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1 Inleiding 

Dit rapport is het evaluatieverslag van de pilot Vliegende Brigade een project van team ED, voorheen 

het Makelpunt Ervaringsdeskundigheid van Cliëntenbelang Amsterdam. Het project is uitgevoerd in de 

periode september 2013-eind 2014. Dit onderzoek omvat de periode september 2013-juni 2014. In dit 

project hebben ervaringsdeskundigen in Amsterdam gewerkt ’in de wijk’. De ervaringsdeskundigen van 

de Vliegende Brigade zijn beschikbaar voor laagdrempelig contact met inwoners. Ze ondersteunen 

deze inwoners bij de vragen die ze hebben om ondersteuning. De brigadiers putten daarbij uit eigen 

herstelervaring. Zij werken samen met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn en met 

de gemeente Amsterdam. Het project past in het streven naar inzet van eigen kracht en eigen regie 

van mensen in kwetsbare situaties en de daarop aansluitende invulling van zorg en begeleiding, zoals 

bedoeld met de Wmo2015. De ervaringsdeskundigen bieden de in de Wmo2015 beschreven 

‘cliëntondersteuning’. 

 

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde: 

 De onderzoeksopzet (H.2); 

 Een procesevaluatie van de gang van zaken (H.3); 

 De opbrengsten van het project (H. 4); 

 Conclusies en aanbevelingen voor de toekomst (H.5). 
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2 De onderzoeksopzet 

Het onderzoek is uitgevoerd door Movisie. Een beleidsmedewerker van LPGGz heeft meegelezen en 

meegedacht over de conclusies. 

 

Het onderzoek bestond uit drie delen: 

1. Informatie afkomstig uit drie landelijke bijeenkomsten gedurende de looptijd van het onderzoek 

(november 2013, februari en mei 2014) waar de coördinatoren en ervaringsdeskundigen van de 

drie pilots met de onderzoekers en een medewerker van LPGGz over de voortgang hebben 

uitgewisseld.  

Onderwerpen zijn:  

1. het profiel van de ervaringsdeskundigen: werving, selectie en scholing;  

2. de positionering ten opzichte van andere partijen en PR; 

3. de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Bij deze laatste bijeenkomst waren 

ook vertegenwoordigers aanwezig van een achttal andere initiatieven in het land, waar 

ervaringsdeskundigen in de wijk werkzaam zijn.  

De notulen van deze bijeenkomsten zijn gebruikt bij dit verslag. 

 

2. De pilots hebben volgens een vast format gerapporteerd over de voortgang van de cliënten. De 

opzet was dat de beginsituatie van de cliënt op het format werd vastgelegd met geplande acties. 

En vervolgens werd bij het einde van het traject, of steeds na een periode van 3 maanden de 

situatie en de vervolgacties vastgelegd. Uiteindelijk hebben de pilots deze registratie niet 

uitgevoerd. Wel is het format gebruikt door de interviewer om de cliënttrajecten op basis van 

informatie van de Vliegende Brigades vast te leggen. 

 

3. Evaluatiegesprekken met de coördinator en met de ervaringsdeskundigen van de Vliegende 

Brigade, over hun ervaringen tijdens de pilot. Voor het gesprek met de ervaringsdeskundigen 

waren daarin de onderwerpen uit de NEL (Nederlandse Empowerment Lijst) de basis. Het gesprek 

met de projectleider werd gevoerd aan de hand van een procesevaluatielijst, waarin de diverse 

onderdelen van het project zijn langsgelopen. Zie bijlage 1 voor een overzicht van geraadpleegde 

personen en bijlage 2 voor de checklist evaluatiegesprek. 
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3 De procesevaluatie 

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen uit de evaluatie met de projectleider opgenomen over de 

verschillende projectfasen en –onderdelen. Achtereenvolgens komen aan de orde: de aanleiding, de 

inhoud van het project, doel en doelgroep, het projectverloop, de contacten met de 

samenwerkingspartners, de rol van de coördinator, de werving, selectie en begeleiding van de 

ervaringsdeskundigen, de PR en de evaluatiemomenten met de partners. 

3.1 Aanleiding 

Het Makelpunt heeft 2,5 jaar gedraaid. Het is indertijd gestart als een project met subsidie van het 

fonds PGO om ervaringsdeskundigheid buiten ggz-instellingen in te zetten (dus in de wijk, aansluitend 

op welzijn, bij gemeentes en opleidingsinstituten). Ze zetten ervaringsdeskundigen onder andere in bij 

het groepsaanbod schuldhulpverlening, op de Hogeschool en in de maatschappelijke opvang. Het 

Makelpunt viel tot september 2014  onder Cliëntenbelang Amsterdam, maar is nu een zelfstandige 

stichting geworden: Team ED. Het is  een sociale firma, een soort sociaal uitzendbureau. Team ED 

blijft net zoals daarvoor het Makelpunt, en zal zelf zijn inkomsten bij opdrachtgevers halen. Daarnaast 

heeft de stichting een investeringssubsidie en Wmo-gelden voor de Vliegende Brigades aangevraagd. 

De opzet is op termijn ook mensen als zzp-er te gaan betalen als een opdracht die ruimte biedt. 

 

De Vliegende Brigade is gestart als project op basis van contact dat het Makelpunt/Team ED had met 

Combiwel (welzijn), of preciezer: met de ABC Alliantie, waar Combiwel deel van uitmaakt. Combiwel 

constateerde dat de ggz steeds minder sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen in de wijk inzet. 

Daardoor ontstaat een gat in de begeleiding, waardoor mensen met psychische problemen zich steeds 

minder goed in de wijk kunnen handhaven. Bij Combiwel is een manager werkzaam die een visie heeft 

op het samenwerken met/de inzet van ervaringsdeskundigen en die er ‘echt voor gaat’. Met hem 

samen is het project bedacht. Het project is opgenomen in de sociale agenda die door buurtbewoners 

is opgesteld, onder andere om sociaal isolement en vereenzaming in de buurt te bestrijden. 

Financiering tijdens de projectperiode vindt deels plaats via het aan deze sociale agenda gekoppelde 

buurtbudget. 

 

Inmiddels is ook een tweede pilot gestart in Amsterdam-Oost, sinds 3 maanden. Dit team is gevestigd 

in een buurthuis nieuwe stijl (Multifunctionele Accommodatie) met allerlei organisaties. Daardoor is 

sprake van een andere manier van werken op een aantal punten. Waar relevant is dit in het verslag 

aangegeven. 

3.2  De inhoud van het project 

De Vliegende Brigade bestaat uit een team van ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen van 

de Vliegende Brigade ’vliegen’ door de buurt op zoek naar mensen die zelf de weg naar de hulp- en 

dienstverlening niet kunnen vinden. Zij richten zich met name op mensen met een psychische 

beperking en dak- en thuislozen. Maar andere mensen in kwetsbare posities zijn ook welkom. In het 

‘Huis van de Buurt’ van Combiwel, organisatie voor maatschappelijke dienstverlening, houden de 

ervaringsdeskundige medewerkers van de Vliegende Brigade wekelijks spreekuur. Daarnaast zoeken 

zij mensen op bij ontmoetingscentra, eetgelegenheden en dergelijke maar ook in het park. 

Buurtbewoners en hulpverleners kunnen de Vliegende Brigade attenderen op mensen die gebaat 

kunnen zijn met een tijdelijke steuntje in de rug. Het team wordt ondersteund door het Makelpunt/Team 

ED; onder andere door een ervaringsdeskundige teamleider en via scholing. 
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De hulpvragen waar zij mee te maken hebben zijn divers en moeten soms als het ware ‘ontdekt’ 

worden. De ervaringsdeskundige van de Vliegende Brigade gaat met iemand in gesprek en kijkt hoe 

iemand op weg geholpen kan worden. Soms gaat het alleen maar om een luisterend oor. Er is geen 

vooraf vastgestelde termijn of maximum aantal contacten verbonden aan de ondersteuning. De 

behoefte van de klant en de voortgang daarbij zijn leidend voor de inzet tijdens het traject, de duur van 

het traject en de beëindiging van het contact. 

3.3 Doel en doelgroep 

De doelgroep is omschreven als wijkbewoners die de weg naar voorzieningen niet goed kunnen 

vinden. Vaak gaat het om mensen in kwetsbare posities, bijvoorbeeld door psychiatrische problemen of 

dakloosheid; in principe kunnen alle wijkbewoners een beroep doen op de ervaringsdeskundige van de 

Vliegende Brigade. Iemand waar de Vliegende Brigade contact mee heeft, heet bij hen klant of 

bewoner, en dus geen ‘cliënt’. Dat is bewust heel breed om stigma tegen te gaan en de 

laagdrempeligheid te benadrukken.  

 

De Vliegende Brigade heeft een tweeledig doel: het bieden van contact en laagdrempelige 

(cliënt)ondersteuning en het toeleiden naar geschikt aanbod of bemiddelen tussen de klant en een 

eventueel in te schakelen hulp- of dienstverlener. Het kwartiermaken maakt daar onderdeel van uit: het 

beter toegankelijk maken van organisaties en met hen meedenken hoe het aanbod beter op de 

behoefte of vraag van diegene waar zij contact mee hebben, kan worden afgestemd. Dat kan ook 

leiden tot nieuw aanbod, zoals bijvoorbeeld een kookgroep voor en door voedselbankgebruikers. 

 

Wat de ervaringsdeskundigen in de contacten met de klant als doel stellen is afhankelijk van de manier 

waarop en de vraag waarmee iemand met hen in contact komt. Ze doen kortdurende begeleiding, 

cliëntondersteuning, waarbij ze met iemand meedenken over en op zoek gaan naar het aanbod dat het 

beste aansluit op zijn ondersteunings- en/of participatievraag. Maar vaak komen ze situaties tegen 

waar geen duidelijk aanbod voor is of waar diegene alles al heeft geprobeerd. De bewoner zoekt dan 

niet zo zeer een bepaalde vorm van ondersteuning, maar heeft vooral behoefte aan een luisterend oor 

van iemand die hij kan vertrouwen en die hem begrijpt; en daarop aansluitend wat praktische steun om 

zelf weer verder te kunnen. Dan hebben de ervaringsdeskundigen zelf langduriger contact met de 

klant; ze zijn dan een onderdeel van diens persoonlijk netwerk. 

3.4 Het projectverloop 

Het project is gestart met financiering via het wijkbudget waar wijkbewoners zelf een bestemming aan 

mogen geven op basis van een wijkagenda, aangevuld met gelden uit fondsen. 

De ervaringsdeskundigen zijn gestart in het voorjaar 2013. In eerste instantie in Amsterdam-West. 

Vanaf 2014 is daar een tweede stadsdeel bijgekomen, Amsterdam Oost, rechtstreeks gesubsidieerd 

door het stadsdeel. De Vliegende Brigades werken heel outreaching. Ze leggen overal contacten en 

bezoeken vindplaatsen.  

 

Leerpunten 

 De locatie van het project vlak naast de koffiecorner en de bewonerscomputer in het Huis van de 

Buurt zoals in West blijkt heel goed te werken: mensen komen daar langs en nemen een kop koffie, 

en komen dan vanzelf in gesprek met de ervaringsdeskundigen. Het kantoor in Oost heeft deze 

mogelijkheid niet, daar vergt het veel meer out reachende inzet om in contact te komen met de 

bewoners. 
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 Het langsgaan op allerlei plekken waar mensen in kwetsbare posities komen en daar contact 

leggen, maakt de zichtbaarheid en het bereik van de Vliegende Brigades groter. Dit plaatsgericht 

werken maakt het mogelijk heel ongedwongen en laagdrempelig contact te leggen met mensen, die 

uit zichzelf niet op het idee zouden komen ondersteuning te zoeken. 

 Van groot belang is dat de ervaringsdeskundigen overal op af gaan en contact maken, met 

openbare gelegenheden, particuliere initiatieven, hulp- en dienstverleners, echt zichtbaar zijn in het 

werkgebied. Het feit dat een aantal zelf daar woont en de buurt ‘van binnenuit’ kent, is daarin een 

groot voordeel. 

3.5 Contacten met samenwerkingspartners 

Primaire samenwerkingspartner is Combiwel 

De Vliegende Brigade is in West gehuisvest bij Combiwel, in een Huis van de Buurt. Hierin zit de 

Vliegende Brigade in de centrale ruimte met de openbare computers voor wijkbewoners. Combiwel zit 

in het pand met diverse kantoren en voorzieningen, waaronder een financieel café, het sociaal loket 

Zorg & Overlast, maatschappelijk werk, schuldsanering, de woningbouwvereniging. De Vliegende 

Brigadiers zitten midden in de niet al te grote, intiem aandoende ruimte aan een houten koffietafel en 

zijn daardoor heel zichtbaar en toegankelijk. Ze horen en zien van alles en kunnen daar makkelijk en 

snel op inspringen. In de Meevaart (Amsterdam-Oost) is ook een open tafel en allerlei voorzieningen in 

het pand, maar daar is de ruimte erg groot, dat duurde langer voor ze echt thuis waren in het pand. 

 

De participatiemedewerker van Combiwel is het aanspreekpunt voor de Vliegende Brigadiers op de 

locatie West. Ook nodigt zij de Vliegende Brigade uit bij overleggen die voor hen van belang zijn. 

Verder faciliteert Combiwel vooral door ruimte en koffie. Het proces van de samenwerking is organisch 

ontwikkeld, er zijn geen harde afspraken op papier gezet. Dat is ook niet doenlijk, want het veld en 

werk verandert ook steeds. Deze zomer 2014 zal een formele evaluatie plaatsvinden met de manager 

van Combiwel die ook mee aan de wieg van het project heeft gestaan. In de eerste periode zijn ook 

een paar evaluatiemomenten geweest, om de samenwerking op te starten. 

 

In hoeverre er contact is met de overige ‘bewoners’ van het pand, varieert. Dit ligt echt aan de persoon. 

Er zijn er die terughoudend of zelfs afwijzend zijn in het samenwerken met ervaringsdeskundigen en er 

zijn er die juist erg enthousiast zijn, zoals de wijkagent. 

 

 In het begin hebben de ervaringsdeskundigen voorlichting gegeven in het sociale wijkteam, bij alle 

afdelingen van Combiwel en bij het loket Zorg & Overlast, dat ook in het Huis van de Buurt 

gehuisvest is. 

 In Amsterdam West is ook een wijktafel, waar “alle” organisaties, formeel en informeel, 1 maal per 

6-8 weken bij elkaar komen. Daar gaat altijd iemand vanuit de Vliegende Brigades naar toe. Daar 

worden de huishoudens besproken waar men bemoeienis mee heeft dan wel waar contact mee 

gelegd zou moeten worden. 

 De woningbouwvereniging heeft wel mensen doorgestuurd. 

 Er is voorlichting gegeven in het kader van de sociale agenda, bij bijeenkomsten over de projecten 

die met het buurtbudget worden bekostigd. De Vliegende Brigade heeft zich daar gepresenteerd 

aan buurtbewoners. Deze projecten deden daar allemaal aan mee, en ook bewonersorganisaties. 

 Er is ook een heel actieve kerk die veel voor dak- en thuislozen doet, die verwijzen ook vaak 

mensen door en omgekeerd, er is nauwe samenwerking over en weer. 

 Er is samenwerking met de Voedselbank. 
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 Het team kent heel veel mensen bij organisaties persoonlijk, bijvoorbeeld één van de 

ervaringsdeskundigen heeft het directe nummer van de directeur van het Leger des Heils. Zij kan 

hem bellen als het echt nodig is, en hij dan iets regelen, bijvoorbeeld een crisisbed. Dit maakt het 

gemakkelijk om met hen samen te werken. 

 De ervaringsdeskundigen eten regelmatig mee bij goedkope eetprojecten en leggen daar 

laagdrempelig contacten. 

 

Leerpunten 

 Een belangrijke succesfactor is de actieve betrokkenheid en steun van Combiwel en in tweede 

instantie van de gemeente.  

 Samenwerking met informele groeperingen leidt tot veel contacten en verwijzingen over en weer. 

Dit is het netwerk dat veel dichter bij de leefwereld staat van de inwoners waar de Vliegende 

Brigades zich op richten dan de formele organisaties.  

 De samenwerking staat of valt met ‘best persons’: mensen die als persoon open staan om met 

ervaringsdeskundigen samen te werken.  

 Advies van de ervaringsdeskundigen: bouw je netwerk op de basis van wederkerigheid: zorg dat je 

ook voor anderen beschikbaar bent en iets kan betekenen. Daardoor krijg je soms dingen snel en 

makkelijk voor elkaar. 

3.6 De coördinatiefunctie 

De coördinatiefunctie is verdeeld over twee personen: de projectleider bij het Makelpunt/Team ED 

verzorgt de contacten op beleidsmatig niveau, maakt afspraken over financiering en zorgt voor de 

administratieve afhandeling van de verantwoording. Een van haar collega’s van het Makelpunt coacht 

de ervaringsdeskundigen en biedt hen intervisie. Ook dit valt onder de coördinatiefunctie. Hier krijgen 

zij samen 4 uur per week voor. In de praktijk kosten deze taken veel meer tijd, ongeveer het dubbele. 

De ervaringsdeskundige teamleider voert het team van de Vliegende Brigades in West aan als 

meewerkend voorvrouw (2 uur per week betaald, verder onbetaald). Doordat zij zelf daar in de buurt 

woont, kent ze de buurt heel goed en weet steeds verbindingen te leggen. 

 

Leerpunten 

 Om het project echt goed neer te zetten is zeker in het eerste jaar 16-20 uur per week 

coördinatiefunctie noodzakelijk, deels gericht op de externe contacten, deels op de interne 

(werk)begeleiding en het aanvoeren van het team. Het is goed mogelijk deze functie op te delen in 

deelfuncties, zoals hiervoor beschreven. 

 Vooral het leggen en onderhouden van contacten kost daarbij behoorlijk tijd en dat is wel 

broodnodig om zichtbaar en voldoende bekend te worden. 

 Het is belangrijk om de ervaringsdeskundigen zo veel mogelijk ook bij de PR en externe contacten 

te betrekken, zodat het echt hun project is. Een coördinator/medewerkers die echt in de buurt 

wonen en daar hun eigen netwerk hebben, bieden een groot voordeel. 

3.7 Inzet ervaringsdeskundigen 

Werving 

Bij de start is geworven onder de ervaringsdeskundigen die al in de pool van het Makelpunt/Team ED 

zaten. Dit zijn ervaringsdeskundigen die in het algemeen al eerder via Cliëntenbelang, of een ggz-

instelling Herstellen doe je zelf, en/of een opleiding Werken met Eigen Ervaring, de TOED of iets 

dergelijks hebben gevolgd. 
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 Door via deze pool (werk)ervaring op te doen, hebben sommigen ook de mogelijkheid om door te 

groeien naar betaalde functies. Veel ervaringsdeskundigen hebben zulke ambities, maar niet allemaal. 

Uiteraard hangt dit nauw samen met de persoonlijke situatie van mensen: de wil of noodzaak om 

betaald werk te gaan doen en/of de mogelijkheid om zich via vrijwilligerswerk voor anderen in te zetten. 

Maar ook andere aspecten spelen een rol, bijvoorbeeld het maximaal aantal uren dat vrijwilligers in 

aanmerking komen voor vrijwilligersvergoeding als ze een bijstandsuitkering hebben, of de eigen 

gezondheid. Zo heeft de ervaringsdeskundige coördinator haar betaalde uren stop gezet omdat zij in 

combinatie met de uren die zij elders betaald kreeg net te veel verdiende voor allerlei toeslagen (de 

armoedeval!). 

 

De Brigadiers: profiel, opleiding, werkwijze 

Er is geen officieel profiel van de Brigadiers. 

De projectleider verwacht in 2014 nog een artikel te schrijven over competenties en de functie van 

ervaringsdeskundige in de wijk, in het kader van een ander project. Wat belangrijk is, is dat de 

Brigadiers goed in staat zijn om hun ervaringsdeskundigheid passend in te zetten en dat ze goed 

contact kunnen leggen, zowel met de bewoners als met hulp- en dienstverleners en met instanties. Zij 

zijn allereerst verbinders, dus ook creativiteit en out of the box denken zijn belangrijke competenties. 

De ervaringsdeskundigen hebben ter voorbereiding op het werken als Brigadier scholing gevolgd via 

de vrijwilligersacademie, onder andere een training in communicatie- en coachingsvaardigheden. Ook 

hebben ze een masterclass Ervaringsdeskundigheid gevolgd die is ontwikkeld en aangeboden door het 

Makelpunt/Team ED in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en IGPB. Onderwerpen: 

hoe zet je ervaringsdeskundigheid in, de positie in het veld. Verder krijgen ze intervisie. Daarin wordt 

veel aandacht besteed aan het contact leggen en kwartiermaken. 

 

Meestal werken de ervaringsdeskundigen 2 dagdelen per week als Vliegende Brigadier. In totaal zijn er 

vijf ervaringsdeskundigen als Brigadier actief, inclusief de teamleider. Op dit moment is er ook een 

stagiaire werkzaam van het Zadkine college. Deze heeft vanuit de opleiding de opdracht iemand 

gedurende langere tijd te begeleiden. 

 

De Brigadiers werken als groep, in duo’s, maar ook wel alleen. De acties die ondernomen zijn variëren 

van bemiddelen en informatieverstrekking tot huisbezoeken en hulp in huis. De Vliegende Brigade zelf 

verwijst ook door naar het Leger des Heils, schuldhulpverlening, creatieve clubs/activiteiten, AA, 

verslavingszorg, daklozenopvang, maatschappelijk werk –net wat er nodig is. Ze zien hun doel als: 

kwartiermaken. En daarmee bedoelen ze “we doen alles”: verwijzen, bemiddelen, zelf actie 

ondernemen. De ervaringsdeskundigen schakelen instanties in, maar adviseren hen ook. Ze vinden 

het erg belangrijk dat bewoners zich begrepen voelen. Ze zien dat veel bewoners tussen het wal en het 

schip vallen. Dit kan gebeuren door wet- en regelgeving, door hun eigen gedrag, of door het gedrag 

van hulp- en dienstverlening. De adviezen gaan over hoe je met deze kwetsbare mensen om kan 

gaan, communicatie, wat belangrijk is, wat werkt. Advies aan professionals is een belangrijke taak. 

 

Er is ook uitval/verloop geweest binnen de groep ervaringsdeskundigen die als Vliegende Brigadier 

werken. Een wisseling is voor de collega’s niet zo prettig. Op zo’n moment wordt uit de pool van het 

Makelpunt een nieuw iemand voorgedragen. Deze wordt door de rest ingewerkt. 

 

Leerpunten 

 Voor een goede inzet van ervaringsdeskundigen als Brigadier is van belang: een profielschets, met 

daarop aansluitende training, intervisie en werkbegeleiding. 
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 Naast en in aanvulling op landelijk beschikbare trainingen en werkwijzen zoals Werken met eigen 

ervaring is specifiek op de functie toegespitste aanvullende toerusting nodig, waarin aandacht is 

voor het één op één begeleiden van iemand, communicatievaardigheden, het voorlichten van 

beroepskrachten over het werk van een ervaringsdeskundige in de wijk en praktische kennis zoals 

rond schuldhulp. 

 Door ervaringsdeskundigen in duo’s of als team in te zetten, kunnen ze van elkaar leren. 

 Het is belangrijk dat er voor ervaringsdeskundigen die als Brigadier werkzaam zijn op termijn ook 

doorgroeimogelijkheden naar betaalde functies beschikbaar komen. 

3.8 PR en communicatie 

Het project beschikt niet echt over een communicatieplan. Veel mensen komen nu bij de Brigadiers via 

persoonlijke contactlegging, daardoor wordt een betere PR niet zo gemist en krijgt dit ook weinig 

prioriteit.  

Er zijn diverse communicatieactiviteiten en –materialen voor het project ontwikkeld. 

 Er is een folder en een projectplan. 

 Het project heeft een plek op de website van Cliëntenbelang, maar dit blijkt in de praktijk moeilijk te 

vinden. Dat wordt met de verzelfstandiging van het Makelpunt naar Team ED in de toekomst beter. 

 Bekendmaking is gebeurd via diverse kanalen: via buurtkrantjes, jekuntmeer.nl, via de 

nieuwsbrieven van Combiwel en van Cliëntenbelang. 

 

Leerpunten 

 Zorg voor een eigen herkenbare plek, zowel fysiek als digitaal om bekendheid te krijgen. 

 De beste PR is de persoonlijke kennismaking: ben op veel plaatsen aanwezig, benader mensen en 

instanties actief. Gezamenlijke huisvestging kan daarbij een pré zijn  

 Onderhoud dat netwerk ook: ga naar overleggen. 

 Zorg dat je voldoende tijd inplant voor systematische PR. 

3.9 Evaluatie met het veld 

 Evaluatie vindt plaats met de contactpersoon van Combiwel.  

 Verder zal de projectleider een projectverslag maken ten behoeve van de verantwoording aan de 

gemeente. Dit zal de basis vormen voor een besluit tot vervolgfinanciering in 2015.  

 Via de contacten rondom klanten en tijdens de diverse netwerkoverleggen komt regelmatig 

feedback binnen. 

 

Leerpunten 

 Houd contacten met andere partijen bij, noteer als ze evaluatieve opmerkingen maken en maak 

daar periodiek een overzicht van. 

 Zorg dat je regelmatig feedback vraagt aan relevante anderen, gebruik bijvoorbeeld formele 

verantwoordingsverslagen als aanleiding. 
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4 Opbrengsten van het project 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: de meerwaarde voor betrokken 

samenwerkingspartners, de opbrengsten voor de klanten en de opbrengsten voor de 

ervaringsdeskundigen. 

4.1 Meerwaarde voor de samenwerkingspartners 

 Voor het Makelpunt levert het project positieve PR. Het trekt ook nieuwe ervaringsdeskundigen aan 

die juist dit werk willen doen.  

 

 Voor de samenwerkingspartners betekent het project, dat er meer mensen bereikt worden die hulp 

buiten de deur proberen te houden of deze in ieder geval zelf niet zoeken. Ervaringsdeskundigen 

hebben meer tijd om echt met hen in contact te komen. 

 

 Voor de gemeente levert het project op dat gemeentelijke doelen met het sociaal beleid beter 

behaald worden, zoals het vermindering van overlast, van verloedering en vereenzaming en het 

bereiken van kwetsbare burgers. Dat juist nu de hulpverlening meer uitgaat van eigen regie, is 

belangrijk. In het projectjaar zijn meerdere gevallen waar mensen uit hun huis gezet zouden zijn, 

als de Vliegende Brigadiers niet hun interventies gepleegd hadden. 

4.2 Opbrengsten voor de klanten 

In totaal zijn er ongeveer 25 bewoners echt aangemeld bij de Vliegende Brigade. 

- 20 mensen waarvan ze vermoeden of weten dat er grotere problematiek speelt, zoals verslaving, 

illegaliteit, dakloosheid; 

- 5 à 6 buurtbewoners met kleine vragen. 

Van deze groep van 25 is 10 à 12 een vaste kern; deze komen regelmatig langs voor een praatje, 

soms iedere week. 

Er komen ook bewoners langs in de inloophuizen waar de ervaringsdeskundigen regelmatig langs 

gaan. Zij staan niet echt als klant te boek, maar de ervaringsdeskundigen hebben wel regelmatig 

contact met hen. Dat zijn ongeveer 20 mensen. 

 

Oorspronkelijk was het idee dat er bij elke klant een vragenlijst zou worden afgenomen, waarin zaken 

als de vraag van de klant, levensgebieden waaraan gewerkt werd, afspraken over acties en periodieke 

evaluaties zouden worden gevraagd. De klanten bleken hier grote weerstand tegen te hebben: dat leek 

op de hulpverlening waar ze zo op afgeknapt waren. Deze zijn daarom al snel niet meer ingevuld. De 

informatie over de klanten is wel bijgehouden in een werkschrift van de Brigadiers zodat de Brigadiers 

elkaars klanten konden overnemen indien nodig. Voor het interview van de onderzoeker met de 

ervaringsdeskundigen, hebben zij hun persoonlijke aantekeningen in het werkschrift geraadpleegd. 

 

Herkomst van de klanten 

De klanten komen bij het project via verschillende wegen. De bewoners komen langs in het Huis van 

de Buurt “De Koperen Knoop”. Soms omdat ze al weten van het team van de Vliegende Brigade. Maar 

ook omdat er gratis computergebruik is. Die computer staat naast de tafel van het team. Zo raken ze 

vaak met bewoners aan de praat. 
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Bewoners worden ook verwezen door het ABC-team (De ABC Alliantie is een alliantie van Combiwel 

met andere partijen; dit team biedt algemeen maatschappelijk werk, individuele schuldhulpverlening en 

een collectief aanbod rond de financiën: het financieel salon), de woningbouwvereniging, de 

buurtconciërge, kerken, het meldpunt Zorg en Overlast en de huisarts. Het team van de Vliegende 

Brigade heeft flink geflyerd in de buurt, onder andere bij de kringloop, de winkels in de buurt, de 

bibliotheek. En ze nemen deel aan de wijktafels: dat is een overleg waar alle hulpverleners en de 

vrijwilligersorganisaties vier keer per jaar bij elkaar komen. Dit is een goede plek om bekendheid te 

krijgen, te laten zien welke rol de Vliegende Brigade kan spelen en verhalen van bewoners te horen. 

En binnenkort komt er een informatiewaaier uit van Amsterdam West, daar staan ze in. “Dan kent 

iedereen ons!” 

 

Vragen van de klanten 

De vragen waar de bewoners mee komen zijn zeer uiteenlopend: hulp bij instanties, eenzaamheid, 

verslaving, schulden, dakloosheid, dagbesteding, administratie, vervuiling. 

 

Leefgebieden waaraan gewerkt is 

In onderstaand staatje staan de leefgebieden waar de ervaringsdeskundigen met een klant aan 

hebben gewerkt. Een klant kan vragen hebben op meerdere levensgebieden.  

 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag   2  

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan  3  

Sociale contacten   8  

Praktische hulp in huis  4  

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke  5  

Meegaan naar instanties  4  

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan  0  

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

10  

Informatie en advies over iets anders, namelijk: diversen 10  

 

Opbrengst voor de klant 

De cliënten geven aan dat de steun van een ervaringsdeskundige hen helpt om de draad van hun 

leven weer op te pakken. Ze ervaren daarvan echt resultaten. Een ervaringsdeskundige ziet wat er 

nodig is en doet dat gewoon, in tegenstelling tot hulpverleners die vaak alleen maar praten. 

 

Naast en in aanvulling op de individuele ondersteuning die ze bieden, signaleren de Vliegende 

Brigadiers ook waar een collectieve aanpak gewenst zou zijn en nemen daarin het initiatief. Zo is er op 

basis van hun signalen een project gestart: “Koken met een voedselpakket”. De Vliegende Brigade 

signaleerde dat diverse mensen in aanmerking kwamen voor de voedselbank, maar niet konden koken 

en dus niet zo veel konden met het voedselpakket. De Vliegende Brigade heeft het maatschappelijk 

werk toen geadviseerd contact op te nemen met de voedselbank. Er is een regiegroep gevormd, met 

het maatschappelijk werk, het ABC-team, mensen van de voedselbank en de Vliegende Brigade. Het 

maatschappelijk werk heeft mensen die in aanmerking kwamen over het project benaderd. In het 

project koken nu 10 vrijwilligers van de voedselbank wekelijks met een voedselpakket, met en voor 

buurtbewoners die zo’n voedselpakket krijgen. Er worden producten uit de wijkmoestuin gebruikt. En er 

wordt een kookboekje gemaakt. Zo laten ze zien wat je kan maken uit het pakket. 
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Tegelijkertijd is dit voor de deelnemers ook een laagdrempelige ontmoetingsactiviteit om samen te eten 

met andere buurtbewoners. De regiegroep werkt nu aan de toekomst van het project. 

 

Voor 10 voorbeelden van individuele trajecten, (zie bijlage 3). 

Deze informatie is afkomstig van de ervaringsdeskundigen. De klanten zelf zijn niet direct betrokken in 

dit onderzoek. 

Bij het overgrote deel van deze 10 voorbeelden is sprake van een feitelijke verbetering van de situatie 

van de klant aan het einde van het traject of -als het traject nog niet is afgerond -op het moment van 

het onderzoek, ten opzichte van het moment dat ze zich bij de ervaringsdeskundigen meldden. Ze zijn 

toegeleid naar een aanbod dat aan hun vraag tegemoet komt en vinden daar wat ze zoeken. 

 

Voor de klanten levert het contact met de Vliegende Brigade dus een verbetering op van kwaliteit van 

leven, allereerst op het gebied van eigen regievoering en wegwijs in voorzieningen, en verder bij 

sociale contacten en praktische zaken zoals hulp in huis of administratie. Ze blijven ook terugkomen, 

omdat ze zich echt gehoord en gesteund voelen. Er is authentiek sprake van cliëntondersteuning zoals 

dat in de Wmo2015 bedoeld wordt. Ook vindt kwartiermaken plaats. 

4.3 Opbrengsten voor de ervaringsdeskundigen 

In dit project is niet alleen gekeken naar de opbrengst voor de klanten als een resultaat, maar ook naar 

de opbrengst voor de ervaringsdeskundigen. Zij zitten zelf immers ook in een herstelproces en het 

werken als ervaringsdeskundige kan hieraan een bijdrage leveren. 

 

Het biedt de ervaringsdeskundigen een positieve ervaring, dat ze heel zelfstandig en verantwoordelijk 

werk doen. Dat geeft hen een carrièreperspectief doordat ze weer werkervaring opdoen en meer 

zelfvertrouwen krijgen. 

 

a) De ervaringsdeskundigen hebben aan de hand van de onderwerpen van de NEL (Nederlandse 

Empowerment Lijst) aangegeven wat het werk hen voor hun eigen leven heeft opgeleverd. 

 

1. Sociale steun: ja, ze ervaren veel onderlinge steun  

2. Eigen wijsheid: ja, dat groeit en de ervaringsdeskundigen krijgen door het werk meer 

zelfvertrouwen. 

3. Erbij horen: ja want het werk is belangrijk, en het werk geeft een voldaan gevoel. 

4. Zelfmanagement: twee teamleden vinden dat het werk hen duidelijk helpt om het eigen leven 

op de rit te houden, voor de rest geldt dat in mindere mate. 

5. Betrokken bij de samenleving: ja, we werken samen en dat geeft een gevoel van 

verbondenheid. 

6. Professionele hulp: n.v.t. 

 

b) De ervaringsdeskundigen hebben in een groepsinterview de opbrengsten van het werk voor 

henzelf aan de onderzoeker toegelicht. Hieronder volgt een aantal uitspraken. 

 Het werken als Brigadier is leerzaam. Je leert van elke cliënt. 

 Je leert omgaan met teleurstellingen. Je wordt niet altijd gewaardeerd. 

 Het geeft me dag- en nachtstructuur. 

 Ik kan veel werkervaring opdoen. 

 Ik kan allerlei vaardigheden ontwikkelen: leren communiceren, ik ben veel assertiever, ik kan 

meer samenwerken. 
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 Mijn missie bij dit werk is het welzijn in de stad te verbeteren. 

 Hier kan ik iets echt betekenen voor mensen. 

 Successen die behaald zijn met bewoners geven voldoening. 

 We hebben meer zelfvertrouwen gekregen en durven meer. 

 De samenwerking in het team is heel belangrijk voor iedereen, we hebben elkaar nodig in dit 

werk. 

 We hebben in ons project weinig uitval: mensen krijgen veel voldoening uit het werk en willen 

graag blijven. Er is een grote betrokkenheid bij het team. 

 

Er zijn er in het projectjaar in totaal 3 ervaringsdeskundigen vertrokken bij de Vliegende Brigade, om 

verschillende redenen. Bij de eerste was de formele reden een financiële (te veel ‘verdienen’ zodat zou 

worden gekort op de uitkering), maar er was wellicht ook wat koudwatervrees vanwege de 

verantwoordelijkheid die je draagt in dit project. De tweede had een hele positieve reden: deze ging 

weer studeren. De derde is gestopt in verband met terugval, waardoor hij zijn werk niet meer goed kon 

doen. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Het project blijkt te voldoen in een behoefte en geeft een waardevolle aanvulling op het bestaande 

ondersteuningsaanbod. De manier van werken is vooral op te vatten als cliëntondersteuning: met de 

klant meedenken over het invullen van (ondersteuning bij) zelfredzaamheid en participatie, waarbij de 

klant zo veel mogelijk de eigen regie voert. Ook de kwartiermakerstaak is van groot belang. 

 

Het samenwerken met ervaringsdeskundigen is voor veel beroepskrachten nieuw. Het vraagt 

specifieke vaardigheid van de ervaringsdeskundige om aan samenwerkingspartners over te brengen 

wat de specifieke waarde is van ervaringsdeskundigen. De mate waarin dit lukt, hangt samen met de 

persoonlijke interesse, opvattingen, ervaring en affiniteit van de betrokkene. 

 

De informatie uit dit onderzoek levert enige informatie over wat de steun van een ervaringsdeskundige 

oplevert voor de klant. Deze voelt zich gesteund en gehoord en vindt beter zijn weg naar geschikte 

vormen van participatie en/of ondersteuning. 

Omdat het nog niet gelukt is een systematische registratie bij te houden, is dit inzicht over de 

opbrengsten nog heel summier. Het is belangrijk om in de toekomst onderzoek te doen naar de 

effecten van deze manier van werken voor de klanten. Daarbij is vooral onderzoek vanuit het 

perspectief en met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen aan te bevelen. 

 

Het project levert de ervaringsdeskundigen een zinvolle manier om de ervaring met hun klachten en 

hun herstel op een positieve manier in te zetten. Ze ervaren daardoor meer zelfvertrouwen, betekenen 

iets voor anderen, breiden hun competenties uit en leveren een bijdrage aan de samenleving. Ook 

geven ze aan dat het hen helpt om minder hinder te hebben van hun eigen klachten. 

 

Gerichte scholing, intervisie en werkbegeleiding zijn van belang om de ervaringsdeskundigen hun werk 

goed te laten doen. Aandacht is ook nodig voor de arbeidsvoorwaarden en de ‘carrière’mogelijkheden. 

Op dit moment werken de ervaringsdeskundigen onbetaald, met een vrijwilligersvergoeding. Doorgroei 

naar een betaalde functie zou mogelijk moeten zijn. 

 

Het onderzoek laat zien, dat een aanbod zoals dit geschikt is en aanslaat bij de doelgroep. Voortzetting 

en uitbouw van het aanbod is dan ook gewenst. Het Makelpunt/Team ED is met de gemeente 

Amsterdam in gesprek over voortzetting en uitbreiding van het project. Ook op andere plaatsen in 

Nederland is een dergelijk aanbod zinvol als cliëntondersteuning voor mensen in kwetsbare 

omstandigheden. 
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Bijlage 1 Overzicht van geraadpleegde personen 

 

Meina Pettersman, ervaringsdeskundig Brigadier 

 

Astrid Phillips, teamleider Vliegende Brigades 

 

Zerrin Cay, ervaringsdeskundig Brigadier 

 

Georgette Groutars, projectleider vanuit het Makelpunt/Team ED 
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Bijlage 2 Checklist evaluatie-interview coördinator 

Contacten met stakeholders: gemeente(n), samenwerkingspartners 

 Wie: met wie is (vooraf) contact geweest? Hoe is dat tot stand gekomen, wat heb je precies met hen 

besproken? Is er sprake van specifieke communicatie met hen over dit project? 

 Welke afspraken zijn er? (samenwerking, financiering, communicatie) Hoe hard zijn die afspraken? 

 Is ook al met hen geëvalueerd? Of ga je dat nog doen (wanneer, waarover, conclusies, eventuele 

acties naar aanleiding van)? 

 Knelpunten in de samenwerking? 

 Opbrengsten van dit project voor de samenwerking? 

 Tips voor anderen? 

 

Eigen tijdsinvestering en taken lopende het project 

 Hoe veel, waaraan? 

 Conform verwachting of juist niet? 

 Knelpunten? 

 Opbrengsten van deze ervaring voor je eigen taak/rol? 

 Leerpunten/tips voor anderen. 

 

Positie van het project in je organisatie (voor- en nadelen, eventuele verschuivingen in de toekomst) 

 

Ervaringsdeskundigen 

 Hoe veel, welke competenties, profiel/functiebeschrijving? 

 Werving, selectie, toerusting, coaching, verloop, carrière? 

 Eigen indruk: wat gaat goed, wat minder bij hun inzet? 

 Evaluatie met hen: individueel/groep, leerpunten? 

 Leerpunten en tips voor anderen? 

 

Communicatie en PR 

 Heb je een communicatieplan? (partijen, doelen, middelen, taken, tijdpad, financiën)? 

 Welke middelen gebruik je allemaal? Voorbeelden beschikbaar? 

 Hoe verspreiden, onder wie? 

 Evaluatie? Met wie? 

 Vier je mijlpalen? Welke waren dat? Hoe is er aandacht aan besteed? 

 Plannen voor communicatie eindevaluatie? 

 Leerpunten en tips voor anderen? 

 

Evaluatie en opbrengsten van het project: wat heeft het project betekend/bijgedragen 

 Voor je organisatie; 

 Voor de cliënten; 

 Voor de ervaringsdeskundigen; 

 Voor de samenwerkingspartners; 

 Voor de gemeente. 

 

Financiën 

 Kostenposten; 

 Totale kosten; 

 Hoe gefinancierd; 
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 Conform planning/begroting? 

 Leerpunten en tips voor anderen. 

 

Beleidsmatige inbedding 

 Relatie tot Wmo2015/sociale wijkteams/cliëntondersteuning; 

 Inbedding in beleid eigen organisatie; 

 Inbedding in ketensamenwerkingsafspraken. 

 

Voortgang na afloop projectperiode 

 Wensen; 

 Plannen en concrete voortzettingsacties; 

 Toezeggingen. 
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Bijlage 3 10 klanten nader uitgelicht 

1. M, 47 jaar, alleenwonend 

Aanleiding voor het contact met de Vliegende Brigade 

Meneer kwam gebruik maken van de computer. Daar vroeg hij hulp bij. Een week later kwam hij weer. 

Toen vroeg hij hulp bij zijn administratie. Die kon hij niet meenemen, want alles zat in vuilniszakken. Op 

zijn verzoek zijn de ervaringsdeskundigen op huisbezoek gegaan. Het huis was overvol en vervuild, 

verwaarloosd. 

 

Verloop van het traject 

De Brigadiers zijn begonnen met kleine stapjes, in aansluiting op zijn vraag. Ze hebben met hem over 

zijn dagindeling gepraat en voorzichtig een klein beetje gesproken over zijn wens om zijn huis op te 

ruimen. Zo ging het langzaam verder tot het lukte om plannen te maken om op te ruimen en schoon te 

maken, maar alles in het tempo dat meneer aangaf. Tijdens het proces hebben de 

ervaringsdeskundigen meegedacht, plannen gemaakt en ook actief meegeholpen met opruimen en 

schoonmaken. En uiteindelijk kwam hij, na lange tijd van hard werken in zijn huis, trots langs om de 

foto’s te laten zien van zijn opgeruimde huis. 

 

Duur van het traject 

8 maanden, contactfrequentie elke week. Huisbezoeken, telefonisch contact, gesprekken in het 

buurthuis. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Het traject is nog niet afgesloten, want meneer wil nu graag professionele hulp, dus de 

ervaringsdeskundigen werken nu met hem toe naar een intake bij de ggz. Hij heeft een detox-

behandeling gehad bij Jellinek. Meneer zet het nu allemaal zelf in gang.  

 

Specifiek voor de ervaringsdeskundige inzet 

Meneer heeft hen gezegd “jullie waren de eersten die niet gelijk over het vieze huis begonnen te 

praten. Maar jullie kwamen gewoon op bezoek en waren geïnteresseerd in mij”. We hebben koffie 

gedronken, verder niet. Dat zorgde voor vertrouwen en openheid waardoor meneer zelf stappen ging 

zetten. 

 

Leefgebieden 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag nee 

Vrije tijd bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) nee 

Sociale contacten ja 

Praktische hulp in huis ja 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke ja 

Meegaan naar instanties ja 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

ja 

Informatie en advies over iets anders, namelijk: hulpverlening ja 
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2. V, 58 jaar, alleenwonend, volwassen kind 

 

Aanleiding voor het contact met de Vliegende Brigade 

Mevrouw kende al één van de ervaringsdeskundigen uit een andere context. De directe aanleiding was 

dat mevrouw graag een nieuw bed wilde. Ze is gehandicapt en had een hoog-laagbed nodig. Voorheen 

kwamen alle hulpverleners bij haar thuis, maar alle financiële en personele hulp werd in tijd gekort en 

veranderde. Ze kreeg geen bijzondere bijstand meer, en nog maar een paar uur thuiszorg. Ze redde 

het niet meer. 

 

Verloop van het traject 

De ervaringsdeskundigen hebben haar geholpen met praktische zaken in huis (lichtknopje 

gerepareerd, lampje gemaakt). Ze hebben vrijwilligers geregeld om het voedselpakket van mevrouw op 

te halen, zodat de thuiszorgmedewerker dat niet meer hoefde te doen. Via Kerk & Buurt heeft mevrouw 

zelf contact gelegd met de boodschappendienst. De ervaringsdeskundigen hebben de Klussendienst 

geregeld. 

 

Duur van het traject 

8 maanden. Daarin is heel vaak telefonisch contact geweest en ongeveer 5 huisbezoeken. En er is 

contact geweest met veel andere hulp- en dienstverleners die betrokken zijn bij mevrouw. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Het traject is nog niet afgerond, mevrouw belt nog vaak. Ze is ook de moeder van een andere klant 

(klant 3) waarover ze ook contact heeft gehad met de Vliegende Brigade. 

 

Leefgebieden 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) ja 

Sociale contacten ja 

Praktische hulp in huis ja 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke nee 

Meegaan naar instanties ja 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

ja 

Informatie en advies over iets anders, namelijk kind ja 

 

3. M, 23 jaar, alleenwonend 

 

Aanleiding voor het contact met de Vliegende Brigade 

Man werd aangemeld door zijn moeder (klant 2). Hij woonde bij Kamers met Kansen maar moest daar 

weg, omdat hij een huurachterstand had en grote schulden. 

 

Verloop van het traject 

De Vliegende Brigades hebben geprobeerd contact te krijgen met hem via outreachend werken, op 

verzoek van moeder. Hij wilde liever niet afspreken in het buurthuis, dus hebben ze een afspraak 

gemaakt bij zijn moeder in huis. Hij wilde niets meer met de hulpverlening te maken hebben. 
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Hij kwam elke keer niet op de afspraak. Maatschappelijk werk kende hem ook wel, maar ook daar 

kwam hij nooit op afspraken. De Vliegende Brigade heeft veel telefonisch overleg met hem gehad. Hij 

vertelde een particuliere lening te gaan afsluiten om zijn schulden af te betalen. Dat was voor hem de 

oplossing en daarmee sloot hij het (telefonische) contact af. 

 

Duur van het traject 

Veel telefonisch contact, op de afspraken kwam meneer niet. Ongeveer drie maanden. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Het contact is afgesloten; meneer laat niets meer horen en neemt ook de telefoon niet op. Zijn moeder 

heeft ondertussen ook een tijdje niets laten horen. 

 

Leefgebieden 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Nee 

Sociale contacten Nee 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Ja 

Meegaan naar instanties Nee 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja 

Informatie en advies over iets anders, namelijk: ? Ja 

 

4. V, leeftijd onbekend, woont met dochter  

 

Aanleiding voor het contact met de Vliegende Brigade 

De klant is aangemeld via de woningbouwvereniging. De zus van mevrouw trok aan de bel bij de 

woningbouwvereniging omdat het huis vervuild raakte. De woningbouwvereniging is met politie en 

GGD langsgegaan, dit was voor mevrouw enorm ingrijpend en beangstigend. Het huis was inderdaad 

vervuild. Mevrouw loopt slecht, ze krijgt geen thuiszorg want er woont een studerende dochter in huis 

(in een nette kamer). 

De woningbouwvereniging vroeg of aan Vliegende Brigades of zij mevrouw kenden, dat was niet zo. 

Maar zij kenden wel de zoon van mevrouw.  

 

Verloop van het traject 

Eén van de ervaringsdeskundigen is bij mevrouw geweest. Ze zag een ingepakte linnenkast onder het 

bed. Die hebben ze samen in elkaar gezet. Daarna hebben ze de thuiszorg van het Leger des Heils 

ingezet, ondanks dat er nog geen CIZ-indicatie was. Ook hebben ze de Woningbouw geadviseerd hoe 

ze in zo’n geval hulp in kunnen zetten. 

 

Duur van het traject 

3 maanden. Veel contact over mevrouw met de woningbouwvereniging en 2 huisbezoeken. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

De ergste rommel is geruimd. De ondersteuning is nu overgenomen door het Leger des Heils  
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Leefgebieden 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Nee 

Sociale contacten Ja 

Praktische hulp in huis Ja 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Nee 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja 

Informatie en advies over iets anders, namelijk: ? Ja 

 

5. M, 46 jaar, woonsituatie onbekend 

 

Aanleiding voor het contact met de Vliegende Brigade 

Meneer zat in de voorbereiding voor de schuldhulpverlening, en moest daarvoor een training volgen. 

Hij is chronisch ziek en moet vaak naar een speciale arts in Groningen. Daardoor was hij een aantal 

keer niet bij de verplichte training geweest. Meneer kreeg een brief waarin stond dat hij niet meer met 

de training mee mocht doen, en een paar maanden moest wachten tot de volgende training. Hij was 

heel erg overstuur want hij snapte de brief niet goed, en was bang dat hij nu geen hulp meer zou 

krijgen bij zijn schulden. Toevallig zagen de Vliegende Brigades hem lopen in het buurthuis toen hij erg 

overstuur was. 

 

Verloop van het traject 

De ervaringsdeskundige van de Vliegende Brigade heeft gebeld met de contactpersoon en bemiddeld. 

Meneer maakte zich grote zorgen over zijn schulden. De ervaringsdeskundige is meegegaan naar de 

schuldverlening en in overleg is alles weer opgestart. Dit was het voortraject voor de WNSP. Hij mocht 

weer komen, hij had een bewijs om te laten zien dat hij ziek was en naar Groningen moest voor 

behandeling.  

 

Duur van het traject 

2-3 maanden, met gesprekken live, telefonische contacten en samen naar de schuldhulpverlening. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Meneer zit weer in het schuldhulpverleningstraject. 
 

Leefgebieden 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Nee 

Sociale contacten Nee 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Ja 

Meegaan naar instanties Ja 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja 

Informatie en advies over iets anders, namelijk:  Ja  
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6. M, 30 jaar, dakloos 

 

Aanleiding voor het contact met de Vliegende Brigade 

Meneer kwam aan de balie. Hij was dakloos, en was verwezen via de huisarts naar het buurthuis. De 

balie verwees hem naar Zorg & Overlast. Dat loket is naast de open tafel van de 

ervaringsdeskundigen. Z&O stuurde hem weg want alle daklozenopvang was vol. De Vliegende 

Brigade ving hem op.  

 

Verloop van het traject 

Al snel werd duidelijk dat meneer een licht verstandelijke beperking had en kwetsbaar was, en geen 

geld had. Meneer woonde bij zijn moeder. Moeder had zijn bankpas afgepakt en hem buiten gezet. 

Meneer had zich laten oplichten: hij heeft veel geld naar Nigeria gestuurd, dacht dat hij daar contact 

had met een vrouw, ‘maar het was een man’. Meneer woonde nu af en toe bij een mevrouw die hem er 

weer uitzette. De Vliegende Brigade heeft de directeur van het Leger des Heils gebeld en via hem 

alsnog een slaapplek voor deze meneer geregeld. 

 

Duur van het traject 

Kort maar intensief: het eerste contact met meneer was in het buurthuis, vervolgens telefonisch overleg 

met samenwerkingspartners, met meneer naar de nachtopvang gelopen. Daarna overleg met partners, 

zowel live als telefonisch. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Meneer is nu (weer) in beeld bij de zorg en heeft weer een dak boven zijn hoofd. Het Leger des Heils 

belde naar het buurthuis. Meneer was de eerste avond niet komen slapen, daarna wel. Het 

maatschappelijk werk heeft een onderzoek gedaan. Meneer was bekend bij MEE. MW heeft het 

vervolgens overgenomen.  

 

Verschil in aanpak ten opzichte van professionele hulp 

De Vliegende Brigade stuurde hem niet weg, maar heeft via via toch geprobeerd iets te regelen. 
 

Leefgebieden 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee  

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Nee  

Sociale contacten Ja  

Praktische hulp in huis Nee  

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Ja  

Meegaan naar instanties Ja  

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja  

Informatie en advies over iets anders, namelijk: ? Ja  

 

7. M., 48 jaar met inwonend een dakloze vriend en een meisje 

 

Aanleiding voor het contact met de Vliegende Brigade 

Op een voorlichtingsbijeenkomst in de bibliotheek met het hele team van welzijn kwam een 

buurtbewoner naar de ervaringsdeskundigen. 
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Hij had een dakloze vriend in huis genomen, zonder ID. En die vriend nam een buitenlands meisje 

mee. De buurtbewoner had een uitkering en zat in de schuldsanering. Meneer dacht dat het meisje 

14/15 jaar was, ze zag er erg mager uit en klaagde over pijn in haar buik. Meneer wist niet hoe het nu 

verder moest. 

 

Verloop van het traject 

De inzet van de Vliegende Brigades bestond uit doorverwijzen, contacten leggen, uitzoeken. 

Het maatschappelijk werk ging er eerst langs. De maatschappelijk werker heeft het meisje gesproken, 

ze bleek een stuk ouder te zijn, rond de 21 jaar. Maatschappelijk werk vroeg advies aan de 

ervaringsdeskundigen, omdat ze zelf niet wisten wat ze er mee aan moesten. De Vliegende Brigade 

ging aan de slag. Ze hebben PH88 gebeld, dat is het instroomhuis voor prostitués. Iemand van dat 

team is bij het meisje langs gegaan en ze hebben het meisje een plek geboden. De dakloze vriend 

hebben ze naar het BAD (Belangen Amsterdamse daklozen) en Daklozenvakbond van de Diaconie 

gestuurd.  

 

Duur van het traject 

Contact met meneer, met diverse verwijzers en met het meisje, gedurende een paar maanden. 

Huisbezoeken, telefonisch, live. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

De situatie van de meneer was opgelost. Het Poolse meisje had onderdak en de dakloze vriend ook. Af 

en toe is er nog contact, om vinger aan de pols te houden. 

 

Leefgebieden 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Nee 

Sociale contacten Ja 

Praktische hulp in huis Ja 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Nee 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja 

Informatie en advies over iets anders, namelijk:? Ja 

 

8. V, 34 jaar, woonsituatie onbekend 

 

Aanleiding voor het contact met de Vliegende Brigade 

Mevrouw (34) kwam binnenlopen voor folders, en vroeg om dagbesteding. 

 

Verloop van het traject 

De ervaringsdeskundige heeft mevrouw doorverwezen naar De Opstap (ggz-dagactiviteiten, 1 keer per 

week). 

 

Duur van het traject 

Er zijn 4 contacten geweest, 2 keer gebeld en 2 keer is mevrouw in het buurthuis geweest. 
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Verschil met het moment van aanmelding 

Mevrouw is nu bij ggz activiteiten aan het doen. 

 

Leefgebieden 

 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Ja 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Ja 

Sociale contacten Ja 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Nee 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja 

Informatie en advies over iets anders, namelijk: ? Ja 

 

9. V. 48 jaar, woonsituatie onbekend 

 

Aanleiding voor het contact met de Vliegende Brigade 

Mevrouw is een ex-medewerkster van het buurthuis, ze komt nog heel vaak in het buurthuis. Mevrouw 

was ouderenadviseur, maar zit in verband met een arbeidsconflict in de ziektewet. Ze heeft ggz-

problematiek. Haar oud-collega’s weten niet goed wat ze er mee moeten. 

 

Verloop van het traject 

De ervaringsdeskundigen van de Vliegende Brigades luisteren naar haar verhaal en geven mevrouw 

advies. Ze hebben haar doorverwezen naar Heilig Vuur (geloofsgemeenschap). Daar kan ze 

activiteiten doen. 

 

Duur van het traject 

Ze is bijna elke dag in het buurthuis en spreekt dan ook de ervaringsdeskundigen.  

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Het gaat om een naar verwachting blijvend contact. De situatie van mevrouw wordt niet beter. 

 

Leefgebieden 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Ja 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Ja 

Sociale contacten Ja 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Nee 

Meegaan naar instanties Nee 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja 

Informatie en advies over iets anders, namelijk: ? Ja 
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10. V, 78 jaar, alleenwonend 

 

Aanleiding voor het contact met de Vliegende Brigade 

Mevrouw heeft schulden. Ze gaat lichamelijk achteruit. Ze heeft weinig contact met haar dochter. 

Mevrouw had een folder gelezen van de Vliegende Brigade. Haar vraag was hulp bij het op orde 

brengen van haar administratie voor de schuldsanering.  

 

Verloop van het traject 

Mevrouw kwam onder de tram op de dag van de eerste afspraak, en heeft daarbij haar voet bezeerd. 

Toen is ze naar haar dochter verhuisd. 

 

Duur van het traject 

3-4 keer telefonisch contact. 

 

Verschil met het moment van aanmelding 

Omdat ze voorlopig bij haar dochter woont, is het contact voor nu stop gezet. 

 

Leefgebieden 

Dagbesteding/school/werk/bezigheden overdag Nee 

Vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sporten, verenigingen, uitgaan) Nee 

Sociale contacten Ja 

Praktische hulp in huis Nee 

Hulp bij administratie, budgetteren en dergelijke Ja 

Meegaan naar instanties Nee 

Hulp bij reizen/ergens naar toe gaan Nee 

Meedenken bij het maken van plannen en steunen bij het uitvoeren en volhouden van 

voorgenomen acties 

Ja 

Informatie en advies over iets anders, namelijk: ? Ja 

 


