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Voorwoord 

 
Niet al te lang geleden startte de reis die ik hier Vriend GGz noem. In één van mijn eerste gesprekken 

zei een geïnterviewde ‘we may not have it all together, but together we have it all’. De kracht 

waarmee hij deze uitspraak luidde, associeerde ik met hoop en moed en bracht ik in verband met 

Précipice (de afbeelding op de kaft, van Lotta Blokker, 2003). Précipice is de vertoning van 

kwetsbaarheid en kracht in één.  

 

Dit onderzoek maakt deel uit van mijn masterstudie aan het Landelijk Expertisecentrum Sociale 

Interventie (LESI) en wordt in opdracht van Vriend GGz uitgevoerd. Vriend GGz heeft het 

Kenniscentrum Sociale Innovatie gevraagd om op systematische wijze de visie, werkwijze en 

activiteiten van Vriend GGz in beeld te brengen.  

Ik beoog hier door middel van deze thesis, een bescheiden bijdrage aan te leveren.  

Dit zou echter niet mogelijk zijn geweest, zonder de enthousiaste en onaflatende begeleiding van  

mijn begeleider, prof. dr. A. Baart, die zowel feedback als bijsturing gaf gedurende het onderzoek. 

Daarnaast is het vertrouwen dat ik van mijn leidinggevende kreeg, dr. J.P. Wilken, een onmisbare 

voorwaarde geweest voor de reis die ik afgelegd heb. 

 

Ten slotte wil ik op deze plek een dankwoord richten aan mijn geduldige partner en de gastvrije 

uitwisselingsouder waar mijn zoontje herhaaldelijk terecht kon, zodat ik me kon vrijmaken voor het 

schrijven aan mijn thesis. Pano en Hester, dank! 

 

S. Karbouniaris 

Utrecht, 15 oktober 2012 
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Hoofdstuk 1: Inleiding onderzoek  

 

Voor een aantal cliënten heeft de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg1 niet (meer) voldoende te 

bieden. Zij zijn niet bij machte om de stap naar de hulpverlening te zetten óf hebben deze desolaat 

achter zich gelaten.   

Deze cliënten zoeken hun heil in andersoortige hulpvormen, zoals bij het in 2010 gestarte initiatief 

Vriend GGz. Hier kunnen cliënten vraaggestuurde (24 uurs) begeleiding krijgen en kunnen 

deelnemers zich tevens naast hun eigen herstelproces inzetten voor andere cliënten waarbij gebruik 

makend van hun ervaringsdeskundigheid.  

Vriend GGZ vormt zo een antwoord door de ontwikkeling van eigentijdse gemeenschappen waar 

mensen met een psychische en/of sociale beperking de middelen krijgen om, naar vermogen en met 

hun beperking, te kunnen meedoen in de samenleving. Deze gemeenschappen zijn, onder de naam 

Vriendenhuizen, oefenplaatsen voor duurzame maatschappelijke participatie. Hier staat 

betrouwbare, toegankelijke, respectvolle en vriendschappelijke hulp voorop. Bijzonder van Vriend 

GGz is dat het personeelsbestand voor een belangrijk deel bestaat uit (voormalige) klanten van de 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Mensen komen binnen als klant en kunnen – als zij dat willen en 

voldoende zijn toegerust – doorstromen naar vrijwillige of betaalde functies binnen de organisatie. In 

een aantal gevallen betreft dat de functie als begeleider van één of meerdere cliënt(en), maar het 

kan ook een bijdrage aan het onderhoud en/of de ontwikkeling van de Vriendenhuizen betreffen. Zo 

zijn er verschillende (ex)cliënten werkzaam als administratieve kracht, schoonmaker, receptionist etc.  

Eén van de doelstellingen van vriend GGz is dat 50% van de betaalde functies worden ingevuld door 

(ex-)cliënten. Het initiatief oogt als een ongebonden schilvoorziening2, met dien verstande dat er bij 

Vriend GGz zonodig wel behandeld wordt (Projectbeschrijving Vriendenhuis, 2010).  

Ongebonden schilvoorzieningen laten zich inspireren door het gedachtegoed van de 

cliëntenbeweging in de GGz, zijn soms door een cliëntenorganisatie opgericht of in stand gehouden. 

Deze voorzieningen trachten GGz-cliënten of ex GGz-cliënten bij te staan die zich maatschappelijk 

willen handhaven en de doorvoor benodigde vaardigheden willen ontwikkelen. 

Vriend GGz gaat ook een stap verder in het creëren van werkgelegenheid voor mensen die eerder 

weinig kansen hebben gekregen, doordat de samenleving ze uitsluit of de GGz ze opgegeven heeft. 

                                                             

1 Geestelijke gezondheidszorg is een breed begrip, waarmee verschillende vormen van zorg en ondersteuning geassocieerd worden. Het is 

een benaming die zich kan richten op het instituutswezen, de verzameling van instellingen waar mensen met psychische of psychiatrische 

problemen een beroep op kunnen doen voor zorg, ondersteuning of behandeling. Het kan zich ook uitstrekken tot woonbegeleiding, 

dagbesteding en arbeids(re)integratie of minder direct gelieerd zijn aan instellingen, maar betrekking hebben op kleine (cliëntgeïnitieerde) 

initiatieven, zoals steunpunten of zelfhulpgroepen. 

In dit onderzoeksrapport verstaan we onder de reguliere GGz, de klinische psychiatrie, de Regionale Instellingen voor Beschermde 

Woonvormen (RIBW’s) en de ambulante werkvormen die van oudsher veelal op particuliere initiatief van start gingen.  

2 Ongebonden schilvoorzieningen zijn voorzieningen die buiten de GGz een veilige plek bieden aan mensen met een psychische handicap 

en zo een "schil" om de GGz vormen. Het begrip "Ongebonden" duidt op de ongebondenheid ten opzichte van instellingen voor geestelijke 

gezondheidszorg (GGz) zoals psychiatrische ziekenhuizen, de Regionale instituten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG's) 

Regionale instituten voor beschermende Woonvormen (RIBW's), waar sprake is van behandeling. In de ongebonden schilvoorziening wordt 

niet behandeld (Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen via http://www.lfos.nl).  

http://www.lfos.nl/
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De organisatie heeft aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie gevraagd om een beschrijving te 

maken van het initiatief alsmede de effecten ervan voor cliënten en de samenleving inzichtelijk te 

maken. Dit wetenschappelijk onderzoek vindt als deelonderzoek in dat kader plaats. Het onderzoek 

concentreert zich op de context van Vriend GGz en is bedoeld om een kritische bijdrage te leveren 

aan de discussie ten aanzien van de reguliere hulpverlening. Vriend GGz meent zich te onderscheiden 

van de reguliere GGz, door het bieden van vriendschappelijke hulp middels de inzet van 

ervaringsdeskundigen. 

 

1.1 Probleem-, vraag- en doelstelling onderzoek 

Het onderzoeksproject Vriend GGz betreft een kwalitatief onderzoek, in het bijzonder een ‘case-

study’ en zal worden benaderd vanuit een fenomenologisch perspectief. Er zullen op drie locaties 8 

deelnemers worden geïnterviewd rondom hun ervaringen met de hulpverlening van Vriend GGz en in 

relatie tot eerdere hulpverlening in de reguliere GGz. Een verdere uitwerking hiervan is te lezen in 

hoofdstuk 3.   

 

Probleem: Er zijn indrukken dat de reguliere GGz zorg (care-as-usual) tekort schiet op een aantal 

nader te formuleren aspecten. Vriend GGz springt in op dit hiaat, maar er is weinig (onderbouwd) 

zicht op de (beleefde) waarde van Vriend GGz, afgezet tegen die van de reguliere GGz-voorziening. 

Toch lijkt deze Vriend GGz een betekenisvolle ‘interventie’ ter versterking van het betreffende 

hulpaanbod.  

 

Vraag: We vragen ons af wat de urgentie is in het werken met nieuwe zorgconcepten waarin 

ervaringsdeskundigheid een centrale plek inneemt. Wanneer dit wordt toegespitst op de context van 

Vriend GGz, brengt ons dat op de volgende vraagstelling: 

‘Wat beleven deelnemers, dat wil zeggen, zowel cliënten als ervaringsdeskundigen aan het initiatief 

van Vriend GGz, mede vergeleken met hun ervaringen met andere GGz-instellingen?’ 

 

Doel: Het algemene doel van dit onderzoek, in het kader van de masterthesis, is het onderzoeken van 

de mogelijke meerwaarde van Vriend GGz als nieuwe interventie in het hulpverleningsarsenaal van 

de GGz , afgaande op de overeenkomsten en verschillen met reguliere instellingen en het werken 

met ervaringsdeskundige medewerkers, en de beleefde waarde van elk. 

 

1.2 Praktijkcontext 

Vriend GGz is te typeren als een eigentijdse, landelijk werkende organisatie in de GGz, die 

betrouwbare, toegankelijke, respectvolle en vriendschappelijke hulp centraal stelt en sinds januari 

2010 van start is gegaan. Zij werkt veelal met/op basis van ervaringsdeskundigen en heeft het 

concept van de Vriendenhuizen ontwikkeld. Vriend GGz beoogt vraaggestuurde begeleiding te 

leveren, maar ook de werkgelegenheid voor en participatie van mensen met psychische problemen 

te stimuleren (Ondernemingsplan Vriend GGz, 2011).  
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“Vriend GGZ neemt in de GGz een onderscheidende positie in, doordat zij samen met haar klanten 

hulpverlenings- en ondersteuningsprogramma’s ontwikkelt en uitvoert, waardoor klanten: 

 hun klachten en beperkingen zelf leren managen (beheersen, terugdringen, hanteren); 

 de noodzaak en wenselijkheid van behandeling zelf bepalen;  

 samenwerken met ervaringsdeskundigen; 

 hun sociale rollen (her)vinden en activiteiten, in de sfeer van werk, vrijwilligerswerk, 

zorgtaken, hobbybeoefening, scholing en opleiding etc. weer naar eigen tevredenheid 

uitoefenen; 

 hun niet behulpzame hulpverlening afbouwen b.v. door het verminderen van ineffectief 

medicijngebruik (verslaving); 

 actief gebruik maken van de ervaring van lotgenoten; 

 hun eigen kracht gebruiken, hun autonomie behouden en van rol kunnen wisselen.” 

(Projectbeschrijving Vriend GGz, 2010, pp. 10-11).  

 

Vriend GGz is momenteel in vier regio’s actief. De zorg wordt gefinancierd vanuit AWBZ en PGB. 

Naast individuele hulpverlening zijn in Enschede, Velp, Arnhem en Obdam zogenoemde 

Vriendenhuizen ontwikkeld. Een Vriendenhuis is klantgestuurd en een eigentijdse combinatie van 

zorghotel en activiteitencentrum, waar mensen met een psychische of sociale beperking de middelen 

krijgen om, naar vermogen en met hun beperking, te kunnen meedoen in de samenleving 

De meeste, betaalde en onbetaalde, medewerkers van het Vriendenhuis zijn mensen met ervaringen 

in de psychiatrie, die werkervaring op willen doen of een betekenisvolle dagbesteding zoeken. Het 

Vriendenhuis is een oefen- en stageplek voor medewerkers in de vorm van een hotel. Voor de 

begeleiding van het werk wordt een passende financiering gezocht, via de AWBZ, via de Dienst Werk 

en Inkomen, de WMO, via het UWV, al dan niet via een Persoonsgebonden Budget. In het 

Vriendenhuis is de vraag van de individuele klanten sturend en worden de projecten en activiteiten 

gerund door de deelnemers zelf (zelfregie). Deze gemeenschappen zijn daardoor oefenplaatsen voor 

duurzame maatschappelijke participatie. 

Vriend GGz onderneemt ook culturele activiteiten die mede gericht zijn op beïnvloeden van 

beeldvorming en tegengaan van stigmatisering. Onder de titel "Lege Zondagen" is het initiatief 

genomen om een programma te ontwikkelen waarmee de stigma’s over de psychiatrie worden 

tegengegaan. Op de zondagmiddagen worden kleinschalige producties op het gebied van muziek, 

dans, theater, gedichten en interviews in het prachtige en intieme Parool Theater in Amsterdam 

uitgevoerd. Bij de producties trekken mensen met en zonder gekte samen op.  

Ten slotte heeft Vriend GGz een interne cursus voor ervaringsdeskundigen ontwikkeld die cliënten 

willen begeleiden binnen de dienst- en hulpverlening van Vriend GGz. 
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1.3 Praktijkinnovatie 

Vriend GGz is een vernieuwend initiatief binnen de geestelijke gezondheidszorg en past binnen het 

onderzoeksprogramma van het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (PZO). Het lectoraat 

heeft als centrale thema’s o.a. ervaringskennis, peer support, herstel en herstelondersteuning en 

maatschappelijke participatie (Onderzoeksplan Vriend GGz, Kenniscentrum Sociale Innovatie, 2011). 

“We menen dat het innoverende en interveniërende karakter gelegen is in het feit: 

 dat ervaringskennis als leidend principe gehanteerd wordt; 

 gestreefd wordt naar een hoge mate van inzet van ervaringsdeskundige hulpverlening (> 50% 

van de medewerkers); 

 zowel het individuele als het maatschappelijke herstelproces van cliënten ondersteund 

wordt.” (Onderzoeksplan Vriend GGz, Kenniscentrum Sociale Innovatie, 2011, p. 2). 

 

 

1.4 Relatie met LESI thema’s 

Onderzoeksproject Vriend GGz is een project dat zich kortweg beweegt op het vlak van 

cliëntparticipatie, maatschappelijke activering, beïnvloeding van beeldvorming in de samenleving, 

ervaringsdeskundigheid en peer support. Een deel van deze thematieken, dilemma’s en vraagstukken 

kreeg ook een plek in de opleiding zoals ik die volgde. De grootste raakvlakken zijn gelegen binnen de 

Masterclasses 1, 3 en 6. Hierna zal ik de verbanden met de genoemde masterclasses toelichten. 

 

- Masterclass 1 ‘wetenschappelijke fundering van praktische handelingskennis’ 

In deze Masterclass werd onder meer gezocht naar een wetenschappelijke fundering van praktische 

handelingskennis die passend is voor een hedendaags sturingsperspectief van sociale interventie. 

Hoewel bij Vriend GGz precies langs een tegengestelde richting wordt gewerkt, namelijk het 

ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid, al dan niet afgezet tegen een professioneel perspectief, zijn 

er genoeg (dwars)verbanden te vinden, zoals de waarde van zelfregie en het zoeken naar een 

dialogische benadering tussen cliënt en professional. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het 

vertrek van deze Masterclass veelal vanuit een professioneel kader is met een nadruk op 

cliëntgerichtheid, -belang en –betrokkenheid, waar Vriend GGz veelal de cliënt als vertrekpunt 

neemt.  

- Masterclass 3 ‘Presentie, interventie en accountability’ 

In deze masterclass is de theorie van de presentie uitgebreid behandeld. De waarden die centraal 

staan in deze filosofie en benadering, zien we voor een deel ook terug als belangrijke waarden in de 

praktijk van Vriend GGz, met als essentieel verschil dat de Presentie een gefundeerde theorie is en 

binnen een praktijk als Vriend GGz veelal op experimentele basis te werk wordt gegaan. Gedeelde 

waarden en uitgangspunten zijn onder meer: de menselijke maat, nabijheid en aandacht,  

leefwereldgerichtheid, een aanspreekbare en benaderbare helper en geloof in de zwaksten. 

- Masterclass 6 ‘De persoonlijke factor’  

De vraag naar de persoonlijke factor is rechtstreeks verbonden met de vraag naar persoonlijke 

zingeving en de ervaren kwaliteit van leven. Het verwijst ook naar het zelfbeeld, gevoel van 

eigenwaarde of gebrek daaraan, naar de vitaliteit en levenslust en naar de zinvolheid, of juist het 

moeizame of zelfs pijnlijke karakter van het leven. Deze vragen linken allen in directe zin aan de 
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praktijk van Vriend GGz en de doorleefde ervaringen van de betrokkenen. Hoewel in die praktijk, in 

tegenstelling tot hetgeen in Masterclass 6 gebeurt, geen concrete antwoorden worden gezocht in 

het complexiteitsdenken, is het gebruik van de verschillende kennismodi -en in het bijzonder 

kennismodus 3- een overeenkomstige benaderingswijze.  

 

LESI richt zich naast haar opleidingsexpertise op uiteenlopende gebieden binnen de sociale 

interventiekunde, ook op onderzoek binnen verschillende settingen3. Thema’s die centraal staan in 

de verschillende onderzoeksclusters, zijn onder meer Wijkgericht werken, Kwartiermaken, 

Presentiebenadering, Sociaal Isolement,Maatschappelijk ondernemen en worden in relatie gebracht 

met talloze doelgroepen en contexten.  

Opvallend is de breedte van het werkterrein in combinatie met een sterk wetenschappelijk en 

theoretisch kader van waaruit geopereerd wordt. Tegelijkertijd richt LESI zich op levendige kwesties 

die er toe doen in de samenleving en beoogt daarmee ook praktijkinnovaties te bereiken, zoals ook 

het streven bij Vriend GGz. 

 

 

1.5 Affiniteit van de onderzoeker 

Als  jongadolescent heb ik een aantal omzwervingen gemaakt die mij brachten tot het punt waar ik 

nu sta. Na een ingewikkelde jeugd, heb ik ruim 17 jaren opgesloten gezeten in een sterk geïsoleerde 

wereld waar bijna alles draaide om mijn eetstoornis. Dit traject heeft mij niet alleen in aanraking 

gebracht met verschillende facetten van de hulpverlening, maar prikkelde mij ook om na te denken 

over zorg die gewenst is, nodig is en tegelijkertijd soms zo nalatig blijkt. 

Gelijktijdig probeerde ik mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening naar behoren te doorlopen. 

In mijn jaarstage had ik kans gezien om te werken in een reguliere GGz praktijk, namelijk een 

deeltijdbehandeling Acute Psychiatrie. Daar trof ik veelal ontredderde mensen die niet alleen de weg 

kwijt waren, maar vaak herhaaldelijk een beroep moesten doen op de zorg. De wijze waarop de zorg 

daarop anticipeerde, stemde mij lang niet altijd tevreden en deed mij sterk nadenken over wat 

‘goede zorg’ in dit geval in zou moeten houden. 

Ik besloot om niet in directe zin deel uit te willen maken van een systeem waar ik zoveel kritiek op 

had en kon na mijn studie direct aan de slag als junior onderzoeker bij het Lectoraat Participatie Zorg 

en Ondersteuning van het Kenniscentrum Sociale Innovatie dankzij een uitnodiging van lector 

Wilken. In mijn afstudeerjaar (2005) deed ik voor het genoemde kenniscentrum namelijk onderzoek 

naar kwartiermakers, professionals die een bemiddelende rol spelen tussen mensen met psychische 

beperkingen en de maatschappij. Zo rolde ik in de ‘onderzoeksscene’. 

Na mijn eigen jarenlange tocht door de (veelal reguliere) hulpverlening, sloot ik in 2010 de contacten 

                                                             

3 LESI biedt de volgende onderzoeksclusters: 

1.Kwetsbare burgers: over voorkomen en omgaan met sociaal isolement; 2.Samenwerken tussen professionals en vrijwilligers; 

3.Kwaliteitszorg en impact op zorg organisaties ; 4.Transitie Jeugd: verbetering in de jeugdzorg met focus op multi-probleemhuishoudens; 

5.Grensoverschrijdend samenwerken in het veiligheidshuis; 6.Diversiteit en leiderschap; 7.Ouderen en Kunst; over kunstbeoefening en 

welzijn; 8.Impact Analyse: onderzoek naar het methodisch aanpakken voor het meten, verantwoorden en in kaart brengen van 

interventiepraktijken; 9.Hoger Beroepsonderwijs en transitie werk & inkomen: praktijk- onderzoek naar leergemeenschappen; 10.Aanpak 

huiselijk geweld; 11.Cocreatie: Eigen voorstel voor een cluster door een klantorganisatie ; 12.Vrij onderzoeksthema: studenten met een 

individueel thema met de mogelijkheid aan te sluiten bij een lopend cluster 
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met mijn toenmalig therapeute af en startte ik een nieuw hoofdstuk in mijn leven met de komst van 

mijn zoontje. 

Het onderzoek bij Vriend GGz heeft mij veel gebracht. Hoewel ik me nog sterk kan identificeren met 

een cliëntenpositie en rol, ben ik bij Vriend GGz een populatie tegen gekomen waar ik verder van af 

sta, namelijk mensen die veelal geen dak boven hun hoofd hebben en vaak ook in financiële 

problemen verkeren. Desalniettemin zit het thema van deze thesis zo dicht op mijn huid dat ik me 

daar moeilijk van kan en wil losmaken. Dat is voor mij een motivatie geweest om oneindig geboeid te 

blijven met/door de mensen die ik sprak in het kader van dit onderzoek.  

 

 

1.6 Opzet van de thesis 

Na deze eerste inleiding in het onderzoek, volgt nu een verdere uiteenzetting van wat u kunt 

verwachten in dit onderzoeksrapport. Deze thesis is opgebouwd uit zes hoofdstukken met inbegrip 

van het hoofdstuk dat u zojuist heeft gelezen. Hierna volgt een hoofdstuk over het theoretisch kader 

waarin de belangrijkste begrippen van het onderzoek worden behandeld.  

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de methodologische verantwoording en de wijze 

waarop het onderzoek daadwerkelijk is uitgevoerd. 

In hoofdstuk 4 is ruimte gereserveerd voor een geanonimiseerde presentatie van de 

onderzoeksgegevens en de analyse daarvan. Een uitgebreide set van de data (getranscribeerde, 

gecodeerde interviewteksten en de datamatrix) is beschikbaar gesteld aan de beoordelend 

begeleiders, maar omwille van privacy uit deze rapportage gelaten.   

In hoofdstuk 5 volgt een koppeling tussen theorie uit hoofdstuk 2 en de data uit de praktijk uit 

hoofdstuk 4.  

Tot slot wordt deze thesis afgerond met de belangrijkste conclusies en een bespreking in hoofdstuk 

6.  
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader  
 

In dit hoofdstuk beginnen we met een literatuurverkenning langs verschillende lijnen die vanuit een 

breder perspectief verband houden met deze casestudy en de context bij Vriend GGz. De centrale 

vraag die deze concepten verbindt luidt ‘wat is de urgentie in het werken met nieuwe zorgconcepten 

waarin ervaringsdeskundigheid een centrale plek inneemt?’. De verkenning die hier plaatsvindt heeft 

als doel om een theoretisch fundament te vormen bij het begrip en de interpretatie van de data-

analyse in hoofdstuk 4 en 5 van deze thesis. 

Allereerst wordt een historische schets gegeven van de democratiseringsgolf en emancipatoire 

bewegingen in de psychiatrie, de zogenoemde antipsychiatrie, gevolgd door een korte beschrijving 

van de cliëntenbeweging. Vervolgens wordt het herstelconcept en eigen regie/zelfsturing uitgewerkt 

en hoe ervaringsdeskundigheid in de huidige praktijk een bijdrage kan leveren aan goede zorg.  

In hoofdstuk 5 worden de bevindingen vanuit de literatuur gekoppeld aan de praktijk van Vriend 

GGz. 

 

2.1 Antipsychiatrie 

Hoewel mensen die kampen met psychiatrische en psychische beperkingen, van alle tijden zijn, 

verschilt de wijze waarop cultuurhistorisch aangekeken wordt tegen mensen die zich afwijkend ten 

opzichte van de heersende norm gedragen. Sinds de 15e eeuw werden, mede onder invloed van de 

urbanisatie, stadsbewoners die zich ‘anders’ gedroegen, als steeds storender ervaren (Gotink, 2012). 

‘Om de stadsbewoners te beschermen tegen gevaarlijke en lastige krankzinnigen, openen 

verschillende stadsbesturen in Europa een gekkenhuis’ (Gotink, 2012,  p.5). Zo werden in Nederland 

‘de dolhuyzen’ opgericht en mensen die daar terecht kwamen, werden ‘krankzinnig’ genoemd. 

(Gotink, 2012). 

Wanneer aan het eind van de achttiende eeuw het besef ontstaat dat krankzinnigheid een ziekte is 

wordt er gestreefd naar genezing van de zieken in de gestichten. In die tijd wordt ook de term 

psychiatrie geïntroduceerd en neemt het aantal opnames sterk toe (Gotink, 2012).  

Dit ging gepaard met het inzicht dat het ontnemen van vrijheden van mensen met psychiatrische 

ziektebeelden niet alleen bij wet gelegitimeerd is, maar ook wetenschappelijk onderbouwd kan 

worden. 

De psychiatrie profileert zich als natuurwetenschap, vergelijkbaar met de somatische geneeskunde 

(Blok, 2004).  

Invloedrijke publicaties in Engeland, Amerika, Italië en Duitsland, zorgden echter voor een 

samenballing van kritiek rondom de omstandigheden in de ‘gekkenhuizen’. Zo wordt Nederland 

samen met enkele andere westerse landen, tussen 1870 en 1910 geconfronteerd met een eerste golf 

van kritiek die zich richt op de beschreven wantoestanden. Ook ego-documenten van (ex-)patiënten 

voedden deze kritiek (Blok, 2004). 

“Rond 1900 bestond er in Duitsland een uitgebreide horrorliteratuur over de 

‘krankzinnigengestichten’, zoals psychiatrische inrichtingen destijds werden genoemd. Voor het 

grootste deel betrof deze literatuur gevallen waarin ouders of echtgenoten familieleden lieten 

wegbergen in gestichten, bijvoorbeeld om aan hun geld te kunnen komen of om te kunnen 
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hertrouwen. Een ander belangrijk thema betrof de wantoestanden in de gestichten: martelingen die 

gepresenteerd werden als therapie, zoals koude stortbaden of roterende stoelen, en geweld en 

schofferingen door ‘oppassers” (Blok, 2004, p. 16). 

 

Omstreeks 1900 vindt een verschuiving plaats ten aanzien van het behandelconcept (Gotink, 2012). 

‘Het idee ontstaat dat patiënten ook buiten de inrichting kunnen verblijven mits daar de goede 

omstandigheden zijn gecreëerd’ (Gotink, 2012, p. 6). Naast het besef dat het kostenbesparend werkt, 

spelen ook de mensonterende toestanden in de gestichten en de idee dat de omgeving actiever 

betrokken moet zijn bij het herstel, een belangrijke rol.  

 

Door controversiële ideeën over de behandeling van patiënten, waaronder het teweegbrengen van 

insulten (door elektroshock, insuline of andere medicijnen) en het af- en doorsnijden van delen van 

de hersenen (lobotomie) ontstond een toenemende oppositie tegen onvrijwillige behandeling. 

Hoewel de psychiatrische professie deze geluiden niet serieus nam, vormde zich een halve eeuw 

later toch een kleine groep Britse reformisten die de term ‘antipsychiatrie’ adopteerden als symbool 

voor hun –in ogen van Szasz (2012)- pseudo liberale beweging.  

 

De opkomst van de antipsychiatrie wordt verbonden aan een aantal namen, waaronder Szasz, 

Goffman en  Foucault die allen in 1961 belangwekkende publicaties uitbrachten, respectievelijk The 

Myth of mental illness, Asylums en Geschiedenis van de waanzin getiteld. Blok (2004, p. 14) geeft aan 

dat deze kritische psychiatrie verkondigers geenszins eenduidig waren in hun visie op zorg en dat het 

– vooral in Nederland- niet ging om een pleidooi voor volledige afschaffing van de psychiatrische 

hulpverlening. 

Tussen 1965 en 1975 bereikte een tweede golf van kritiek op de psychiatrie Nederland, waarbij de 

natuurwetenschappelijke oriëntatie onder vuur kwam te liggen (Blok, 2004). Szasz bracht een 

publicatie uit genaamd ‘the myth of mental illness’, waarin hij uitlegde dat de psychiatrie geen 

medische wetenschap is, maar enkel een sociaal beheersinstrument. ‘Mensen die gedrag vertoonden 

dat niet strookte met heersende normen werden voor gek verklaard’ (Blok, 2004, p. 18). 

De term antipsychiatrie stak ook de kop op door een praktijkbeschrijving van de Britse psycihiater 

Cooper in zijn boek ‘Psychiatry and anti-psychiatry’ in 1967. “Cooper beschreef hoe hij een door hem 

geleide afdeling van een Londens psychiatrisch ziekenhuis omvormde tot ‘Villa 21’: een 

therapeutische gemeenschap en ‘experiment in antipsychiatrie’. Het doel was om de ‘invalidisering’ 

en hospitalisatie van patiënten tegen te gaan. Gangbare hiërarchieën schafte Cooper af. Verzorgen 

en behandelen in de traditionele medische zin des woords deden hij en zijn medewerkers niet langer, 

hetgeen tot grote weerstanden leidde in het ziekenhuis. Na publicatie van Coopers boek werd allerlei 

kritiek op de klinische psychiatrie al snel door journalisten samengebracht onder de noemer 

‘antipsychiatrie’. Ook internationaal kreeg deze pakkende term grote bekendheid” (Blok, 2004, p. 

20). 

“Het doel van deze kritische beweging rond de klinische psychiatrie was het verbeteren van de 

controle op de opnameprocedures en de situatie in de gestichten. Het medische verklaringsmodel 

voor geestesziekten werd nog niet aangevallen; er werd zelfs regelmatig gepleit voor een meer 

natuurwetenschappelijke gerichtheid van de klinische psychiatrie” (Blok, 2004, p. 18).  
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Kees Trimbos (in Gotink, 2012, p.16) bracht uiteindelijk de verschillende anti-psychiatrische 

bewegingen en hun gedeelde opvattingen in beeld: 

- “ze verzetten zich alle tegen het medisch model; 

- ze maken bezwaar tegen de sociale controlefunctie van de psychiatrie; 

- ze verwerpen de inrichtingspsychiatrie; 

- ze waarderen de psychose positief”. 

 

Onder invloed van de antipsychiatrie beweging ontstaat langzaam het inzicht dat het instituutswezen  

en het verstikkende machtssysteem niet alleen ziekmakend zijn en mensen kunnen hospitaliseren, 

maar dat er ook in de samenleving weinig ruimte is voor ‘andersdenkenden’. In Nederland start 

Stichting Pandora met het beïnvloeden van de maatschappelijke beeldvorming rond psychische 

problematiek door middel van ludieke acties en pamfletten. Ook voerden verschillende 

(leerling)verpleegkundigen acties om te pleiten voor een beter behandelmilieu en democratischer 

besluitvorming (Blok, 2004) en werd de cliëntenbond opgericht, die opkwam voor de belangen van 

mensen met een psychische/psychiatrische beperking.  

Italië en haar democratische psychiatrie vormen daarbij aanvankelijk een lichtend voorbeeld voor de 

Nederlandse context. Daar werd immers in 1971 al geëxperimenteerd met het sluiten van 

psychiatrische ziekenhuizen onder het motto ‘La liberta e terapeutica’, ‘vrijheid is therapeutisch’. 

Daaropvolgend besloot de Italiaanse regering een wet aan te nemen waarin opgenomen is dat 

mensen alleen vrijwillig behandeld mogen worden. Ook werden geen nieuwe inrichtingen meer 

bijgebouwd (Blok, 2004). 

Toch ontstaat ook verdeeldheid in de kritiek op de Geestelijke Gezondheidszorg. Zo is volgens Szasz 

(2012) de poging tot hervorming niet meer dan een misleiding. Er wordt weliswaar gezocht naar 

nieuwe opvangvormen, maar elke andere vorm wordt opnieuw gekenmerkt door vertekende 

machtsverhoudingen. De wantoestanden in de psychiatrie kunnen alleen verdwijnen als het huidige 

zorgstelsel verdwijnt en de maatschappij gedwongen wordt om haar verantwoordelijkheid te nemen 

(Szasz, 2012).    

Factoren die bijdroegen aan de polarisatie van het debat waren, naast de discussie of de 

psychiatrische inrichtingen volledig afgeschaft zouden moeten worden, zoals het conflict in 

Dennendal-, ook de opkomst van de anti antipsychiatrie. Enkele wetenschappers en psychiaters 

waaronder  Stolk en van Praag braken een lans voor het medisch model en de inzet van medicatie 

(Blok, 2004). Daarnaast ontstond oproer onder ouders die het humane gehalte van kritische 

hulpverleners in twijfel trokken. 

 

Resumerend kan de antipsychiatrische stroming aldus beschouwd worden als een beweging die 

vijandig staat tegenover veronderstellingen en dagelijkse praktijken binnen de psychiatrie. De golf 

van kritiek op de klinische psychiatrie in Amerika en Europa situeert zich in twee periodes, zowel van 

1870 tot 1910 als van 1965 tot 1985. De laatste stroming werd gekenmerkt door een wijdverbreider 

en radicaler impact.  Ondanks haar ambivalentie vormt de antipsychiatrie een voedingsbodem voor 

eerdere en huidige cliëntinitiatieven. In de hierna volgende paragraaf bekijken we de ontwikkeling 

die de cliëntenbeweging heeft doorgemaakt in de 20ste en 21ste eeuw.  
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2.2 Cliëntenbeweging 

Over de cliëntenbeweging is in internationale maar ook nationale literatuur weinig terug te vinden, 

terwijl reeds in de jaren ’60 de kiem is te vinden van een agerende beweging vanuit 

cliëntengroeperingen, de zogenoemde ‘gekkenbeweging’. Onder invloed van de 

democratiseringsgolf, gaf een toenemend aantal patiëntenorganisaties blijk van onvrede over het 

functioneren van de gezondheidszorg (Nederland, Duyvendak & Brugman, 2003). Zodoende wordt 

een strijd gevoerd die in het teken staat van erkenning van fundamentele rechten en het verweer 

tegen dwang (Plooy, 2007, p. 1).  

Deze emancipatoire beweging wordt overigens ook buiten de GGz teruggezien, zoals in de 

vrouwenbeweging en somatische zorg. Vanaf 1970 wordt van een echte beweging gesproken: een 

groeiende groep gebruikers van gezondheidsvoorzieningen heeft zich op basis van 

gemeenschappelijke belangen verenigd. In de jaren ’70, ook wel getypeerd als ‘de coming-out fase’ 

(Rijkschroeff, 1989), treden psychiatrische cliënten uit hun isolement in de openbaarheid. Enkele 

egodocumenten vinden hun weg naar breed publiek en via eigen media (oa. ‘de Gekkenkrant’) 

verwerft de cliëntenbeweging een eigen gezicht.  

Daarop volgend verschuift halverwege de jaren ’70 het accent naar de overheid en beleidsmakers. Zij 

worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om de misstanden in de psychiatrie op te heffen 

(Rijkschroeff, 1989). Hiermee wordt een poging gedaan om op het niveau van beleid inspraak te 

hebben, onder meer resulterend in de eerste cliëntenraden in 1975 (Hunsche, 2008). Deze fase 

wordt gevolgd door de opkomst van cliëntgestuurde projecten in de ’80-er jaren en ook de term 

‘participatie’ komt daarmee in een ander licht te staan.  

 

 “Was de strijd er eerst op gericht te mogen deelnemen binnen het domein van de psychiatrie, 

deelnemen aan beslissingen over je eigen behandeling en je eigen lichaam en deelnemen aan het 

gesprek over de organisatie van de zorg, nu kreeg participatie meer het karakter van deelname aan 

de samenleving, van onafhankelijk burgerschap” (Plooy, 2007). 

Vanaf die tijd worden de eerste wegloophuizen opgericht, veelal door mensen uit de kraakbeweging. 

In de wegloophuizen krijgen weglopers de kans de inrichtingspsychiatrie de rug toe te keren. In deze 

periode worden ook de eerste zelfhulpgroepen in de GGz leven in geblazen. Cliënten ontdekten het 

helende vermogen van de peer support en zelfhulp. Door deze ontwikkelingen, is de participatie 

gericht op de randvoorwaarden van de zorg, verschoven naar de inhoud van die zorg. Cliënten 

verzetten zich tegen de zelfstigmatisering- en internalisering die vaak gepaard gaan met het krijgen 

van een diagnose (van de Wetering, 2007). 

In de jaren ’90 kwam de term ‘volwaardig burgerschap’ in zwang. Deze verandering werd vooral 

ingegeven door de ervaring dat men in geval van ziekte niet gerespecteerd wordt als volwaardig lid 

van de samenleving, een zogenoemde tweederangsburger. Vooral de CG raad was hier klokkenluider 

van en  wees op uitsluitings- en marginaliseringseffecten in de samenleving (Nederland et al., 2003).  

Daarnaast vinden vanaf 2000 steeds meer ervaringsdeskundigen hun weg naar werk in de geestelijke 

gezondheidszorg, als vrijwilliger, stagiaire of betaalde kracht. Door de profilering van 
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ervaringswerkers4 en het ontwikkelen van hun ‘ervaringsdeskundigheid’ betreden (ex-)cliënten in 

zekere zin het terrein van de hulpverleners. Enerzijds in toenemende mate als lid van 

multidisciplinaire hulpverleningsteams, anderzijds als eerste belangrijke actor, door de start van 

cliëntgestuurde initiatieven.  

De cliëntenbeweging groeide de afgelopen jaren gestaag, resulterend in de huidige 

emancipatiebeweging die zowel kritisch kijkt naar de kwaliteit van leven van cliëntengroepen als 

opkomt voor haar belangen.  

“De voornaamste activiteiten van de patiënten- en cliëntenbeweging waren lotgenotencontact en 

belangenbehartiging. In vormen van zelforganisatie en lotgenotencontact vond de wederzijdse 

ondersteuning en hulpverlening plaats. Tegelijkertijd werd hierbij door chronisch zieken en 

gehandicapten veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een nieuwe identiteit als volwaardig 

burger. Dit gebeurde vanuit het verzet tegen de beeldvorming van de zieke en gehandicapte burger 

als onafhankelijk en onmondig. Daarnaast heeft de patiënten- en cliëntenbeweging het strategisch 

handelen niet geschuwd. De pijlen richten zich onder andere op  de doorgeschoten 

professionalisering en institutionalisering van de gezondheidszorg. In de GGz ging het bovendien om 

de relatief autonome positie van de behandelaars in de instituten (Oudenampsen & Steketee, 2000, 

p. 10)”. 

De doorgemaakte ontwikkelingen in participatie kunnen chronologisch als volgt worden 

weergegeven: 

Periode Ontwikkeling van participatie 

1960 – 1970  Vechten voor rechten 

1970 – 1980  Invloed op beleid (d.m.v. cliëntenraden, medezeggenschap, 

cliëntbelangenorganisaties) 

1980 – 1990  Cliëntgestuurde initiatieven, deelname aan samenleving, 

arbeidsrehabilitatie 

1990 – 2000 Zelfhulp, peer-support, zelfhelend vermogen 

2000 – heden  Ervaringsdeskundigheid, zelfbeheervoorzieningen 

Schema 2.2 (Participatie en ervaringsdeskundigheid van cliënten in de GGz, lezing. Tranzo Zorgsalon. 10 mei 2007. 

Universiteit van Tilburg) 

 

2.3 Definities van herstel  

Herstel is een concept dat nauw verbonden is met de cliëntenbeweging en mede van daaruit is 

gedefinieerd. Herstel wordt vaak in één adem genoemd met ervaringsdeskundigheid. Het zou de 

basisgedachte achter ervaringsdeskundigheid zijn. In deze paragraaf wordt het begrip herstel 

                                                             

4 Ervaringswerkers zijn ervaringsdeskundigen met een betaalde baan of een vrijwilligersfunctie op het terrein van hun 
ervaringsdeskundigheid (Van Haaster; Hidajattoellah, Knooren & Wilken, 2009). 
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verkend,  gevolgd door een verkenning van het begrip ‘eigen regie’, de verschillende faseringen die 

te onderscheiden zijn in een herstelproces en het debat dat gaande is over herstelprocessen binnen 

de GGz.  

Herstel (‘recovery’) wordt al langere tijd gebruikt, in eerste instantie met name in Amerika. Er zijn 

diverse opvattingen over herstel te vinden. Karakteristiek is de overtuiging dat cliënten niet genezen 

hoeven te zijn van hun beperking of aandoening om toch te kunnen herstellen. Herstel laat immers 

ruimte open voor het individuele proces dat iemand doormaakt als gevolg van zijn/haar aandoening. 

Daarmee richt het zich op een dynamische, aan verandering onderhevige staat. Specifieke definities 

over herstel lopen echter uiteen. Sommigen spreken over herstel als een eindstaat of situatie, terwijl 

anderen het proces benadrukken. Eén van de meest gebruikte definities, is die van Anthony (1993, 

p.7).  

 

“Recovery is described as a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, 

feelings, goals, skills, and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life even 

with limitations caused by illness. Recovery involves the development of new meaning and purpose 

in one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of mental illness.” 

 

In deze definitie wordt inzichtelijk dat herstel een uniek verloop kent, waarin gezocht wordt naar 

vernieuwde perspectieven om een zinvol leven te leiden. Anthony (1993) voegt daar aan toe dat een 

herstelproces ook impliceert dat mensen herstellen van stigma’s, hospitalisatie, het gebrek aan 

zelfsturing binnen een behandeling en andere negatieve bijeffecten zoals baanverlies en 

onrealistische dromen.  

Ook Ridgway & Press (2004, p.3) beschouwen herstel als een proces: “Mental health recovery is an 

on-going journey of healing and transformation that involves:  

1) reclaiming a sense of meaning, hope and a positive sense of self; 

2) managing one’s mental health to reduce the impact of distressing symptoms or experiences 
and achieve a higher level of wellness; 

3) reclaiming roles beyond being a user of services in the mental health system.” 

 

In dat proces wordt niet alleen naar een nieuw perspectief van het zelf en nieuwe hoop en 

betekenisgeving gezocht, maar slaagt men er ook in om de impact van ziektesymptomen te 

reduceren. 

Anders dan bij medisch herstel, is de betrokkene actief aan zet om dit proces inhoud en betekenis te 

geven. Daarbij wordt herstel per definitie niet als eindstaat (remissie), maar als ontwikkeling gezien.  

 

De laatste jaren is sterk ingezet op herstelondersteunende zorgvormen. Boevink, Prinsen, Elfers, 

Dröes, Tiber & Wilrijcx (2009, p. 45) formuleren specifieke kenmerken van herstelondersteunende 

zorg: 

“De hulpverlener:  

- is present;  



 

 

18 

 

- gebruikt zijn professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze;  

- maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt;  

- herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt zowel individueel als collectief;  

- erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de cliënt;  

- erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen;  

- is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie / autonomie.” 

 

Hieruit komt naar voren dat de rol van de hulpverlener vrij bescheiden is/blijft, hij vooral de krachten 

en ervaringskennis van de cliënt benut en inzet en hem/haar stimuleert in het nemen van eigen 

regie.  

 

 

2.3.1 Eigen regie en zelfsturing 

In de laatste paragraaf kwam het begrip ‘eigen regie’ in het kader van herstelondersteunende zorg al 

voorbij. Eigen regie en zelfsturing zijn echter moeilijk eenduidig definieerbaar, omdat de invulling 

ervan wisselt al naar gelang de institutionele of maatschappelijke context. Naast eigen regie en 

zelfsturing, zijn ‘zelfbeschikking’ en ‘vraagsturing’ veelgebruikte begrippen, zeker in de zorg en de 

cliëntenbeweging. Er zijn ook verbindingen te leggen met ‘empowerment’, ‘zelfbepaling’ en 

‘autonomie’, die vooral in de rechtsleer en filosofie zijn uitgewerkt (Van Haaster, Janssen & van 

Wijnen, 2012). Het zou te ver doorvoeren om al deze begrippen hier te bespreken en we beperken 

ons nu tot twee veelgebruikte begrippen (‘eigen regie en zelfsturing’) in de context van Vriend GGz 

en in relatie tot het herstelconcept.  

Eigen regie verwijst naar iemands vermogen om zelf zijn leven en daarbinnen ook de eventuele 

hulpverlening of ondersteuning aan te sturen.  

Van Haaster et al. (2012) definiëren eigen regie als het hebben van controle over het eigen leven, 

waarbij keuzemogelijkheden tussen acceptabele alternatieven, de afhankelijkheid van anderen in het 

dagelijks bestaan zo beperkt mogelijk houden. Zij relateren eigen regie aan autonomie en 

zelfbepaling, waarbij sprake is van een positieve vrijheid over het leven. Het gaat steeds om de 

manier waarop mensen hun leven, al dan niet gebruikmakend van bepaalde voorzieningen, 

vormgeven.   

Bij regie staat het vergroten van invloed centraal met als doel om volwaardig te kunnen participeren 

in de samenleving op een eigen en unieke manier (Van Regenmortel, 2008). Deze grip, zoals bedoeld 

bij ‘eigen regie’ blijkt ook essentieel voor het realiseren van empowerment. Empowerment kan 

gedefinieerd worden als het versterkingsproces waardoor personen, groepen en buurten meer greep 

krijgen op het handelen (Van Haaster et al., 2012; Van Regenmortel, 2008). 

Daarnaast maakt ervaringsdeskundigheid deel uit van het fundament waarop een beroep wordt 

gedaan in geval van zelfregie . “Met de opbouw van ervaringsdeskundigheid, worden de 

sturingsvaardigheden van de cliënt versterkt, net als de mogelijkheden om met die deskundigheid 

anderen te ondersteunen en bij te dragen aan collectieve cliëntenparticipatie” (Brink, 2009, p. 2). 

Eigen regie in de vorm van ervaringsdeskundigheid kan dus tot bloei komen wanneer voldoende 

inzichten zijn verworven over/ten aanzien van het eigen ziekte- en herstelproces.  
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Vraaggerichte hulpverlening, herstelgeoriënteerde zorg en zelfsturing zouden passende vormen zijn 

om de eigen regie in het geval van een hulpverlenings- of ondersteuningsvraag vorm te geven. 

Volgens Brink (2009) gaat de tweede vorm nog een stap verder dan de eerste, omdat  in geval van 

zelfsturing het initiatief geheel bij de cliënt ligt. 

Boumans, Muusse, Planije & Tuynman (2012, p. 10) spreken van zelfsturing (letterlijk: het zelf sturing 

geven aan) als middel tot herstel, maar ook als inspiratiebron om herstel- en cliëntgerichte zorg vorm 

te geven.  

 

De mate waarin mensen daadwerkelijk slagen in het realiseren van zelfregie, hangt af van 

verschillende factoren, zoals de persoon om wie het gaat, een eventuele hulpverlener of maatje, de 

hulpvraag, de setting en van het moment in het herstel- of hulpverleningsproces (Brink, 2009; Van 

Haaster et al., 2012). Van Haaster et al. (2012) voegen daar aan toe dat zelfs bij een grote 

afhankelijkheid (van anderen) mensen wel in staat kunnen zijn om eigen regie te hebben over hun 

eigen leven.  

 

2.3.2 Fasering herstelprocessen 

Literatuuronderzoek op dit terrein toont aan dat herstelprocessen niet gekenmerkt worden door een 

vaststaand verloop. Toch is er grofweg een aantal fasen te onderscheiden, die een non-lineair en 

grillige ontwikkeling hebben. In de VS heeft Gagne (2004) onderzoek gedaan naar het herstelproces 

bij mensen met schizofrenie, wat haar tot het volgende onderscheid bracht:  1) overweldigd worden 

door de aandoening, 2) worstelen met de aandoening, 3) leven met de aandoening en 4) leven 

voorbij de aandoening. Volgens Wilken & den Hollander (2012) komen deze verschillende fase-

indelingen in grote lijnen overeen met de fasen ‘stabilisatie’ (symptomen zijn enigszins onder 

controle), ‘verwerking/heroriëntatie’ (verwerking van wat er allemaal is gebeurd, daarna verder 

vooruit kijken), en ‘reïntegratie’, zoals die onderscheiden worden in de psychosociale rehabilitatie.  

Romme en Escher (2000) hebben vanuit onderzoek naar ervaringen van stemmenhoorders een 

theoretisch framework ontwikkeld en een onderscheid gemaakt tussen de verwarrings-, organisatie- 

en stabilisatiefase.    

Ondanks variërende definities en fasenverloop zijn er terugkerende thema’s te vinden die een herstel 

kenmerken. Het gaat daarbij om het ervaren van hoop, vertrouwen, geloof. Het ontwikkelen van een 

toekomstperspectief, zicht op je verleden en eigenaarschap over je eigen leven, tevredenheid over je 

eigen leven inclusief eventuele beperkingen.  

Anders dan de fasenmodellen, kan ook op een andere manier, namelijk fenomenologisch naar 

herstel worden gekeken. “De manier waarop cliënten over hun herstel praten, zegt dan vooral iets 

over de plaats die herstel in hun leven inneemt” (Oosterbaan, Bogaards & Roosenschoon in Dröes & 

Witsenburg, 2012, p. 31). Sommigen hebben hun ervaringen uitgeschreven en geordend tot een 

samenhangend plot, terwijl anderen er nog nauwelijks over nagedacht hebben. Het schrijven van een 

herstelverhaal resulteert als het goed is, ook in het verkrijgen van meer inzicht en macht over het 

eigen leven en de maatschappelijke positie. 

 

Dröes in Dröes & Witsenburg (2012) maakt een onderscheid in herstel in gezondheid, in rollen en als 
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persoon. Bij alledrie de aspecten zijn een proces, resultaat en benodigde zorg omschreven, zoals 

zichtbaar in volgend schema. 

 

 

 Proces Zorg Resultaat 

Herstel van ziekte Ziekte gaan begrijpen 

Greep op symptomen 

krijgen 

Behandeling: 

medicatie, CGT, 

zelfmanagement 

Minder symptomen 

Genezing 

Herstel van rollen 

(maatschappelijk 

herstel) 

Dagelijks leven thuis 

en in de maatschappij 

oppakken 

Rehabilitatie 

Stigmabestrijding 

Dagelijkse routines 

Rolherstel 

Maatschappelijk 

identiteit 

Herstel als persoon Eigen verhaal maken 

Empowerment en 

ervaringskennis 

vergroten 

Zelfhulpgroepen 

Herstelwerkgroepen 

Herstellen doe je zelf 

Psychotherapie 

Persoonlijke identiteit 

Zelfgevoel 

Zingeving 

Schema 2.3.2 Aspecten van herstel uit “Ondersteuning van herstel in de eerste fasen van schizofrenie” door Dröes, 2012, 

Herstelondersteunende Zorg. Behandeling, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid als hulp bij herstel van psychische 

aandoeningen, p.193. Amsterdam: SWP  

Uit dit onderscheid wordt duidelijk dat de uitgangwaarden verschillen per context en per richtpunt.  

Zo wordt door middel van rehabilitatie onder meer het weer actief bewegen in verschillende rollen 

geoefend, terwijl in zelfhulpgroepen het herstel van de persoon centraal staat. Dröes & Witsenburg 

(2012, p. 194) legt uit dat het ziekte- en hersteldenken elkaar aanvult. “Het ziektemodel gehanteerd 

door behandelaars, dient om symptomen terug te dringen. De herstelvisie, gehanteerd door de 

cliënt, dient om diens eigen weerbaarheid te vergroten. De combinatie levert een completer 

toestandsbeeld en arsenaal van interventies op dan het gebruik van één van de modellen 

afzonderlijk”.  

In Nederland worden steeds meer ervaringen opgedaan met de laatste categorie van Dröes model, 

namelijk met herstelverhalen en praktijken. Ook zijn enkele effectstudies naar herstelprogramma’s 

verricht (programma Herstellen doe je zelf van Hanneke van  Gestel en programma Herstel 

Empowerment en Ervaringsdeskundigheid van Wilma Boevink). Hier wordt opnieuw geconstateerd 

dat het bij herstellen gaat om persoonlijke processen van mensen die proberen een goed leven op te 

bouwen, een leven waarin hun ziekte niet langer de boventoon voert (Boevink, Plooy, & Van Rooijen, 

2006). Daarbij wordt duidelijk dat het herstelconcept zeer zeker een belangrijke bijdrage levert aan 

de ervaren participatie in de samenleving, omdat het een bewustwordingsproces lijkt te stimuleren.  
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2.3.3 Discussies over herstel 

De uiteenzetting van de definitie van herstel en de bijbehorende fasen is op zichzelf al voer voor 

discussie. Herstel is een interpretatief concept dat door verschillende betrokkenen 

geconceptualiseerd is. Het biedt een antwoord op het uitzichtloze perspectief en de daarmee 

gepaard gaande demoralisatie die deel uitmaken van de omissies die de GGz toegedicht wordt. 

Sommige cliënten werd het toekomstperspectief ontnomen na het krijgen van een, voor het leven 

getekende, diagnose. Echter, het lange termijnbeloop van onder meer psychotische en andere 

ernstige psychische aandoeningen blijkt veel onvoorspelbaarder dan voorheen werd aangenomen. 

Longitudinale studies tonen aan dat het overgrote deel van cliënten wel degelijk zijn aandoening te 

boven komt (Wiersma, 2004). 

In de eerste plaats rijst de vraag aan wie herstel toebehoort. Uit studies over herstel is het aandeel 

van de professionele hulpverlening opvallend bescheiden. “De professionele zorg die men ontvangt 

zou cliënt- of vraaggestuurd moeten zijn en is slechts één van de zaken, naast de eigen kracht en de 

steun uit de directe omgeving die bij kunnen dragen aan het herstelproces” (Moradi, Brouwers, Van 

den Boogaard & Van Nieuwenhuizen in Dröes & Witsenburg, 2012, p.38). Hoe meer gepubliceerd 

wordt over herstel vanuit een professioneel kader, des te groter is het risico dat herstel wordt 

geannexeerd door hulpverleners. In hoeverre is het wenselijk dat herstelondersteunende zorg in 

reguliere GGz instellingen wordt gehanteerd? Is dit überhaupt wel mogelijk? Lehmann (2012) is 

hierover uitgesproken: herstel en herstelondersteuning zou niet door instellingen mogen worden 

gepropageerd of overgenomen. Herstel mag niet het nieuwe etiket worden waarmee de GGz 

ongehinderd zijn huidige activiteiten kan voortzetten.  

Een vergelijkbaar standpunt is leesbaar in Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning van Van 

Erp, Boertien, Scholtens & Van Rooijen (2011, p. 68) waar gesteld wordt dat ‘sommige instellingen bij 

het inzetten van ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning vooralsnog meer de nadruk leggen 

op verbetering van bestaande zorg en het toeleiden naar de zorg’. De bedoeling zou juist zijn, om 

ervaringsdeskundigheid in te zetten bij de ondersteuning van herstelprocessen.  

Repliek wordt gegeven door Van Weeghel (2010) en Davidson en Drake (2009) in Verlangen naar 

volwaardig burgerschap; maar wat doen we in de tussentijd? van Van Weeghel (2010) die stellen dat 

herstel en evidence based werken metaforisch vergelijkbaar zijn als ‘olie en azijn’, de twee mengen 

zeer goed samen in tegenstelling tot opvattingen van critici die spreken over olie en water. Evidence 

based werken zou ten onrecht worden verengd tot science-based werken, terwijl Evidence Based 

werken juist gebaseerd is op fundamentele waarden in de zorg, zoals een respectvolle behandeling 

van de cliënt en zijn familie en het recht op keuzemogelijkheden en zelfbepaling. Herstel zou hier 

onder meer een bescheidenheid in het omgaan met evidentie aan toe kunnen voegen. “In de praktijk 

moeten wetenschappelijke inzichten altijd worden gecombineerd met de ervaringskennis van 

cliënten en de professionele kennis van hulpverleners over wat goede zorgverlening is” (Van 

Weeghel, 2010, p. 35).   

Herstelgerichte en de tegenwoordig veelal ‘evidence based’ gebaseerde praktijken zouden elkaar dus 

bij uitstek moeten aanvullen.  

Van Erp et al. (2011, p. 16) schrijven op hun beurt hierover “Behandelingen zijn vastgesteld op wat 

over het algemeen werkt. Bij herstel komt het erop aan om de ervaringen weer te plaatsen binnen 

het bijzondere van het eigen leven. Dat vraagt om zorgvuldig afgewogen terughoudendheid bij het 

gebruik van het algemeen geldende in het besef van de essentie van het bijzondere voor herstel”. 
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Op de tweede plaats, vormt de vraag of welzijn en ziekte al dan niet als gescheiden elementen 

moeten worden beschouwd, een belangrijke input voor discussie. Als welzijn en ziekte los van elkaar 

worden gehanteerd,  vervaagt de norm wanneer iemand ziek of gezond is. Ervan uitgaande dat 

herstel zich per definitie niet enkel focust op de reductie van symptomen, of op aan- of afwezigheid 

van de ziekte, ontstaat er dus ruimte voor een andersoortig te definiëren streven. “Mogelijk nadeel 

van dit perspectief is dat herstel als een levenslang proces wordt gezien, waardoor er geen duidelijk 

criterium is wanneer iemand volledig dan wel gedeeltelijk is herstel. Verder bestaat het risico dat 

behandelbare aspecten te weinig aandacht krijgen” (Moradi et al. in Dröes & Witsenburg, 2012, p. 

38). Daar staat tegenover dat de herstelbenadering recht doet aan het verhaal en de uniciteit van elk 

individu.   

Wilken (2010, p. 74) maakt in zijn proefschrift niet zozeer een onderscheid tussen welzijn of ziekte, 

maar wel tussen persoonlijk en sociaal herstel. Persoonlijk herstel betreft het (her)winnen van 

controle, zorgdragen voor de eigen kwetsbaarheid en het ontwikkelen van een eigen identiteit, 

terwijl sociaal herstel  over sociale (re)integratie gaat, ofwel participatie. Met de laatste term zou 

‘welzijn’ geassocieerd kunnen worden. Persoonlijk herstel is te betrekken op ziekteherstel, zij het 

niet exclusief. 

 

Als laatste is er discussie gaande over de interpretatie van herstel als subjectief en psychologisch 

begrip versus herstel als objectief waarneem- en meetbaar gegeven (Moradi et al. in Dröes & 

Witsenburg, 2012). Hierbij speelt de vraag welke uitkomsten van het herstelproces (door wie) van 

belang worden gevonden. Dit lijkt mede af te hangen van de context waarin gewerkt wordt met 

herstel. Contexten waar primair gewerkt wordt met (aan) rehabilitatie en eigen kracht verwante 

methodieken, hebben meer ruimte voor herstel gedefinieerd door cliënten, dan contexten waar op 

traditionelere wijze wordt gewerkt. Over het algemeen lijkt ook de langdurige psychiatrie, de 

zogenoemde ‘care’-context, gevoeliger voor een subjectief en psychologisch begrip van herstel in 

vergelijking tot kortdurende behandelsettingen ofwel ‘cure’-contexten. Zo stellen Karbouniaris & Van 

de Watering (2009) dat de zorg aan mensen met eetstoornissen nog altijd fragmentarisch en 

symptoomgericht georganiseerd is en nauwelijks met herstel uitkomstmaten van cliënten wordt 

gewerkt. “De behandelcentra voor mensen met eetstoornissen in Nederland zijn sterk op genezing 

(cure) geënt, zij geven weinig ruimte aan herstel in de brede zin van het woord” (Karbouniaris & Van 

de Watering, 2009, p.28). Met andere woorden, er wordt niet of nauwelijks gewerkt met herstel als 

subjectief en psychologisch begrip. 

Allot, Loganathan, & Fulford (2002) stellen de kritische vraag of er voldoende respect is voor de 

individuele, subjectieve ervaring van iemands herstelproces. In tegenstelling tot vroeger, draait 

herstel juist om de subjectieve ervaring van een persoon en zou daar de focus op moeten/kunnen 

liggen.  

In Plooy (2009) d’r ogen is het fundament van herstel dat mensen met psychiatrische problemen zelf  

bepalen welke betekenis ze aan hun problemen geven.   

 

2.4 Definities van ervaringsdeskundigheid 

Ervaringsdeskundigheid vormt in toenemende mate een belangrijk gespreksonderwerp binnen de 

GGz en verwante sectoren zoals de ‘armoedebeweging’, verslavingszorg en maatschappelijke 
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opvang. Zo ook binnen andere sectoren van de gezondheidszorg. Minder eenduidigheid is echter 

bereikt over de betekenis van het begrip ‘ervaringsdeskundigheid’. Wanneer spreken we van 

ervaringsdeskundigheid, wie zijn of worden beschouwd als ervaringsdeskundig en op welke plekken 

zien we ervaringsdeskundigheid?  

 

Er worden verschillende definities gebruikt om het begrip ‘ervaringdeskundig’ te duiden. De meeste 

auteurs spitsen hun beschrijving van het begrip ‘ervaringsdeskundigheid’ toe op de specifieke 

toepassing binnen een bepaalde praktijk. Een overeenkomstig kenmerk daarbij is dat van 

ervaringsdeskundigheid pas sprake is wanneer iemand in staat is om gemeenschappelijke kenmerken 

uit verschillende ervaringen (collectieve ervaringskennis) te filteren en deze ervaringskennis aan 

derden over te dragen of anderen hiermee in het kader van de hulpverlening te kunnen 

ondersteunen.  

Van Slooten en Van Bekkum (2005) omschrijven een aantal criteria wanneer sprake is van 

ervaringsdeskundigheid. Het gaat om ervaringsdeskundigheid wanneer:  

- er ervaring is met een psychiatrische aandoening; 

- er kennis over en inzicht is in de eigen handicap en die van anderen, als ook inzicht in de 

 hulpverlening; 

- het lukt om de ervaringen te verwoorden, hierover open te zijn en adequate manier van 

 omgaan met de aandoening is gevonden; 

- er inzicht is in het proces van terugval, daarover kan worden gesproken en indien nodig 

 preventieve maatregelen worden getroffen. 

Knooren en Van Haaster (2008) voegen daar aan toe, dat deze deskundigheid betrekking heeft op 

eventuele steunsystemen in het leven. Een cliënt met ervaringsdeskundigheid leert ook adequaat te 

anticiperen op maatschappelijke reacties.  

Kijkend naar de definities in het Kaderdocument Ervaringsdeskundigheid (Van Haaster, 

Hidajattoellah, Knooren & Wilken, 2009) kan een onderscheid aan worden gebracht tussen ‘de 

ervaring’, ‘ervaringsdeskundigheid’, ‘ervaringskennis’ en ‘ervaringskunde’. Een ervaring gaat over een 

unieke beleving, terwijl ervaringsdeskundigheid gekoppeld is aan individuele en collectieve praktijken 

en kan groeien dankzij ervaringsleren. Bij laatstgenoemd begrip is het interessant op te merken dat 

Van Haaster et al. (2009, p. 7) het begrip een zekere plasticiteit toekennen. Zij schrijven: 

“Deskundigheid is een graduele eigenschap is, iemand kan meer of minder deskundig zijn en de mate 

van deskundigheid kan veranderen in de loop van de tijd”. Dit zou kunnen betekenen dat mensen in 

meer of mindere mate ervaringsdeskundig kunnen zijn op een bepaald thema. 

Ervaringskennis is vervolgens dat wat aan kennis gedestilleerd wordt vanuit de ervaring en 

vervolgens ook wetenschappelijk onderzocht kan worden. Met ervaringskunde wordt op de 

toepassing in de praktijk (hulpverlening, voorlichting, onderwijs, onderzoek) gedoeld.  

 

2.4.1 Ervaringsdeskundigheid in de GGz 

Ervaringsdeskundigen zijn in de loop der jaren in toenemende mate de (reguliere) GGz instellingen 

binnengedrongen. Het is opvallend dat ervaringsdeskundigen- ook wel ervaringswerkers genaamd- 

steeds meer betrokken zijn geraakt bij het primaire hulpverleningsproces in rollen uiteenlopend van 
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ervaringsdeskundige (assistent) begeleiders, casemanagers, pedagogisch medewerkers, ACT-

medewerkers, medewerkers herstel, herstelcoaches, supportwerkers, activiteitenmakelaars en 

trajectbegeleiders (Karbouniaris & Brettschneider, 2008). Dit stelt nieuwe eisen aan zowel de 

ervaringswerkers als hun collega-hulpverleners. 

Daarbij is wel een duidelijk onderscheid in profilering zichtbaar; sommige instellingen of teams 

kiezen ervoor een ervaringswerker aan te trekken bij de gratie van zijn ervaringsdeskundigheid. 

Hij/zij wordt dan geprofileerd als ‘de ervaringswerker’.  Op andere plekken staat niet de 

ervaringsdeskundigheid voorop, maar wordt deze meer gezien als een surplus, een welkome 

aanvulling op iemands professionele kennis en ervaring. De positie en de inzet van ervaringswerkers 

lopen dan ook sterk uiteen. Ervaringswerkers maken soms deel uit van een multidisciplinair team, al 

dan niet volgens de beoogde modelgetrouwheid (zoals in ACT teams5), of zij werken in een ‘tandem6’ 

met een reguliere zorgverlener.  Voor de effectiviteit van ervaringsdeskundige casemanagers of case 

managementassistenten ontstaat in toenemende mate bewijs (Van Slooten, 2009). Winstpunten van 

ervaringswerkers zijn onder andere dat zij op basis van hun voorbeeldrol een bron van hoop kunnen 

zijn voor cliënten (Mowbray, Stark, Pfeffer, Bybee, 2005; Nelson, Ochocka, Janzen, Trainor, 2006; 

Maton, 2008). Ook hebben zij vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid een schat aan kennis die zij 

kunnen overbrengen op het gebied van ‘coping’. Daarnaast kunnen ervaringswerkers een rol spelen 

in het (h)erkennen van zorgbehoeftes en het overbruggen van de kloof tussen zorgbehoeftes en 

zorgaanbod. Met name omdat ervaringswerkers dezelfde taal spreken, hebben zij eerder aansluiting 

en vervullen zij een brugfunctie tussen patiënt en hulpverlener (Van Slooten, 2009; Van 

Regenmortel, 2008). Ten slotte worden hulpverleners door ervaringswerkers uitgenodigd opnieuw 

na te denken over deze thema’s, hun eigen gedrag en in welke mate dit helpend is voor het herstel 

van de cliënt. En op hun beurt worden cliënten door ervaringswerkers uitgedaagd na te denken over 

en stappen te zetten in hun eigen herstel.  

 

Boertien & Van Rooijen (2011) stellen dat een goede inzet van ervaringsdeskundigheid in de 

zorgpraktijken niet vanzelf gaat. Zij komen tot drie belangrijke voorwaarden: 

1. Het eigen herstelproces kan gezien worden als de basis voor een goede inzet.  

2. Het is van belang dat hoop en empowerment een plek in het discours van de reguliere 
hulpverlening krijgen.  

3. De ervaringswerker deconstrueert noties over cliëntervaring en psychiatrische aandoeningen. 
Hierbij hoort een emancipatieproces in alle lagen van de GGz en de samenleving.  

 

                                                             

5 Assertive Community Treatment (ACT) is een organisatiemodel voor de behandeling, begeleiding en rehabilitatie van mensen met 

ernstige en langdurende psychiatrische aandoeningen in combinatie met problematiek op andere levensgebieden (Bond et al, 2001). 

6 Het tandenconcept werd al in 1996 door De Cirkel geïntroduceerd en gaat uit van een samenwerking tussen een ervaringsdeskundige en 

opgeleide deskundige. Hiermee wordt getracht rekening te houden met het gegeven dat de functie van een ervaringsdeskundige een 

psychisch zware en belastende functie is (Spiesschaert, F., 2005) 



 

 

25 

 

2.4.2 Discussie inzet ervaringsdeskundigheid 

Er zijn vele discussiepunten op te sommen betreffende de inzet van ervaringswerkers in de zorg aan 

mensen met psychiatrische kwetsbaarheden. Dilemma’s bij de inzet van ervaringsdeskundigheid zijn 

te vinden op het vlak van rolverwarring, dubbele relaties, vertrouwelijkheid en facilitering van de 

functie (Van Erp, Hendriksen-Favier, Hoeve & Boer, 2008). In veel van deze punten spelen ethische 

morele standpunten die komen kijken bij de inzet van ex-cliënten een rol. In deze paragraaf beperk ik 

me tot een viertal discussiepunten die betrekking hebben op de motieven van inzet, de rolopvatting 

en positie van ervaringswerkers en verwachtingen ten aanzien van het persoonlijk herstel van 

ervaringswerkers. 

Allereerst is de vraag op welke gronden ervaringswerkers worden ingezet, interessant. Er zijn 

verschillende beweegredenen om te willen werken met ervaringswerkers. “Ervaringsdeskundigen 

hebben een empowerend effect op cliënten, omdat zij in contact komen met hun eigen 

ervaringskennis en actiever leren omgaan met hun stoornis” (Van Erp et al., 2011). Naast een 

empowerende werking kunnen zij ook een hoopgevende uitwerking op cliënten hebben en een 

bijdrage leveren in de reflectie op het handelen van collega hulpverleners (Karbouniaris & 

Brettschneider, 2008). Ook staat een visie gericht op herstel centraal in de benadering van een 

ervaringswerker, zo stellen Van Erp et al. (2011). 

Ervaringswerkers worden volgens Plooy (2007, p. 3) echter onrechtmatig ingezet onder het mom van 

het bieden van herkenning en begrip en het op een gelijkwaardige manier bejegenen. “De rol van 

ervaringsdeskundigen in de zorg, bij voorbeeld in ACT-teams, is vooral die van contact-maker. De 

ervaringswerker weet de zogenaamde zorgmijders vaak gemakkelijker te benaderen. 

Ervaringsdeskundige medewerkers wekken vertrouwen, en kweken daarmee als het even kan ook 

vertrouwen in de zorg. Ervaringswerkers in ACT-teams worden vaak als bruggenbouwers aangeduid. 

Ik denk echter dat we het begrip ervaringsdeskundigheid te kort doen als we het inhoudelijk 

beperken tot herkenning en bejegening. Cliënt zijn van de langdurige psychiatrie kan niet alleen 

kennis opleveren over het leven met een psychische aandoening, maar ook over de aard van 

psychische klachten, de wortels van psychische klachten in de levensgeschiedenis, over werkzame en 

niet-werkzame behandelmethoden en over bruikbare overlevingsstrategieën.” Hieruit blijkt niet 

alleen dat ervaringswerkers vooral in het verlengde van de hulpverlening worden ingeschakeld.  

Naast deze inhoudelijke gronden, zijn er ook beleidsmatige en politieke overwegingen die ten 

grondslag liggen aan het werken met ervaringswerkers.  Zo wordt (naar buiten toe) goede sier 

gemaakt met de inzet van ervaringswerkers, terwijl hun positie vaak solistisch is en teams soms 

weinig voorbereid zijn op de komst van hun nieuwe collega. Een management dat ervaringswerkers 

besluit aan te trekken omdat dit simpelweg tegemoet komt aan de nieuwe prestatie-eisen van de 

organisatie, heeft weinig nagedacht over de implicaties die daarmee gepaard gaan. Plooy (2009, 

p.25) waarschuwt voor symboolpolitiek: “Te vaak ook wordt gedacht dat één enkele 

ervaringsdeskundige de hele klus kan klaren, en de hele last van vertegenwoordiging van het 

cliëntenperspectief in een instelling kan dragen”.   

 

Een tweede discussie punt vormt de beweegredenen aan de zijde van de ervaringswerkers zelf. Wat 

zijn hun motieven om zich als zodanig in te zetten? Hierover is weinig terug te vinden in de literatuur. 

Volgens Van Erp et al. (2008) is het de ervaringswerkers veelal te doen om een betaalde baan, 
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economische zelfstandigheid, maatschappelijke participatie en hun persoonlijke ontwikkeling. 

Volgens Spiesschaert (1995) vormt voor sommigen het intense verlangen belangrijk te zijn voor 

anderen een belangrijk motief. Voor anderen gaat het juist om de herkenning van het onrecht 

veroorzaakt door de situatie waar zij zich in bevonden. Kusters (2012) vraagt zich af waarom cliënten 

überhaupt zouden willen terugkeren naar de GGz als zij eenmaal ‘cliënt-af’ zijn. Hij refereert aan een 

psychologische herhalingsdwang, die ervoor zou  moeten zorgen dat de opgedane ervaringen 

opnieuw geframed worden in een positief kader, met in extreme vorm ‘het Stockholm syndroom’.  

“Dit verwijst naar het fenomeen dat degene die gegijzeld of mishandeld is, zich gaat identificeren 

met de dader. Dit komt voor bij die ervaringsdeskundigen, die zelf het hardst ontkennen dat wat ze 

hebben meegemaakt ook maar enige waarde had. Pillen erin en kop in het zand, aldus menig 

zogenaamd ervaringsdeskundige. Omdat ze zelf niet goed hun psychose hebben weten te verwerken, 

gunnen ze ook anderen niet de tijd en ruimte om eens goed krankzinnig te zijn. Ze zijn roomser dan 

de psychiater. Autoriteitsgevoelig en hunkerend naar bevestiging incorporeren ze het psychiatrisch 

jargon, en worden ze mini-psychiaters, die met een geleerd gezicht diagnoses stellen. Door de 

waanzin bij de ander uit te roeien, hopen ze ook hun eigen waanzin voorgoed te kunnen vergeten. 

Voor psychiaters en de farmaceutische industrie zijn dit de meest plooibare en geliefde 

ervaringsdeskundigen. Zij worden financieel en logistiek ondersteund om hun positieve ervaringen 

met medicijnen en de hulpverlening in de media breed uit te meten.” 

Daarnaast spreekt hij over het verlangen om terug te keren naar het vuur van de waanzin, dat 

volgens zijn zeggen, een weinig besproken motief zou vormen. Ervaringswerkers zouden zich 

aangetrokken voelen tot de magie van de waanzin in plaats van het proces van de ander centraal te 

stellen.  

Een derde punt van discussie vormen de rolopvatting en positie van ervaringswerkers. Deze loopt in 

GGz praktijken sterk uiteen, van vrijwilliger tot betaalde kracht, al dan niet als lid van een 

(behandel)team.  

Er zijn aanhangers van de opvatting om ervaringswerkers vooral niet in een bijzondere positie te 

plaatsen maar juist in het verlengde van de reguliere hulpverlening te positioneren, omdat – zo stelt 

Weerman (2009)- ook onder de huidige hulpverleners een aanzienlijk deel ervaringen binnen de 

hulpverlening heeft.  Deze ervaringen zouden niet verbijzonderd moeten worden, maar integraal 

deel uit kunnen maken van de zorgverlening en in de (sociaal agogische) opleidingen. Dit bevordert 

ook het doorbreken van wij-zij denken.  

Plooy (2009) pleit echter voor een duidelijk onderscheid tussen hulpverlener en ervaringswerker. De 

ervaringswerker mag niet als verlengde arm van de hulpverlening worden ingezet, hij/zij heeft juist 

iets wezenlijks nieuws te brengen. “De kern van de waarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid 

in de GGz ligt naar mijn mening in de ondersteuning van de eigen herstelprocessen van cliënten. 

Omdat herstel wortelt in zelfhulp, ervaringskennis en gelijkwaardigheid. Ervaringsdeskundige 

ondersteuning brengt elementen in van hoop, geloofwaardigheid en wederkerigheid. De 

ervaringsdeskundige is geen professionele autoriteit, die het herstelproces van de cliënt overneemt 

of stuurt. Hij is een bondgenoot, een souffleur, een gelijke. En laat daarmee het vermogen van 

cliënten om zichzelf te helpen intact.” (Plooy, 2009, p. 25) 
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In een publicatie vanuit het LIVE project7 van het Trimbos instituut (Van Erp et al., 2011), blijkt 

eveneens dat de inzet van ervaringswerkers binnen de hulpverlening op dit moment zeer divers 

verloopt. Zo kunnen zij worden ingezet als regulier hulpverlener met ervaringsdeskundigheid of als 

ervaringsdeskundige/ervaringswerker met als primaire insteek de ervaringskennis. Inzet kan ook op 

basis van een categorale indeling plaatsvinden, namelijk doelgroepgericht versus generiek. Dit lijkt 

deels samen te hangen met de urgentie die in de betreffende settingen wordt ervaren om te kiezen 

voor ex-cliënten met soortgelijke ervaringen, dus een ervaringswerker met een 

verslavingsachtergrond wordt ingezet binnen een detox-kliniek. In deze settingen wordt zodoende 

een grote nadruk gelegd op de stoornis en lijken ervaringen met betrekking tot (het leven, wonen, 

werken in) de samenleving er minder toe te doen.  

 

Een laatste punt van discussie vormt de verwachting die in verschillende settingen gezien wordt, over 

de mate van herstel. In welk stadium van het herstel dienen ervaringswerkers zich te bevinden? 

Kunnen zij zich bijvoorbeeld veroorloven om  af en toe een terugval te hebben? Hier lopen de 

mening sterk over uiteen. 

Levano (2011) stelt dat zonder de ervaring van herstellen geen deskundigheid kan worden geclaimd, 

omdat hij/zij dan slechts de ervaring van het ziek zijn heeft.  

“Een ervaringsdeskundige die terugvalt is een gotspe. Je werkt met mensen aan wie je uitlegt wat ze 

hebben en je geeft ze handvatten waarmee ze kunnen voorkomen dat het nog een keer misgaat. Als 

het bij jou fout gaat ben je een beetje als de bakker die niet meer weet wat ‘croissant’ betekent. Je 

kent immers precies de prodromen, het risico op een terugval – het hele circus. Je weet hoe een 

crisis voelt en welke activiteiten je moet ontplooien als je aanvoelt dat het fout gaat. Als je dit wel bij 

je patiënten kunt zien en niet bij jezelf, moet je jezelf minstens achter je oren krabben of je wel een 

rol van betekenis kan spelen in het herstel, laat staan in het leven van deze mensen” (Levano, 2011, 

p. 498). 

In zijn uitspraken gaat hij niet alleen uit van een zekere mate van hersteld zijn, maar ook van een 

dusdandige stabiele levensfase waar terugvallen in elk geval geen deel (meer) van uitmaken.  

Doorgaans wordt in de centra voor eetstoornissen en verslaving aan ervaringswerkers de harde eis 

opgelegd, volledig hersteld te zijn van de problematiek. Het stellen van een dergelijke eis, gaat 

gepaard met een dubbele ethische laag. Ten eerste worden hiermee wellicht ervaringswerkers 

geweerd die wel een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de zorg. Ten tweede is het 

onbekend wat het effect is op cliënten wanneer zij een  ervaringswerker treffen die nog niet volledig 

hersteld is. De oppositie stelt juist dat periodieke terugvallen deel uitmaken van een gevorderd 

herstelproces. De ervaringswerker kan zich zo nauw blijven verbinden met de thematieken en 

problemen die spelen wanneer een (dreigende) opname aan de orde is. Gebeurt dit niet, dan zou 

ervaringsdeskundigheid een zekere houdbaarheid toegedicht kunnen worden.  

 

                                                             

7 LIVE project: Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz is opgericht om de vernieuwende inzet van 

ervaringsdeskundigheid te bevorderen en daarmee herstel voor cliënten toegankelijker te maken. Het project loopt van 2010-2012 en is 

ondergebracht bij Kenniscentrum Phrenos/Trimbos instituut. Bron: http://www.live-ervaringsdeskundigheid.nl/ 
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2.5 Slot 

In dit hoofdstuk is globaal stil gestaan bij de wortels van ervaringsdeskundigheid in de opmars van de 

cliëntenbeweging, bij het herstelconcept, zelfregie en de inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz.  

De antipsychiatrie kan beschouwd worden als een beweging die vijandig staat tegenover 

veronderstellingen en dagelijkse praktijken binnen de psychiatrie. De golf van kritiek op de klinische 

psychiatrie in Amerika en Europa situeert zich in twee periodes, zowel van 1870 tot 1910 als van 

1965 tot 1985. De laatste stroming werd gekenmerkt door een wijdverbreider en radicaler impact.  

Ondanks haar ambivalentie vormt de antipsychiatrie een voedingsbodem voor eerdere en huidige 

cliëntinitiatieven en een groeiende ontevredenheid onder cliënten ten aanzien van de condities in de 

geestelijke gezondheidszorg. Zij voedde de ontwikkeling van een emancipatoire (cliënten)beweging, 

welke aan zeggingkracht en invloed won, en haar eigen taal en discours ontwikkelde, waaronder het 

herstelconcept, zelfregie en het concept van ervaringsdeskundigheid. Op grond daarvan werken 

ervaringswerkers tegenwoordig mee aan het herinrichten of verbeteren van de GGz. Hierbij zijn ook 

enkele risico’s en bedenkingen over herstel en het werken met ervaringsdeskundigheid besproken. 

Deze zullen hieronder kort samengevat in een tabel worden weergegeven ten einde ze mee te 

nemen naar hoofdstuk 5.  

 

 

Discussie/vragen Herstel Inzet ervaringsdeskundigheid 

1 Aan wie behoort herstel nu 

daadwerkelijk toe? 

Op welke grond worden 

ervaringswerkers ingezet vanuit 

organisatieperspectief? 

2 Vormen welzijn en ziekte 

gescheiden elementen of zijn ze 

verenigbaar? 

Wat zijn de beweegredenen van 

ervaringswerkers om als zodanig 

werkzaam te zijn? 

3 Welke uitkomsten van het 

herstelproces doen er toe? 

Welke rolopvattingen en posities 

zijn er ten aanzien van de inzet van 

ervaringswerkers? 

4 - Welke verwachtingen leven er over 

de mate waarin ervaringswerkers 

hersteld moeten zijn? 

Tabel 2.5 Overzicht discussiepunten herstel en inzet van ervaringsdeskundigheid 
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Hoofdstuk 3: Methodologische verantwoording  
 

In dit hoofdstuk zet ik de methodische verantwoording van dit onderzoek uiteen.  

 

3.1 Onderzoeksbenadering 

De methoden die gebruikt zijn in dit onderzoek, zijn deels te scharen onder fenomenologisch 

onderzoek waarbij voor het analyseren methoden uit de ‘grounded theory’ zijn gebruikt. 

Het onderzoek kan gekarakteriseerd worden als een case-study en is kwalitatief van aard. 

Mortelmans (2011, p. 144) stelt dat de onderzoeker met behulp van een veelheid aan 

dataverzamelingstechnieken een gedetailleerd inzicht wil krijgen in zijn case. Daarbij wordt de 

specifieke context van en rondom een praktijk in acht genomen. Het gaat immers om een kleine 

eenheid.  

 

“Case study research method is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon 

within its real-life context; when the boundaries between phenomenon and context are not clearly 

evident; and in which multiple sources of evidence are used (Yin, 1994, p. 23).” 

 

De keuze voor een casestudy kent een aantal belangrijke argumenten (vrij naar Yin, 1994): 

1. De onderzoekspraktijk is een uniek initiatief dat in zijn natuurlijke context dient te worden 

bekeken; 

2. Casestudy onderzoekers zijn geïnteresseerd in de rijkdom van de praktijk; 

3. Bij een casestudy wordt rekening gehouden met een groot aantal variabelen;  

4. Vanwege de verkennende fase waarin de specifieke praktijk en onderzoekscontext zich 

bevindt, is casestudy een aangewezen benadering. 

Hoewel getracht wordt een vergelijking te maken tussen twee verschillende vormen van 

hulpverlening (namelijk die van Vriend GGz en die uit de reguliere Geestelijke Gezondheids Zorg), 

vormt Vriend GGz als praktijkcontext het vertrekpunt. 

De onderzoeksmethodologie is fenomenologisch van aard, doordat op zoek gegaan wordt naar de 

ervaringen bij Vriend GGz onder deelnemers, zowel cliënten als ervaringswerkers. De opgedane 

bevindingen worden afgezet tegen de reguliere hulpverlening, dat wil zeggen de lokale instellingen 

voor Geestelijke Gezondheids Zorg.  

Fenomenologie kijkt naar de betekenisgeving van individuen in hun dagelijkse leefomgeving waarbij 

de vraag centraal staat hoe ervaringen betekenis krijgen (Mortelmans, 2011, pag, 69). In de context 

van deze praktijk, gaat het aldus om de beleefde werkelijkheid van verschillende typen hulpverlening 

en in het bijzonder die waar ervaringsdeskundigheid een nadrukkelijke rol in speelt, zoals bij Vriend 

GGz het geval is. In termen van Maso & Smaling (2004), ‘zien we op grond van onze eigen ervaringen, 

verschillen en overeenkomsten, hebben we een notie van ruimte, tijd en beweging, maken we 
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onderscheid tussen onszelf en anderen, en hebben we een idee wat goed en slecht is. Ervaringen 

vormen het fundament van onze dagelijkse en daardoor van onze wetenschappelijke activiteiten’.     

In feite willen we weten, wat deelnemers beleven aan Vriend GGz en hoe zij hun ervaring ten 

opzichte van eerdere hulpverleningstrajecten waarderen.  

Hierin ligt echter het risico besloten, dat deelnemers zich beperkt uitlaten over hun ervaringen van 

een specifieke setting, waar zij zich nu bevinden. Om het risico op sociaal wenselijke antwoorden te 

minimaliseren, worden zo open mogelijke interviewvragen gehanteerd, waarlangs het verhaal van de 

respondent grondig wordt bevraagd.   

In dit onderzoek wordt gefocust op één concrete en kleinschalige praktijk, bestaande uit 2 

‘zorghotels’ in het oosten van het land (Velp en Enschede) en een ambulante begeleidingssetting in 

Amsterdam.  

Er worden op alle (ten tijde van de start van het onderzoek actieve) locaties gesprekken gevoerd en 

interlokaal zal geen vergelijking plaatsvinden. Net zomin wordt er gericht vergelijkend onderzoek 

gedaan in (één of meerdere) reguliere setting(en). Wel wordt er door middel van de ingang van de 

deelnemers, gezocht naar comparatieve elementen in hun verhaallijn die aanwijzingen geven over 

een mogelijk beleefd onderscheid tussen Vriend GGz en een willekeurige andere GGz instelling.    

 

3.2 Selectie van respondenten 

Logischerwijs is het noodzakelijk dat de respondenten die we zoeken al langere tijd in contact staan 

met Vriend GGz én dat niet alleen voor- of tegenstanders (tevreden / ontevreden mensen) worden 

gesproken. Om deze en meer redenen is besloten een selectie van de respondenten in te bouwen. 

De respondenten die deelnamen aan het onderzoek, zijn via drie poortwachters (twee ondersteuners 

in de vriendenhuizen en de begeleider van de intervisiegroep in Amsterdam) bij Vriend GGz 

benaderd. Aan deze poortwachters is een verzoek gedaan om cliënten en begeleiders te benaderen 

aan de hand van de volgende criteria van inclusie: 

 In staat om eigen ervaringen te overstijgen en hierop te reflecteren; 

 Adequate vermogens om zich verbaal te uiten; 

 Minimaal één andere recente ervaring in de reguliere hulpverlening, niet langer geleden dan 

5 jaar. 

In een streven naar een realistische afspiegeling van de respondentengroep, wordt gestreefd naar 

een verfijning van bovengenoemde criteria. Dit kan ook de spreiding van mogelijke relevante 

invalshoeken ten goede komen. Het gaat om de volgende aanvullingen: 
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 Huidige cliënten (gasten/klanten8) worden geïnterviewd, zowel cliënten die kortdurend (< 3 

maanden) als langere tijd (>6 maanden) gebruik  maken van de hulp van Vriend GGz; 

 Ten minste één cliënt die de hulpverlening bij Vriend GGz heeft afgerond; 

 Twee cliënten die zich tevreden uitdrukken over de diensten bij Vriend GGz en twee cliënten 

die hier expliciet terughoudend over zijn; 

 Ook ervaringsdeskundige medewerkers (begeleiders) worden geïnterviewd.  

 Van de ervaringsdeskundige begeleiders is verlangd dat zij minimaal een half jaar in deze rol 

aan het werk zijn en ook tegemoet komen aan de algemene criteria van inclusie.  

 

 

Aan de poortwachters is van te voren gevraagd in welke rol de betreffende respondenten actief zijn 

(of waren) bij Vriend GGz.  

Voorafgaand aan de start van het onderzoek, zullen proefinterviews worden gehouden met één 

cliënt en één ervaringsdeskundig medewerker. In totaal zijn 8 open interviews gehouden met twee 

groepen respondenten op drie locaties: cliënten (3) en ervaringsdeskundige medewerkers (5).  

 

 Cliënten Medewerkers Totaal Verdeling M/V 

Locatie 

Amsterdam 

2 2 4 3 mannen 

1 vrouw 

Locatie 

Enschede 

1 1 2 2 mannen 

Locatie 

Velp 

0 2 2 2 vrouwen 

Tabel 3.2 Overzicht geïnterviewden per locatie en man/vrouw verdeling 

Aanvankelijk is gepoogd om de spreiding over de locatie en respondentengroepen evenredig te 

krijgen maar dit is niet volledig gelukt onder invloed van de gestelde criteria, de beschikbare mensen 

en de tweede verfijning van de selectie. 

 

De geïnterviewden zijn voor de start van het interview expliciet gevraagd om medewerking aan 

onderzoek te verlenen. Hiertoe hebben zij allen een informed consent ondertekend in de 

wetenschap dat hun verhalen geanonimiseerd voor onderzoek worden gebruikt.  

                                                             

8 Bij Vriend GGz worden cliënten als ‘klant’ en ‘gast’ beschouwd in respectievelijk de ambulante begeleiding en vriendenhuizen. Omwille 

van de leesbaarheid van deze rapportage, zal hier toch ‘cliënt’ of ‘deelnemer’ worden gehanteerd. 
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3.3 Dataverzameling 

De periode van dataverzameling startte in december 2011 met twee proefinterviews met een 

deelnemer en een ervaringswerker op één van de locaties in de vriendenhuizen. Deze interviews 

waren open van aard en de onderzoeker had enkel één startvraag en enkele vervolgvragen als 

leidraad op papier. Dit resulteerde in twee uiteenlopende verhaallijnen, waarbij het ene interview 

een vlot en uitgebreid karakter kende en het andere interview gekenmerkt werd door een wat meer 

staccato verloop. 

Hierdoor werd besloten een semi-gestructureerde vragenlijst op te stellen en in te zetten die 

minimaal een aantal vragen in de gesprekken zou thematiseren. Deze vragenlijst bestaat uit een 

viertal centrale vragen, geformuleerd vanuit het perspectief van de ervaringswerker-begeleider én de 

cliënt, klant of gast (zie bijlage 1).  

Met deze vragenlijst in de hand, werd besloten de proefinterviews niet langer te betrekken in de 

analyse en de daarna volgende acht interviews (periode maart 2012- juni 2012) te beoordelen op 

hun rijkheid en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van analyse. Elk interview nam zo’n uur tot 

anderhalf uur in beslag, waarin doorgevraagd is op de vier interviewvragen.  

In alle acht interviews wordt verslag gedaan van de ervaren opvang in de praktijk van Vriend GGz, al 

dan niet uitgebreid afgezet tegen eerder ervaringen in reguliere GGz-instellingen. Daarbij kwam de 

onderzoeker uiteindelijk tot het inzicht dat één van de gesprekken te weinig focus kende en om die 

reden in eerste instantie buiten het onderzoek is gebleven. Om die reden is aanvullend nog een 

nieuw interview gehouden binnen de daartoe gereserveerde periode.   

In dezelfde periode (maart 2012 - april 2012) is door vier studentonderzoekers van de HBO-opleiding 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening een deelonderzoek uitgevoerd waartoe ook deelnemers en 

begeleiders van Vriend GGz zijn geïnterviewd (N=20). In een later bestek zal de integratie van de 

gegevens uit deze thesis en het studentenonderzoek plaatsvinden. Redenen om deze interviews hier 

nu niet te bespreken, zijn divers. Enerzijds is het onderzoek van de studentonderzoekers minder 

(kwaliteits)intensief van aard, anderzijds bleek dat de periode waarin zij actief waren te kort volgde 

op de periode waarin deze thesis tot een goed einde volbracht werd. De integratie van gegevens is 

om die reden gereserveerd voor een later moment.  

 

3.4 Data analyse 

Met behulp van de gebruikte opnameapparatuur, konden alle interviews verbatim worden 

uitgewerkt. Deze getranscribeerde gespreksverslagen zijn in het software programma MaxQda 

geopend, ten einde de gesprekken systematisch door te kunnen lezen en open coderingen aan te 

kunnen brengen. Daarbij zijn ook memo’s toegevoegd, gedachten van de onderzoeker die mogelijk 

interessant zijn vast te houden bij de analyse.  

Vervolgens zijn alle data grondig doorgenomen aan de hand van een aantal opgestelde kernvragen 

die een eerste filter vormden waarlangs de data zijn ‘gezeefd’. 

Omdat het object van studie zich richt op de vergelijking tussen de opgedane ervaringen binnen 

Vriend GGz enerzijds en de ervaringen binnen de reguliere zorg anderzijds, ben ik brainstormend en 

in gesprek met mijn begeleider van te voren tot een aantal kernvragen gekomen die de analyse 

voorstructureerden. Het gaat om de volgende kernvragen:   
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 Welke hulp en structuur biedt Vriend GGz middels haar dienstverlening? 

 Waarom zetten ex-clienten zich als ervaringsdeskundig begeleider in, welke verwachtingen 

hebben zij van dit werk? 

 Welke bewerkingen van het eigen verleden, de eigen achtergrond hebben plaatsgevonden 

teneinde zich in te kunnen zetten in een rol als begeleider?  

 In hoeverre draagt de inzet van ervaringswerkers bij aan het herstel van de cliënten volgens 

laatstgenoemden? 

 Welke verschillen tussen de reguliere hulpverlening en Vriend GGz worden genoemd en hoe 

worden deze geduid? 

 Welke waardering wordt gegeven aan beide praktijken? 

 Is Vriend GGz een initiatief dat toegankelijk is voor een brede GGz populatie of bereikt zij 

(vooralsnog) een specifieke subpopulatie? 

 In hoeverre komen ideologie (of: uitgangspunten; principes; idealen) en de daadwerkelijke 

praktijk van Vriend GGz overeen? 

Deze eerste filtering leverde een data-matrix op, waarin naast een resumé van het interview en 

enkele relevante kenmerken van de geïnterviewden, een weergave van de antwoorden van de 

geïnterviewden op de geformuleerde kernvragen uitgewerkt is. Deze datamatrix is als bijlage enkel 

beschikbaar gesteld aan de beoordelend docenten omwille van privacyredenen. 

Soms konden de kernvragen letterlijk, soms met enige bewerking en interpretatie van de 

onderzoeker worden beantwoord. Daarnaast zijn drie nieuwe restcategorieën ingericht die zich 

opdringen vanuit het materiaal en geen plek hebben gekregen in de matrix. Dit betrof: 

 

- Dilemma’s inzet ervaringswerkers 

- Werkmethoden van de ervaringswerker 

-  Verwachtingen van goede hulpverlening 

Ter illustratie van de antwoorden, is gebruik gemaakt van rijke citaten en toelichtingen die inzicht 

geven in de context.  

Op basis van deze matrix en de uitgewerkte interviews, is een start gemaakt met de thema en 

constante vergelijkingsanalyse. Hierna is besloten dat het uitvoeren van een modaliteitsanalyse een 

meerwaarde vormt op de twee eerste analyses, om de wijze waarop de geïnterviewden praten over 

belangrijke thema’s te bestuderen (Onwuegbuzie, Leech & Collins, 2012).  Deze analyses zijn 

geïntegreerd en daarna in de koppeling met de literatuur tot stand gekomen.  
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3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

Volgens Maso & Smaling (2004, p. 68) gaat het bij betrouwbaarheid om “de afwezigheid van 

toevallige of onsystematische vertekeningen van het object van studie”. Het gaat dan om de 

herhaalbaarheid van een studie. Deze vorm van betrouwbaarheid is bij kwalitatief onderzoek in het 

sociale domein vaak lastig na te streven, omdat de onderzochte situatie of de objecten aan 

verandering onderhevig zijn. Met interne betrouwbaarheid wordt gedoeld op de consistentie van 

een onderzoek of onderzoeksmethoden (Maso & Smaling,2004, p.69). Omdat er geen sprake is van 

databrontriangulatie, is er gezocht naar andere wegen om de betrouwbaarheid van het onderzoek te 

vergroten. Om deze reden is ervoor gekozen het materiaal te onderwerpen aan een constant 

comparison en thema-analyse. Onwuegbuzie, Leech & Collins (2012) stellen dat gecombineerde 

secundaire analyses als een vorm van data-analyse triangulatie gelden. Daarnaast is een methode uit 

de taalwetenschappen als een secundaire analyse uitgevoerd (zgn. Modaliteitsanalyse), waarmee 

getracht is eerdere uitkomsten te nuanceren of bevestigen. 

Ook vormen het scheiden van memo’s en beschrijvingen, het coderen, het tellen van woorden met 

behulp van daartoe ontworpen software (MaxQda) en de bijeenkomsten met de 

begeleidingscommissie, belangrijke indicatoren in het vergroten van de interne betrouwbaarheid van 

dit onderzoek. Een tekortkoming vormde het gegeven dat slechts door één onderzoeker aan dit 

onderzoek is gewerkt. Tegelijkertijd heeft de eerste onderzoeksbegeleider intensief meegekeken in 

het proces van coderen en analyseren en vond zodoende ‘peer-examination’ plaats.   

Hoewel de repliceerbaarheid van een onderzoek als deze over het algemeen niet aan de orde is, is 

het onder meer omwille van de externe betrouwbaarheid, van belang om duidelijkheid te scheppen 

over het verloop van het onderzoek. Mortelmans (2011, p. 435) spreekt over twee veelgebruikte 

strategieën om in te zetten, dat zijn de ‘zelfreflectie’ en ‘methodologische duidelijkheid (audit trail)’. 

Dit heeft beperkt plaatsgevonden, door in de bijeenkomsten met de begeleidend docent stil te staan 

bij het verloop van het onderzoek. Dit leidde tot inzichten die aanleiding gaven om bij te sturen of 

voor een aangepaste aanpak te kiezen. 

Bij validiteit gaat het om de vraag in hoeverre de bevindingen uit dit onderzoek recht doen aan de 

werkelijkheid van de geïnterviewden. Betrouwbaarheid maakt dan deel uit van validiteit, volgens 

Maso & Smaling (2004).  

Een noemenswaardige poging tot het vergroten van de interne validiteit in dit onderzoek, was het 

instellen van een begeleidingscommissie. Deze commissie heeft als taak toe te zien op de voortgang 

van het onderzoek, als klankbord te fungeren voor de onderzoeker (zgn. ‘peer debriefing’) en 

conceptteksten van commentaar te voorzien. Dit kan ongewenste selectieve waarnemingen van de 

onderzoeker corrigeren (Maso & Smaling, 2004).   

Een tekortkoming in het onderzoek vormt het feit dat de getranscribeerde interviewteksten niet zijn 

teruggekoppeld aan de respondentgroep. Deze extra interventie had zowel tot een verscherping als 

afzwakking van het materiaal kunnen leiden, maar had de respondenten in ieder geval de kans 

gegeven om hierover opnieuw in dialoog te treden. Deze ‘check’ is niet ingebouwd omdat het een 

bewerkelijk proces inhoudt en extra tijd zou hebben gekost. 

In deze thesis is geenszins de pretentie om te komen tot generaliseerbaarheid en dus externe 

validiteit van de opgedane inzichten. Ondanks de opgestelde verfijnde criteria van inclusie (zie 
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paragraaf 3.2) is niet een maximale noch optimale variatiebreedte (“een goede afspiegeling van de 

variatie in een populatie”, Maso & Smaling, 2004, p. 74) bereikt. Een omvangrijker onderzoek zou 

hier beter in slagen. 
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Hoofdstuk 4: Analyse  
 

De data die nu voor ons liggen, worden onderworpen aan constante vergelijking, ook wel constant 

comparison genaamd. In deze analyse start ik allereerst met het formuleren van thema’s vanuit de 

kernvragen waarmee ik het materiaal heb bekeken, een zogenoemde theme-analysis. De 

getranscribeerde interviews zijn immers voorzien van memo’s en codes, waardoor zich cruciale 

thema’s uit het materiaal opdringen en kunnen worden getraceerd. Hiermee worden naast 

belangrijke spanningen, hiaten of contrasten uit het materiaal gedestilleerd. Deze thema’s worden 

hieronder op descriptieve wijze uitgewerkt. Daarnaast worden de verscheidene thema’s ten opzichte 

van elkaar bekeken en gepositioneerd.  

Vervolgens zijn de zichtbaar geworden contrasten in een constante vergelijking (‘constant 

comparison analysis’) uitgewerkt, door de polariteiten in een specifiek thema te belichten en te 

voorzien van sprekende, rijke citaten. Hiermee worden dimensies binnen de eerder omschreven 

thema’s belicht. 

Ten slotte is op detailniveau een deelanalyse uitgevoerd, namelijk de ‘modaliteitsanalyse’, waarbij 

gekeken is naar hoe de geïnterviewden aan het woord zijn en waar zij nadruk op leggen of juist een 

uitspraak afzwakken. 

 

4.1 Thema-analyse 

Met behulp van close reading zijn een vijftal terugkerende thema’s uit de interviewteksten 

gedestilleerd, te weten: 

1. Het motief op basis waarvan ervaringswerkers zich inzetten: ‘motief inzet ervaringswerkers’ 

2. De positie in het eigen doorgemaakte herstelproces van deelnemers: ‘positie in het eigen 

herstelproces’  

3. De aard van de ingezette kennis van ervaringswerkers: ‘aard van de kennis’ 

4. Het mensbeeld en de sfeer die verschillende zorg en hulpverleningsinstellingen uitademen: 

‘mensbeeld en sfeer in verschillende zorg/hulpverleningsinstellingen’ 

5. De diversiteit en variëteit aan rollen in een context als Vriend GGz: ‘roldiversiteit’ 

 

Deze thema’s zullen nu één voor één worden toegelicht aan de hand van uitspraken die de 

geïnterviewden hierover hebben gedaan. De geïnterviewden hebben allen een unieke 

respondentcode toegekend gekregen, omwille van privacy. De code is opgebouwd uit een locatie en 

respondentnummer (bijvoorbeeld ‘L1R3’ staat voor: Locatie 1, respondent 3).  

 

Thema 1: ‘Motief inzet ervaringswerkers’ 

De gesproken begeleiders (n=5) zijn om verschillende redenen actief als ervaringswerker. Er zijn 

begeleiders die het doen in het verlengde van hun herstelproces. Een aantal van hen zit nog midden 

in dat proces en het werk bij Vriend GGz zien zij als een leerzame ervaringen en gelegenheid tot 
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ontplooiing (L1R1;L1R2;L2R1;L3R1). Het geeft hen zelfvertrouwen, het gevoel van betekenis te 

kunnen zijn. In het bijzonder zijn daarbij de erkenning, verbinding met anderen, nabijheid en 

betrokkenheid essentieel. Ook wordt het geloof in gelijkwaardige posities van begeleiders en cliënten 

genoemd (L1R4;L3R1;L3R2);.  

Sommige begeleiders geven aan al verder in hun herstel te zijn en voor hen staat het werk bij Vriend 

GGz in het kader van professionalisering (L1R4;L2R1). Daarbij blijkt Vriend GGz een organisatie te zijn 

waar zij het werk wél vol weten te houden, in tegenstelling tot eerdere ervaringen in andere setting. 

Dit betreft vooral de ervaringswerkers die tevens opgeleid zijn tot professional en eerder in 

hulpverleningssettingen werkten (L3R1;L3R2). De meeste ervaringswerkers hebben heldere 

visualisaties hoe de hulpverlening zou moeten worden vormgegeven en hoe dat niet moet. Het werk 

bij Vriend GGz biedt de gelegenheid om verschil te maken binnen de hulpverlening voor mensen in 

kwetsbare posities. Een enkele begeleider geeft aan dat het inkomen en het vergroten van 

maatschappelijke positie een motief vormen om dit werk te doen (L1R1;L2R1). 

Cliënten geven ook duidelijke redenen om te kiezen voor het concept van Vriend GGz (L1R2; L1R3; 

L2R2). Vriend GGz geeft veel vrijheid, maar helpt ook in het structureren en ondersteunen bij allerlei 

(soorten) problemen. De hulp is informeel, laagdrempelig en praktisch van aard. Daarnaast kunnen 

cliënten zich in de vriendenhuizen nuttig maken in allerlei rollen (schoonmaker, gastheer, 

receptionist etc).       

 

Thema 2: ‘Positie in het eigen herstelproces’ 

Een opvallend en interessant thema vormt de wijze waarop de begeleiders (n=5), als ook de cliënten 

(n=3) van Vriend GGz al dan niet bezig zijn met hun eigen herstelproces. Alle begeleiders vertellen 

vrijuit en zeer uitgebreid over hun achtergrond, de gang door de hulpverlening en de mate waarin zij 

er al dan niet ‘boven op gekrabbeld zijn’. Het stadium van hersteld zijn wisselt bij elke begeleider en 

loopt uiteen van heroriëntatie tot reïntegratie. Ook blijven enkele van hun kwetsbaar voor terugval. 

De gesproken cliënten lijken nog middenin hun herstelproces te zitten. Sommigen zijn zich hiervan 

bewust en doen pogingen daar richting aan te geven (L1R3;L1R2), anderen lijken zich hier minder van 

bewust (L2R2). Omdat herstel gekenmerkt kan worden door een grillig en niet lineair verloop, kan 

het moeilijk zijn om te bepalen waar iemand staat. Een terugval kan immers deel uitmaken van een 

uiteindelijke verbetering. Daarnaast is het lastig te bepalen wat de maximaal haalbare kwaliteit van 

leven is.    

Twee begeleiders zijn van mening dat het werk bij Vriend GGz hen behoedt voor een eventuele 

terugval (L1R1; L3R1). Het stelt hen op scherp. Dit geldt ook voor tenminste één cliënt (L1R2;), maar 

andere cliënten deden daar geen uitspraken over. Daarnaast is het besef bij een aantal begeleiders 

en cliënten dat herstel een dynamisch proces is waar ook een terugval bij kan horen en het besef en 

acceptatie dat een deel van hun ziekte wellicht niet meer weg gaat (L1R1;L1R3; 

L1R4;L3R1).Tegelijkertijd biedt Vriend GGz de gelegenheid om te experimenteren met nieuwe rollen 

en heroriëntatie op het  eigen toekomstperspectief (L2R1). Vriend GGz lijkt dan ook als oefenplaats 

te fungeren voor ex-cliënten die binnen een veilige, kleinschalige niche bepaalde vaardigheden willen 

trainen in een nieuwe rol als hulpverlener (L1R1;L3R1;L3R2). Anderen wijzen juist op het gevaar dat 

daar in schuilt, namelijk het gemis aan professionaliteit onder werkers en de wisselende draagkracht 

onder ex-cliënten (L1R3;L2R1). Ook blijkt één ex-cliënt een negatieve ervaring te hebben in de 
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ontwikkelingsmogelijkheden die Vriend GGz hem voor hield, maar uiteindelijk niet waar maakte 

(L1R3). Deze ervaring heeft volgens zijn zeggen een negatieve impact op zijn herstelproces.  

Hieruit blijkt onder meer dat de coaching en begeleiding die vanuit Vriend GGz worden gegeven aan 

zowel begeleiders als cliënten een cruciale plek inneemt in het herstelproces. Cliënten en begeleiders 

geven aan dat die begeleiding onmisbaar is, onder meer om te komen tot nieuwe inzichten 

(L1R1;L1R2;L1R3;L2R2;L3R2). Enkele anderen, in dit geval begeleiders, lijken zichzelf meer te coachen 

en/of structuren te vinden vanuit het volgen van een opleiding (L1R4;L2R1;L3R1;).  

Eén cliënt en één begeleider wijzen op het belang van het werken met creatieve media (literair, 

muzikaal en beeldend) in het herstelproces (L1R1;L1R2). 

 

Thema 3: ‘Aard van de kennis’ 

Weinig begeleiders doen uitlatingen over wat hun ervaringskennis nu precies behelst en hoe zij deze 

inzetten ten behoeve van hun cliënten. Wel wordt duidelijk dat zij zich zeer goed kunnen inleven in 

de  ervaringen van cliënten wanneer zij die zelf ook doorgemaakt hebben, zoals verslaafd zijn of 

angsten hebben. Vanuit de ervaring hiermee om te gaan, volgen adviezen en tips richting cliënten. 

Het is onduidelijk in hoeverre deze adviezen worden getoetst aan een bredere populatie of 

verbonden worden met inzichten vanuit literatuur of andere bronnen. Ook is er verder vrij weinig 

gezegd over de aard van de kennis die begeleiders inzetten tijdens hun werk.   

Daarentegen is uit het materiaal naar voren gekomen dat ervaringswerkers een groot belang hechten 

aan de relatie met hun cliënten en collega’s. Als het gaat om de benadering cq bejegening, dan zijn er 

begeleiders die vooral meegaan en meebewegen met de cliënt , zich dienstbaar opstellen 

(L1R4;L1R1), maar er zijn er ook die juist de confrontatie willen aangaan (L1R3;L2R1). De 

geëxposeerde ervaringskennis lijkt hier vooral voorwaardelijk. Zij is veelal verbonden aan de relatie 

tot de ander. Met andere woorden, de overdracht en uitwisseling van kennis en ervaringen krijgen 

vorm in het contact met de ander.  

Een daadwerkelijke werkmethode ontbreekt, maar noemenswaardig zijn de overeenkomsten die zich 

voordoen in het zoeken naar menswaardige, nabije hulp. Zo werken drie begeleiders veelal met 

eigen voorbeelden (L1R4;L2R1;L3R1) en wordt ook waarde gehecht aan het ‘als mens aanwezig zijn’ 

(L1R1;L2R1;L3R1) en het verkleinen van machtsverschil tussen hulpverlener en cliënt. 

 

Thema 4: ‘Mensbeeld en sfeer in verschillende zorg/hulpverleningssettingen’ 

Zowel begeleiders als cliënten zijn expliciet bevraagd op hun ervaringen in de reguliere hulpverlening 

en hun ervaringen bij Vriend GGz. Op één na, geven alle begeleiders en cliënten te kennen dat Vriend 

GGz  gekenmerkt en geliefd wordt om haar informele, responsieve en persoonlijke benadering. De 

regie en het tempo liggen in handen van de cliënt, er is vertrouwen in de mensen en zij mogen 

zichzelf zijn. 

Op één na hebben alle geïnterviewden meerdere ervaringen in de reguliere zorg (GGz, forensisch, 

jeugd- en verslavingszorg) en deze worden overwegend negatief gewaardeerd. De stoornis staat 

voorop en dan pas de mens (L1R1), er wordt niet naar cliënten geluisterd (L1R1;L1R2;L1R4) en men 

werkt erg bureaucratisch langs vaststaande structuren (L2R1;L3R1;L3R2). Ook wordt vaak een zo 

omschreven ‘harde aanpak’ gehanteerd (L1R1;L1R3;L2R1), wat overigens door twee geïnterviewden 

niet als negatief wordt ervaren, maar juist –in sommige situaties- als noodzakelijk (L1R3;L2R1). 
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Laatstbedoelde begeleider en ex-cliënt geven aan dat Vriend GGz wellicht een te zachte en vrije 

aanpak heeft en dat cliënten daar niet altijd mee geholpen zijn. Als voorbeeld wordt gerefereerd aan 

cliënten die van hun verslaving willen afkomen.  

 

Thema 5: ‘Roldiversiteit’ 

Een laatste thema dat opdoemt uit het materiaal zijn de rollen die zich uitkristalliseren in een context 

als Vriend GGz. Juist doordat er zoveel vrijheid en mogelijkheden zijn, is er ruimte voor verschillende 

invulling van bepaalde rollen en lopen rollen soms ook in elkaar over.  

Zo zijn er allereerst cliënten die van betekenis willen zijn, door een rol als gastheer of schoonmaker 

van het vriendenhuis/zorghotel op zich te nemen. Deze cliënten worden in de context van de 

vriendenhuizen ook ‘ervaringsdeskundige’ genoemd, maar mogen niet verward worden met 

ervaringswerkers9 die in een begeleidende functie actief zijn. Deze ervaringswerkers zijn overigens 

soms zelf ook nog cliënt en ontvangen elders of binnen Vriend GGz begeleiding en/of volgen een 

behandeling (in ieder geval L3R1;L3R2).  

Vriend GGz tracht de kwaliteiten van mensen naar voren te halen en aarzelt niet cliënten en ex-

cliënten te benaderen waarvan zij ze in een begeleidende rol visualiseert. Soms zijn deze cliënten 

daar op voorbereid, maar soms ook niet. In het laatste geval is er dan eerst ruimte nodig om te 

zoeken naar en zich te identificeren met een nieuwe rol (L1R3;L2R1 en proefinterview).  

Het werk van ervaringswerkers heeft in een aantal opzichten nauwe verwantschappen met dat van 

lotgenoot, metgezel of zelfs vriend. Zo kan er verwarring ontstaan over de relatie die een 

ervaringswerker  heeft met een cliënt, omdat deze persoonlijk, intiem en/of informeel van karakter 

is.     

Verder is ook de directie van Vriend GGz inhoudelijk betrokken bij de inzet van de ervaringswerkers. 

De directeur begeleidt intervisiegroepen en maakt deel uit van de kernteamoverleggen in de 

vriendenhuizen. Op deze wijze is de directie soms tegelijkertijd leidinggevende en coach of zelfs 

‘kameraad’ (L1R1;L1R2;L1R3;L1R4;L3R2). Dit zorgt in een aantal gevallen voor roldiffusiteit, te meer 

wanneer er een conflict ontstaat (L1R3). De mate waarin betrokkenen kunnen omgaan met deze 

hybride context, verschilt sterk. Voor sommigen is het te verwarrend en zorgt het voor irritatie en 

teleurstelling, bijvoorbeeld doordat bepaalde verwachtingen niet uitkomen (L1R3;L2R1) ,voor 

anderen lijkt dit minder te spelen (L1R1;L1R2;L1R4;L3R2). 

Als laatste is het ook denkbaar dat er rolverwarring onder cliënten ten aanzien van hun hulpverlener 

bestaat. De hulpverlener is namelijk zelf ook in een positie als cliënt geweest. In hoeverre 

identificeren zij zich met hun hulpverlener? Vervult deze een voorbeeldfunctie of juist niet? De mate 

waarin dit speelt is echter onvoldoende naar voren gekomen uit het materiaal. Wel is er een cliënt 

die zelf medicijnen studeerde en tijdens zijn praktijkperiode ontdekte dat hij de verantwoordelijkheid  

niet aankon (L1R2). Ook is een ex-cliënt die contrasterende inzichten met  Vriend Ggz had over zijn 

inzet als ervaringswerker (L1R3). Tevens is er een jonge cliënt voor wie alle perspectieven nog aan de 

horizon glooien en die weinig andere bemoeienissen heeft gehad met de hulpverlening. Hij lijkt zich 

weinig bewust van de waarde van de achtergrond die zijn begeleiders hebben en de mogelijke 

                                                             

9
 Ervaringswerkers zijn ervaringsdeskundigen met een betaalde baan of een vrijwilligersfunctie op het terrein van hun 

ervaringsdeskundigheid (Van Haaster; Hidajattoellah, Knooren & Wilken, 2009).  
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meerwaarde in het begeleidingscontact.    

 

4.2 Constante vergelijkingsmethode    

In de uitgelichte thema’s zijn dimensies te destilleren die inzichtelijk maken uit welke verschillende 

polariteiten een thema bestaat. Bij elk thema worden nu verschillende perspectieven gezocht en 

deze worden onderbouwd aan de hand van citaten. 

 

1.   Thema ‘Motief inzet ervaringswerkers’ 

Een belangrijke drijfveer voor ervaringswerkers, om zich in te zetten, vormen de ervaringen die zij in 

andere hulpverleningssettingen hebben opgedaan. Er zijn ervaringswerkers die zich vanuit hun 

frustratie en eerder ervaren onmacht, inzetten voor ‘betere’ hulpverlening (L1R1;L2R1;L3R1). Onder 

beter wordt dan onder meer verstaan ‘goed luisteren naar de cliënt’, ruimte laten voor de ander en 

een snelle bereik- en beschikbaarheid.  

Een illustratie hierbij vormt één van de geïnterviewden (L2R1), die vertelt over zijn frustraties binnen 

de reguliere hulpverlening en de onmacht die hij ervoer en die heeft geleid tot een wanhoopsdaad.  

 

Geïnterviewde: “Ik kan nu mijn eigen ervaringen inzetten om anderen te helpen maar ik heb wel door 

schade en schande geleerd. Het had nooit zo ver hoeven te komen als de (reguliere, red.) 

hulpverlening op tijd had ingegrepen.” 

Interviewer: “Daar ben je van overtuigd?” 

Geïnterviewde: “Daar ben ik van overtuigd. Ik heb niet voor niets een jaar lang, om hulp 

geschreeuwd.”  

Interviewer: “Het moet een enorme drive voor jou zijn, om je hier in te zetten?” 

Geinterviewde: “Ja, en daarom kan ik me zo boos maken, als ik die dingen hier (bij Vriend GGz, red.) 

zie verkeerd gaan.”  (begeleider) 

 

Ook zijn er ervaringswerkers die zich niet zozeer afzetten tegen het reguliere hulpverleningsysteem, 

maar waar de nadruk ligt op het ontwikkelen van hun kwaliteiten als hulpverlener (L1R4;L3R2). 

Uiteraard sluiten beide motieven elkaar niet uit, maar is gekeken waar de nadruk op ligt voor de 

geïnterviewde.  

Een voorbeeld hiervan vormt één van de geïnterviewde (L3R2) die op de vraag hoe het kan dat ze dit 

werk, in tegenstelling tot eerdere banen in de hulpverlening wél vol houdt, antwoordt: 

 

“Het is een combinatie van, eh, het is een combinatie van mijn kwaliteiten, talenten en kennis neer te 

zetten, wat ik leuk vind, dat ik het leuk vind om met mensen te werken, dat ik het leuk vind om als 

hulpverlener te werken, dat ik daarnaast ook wel open mag zijn over dat dingen soms niet lukken.” 

(begeleider) 

 

2.  Thema ‘Positie in het eigen herstelproces’ 

 

In dit thema zijn verschillende polariteiten terug te vinden. Wellicht is het vertrekpunt van waaruit 

ervaringswerkers zich profileren naar cliënten één van de meest zichtbare. Dit kan vanuit een 
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(auto)biografisch perspectief gebeuren. In dat geval is de ervaringswerker primair nog sterk 

verbonden met de door hem/haar opgedane ervaringen met diens problematiek en de gang door 

een hulpverleningssysteem (L1R1;L1R3;L1R4), zoals blijkt uit onderstaand citaat van een 

ervaringswerker vrij recentelijk zijn verslaving onder controle heeft: 

 

“Vriend GGz is mijn ruggengraat voor herstel…elke dag, krijg je weer de reflecterende spiegel van oh 

ja, ja, ‘ik ben Ilse en ja, vroeger was ik verslaafd’. Dat eh, dat klikt dan meteen met een cliënt. Ik vraag 

ook nooit naar ‘wat is er eigenlijk met je aan de hand? Waarom slik je dit eigenlijk?’ Ik weet het wel, 

maar het is niet de vraag die belangrijk is voor dit werk.  Dat betekent dus eigenlijk dat je actief moet 

luisteren en als je spreekt dan luister je naar jezelf en als je luistert dan spreekt het voor jou zelf. Je 

kunt ontzettend veel leren van dit vak, vóór jou zelf. “ (begeleider) 

 

Daar staat tegenover dat er ook ervaringswerkers zijn die hun professionaliteit voorop stellen (of 

wensen te stellen) als resultante van hun herstelproces en de wens om zich in te zetten als 

begeleider/hulpverlener (L2R1;L1R4). De invalshoek voor het werk, is dan wezenlijk anders.  

  

“Ik heb altijd wel gespeeld met de gedachte ‘goh, ik zou best wel een goede maatschappelijk werker 

kunnen zijn. En, eh, dat ik dacht van ‘ik begrijp de mensen’. Wat ik deed, ik heb in de vrouwenopvang 

gewoond en gewerkt één jaar. Daar begeleidde ik met name de Molukse vrouwen, omdat ik een 

Molukse achtergrond heb en de taal spreek.  Dus ik was wel zijdelings al in contact gekomen, maar 

nooit echt bij stilgestaan, ‘hé het is een beroep’. Ik weet dat ik het kan, en dat is een heel fijn gevoel.” 

(begeleider) 

 

3. Thema ‘Aard van de kennis’  

In thema 3 kan de wijze waarop ervaringskennis toegankelijk wordt gemaakt worden uitgelicht. We 

zagen dat dit veelal gebeurt in relatie tot de cliënten, de kennis wordt aangeboord bij de gratie van 

dat contact. Het gaat dan waarschijnlijk ook niet om een generaliseerbare kennissoort, maar één die 

verbonden is aan specifieke persoon en context of situatie, zoals blijkt uit onderstaande passage: 

“Ik krijg het vertrouwen op een gegeven moment. En misschien ook eh, dat ik rustig ben. Dat ik ook 

heel veel rustig blijf. Ik denk dat dat toch ook wel belangrijk is, dat je gewoon rustig blijven, geen 

paniek, geen, gewoon. Ook al schreeuwen ze tegen mij of ‘t één of ander, zijn ze niet mee eens of 

woordenwisseling, dan blijf ik altijd rustig.  

Dat hoor ik regelmatig van ‘Goh, en ik werd kwaad bij die en die, maar jij, zo goed dat je dan toch 

blijft zitten!’. Dat straalt over, denk ik, dat dat overstraalt. Ja, dat hoor ik ook, veel mensen met angst 

hebben ook rust nodig, zoeken ook rust. En heel veel doe ik het ook letterlijk. Opruimen in huis, 

overzicht creëren in boeken, in alles. Want bij angstmensen is een opgeruimd huis, is een opgeruimd 

hoofd. Dat geldt. En dat is heel praktisch, maar dat geldt ook met het opruimen van dingen in je 

hoofd. Dan krijg je rust, en veel van mijn cliënten zoeken rust. En ik denk dat dat wel de grootste klik 

is.” (begeleider) 
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Toch zijn er ook ervaringswerkers die zoeken naar (meer) legitimering van hun ervaringskennis en 

deze  meer op professionele, soms functionele wijze willen inzetten.  

 

Geïnterviewde: “ik moet wel een extra kanttekening maken; mijn eigen ervaring inzetten, 

ondersteund met opleidingen.” 

Interviewer: “want?” 

Geïnterviewde: “Mensen die hetzelfde mee gemaakt hebben zijn gauw geneigd om te veel mee te 

gaan, teveel empathie te tonen, dat je jezelf niet kunt begrenzen en dat je daarin doorslaat. Daar is 

door middel van opleidingen en coaching, is het gewoon heel belangrijk om die grens voor jezelf te 

stellen.” (begeleider) 

Het is niet ondenkbaar dat ervaringswerkers zich hierin ontwikkelen en groeien in zowel het 

benoemen en duiden van ervaringskennis, als ook deze te kunnen inzetten ten behoeve van anderen.  

4. Thema ‘Mensbeeld en sfeer in verschillende zorg/hulpverleningssettingen’ 

Volgens de geïnterviewden zijn grofweg twee typen hulpverleningssettingen te onderscheiden. Er 

zijn settingen waar waarden als ‘respectvol bejegenen’ ‘cliënt volgen’ en ‘ervaringskennis’ voorop 

staan, zoals bij Vriend GGz. Daar staat tegenover dat er settingen zijn waar de resultaten als meest 

belangrijke output worden gezien, zoals de mate waarin iemand van zijn verslaving af is.  

In het eerste geval draait de hulpverlening om iets anders dan in het tweede geval. De precieze 

karakteristieken van twee contrasterende settingen worden door de meeste geïnterviewden 

duidelijk getypeerd, zoals blijkt uit de twee onderstaande voorbeelden.  

“ Vriend GGz enne, mijn herstel bij de stichting X, bij een alternatieve hulpverleningsorganisatie. Zij 

gaan ervan uit: dit is de mens en daarachter is zijn kwaal, zijn storing, zijn kortsluiting. Eh, niet zoals 

bij de reguliere zorg: dit is je kwaal en daarachter zit Simona of Pietje. Dus je kijkt eigenlijk eerst, wat 

zit er in, wat is er nu goed, wat vind jíj leuk? In plaats van, ‘je moet maar eens stoppen met blowen‘. 

Ja, dat weet hij of zij ook wel. Dat is Vriend ook. Vriend stelt geen diagnoses. Mwha, Vriend heeft wel 

te maken met diagnoses, vanwege de financiën etc. maar Vriend is vooral: wat is de kwaliteit van 

jouw leven.’” (begeleider) 

Hieruit blijkt de geïnterviewde het mensbeeld dat heerst binnen alternatieve settingen, waaronder 

maar niet exclusief die van Vriend GGz-  te typeren als een context waar de persoon voorop staat. 

Daar tegenover stelt hij de reguliere GGz waar eerst naar de kwaal wordt gekeken en dan pas de 

mens.  

De hierna volgende respondent ontkracht voorgaande niet, maar stelt dat mensen met een 

verslaving juist geholpen zijn bij een ‘harde aanpak’. 

“Maar Vriend GGz is ook absoluut niet om verslaafden te helpen met dat gepamper, want daar red je 

het van z’n leven niet mee. Dan is het bij de GGz Grootstad, ik ben er een paar keer geweest, want 

van drugs afkicken, ah, je wil ’t natuurlijk ook niet echt. En ik was zo  ziek, ik moest wel af en toe even 

clean worden. En dan was je weer even aangesterkt en dan kon je daarna weer door. Dat was niet 

van te voren het opgezette plan, maar achteraf bleek dat toch wel zo te gaan. Bij GGz Grootstad 

pakken ze je dus keihard aan. Het lijkt wel een draaideur, weet je wel. Je gaat de voordeur uit en je 
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komt even later weer naar binnen, dusse… het is moeilijk om verslaafden te behandelen. Die moet je 

dus op hun plaats zetten en keihard aanpakken. En laten inzien dat hun denkwijze… Anders denken is 

anders doen. Op de wijze waarop je nu werkt, ga je naar de klote, dus je zal anders moeten denken. 

Dat besef wil Grootstad je door laten dringen. Dat vindt niemand leuk om eh, te horen dat je fout 

hebt, ook al heb je gelijk.” (ex-cliënt) 

 

Ten slotte een citaat van een geïnterviewde die aangeeft dat Vriend GGz toch wel een 

onderscheidende positie inneemt in het veld van de Geestelijke Gezondheidszorg, dankzij haar 

aandacht voor het behoud van autonomie en eigen regie onder cliënten. Dit in tegenstelling tot zijn 

ervaringen bij een reguliere zorginstelling.   

Interviewer: “En hoe zie je Vriend GGz dan, hoe zou je dat dan typeren?” 

Geïnterviewde: “Ja, een eh, echt een organisatie die er uit springt op een paar dingen. Omdat de 

autonomie, staat hoog in het vaandel. En, ik heb gemerkt, toen het bij GGz Mitland  toch niet ging 

zoals ik vond of wilde. Autonomie vind ik heel belangrijk, dat de cliënt de eigen regie heeft en het voor 

het zeggen heeft. Dat is echt heel belangrijk, want je kunt wel allemaal opdrachtjes doen, maar of het 

werkt, dat weet je niet.” (begeleider) 

 

5. Thema ‘Roldiversiteit’ 

De toegelichte hybriditeit van rollen in de context van Vriend GGz blijkt karakteristiek voor deze 

setting. Dat wat iemand betekent voor een ander transformeert en kent verschillende 

hoedanigheden. Zo raken cliënten soms bevriend met hun begeleider of kan een begeleider plots 

opnieuw in een cliëntrol terecht komen. Er zijn cliënten en ervaringswerkers die goed gedijen in deze 

soms diffuse wijze van omgang, maar er zijn ook cliënten en ervaringswerkers die dit niet 

(voldoende) weten te managen en behoefte hebben aan duidelijke rolverdelingen, zoals blijkt uit de 

volgende twee citaten.  

 

“En als je als cliënt ergens bent geweest en op een gegeven moment in je rol gaat veranderen naar 

medewerker, ben je toch heel gauw geneigd om die rol van cliënt toe te passen in je rol als 

professional. Dat gaat niet. Want je gaat als cliënt blijven werken, terwijl je als professional moet 

handelen.”  (begeleider)  

En opnieuw maakt hij in het hierna volgende citaat een duidelijk onderscheid in rollen:  “Ik heb wel 

ervaring in de hulpverlening, maar ik heb nog absoluut geen ervaring als hulpverlener. Ik ben gewoon 

aankomend hulpverlener, zeg ik altijd. En daarin bots ik regelmatig met collega’s.” (begeleider) 

Deze ex-cliënt benadrukt de complexiteit van roldiversiteit. Voor hem lijkt deze te weinig geborgd te 

zijn in een vertrouwensbasis. 

“Dus ik weet ook niet wanneer zij nou in haar rol van professioneel begeleider zit, wanneer ze mijn 

baas is, wanneer zij mijn vriendin is. En of ze dat ooit wel geweest is. Ik heb geen idee. Ik begin te 

twijfelen wel ja. Dat is de harde waarheid, ja, ik weet het gewoon niet. Ik zou het wel jammer vinden. 

Aan de andere kant, het heeft mij geholpen, ik ben weer een stap verder.” (ex-cliënt) 

Een begeleider geeft aan dat betrokkenen bij Vriend GGz verschillende rollen op zich kunnen nemen, 

al naar gelang de op dat moment aanwezige draagkracht. Een belangrijk verschil met de eerdere 
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geciteerde geïnterviewden, is dat deze begeleider de kracht ziet en benoemt van roldiversiteit:  

“Ik kan met periodes er goed zijn en op een gegeven moment ben ik moe, en dan staat er een collega 

op die dan weer wat meer ruimte heeft om er te zijn. Zo wordt er iedere keer in overleg met elkaar 

gekeken: voor wie is het even genoeg, wie kan 2 uur, wie kan 5 dagen? Wie kan wanneer? En, er is 

ook kruisbestuiving, soms kunnen gasten opstaan en zeggen ‘ik wil ook van betekenis zijn wanneer 

mijn huisgenoot het even moeilijk heeft” (begeleider) 
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4.2.1 Overzicht thema’s en gevonden polariteiten  

Nu alle thema’s en gevonden polariteiten zijn toegelicht, worden beide voor alle helderheid in één 

overzicht geplaatst.  

Thema’s Polariteiten in de thema’s 

Motief inzet ervaringswerkers Afzetten tegen eerdere ervaringen van onderdrukking en onmacht <-> drive 

zelfontplooiing en inzet van kwaliteiten  

Positie in het eigen herstelproces Autobiografisch perspectief <-> professionalisering 

Aard van de kennis Kennis komt vrij in contact met de ander <-> algemene contextloze kennis 

Mensbeeld en sfeer in 

verschillende 

zorg/hulpverleningssettingen 

Sociaal warme hulpverleningscontext <-> resultaatgerichte context 

Roldiversiteit  Hybride rollen waarmee geëxperimenteerd kan worden <-> rolverwarring waar 

vertrouwen op het spel staat 

Schema 4.2.1 Overzicht van thema's en polariteiten 

 

 

4.2.2 Onderlinge verhouding thema’s 

Nu de verschillende thema’s zijn uitgelicht is het interessant te kijken naar de verhoudingen tussen 

de thema’s; hebben ze verband met elkaar? En zo ja, hoe dan precies? 

Onderstaand figuur laat zien welke thema’s onderling te verbinden zijn. Het eerste thema, het motief 

van ervaringswerkers om zich in te zetten als zodanig, maakt logischerwijs deel uit van de positie en 

fase van het herstelproces. Een ervaringswerker kan zich voldoende toegerust voelen om anderen te 

begeleiden, dit hangt deels samen met de mate waarin hij/zij vorderingen heeft gemaakt in zijn eigen 

herstelproces. Ervaringswerkers zetten hun eigen ervaringen en de verworven inzichten in in het 

contact met de cliënt, onder meer vanuit hun uitgesproken opvattingen over goede hulpverlening. 

Het inbrengen van ervaringskennis in het contact met de cliënt, vormt een belangrijke drijfveer voor 

het werk dat de ervaringswerkers doen.  

De aard van de kennis die ervaringswerkers inzetten, kent een specifiek karakter dat goed lijkt te 

gedijen in een context waar het mensbeeld geënt is op ‘betrokkenheid’ en een informele en 

persoonlijke benadering centraal staan. Deze krijgt namelijk vooral vorm in het contact met de ander.  

Dat dit wezenlijke contact met de ander ook voor verwarring kan zorgen, blijkt uit de verschillende 

rollen waarin begeleiders en soms ook cliënten zich bewegen en de vragen die dat oproept. In een 

context waarin nabijheid en betrokkenheid een grote rol spelen, zijn wellicht ook de grenzen diffuser, 

minder scherp gedefinieerd. 

De wijze waarop en de mate waarin ervaringswerkers en cliënten zich kunnen verzoenen met het 

mensbeeld dat Vriend GGz uitdraagt, houdt relatie met de fase van het herstelproces waarin zij zich 

bevinden.  Ook de mate waarin rolverwarring ervaren wordt, kan samenhangen met het eigen 

herstelproces. Ervaringswerkers die al wat verder in hun herstelproces staan, zijn wellicht beter in 
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staat zich te verhouden tot verschillende en soms in elkaar overlopende rollen. Zij zijn in staat de 

complexiteit van roldiversiteit te doorzien en zich hierin te bewegen.  
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Figuur 4.2.2 Schematische weergave onderlinge verhoudingen thema’s 

 

 4.3 Modaliteitsanalyse 

Een modaliteitsanalyse is een semantische tekstanalyse methode waarbij de intentie van de 

argumentering van de geïnterviewden onder de loep worden genomen, of zoals in onderstaand 

citaat verwoord wordt:  

“Modality analysis is a semantic text analysis methodology for investigating how peoples’ intentions 

are discursively constructed. It is based on the theoretical premise that people motivate themselves 

and others by persuading them that their actions are possible, impossible, inevitable, or contingent. 

This persuasion is accomplished through the use of modal auxiliary verbs” (Popping & Roberts 2009, 

p. 245). 

 

Door middel van een modaliteitsanalyse wordt aangegeven hoe iemand spreekt, in plaats van wat hij 

zegt. In alle interviewteksten is bekeken welke woorden veelvuldig voorkomen en ambivalentie, 

terughoudendheid, overdrijving, nadruk of emotionele bekrachtiging tonen.  
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Allereerst zijn de teksten doorzocht op een aantal modaliteitsbegrippen, zoals ‘eigenlijk’, ‘heel erg’ 

en ‘ongelofelijk’. De frequentie van de voorkomende begrippen zijn weergegeven in onderstaande 

tabel. Hierin is het aantal keren dat de interviewer deze begrippen gebruikte niet meegenomen. 

Onderaan de tabel is het spreken in passivum opgenomen. Een kruisje (X) geeft aan dat dit gezien is, 

gevolgd door een illustratie. Een streepje (-) geeft aan dat dit gedurende het interview niet gezien is. 

 

Modaliteitsbegrippen L1R1 L1R2 L1R3 L1R4 L2R1 L2R2 L3R1 L3R2 Totaal  

Eigenlijk (ambivalentie) 32 38 17 9 19 17 12 12 156 

Heel erg (bekrachtiging) 3 1 3 3 5 0 2 5 22 

Juist (bekrachtiging) 1 1 1 2 7 0 4 4 20 

Natuurlijk  17 16 21 8 3 2 12 3 82 

Ongelofelijk 

(bekrachtiging, 

emotioneel geladen) 

2 0 0 0 0 0 1 0 3 

Ontzettend 

(bekrachtiging) 

13 0 2 4 0 0 1 2 22 

Toch 

(tegenstelling/ambivalenti

e) 

8 15 38 25 21 11 11 6 135 

Trouwens (aanvullend, 

ambivalentie) 

2 1 1 0 1 0 1 0 6 

Helemaal niet 

(ontkrachtiging) 

9 7 10 3 0 3 1 0 33 

Zinnen waaruit blijkt dat 

de geïnterviewde de actor 

zoek maakt (passivum) 

X 

 

- X 

 

- X 

 

X 

 

X 

 

- 5 x 

Tabel 4.3 Frequentie van modaliteitsbegrippen 

Vervolgens wordt bij elke geïnterviewde de twee meest genoemde modaliteitsbegrippen 

(dikgedrukt) bekeken in de context van het interview. Het gaat steeds om de wijze waarop alle acht 

geïnterviewden spreken in relatie tot de onderzoeksvraag. Daarnaast is gezocht naar passages waar 

de geïnterviewden een actor ‘zoekmaken’ ofwel in passivum spreken. Bij de respondenten die dit 

deden en waarin een duidelijke relatie met de onderzoeksvragen vindbaar was, zijn de betreffende 

passages toegelicht.  
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Respondent L1R1 

Deze geïnterviewde gebruikt ‘eigenlijk’ (32) en ‘ontzettend’ (13) als modaliteiten. Met ‘eigenlijk’ 

doelt zij steeds op hoe het moet zijn, hoe het welbeschouwd was, of had kunnen zijn.   

 

“Eerlijk, straight, open, luisterend oor, goed parafraseren, de manipulaties meteen gewoon 

aanpakken, vinger over de pols enne, meeleven en niet meelijden. En dat is ook eigenlijk precies, de 

definitie van herstel. En ik vind dat ook de definitie van goede hulpverlening. Maar ik kan me heel 

goed voorstellen dat in de reguliere zorg daar helemaal geen tijd en ervaringsdeskundigheid zit.” 

  

Als het gaat om het woord ‘ontzettend’, bekrachtigt zij haar uitlatingen over hoe alternatieve 

hulpverleningsvormen goed doen.  

“…vooral de directeur is natuurlijk ontzettend begaan met het lot van herstel, dat is haar kracht, zij is 

één van de weinigen die dat daadwerkelijk ziet, dat herstel zo ontzettend belangrijk is.  

En dat herstel via Vriend GGz, dat dat zo’n ontzettend kostenbesparend plaatje uiteindelijk, zal gaan 

worden in de economische balansrekening van de Psychische Gezondheidszorg. Want moet je eens 

kijken, wat een opname kost per dag. En, wat krijg je tijdens een opname nou van kwaliteit van ‘t 

leven? En al onze cliënten wonen nog steeds thuis.”    

 

Tevens spreekt deze geïnterviewde over het werk bij Vriend GGz, als iets dat haar is overkomen.  

“Tijdens die vrijwilligerswerk, kreeg mijn begeleider wel in de gaten van, ‘nou die Ilse kan misschien 

wel workshops gaan geven’. En dat doe ik dus nu.” 

 

Respondent L1R2  

Deze geïnterviewde gebruikt, net als de vorige respondent vaak het woord ‘eigenlijk’ (38) en 

daarnaast benoemt hij veelvuldig het begrip ‘natuurlijk’ (16).  

Met ‘eigenlijk’ lijkt hij zijn schaamte te maskeren en te vertellen wat niet gewoon is of wat je niet zou 

verwachten. Hierdoor is het onduidelijk welke delen wellicht nog meer onbelicht blijven in het 

verhaal van deze geïnterviewde.  

 

“Ik woon alleen. Ik probeer zelf boodschappen te doen, nou ja, af te wassen en zo en schoonmaken 

komt er eigenlijk nauwelijks van als ik geen hulp krijg.  

Eh, goed. Dus dat wordt dan eigenlijk op den duur een zooitje. Ik voel me dan op den duur bedreigd 

door de omgeving. Ik eh. Ook. En ik hoor stemmen, ik hoor eh, ik voel me bedreigd door stemmen die 

ik hoor”. 

 

Met ‘natuurlijk’ drukt hij  vanzelfsprekendheden uit en tegelijkertijd lijkt er een sociaal wenselijkheid 

in zijn stellingname voor het ontvangen van hulp bij Vriend GGz door te klinken.  

 

“Ik eh, ik heb meer met de psychiatrie van Vriend dan met Esther. Esther zou, als ik in de war ben, en 

ik zou Esther bij wijze van spreken tussen 9 en 17:00 uur op een werkdag, dan zou Esther wel ruimte 
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voor mij vrijmaken, denk ik. Maar dan zou zij meteen, het zit er dik in dat zij dan een opname plaats in 

een crisiscentrum zou willen regelen. Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik ben geneigd om 

meer, eh, ja natuurlijk ben ik meer geneigd mijn begeleider bij Vriend GGz te bellen ofzo, dan Esther.” 

 

Respondent L1R3 

Deze geïnterviewde spreekt herhaaldelijk de begrippen ‘natuurlijk’ (21) en ‘toch’ (38) uit.  

Als het gaat om het begrip natuurlijk, doet hij uitspraken die hij cynisch bedoelt, zoals in 

onderstaande passages. Hierin komen zijn frustratie en woede naar boven. 

  

“Ik ben ook welkom, maar ik ben natuurlijk welkom als ik me aanpas. Nou, dan kan ik net zo goed, als 

ik me aanpas en aangepast zou zijn, dan heb ik helemaal niets bij Vriend te zoeken.” 

“Het is hetzelfde als beloven, je mag een vliegtuig vliegen, maar dan moet je wel eerst je pilootding 

halen. Weet je wel, maar wel zeggen van ‘ja, je mag wel vliegen. Tuurlijk mag je  vliegen!’. ‘Túúrlijk 

ja, daar zijn we voor, maar….’ dan komt het, maar dan moet je je precies zo gedragen zoals zij het 

wil” 

Als hij zich uitlaat met behulp van het woord ‘toch’, geeft hij opvallend vaak een tragiek (desolate 

uitlatingen) weer.  

“Het is jammer, maar weet je dan blijft er toch die laatste vraag. Wat moet ik nu? Ik heb echt 

helemaal niets. Ik ben gezond, redelijk gezond. Ik moet weer denken van, wat moet ik nu in 

Godsnaam worden? Dat vroegen ze al op de lagere school en dan weet ik nu nog niet, ik dacht een 

richting te hebben, en, enne, enne…” 

Bovendien spreekt deze geïnterviewde in passieve vorm wanneer het gaat om de teleurstellingen die 

hij op liep bij Vriend GGz.  

 

 “De directeur van Vriend GGz heeft mij een aantal keren gevraagd om ervaringsdeskundige bij d’r te 

worden (…) Op het moment dat ik het net een beetje serieus aan wilde gaan pakken en het met haar 

erover had en ook over geld. Dat ik dan eerst nog wel als stageloper, op vrijwillige basis door wilde 

gaan, maar dat ik dan in ieder geval een beetje financieel ondersteund wilde worden, toen liep alles 

stuk. Ja, dat is het grootste struikelblok eigenlijk.  (…)Dan zeg ik van ‘als ik die rol aanneem, wil ik er 

ook voor betaald worden’. Ik ben cliënt en deze cliënt heeft last van deze situatie. Nou dan ben je 

uitgepraat ‘ (…) Dan komt die directeur en die komt er nog een keer een schepje tegen aan. Terwijl ik 

hartstikke sterk in mijn schoenen sta. Maar dit moet je met een kwetsbare cliënt doen?! Die grijpt 

direct weer naar de mesjes en glasscherven hoor!” 

Respondent L1R4 

Deze geïnterviewde  gebruikt ‘eigenlijk’ (9) en ‘toch’ (25) het meeste als modaliteitsbegrippen.  

Met ‘eigenlijk’ doet hij een ontdekking die gerelateerd is aan ervaringskennis.  

  

“..dan weet ik dat ik daar later achterkom. Dat ik dan denk van ‘oké, ik heb die angst. Neem een extra 

tabletje, een valeriaan of zoiets en zorg goed voor jezelf en dat je goed slaapt’. Op een gegeven 

moment krijg je antwoord waarom deze onrust is.  
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Interviewer: Dat is dan niet direct te herleiden, begrijp ik uit jouw woorden? 

Geïnterviewde: Nee, nee.  

Interviewer: De angst is heel hevig en je bent er door in beslag genomen, maar je weet niet precies 

waar het aan gerelateerd is? 

Geïnterviewde: Nee, dat niet, nee. Nee, dat heb ik ook, en dan prompt krijg ik een paar dagen later 

een smsje van iemand waar ik helemaal niet aan gedacht had, dat het daar heel slecht mee gaat 

ofzo. (…)  Het zijn gewoon 2 verschillende dingen, dat je het direct weet en dat ik er eigenlijk later 

achter kom.” 

 

Met het begrip ‘toch’ lijkt hij een bepaalde onzekerheid en ambivalentie over het voetlicht te 

werpen, zoals blijkt uit onderstaande passage. 

 

“ik ben zover dat ik mijn ex heb vergeven en ehm, maar ja, dan toch, komt het weer, zo’n dwang. En 

dan laat ik het los en dan denk ik van ‘nou, ik mág dit gewoon doen, want het is gewoon spannend 

wat ik ga doen’. Op de boot stappen en drie weken lang kijken hoe alles gaat lopen. Dan mag ik toch 

wel eventjes weer eh, een beetje gek doen. Dus dan laat ik het los en dan, nou dan erger ik me er niet 

meer aan en dan mag het.”  

 

Respondent L2R1 

Deze geïnterviewde gebruikt ‘eigenlijk’ (19) en toch (21) het vaakst als modaliteiten. Met ‘eigenlijk’ 

duidt hij op een zekere terughoudendheid en bescheidenheid in zijn uitspraken.  

“Eh, mensen die, onze gasten die, zijn gewoon gasten en we hebben het eigenlijk niet over 

behandeling. Ze zijn hier gewoon hotelgasten, tussen aanhalingstekens dan. En mensen die worden 

van daar uit begeleid, in de vorm van, op financieel gebied. De meeste, de meeste, álle gasten hebben 

problemen met hun financiën. Dat is misschien een gegeven, maar echt alle gasten die hier 

binnenkomen, zij hebben problemen met hun financiën. Of het is niet in orde, of er zijn schulden. En 

daar wordt echt een begin mee gemaakt. Dit (Vriend GGz, red.) moet óók betaald worden, dus daar 

beginnen we mee. Dus het is eigenlijk meer de begeleiding in het structuren van het leven.” 

Met het begrip ‘toch’ zwakt hij zijn soms nogal stellige uitspraken af, wellicht in de wetenschap dat 

zijn opvattingen regelmatig conflicteren met die van collega’s.  

“Ik vind dat als je iemand gaat begeleiden, dat je ook een beetje de achtergronden van bepaalde 

dingen moet weten, over bepaalde stoornissen, ziektebeelden. En, als je daar geen weet van hebt, 

kun je er niet op inspelen en over praten. En daarvoor heb je een stukje professionaliteit voor nodig, 

Iemand die heel manipulerend is, en jij hebt dat niet in de gaten, en je gaat er in mee, dan raak je 

jezelf kwijt. Iemand die heel antisociaal is en dat heb je niet in de gaten, dat kan ten koste gaan van 

de medewerker. En, ik ben daar gewoon heel hard, ik zou toch heel graag dat mensen die als 

ervaringsdeskundige gaan werken toch eerst een stukje opleiding krijgen.”  

Daarnaast spreekt deze geïnterviewde in passivum wanneer hij uitleg geeft hoe hij is gekomen tot 

een misdaad.   



 

 

51 

 

“Zes weken later kom ik weer bij Kees terecht en dat traject heeft gewoon een jaar geduurd, van de 

een naar de ander binnen de GGz (…) Ik ben er goed van af gekomen, maar het heeft wel iemands z’n 

leven gekost.” 

 

Respondent L2R2 

In dit interview gebruikt de respondent hoofdzakelijk ‘eigenlijk’ (17) ‘toch’ (11) als 

modaliteitsbegrippen. In de passages waar hij het woord ‘eigenlijk’ overvloedig gebruikt, lijkt niet 

alleen een sociale wenselijkheid door te klinken, maar ook zijn stellingen af te zwakken of zelfs te 

ondergraven. 

  

“Onderzoeker: Hoe zijn de contacten hier, heb je mensen waar je het mee kan vinden? 

Geïnterviewde: eigenlijk qua begeleiding kan ik met iedereen. Ik ben ook niet echt een moeilijk 

iemand die rare opmerkingen maakt ofzo. Ik ben eigenlijk gewoon heel normaal, Ik ben echt niet, ik 

heb geen rare ziektes ofzo, of weet ik veel wat, waardoor het anders zou kunnen zijn, dat ze daar 

rekening mee moeten houden. Nee. Ik heb eigenlijk, iedereen is ook wel positief tegenover mij. Tja, 

maar er komen af en toe hier nieuwe vrijwilligers binnen. Ik heb, in de 7 weken dat ik hier zit, al vier 

begeleiders gehad. 

S: Zo? 

W: Vier. Eerst Elise, die gaat op vakantie. Nee, eerst was het Karel. Die is hier nu weg, toen werd het 

Elise, die gaat met vakantie, toen werd het Joost en nu is het Kim, omdat zij nieuw is. He, he. Dus dat 

is eigenlijk niet zo mooi. Je moet eigenlijk wel, een beetje, ik wil niet zeggen een band opbouwen, 

maar jouw begeleider moet jou wel door en door kennen om jou te kunnen helpen. Kijk, als ze de 

informatie doorgeven, is het toch anders dan dat ze het zelf hebben meegemaakt. Maar ja, ik vind het 

eigenlijk helemaal niet erg, maar als je het echt goed wil doen, dan moet dat wel echt. Dan moet je 

wel een vast iemand hebben eigenlijk.” 

In het gebruik van het woord ‘toch’ weerklinkt een zekere machteloosheid en onvermogen.  

 

“Jij zou me niet herkennen als je mij vier jaar geleden had gekend. Ik was eerst een hele 

zelfverzekerde jongen, ik heb gewoon zoveel meegemaakt waardoor ik soms ook heel bang ben. 

Waarvoor ja, dat vraag ik me soms ook wel af. Hoe kan dat toch, hoe kan dat toch? Ik ben soms heel 

snel geprikkeld. Dat is gewoon heel moeilijk soms. (…)Ik zat ook zo vaak, bij mijzelf, hoe kan dat toch 

elke keer fout gaan. Ik doe zo goed mijn best, zo goed mijn best. Dan denk ik van, ‘man, he, laat het 

nou eindelijk eens een keer goed gaan, laat het eens een keer normaal gaan’ en dat is gewoon 

moeilijk, om eh, ja…“ 

 

Bovendien spreekt deze respondent in passivum waar het gaat om de wijze waarop hij van het rechte 

pad af raakte.  

“Op een gegeven moment ben ik gewoon eh, ja, een beetje van het spoor geraakt en ja, ook door 

verkeerde vrienden, ja, verkeerde dingen gedaan. Niet rare dingen met politie ofzo, maar ja, een keer 
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een jointje roken en een keer wat geks doen, naar een feestje heen. Daar gebeuren ook dingen wat 

gewoon anders is”. 

 

Respondent L3R1 

Deze geïnterviewde gebruikt regelmatig de volgende begrippen ‘eigenlijk’ (12) en ‘natuurlijk’ (12).  

Met ‘eigenlijk’ spreekt zij op een kritische, beoordelende wijze over de betreffende onderwerpen.   

“Ik heb natuurlijk in instellingen gewerkt, zoals de GGz Triviant, eh, ja GGz Noordeloos dan, op 

opname het RIAGG. En, ik was van mening dat er véél te weinig geluisterd werd naar cliënten. Dat 

cliënten onder hun niveau werden aangesproken. Dat eh, ik weet niet, ik vind het…ja.. de 

professionele hulp volgens protocollen en zo, ik geloof niet echt in de effectiviteit daarvan. Ik geloof 

meer in een betrokkenheid van de hulverlener. Gelijkwaardigheid, serieus nemen, eerlijk zijn. 

Transparant zijn, dat soort dingen. 

Ja, binnen de hulpverlening wordt dat eigenlijk niet zo gevraagd. Het is niet de bedoeling dat je 

cliënten dichtbij laat komen. Dat je te dicht bij een cliënt komt. Ik heb dat eigenlijk altijd onzin 

gevonden. Er zijn wel bepaalde grenzen natuurlijk.” 

 

Met het begrip ‘natuurlijk’ gaat een zekere gereserveerdheid gepaard, zoals blijkt uit onderstaande 

passage.   

“Ik zie ook (aan) een hele boel mensen dat het concept heel erg goed werkt. Ik bedoel eh, ik kom dus 

mensen tegen die bijvoorbeeld vier jaar enorme liters bier hebben gedronken en die van de één op de 

andere dag de omschakeling maken om hier te werken, en ze krijgen ook een heleboel 

verantwoordelijkheden. En natuurlijk moeten mensen zich dan nog steeds ontwikkelen, maar mensen 

kunnen hier hele grote stappen zetten in hun herstel of in hun ontwikkeling. Grotere stappen dan, die, 

op veel andere plekken, in de ouderwetse dagbesteding zeg maar. Of in de GGz. “ 

Daarnaast spreekt deze geïnterviewde in passivum waar het gaat om haar vermoeden en voorgevoel 

dat de hulpverlening andersoortige diagnostiek zou moeten inzetten naar aanleiding van haar kwaal.  

“Alleen als cliënt word je vaak ook als een dommerd beschouwd, ofzo (…). Ik heb altijd bij psychiaters 

aangedrongen op een hersenonderzoek, en dat vond men nooit nodig, want het vele eten was een 

onderdeel van een depressie of een eetstoornis, of whatever. Ennem, vorig jaar ben ik daar echt hard 

op in gegaan. Nu krijg ik een doorverwijzing, anders dien ik een klacht in bij de zorgverzekeraar. Toen 

ben ik eindelijk doorverwezen na 18 jaar. En nou blijkt dat een stofje dat de verzadiging signaleert, 

gewoon vertraagd wordt aangemaakt” 

 

Respondent L3R2 

Deze respondent gebruikt de begrippen ‘eigenlijk’ (12) en ‘toch’ (6) voornamelijk. 

Op een verexcuserende wijze gebruikt zij het begrip ‘eigenlijk’ in onderstaand citaat. Het gaat daarbij 

om haar eigen valkuil, misplaatste dominantie/sturing.  
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“Ik heb daar ook laatst het voortouw in moeten nemen. Dat ik vanuit een onmacht ontzettend 

controlerend begon te worden en vervolgens werd aangesproken. Van, ‘joh, je neemt het over’. En 

toen weer terug: ‘dat klopt ook, dat komt omdat ik me onmachtig voel en ik je eigenlijk zo graag wil 

helpen en dan ga ik duwen’. Hier wordt het bespreekbaar gemaakt maar dat zou ik op mijn andere 

werkplek nooit hebben kunnen doen. Zo van, ‘ik ben ook niet helemaal correct bezig of steunend, dit 

is meer overdracht vanuit mijn eigen verhaal”. 

In onderstaand citaat, wordt het begrip ‘toch’ gebruikt. Hier weerklinkt een voorzichtigheid, maar 

tegelijkertijd ook een verdediging waarom cliënten Vriend GGz sympathiek (blijven) vinden.  

“Soms raken mensen hier ook weer in een crisis, wat ik een groot verschil vind, is dat mensen hier 

altijd in overleg weg gaan. Zo van ‘het werkt hier gewoon voor nu en jou even niet voor jou, je bent 

altijd weer welkom’. En dat, eh, hebben we een paar keer ook teruggehoord, van mensen die volgens 

de norm op een slechte manier zijn weggegaan. In die zin: het herstel startte niet, maar ze bleef 

gewoon steeds weer in een crisis belanden. Dat we later toch terug hebben gehoord of dat ze terug 

zeiden: ‘maar het was ook wel fijn in het vriendenhuis’. En sommige mensen komen ook weer terug.  

Of dat ze het weer opnieuw willen proberen met de manier waarop wij werken. En er zijn ook mensen 

die komen niet terug. Maar het merendeel van de mensen komt terug. In een andere rol vaak, dan 

niet meer als gast maar meer op vrijwillige basis komen werken bijvoorbeeld of gewoon meedoen aan 

activiteiten. Maar er is ergens, is er verbinding toch gemaakt. Ik geloof dat dat, maar dat is mijn 

interpretatie, ik geloof dat dat is wat mensen fijn vinden, heb ik zelf ook” 

 

 

Kort resumé 

Resumerend blijken uit deze modaliteitsanalyse de woorden ‘eigenlijk’ (156) en ‘toch’ (135) het 

meest gebruikt in alle interviewteksten. Dit onderschrijft de eerder geconstateerde ambivalentie 

onder de respondenten op een aantal cruciale punten, zoals schaamte over de eigen situatie, 

terughoudendheid in uitspraken, teleurstellingen, onzekerheden, machteloosheid. Tegelijkertijd zijn 

de gebruikte modaliteitsbegrippen ook vanuit een positiever perspectief te bezien en is de analyse 

als zodanig aanvechtbaar.  

Ten slotte is in de gesprekken door vijf respondenten op enig moment gesproken in passivum. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om de manier waarop zij door de hulpverlening hebben bewogen als cliënt of 

de wijze waarop zij in de misère beland zijn. De uitspraken getuigen vaak van een grote hulpeloos- en 

machteloosheid, terwijl zij ten tijde van het interview meer in hun kracht lijken te staan. 

In de paragraaf hierna volgt een nadere integratie van de deelanalyses. 
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4.4 Integratie van deelanalyses 

In deze paragraaf wordt een poging gedaan om de verschillende deelanalyses bijeen te brengen en 

een rode lijn te ontdekken in het materiaal, rekening houdend met de diversiteit van verhalen en 

respondenten. 

Allereerst ligt de vraag, in hoeverre de eerste twee analyses in hun weergave van de werkelijkheid 

worden beïnvloed of zelfs aangetast door de gevonden modaliteiten in de modaliteitsanalyse. Met 

andere woorden, verandert er wat in de thematiek en dimensies door de modaliteitsanalyse en zo ja, 

wat dan? Die bespreking volgt in deze paragraaf. 

 

Met behulp van de eerste thema-analyse werd duidelijk dat cliënten duidelijke redenen hebben om 

te kiezen voor het concept van Vriend GGz (L1R2; L1R3; L2R2). Vriend GGz geeft veel vrijheid, maar 

helpt ook in het structureren en ondersteunen bij allerlei (soorten) problemen. De hulp is informeel, 

laagdrempelig en praktisch van aard. Daarnaast kunnen cliënten zich in de vriendenhuizen nuttig 

maken in allerlei rollen (schoonmaker, gastheer, receptionist etc).       

Uit de gesprekken met de begeleiders blijken zij verschillende motieven te hebben om zich in te 

zetten als ervaringswerker. Er zijn begeleiders die het doen in het verlengde van hun herstelproces 

en er zijn enkele die verder in hun herstel zijn en het werk bij Vriend GGz in een 

professionaliseringskader plaatsen. Vriend GGz lijkt bij uitstek een plek te zijn waar het werk zo 

vormgegeven kan worden dat dit voorwaardelijk tegemoet komt aan de behoeften van verschillende 

individuen.   

Daarbij is door middel van de constante vergelijkingsanalyse duidelijk geworden dat er grofweg twee 

uiterste motieven zijn op basis waarvan betrokkenen actief zijn bij Vriend GGz. Er zijn 

ervaringswerkers die zich in de eerste plaats vanuit hun frustratie en eerder ervaren onmacht, 

inzetten voor ‘betere’ hulpverlening en er zijn er die het vanuit hun wens om zich te ontwikkelen als 

hulpverlener inzetten. Integraal kan met recht worden gesteld dat beide ‘typen’ sterk toegewijd en 

gedreven in hun werk staan, ook al bevinden zij zich regelmatig zelf nog in een verwerkingsproces. 

Uit de modaliteitsanalyse is op te maken dat sommige begeleiders zelf ook nog het nodige te 

ontdekken hebben in hun persoonlijke leerproces en zich ambivalent uitlaten over de mate waarin zij 

hersteld zijn (L1R4; L3R2). Deze bevindingen komen grotendeels overeen met de bevindingen uit de 

thema- en constante vergelijkingsanalyse.  

 

Met behulp van de tweede thema-analyse kon de mate waarin ervaringswerkers en cliënten bewust 

bezig zijn met een herstelproces worden gearticuleerd. De gesproken cliënten lijken nog middenin 

hun herstelproces te zitten. Sommigen zijn zich hiervan bewust en doen pogingen daar richting aan 

te geven, anderen lijken zich hier minder van bewust. Voor enkele begeleiders en cliënten blijkt 

respectievelijk het werk en de begeleiding bij Vriend GGz hen te behoeden voor terugval.  

Kritische respondenten wijzen op het gevaar van ‘deprofessionalisering’, het gemis aan 

professionaliteit onder werkers en de wisselende draagkracht onder ex-cliënten kan cliënten juist 

verder het moeras in brengen. Het belang van stevige coaching en begeleiding vanuit Vriend GGz 

wordt door meerdere onderschreven. Sommigen nemen hier zelf het voortouw in door o.a. het 

volgen van opleidingen/bijscholing.  

Daarnaast blijkt door de inzet van de constante vergelijkingsanalyse, dat er twee uiterste posities in 
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het herstelproces zijn, van waaruit ervaringswerkers vertrekken. Dit kan plaatsvinden vanuit een 

biografisch perspectief (in het verlengde van hun achtergrond), maar ook vanuit een wens tot 

professionalisering.  

De bevindingen uit de modaliteitsanalyse nuanceren dit beeld. Zo zijn er vijf geïnterviewden die zich 

weinig bewust lijken van het eigen aandeel in hun herstelproces. Zij stellen zich passief en weinig 

verantwoordelijk op ten aanzien van hun ‘afglijdingproces’ of de voortdurend ervaren lasten van hun 

ziekte in het verleden.  

Overigens blijkt uit deze analyse ook dat enkele respondenten niet uit eigen beweging hebben 

gekozen voor het werk bij Vriend GGz. Zij werden hiervoor benaderd en zijn zich toen gaan 

verhouden tot hun nieuwe rol in de begeleiding.   

Hieruit kan niet alleen worden opgemaakt dat Vriend GGz een variëteit aan begeleiders in dienst 

heeft, maar ook dat de positie in het herstelproces onder hen sterk uiteenloopt. Het gaat soms om 

een uiterst fragiel evenwicht tussen de eigen verwerking en cliëntpositie en de ondersteuning aan 

mensen in kwetsbare posities.  

 

Uit de derde thema-analyse blijkt de inzet van ervaringskennis weinig systematisch en doorzichtig te 

verlopen, maar ex-cliënten kunnen zich doorgaans wel erg goed inleven in ervaringen die zij menen 

te herkennen bij cliënten. Voorts is uit het materiaal naar voren gekomen dat ervaringswerkers een 

groot belang hechten aan de relatie met hun cliënten en collega’s en de geëxposeerde 

ervaringskennis lijkt hier vooral voorwaardelijk. De overdracht en uitwisseling van kennis en 

ervaringen krijgt vorm in het contact met de ander.  

Met behulp van de constante vergelijkingsanalyse is duidelijk geworden dat er enerzijds begeleiders 

zijn die hun ervaringskennis vooral inzetten en ontwikkelen door middel van hun praktijkervaringen 

en dat er anderzijds ervaringswerkers zijn die zoeken naar (meer) legitimering van hun 

ervaringskennis en deze willen toetsen aan een breder forum. 

Uit de modaliteitsanalyse volgen lichte nuanceringen op deze bevindingen. Er zijn namelijk enkele 

cliënten die zich bescheiden en gereserveerd uiten over de mogelijkheden bij het inzetten van 

ervaringskennis en deskundigheid (L3R1;L2R1). Zij wijzen namelijk op de beperkingen die de inzet van 

ervaringswerkers met zich mee brengen (L3R1;L2R1).  Ook zwakken zij hun mening over de hang naar 

professionaliteit gedeeltelijk af door het besef dat collega’s of medecliënten daar mogelijk anders 

over denken (L2R1;L2R2).   

Resumerend kan worden gesteld dat ervaringskennis als zodanig vrij taciet blijft, maar dat het 

opvallend is dat ervaringswerkers desondanks overwegend van mening zijn iets waardevols te 

kunnen inzetten in het contact met cliënten. 

Uit de vierde thema-analyse werd duidelijk dat Vriend GGz  een wezenlijk andere benadering heeft 

dat die gangbaar is in de reguliere hulpverlening, vanwege haar informele, responsieve en 

persoonlijke karakter.  

De waardering van de reguliere zorg is overwegend negatief, met verwijzingen naar demoraliserend, 

bureaucratisch en gebrek aan socratisch handelen. Wel is er enige ambivalentie over de gehanteerde 

harde versus de zachte benadering bij respectievelijk de reguliere GGz en Vriend GGz. In sommige 

gevallen zouden mensen meer gebaat kunnen zijn met een harde hand.  

De modaliteitsanalyse nuanceert dit beeld sterk, doordat een aantal respondenten zich opvallend 
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positief uitlaten over Vriend GGz en hun uitlatingen over ‘het goede’ bij Vriend GGz almaar 

bekrachtigen (L1R1;L1R2;L3R2) met uitzondering van één van de geïnterviewden die gefrustreerd en 

cynisch is over de hulp die Vriend GGz biedt (L1R3). In dit zelfde licht kan wellicht worden gesteld dat 

het opvallend is, hoe sterk een aantal geïnterviewden zich kritisch-veroordelend uitlaat over de 

reguliere hulpverlening (L3R1;L1R1;L2R1).   

Al bij al kan worden gesteld dat Vriend GGz vooral opvang biedt aan cliënten die herhaaldelijk 

teleurgesteld zijn in de reguliere GGz voorzieningen. De hoop op een beter en ander perspectief is 

dan wellicht opvallend groot. Vriend GGz biedt nu juist een alternatief aan cliënten die de 

ontwikkelingsmogelijkheid hebben om zelf sturing te geven aan hun herstel.   

 

Met behulp van de vijfde thema-analyse is duidelijk geworden dat roldiversiteit niet alleen een 

belangrijke karakteristiek is in een context als Vriend GGz, maar ook een spanningsveld impliceert.  

Dankzij de vrijheid en mogelijkheden die Vriend GGz biedt is er ruimte voor verschillende invulling 

van bepaalde rollen en lopen rollen van cliënt – hulpverlener, ervaringswerker - vriend en 

hulpverlener - werkgever soms in elkaar over. De mate waarin betrokkenen kunnen omgaan met 

deze hybriditeit, verschilt sterk.  

Op basis van de constante vergelijkingsmethode werd duidelijk dat er cliënten en ervaringswerkers 

zijn die goed gedijen in deze soms diffuse wijze van omgang, maar dat het voor anderen te veel 

verwarring met zich mee brengt.  

De modaliteitsanalyse heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd op dit punt. 

Al bij al kan worden gesteld dat roldiversiteit een complexiteit met zich meebrengt die niet voor 

iedereen (direct of uiteindelijk) te hanteren is, maar die tegelijkertijd voor anderen wel groei- en 

ervaringspotentieel kan betekenen.  

 

 

4.5 Kritische slotbeschouwing 

In deze laatste paragraaf wordt aandacht besteed aan de waarde die deze analyses hebben voor de 

beantwoording van de vraagstelling van het onderzoek.  Wat weten we nu op een gefundeerde wijze 

over de beleving van deelnemers ten aanzien van Vriend GGz (zowel begeleiders als cliënten), mede 

vergeleken met hun ervaringen met andere GGz-instellingen? 

Uit de interviews is door de geïnterviewden een krachtig beeld neergezet van een eigentijds initiatief 

dat zich onderscheidend opstelt binnen het terrein van de GGz, mede door haar pioniersmentaliteit 

en de inzet van ervaringswerkers.  

Betrokkenen van Vriend GGz, hebben verschillende onderwerpen gethematiseerd, zoals de drijfveren 

en inzet van ervaringswerkers, alsook specifieke karakteristieken binnen de context van Vriend GGz. 

Beter kijkend in deze thematieken, treffen we ook de kwetsbaarheid, de moeizaamheid en 

confrontaties aan van een concept als Vriend GGz.  

Vriend GGz biedt deelnemers de ruimte bij de verwerking van eerdere (meestal negatieve) 

ervaringen binnen reguliere zorginstellingen en bij het ombuigen van die ervaringen ten gunste van 

andere cliënten. De inzet als ervaringswerker is lang niet altijd een rol waarmee (aspirant)-

ervaringswerkers zich direct identificeren.  

Die ruimte brengt echter ook risico’s met zich mee. Aspirant-begeleiders blijken lang niet altijd 
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bewust bezig te zijn met hun herstelproces en de wijze waarop zij hun herstelverhaal kunnen 

inzetten voor anderen. Ook de cliënten die zij begeleiden lijken zich nog weinig bewust van eigen 

herstelproces en sturingsmogelijkheden.  

Kijkend naar de relatie tussen respectievelijk ervaringswerker en cliënt, gaat het soms om een uiterst 

fragiel evenwicht tussen de eigen verwerking en cliëntpositie en de ondersteuning aan mensen in 

kwetsbare posities. Deze parallelprocessen kunnen, maar hoeven geen nadelig uitwerking te hebben 

in de contacten met cliënten. Het belang en de vraag naar coaching vanuit Vriend GGz lijkt wel een 

belangrijke voorwaarde om e.e.a. in goede banen te leiden.  

Ook de waargenomen rolcomplexiteit kenmerkt de hulpverlening van Vriend GGz, maar kan de 

onderlinge relaties en processen ook bemoeilijken. Het beoogde groei- en ervaringspotentieel kan 

daardoor niet altijd ten volste benut worden.  

Het vinden van een basis om ervaringskennis neer te zetten, is nog een zoekproces. Ervaringskennis 

wordt veelal operationeel binnen het contact met cliënten. Opvallend daarbij is dat ervaringswerkers 

desondanks overwegend van mening zijn iets waardevols te kunnen inzetten in het contact met 

cliënten werken.  

Vriend GGz biedt veel cliënten en ervaringswerkers een toevlucht of nieuw perspectief, nadat zij 

herhaaldelijk teleurgesteld zijn in de reguliere GGz voorzieningen. Daarbij moet opgemerkt worden 

dat de ‘formule’ vooral  tot doel heeft cliënten het heft in eigen handen te laten nemen en zelf 

sturing te geven aan hun herstel.    

 



 

 

58 

 

Hoofdstuk 5: Koppeling van theorie en praktijk  

 

De vraag die nu voor ons ligt, is, hoe de bevindingen vanuit de analyse zich verhouden tot hetgeen 

we in het theoretisch hoofdstuk voorbij zagen komen. Dit hoofdstuk is gereserveerd voor het maken 

van een verbinding tussen de interviews en de theorie uit hoofdstuk 2. Hiertoe worden de 

bevindingen vanuit de praktijk naast die van de literatuur gelegd, waarbij in eerste instantie de 

besproken thema’s het uitgangspunt vormen.  

In tweede instantie zullen de vraagstellingen die vanuit hoofdstuk 2 geformuleerd zijn, nader worden 

getoetst aan de praktijkbevindingen.  

 

5.1 Theoretische analyse 

In de data analyse doken vijf thema’s op, die in verband te brengen zijn met de literatuur. Het ging 

om de volgende thema’s:  

1. Motief inzet ervaringswerkers 

2. Positie in het eigen herstelproces 

3. Aard van de kennis 

4. Mensbeeld en sfeer in verschillende zorg/hulpverleningssettingen 

5. Roldiversiteit 

De dynamiek in deze thema’s wordt gedeeltelijk terug gezien in de literatuur. We herhalen op deze 

plek de discussiepunten die we tegenkwamen in de literatuur en vervolgen de verbinding tussen 

thema’s en theorie.  

Discussie/vragen Herstel Inzet ervaringsdeskundigheid 

1 Aan wie behoort herstel nu 

daadwerkelijk toe? 

Op welke grond worden 

ervaringswerkers ingezet vanuit 

organisatieperspectief? 

2 Vormen welzijn en ziekte 

gescheiden elementen of zijn ze 

verenigbaar? 

Wat zijn de beweegredenen van 

ervaringswerkers om als zodanig 

werkzaam te zijn? 

3 Welke uitkomsten van het 

herstelproces doen er toe? 

Welke rolopvattingen en posities 

zijn er ten aanzien van de inzet van 

ervaringswerkers? 

4 - Welke verwachtingen leven er over 

de mate waarin ervaringswerkers 

hersteld moeten zijn? 

Tabel 5.1 Overzicht discussiepunten herstel en inzet van ervaringsdeskundigheid 
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 1. Uit de literatuur blijkt sinds de jaren ’60 een emancipatoire beweging vanuit cliëntengroepen te 

verrijzen die zich eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuw in toenemende mate begeeft op het terrein van 

de hulpverlening. Deze ervaringswerkers, zijn volgens de literatuur in toenemende mate actief  in 

een rol als hulpverlener of begeleider in verschillende soorten settingen. Hoewel in de literatuur 

weinig terug te vinden is over de motieven onder ervaringswerkers om zich als zodanig in te zetten, 

stellen Van Erp et al. (2008) dat het financiële en maatschappelijke motief van belang zijn. Ook zou 

persoonlijke ontwikkeling een belangrijke beweegreden kunnen zijn om te gaan werken als 

ervaringswerker. Volgens Spiesschaert (1995) is voor sommigen het intense verlangen belangrijk te 

zijn voor anderen een belangrijk motief. Voor anderen gaat het juist om de herkenning van het 

onrecht veroorzaakt door de situatie waar zij zich in bevonden. Kusters (2012) wijst op een 

psychologische herhalingsdwang onder ervaringswerkers om hun ervaringen te kunnen ‘reframen’.  

Dit resulteert onder meer in een positieve identiteitsopbouw van de ervaringswerker (zoals bedoeld 

door Van Regenmortel, 2008, p. 37). Daartoe staat in de setting van Vriend GGz eigen regie en het 

gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid centraal en om die reden worden de begeleiders ook 

aangetrokken.  

De bevindingen uit de literatuur zijn globaal terug te vinden in de praktijk van Vriend GGz. Uit de 

interviews bleek dat de begeleiders bij Vriend GGz om verschillende redenen aan het werk zijn in hun 

functie als ervaringswerker. Er zijn ervaringswerkers die zich vanuit eigen negatieve ervaringen in de 

reguliere GGz hulpverlening inzetten, maar er zijn ook ervaringswerkers die dit werk doen om zich 

zelf als hulpverlener te ontwikkelen. 

 

2. Uit studies over herstel zijn verschillende, maar op hoofdlijnen overeenkomstige fase-indelingen 

gevonden. Volgens Wilken & den Hollander (2012) komen deze verschillende fase-indelingen in grote 

lijnen overeen met de fasen ‘stabilisatie’ (symptomen zijn enigszins onder controle), 

‘verwerking/heroriëntatie’ en ‘reïntegratie’, zoals die onderscheiden worden in de psychosociale 

rehabilitatie. Fenomenologisch kijkend naar herstel, wordt vooral gelet op de plaats die herstel in het 

leven van de betrokkenen inneemt.  

Hoewel daartoe geen specifiek instrument is ingezet, kan uit de interviews worden opgemaakt dat de 

geïnterviewde ervaringswerkers zich bewegen tussen de verwerkings- heroriëntatiefase en de 

reïntegratiefase. De gesproken cliënten bevinden zich veelal in de stabilisatie- en verwerkings-

heroriëntatiefase.  

Vanuit een fenomenologische invalshoek bezien, is het opvallend dat begeleiders nog vrij veel bezig 

zijn met hun eigen herstel en ook in hun huidige werk pogingen doen om dat te integreren. Dit 

gesignaleerd hebbende, zou kunnen worden gesteld dat de begeleiders als het ware een 

parallelproces met hun cliënten bewandelen en ook uit actuele ervaringen putten.  

Bovendien gaat het bij herstellen om persoonlijke processen van mensen die een goed leven 

proberen op te bouwen, zoals Boevink et al. (2006) constateren. Het werk bij Vriend GGz kan een 

belangrijk nieuw perspectief bieden, maar dit tegelijkertijd ook ontnemen, wanneer het werken als 

ervaringswerker niet naar verwachting verloopt. 

Regie en zelfsturing blijken belangrijke principes als onderdeel van het herstelproces (Boumans, 

Muusse, Planije & Tuynman, 2012). Bij Vriend GGz wordt gewerkt met het verkrijgen en behouden 

van regie over het leven en het eigen herstelproces, conform de inzichten van Lehmann (2012) en 

Van Erp et al. (2011). Zij laat de verantwoordelijkheid veelal in handen van cliënten en 
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ervaringswerkers. Echter, wanneer dat nodig wordt geacht, wordt wel geïntervenieerd. 

 

3. Uit de literatuur is duidelijk geworden dat ervaringskennis en deskundigheid gekenmerkt wordt 

door het filteren van gemeenschappelijke kenmerken uit verschillende persoonlijke herstelverhalen, 

ten einde deze over te kunnen dragen of in te kunnen zetten in het kader van bijvoorbeeld de 

hulpverlening. Bij ervaringskennis gaat het om dat wat aan kennis gedestilleerd wordt vanuit de 

ervaring en vervolgens ook wetenschappelijk onderzocht kan worden (Van Haaster & Koster-Deese, 

2005). Het volgen van een cursus of opleiding in het kader van ervaringsdeskundigheid kan bijdragen 

aan de wijze waarop ervaringswerkers in staat zijn om collectieve ervaringskennis te destilleren en te 

benutten in hun werk. Voor een deel heeft deze vaardigheid ook te maken met de mate waarin 

betrokkenen zich kunnen uitdrukken in taal. Omgekeerd slijpt taal ook de opgedane ervaring (Van 

Haaster et al., 2009). 

Uit de data-analyse kwam naar voren dat ervaringswerkers bij Vriend GGz hun ervaringskennis 

weinig expliciet maken. Wel werd duidelijk dat zij zich zeer goed menen te kunnen inleven in de 

ervaringen van cliënten wanneer zij die zelf ook doorgemaakt hebben. Het gebruik van de kennis 

komt tot stand in het contact met de ander en lijkt taciet van aard. Het is onduidelijk in hoeverre 

deze kennis getoetst wordt aan een bredere populatie of inzichten vanuit literatuur of andere 

bronnen, zoals bedoeld door  & Koster-Deese (2007).  

 

4. In de literatuur komt naar voren dat de roep om een mensvriendelijkere, humanere zorg reeds zijn 

wortels kent in de antipsychiatrie in de 19e eeuw, onder meer resulterend in een sterke 

emancipatoire beweging in de jaren ’60. Deze strijd die zich onder meer richtte op een positieve 

beïnvloeding van beeldvorming ten aanzien van psychiatrische cliënten binnen de instituten en in de 

samenleving. Cliënten verenigden zich en trachtten op te komen voor collectieve belangen en 

inspraak in beleid (Hunsche, 2008; Plooy, 2007; Rijkschroeff, 1989). Zij werden mondiger en 

verworven inspraak en later ook bemoeienis met de inhoudelijke vormgeving van de zorg. Dit 

resulteerde in een waardenverschuiving naar een meer mensvriendelijker zorg. 

Dit nieuwe paradigma is omschreven als een meer op herstel geënt zorgsysteem waar reguliere GGz 

organisaties voor staan en vraagt om forse inspanningen van een veld dat een lange historische 

geschiedenis heeft (Boertien & Van Rooijen, 2011). Daarbij zijn ook geluiden van sceptici hoorbaar 

zoals Szasz (2012) die van mening zijn dat de zorg niet hervormd kan worden, omdat zij ingebed is in 

een ziekmakend systeem beheerst door machtsverhoudingen.   

De interviews met de ervaringswerkers en cliënten van Vriend GGz bevestigen de bevindingen uit de 

literatuur grotendeels. Uit de analyse blijkt Vriend GGz een jong en dwars initiatief is, dat 

gekenmerkt wordt door een informele, responsieve en persoonlijke sfeer, terwijl die in de reguliere 

setting gekarakteriseerd wordt als onpersoonlijk en bureaucratisch. Door middel van haar concept 

tracht Vriend GGz een antwoord te vinden op de hiaten in de GGz, zoals bedoeld door Szasz (2012). 

Dit doet zij door het naleven van een andersoortig, namelijk een meer menslievend en empowerend 

mensbeeld.  

5. Uit theoretische inzichten blijkt dat met name in het rehabilitatie-gedachtengoed het oefenen en 

weer actief bewegen in verschillende rollen onder (ex)cliënten wordt gestimuleerd (Droës, 2012). 

Het hervinden van nieuwe rollen maakt deel uit van een herstelproces en levert daar een bijdrage in 
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(Ridgway & Press, 2004). In de reguliere GGz praktijken wordt echter gereserveerd 

geëxperimenteerd met het inzetten van oud-cliënten in verschillende rollen. Er vindt nog veel 

discussie plaats over de rolopvatting, positie en bevoegdheden van ervaringswerkers in relatie tot 

andere professionals en privacyvraagstukken. Plooy (2009) pleit voor een duidelijk onderscheid 

tussen hulpverlener en ervaringswerker. De ervaringswerker mag niet als verlengde arm van de 

hulpverlening worden ingezet, hij/zij heeft juist iets wezenlijks nieuws te brengen. 

Uit de data-analyse bleek dat er bij Vriend GGz juist zoveel mogelijk ruimte wordt gecreëerd voor de 

invulling van verschillende rollen (naar Dröes, 2012). Daarbij lopen rollen van cliënt – hulpverlener, 

ervaringswerker - kameraad en hulpverlener - werkgever soms in elkaar over. De mate waarin 

betrokkenen kunnen omgaan met deze hybriditeit, verschilt sterk en kan soms zorgen voor 

verwarring. Hoewel de rol van ervaringswerker en hulpverlener bij Vriend GGz geïntegreerd is, zijn 

ervaringswerkers niet bepaald actief in het verlengde van de reguliere hulpverlening zoals bepleit 

door Plooy (2009). 
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Hoofdstuk 6: Conclusies en bespreking 

 

In dit onderzoek is gezocht naar het beschrijven van een specifieke GGz praktijk, namelijk Vriend GGz 

door de ogen van haar deelnemers. Om die reden startte dit rapport met één centrale vraag; wat 

beleven deelnemers, dat wil zeggen, zowel cliënten als ervaringswerkers, aan het initiatief van Vriend 

GGz, mede vergeleken met hun ervaringen met andere GGz-instellingen? 

Deze hoofdvraag is onderverdeeld in drie subvragen, namelijk: Welke ervaringen doen 

ervaringsdeskundige begeleiders bij Vriend GGz op (6.1); Welke ervaringen doen cliënten bij Vriend 

GGz op? (6.2); Hoe uiten beide groepen zich over hun ervaringen bij Vriend GGz in relatie tot hun 

ervaringen bij andere (de reguliere) GGz instellingen? (6.3). Door middel van diepte-interviews onder 

cliënten en ervaringswerkers zijn de opgedane ervaringen met de hulp- en dienstverlening van 

Vriend GGz en eerdere hulpinstanties belicht. Deze ervaringen zijn thematisch geclusterd, waarna zij 

in verband gebracht zijn met de literatuur. Het ging om de volgende vijf thema’s: Motief inzet 

ervaringswerkers (1); Positie in het eigen herstelproces (2); Aard van de kennis (3); Mensbeeld en 

sfeer in verschillende zorg/hulpverleningssettingen (4); Roldiversiteit (5). Het voorlaatste thema 

houdt met name verband met de ervaringen die buiten GGz zijn opgedaan en zal om die reden een 

plek krijgen in paragraaf 6.3. De overige thema’s worden in paragraaf 6.1 en 6.2 besproken. 

 

6.1 Welke ervaringen doen ervaringswerkers bij Vriend GGz op? 

Een groot deel van de gesproken ervaringswerkers vindt een niche bij Vriend GGz waarin zij hun werk 

kunnen vormgeven in relatie tot hun persoonlijk herstelproces. Niet alleen verwerven zij een nieuwe 

maatschappelijke positie, zij leveren een belangrijke bijdrage aan een hulpverleningsinitiatief 

waarbinnen vraagtekens worden gezet bij de bestaande machtsverhoudingen en rolverdelingen van 

de GGz.  

Ervaringswerkers kunnen een empowerend effect hebben op cliënten, zo verschaffen zij hoop door 

hun aanwezigheid. Ook kunnen ze een bijdrage leveren in de reflectie op het handelen van collega 

hulpverleners. Zover we gezien hebben werkt Vriend GGz veelal vanuit de eigen regie-principes als 

onderdeel van het persoonlijk herstel en reintegratie. Hoewel ingeschat wordt dat de meeste 

ervaringswerkers zich in een verwerkings- heroriëntatiefase en reïntegratiefase bevinden, blijken zij 

toch belangrijke bijdragen te leveren aan het herstel van cliënten.  

Gelijktijdig vinden door de ervaringswerkers inspanningen plaats om het eigen leven op de rit te 

krijgen of te houden. De mate waarin ervaringswerkers bewust bezig zijn met hun herstel wisselt 

sterk, zo blijkt uit de gesprekken. Enkele begeleiders menen dat het werk bij Vriend GGz hen behoedt 

voor terugval.  

Het gaat soms om een uiterst fragiel evenwicht tussen het eigen herstelproces en cliëntpositie en de 

ondersteuning aan mensen in kwetsbare posities.   

Het blijkt nog erg lastig om ervaringskennis als kennisbron te duiden, ondanks dat er wel degelijk 

gebruik van wordt gemaakt.  Ervaringswerkers zijn sterk betrokken bij de ervaringen van anderen en 

leven zich daarin in. Het gebruik van ervaringskennis komt  echter tot stand bij de gratie van het 

contact met de ander. Het is onduidelijk in hoeverre deze kennis getoetst wordt aan een bredere 

populatie of inzichten vanuit literatuur of andere bronnen. Het volgen van een cursus voorafgaand 

aan de inzet als ervaringswerker is een opstap naar het aanboren van en werken met deze 
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kennisbron, maar behoeft ook gedurende het werk nadrukkelijk aandacht in de vorm van inter- én 

supervisie, ondersteund met het werken met logboeken. Naast een basis- en vervolgcursus zou een 

gedegen scholing op MBO of HBO niveau een mooie standaard kunnen vormen voor de aspirant-

ervaringswerkers die feitelijk als begeleiders bij Vriend GGz aan de slag gaan. Ook zou een duidelijke 

en gerichte screening voorafgaand aan de start  van het werk een indicatie kunnen vormen voor de 

mate waarin aspirant-ervaringswerkers de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met deze nieuwe 

rol kunnen dragen.   

Bij Vriend GGz is veel ruimte voor verschillende invulling van bepaalde rollen voor cliënten en ex-

cliënten. Daarbij lopen rollen van cliënt – hulpverlener, ervaringswerker - kameraad en hulpverlener - 

werkgever soms in elkaar over. Soms hebben ervaringswerker even de tijd nodig om zich weer te 

verhouden tot hun nieuwe rol. De mate waarin betrokkenen kunnen omgaan met deze hybriditeit, 

verschilt sterk en kan in sommige situaties zorgen voor verwarring. 

 

 

6.2 Welke ervaringen doen cliënten bij Vriend GGz op? 

Cliënten gaven duidelijke redenen om te kiezen voor het concept van Vriend GGz, waarin 

ervaringsdeskundigheid en eigen regie belangrijke sleutelbegrippen vormen. Vriend GGz geeft veel 

vrijheid, maar helpt ook in het structureren en ondersteunen bij allerlei (soorten) problemen. De 

hulp is informeel, laagdrempelig en praktisch van aard. Daarnaast kunnen cliënten zich in de 

vriendenhuizen nuttig maken in allerlei rollen (schoonmaker, gastheer, receptionist etc).       

De begeleiding van Vriend GGz behoedt enkele cliënten voor terugval of verdere achteruitgang. De 

gesproken cliënten lijken nog middenin hun herstelproces te zitten. Sommigen zijn zich hiervan 

bewust en doen pogingen daar richting aan te geven, terwijl anderen zich er minder bewust van zijn. 

Omdat herstel gekenmerkt kan worden door een grillig en niet lineair verloop, kan het moeilijk zijn 

om te bepalen waar iemand staat. Een terugval kan immers deel uitmaken van een uiteindelijke 

verbetering. Daarnaast is het lastig te bepalen wat de maximaal haalbare kwaliteit van leven is.    

Het gebruik van ervaringskennis was voor cliënten geen onderwerp van gesprek. 

Cliënten hebben regelmatig uitlatingen gedaan over de verschillende rollen die er zijn binnen het 

concept van Vriend GGz. Kenmerkend daarbij is dat rollen soms in elkaar overlopen en dat dit kan 

zorgen voor een diffuus beeld. Er zijn cliënten die van betekenis willen zijn, door een rol als gastheer 

of schoonmaker van het vriendenhuis/zorghotel op zich te nemen. Dit blijken zeer nuttige bijdragen 

te leveren in de herstelprocessen van cliënten. Soms blijken de nieuwe ingangen en mogelijkheden 

die bij Vriend GGz worden gecreëerd verrassend te zijn voor cliënten.  

Toch is er ook sprake van enige complexiteit: zo kan het contact dat een cliënt opbouwt met 

zijn/haar begeleider door haar informele en warme karakter vriendschappelijk van aard lijken en 

ontstaan er meer verwachtingen dan bedoeld. 

De mate waarin betrokkenen kunnen omgaan met deze hybride context, verschilt sterk. Voor 

sommigen is het te verwarrend en zorgt het voor irritatie en teleurstelling bijvoorbeeld doordat 

bepaalde verwachtingen niet uitkomen, voor anderen lijkt dit minder te spelen. 
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6.3 Hoe uiten beide groepen zich over hun ervaringen bij Vriend GGz in relatie tot hun 

ervaringen bij andere (de reguliere) GGz instellingen? 

Een opvallende uitkomst van dit onderzoek zijn de verschillen in mensbeelden en sferen die door de 

ervaringswerkers en cliënten worden aangewezen in de zorg en hulpverleningssettingen waarmee zij 

kennismaakten. Het beeld bij Vriend GGz wordt gekenmerkt door een informele, responsieve en 

persoonlijke sfeer, terwijl die in de reguliere setting gekarakteriseerd wordt als onpersoonlijk en 

bureaucratisch.  

Met name voor de reguliere zorg geldt dat de kanteling naar een meer op herstel geënt zorgsysteem 

nog forse inspanningen vereist. Daar staat tegenover dat Vriend GGz als jong en dwars initiatief deze 

kanteling niet hoeft door te maken, omdat haar uitgangswaarden berusten op fundamentele 

begrippen die bij het nieuwe discours horen (denk aan herstel en ervaringsdeskundigheid). Hiermee 

vormt zij niet alleen een antwoord op de omissies van de GGz, maar werkt zij ook aan positieve 

beïnvloeding van de maatschappelijke beeldvorming omtrent de GGz. 

Een ander opvallend verschil tussen Vriend GGz en de reguliere GGz is de wijze waarop gewerkt 

wordt met ervaringswerkers. Vriend GGz maakt bij uitstek en waar mogelijk maximaal gebruik van 

door de inzet van ervaringswerkers in haar dienst- en hulpverlening. Zij gaat geen discussies, 

confrontaties of dilemma’s uit de weg. In de reguliere GGz praktijken blijken ervaringswerkers met 

veel meer aarzeling te worden ingezet. Er vindt vooral veel discussie plaats over de rolopvatting, 

positie en bevoegdheden van ervaringsdeskundigen in relatie tot andere professionals en privacy-

vraagstukken. 

 

6.4 Bespreking 

Dit onderzoek dient in het licht van één specifieke praktijkcontext te worden gelezen. Het initiatief 

van Vriend GGz is te typeren als een atypische eigentijdse vorm van hulpverlening, weliswaar niet 

geïnitieerd door cliënten maar wel door hen ingericht en ‘draaiende’ gehouden. Vriend GGz 

onderneemt serieuze pogingen om binnen de geldende financiële en wettelijke kaders van de 

Geestelijke Gezondheidszorg een nieuwe vorm van hulp- en dienstverlening in te richten. Er wordt 

veelal gewerkt met ervaringsdeskundige begeleiders die in eerste instantie cliënten begeleiden in 

hun herstelproces, maar daarnaast ook vanuit maatschappelijk oogpunt een voorbeeldfunctie 

vervullen en daarmee wellicht een destigmatiserend bijeffect sorteren.  

Ondanks haar uniekheid is een interessante vraag in hoeverre de bevindingen uit het onderzoek ook 

in andere praktijken terug te vinden zijn. Daarover is tot nog toe weinig bekend en daarop richtte dit 

onderzoek zich ook niet primair. Er zijn in Nederland wel soortgelijke initiatieven, zoals enkele 

zelfbeheervoorzieningen in maatschappelijke opvang (Boumans et al., 2012), de praktijkhuizen van 

Ixta Noa (voorheen Ziezo), de Jan Arendshuizen en de Soteria huizen in oprichting. Daarin lijken – net 

als bij Vriend GGz- het krachtgericht en vraaggestuurd werken belangrijke basispremisses.  

 

Een interessant discussiepunt vormt de beeldvorming ten aanzien van de reguliere hulpverlening, 

onder de gesproken groep mensen. Uit het onderzoek blijkt dat de populatie die bij Vriend GGz over 

de vloer komt, over het algemeen al een langere en vaak moeizame geschiedenis in en met de GGz 

heeft. Het is niet geheel ondenkbaar dat de kleur die wordt gegeven aan de reguliere GGz beïnvloed 

wordt doordat de gesprekken gehouden zijn bij een bepaald segment. Het gaat immers om mensen 
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die veelal langere tijd bekend zijn in/met de hulpverlening. Dit kan leiden tot vertekening van het 

algehele beeld. Zouden er binnen de reguliere zorg, cliënten en wellicht ook ervaringswerkers 

worden geïnterviewd, dan zou dit beeld wellicht genuanceerd worden. Te meer wanneer de focus op 

kortdurende behandel- of begeleidingssettingen (cure) ligt.  

Een tweede discussiepunt vormt het werken met ervaringswerkers die zelf nog gedeeltelijk met hun 

herstelproces bezig zijn. Hoe zeer dit voeding kan geven aan het contact met cliënten en ingezet kan 

worden als ‘instrument’ richting de ander, er kleven wellicht ook risico’s aan, zoals ook blijkt uit een 

enkel verhaal. Het is opvallend hoe weinig wetenschappelijk onderzoek daar naar is gedaan. Het 

meeste onderzoek dat wordt gedaan naar de inzet van ervaringswerkers is veelal waarderend van 

aard. Dat is op zich ook niet bevreemdend, als wordt stilgestaan bij de moeizaamheid die is ervaren 

om een weg te banen binnen de instituten van de GGz. Het zou interessant kunnen zijn om te 

onderzoeken wat de effecten en uitkomsten van het werken met ervaringswerkers op de langere 

termijn zijn, zowel voor de ervaringswerkers, de cliënten als betrokken collega’s. En of er verschillen 

in uitkomsten zijn bij teams die niet met ervaringswerkers werken.  

 

Daarmee samenhangend zou het ook wenselijk kunnen zijn om meer over de motieven van de inzet 

van ervaringswerkers te weten te komen. Wat drijft hen werkelijk om zich in te zetten voor 

lotgenoten, hoe legitimeren zij hun persoonlijke drijfveren (hoe gaat dat proces in z’n werk)? 

Hierover is in dit onderzoek te weinig inzicht verworven. 

 

Een laatste discussiepunt vormt de schaal van dit onderzoek. Omdat het om een kleinschalig 

onderzoek in het kader van een studie gaat, is een beperkt aantal mensen geïnterviewd. Wanneer 

een grotere groep cliënten en ervaringswerkers was geïnterviewd, zou een vollediger en 

genuanceerder beeld van Vriend GGz zijn verkregen. Ook zou het voor de hand liggen om  meer 

uitspraken te doen inzake de aangetroffen polariteiten, maar vanwege de kleinschaligheid van het 

onderzoek, wordt daar van afgezien. Ook is een beperkt aantal gemeenschappelijke thema’s 

gevonden die leefden onder de gesproken populatie. Zo is niet een compleet genoeg beeld 

verworven over het werken met ervaringskennis en de betekenis die cliënten toedichten aan hun 

ervaringsdeskundige begeleider. Dit zijn inzichten waar in een vervolgonderzoek nadrukkelijker naar 

zou kunnen worden gevraagd.       
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Bijlage 1 

 

Interviewschema Vriend GGz 

 

Cliënten  Begeleiders 

Wat maakt dat je hier bent? (achtergrond)  

Hoe ben je hier terecht gekomen? 

 

Wat maakt dat je hier werkt? (achtergrond) 

Hoe ben je hier terecht gekomen? 

Wat betekent het voor jou om hier (Vriend GGz) 

te zijn? Waar blijkt dat uit?  Welke aspecten van 

deze hulpverlening apprecieer je, welke zou je 

anders willen zien? (motiveren) 

Wat betekent Vriend GGz als werkgever voor 

jou? Waar blijkt dat uit? 

 

Wat is voor jou van belang in het vinden van 

goede hulpverlening? Wat versta jij daaronder? 

Graag verhelderen met voorbeeld(en)? 

Hoe geef je vorm aan de hulp en dienstverlening 

hier? Wat versta je onder goede hulpverlening? 

Graag verhelderen met voorbeelden. 

Welke andere vormen van hulpverlening heb je 

genoten (?), wat vond je daar van? 

Waarbij ben je het meest gebaat? Wat betekent 

dat? Kun je dat uitleggen en beargumenteren?  

 

Welke andere vormen van hulpverlening heb je 

gezien (zowel vanuit cliëntrol als 

hulpverlenersrol > onderscheid aanbrengen)? 

Wat zijn verschillen? Welke overeenkomsten zijn 

er? Hoe reageren cliënten op deze verschillen? 

Kun je dat toelichten en beargumenteren? 

 


