
 

Sprekers Kerstdebat 2018: Verward gedrag of verwarde samenleving? 
 
Onno Hoes 
'De problematiek van mensen met verward gedrag vraagt om een fundamentele verandering. De 
menselijke maat moet terug. Maar dat geldt ook voor de betrokkenheid van de samenleving bij het 
wel en wee van buren, vrienden en familieleden.'  
 
VVD-politicus Onno Hoes was gedurende twee jaar voorzitter van het Schakelteam Personen met 
Verward gedrag. Sinds november 2017 is hij waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Eer-
der was hij burgemeester van Maastricht. Na twee jaar ‘schakelen’ heeft het Schakelteam eind sep-
tember 2018 haar opdracht afgesloten en haar conclusies gepresenteerd. Onno Hoes gaat de ko-
mende tijd in gesprek met regionale projectleiders en diverse andere stakeholders om hun wensen 
en suggesties mee te nemen in de uitwerking van een vervolgtraject. In december 2018 geven de op-
drachtgevers meer helderheid over hoe het vervolg er uit gaat zien. Meer informatie: Persoonsge-
richte aanpak verward gedrag: Heb oog voor elkaar! (nieuwsbericht, september 2018) 
 
Doortje Kal 
Na haar promotie in 2001 - een (deels) filosofische reflectie op een concrete door haar ontwikkelde 
Kwartiermaakpraktijk -  wijdde Doortje Kal zich aan de introductie van de presentatiebenadering in 
de GGZ. Daarnaast hield ze zich bezig met het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken, van waaruit het 
gedachtegoed van Kwartiermaken onder de aandacht wordt gebracht. Van 2011 tot 2013 was ze bij-
zonder lector Kwartiermaken bij de Hogeschool Utrecht, bij het Lectoraat Participatie, Zorg en On-
dersteuning van Jean-Pierre Wilken. Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samen-
leving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te ma-
ken hebben. Kijk voor meer informatie op www.kwartiermaken.nl   
 
Ed van Hoorn 
Ed van Hoorn studeerde sociale wetenschappen en wijsbegeerte, werkte in vormingswerk en onder-
wijs en kwam in de jaren 80 dankzij een nieuwe slaappil van Upjohn (Halcion) in grote problemen. Hij 
sloot zich aan bij de cliëntenbeweging binnen de GGZ, was voorzitter van de cliëntenbond, trad in 
dienst van WERKROEP2000 (het toenmalige ondersteuningsinstituut voor patiëntenorganisaties) en 
was vanaf 1992 hoofd van de afdeling belangenbehartiging van de NPCF. Na een kort onbevredigend 
dienstverband bij het Ministerie van Justitie werkt hij sinds 2000 als zelfstandige. Voor adviesorga-
nen, patiëntenorganisaties en overheden. Hij publiceerde over het patiënten perspectief, vraagstu-
ring, ervaringsdeskundigheid en recent over de immuniteit van de GGZ voor veranderingen. Hij is ge-
interesseerd in de revitalisering van buurt en wijk, en is lid van het bestuur van het goede doelen-
fonds van de DELA dat projecten financiert waarmee de bijdrage van mensen met een beperking aan 
sociale verbanden wordt hersteld (wederkerigheid). 
 
Bauke Koekkoek 
Bauke Koekkoek werkt als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige in de crisisdienst en als lector psychi-
atrische zorg. Sinds 1992 werkt hij in de zorg, vanaf 2005 in combinatie met wetenschappelijk onder-
zoek. Hij is epidemioloog en promoveerde in de sociale wetenschappen op een proefschrift over 
‘moeilijke psychiatrisch patiënten’. Begin 2017 verscheen zijn boek ‘Verward in Nederland’ over de 
verhouding tussen psychische problematiek, zorg en samenleving. Hij werkt veel samen met erva-
ringsdeskundigen, politie, GGD en andere instanties in het sociale- en gezondheidsdomein. Zijn be-
langrijkste missie is het vergroten van de maatschappelijke gevoeligheid en dienstbaarheid van de 
geestelijke gezondheidszorg. 
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