanuit de ggz 
meegaan als vrijwilliger en ontdekken dat zelf iets 
kunnen betekenen voor anderen. Zo ontstaat in 
de buurt meer verbinding en begrip voor elkaar. 
Dat is zo waardevol!”

Opbloeien
Ergens bij horen en meedoen is voor iedereen 
belangrijk en dus ook voor mensen met een 
ggz-achtergrond, vindt Greet. “Je ziet mensen 
opbloeien omdat ze weer ergens bij horen en zich 
nuttig voelen. En sommige mensen zijn gewoon 
graag alleen. Niet iedereen hoeft een vol sociaal 
leven te hebben, dat moet je respecteren.“
Ze gelooft in de kracht van GGZ in de Wijk. “Door 
het project zijn de lijntjes veel korter geworden 
en worden wij een bekend gezicht bij organisaties 
in de wijk. Ik vind het heel sterk dat niet alles 
vanaf het begin was vastgelegd in protocollen 
en procedures, maar dat de coaches echt de tijd 
hadden om het project samen vorm te geven.”



14  

Tiziana Nespoli

14  



GGZ in de Wijk  15

Tiziana Nespoli is coördinator van de EDplaatsen. Dat zijn ontmoetings-
plekken gerund door ervaringsdeskundigen voor mensen die al lang aan 
de zijlijn staan en waar zij kunnen gezamenlijk kunnen werken aan herstel

‘Ineens worden ze graag 
geziene mensen in de buurt’

“De bedoeling is dat mensen in de EDplaatsen 
langzamerhand weer een nieuw netwerk op-
bouwen”, legt Tiziana uit. “Of het nou gaat om de 
lunches die we organiseren of een plek waar mensen 
gewoon een spelletje kunnen doen: het zijn altijd 
de ervaringsdeskundigen die het dragen. Als uit 
de gesprekken blijkt dat iemand bijvoorbeeld niet 
lekker in zijn vel zit, pakken we dat weer op met 
individuele begeleiding. Ik hou me een beetje op 
de achtergrond, maar ik ondersteun en begeleid 
natuurlijk wel de ervaringsdeskundigen.”

Magisch
De EDplaatsen zijn er op dit moment op drie 
plekken in Amsterdam-Zuid. Samen hebben ze 
bijna tweehonderd unieke bezoekers. “Het is voor 
mensen best een stap om naar het Huis van de 
Wijk te gaan, met de EDplaatsen verlagen we die 
drempel. Als ze eenmaal komen, gaan ze niet zo 
snel meer weg. Het magische is dat er mensen bij 
zijn die jaren lang binnen hebben gezeten. Die 
hier eerst als bezoeker kwamen en uiteindelijk 
vrijwilliger worden. Dan zie je ze steeds meer 
groeien en worden ze ineens graag geziene 
mensen in de buurt.”

Tiziana begeleidt ook de ervaringsdeskundigen 
die voor de Vliegende Brigade op huisbezoek 
gaan of meegaan naar instanties en activiteiten. 
“Natuurlijk worden ze regelmatig geconfronteerd 
met dingen die ze echt raken. Sommige 
ervaringsdeskundigen zijn zelf best kwetsbaar, 
dan ben ik er met een luisterend oor. Of ik ga 
zelfs even met ze naar de psychiater. Dan lost het 
zich uiteindelijk wel weer op.”

Stigma verdwijnt
Ze heeft zeker het idee dat mensen met een 
ggz-achtergrond zich langzamerhand meer 

welkom voelen in de wijk. “Eerst keken de 
keurige dametjes wel vreemd op toen ik in de 
Rivierenbuurt het Huis van de Wijk binnenstapte 
met twee ervaringsdeskundigen. Ik kreeg echt 
vragen. Gaat dit wel goed, krijgen we hier geen 
problemen mee? Die terughoudendheid is wel 
verdwenen, vind ik. Stigma verdwijnt als je ziet dat 
onze mensen ook gezellig meedraaien. Je moet 
er wel mee bezig blijven. Gedrag is niet altijd 
voorspelbaar. Gelukkig zijn er dan de ggz-coaches 
aan wie de medewerkers van het Huis van de Wijk 
advies kunnen vragen.”

Tiziana ziet GGZ in de Wijk als een noodzakelijk 
project. “Met de bezuinigingen in geestelijke 
gezondheidszorg zijn mensen meer op zichzelf 
aangewezen. De psychiater stuurt iemand naar 
huis met een pil. Echt herstellen doe je in je 
eigen omgeving, maar veel mensen hebben 
geen vangnet meer. Wij zorgen voor dat sociale 
netwerk. Er moeten plekken zijn waar mensen zich 
veilig voelen buiten hun eigen huis. Steeds meer 
mensen met een ggz-achtergrond gaan nu ook 
naar de reguliere activiteiten in het Huis van de 
Wijk.”

Computercursus
Iemand die permanent licht-psychotisch is, 
gaat nu bijvoorbeeld elke week naar een 
computercursus. “Toen we het project begonnen, 
heeft het een jaar geduurd voordat ik hem zover 
had dat hij de boel genoeg vertrouwde om zelf 
de EDplaats binnen te stappen. Inmiddels kent hij 
het Huis van de Wijk zo goed dat hij een volgende 
stap heeft gezet. De begeleiders van de cursus 
hebben wel wat instructies meegekregen van de 
ggz-coach, maar nu zit hij daar gewoon elke week 
achter de computer. Dat is prachtig om mee te 
maken.”
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Paul van Schaik maakt deel uit van TEAM ED, het uitzendbureau van 
ervaringsdeskundigen. Als lid van de Vliegende Brigade bezoekt hij 
wekelijks mensen met een ggz-achtergrond.

‘Fijn om anderen te 
kunnen helpen’

“In Zuid wonen best veel mensen die nauwelijks 
hun huis uitkomen en moeilijk contact maken met 
anderen. Ik zoek die mensen op”, vertelt Paul 
van Schaik. “Natuurlijk bel ik wel altijd even van 
tevoren, ik sta niet zomaar voor de deur. De ene 
keer laten ze me makkelijker toe dan de andere. 
Het is net hoe ze zich voelen. Voor hen is het in 
ieder geval prettig dat ik ook uit de ggz kom, dat 
voelt vertrouwd. Dat ze me binnenlaten, zegt wel 
wat natuurlijk.”

Grote stap
Een van de mensen die Paul bezoekt, woont 
helemaal afgezonderd, ergens in Buitenveldert. 
“Die man komt nauwelijks zijn huis meer uit. Hij 
ziet bijna niemand meer, behalve mij. Dan begrijp 
je wel hoe belangrijk dit soort bezoekjes zijn. 
Stiekem probeer ik ze natuurlijk ook wel het huis 
uit te krijgen. Door een wandelingetje te maken 
of even met ze naar de supermarkt te gaan. Dat 
soort dingen. Voor sommigen is dat al een hele 
grote stap.”

Bescheiden bedrag
Met andere ervaringsdeskundigen van TEAM 
ED organiseert Paul elke week een lunch in 
de EDplaats in Huis van de Wijk Olympus. Op 
woensdag kunnen mensen aanschuiven en voor 
het bescheiden bedrag van € 1,50 een hapje 
mee-eten. “Er komen mensen met en zonder 
ggz-achtergrond op af. Zelf zit ik er bij om een 
praatje te maken, en te horen hoe het met ze 
gaat. Mensen stappen niet uit zichzelf het Huis 

van de Wijk binnen, dankzij het project GGZ in 
de Wijk en alle activiteiten van TEAM ED gaat dat 
wat makkelijker. Een vrouw van tachtig komt hier 
bijvoorbeeld elke week even koffie drinken. Die 
zou anders thuisblijven. In het Huis van de Wijk 
voelt ze zich nu prettig en veilig.”

Paul maakte ook mee dat een vrouw ineens niet 
meer in het Huis van de Wijk kwam. “Vind je het 
goed als ik een bakkie kom halen, vroeg ik alleen 
maar. In de maanden daarna is ze langzaam weer 
opgebloeid. Ze is minder somber, doet weer 
zelf boodschappen. Soms is dit moeilijk werk, je 
moet veel kunnen incasseren. Als iemand een 
keer geen zin heeft, moet je dat wel kunnen 
accepteren. Maar er gebeuren dus ook hele 
mooie dingen.”

Warm bad
Zelf heeft Paul last van een post-traumatische 
stressstoornis. Ondanks dat zet hij zich graag in 
voor andere mensen met een ggz-achtergrond. 
“Ik ben er per ongeluk ingerold, maar ik vind het 
fijn om anderen te kunnen helpen. Het geeft me 
een voldaan gevoel. Omdat ik hetzelfde rugzakje 
heb, praten ze makkelijker me mij en durven ze 
makkelijke dingen te delen. Voor mezelf zie ik 
TEAM ED ook als een warm bad. We hebben 
geen schroom om iets te zeggen of te vragen als 
je het zelf even moeilijk hebt. We zijn begaan met 
elkaar. Dat voelt goed.”
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AnneMarie Berntssen werkt als ggz-coach Zorg voor Oud Zuid en de 
Hoofddorppleinbuurt. Ook zij wil ervoor zorgen dat haar cliënten overal 
welkom zijn.

‘Elke Amsterdammer hoort 
overal welkom te zijn’

“Ik leg iedereen in de buurt uit wat onze mensen 
nodig hebben om zich welkom te voelen. 
Dat is een van mijn belangrijkste rollen”, stelt 
AnneMarie. “In de begintijd ging het daarbij vaak 
over diagnoses en ziektes, maar eigenlijk leer je 
daar helemaal niks van. Het gaat er echt om dat 
je ander gedrag van mensen begrijpt. En dat je 
begrip toont als iemand er wat langer over doet 
om zich ergens thuis te voelen. Zoiets simpels 
als het aannemen van een kop koffie kan al heel 
moeilijk zijn als je jaren geïsoleerd bent geweest. 
Als die persoon met zijn koffie dan tevreden 
aan een tafel in het Huis van de Wijk zit, is dat al 
een hele stap. Ook al heeft hij nog met niemand 
contact.”

Apart houden
AnneMarie benadrukt hoe belangrijk het is dat 
een wijk open staat voor iedereen. “Het zou 
niet uit moeten maken of iemand een gebroken 
been heeft of een ziekte in zijn hoofd. Elke 
Amsterdammer hoort overal welkom te zijn. Dat is 
onze belangrijkste doelstelling. Het apart houden 
van mensen maakt dat er veel stigma is, ook bij 
cliënten zelf. Het maakt echt verschil of je zit te 
breien in een Huis van de Wijk of in een groep 
met alleen mensen met een ggz-achtergrond.”
AnneMarie vindt het mooi dat mensen dankzij 
GGZ in de Wijk weer perspectief krijgen. 
“Sommigen hebben na een tijdje ineens zelf 
de rol van gastheer of gastvrouw in een Huis 
van de Wijk. En dan zie je dat ze dat heel goed 
kunnen. Misschien soms zelfs nog beter dan 
andere vrijwilligers. Omdat ze zo goed weten wat 

er nodig is om je welkom te voelen. We willen 
allemaal ergens bij horen. Als je dan gewoon 
Amsterdammer onder de Amsterdammers mag 
zijn, is dat toch prachtig?”

Sociaal en zorgzaam
AnneMarie heeft talloze voorbeelden gezien 
van mensen die grote stappen hebben gezet. 
“Een paar jaar geleden zaten ze nog achter de 
geraniums en nu serveren ze mij als vrijwilliger 
in het Huis van de Wijk met een grote glimlach 
een kop koffie. En niemand die naar ze kijkt als 
naar een persoon met een ggz-achtergrond. 
Ook iemand met een psychische kwetsbaarheid 
kan heel sociaal en zorgzaam zijn, dat zie je 
bijvoorbeeld aan de mensen die bij TEAM ED 
werken.”

Beter toegerust
Het was voor AnneMarie bijzonder om met alle 
betrokken organisaties GGZ in de Wijk vorm te 
geven. “Samen hebben we uitgezocht wat er 
nodig was en hoe we daar het beste invulling aan 
konden geven. We werken daarbij bijvoorbeeld 
ook samen met woningcorporaties, Stadsdorpen 
en organisaties als Beter Buren.
Voor mijn gevoel is de wijk echt inclusiever 
geworden. Mensen stappen makkelijker naar 
binnen en de Huizen van de Wijk zijn beter 
toegerust om deze doelgroep te verwelkomen. 
GGZ in de Wijk heeft mijn werk completer 
gemaakt. We hebben mensen van hun eilandjes 
af kunnen halen. Dat is van groot belang voor de 
hele samenleving.”
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Chris van der Kroon
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Chris van der Kroon is sinds 2016 projectleider van GGZ in de Wijk. 
Namens stadsdeel Zuid zorgt hij onder meer voor verbinding tussen de 
betrokken partijen en de financiering van het project.

‘We hebben alle plannen 
samen gemaakt’

“We kregen al een tijdje signalen van de 
Huizen van de Wijk dat zij steeds vaker mensen 
binnenkregen met een ggz-achtergrond”, 
vertelt Chris. “De professionals en vrijwilligers 
wisten niet goed hoe ze daarmee om moesten 
gaan. Onze toenmalige portefeuillehouder 
Marijn van Ballegooijen wilde graag iets 
betekenen voor deze doelgroep. Gelukkig 
hadden we al goede contacten met TEAM ED, 
de organisatie van ervaringsdeskundigen, en 
zorgorganisatie GGZ inGeest. Van het begin af 
wilden we graag de doelgroep bij het opzetten 
van het project betrokken. En ook de zorg- en 
welzijnsorganisaties en de Huizen van de Wijk. Ik 
wilde dat er meteen voldoende draagvlak voor 
was. Met al deze partijen hebben we nagedacht 
hoe we konden zorgen dat de wijken van Zuid 
ggz-vriendelijk zouden worden.” 

Inzet van ggz-coaches
Gemeente, welzijnsorganisatie Dynamo, GGZ 
inGeest en TEAM ED gingen samen aan de slag 
om het project vorm te geven. “Als gemeente 
vinden we natuurlijk dat iedereen zich welkom 
moet voelen in het Huis van de Wijk, ook deze 
specifieke doelgroep. Al gauw kwamen we uit op 
de inzet van ggz-coaches, onder wie ook iemand 
uit de welzijnshoek. Die laatste coach kon juist 
vanuit welzijn meedenken over het toegankelijker 
maken van het Huis van de Wijk. Ik word heel blij 
van alle verhalen die ik hoor over mensen die nu 
in de buurt hun plek vinden.”
Volgens Chris is de inclusiviteit in Amsterdam-
Zuid zeker toegenomen door het project. 

“Mensen met een ggz-achtergrond weten de weg 
naar het Huis van de Wijk makkelijker te vinden. 
Niet alleen naar de EDplaatsen, waar mensen 
samen werken aan hun herstel maar ook naar het 
reguliere aanbod. Coördinatoren en vrijwilligers 
zijn door alle trainingen beter toegerust om open 
te staan voor de doelgroep. Ook het netwerk is 
versterkt; mensen en organisaties in de wijk weten 
elkaar beter te vinden. We praten bovendien niet 
meer over ziektebeelden, maar over gedrag. En 
daar kun je mensen zo nodig op aanspreken.”

Gelijkwaardig
Het geheim van het succes is volgens Chris vooral 
de samenwerking op basis van vertrouwen. 
“We hebben alle plannen van het begin af samen 
gemaakt. Niet één organisatie heeft het voortouw 
genomen, alle partijen zijn juist gelijkwaardig. We 
hebben daarnaast de werkers in het veld de ruimte 
en het vertrouwen gegeven om te doen wat ze 
denken dat ze moeten doen.”

Gezamenlijke droom
Chris ziet GGZ in de Wijk als een gezamenlijke 
droom van alle betrokkenen. “De droom dat alle 
mensen zich welkom voelen in de wijk. En dat 
iedereen zichzelf kan zijn. Ik denk dat we er echt 
in geslaagd zijn om een ggz-vriendelijke wijk te 
creëren, op een manier die uniek is voor Amsterdam. 
Natuurlijk is het elk jaar weer lastig financiering 
rond te krijgen. We hebben nu geld gevonden bij 
het stadsdeel, maar we hopen dat uiteindelijk ook 
andere partijen zoals de zorgverzekeraars en de 
gemeente mee willen betalen.”
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Meer over GGZ in de Wijk

Volwaardig meedoen
GGZ in de Wijk is in 2016 in het leven geroepen 
om een bijdrage te leveren aan de verbetering 
van het welzijn en de zelfredzaamheid van 
bewoners met een psychische of psychiatrische 
beperking in Amsterdam-Zuid. Door veranderde 
wet- en regelgeving zijn bewoners met psychische 
of psychiatrische beperkingen vaker aangewezen 
op ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen. 
Huisartsen, maatschappelijk werkers, welzijns-
werkers en buurtbewoners krijgen steeds meer 
met deze groep bewoners te maken. 
Stadsdeel Zuid wilde er met GGZ in de Wijk voor 
zorgen dat deze groep kwetsbare bewoners vol-
waardig kan meedoen in de wijk, onder andere 
door dagbesteding en welzijnsactiviteiten op 
wijkniveau beter aan te laten sluiten bij de vraag 
van de doelgroep en de toeleiding naar (wijk)zorg 
en welzijn te verbeteren. GGZ inGeest organi-
seerde al diverse activiteiten in de Huizen van 
de Wijk, maar deelname aan welzijnsactiviteiten 
en vrijwilligerswerk kwam moeizaam tot stand. 
Het stadsdeel hoorde op zijn beurt van de 
welzijnsorganisaties dat steeds meer inwoners met 
ggz-problematiek gebruik maakten van de Huizen 
van de Wijk, maar dat de medewerkers niet 
voldoende waren toegerust om deze groep goed 

te bedienen. Het was hoog tijd om aanwezige 
kennis en ervaring te bundelen, vonden met name 
Raad van Bestuursvoorzitter Elsbeth de Ruijter 
(GGZ inGeest) en portefeuillehouder Marijn van 
Ballegooijen (stadsdeel Zuid).

Aansluiting bij de behoefte van psychisch kwets-
bare bewoners is pas mogelijk als bekend is welke 
wensen, behoeften en ideeën zij daadwerkelijk 
hebben. De gemeente heeft daarom in de voor-
bereiding van GGZ in de Wijk het initiatief 
genomen om het gesprek aan te gaan. Niet 
alleen met bewoners, maar bijvoorbeeld ook 
met praktijkondersteuners ggz bij huisartsen, 
professionals en vrijwilligers in de Huizen van de 
Wijk en met ervaringsdeskundigen. Hun input 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
vormgeven van GGZ in de Wijk.
Samenwerkende partijen in GGZ in de Wijk 
zijn gemeente Amsterdam/stadsdeel Zuid, 
welzijnsorganisatie Stichting Dynamo, 
zorgorganisatie GGZ inGeest en TEAM ED, 
sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. 
De kern van GGZ in de Wijk is de inzet 
van coaches vanuit zorg en welzijn en van 
ervaringsdeskundigen.
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Inzet coaches Welzijn en Zorg
In Amsterdam-Zuid zijn in totaal vijf ggz-coaches 
actief, van wie één coach Welzijn en vier coaches 
Zorg. De coaches dragen bij aan het toegankelijk 
maken van voorzieningen in de wijk en aan de 
ondersteuning van welzijnswerkers en vrijwilligers 
bij het omgaan met de doelgroep. 
De ggz-coach Welzijn is in dienst van Dynamo 
en vormt de schakel tussen welzijn en zorg. Deze 
coach begeleidt vrijwilligers en beroepskrachten 
bij de omgang met mensen met een psychische 
of psychiatrische kwetsbaarheid binnen hun 
organisatie en helpt de toeleiding verbeteren 
naar de Huizen van de Wijk. Samen met 
ervaringsdeskundigen en een ggz-medewerker 
traint de coach Welzijn de vrijwilligers en 
beroepskrachten bij de omgang met kwetsbare 
bewoners binnen hun organisatie. De ggz-
coach Welzijn is regelmatig aanwezig in alle 
Huizen van de Wijk. Hierdoor kan zij het gedrag 
van wijkbewoners met ggz-problematiek 
bespreekbaar maken bij professionals en 
vrijwilligers en kunnen individuele vrijwilligers en 
beroepskrachten gecoacht worden. Omdat ze 
bekend en aanwezig is, wordt het minder beladen 
om het gesprek over specifieke situaties en 
vragen aan te gaan.

De vier ggz-coaches Zorg zijn in dienst van 
GGZ inGeest en vormen de schakel tussen 
behandeling, zorg en voorzieningen in de wijk. 
De coaches hebben een actieve rol bij het 
begeleiden van cliënten naar dagbesteding, 
vrijwilligerswerk, maatjes in de wijk en deelname 
aan de herstelwerkplaatsen, en in het coachen 
van professionals en vrijwilligers in de wijk. 
Daarnaast dragen ze bij aan het versterken van 
het netwerk van de ggz-organisatie in de wijk, 
waardoor ggz-kennis en ervaring meer kan 
worden gebruikt door andere organisaties zoals 
maatschappelijke dienstverlening, politie en 
woningcorporaties. Zo dragen ze eraan bij dat 
binnen die organisaties medewerkers beter weten 
hoe ze moeten omgaan met mensen met een 
ggz-achtergrond. Ook organiseren ze samen met 
andere partijen in de wijk projecten en activiteiten 
waarbij buurtbewoners met een ggz-achtergrond 
actief worden betrokken.
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Inzet ervaringsdeskundigen en 
EDplaatsen
Bewoners met psychische of psychiatrische 
kwetsbaarheden vinden het vaak moeilijk om 
aansluiting te vinden bij andere wijkbewoners en 
bij algemene activiteiten. Ervaringsdeskundigen 
kunnen hun de helpende hand bieden, omdat 
ze als geen ander weten wat mensen in een 
kwetsbare positie doormaken. Ze worden als 
gelijke gezien en niet als hulpverlener. Dat 
verlaagt de drempel. Ervaringsdeskundigen 
kunnen mensen de weg wijzen in de 
onoverzichtelijke wirwar van voorzieningen., 
Daarbij putten ze uit hun eigen herstelervaring. 
Dat maakt hun inzet in GGZ in de Wijk extra 
waardevol.

Onmisbaar in GGZ in de Wijk zijn de 
herstelwerkplaatsen. In Zuid worden deze 
‘EDplaatsen’ genoemd. In deze laagdrempelige 
ontmoetingsplaatsen kunnen kwetsbare 
mensen niet alleen samenkomen maar ook 
werken aan hun herstel, samen of alleen. 
Herstel staat voor een proces waarbij nieuwe 
zin en betekenis in het leven ontstaan na 
problemen op bijvoorbeeld het gebied van 
psychiatrie, verslaving, dak- of thuisloosheid. De 
ondersteuning bij dat herstelproces wordt vaak 

door een ervaringsdeskundige geboden: iemand 
die een vergelijkbare weg van herstel heeft 
afgelegd. De EDplaatsen worden gerund door 
ervaringsdeskundigen van TEAM ED met een 
betaalde coördinator. 
De EDplaatsen zijn onder meer gesitueerd in de 
Huizen van de Wijk, omdat de hoop en wens is 
dat vanuit de veilige omgeving van de EDplaats 
bezoekers langzaam ook doorstromen en gebruik 
gaan maken van andere activiteiten in Huizen 
van de Wijk. Daarnaast hopen ze stigma bij 
vrijwilligers en medewerkers te bestrijden door 
met de aanwezigheid te laten zien dat
mensen met een psychische kwetsbaarheid ook 
gewone burgers zijn.

Naast de EDplaatsen zijn ook Vliegende 
Brigades van ervaringsdeskundigen actief. 
De Vliegende Brigade gaat actief in de 
buurt op zoek naar individuen in kwetsbare 
posities, om ze een steuntje in de rug te 
bieden. Elke ervaringsdeskundige helpt een 
meerdere mensen met een ggz-achtergrond. 
De ervaringsdeskundigen leiden mensen 
uit de doelgroep toe naar bestaande 
buurtvoorzieningen en dichten door inzet van 
hun ervaringsdeskundigheid als het ware de kloof 
tussen deze mensen en bestaande voorzieningen. 
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Belangrijkste resultaten
De belangrijkste resultaten van GGZ in de Wijk 
zijn niet in getallen uit te drukken. In Amsterdam 
Zuid is op verschillende niveaus samenwerking 
ontstaan: tussen mensen onderling, op het niveau 
van de werkvloer en op bestuurlijk niveau. De 
wijk met haar bewoners en de organisaties die 
er gevestigd zijn, is toegankelijker sinds deze 
aanpak van start is gegaan. Meer bewoners in een 
kwetsbare positie zijn betrokken bij en actief in de 
voorzieningen die er zijn, en voor iedere persoon 
die het betreft is dat van onschatbare waarde. 

Bron: Mens tussen de mensen, Handboek GGZ 
in de Wijk (Movisie, kennis en aanpak van sociale 
vraagstukken, oktober 2018)
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Verhalen over een wijk waar iedereen welkom is
Sinds 2016 heeft stadsdeel Zuid het project GGZ in de Wijk. Gemeente, stichting Dynamo, 
GGZ inGeest en TEAM ED werken samen om ervoor te zorgen dat mensen met een ggz-
achtergrond makkelijker hun plek vinden in de wijk en zich welkom voelen. In ‘Verhalen over 
een wijk waar iedereen welkom is’ vertellen acht betrokken hoe waardevol GGZ in de Wijk tot 
nu toe is geweest. Een ggz-coach: “Je ziet mensen opbloeien omdat ze weer ergens bij horen.”


