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BEMOEIZORGMOEDER. 
17 jaar geleden startte Jules Tielens, Simone van de Lindt en 
Harry Gras de opleiding Bemoeizorg, assertieve 
psychiatrische hulp aan zorgmijders’. De RINO Groep 
organiseert deze opleiding voor hulpverleners werkzaam in 
de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, en 
aanverwante sectoren. Het is een praktijkgerichte opleiding 
voor diegenen die in hun werk te maken hebben met 
cliënten in zorgwekkende situaties waar onvoldoende hulp is 
en waar de hulpverlening er niet in slaagt contact op te 
bouwen. 
De opleiding is al jaren een groot succes met name, omdat 
naast de bevlogen medewerkers, acteurs, 
ervaringswerkers, cliënten en familieleden meedoen.  
Gezamenlijk brengen we het vakmanschap over wat er 
allemaal komt kijken bij het maken van contact.  
Jaren geleden ontmoette ik Ineke. Ineke is een moeder van 
twee prachtige volwassen kinderen. Ze heeft als moeder 
zijnde veel meegemaakt met haar zoon, de hulpverlening en 
haar omgeving.  Al jaren gaat Ineke met me mee en geven 
we samen les. Haar verhaal maakt bij elke les een 
onuitwisbare indruk. Ze noemt zich zichzelf weleens 
gekscherend, ‘de bemoeizorg moeder’. 
Veelal heeft het woord bemoeizorg een negatieve lading. Bij 
Ineke is dat niet zo. Zij kan perfect uitleggen wat het inhoudt 
en hoe je contact dient te houden met de hulpverlening en 
bovenal hoe je je kind anders leert vasthouden. Het bezien 
vanuit het perspectief vanuit de familie is een onmisbaar 
aspect in de hulpverlening.  
Ik hang dan ook de stelling aan van, ‘Mothers knows best’. 
Op 6 juli in de ochtend kreeg ik een schitterende mail van 
haar. Een mail die me ontroerde, want de mail straalde 
warmte, betrokkenheid en positieve bemoeizorg uit.  Na het 



lezen van de mail liet ik het mijn echtgenote Lisette ook gelijk 
zien. Ik appte Ineke meteen en vroeg of ik dit mocht 
gebruiken voor mijn column in het straatnieuws. “Geen enkel 
probleem” antwoordde ze, “als je mij maar een copy stuurt”. 

Heey Harry, 

Hoe is het met je?? 
Vandaag maakte ik iets mee en zonet bedacht ik me dat het 
wel leuk zou zijn om het aan jou te vertellen. 
Vandaar; 
Vanochtend om 08.00 uur was ik al op Utrecht c.s. om 
vandaar de 
bus te pakken naar Odijk om te gaan werken. 
In de stationshal zag ik een 5tal politieagenten en 
spoorwegpolitie 
en 2 ambulance 
Medewerkers staan rondom een wat verward ogende man. 
Dit trok mijn aandacht. 
Omdat ik toch nog tijd had voor een bakkie koffie ben ik die 
gaan kopen 
En ben op een bankje gaan zitten. Met zicht op dit tafereel. 
Wat ik zag was dat er druk op hem ingepraat werd (kon het 
niet verstaan) 
door meerdere personen. De man reageerde nauwelijks. 
Ineens stond hij op en begon weg te lopen. 
1 van de NS-medewerkers zag ik achter de man aanlopen. 
De man bleef staan. Zij leken een gesprek te hebben.  
De medewerkers praatten met 
veel lichaamstaal en gebaren. De man luisterde.  
Er kwamen nog 2 andere medewerkers bij staan. 
Ik hoorde de NS-medewerker zeggen: ik wil je helpen hè!  
Ik zag dat hij een hand legde op de schouder van de man. 
Na nog wat gepraat te hebben, liep de verwarde man met de 
NS 
medewerker mee. Ik hoorde de laatste zeggen: we gaan 
gewoon even 



naar een dokter joh, kom maar mee. 
Samen liepen zij het station en mijn blikveld uit. 
Tot zover. 
Ik ben in de bus gestapt en gaan werken. 
De houding van die NS-medewerker bleef me bij merkte ik. 
Zijn vriendelijke gezicht, de toenadering die hij zocht, de 
hand op de 
schouder en de bemoedigende woorden richting de 
zichtbare verwarde 
man. 
Rond het middaguur was ik weer terug op Utrecht Centraal. 
Klaar met werken. 
Het station zag eruit alsof het tafereel wat ik die ochtend had 
gezien, niet 
Had plaatsgevonden. 
Ik sprak een NS-medewerker aan die in de stationshal stond. 
Hij had van het voorval die ochtend gehoord. 
Hij belde de betreffende NS-medewerker, herkend n.a.v. mijn 
beschrijving, 
op en deze arriveerde niet veel later in de stationshal. 

Ik heb hem verteld wat ik had gezien en gehoord die 
ochtend en zijn aandeel 
hierin.  Ik heb hem gecomplimenteerd met zijn sympathieke, 
menselijke, 
laagdrempelige en vasthoudende benadering van de 
verwarde man. 
Hij was even stil en zei dat hij dat nog nooit van iemand had 
gehoord. 
Dat de man een behoorlijk grote snee in zijn achterhoofd 
had omdat hij 
achterover van de roltrap was gevallen. 
Uiteindelijk zijn ze samen naar een dokter in het ziekenhuis 
geweest voor 
behandeling. 
Hij bedankte mij dat ik de moeite had genomen hem dit te 
vertellen. 
We praatten nog wat na. 



Mooi. 
Mooi voorbeeld ook wel van bemoeizorg toch.  
Ten eerste van de NS-medewerker, en later van mijzelf. 

Tot gauw 
Groetjes 
Ineke 

Een vorm van bemoeizorg in de praktijk. Een vorm van 
bemoeizorg die voor ons allen zou moeten gelden. 
Meer hoef ik niet te zeggen.  



'ZE ZOEKEN HET 
MAAR UIT.’ 
Het Flexibel Integraal Team (FIT) van Lister bestaat nu zo’n 
tweeënhalf jaar. Dit team is ontstaan vanwege het feit dat er 
in het Utrechtse ongeveer 50 mensen zijn waarmee het op 
een of andere manier niet lukt om hen in zorg te krijgen. In 
het tafeloverleg genaamd het Casus Overleg Multiproblem 
(C.O.M.P.) kwamen deze mensen op een langlopende lijst. Je 
kan het ook wel een zorgverlammingslijst noemen. Dat laat 
de taligheid zien waarmee gesproken wordt over deze 
mensen. Die laat nog weleens te wensen over en zo ontstaat 
er al gauw een beeld van ‘daar is niks meer aan te doen’. De 
uitstoting is compleet. 
Ik vertik het om te gaan denken in de vorm van ‘daar is niks 
meer aan te doen’ of ‘zij staan buiten de maatschappij’, alleen 
al omdat niemand buiten de maatschappij kan staan. 
Iedereen hoort erbij. 

Hulpverlening is vervreemd 
Allereerst willen we bij FIT begrijpen waarom deze groep 
mensen geen hulp vraagt en vervreemd raakt. Dat heeft in 
mijn ogen onder andere te maken met hoe hulpverleners erin 
staan. Eigenlijk zien we bij hen steeds hetzelfde patroon. We 
leven in een snelle en veeleisende maatschappij. Er zijn veel 
regels en verplichtingen en deze mensen moeten veel 
kunnen, tegelijkertijd en snel handelen. In mijn 40 jaar van 
ervaring zie ik hoeveel medewerkers van instellingen 



gescheiden raken van hun morele bronnen, dat van wat ze 
het liefste zouden willen doen. Vanuit de instellingen worden 
grenzen gesteld, handelen volgens regels, protocollen en 
raken steeds meer verstrikt in de vooroordelen en aannames 
richting de cliënt en zo wordt deze onbewust afgestoten. Al 
die regels en procedures zijn killing voor je creativiteit en 
talenten. De cliënt is hiervan vaak de dupe en die keert zich 
ervan af. Zo ontstaat er een groep die zorgmijders worden 
genoemd. 
Overigens is dat opnieuw een totaal onterechte benaming. 
Dat zal ik uitleggen. Op nummer 1 van wat je voor geluk 
nodig hebt staat autonomie. Mensen willen zelf sturing 
kunnen geven aan hun leven. Daarbij hoort een zekere mate 
van vrijheid en de mogelijkheid om zelfstandig beslissingen 
te kunnen nemen. Op de tweede plaats staat het hebben van 
zinvolle relaties en het hebben van dierbare mensen om je 
heen met wie je een en ander deelt in het leven. De derde 
plaats is het hebben van een zinvolle bezigheid, zoals werk. 
De mensen die wij bedienen scoren niet hoog op deze drie 
pijlers en ze komen vaak met de omgeving in conflict. Ze 
worden als probleem gezien, ook door de hulpverleners. 
Maar niemand wil als probleem gezien worden. Het is 
daarom iets beter te begrijpen waarom mensen niet om hulp 
vragen. Iemand ervaart het probleem niet als zodanig of 
wenst niet als probleem gezien te worden. Dat kan immers 
de autonomie aantasten of pijnlijk duidelijk maken dat 
iemand maatschappelijk niet mee kan komen. 
Is dit proces nou typisch Utrechts of is het universeel? En 
creëren wij onze eigen doelgroepen niet met onze 
benamingen, zoals ernstige psychiatrische aandoeningen 
(E.P.A.) of de afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen? Ik 
hoor nu soms zelfs dat iemand een “Fit-klant” is. Dat is weer 
die taligheid in de zorg die totaal los staat van de 
belevingswereld van de mensen. Wat bedoelen we met de 
benamingen generalist, herstelcoach of GGz-specialist? Je 
zal er maar een afspraak mee hebben of op zo’n afdeling 
terecht komen. Wat een welkom! Je hebt een afspraak met 
een GGZ-specialist op de afdeling 



persoonlijkheidsstoornissen. Eigenlijk allemaal ziekmakende 
benamingen. Ik weet ook niet of ik op zo’n afspraak zou 
verschijnen. 
Ik wil dus maar gezegd hebben dat ik al lang mijn 
bedenkingen heb bij de taal die we gebruiken, voor ik in 
deze column de overgang maak naar deze week. Deze week 
liep een directrice behandelzaken van een instelling uit het 
zuiden twee dagen met me mee. Zij doet een leergang van 1 
jaar. Ze gaat bij verschillende instellingen in de keuken kijken 
hoe ze werken en ze is vooral geïnteresseerd in vanuit welke 
waarden er gewerkt wordt. Ze had me horen spreken op een 
Webinar en hoorde van het FIT en vertelde dat ze dat ook wil 
in Tilburg. “Want bij ons in Tilburg hebben we ook een groep 
van 40 à 50 mensen waarbij het de instellingen niet lukt hen 
passende hulpverlening te bieden.” Ze heeft Lister onder 
andere gekozen omdat bij Lister vanuit de waarde Herstel 
gewerkt wordt. Maar ja wat is dat dan? 

Op Pad 
Ik pik haar op bij Enik recovery college op weg naar John. 
John die zeven jaar dakloos is geweest en rondzeulde in 
Utrecht met zijn boodschappenkar. In zijn boodschappenkar 
zaten al zijn waardevolle spullen. Hij had problemen met zijn 
omgeving en werd veel bekeurd. Hij sliep nooit in een 
maatschappelijke opvang, want dat vertrouwde hij niet. Hij 
zei: ‘ik red mezelf wel”. Sinds kort zit hij in een appartement. 
Hij voelt zich niet goed en heeft niks te doen. Hij denkt dat 
het door de medicatie komt en is bang dat de politie hem 
oppakt vanwege de erfenis van de dakloosheid. 
Ons volgende bezoek is Karel. Karel gaat van detentie naar 
detentie. Hij vertelt dat hij elke detentie verlaat vanuit de 
separeer. “Ze hebben dan weer van die medicatie gegeven 
die geen moer helpt. Ik ga nergens meer heen, niet naar 
nachtopvang of Leger des Heils nergens meer ze zoeken het 
maar uit. Elke keer weer dan die hulpverlener en dan weer 
die hulpverlener. Weer het hele verhaal vertellen steeds maar 
weer hetzelfde verhaal.” We hebben letterlijk de deur voor 
hem opengezet. Wat betekent dat? We hebben hem een 



sleutel gegeven van een woning en gezegd ga maar kijken 
wat je ervan vindt? Hij zit er nu een maand en heeft zelf 
besloten dat hij een proefcontract ondertekent. Als we 
binnenkwamen zit hij samen met zijn zus op de bank. 
Ons volgende bezoek is Pim. Pim heeft 7 jaar in een gesloten 
instelling gezeten. Kort gezegd waren hij en die instelling 
elkaar beu, wat weer leidde tot allerlei escalaties. Met de 
nodige inspanning van veel betrokken partijen zit hij nu in 
een krakerswoning en zijn we samen bezig om spullen te 
regelen en over hoe hij het wil hebben. We komen aan en hij 
begroet ons vriendelijk. Hij vertelt geanimeerd over wat hij 
gegeten heeft en wat hij zelf gemaakt heeft. 

Herstel? 
Op de fiets terug vraagt mijn gezelschap aan mij wat ik versta 
onder Herstel? Jeetje, ik weet het eigenlijk niet zo goed, zeg 
ik. Ik ben zoekende. Ik vind het eigenlijk een rotwoord en 
weet niet zo goed waarom. Ik vind het mooier dat zij vertelde 
dat bij hun instelling niet meer gesepareerd wordt, 
voorkomend vanuit de waarde “we willen mensen geen 
schade berokkenen”. Ik vind dat veel pakkender dan het 
woord herstel. “Goh”, zegt ze, “jij bent de eerste die zegt dat 
je zoekende bent”. 
We kletsen verder en ze vertelt dat ze in Limburg de 
mountaintrail van 100 km heeft gelopen. Ze was kapot en had 
last van blaren. Ze bedankt me voor de twee dagen en 
zeggen elkaar dat we contact houden. 
Op weg naar huis blijft het woord Herstel me bezighouden. Ik 
denk aan de blaren die ze had. Blaren verdwijnen weer en 
normaal is dat een natuurlijk proces en je huid herstelt. Of het 
herstelt op een andere manier en dan kan het een gevoelige 
plek blijven. Zo kan ik maar blijven door mijmeren over dit 
proces. Waar eindigt dit proces? En wie ben ik om te bepalen 
of zicht te hebben op iemands herstel. Mag ik wel bepalen 
wat het woord betekent? Bepaalt niet diegene zelf zijn eigen 
definitie over wat herstel is en wat het voor hem betekent? 
Bepaalt de groep van 50 mensen in Utrecht of Tilburg of 
elders niet zelf wat herstel voor eenieder betekent? Wie 



bepaalt wanneer je hersteld bent? Is John, Pim of Karel nu 
hersteld? Of is ons systeem wel hersteld? Zorgen wij er met 
onze vastgelegde betekenissen niet voor dat deze mensen 
klem komen te zitten en blaren krijgen? En wat doet dat met 
hun identiteit? 
Harry Gras is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij het FIT 
team Lister. FIT wil met praktische en persoonlijke hulp een 
oplossing zijn voor zowel zorgverlamming vanuit de 
hulpverleners als de zorgmijding vanuit cliënten. Harry is zich 
ervan bewust dat hij misschien voor twee procent invloed 
heeft op iemands leven. Maar hij wil alles uit de kast halen 
om de verbinding aan te gaan en zijn medemensen een 
duwtje in de rug te geven, zodat die weer hun eigen route 
kunnen volgen. 



MOEDIGE COWBOYS. 
Eind maart wordt hij aangemeld bij het FIT team. De 
aanmelding komt via een groot ronde-tafeloverleg. Er worden 
de prachtigste namen verzonnen voor deze 
rondetafeloverleggen over mensen die de zorg mijden of 
waar de instellingen geen raad mee weten. Namen zoals de 
top 600, Top X, Casusoverleg multi problem en ga zo maar 
door. Ik krijg altijd allerlei pokemeon-achtige associaties bij 
zulke benamingen. Al is zo’n overleg natuurlijk van het 
grootste belang om de samenwerking aan te gaan met de 
verschillende ketenpartners, om de desbetreffende met de X-
factor een duwtje in de goede richting te geven. 
Ik noem de persoon in deze column Karel. Karel ontmoetten 
we in eerste instantie via beeldbellen. Karel is een man van 
40 en hij ziet er verzorgd uit. De behandelaar stelt ons voor 
en Karel zegt meteen op een stevige assertieve manier: 
‘Ik heb tien minuten zitten wachten op jullie beeldbellen, ik 
heb geen begeleiding nodig, ik wil een eigen plek, jullie 
hoeven niet te komen, ik wil alleen telefonisch contact, ik heb 
het druk op mijn werk, ik werk dag en nacht en ik heb maar 
10 minuten de tijd.’ 
Na wat aandringen van mijn collega gaat hij toch overstag. 
We mogen langskomen op zijn werk. 
Maar voordat we op bezoek gaan, krijgen we een mailtje van 
de behandelaar. Karel heeft haar in een boze bui opgebeld 
en gezegd dat hij echt geen begeleiding nodig heeft. Ze 
vindt het daarom niet verstandig dat we langsgaan. We bellen 
hem toch, maar hij neemt niet op. 
Lotte en ik kijken elkaar aan. Even later zitten we op de fiets. 
Even wat anders. Onlangs kregen we van een hoge pief van 
een andere instelling te horen dat wij een soort ‘cowboys’ 



zijn. Nu kunnen wij als FIT-medewerkers dit als een sneer 
opvatten, of als een compliment. Wij zijn van mening dat wij 
het in dit geval positief heretiketteren. Want wij weten als 
geen ander dat bemoeizorg assertieve zorg is, met als doel 
de persoon te ontmoeten. De eerste vijf minuten zijn daarbij 
essentieel. 
In het geval van Karel was dit ook het geval. We sprongen 
van ons paard, knoopten de teugels vast aan de paal van de 
saloon (zijn werkplek). Nog voordat we door de klapdeuren 
naar binnen konden gaan, stormde er een persoon naar 
buiten (dit bleek achteraf zijn baas). Zijn ogen keken ons strak 
aan en straalden vijandigheid uit. Als goed getrainde 
cowboys deden we een stapje achteruit, waardoor er genoeg 
tussenruimte tussen ons ontstond. 
Baas (vijandig, snel en heftig pratend): “Wat moeten jullie, wat 
komen jullie doen, geef die jongen een huis, zijn jullie de 
zoveelste die geen reet doen? Geef die jongen een huis! Hij 
moet hard aangepakt worden. Ik heb net weer ruzie gehad 
met hem. Hij doet de meest domme dingen. Geef hem een 
huis, dat is er wat moet gebeuren!” 
Als echte cowboys herhaalden we op dezelfde toon, alleen 
iets minder fel, letterlijk wat de baas zei. 
Baas: (roept op luide toon) “Ja.” 
Zo, de eerste ja hebben we te pakken, dat pistool zit gelukkig 
weer in zijn holster. 
Karel komt door de klapdeuren. Hij begint meteen te 
schieten: “jullie zijn te laat!” 
We kijken hem aan en er valt een stilte. Ik denk: Harry, hou je 
mond. “Nou, laten we maar een stukje wandelen”, zegt Karel. 
Karel is alleen maar aan het schieten, aan het mopperen, aan 
het afgeven op de rotmaatschappij en dat ze niet moeten 
denken dat hij het niet kan. 
Karel: “Ik ben een man van 40, ik heb niemand nodig en 
zeker jullie niet. Ik red mezelf wel.” Zo lopen we door een 
tirade van een minuut of tien. Dan voelt het of hij 
schoongepraat is en zijn ziejewelisme vermindert. Het 
ziejewelisme wordt gekenmerkt door zinnen als: ‘Zie je wel, 
iedereen is tegen me’, ‘Zie je wel, ze moeten altijd mij 



hebben’, ‘Zie je wel, ik kan nooit wat goeds doen’. Terwijl mijn 
collega nog met Karel aan het praten is, loop ik iets achter 
hem. Hij heeft een bijzondere manier van lopen. Iets 
wijdbeens, hij heeft stevige benen. 
Ik zeg tegen hem: “Je hebt zeker op voetbal gezeten, je hebt 
voetbalbenen.” 
Het klopt, en het ijs lijkt meteen gebroken. Hij begint te 
vertellen dat de drank zijn grootse vijand is en ervoor zorgt 
dat zijn handrem er niet meer is. Dat de sterke drank hem in 
allerlei avonturen brengt waar hij zelf, zijn ouders en zijn 
omgeving niet blij mee zijn. Naast dat de alcohol als 
spraakwater dient kan het hem agressief maken, dan wordt 
het zwart voor zijn ogen. 
Hij moet nu toch wat. Karel: “Ik ben 40, de oudste van het 
gezin, dit kan toch niet zo doorgaan, ik moet toch wat.” Dit 
zou kunnen betekenen dat hij hulp wil aanvaarden, maar 
natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Het lijkt een pruttelende motor 
die langzaam op gang komt. 
Nu, een half jaar later, is de motor gaan draaien. Hij heeft 
weer hoop en door zijn eigen veerkracht is hij gestopt met de 
alcohol en heeft hij andere levenselixers. Hij is zijn leven 
weer vorm aan het geven. Toch ontloopt hij de erfenis van 
zijn verleden niet en accepteert hij als een volwassene wat hij 
heeft gedaan. 
Dit is begonnen toen we op ons paard sprongen, ondanks 
dat hij niet wilde dat we zouden komen. Dat we naar hem toe 
kwamen, lokte automatisch actie uit. Die actie zorgde ervoor 
dat we interactie kregen met zijn baas en met hem. 
Wij geloven in het onbewuste. We zijn gekomen en dat 
betekent dat we ons niet hebben laten weerhouden door 
derden. Indirect is dat een compliment aan hem. Hij is de 
moeite waard en niet meer alleen op de wereld. Hij had zich 
kunnen terugtrekken in zijn eigen wereld. Het is kenmerkend 
in de communicatie met Karel dat we te horen krijgen dat hij 
niemand nodig heeft. Ik heb niemand meer, ik heb alleen de 
drank nog, alle mensen zijn slecht en ik wil er niks mee te 
maken hebben, ze hebben me genoeg aangedaan, ik 
vertrouw niemand meer. In die interactie hebben we hem 



indirecte complimenten gegeven, zoals over voetbalbenen, 
daar waar hij goed in is. We hebben ons niet laten verleiden 
om mee te gaan in zijn klachtenrepertoire. We zijn in het 
eerste contact niet met hem gaan reflecteren over hoe het 
zover is gekomen. Want dan hadden we hem mogelijk weer 
hetzelfde opgeheven vingertje gegeven en hij weet als geen 
ander dat dat niet helpt. 
We zijn blij dat we het hulpverleningsproces direct kunnen 
beïnvloeden door op ons paard te springen. We geloven dat 
we Karel daarmee wat hoop hebben kunnen geven, zodat hij 
nu zijn eigen hulpbronnen weer kan aanboren. 
‘Hoop is voor de geest wat zuurstof is voor de longen.’ 



TRAKTEREN! 

Schenk ook eens een uitgestelde koffie! 
Als sympathieke klant trakteer je iemand niet alleen op een 
drankje of maaltijd, maar ook op een warme glimlach. 
‘Aangename kennismaking! Wij zijn Enchanté, het netwerk 
van handelaars die allerhande kleine diensten aanbieden aan 
wie hier nood aan heeft. Wij geloven dat kleine gebaren een 
groot verschil kunnen maken. Is het voor jou geen evidentie 
om een eens goed kop koffie te drinken? Laat je graag je 
rugzak even achter? Of heb je nood aan een plek om uit te 
rusten en een babbeltje te slaan. Wees welkom bij ons.’ 
Bovenstaande komt uit de gids van Enchanté uit Gent. Het 
netwerk van Hartelijke handelaars. 
Nog zo iets geweldigs staat in de Gids ’Met weinig geld leven 
in Gent’. Gids in welzijn. Op bladzijde 35 staat de Torekes- 
Samenlevingsopbouw. Speciaal voor de buurtbewoners van 
de wijk Rabot-Blaisantvest, extra aandacht voor kwetsbare 
groepen. De Torekes is een lokale munt van de wijk Rabot- 
Blaisantvest. Als je je inzet voor de wijk (bijvoorbeeld door 
onderhoud van groene ruimtes, een geveltuin plaatsen, als 
vrijwilligerswerk in een wijkorganisatie of een affiche 
ophangen voor een buurtactiviteit) verdien je Torekes. Die 
munten kun je in de wijk terug uitgeven aan voeding, tickets 
voor bus of cinema, spaarlamp of de fietsenmaker. 
Mijn column begint een beetje gek en dat is nou juist de 
bedoeling. Ik geef al ruim tien jaar training in Gent over 
bemoeizorg. In België noemen ze dat vorming krijgen in 

https://enchantevzw.be/nl
https://www.metweiniggeld.be/
https://www.metweiniggeld.be/


aanklampende zorg. Ik ben verliefd geworden op die stad en 
met name op hoe ze de samenlevingsopbouw en de 
bestrijding van de armoede ter hand nemen. De twee 
voorbeelden die ik beschrijf zijn er maar een paar van het 
palet dat ze bieden aan mensen en dat ze juist niet exclusief 
willen maken. Ze gaan ervan uit dat mensen er gewoon bij 
horen. Ze hebben al jarenlang ervaring met mensen die met 
weinig geld leven of met mensen die een leefloon krijgen in 
plaats van een daklozenuitkering. 

Licht op armoede 
17 oktober was het weer de dag van armoede. Ik vind dat we 
armoede met alle macht dienen te bestrijden, omdat het 
gewoon moet. De Armoedecoalitie Utrecht doet al heel veel. 
Maar, zoals Rob schellekens, Consulent bij stadgeldbeheer, 
treffend omschrijft in het artikel, “Armoede; een gebrek aan 
wil en beleid?”, als we geen oog hebben voor de praktische 
problemen is armoede lastiger te ondersteunen. Eigenlijk 
hoort het bij de geestelijk opvoeding om mensen ervan te 
doordringen wat het betekent om in armoede te leven. Net 
zoals er lichamelijke opvoeding wordt gegeven op de 
scholen. En dan niet alleen op scholen. Ook in opleidingen 
voor de GGz en maatschappelijke welzijn moet er aandacht 
komen voor armoede. 
De verhalen in het boekje ‘Licht op Armoede’ van tien jaar 
armoedecoalitie zouden dan ook verplichte kost moeten 
worden. Maar het gaat niet alleen om de schrijnende 
gevallen die we dienen te ondersteunen. We moeten ook 
leren van de kracht van mensen die de veerkracht hebben 
om het heft weer in eigen hand nemen om uit de misère te 
komen. 
  

Niet voor te stellen 



Zelf probeer ik me wel eens voor te stellen hoe het is om in 
armoede te leven, om rond te moeten komen met 50 euro. 
Dat lukt me niet, hoe hard ik het ook probeer. Ik heb gewoon 
het geluk gehad dat mijn ouders niets lieten blijken van hun 
armoede. Mijn vader was paardenslager in de wijk 
Wittevrouwen in de jaren tussen 1960 en 1976. In de laatste 
jaren stond hij samen met mijn moeder in de winkel en 
verdiende hij 1 gulden per uur. De wijk verpauperde en hij 
moest helaas zijn droom opgeven. Maar ze hebben nooit wat 
laten blijken en ik heb er ook niks van gemerkt. Toch hoef je 
heus geen doctorandus te zijn om je te kunnen voorstellen 
hoeveel slapeloze nachten en discussies ze aan de 
keukentafel hebben gehad. 
Niet alleen voor mij, maar voor veel mensen is het vreselijk 
moeilijk om je armoede voor te stellen. Juist daarom is een 
ervaringsdeskundige in de armoede een schakel die een 
enorme toegevoegde waarde zou kunnen hebben. 

Iedereen hoort erbij 
Ik heb vele hulpverleners meegenomen naar Gent. Ze 
hebben daar nog veel meer prachtige initiatieven die tot doel 
hebben mensen erbij te laten horen. Doe eens inspiratie op 
en google eens. Aanloophuis Poco Loco, De Zuidpoort, 
Campus Atelier, De Moester, samenlevingsopbouw Gent, De 
Serre en nog veel meer. En het mooie van al deze 
ontmoetingsplekken is dat iedereen er zonder indicatie 
naartoe kan, zonder drempels. Het is duurzaam en activering 
op eigen tempo. 
Ik ben nu procesbegeleider bij de ‘De Serre’, samen met Ellen 
de Jans. Ik heb in het oude buurthuis aan den lijve het gevoel 
van saamhorigheid en diversiteit mogen ondervinden. Dat ligt 
in de wijk Nieuw Gent, een wijk met potentie en met 
problemen, net zoals Overvecht. Vijf partijen hebben daar de 
handen ineen geslagen om mensen het welkom-gevoel te 
geven in een pracht van een ontmoetingsplek met allerlei 
activiteiten. Daaruit spreekt het erkennen en het bekijken 
vanuit het oogpunt van armoede. Dat is iets wat over het 
algemeen in onze welvarende stad nog geen gewoon goed 
is. 



Zou dat niet de uitdaging zijn, waar we nu al mee kunnen 
beginnen om nu al mee te beginnen. Om samen en allemaal 
gezamenlijk alles in te zetten om armoede te voorkomen. 
Voor de ontwikkeling van ‘de toekomst’ en voor onze eigen 
ontwikkeling. 



INCHECKEN IN 
DE WITTE 
WERELD. 

Onze eerste Ontmoeting vond ongeveer driekwart jaar 
geleden plaats. Onder in een kelder aan de oude gracht waar 
hij af en toe zijn post binnen hengelt. Daar zit hij aan de grote 
tafel. Hij is geweldig gekleed. Kleding die op zijn lijf 
geschreven staat. Kleurrijk, te groot, en ik kan niet anders 
zeggen: het staat hem. Hij is 34 en heeft een prachtige 
getinte huid. Hij is verleid om te komen door de geurige roti 
die voor hem staat. In het gesprek ontpopt hij zich als een 
ware stand-up comedian. De snelheid en de straattaal die hij 
gebruikt zijn nauwelijks te volgen. En het mooie is dat zijn lijf 
nog sneller praat dan zijn mond. 
Hij vertelt dat hij al drie jaar onder de radar blijft en het nu wel 
wil proberen in de witte wereld. Maar hij is bang, want dan 
moet hij afstand doen van de Wittevrouwenbrug, waar hij zijn 
handel verkoopt. Hij vertelt me via de app: ‘yo, ik wil 
vierkante meters en inchecken. Ik ben 34. 1 vogel zonder 
nest. Moet niet op mijn mond let. Ik loop weg van alles’. 



Met een kleine teen voelt hij aan de witte wereld. Het is 
zwaar, zeker als je een goede zoon wil zijn voor je moeder en 
niet hebt geleerd hoe dat moet. Hij noemt dat ‘achterstand’. 
Hij heeft zijn DNA doorgegeven. Je kan helaas wel raden dat 
deze jonge jongen ook achterstaat. 
De vierkante meters heeft hij nu en hij is een klein beetje 
ingecheckt. Toch is het soms lastig te ontwarren in welke 
wereld hij zit. Als ik met hem over de opvoeding probeer te 
praten, wordt zijn wantrouwen gevoed. ‘Moet ik de deur in de 
gaten houden en ik verdwijn zo weer.’ Ik ben niet onder de 
indruk van de kracht die hij achter zijn woorden zet. Het is 
zijn manier van positioneren en inmiddels kan ik het patroon 
wel uittekenen hoe hij zich opblaast. 
Eenmaal terug op kantoor stuurt hij me de volgende mooie 
app: 
‘Kom goed Harry, ik beloof 
Ik doe echt mee best om intrigreren’ 
Ik app terug dat ik van hem hou. Waarop hij reageert: 
‘Ik wil ook wel van jou’ 

Harry Gras is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij het FIT 
team Lister. FIT wil met praktische en persoonlijke hulp een 
oplossing zijn voor zowel zorgverlamming vanuit de 
hulpverleners als de zorgmijding vanuit cliënten. Harry is zich 
ervan bewust dat hij misschien voor twee procent invloed 
heeft op iemands leven. Maar hij wil alles uit de kast halen 
om de verbinding aan te gaan en zijn medemensen een 
duwtje in de rug te geven, zodat die weer hun eigen route 
kunnen volgen. 



CONTROLEDRIFT. 
Een half jaar gelden brak mijn kies af. Er was niks meer aan te 
doen. Ik kon kiezen of ik de gewoonte wilde ontwikkelen om 
steeds met mijn tong langs de holle opening te gaan of dat ik 
een implantaat zou nemen. Ik denk dat ik in staat ben om een 
weloverwogen beslissing te nemen. Ik ben goed verzekerd 
en dus koos voor dat implantaat. Het plaatsen van zo’n 
implantaat zelf is niet moeilijk. Het is ‘gewoon’ zeven keer op 
je afspraak komen. 
Maar nu raak ik het overzicht kwijt. Ik krijg verschillende 
rekeningen en ook verschillende rekeningen niet. Wat moet 
ik uiteindelijk betalen? Wat moet ik terugvragen en wat niet? 
Welke rekeningen moet ik opsturen? Aan welke eisen moet ik 
voldoen? 
Tandenknarsend, wat ik weer kan, probeer ik wijs te worden 
uit de wirwar van regels. Ik merk boosheid. Verdomme! 
Waarom maken ze het zo ingewikkeld! Ik merk bij mezelf ook 
angst. Heb ik de rekening wel betaald? Mis ik niks? Want ik 
wil niet dat er een betalingsherinnering komt. Kortom, ik heb 
stress. 
Nou wil ik hier geen zielig verhaal over mezelf vertellen. Ik wil 
ook geen medelijden, want ik loop hierin niet vast. Ik wil 
alleen een bruggetje slaan naar de medemens die echt geen 
weg weet in onze upload-wereld. Die wereld van regeltjes en 
de juiste formulieren. 
Ik denk daarbij onder andere aan John, die twee jaar geleden 
bij ons werd aangemeld. John is een man van midden 50. Hij 
had na 30 maanden de bajes verlaten met een plastic zak. 
De aanmelding kwam alleen veel te laat binnen, waardoor 
deze meneer zich weer moest melden bij het daklozenteam. 
Dat was doodzonde, want daar gaan weer: de nachtopvang 
in. Probeer je dan maar weer staande te houden en je moet 



sowieso geluk hebben of er wel een geschikte slaapplaats is. 
Het is een route die makkelijk overgeslagen had kunnen 
worden. 
Ik denk ook aan een vader van vijf kinderen. Hij gaat 
scheiden en wordt dakloos, komt in de nachtopvang. Hij 
zoekt zelf een baan. Hij probeert alles om uit zijn netelige 
situatie te komen. Maar wat hij ook doet, hij wordt steeds 
weer teruggefloten door de regels. Ik zal u één voorbeeld 
noemen, want anders wordt deze column te lang. 
Het is maar een kleinigheidje, de autoverzekering van het 
gezin staat op zijn naam. Maar zonder dat hij het wist, was hij 
uit de verzekering gegooid. Waarom? Hij had geen idee. Je 
kan de maatschappij niet bellen, hij heeft geen laptop en niet 
de vaardigheden om te mailen. Bij navraag door de 
hulpverlening blijkt zijn verzekering gestopt omdat hij geen 
woonadres meer heeft. 
Het wegvallen van die verzekering heeft grote gevolgen, 
zeker in samenloop met andere kleine vergissingen in de 
bureaucratie. Zijn dochter heeft syndroom van down en 
omdat het formulier van het taxivervoer van de gemeente 
niet goed was ingevuld, kwam de taxi niet meer. Nu kon ze 
ook niet meer met de auto worden gebracht, omdat die niet 
meer verzekerd was. Daarnaast is zijn werk niet met 
openbaar vervoer te bereiken, dus ook dat valt weg. 
Hij verblijft in de nachtopvang. 15 kilo lichter, angstig, 
wanhopig met weinig zicht op een goede oplossing. Hij zegt 
meerdere malen ‘het hoeft voor mij niet meer’. Ondertussen 
belt zijn baas. Die vertelt dat het een prima vent is en hard 
werkt. Hij vraagt om opheldering over de situatie omdat hij 
niet begrijpt wat er allemaal aan de hand is. Ik kan het ook 
niet begrijpen en ik probeer het zijn baas duidelijk uit te 
leggen. Maar eigenlijk is hier geen touw aan vast te knopen. 
We moeten af van de term kwetsbare medemens. In deze 
maatschappij bakkeleien we overal over en dat maakt ons 
allemaal kwetsbaar. We zijn zo angstig als de pest. Dat komt 
door al die heilige regels. De controledrift is geboren uit 
wantrouwen en angst om samen iets te doen. Niemand wil de 
eerste handreiking doen. Door de controledrift en de 



verstikkende regels wordt die handreiking steeds moeilijker. 
Ook de hulpverlener raakt in een spagaat, want het is 
onmogelijk om alles te weten. Er is steeds meer hulp nodig in 
dit doolhof. 
Even terugkomend op John. Die zit nu al twee jaar goed op 
zijn plek. Hij heeft zijn eigen zelfstandige woning. Ik hoop dat 
hij altijd in zicht blijft en dat hij de weg terug naar ons weet te 
vinden, mocht hij weer ondersteuning nodig hebben. 
Ik koester wat hij zei toen we afgelopen vrijdag met het hele 
FIT-team afscheid van hem namen en we tegen hem zeiden 
dat hij er zeven nieuwe vrienden bij heeft. 
‘Ik ben thuis, wel voeten vegen als je binnenkomt.’ 



DAT KAN TOCH NIET! 
De rolstoel wil nog even terugkomen op de vorige column. 
Helaas krijg ik een andere baas. Er iets vreselijk vervelend 
gebeurt. Het noodlot heeft mijn vriend getroffen. Hij legt in 
coma in het ziekenhuis. Hij vecht voor zijn leven net nu hij 
weer hoop had en een mooie plek had gekregen. 

Dat kan toch niet. 

Begin oktober hoorde ik het nieuws. Oud-collega’s van een 
ambulant team van Altrecht vertelden dat Jomar  
(ervaringswerker) spoorloos was. Het verhaal dat de ronde 
deed was dat hij zich had ziekgemeld en niet meer was 
verschenen. De oud-collega’s waren naar zijn huis geweest 
en zagen door de brievenbus zijn mobiele telefoon liggen. 
De zaak die natuurlijk een ontgoocheling teweegbracht. De 
mens Jomar werd een zaak. De titel veranderde want Jomar 
(ervaringswerker)is een casus geworden en overgedragen 
aan de recherche. Gek? Nee zo gaat het nu eenmaal. 

Verlate reactie 

De vertraagde reactie is een bijzondere. Je hoort de 
mededeling. Het resoneert even, ‘Jezus wat erg’. Het stellen 
van vragen aan de boodschapper is de volgende zet. De 
boodschapper zegt, ‘ja dat weet ik ook niet, ik heb dit alleen 
gehoord’.  
Vervolgens vervaagt de boodschap, De boodschap is dat de 
reactie bij familie en collega’s als een bom inslaat. Niet 
vreemd als direct betrokkene blijf je achter in het ongewisse, 



in vertwijfeling, in het waarom, in het zoeken naar 
verklaringen, schuld? Kortom het spookt in het hoofd. 
De beelden van het tv-programma Spoorloos komen in mijn 
hoofd. Beelden van hereniging, verdriet, van de 
puzzelstukjes die in elkaar vallen of het niet vinden van 
antwoorden die voor eeuwig ingeparkeerd zijn bij de 
bloedverwanten. 
De verlate reactie komt bij mij naar boven als ik mezelf in een 
parkeerstand zet. De verlate reactie kan alleen tot stand 
komen als een mens ergens tussendoor tot rust kan komen. 
Want wie onderweg is, kan niet onderweg blijven. Geestelijk 
en lichamelijk zal je de accu dienen bij te laden. 
De beslommeringen van het alledaagse nemen je mee, je 
hebt geen tijd om stil te staan.  

Ik mis die gozer 

Tien jaar lang zat hij naast me in de auto. Een gozer die 
letterlijk en figuurlijk van ver komt.  Hij kent de straat, hij kent 
het psychiatrisch ziekenhuis, hij kent de gevangenis, hij kent 
zijn kwetsbaarheden en hij weet wat het kost om daar weer 
uit te komen. Ik  haalde hem altijd op in een buitenwijk van 
Utrecht. Meestal was hij iets te laat. Slaperig zat hij dan naast 
me en reden we naar Leiden. We gaven daar elke jaar een 
training. Als ervaringsdeskundige hingen de cursisten aan 
zijn lippen. Zijn houding en de rust die hij uitstraalde waren 
uitnodigend.  
Zijn opmerkingen waren altijd raak. Hij doordacht wat hij zou 
gaan zeggen. Het verhaal van Jomar zou je de titel kunnen 
geven van ‘De Veerkracht’. Als hij zijn autobiografie zou gaan 
schrijven zou het lezen als een spannende roman.  
De herinneringen die we samen hebben ploppen soms op. 
De learning experience trip naar Amerika, lesgeven in België 
en de avonturen die we hebben beleefd bij het ambulante 
team. De liefde voor de mensen die hij  ondersteunde. 

En dan rij ik in 2020 wederom naar Leiden. Ik hoef niet naar 
een buitenwijk van Utrecht. Ik hoef niet even te wachten. Hij 



zit niet slaperig naast me. Nee helemaal niks, alleen in mijn 
hoofd ploppen de gedachten op en denk ik ‘dat kan toch 
niet’. 
Hij had altijd wat mysterieus, iets ondoorgrondelijks, en nu is 
hij weg en spookt hij soms rond in mijn hoofd. Hij is er wel en 
hij is weg. Dat onbestemde en het niet weten is lastig te 
verdragen. Je haalt de gekste dingen in je hoofd. Vanaf 
Oktober is hij verschwunden, roets weg en toch is hij ergens. 
Ik vind het lastig om uit te gaan van het goede en te 
vertrouwen op zijn veerkracht.  
Hij zal deze reis hopelijk wel nodig hebben en wie ben ik dan 
om daar wat van te vinden. 
Neemt niet weg, dat ik die gozer mis. 



DE 
VERNIELZUCHTIGE 
MENS! 
Je kan het begrip zorgmijding omschrijven als 
overlevingsstrategie van mensen die permanent op de 
reservebank zitten van het leven. Bij bijna alle casuïstiek is 
kenmerkend dat deze mensen al een paar nul achterstaan 
vanaf hun geboorte. Het lukt de ouders niet om in te spelen 
op de behoeften van hun kind. Dit heeft gevolgen voor de 
ontwikkeling en is later merkbaar en voelbaar in het contact 
maken met anderen. Je voelt de vervreemding. Het is een 
patroon waarin deze mensen het gevoel hebben dat ze van 
de samenleving en haar instituties niet meer veel hoeven te 
verwachten. Het vertrouwen en geloof is weg.  

De uitdaging van ons kleinschalige team is om met passie, 
energie, plezier, veel tijd en aandacht en kleine caseload een 
gezamenlijke koers te varen, samen met betrokken 
netwerkpartners. Zo stellen we de belangen van zorg en 
veiligheid voor de betrokkenen voorop en vergroten we de 
sociale wendbaarheid. Het hulpverlenen binnen het FIT is 
een vorm van “Carte Blanche”. Geen bemoeienis, maar doen 
wat nodig is met vrijheid en eigen inzicht. De uitdaging is om 
gezamenlijk het tij te keren van zorgvermijding naar 
vertrouwen en van het onvermogen, ‘zorgverlamming’ naar 
het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen en initiatief 
te tonen. 
  



Stuk maken 
Het permanent op de reservebank zitten van de samenleving 
lijkt ons een vreselijk gevoel. Een gevoel van spijt, verdriet, 
schuld, frustratie, boosheid, vrees, schaamte, pijn, 
teleurstelling, angst en onmacht. Het zijn gevoelens die 
universeel zijn en die tot gevolg hebben dat de betrokkenen 
in de overlevingsmodus terechtkomen en hun talent 
verspillen op de straat, in de gevangenis, in de psychiatrie, in 
de verslavingszorg, en maatschappelijke opvang. Daar waar 
je eigenlijk niet wilt zijn.  

Opvallend bij alle betrokkenen die door het FIT begeleid 
worden is de destructiviteit, het afbrekende, verwoestende 
en vernielzuchtige karakter. Jezelf ‘helemaal’ kapot maken. Ik 
herken die destructiviteit wel. Soms lijkt het wel of 
destructiviteit zit ingebakken in de menselijke natuur. 

Ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling in mijn jeugd. Opleiding 
niet afmaken, fikkie steken, voetbalplaatjes stelen, ontkennen 
dat ik iets gedaan had, vechten en ga zo maar door.  
Tegelijk zie ik mijn zoon nog voor me, toen hij een jaar of 
twee was. Hij zit rustig te kleuren als hij ineens, uit het niets, 
een schaar pakt waarmee hij het kleurpotlood wil 
doorknippen. Met een verbeten gezicht zegt hij: ‘Stuk maken’. 
Of ik kijk naar mijn kleinkind van 1 jaar, die blokken op elkaar 
zet en ze vervolgens keer op keer omvergooit. Het gekke is 
dat ik er nog van geniet ook als hij onder de tafel zit en met 
houten voorwerp hard timmert op de stalen poot van de tafel. 
Hij krijgt aandacht en de crux is natuurlijk dat er geen nare 
gevolgen aan vastzitten. 
Kijk dan naar mensen die auto’s in de brand steken bij een 
feestelijke gelegenheid, zoals de nieuwjaarsviering. Waar 
komt die destructiviteit nu vandaan? Is het protest? Is het 
aandacht?  
  
Stilstaan  
Regelmatig staan we in het FIT team stil bij het fenomeen 
‘destructiviteit’. Het verbaast ons, het verwondert ons. Hoe 



komt het dat de gasten die wij bedienen zich veelvuldig op 
de rand van de afgrond brengen? Waar komt dit toch 
vandaan? Onbegrip? Het niet weten! En hoe kunnen we dit 
kantelen? 

We worden wat betreft ons onbegrip en verwondering keer 
op keer op onze wenken bediend. Een greep uit onze 
logboeken. 

“Collega`Marie-Janne wordt gebeld. Het gaat niet goed met 
hem. Ze gaat naar de 33-jarige man toe in het park. Hij ziet 
eruit als een jongen van 15, tenger. Hij is zwaar onder 
invloed, wankelend, hij kan niet meer op zijn benen staan. 
Een groep van 10 gelijkgestemden hangt als een groep 
hyena’s om hem heen. Ze willen zijn bankpas en dat hij zijn 
rekening leeghaalt om drank uit te delen.” 
“Een dame op de app die ongelooflijk tekeergaat en 
eenieder van ons vanuit het niets aanklaagt en 
naastbetrokkenen stalkt en heftige aantijgingen doet op 
sociaal media.” 
“Een 35-jarige man die een halve liter GHB naar binnen weet 
te werken en met een overdosis vernielingen aanricht bij een 
supermarkt en de ruiten ingooit bij een opvang. In het 
ziekenhuis geeft hij de verpleegkundigen handenvol werk en 
na een paar uur schuift hij de verantwoordelijkheid door naar 
anderen.” 
“Een 34-jarige man, die op een gesloten afdeling verblijft. Hij 
draait zijn dag-en-nacht-ritme om en kijkt tot in de vroege 
uurtjes films op zijn mobiele telefoon. En hij verklaart “er is 
hier toch niks te doen op de afdeling.” 
“Een 60-jarige man, die zegt dat hij al wist dat het vanaf zijn 
12e niet goed bij hem zat en daarom vele liters alcohol heeft 
ingenomen en verwacht dat anderen zijn problemen voor 
hem oplossen.” 
 “Een stel dat een pracht van een flatje krijgt en binnen een 
half jaar tijd hun ongenoegen op elk gebruiksvoorwerp 
hebben gebotvierd en doodleuk zeggen: ‘jullie wisten het 
toch.” 



“Een 30-jarige man die een woning krijgt en zijn woning 
sloopt. Gaten in deuren slaat, lichtknopjes stuk maakt en ga 
zo maar door.” 
“Een moeder die zonder blikken of blozen vertelt dat ze elke 
week met haar dochter uit stelen ging. En nu aangeeft dat 
haar dochter zo gek doet.”  

Dit zijn maar een klein aantal voorbeelden van de, zo lijkt het, 
kapotmakende mens, de slopende mens. Ze maken rommel 
die door anderen moet worden opgeruimd. In contrast 
daarmee zou het ons een goed gevoel moeten geven dat we 
iets constructiefs kunnen bijdragen aan hen en aan de 
maatschappij. Maar het voelt niet zo. We vragen ons steeds 
meer af: waar komt dit vandaan? Hebben we zoveel 
vertrouwen in de veerkracht van het lichaam dat het allemaal 
wel goed komt met het vernielzuchtige van de mens? Gaat 
het om aandacht, net zoals bij kinderen, alleen dan 
uitvergroot met consequenties? Of is het de gewoonte die ze 
hebben meegekregen?  

(Over)leven met je familie  
Het lukt een bepaalde groep ouders niet om hun kinderen 
liefde, veiligheid, steun en begrip te geven. Vaak is dit wat we 
noemen een roulerende rekening, een rekening die steeds 
weer aan een nieuwe generatie wordt gepresenteerd. 
Kinderen hebben de drang om zich met anderen te 
verbinden. Ze kunnen niet anders. Daarom ontwikkelen 
kinderen een stijl van omgang met anderen waarmee ze aan 
hun behoeften kunnen voldoen, of althans aan een deel van 
die behoeften. We leren door te imiteren en als je het nuchter 
bekijkt is dat één van de meest fundamentele sociale 
vaardigheden. Zou je het zo kunnen zien dat wat niet gelukt 
is in het verleden in de afstemming met de ouders nu is terug 
te zien en te voelen in de verbinding die deze mensen met 
ons aangaan? Is het trauma een blauwe plek, waar je nu nog 
geestelijk en lichamelijk last van hebt? Je wilt daar erkenning 
voor, want je vindt dat je recht had op een mooie jeugd. 
Alleen kun je die mooie jeugd achteraf niet meer opeisen. 



Die tijd is definitief voorbij. Wie dat niet kan accepteren en 
daar niet volwassen mee omgaat, kan alleen maar boos 
worden en anderen verwijten maken. Terwijl die anderen ook 
zo hun eigen sores hadden en hebben. Daardoor kunnen ze 
niet goed op die verwijten reageren, zodat alles nog eens 
wordt versterkt en uitvergroot.  

De Vuilnisbak 
Bemoeizorg is meer dan alleen het toeleiden naar. We 
moeten het langdurige verwerkingsproces proberen te 
begrijpen. Wanneer we hun gevoelens en gedragingen 
begrijpen zijn we beter in staat hen te ondersteunen, alleen 
daar waar het nodig is. We kunnen dan een sociale 
leefcontext creëren waarbij de angsten en nare gevoelens zo 
weinig mogelijk de kop opsteken. Maar we zouden hen ook 
moeten helpen om hun eigen erfenis van hun geschiedenis 
te accepteren. Anders blijven ze zich steeds maar weer in 
een oorlogsgebied storten.  

Wanneer je je eigen blessures, wonden en zwakke plekken 
kent, ben je beter in staat om volwassen keuzes te maken. Ga 
ik meer van hetzelfde doen of ga ik wat anders doen? Hoe 
om te gaan met het ‘mooie’ van het leven en hoe kan ik dat in 
zicht houden als het weer even moeilijk wordt? Het leren om 
een joggingbroek aan te doen, niet naar buiten te gaan, maar 
op de bank te gaan zitten en met je benen op de tafel naar 
een serie te kijken. Leren voor jezelf te koken.  

Het zijn vanzelfsprekendheden die dat voor hen niet zijn. 
Rokus Loopik en ik hadden een keer een prachtig plaatje 
gemaakt van de levenslijn. Aan de onderkant van het plaatje 
stond een vuilnisbak. Die vuilnisbak kan je ook afbeelden als 
de bagage, of de rugzak, die iemand draagt en waar 
menigeen aan gehecht is. Die bagage kan je alleen lichter 
maken als je op reis gaat in het hier en nu en nieuwe 
omstandigheden creëert. Accepteren dat je met de schade 
dient te leren leven en dat je opnieuw gekwetst en verlaten 



kan worden. De stemming van boos, van wrok, bitterheid en 
opnieuw de slachtofferrol met vernielzucht als toetje. Het 
weer leren vertrouwen, het weer leren liefhebben. Want 
zonder liefde is het leven waardeloos.  

Ontdekkingstocht 
De ontdekkingstocht waar we met het FIT mee bezig zijn, is 
hoe wij hen, die een soort privé-oorlog hebben meegemaakt, 
kunnen ondersteunen in hun herstel, terwijl het netwerk, 
weliswaar vanuit een goede intentie, veelal patroonmatig 
steeds weer hetzelfde doet. Uitstoting, opnames, agressie, 
boosheid, verdriet is dan het zoveelste wat hen overkomt. Zij 
doen niets nieuws in hun gedragingen. Het is aan ons om het 
anders te doen. Angst voor nabijheid, intimiteit, angst voor 
afhankelijkheid, verontwaardiging, wantrouwen, schuldgevoel 
en schaamte zijn een logisch gevolg van wat men heeft 
meegemaakt. 

Afstemming 
De gedachtentafel - zo kan je het noemen - gaat dan alle 
kanten op van de FIT-medewerkers. We reflecteren en 
discussiëren met elkaar om het te begrijpen en hoe we ons 
dienen te verhouden tot hen. Hoe we ons dienen te 
verhouden tot vermijding, boosheid, vernielzucht, bizar 
gedrag, misbruik van alcohol, drugs, dakloosheid, trauma’s 
zoals mishandeling en hoe kunnen we de context kantelen 
zodat diegene in zijn volwassen competente kracht komt en 
zichzelf kan geruststellen. En niet vanuit zijn trauma en 
overlevingskracht reageert, maar vanuit zijn volwassen, 
gezonde deel.  

Het voorkomen van structureel ingrijpen is een leidraad. Het 
voorkomen van ingrijpen is helaas niet altijd mogelijk. 
Gedragingen waarbij we menig keer de handen voor onze 
ogen slaan van verbijstering, verwondering en onbegrip en 
het niet weten. De gevoelens die alle kanten opgaan van 
mededogen, pijn tot onmacht. Zoekend zijn we dan naar 
verklaringen, grip en begrip. 



Vaste grond  
De bagage in die rugzak lichter maken is de uitdaging van de 
hulpverlener in de bemoeizorg. Zorgen dat we de last niet 
overnemen maar vragen of we enthousiast mee mogen op 
reis. Faciliteren en ondersteunen door middel van 
aandachtige betrokkenheid, onthaasting, geduld, je niet weg 
laten sturen. Dat is voor de FIT-medewerkers een 
ontdekkingsreis waarbij ook hoort dat we toegeven dat we 
het ‘niet weten’.  

Wat we wel weten is dat we toe willen naar de ontwikkeling 
dat men leert met zichzelf te leven en niet altijd de gevoelens 
wil wegdrukken. Dat is zelfbeschikking. Het is samen vaste 
grond onder de voeten vinden, waarin iets anders, iets moois 
wortel kan schieten en kan opbloeien. 



HET 
ONDERSTEUNING
STEAM. 

 



Ongeveer anderhalve maand geleden werd ik gevraagd door 
Anne, de vrouw van Frank Bonenkamp om mee te doen met 
team Hortus voor de Socialrun. Hortus staat voor een nieuw 
project van de organisatie van de Socialrun. Frank en Nienke 
zijn twee bezielende en gedreven directeuren van de 
Socialrun. Mijn dochter loopt nu stage bij ze en ze vertelt dat 
je geen moment kan verslappen bij hen. Ze nemen je mee in 
een flow vol ideeën. Heb je van jezelf niet zoveel intrinsieke 
motivatie, treur dan niet, ga langs en je gaat met een grote 
grijns naar huis. 
De Socialrun is een estafetteloop van 555 kilometer. Ik ga 
hier niet verder over uitweiden. Google zelf of ga bij ze langs 
op https://www.socialrun.nl. Maar pas op, het gevaar is groot 
dat je besmet wordt en er lijkt niks tegen deze infectie van de 
Socialrun te doen. 
Afijn, ik werd gebeld en moest eerst nog even nadenken en 
het bespreken met mijn vrouw Lisette. Volkomen dwaas van 
mij, want mijn onderbewuste had allang weer besloten om 
mee te doen. Dit was geloof ik de 7e keer. En volkomen 
dwaas van me dat ik het ga bespreken met Lies, want het 
socialrunvirus waaide zonder wat te zeggen over naar haar 
en je begrijpt het wel. Het antwoord was ja. 
Vrijdagavond zit je dan met z’n tweeën bij zo’n 
beeldvergadering. Pilsje bij de hand en na drie zinnen 
gebeurt het sprankelende weer. Het is niet uit te leggen. De 
twinkeling komt in onze ogen. Het lijkt tovenarij. Het is niet te 
beschrijven, dat gevoel. Je moet ervoor mee hebben gedaan. 
Eigenlijk wil ik het ook niet beschrijven. 
Dan word ik opgebeld door Sander, redacteur van het 
straatnieuws. Hij wil graag een dag meelopen met het FIT 
team van Lister. Ik op de elektrische fiets en hij op een 
gewone fiets. Het kost hem geen moeite om me bij te 
houden. ‘Goede conditie?’, vraag ik hem en hij zegt ja. Op het 
einde van de dag word ik als een magneet getrokken naar 
het kantoor van de Socialrun. Sander en ik komen binnen. En 
ja hoor Sander is verkocht. Er wordt een foto van hem 
gemaakt en hij wordt als loper ingeschreven bij het team 
Hortus. 

https://www.socialrun.nl


Waarom vraag ik het? 
Het is zondagmiddag. Het Hortus team 2 zit in het laatste 
basiskamp. Het huis van Anne en frank staat ten dienste van 
ons. De een gaat douchen en de ander doet een lekker 
geurtje op van Frank, weer een ander ligt uitgevloerd op de 
bank. Het ondersteuningsteam heeft al het eten voor ons 
klaargezet. Er hangt een uitgelaten en vrolijke sfeer. Ik pak 
mijn learning diary, ik weet ook niet waarom en vraag aan 
verschillende teamleden: “wat betekent de socialrun voor je”. 
‘Meedoen is winnen klinkt zo gemakkelijk, maar bovenal is 
het onwijs leuk. Iets positiefs in deze tijd, dit klinkt ook weer 
zo raar. Het is gewoon onwijs leuk. Ik wil bijdragen aan dit 
mooie project.’ 
‘Uhh dat ik ehh de problemen die ik bij de mensen zie, daar 
mijn best voor doe en mijn steentje wil bijdragen en bovenal 
onwijs leuk en mooie mensen ontmoet.’ 
‘Moeilijke vraag een beetje ehh, voor mij is het een soort 
tweede familie. Iedereen helpt elkaar en is er voor elkaar. 
Het is geweldig.’ 
‘De Socialrun is hartstikke sociaal, veel ouwehoeren, 
volstrekte onzin uitkramen, geluidsoverlast, schrapt dat 
social, het zijn zijn stelletje idioten bij elkaar.’  
‘Ik voel niks. Het is een weekend verspild. (lachen en duimen 
omhoog). Nee ik vind het oergezellig. Het doelmodel staat 
me aan. Ik moet me er echt in verdiepen wat het echt 
betekent. Dat is het evenwel, ik vind het jammer dat de 
samenleving zo geoptimaliseerd is, dat je als je niet in het 
plaatje past erbuiten valt. Aandacht is goed, jammer dat het 
nodig is.’ 
‘Mmh (denken) ehh, ik werk als onderwijsassistent en ik zie 
steeds vaker kinderen met mentale achterstand. Daar is 
ondersteuning voor nodig. Ze worden onder- of overvraagd 
en velen weten niet hoe daar mee om te gaan. Er is 
aandacht nodig om beter aan te sluiten en de socialrun weet 
dit heel goed uit te dragen.’ 
‘Verbinding, aandacht voor de kwetsbaren. Jaa, en een hoop 
plezier.’ 



‘Een heel sociaal gebeuren, waarbij veel aandacht is voor 
kwetsbare mensen. In een korte tijd veel aandacht voor 
kwetsbare mensen. Samenhorigheid en een doel. Socialrun 
is een prachtige organisatie. Wat leuk trouwens dat je deze 
vraag stelt en wat is dat voor boekje?’ 
De estafetteloop is nu afgelopen en het gevoel, de emotie en 
wat men heeft gecreëerd manifesteert zich nog steeds in 
mijn hoofd en in mijn lijf. Deze manifestatie staat bol van dat 
ze ten dienste staan van… Natuurlijk het goede doel. 
Het is meer dan ‘meedoen is winnen’ Als loper staat er een 
heel ondersteuningsteam achter je, voor je en naast je. Er 
ontbreekt je aan niks. Bij elke aankomst bij een basiskamp 
staat alles klaar. De tenten, het eten. Alles staat ten dienste 
van…… 
Een woord wat niet meer zoveel wordt gebruikt is het woord 
dienstbaarheid. Dienstbaarheid is het werken in het belang 
van iemand anders. En al het gewauwel dat het 
ondergeschikt klinkt, of slaafs, veeg ik aan de kant. Juist niet, 
het is een persoonlijke waarde waarbij je jezelf niet 
veronachtzaamt. 
Dat is het! Het ondersteuningsteam stond ruim twee dagen 
ten dienste van… dat wij als lopers onze gang konden gaan 
en geen moment konden verflauwen. Elk team van de 
socialrun heeft een ondersteuningsteam, anders kan een 
team niet functioneren. 
Terwijl ik dit zit op te schrijven, ben ik aan het mijmeren. Hoe 
zou het zijn als elke organisatie/ team zo’n 
ondersteuningsteam zou hebben? Een ondersteuningsteam 
dat achter je staat en aanvoelt wat je nodig hebt. Wauw!! Stel 
je voor, wat een energie, emotie en creativiteit zou er 
vrijkomen. Ongetwijfeld komen er dan beelden, gedachten, 
overtuigingen vrij die van dromen en verlangens een 
werkelijkheid maken. De organisatie van de socialrun zegt 
hier dan ook over in hun website dat allen letterlijk en 
figuurlijk in beweging moeten komen om tot een inclusieve 
maatschappij te komen. 



Ik zou elke organisatie zo’n ondersteuningsteam gunnen. Is 
dat het Socialrun gevoel? 
Ervaar het zelf en doe mee.  

 



HIJ ROLT GEWOON 
DOOR. 
De aanmelding van deze bijzondere man was in de eerste 
Lock down. De gemeente vroeg het FIT om extra 
ondersteuning voor een aantal mensen om ze te ontmoeten 
en te helpen hen van straat af te halen. 
De eerste ontmoeting met deze mooie markante man van 
achter in de 50 was verre van ideaal. 
In een hoekje lag hij daar, in de foetushouding in zijn eigen 
urine. Opvallend was zijn zwartgallige verwijtende, bijtende 
humor. Normaal gedrag in deze bizarre omstandigheid. In 
een iets te kleine ruimte vulde hij samen met de politie zijn 
plastic zakken. Samen gingen we naar buiten. Zijn benen 
vertelden in een langzame tred dat er meer aan de hand was 
en dat het vuurwater grondig zijn werk doet. Uiteindelijk 
belandden we op het bankje voor het politiebureau wat toch 
zo’n dikke 75 meter is van de voordeur. Met de nodige 
gezonde argwaan benaderde hij mij. Zijn licht geaffecteerde 
toon en zijn prikkende vorm van praten maakte dat het eerste 
gesprek een waar genot werd. Zijn partner, de Russische 
brandewijn, deed gezellig mee. Hij zei: ‘jullie kunnen me toch 
nooit vinden, want ik ken elk steegje in Utrecht’. “Wedden” 
zei ik. .“Als ik win krijg je van mij een rolstoel”. Zijn benen 
vertelden mij dat ik een grote kans zou maken om te winnen 
en via marktplaats had mijn collega al een rolstoel op de kop 
getikt. 
De volgende dag zat hij daar nog op het bankje met zijn 
partner vuurwater. De rolstoel kwam hij naar hem toe en het 
was liefde op het eerste gezicht. Een betere vriend had hij op 
dat moment niet kunnen wensen. 



De rolstoel zei tegen hem: “luister je kan me gebruiken als 
rijdende zitplaats, 
boodschappen met me doen en je kan op me leunen door 
achter me te lopen”. De rollen waren meteen duidelijk. 
De stoel met wielen is bezig om een bijzondere weg af te 
leggen. Dikke vrienden zijn het geworden. De rolstoel dacht 
steeds: ‘ik wil niet door slechte wijken rollen, het is niet veilig 
en vreemde mensen nemen me mee’. In zo’n wijk verbleef 
mijn vriend een tijd en gek ik voelde me veilig en behaaglijk 
onder de trap in een portiek van een flat. De rolstoel dacht 
dat de mensen in die wijk niet deugden omdat ze uit een 
ander land kwamen.  

Tot mijn verbazing zei de rolstoel tegen hem : ‘ze begroeten 
me zelfs vriendelijk’. Sindsdien rol ik gewoon door. Ik ben 
overal geweest, in Houten, in een groot gebouw midden in 
de stad, ik word ook nog weleens opgehaald met een busje 
en dan vergeten ze me weer een dag en sta ik een hoekje bij 
de politie. 
Het grappige is dat ik altijd word opgehaald. De laatste tijd 
rolt mijn vriend me minder. Ik sta ook wat langer stil, zijn 
benen krijgen wat meer rust. Mijn vriend hoopt dat hij een 
vaste stek krijgt. Jullie mogen wel weten ik ben best wel moe 
van al dat gerol en zijn benen vertelden me dat ze hopen dat 
zijn baas luistert naar zijn benen. 



HOE IS HET NU MET 
PAUL? 
Woensdag 4 augustus 2021 fiets ik op mijn snelle fiets naar 
mijn werk. De avond daarvoor kreeg ik via WhatsApp van 
Rokus het huurcontact van Paul. Ik lees het contract. Er staat 
linksboven Camelot en in het midden staat 
huurovereenkomst Sorbonnelaan. Aan de onderkant, 31 
pagina’s, 22:28. 
Ik moest denken aan een paar maanden geleden, toen ik 
Paul ophaalde met mijn Citroen C1 bij Hotel Flipper in de 
Rivierenbuurt van zijn Amsterdam.  
Ik hoor hem nog aan één stuk kakelen. We gingen naar 
Amersfoort, vanwege de zogenaamde regiobinding, zijn 
laatste adres was in Baarn. 
Ik had van tevoren al contact gehad met een medewerker 
van de daklozenopvang van de instelling Kwintes. Om een 
lang verhaal kort te maken, het was niet mogelijk om vanuit 
Amersfoort de nodige papieren voor hem te regelen. Het kon 
alleen als hij alle nachten in de daklozenopvang zou 
verblijven. Onderhandelen over 1 of 2 nachten per week was 
niet mogelijk. Ik hoor het hem nog zeggen: “Harry dat ga ik 
niet redden, tussen al die mensen in de opvang. Ik heb nooit 
gebruik gemaakt in al die jaren van enige opvang”. Let’s get 
the hell out of here, zeg ik. We zijn een portie kibbeling gaan 
eten op het station van Amersfoort. 

Ik kom op mijn werk en draai het huurcontract uit en doe het 
in een grote Lister-envelop. Woensdagmiddag arriveer ik bij 
Justitieel Complex Zaanstad. Voor de deur staat een prachtig 
omgebouwd autootje waar je alle soorten koffie kan krijgen. 



Voordat ik naar binnen ga koop ik een cappuccino. In de 
vitrine heeft hij een paar bekers staan met de volgende tekst 
erop.  Koffie in de Bajes en op de andere kant Zuivere koffie. 
Ik denk ik koop die beker voor als hij jarig is, op 8 augustus.  
Later denk ik nee dat doe ik niet, ik bewaar de beker als 
aandenken voor hem als hij op 6 september vrijkomt. 

Ik ga het complex binnen en een vriendelijke vrouw vertelt 
dat het wel even kan duren voordat hij in de bezoek kamer 
kan komen, omdat hij aan het sporten is. Ik knik. 
In de bezoek kamer is hij er al naar een paar minuten.  
“Ik was aan het sporten en ik hoorde dat je er was en ben 
gelijk gekomen”. Hij laat zijn spierballen zien. Ik doe hetzelfde 
met mijn dunne armpjes. 
Niet best Harry, zegt hij en we beginnen te lachen. 
We praten over hoe het is en de gespreksonderwerpen gaan 
als vanzelf de richting op die, hij wil. 

-Harry, het is een verademing dat ik nu op een andere 
afdeling zit. Het is toch niet normaal dat ze mij bij de top 6oo 
hebben neergezet. Ik was samen met nog iemand de enige 
blanke. Driekwart was Marokkaan en de rest Antilliaan. Ik heb 
daar een vervelende tijd gehad. Ik zat tussen de zware 
criminelen. Dat klopt toch niet en ik weet nog steeds niet 
waarvoor de overige 90 dagen zijn waar ik voor moest zitten. 
Die andere 70 dagen begrijp ik, want dat was omdat ik de 
taakstraf niet heb uitgevoerd. Ook van de advocaat heb ik 
niks meer gehoord, die zal het ook niet weten of ze is te druk. 
Je zal me wel voor gek verklaren, maar ik weet het zeker het 
heeft te maken met het Bureau. 

-Paul hoe is dat nu voor je om te merken dat er een club 
mensen druk voor jouw bezig is? 

-Weet je Harry, (hij pakt zijn stoel en gaat naast het 
coronascherm zitten er zit nu niks meer tussen ons), niemand 
heeft me tot nu toe gevraagd van Paul hoe is dat nu voor 
jou’? Je mag best weten dat ik soms bang ben. Natuurlijk 



waardeer ik wat jullie voor me doen en ik ga er ook voor. Ik 
weet niet wat ik zou hebben gedaan als ik Marnix niet was 
tegengekomen en niet hier terecht was gekomen. Ik denk dat 
ik gewoon in Amsterdam was gebleven. 

Hij wordt emotioneel. 
  
-Echt, ik waardeer het en ga er ook voor. Echt. Ik wil niemand 
teleurstellen. Het spookt soms in mijn hoofd, over hoe het 
daar gaat worden en stel dat het allemaal niet lukt. Nou ja, ik 
kan zo een paar keer op en neer met de trein.  

Het onderwerp verspringt.  

-Harry ik weet niet of ik ooit weer wat zal gebruiken. 
Natuurlijk ga ik niet doen wat ik Amsterdam heb gedaan. Ik 
heb nu een jongen bij me zitten. Best wel een aardige gozer. 
Hij zit gewoon te basen op cel. Zijn 64-jarige moeder naait 
dat spul gewoon in zijn trainingsbroek. Ik heb tegen hem 
gezegd dat er geen volgende keer komt anders meld ik het 
bij de bewaarders. Natuurlijk krijg ik lichamelijke sensaties als 
hij aan het gebruiken is. Ik ga het niet doen, want je wordt er 
stapelgek van en dan in de nacht bed in, bed uit en dat gaat 
maar door. Nee Harry, dat ga ik niet doen en geloof me, je 
kan er alleen maar over meepraten als je het zelf hebt 
ervaren hoe het werkt met verslaving. Al die hulpverleners 
kunnen zich daar geen voorstelling bij maken. Echt niet. Want 
er is niemand die achter je staat met een pistool, die zegt je 
moet nu gebruiken, het zit allemaal in je hoofd. De gebruiker 
weet het zelf en geloof me, ik kan binnen een paar seconden 
zien of iemand een echte gebruiker is of is geweest. 

Ik vraag hem aan het eind van het gesprek: ‘Zou je nog wat 
woorden willen schrijven in mijn Learning Diary aan de 
mensen die jou een kaartje hebben gestuurd en op die 
manier jou een hart onder de riem hebben willen steken’? 

‘Wat moet ik dan schrijven?’ 



Ik kijk hem alleen maar aan en hij begint te schrijven. 
  

  
  
Op de terug weg bel ik Rokus en vertel ik hem het hele 
verhaal.  

Ja, Harry, kiezen voor een leven dat lijkt op dat van jou en mij 
is het moeilijkste dat er is. Het is heftig om dakloos-af te 
worden. 



HOMA. 
Cultuur, religie, demonen, Gucci en identiteit 
Deze potente jonge Roma man is nog geen 22. In zijn korte 
leven heeft hij al veel meegemaakt en cultureel gezien vertelt 
de familie  
ons, wat voor hen goed voelt. Er zijn veel gesprekken met de 
koningin en koning van het gezin aan de huiskamertafel. Het 
voelt goed voor hun en ze hebben de deur opengezet voor 
ons. Tijdens deze gesprekken gebeurt er van alles om je 
heen. Op het immense tv-scherm staan altijd de mooiste 
Bijbelse spreuken. Het geloof, het goede (God) en het kwade 
(de duivel) zijn in betrekking tot het gedrag van hun zoon 
gespreksonderwerpen. 
De laatste keer ging het te ver met hun zoon, vanuit de 
slaapkamer hoorde ze geluiden die nog erger waren dan de 
Exorcist en de duivel had hun aangevallen. Hij moest tot 
bezinning komen elders. Later belt hun zoon ons vanuit een 
andere setting op en vraagt of wij zijn pak en zijn Gucci shirt 
willen meenemen. 'Het Gucci shirt heb ik weggegooid, ik wist 
vanaf het begin af aan dat er demonen in zaten', zegt de 
moeder. Moeder vertelt dat ze, in de jaren dat ze elders heeft 
vertoefd, veel geleerd heeft over psychoses en het 'echte'. 
Het geloof dat is de waarheid. 
Tijdens de coronaperiode kregen we deze jongeman bij het 
FIT. Hij werd ons aangereikt door de gemeente. Hij mocht 
vanwege allerlei gevaarrisico’ s niet op straat verblijven. De 
manier hoe hij doet en zich presenteert, maakt dat wij de 
werkhypothese hebben dat hij weleens zou kunnen stoeien 
met zijn identiteit. Wetende dat een hypothese nooit klopt, 
tenzij je de hypothese checkt bij diegene. En als die dan ja 
zegt dan klopt de hypothese.  



Zittende aan huiskamertafel bespreek ik met zijn ouders het 
gespreksonderwerp, homoseksualiteit. 
Omdat het contact goed voelt durf ik de vraag te stellen: 
“hebben jullie ook Homas”? Ze beginnen beiden te lachen. 
Vader kijkt me daarna verwonderd aan. Moeder zegt, ‘ze 
zullen er best wel zijn, maar niet bij ons. 



KAPOT MAKEN. 
Reservebank 

Je kan het begrip zorgmijding omschrijven als 
overlevingsstrategie van mensen die permanent op de 
reservebank zitten van het leven. Bij bijna alle casuïstiek is 
kenmerkend dat deze mensen al een paar nul achterstaan 
vanaf hun geboorte. Het lukt de ouders niet om niet in te 
spelen op de behoefte van hun kind. Dit heeft gevolgen voor 
de ontwikkeling en later merkbaar en voelbaar in het contact 
maken met anderen. De vervreemding voel je en is merkbaar 
in het contact. Het is een patroon waarin deze mensen het 
gevoel hebben dat ze van de samenleving en haar instituties 
niet meer veel hoeven te verwachten. Het vertrouwen en 
geloof is weg.  
De uitdaging van dit kleinschalig team is om met passie, 
energie, plezier, veel tijd en aandacht en kleine caseload een 
gezamenlijke koers te varen samen met betrokken 
netwerkpartners. De belangen van zorg en veiligheid voor de 
betrokkenen voorop te stellen en de sociale wendbaarheid te 
vergroten. Het hulpverlenen binnen het FIT is een vorm van 
“Carte Blanche”. Geen bemoeienis, maar doen wat nodig is 
met vrijheid en eigen inzicht.  De uitdaging is om gezamenlijk 
het tij te keren van zorgvermijding naar vertrouwen en van 
het onvermogen, ‘zorgverlamming’ naar het vermogen van 
verantwoordelijkheid om initiatief te tonen en te nemen. Het 
permanent op de reservebank zitten van de samenleving lijkt 
ons een vreselijk gevoel. Een gevoel van spijt, verdriet, 
schuld, frustratie, boosheid, vrees, schaamte, pijn, 
teleurstelling, angst en onmacht. Gevoelens die universeel 
zijn en dat tot gevolg heeft dat betrokkene in een 
overlevingsmodus komt en hun talent verspillen op de straat, 



in de gevangenis, in de psychiatrie, in de verslavingszorg, en 
maatschappelijke opvang. Daar waar je eigenlijk niet wilt zijn.  
Opvallend bij alle betrokkenen die door het FIT begeleid 
worden is de destructiviteit, het afbrekende, verwoestende 
en vernielzuchtige karakter. Jezelf ‘helemaal’ kapot maken. 
Als ik kijk naar mijn ontwikkeling in mijn jeugd lijkt het wel of 
de destructiviteit ingebakken zit in de menselijke natuur. 
Opleiding niet afmaken, fikkie steken, voetbalplaatjes stelen, 
ontkennen dat ik iets gedaan had, vechten en ga zo maar 
door.  
Of auto’s in de brand steken bij een feestelijke gelegenheid 
zoals de nieuwjaarsviering. Waar komt die destructiviteit nu 
vandaan? Is het protest? Is het aandacht?  
Mijn zoon bijvoorbeeld toen hij een jaar of twee was en rustig 
aan het kleuren is en opeens van het niets een schaar pakt 
en het kleurpotlood wil doorknippen en met een verbeten 
gezicht zegt, ‘stuk maken’. Of mijn kleinkind van 1 jaar die 
blokken op elkaar zet en ze vervolgens keer op keer 
omvergooit. Het gekke is dat ik er nog van geniet ook als hij 
onder de tafel zit en met houten voorwerp hard timmert op 
de stalen poot van de tafel. Hij krijgt aandacht en de crux is 
natuurlijk dat er geen nare gevolgen aan vastzitten.  
Stilstaan  
Regelmatig staan we in het FIT team stil bij het fenomeen 
‘destructiviteit’. Het verbaast ons, het verwondert ons. Hoe 
komt het dat de gasten die wij bedienen zich veelvuldig op 
de rand van de afgrond brengen? Waar komt dit nu vandaan? 
Onbegrip? Het niet weten! En hoe kunnen we dit nu 
kantelen? 
We worden op ons onbegrip en verwondering keer op keer 
op onze wenken bediend. 
“Collega `Marie- Janne wordt gebeld. Het gaat niet goed met 
hem. Ze gaat naar de 33-jarige man toe in het park. Hij ziet 
eruit als een jongen van 15, tenger. Hij is zwaar onder 
invloed, wankelend, hij kan niet meer op zijn benen staan. 
Een groep van 10 gelijkgestemden hangt als een groep 
hyena’s om hem heen. Ze willen zijn bankpas en dat hij zijn 
rekening leeghaalt om drank uit te delen” 



“Een dame op de app die ongelooflijk tekeergaat en 
eenieder voor ons vanuit het niets aanklaagt en 
naastbetrokkenen stalkt en heftige aantijgingen doet op 
sociaal media” 
“Een 35-jarige man die aankondigt een halve liter GHB naar 
binnen te werken en met een overdosis vernielingen aanricht 
bij een supermarkt en de ruiten ingooit bij een opvang. In het 
ziekenhuis de verpleegkundigen handvol werk geeft en na 
een paar uur zijn verantwoording doorschuift naar anderen”. 
“Een 34-jarige man, die op een gesloten afdeling verblijft. Hij 
draait zijn dag en nacht ritme om en kijkt tot in de vroege 
uurtjes films op zijn mobiele telefoon. En verklaart “er is hier 
toch niks te doen op de afdeling”. 
“Een 60-jarige man, die zegt dat hij al wist dat het vanaf zijn 
12 e niet goed bij hem zat en daarom vele liters alcohol heeft 
ingelust en verwacht dat anderen zijn problemen voor hem 
oplossen”. 
 “Een stel dat een pracht van een flatje krijgt en binnen een 
half jaar tijd hun ongenoegen op elk gebruiksvoorwerp 
hebben gebotviert en doodleuk zeggen: ‘jullie wisten het 
toch”. 
“Een 30-jarige man die een woning krijgt en zijn woning 
sloopt. Gaten in deuren slaat, lichtknopjes stuk maakt en ga 
zo maar door”. 
“Een moeder die zonder blikken of blozen vertelt dat ze elke 
week met haar dochter uit ging stelen. En nu aangeeft dat 
haar dochter zo gek doet”.  
Dit zijn een klein aantal voorbeelden van de, zo lijkt het, 
kapot makende mens. (De slopende mens) Het maken van 
rommel die door anderen dient te worden opgeruimd en 
daarmee geeft het ons een goed gevoel dat we iets 
constructief kunnen bijdragen aan hen en aan de 
maatschappij. Echter voelt dit niet zo. Het is meer de vraag 
van waar komt dit vandaan? Hebben we zoveel vertrouwen in 
de veerkracht van het lichaam dat het allemaal wel goed 
komt met het vernielzuchtige van de mens? Is het ook om 
aandacht net zoals bij kinderen, alleen dan uitvergroot met 



consequenties? Of is het de gewoonte die ze hebben 
meegekregen?  
(Over)leven met je familie  
Het lukt een bepaalde groep ouders niet om hun kinderen 
liefde, veiligheid, steun en begrip te geven. Vaak lijkt dit op 
de roulerende rekening. Kinderen hebben de biologische 
drang om zich met anderen te verbinden. Ze kunnen niet 
anders. Kinderen ontwikkelen een stijl van omgang over hoe 
ze aan hun behoeften kunnen voldoen of althans aan een 
deel van een behoefte. Wij leren door te imiteren en als je 
het nuchter bekijkt is het één van de meest fundamentele 
sociale vaardigheden. Zou het zo kunnen dat wat niet gelukt 
is in het verleden in de afstemming met de ouders terug te 
zien en te voelen is in de verbinding die deze mensen nu met 
ons aangaan? Is het trauma van hoe de gebeurtenis in je blijft 
voortleven en hoe het zich opdringt in wat je waarneemt en 
in de manier waarop je, jezelf ervaart? 
De Vuilnisbak 
Bemoeizorg is meer dan alleen het toeleiden naar. Het 
verwerkingsproces wat langdurig is dienen we te begrijpen. 
Wanneer gevoelens en gedragingen worden begrepen zijn 
wij beter in staat hen te ondersteunen alleen daar waar het 
nodig is. Een sociale leefcontext creëren waarbij de angsten 
en nare gevoelens zo weinig mogelijk de kop opsteken. Wij 
dienen keuzes voor te leggen en de opgave is hen te helpen 
leren hun eigen erfenis van hun/ haar geschiedenis te 
accepteren. Anders blijven ze zich herhaaldelijk in een 
oorlogsgebied storten. Wanneer je, je eigen blessures, 
wonden en zwakke plekken kent, ben je beter in staat om 
volwassen keuzes te maken. Ga ik meer van hetzelfde doen 
of ga ik wat anders doen? Hoe om te gaan met het ‘mooie’ 
van het leven en hoe dat te doen en dat het ook moeilijk kan 
zijn. Het leren om een joggingbroek aan te doen, niet naar 
buiten te gaan, maar op de bank te gaan zitten en met je 
benen op de tafel naar een serie kijkt en dat je voor jezelf 
gaat koken. Vanzelfsprekendheden die dat voor hen niet zijn. 
Rokus Loopik en ik hadden een keer een prachtig plaatje 
gemaakt van de levenslijn en op de onderkant van het plaatje 



stond een vuilnisbak. De vuilnisbak kan je ook neerzetten als 
de bagage die iemand draagt en waar menigeen aan 
gehecht is. De bagage kan je alleen lichter maken als je op 
reis gaat in het hier en nu en nieuwe omstandigheden 
creëert. Accepteren dat je met de schade dient te leren leven 
en dat men opnieuw gekwetst, verlaten kan worden. De 
stemming van boos, van wrok, bitterheid en opnieuw de 
slachtofferrol met vernielzucht als toetje. 
Het weer leren vertrouwen, het weer leren liefhebben. Want 
zonder liefde is het leven waardeloos.  

Ontdekkingstocht 
De ontdekkingstocht waar we met het FIT mee bezig zijn is, 
hoe wij hen, die een soort privé oorlog hebben meegemaakt, 
kunnen ondersteunen in hun herstel, waarbij het netwerk 
vanuit een goede intentie veelal patroonmatig hetzelfde doet. 
Uitstoting, opnames, agressie, boosheid, verdriet is dan het 
zoveelste wat hen overkomt. Zij doen niets nieuws in hun 
gedragingen. Het is aan ons om het anders te doen. Angst 
voor nabijheid, intimiteit, angst voor afhankelijkheid, 
verontwaardiging, wantrouwen, schuldgevoel en schaamte 
zijn een logisch gevolg van wat men heeft meegemaakt. 
Afstemming 
De gedachten tafel, zo kan je het noemen, gaat dan alle 
kanten op van de FIT medewerkers. We reflecteren en 
discussiëren met elkaar om het te begrijpen en hoe we ons 
dienen te verhouden tot hen. Hoe we ons dienen te 
verhouden tot vermijding, boosheid, vernielzucht, bizar 
gedrag, misbruik van alcohol, drugs, dakloosheid, trauma’s 
zoals mishandeling en hoe kunnen we de context kantelen 
zodat diegene in zijn volwassen competente kracht komt en 
zichzelf kan geruststellen. En niet vanuit zijn trauma en 
overlevingskracht reageert, maar vanuit zijn volwassen, 
gezonde deel. Het voorkomen van structureel ingrijpen is 
een leidraad. Het voorkomen van ingrijpen is helaas niet altijd 
mogelijk. Gedragingen waarbij we menig keer de handen 
voor onze ogen slaan van verbijstering, verwondering en 



onbegrip en het niet weten. De gevoelens die alle kanten 
opgaan van mededogen, pijn tot onmacht. Zoekend zijn we 
dan naar verklaringen, grip en begrip. 
Vaste grond  
De bagage in die rugzak lichter te maken is de uitdaging van 
(bemoeizorg) de hulpverlener. Zorgen dat we de last niet 
overnemen maar vragen of we enthousiast mee mogen op 
reis. Faciliteren en ondersteunen d.m.v. aandachtige 
betrokkenheid onthaasting, geduld, je niet weg laten sturen. 
Dat is voor de FIT medewerkers een ontdekkingsreis waarin 
het toegeven dat het ‘niet weten’ daar ook bij hoort. Wat we 
wel weten dat we toe willen naar de ontwikkeling dat men 
leert met zichzelf te leven en de gevoelens niet wil 
wegdrukken. (Zelfbeschikking). Het is samen vaste grond 
onder de voeten vinden waar iets anders moois naar boven 
kan groeien. 



KONINGIN 
WILHELMINALAAN. 
Ik fiets elke ochtend om 7:15 uur van Montfoort naar de 
Waalstraat. Het kantoor van FIT (flexibel inzetbaar team) van 
Lister. Ik ga dan via Strijkviertel waar ik sommige stoere 
gasten al vroeg in de ochtend een duik zie nemen. Het is 
mooi om te zien hoe deze mensen bewust bezig zijn met hun 
lijf en leefstijl. Ik vervolg mijn weg via de Churchillaan en aan 
mijn rechterkant het park transwijk. Het voetpad wat aan het 
park grenst ligt wat lager dan het fietspad. Als ik daar fiets 
heb ik goed zicht op de mensen die me tegemoet komen. 
Altijd kom ik Frans tegen. Ik ken Frans van vroeger toen we 
samen op de Havo zaten. Hij ziet er altijd strak gekleed uit. 
Hij loopt kaarsrecht in een rustige tred. Op zijn hoofd een 
hoed die bij hem past en hem een gedistingeerde uitstraling 
geeft. Aan zijn zijde een prachtige poolhond met een 
veelheid aan kleuren.   
Steevast steekt hij zijn hand op als hij me ziet. De rustige tred 
waarmee hij zijn hand opsteekt maakt dat bij mij de associatie 
opkomt van, ‘die gozer zit goed in zijn vel’. 
Ik vervolg mijn weg naar de koningin Wilhelminalaan. Bij het 
stoplicht kom ik negen van de tien keer Karel tegen. Deze 
man van middelbare leeftijd intrigeert me enorm. Hij is vaak 
gekleed in bruine dikke ribbroek. Onder zijn broek een paar 
Italiaanse bruine lederen schoenen, die afgetrapt zijn. 
Daarboven een vaal overhemd en daarover een bruine 
lederen jack. Zijn ruggenmerg is wat in elkaar gezakt, en zijn 
hoofd hangt iets voorover. Het geeft een bijzonder beeld. ‘In 
zijn hand heeft hij altijd een plastic zak. Hij maakt  
bewegingen met zijn bruine gelaat. In vaktermen noemen ze 
dat grimassen. Zijn lichaamshouding zegt mij mogelijk iets 



over allerlei remmingen en blokkades in zijn lijf. De woorden 
vervreemding en angst komen bij me op. Ik zie hem staan en 
neem me voor dat ik elke keer als ik hem zie, hem bij de 
naam noem en goedemorgen wens. Het stoplicht gaat op 
groen. Hij loopt sjokkend iets voorovergebogen met zijn 
hoofd, waardoor het bijna onmogelijk is om gewaar te zijn 
van de omgeving. 
‘Goedemorgen Karel’ 
Hij kijkt verschrikt. Zijn hoofd gaat heen en weer zoekend 
waar het geluid vandaan komt. Aan het einde van het 
zebrapad keert hij zich om. Ik steek mijn hand op en fiets 
verder.  
Ik vervolg mijn weg en fiets langs het Ceausescu- achtige 
Oostblok gebouw, de Stadsbrug. Het is een nachtopvang van 
waaruit de mensen vertrekken. Sommigen gaan aan het 
werk. Het is een optocht van hoodie’s, voorovergebogen 
sjokkende mensen met stokken in hun hand die kunnen 
knijpen. Voor de stadsbrug is een bushalte. Twee 
overleveraars zitten daar altijd een sigaretje te roken. Ze 
doen me denken Statler & Waldorf van de Muppets. Elke 
ochtend even rust in de bushalte en beschouwend, met 
zwarte humor terugkijkend hoe ze de nachtelijke avonturen 
weer hebben overleefd. 
Regelmatig ga ik langs in de stadsbrug. Karel verblijft hier 
ook. Hij wordt een langslaper genoemd.  
Op de stadsbrug heeft hij al meer dan een jaar een vaste 
slaapplaats. In de kantine van de stadsbrug neemt hij een 
plek in van waaruit hij overzicht heeft wat er allemaal in de 
zaal gebeurt. Als ik hem in de stadsbrug tref begroet ik hem 
steevast met een goedemorgen. Hij kijkt me alleen even aan 
en dat is het.  
De woorden die hij mij gunde was van ruim een jaar geleden 
in het griftpark. Er was een hittegolf. Karel zat op een bankje 
en had zijn schoenen uit. Hij had zijn schoenen keurig netjes 
naast hem neergezet. Hij was een Italiaanse krant aan het 
lezen. Ik liep naar hem toe en vroeg hem of ik wat mocht 
vragen. 
Hij keek op en zei: 



‘Ga maar iemand anders helpen sociaal dametje’. 
Achteraf moest ik er hartelijk om lachen. Het leek heel 
grappig maar het was ook triest. Karel is een mens die woont 
in een verhaal en wat is dat verhaal? Hij laat hier niks over 
los. Een inkijkje in zijn leven krijg je niet zomaar. Ik wil hem 
geen langslaper noemen, want hij is een volwassen man met 
een verhaal en een naam. Per slot van rekening stond op zijn 
geboortekaartje niet de naam langslaper.  
Heeft Karel niet het recht om veilig en vredig te gaan slapen 
in zijn eigen bed? Net als de mensen die in Strijkviertel een 
duik nemen, Frans met zijn hond en ik. Het is goed dat er een 
nachtopvang is, maar het mag niet zo zijn dat het een thuis 
wordt. 
Vandaag kwam ik Karel weer tegen.  
‘Goedemorgen Karel’, hij mompelt wat en ik dacht te horen 
dat hij goedemorgen zei.  



MOEDIGE 
COWBOYS. 
Eind Maart wordt hij aangemeld bij het FIT team. De 
aanmeldingen komen via een groot ronde tafel overleg. 
Veelal zijn er de meest prachtige benamingen in het leven 
geroepen voor deze ronde tafel overleggen voor mensen die 
voor hen goede reden de zorg mijden en /of waar de 
instellingen het niet meer weten. Namen zoals de top 600, 
Top X, Casus overleg multi problem en ga zo maar door. Ik 
krijg altijd allerlei Pokémon- achtige associaties bij zulke 
benamingen. Natuurlijk is zo’n overleg van belang om de 
samenwerking aan te gaan met de verschillende 
ketenpartners om de desbetreffende met de X factor een 
duwtje in de goede richting te geven. 
Ik noem de persoon in deze column Karel. Karel ontmoetten 
we in eerste instantie via beeldbellen. Karel is een man van 
40 en hij ziet er verzorgd uit. 
De behandelaar stelt ons voor en Karel zegt meteen op een 
stevige assertieve manier: 

‘Ik heb tien minuten zitten wachten op jullie beeldbellen, ik 
heb geen begeleiding nodig, ik wil een eigen plek, jullie 
hoeven niet te komen ik wil alleen telefonisch contact’, ik heb 
het druk op mijn werk, ik werk dag en – nacht’ en ik heb 
maar 10 minuten de tijd. 

Na het voorstellen en wat aandringen van mijn collega gaat 
hij toch overstag en we mogen langskomen op zijn werk.  
Voordat we op bezoek gaan naar zijn werk, krijgen we een 
mailtje van de behandelaar. Hij heeft haar opgebeld in een 



boze bui en medegedeeld dat hij echt geen begeleiding 
nodig heeft en de behandelaar vindt het niet verstandig dat 
we langsgaan. 
We bellen hem eerst op en hij neemt niet op. Mijn collega en 
ik kijken elkaar aan. Even later zitten we op de fiets.  

Even wat anders, onlangs kregen we van een hoge pief van 
een andere instelling tijdens een overleg over een complexe 
casus te horen dat wij een soort ‘cowboys ’waren. Nu kunnen 
wij als fit medewerkers dit als een sneer opvatten of als een 
compliment. Wij zijn van mening dat wij het in dit geval 
positief heretiketeren, omdat wij als geen ander weten dat 
bemoeizorg, assertieve zorg is met als doel de persoon te 
ontmoeten en waarbij de eerste vijf minuten belangrijk zijn. 

In het geval van Karel was dit ook het geval. We sprongen op 
ons paard, knopte de teugels vast aan de paal van het saloon 
(zijn werkplek) en voordat we door de klapdeuren naar 
binnen wilden stormde een persoon naar buiten (dit bleek 
achteraf zijn baas). Zijn ogen stonden niet echt sprankelend, 
integendeel zijn ogen keken ons strak aan en straalde een 
vijandigheid uit. Als goed getrainde cowboys deden we een 
stapje achteruit, waardoor er genoeg tussenruimte tussen 
ons ontstond. 

Baas (vijandig, snel en heftig pratend): “wat moeten jullie, wat 
komen jullie doen, geef die jongen een huis, zijn jullie de 
zoveelste die geen reet doen. Geef die jongen een huis! Hij 
moet hard aangepakt worden. Ik heb net weer ruzie gehad 
met hem. Hij doet de meest domme dingen. Geef hem een 
huis dat is er wat moet gebeuren”.  
Als echte cowboys herhaalden we op dezelfde toon en iets 
minder fel letterlijk wat de baas zegt.  
Baas: (roept op luide toon) “ja”. 

Zo, de eerste ja hebben we te pakken, dat pistool zit gelukkig 
weer in zijn holster. 
Karel komt door de klapdeuren. 



Karel schiet meteen: “jullie zijn te laat”!  
We kijken hem aan en er valt een stilte, ik denk Harry hou je 
mond. “Nou laten we maar een stukje wandelen”, zegt Karel. 
Karel is alleen maar aan het schieten, aan het mopperen, 
afgeven op de rot maatschappij en dat ze niet moeten 
denken dat hij het niet kan. 
Karel: “ik ben een man van 40, ik heb niemand nodig en 
zeker jullie niet. Ik red mezelf wel”. 
We lopen door een tirade van een minuut of 10. Het voelt aan 
of hij schoongepraat is en zijn ziejewelisme vermindert. Het 
ziejewelisme wordt gekenmerkt door de zinnen zie je wel 
iedereen is tegen me, zie je wel ze moeten altijd mij hebben, 
zie je wel ik kan nooit wat goeds doen. Terwijl mijn collega 
nog met Karel aan het praten is, loop ik iets achter hem. Hij 
heeft een bijzondere loop. Iets wijdbeens, hij heeft stevige 
benen en ik zeg tegen hem,  
“Je hebt zeker op voetbal gezeten, je hebt voetbal benen”. 
Karel: “klopt” en het ijs lijkt meteen gebroken.  
Hij begint te vertellen dat de drank zijn grootse vijand is en 
ervoor zorgt dat zijn handrem er niet meer is. En dat de 
sterke drank hem in allerlei avonturen brengt waar hij zelf, 
zijn ouders en zijn omgeving niet blij mee zijn. Naast dat de 
alcohol als spraakwater kan dienen is het bij hem zo dat hij er 
agressief van wordt en het zwart voor zijn ogen wordt 
Hij moet nu toch wat. 
Karel: “ik ben 40, de oudste van het gezin, dit kan toch niet 
zo doorgaan, ik moet toch wat”? 
Dit zou kunnen betekenen dat hij hulp wilde aanvaarden, 
maar natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Het lijkt een pruttelende 
motor die langzaam op gang komt.  

Na een half jaar is de motor gaan draaien. Hij heeft weer 
hoop en door zijn eigen veerkracht is hij gestopt met de 
alcohol en heeft hij andere levenselixers. Hij is zijn leven 
weer vorm aan het geven en ontloopt zijn erfenis van zijn 
verleden niet en accepteert als een volwassene wat hij heeft 
gedaan. 



Dit is begonnen door de beleving en de actie dat we op ons 
paard zijn gesprongen, ondanks dat hij niet wilde dat we 
zouden komen. We hebben haarfijn in het eerste contact ons 
taalgebruik afgestemd op de ontvangers. Dat we naar hem 
toe zijn gegaan lokt automatisch actie uit. De actie is dat we 
interactie kregen met zijn baas en met hem. Onderwijl 
geloven we in het onbewuste, we zijn gekomen en ons niet 
laten weerhouden door derden, hetgeen een indirect 
compliment is naar hem. Hij is de moeite waard en niet meer 
alleen op de wereld. Hij had zich kunnen terugtrekken in zijn 
eigen wereld. Kenmerkend is dat te horen in de 
communicatie met Karel. Ik heb niemand meer, ik heb alleen 
de drank nog. Alle mensen zijn slecht en ik wil er niks mee te 
maken hebben, ze hebben me genoeg aangedaan. Ik 
vertrouw niemand meer. 
In de interactie hebben we hem indirecte complimenten 
gegeven. (Voetbal benen, daar waar hij goed in is). We 
hebben ons niet laten verleiden door mee te gaan in zijn 
klachten repertoire. We zijn in het eerste contact niet gaan 
reflecteren met hem. In de zin van hoe is het zover gekomen, 
omdat we dan mogelijk hetzelfde opgeheven vingertje 
opsteken en hij weet als geen ander dat het niet helpt. 
We zijn verheugd dat we een directe beïnvloeding in het 
hulpverleningsproces teweeg kunnen brengen door op ons 
paard te springen met het geloof dat we Karel weer wat hoop 
kunnen geven en hij zijn eigen hulpbronnen weer kan 
aanboren. 

‘Hoop is voor de geest wat zuurstof is voor de longen’ 



OP EIGENWIJZE. 
Eindelijk mag hij het Grappenhaus verlaten zoals hij het 
noemt. Bepakt en bezakt verlaat hij de kliniek. Hij heeft dikke 
wollen kleding aan. Het weer is erbarmelijk. Koud, regen en 
harde wind. Ik vraag of ik hem ergens heen moet brengen. 
Hij kijkt me even aan, zegt niks en loopt met een ferme pas 
van me weg.  
Deze man van midden 50 heeft lang verbleven tussen vier 
muren. Hij vertelt; ‘het heeft me geen reet geholpen, ik zit 
helemaal klem’ om vervolgens op te gaan in zijn eigen 
gedachten. Je moet heel goed luisteren om hem te volgen. 
De dagen erop zijn we hem kwijt. Hij ligt ook niet onder zijn 
brug. Vrijdagmiddag tref ik hem eindelijk onder zijn brug. Hij 
laat toe dat ik naast hem mag komen zitten. Hij zegt: ‘ik heb 
het goed voor mekaar, niemand die me hier kan zien en ik 
heb mijn wollen muts op en dan ga ik op een manier leggen 
in mijn slaapzak dat niemand me ziet’. 
Onderwijl sijpelt de regen tussen de kieren van het beton 
door en het autoverkeer en de trein dendert boven en naast 
hem. Het is een herrie van jewelste. 
15 zaterdag.  
Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen en voel me klote. 
Gedachten en gevoel gaan van mijn hoofd naar mijn hart. Ik 
zeg tegen Lies; (echtgenote). ‘Ga je mee naar Karel? Ja 
natuurlijk’ zegt ze. We rijden eerst langs het kantoor om een 
sheltersuit te halen. We parkeren onze auto in een 
vogelaarwijk en kijken naar een flat wat nodig een 
opknapbeurt nodig heeft. “Jezusmina” zeggen we in 
verbazing tegen elkaar. 



We lopen een stukje over het fietspad en komen bij de brug 
aan, we zien hem liggen en klimmen over een klein hekje. 
Werkelijk alles is doorweekt. Samen trekken we de sheltersuit 
uit de zak en maken zijn bed op. Onderwijl stoppen de 
mensen, maken foto’s, filmpjes en ik roep ‘wegwezen’ Ik 
bespreek nog of hij niet ergens anders heen wil. Hij wil het 
niet en doet veel op zijn Eigen Wijze. 
Ik vraag of ik morgen niet een warme hap voor hem zal 
meenemen. Hij knikt. ‘Wat wil je hebben’ vraag ik. Bloemkool 
met een karbonade en de aardappels niet te zacht anders 
zitten er geen vitamines meer in. Tegelijkertijd zingen we 
“met een papje “en beginnen te lachen. Edwin Rutten was 
dat zegt hij lachend. Hij wil het zonder een papje. Zondag 16 
mei bel ik mijn collega Helga en vraag of ze vanmiddag 
meegaat naar Karel.  Dat bezoek beschrijft Helga op een 
prachtige manier die ze op de fitlister LinkedIn zet. 
   
Harry belt vanmorgen of ik meega eind van de middag om 
een maaltijd bloemkool met een stukje vlees naar een cliënt 
te brengen die nu sinds vier dagen onder een brug slaapt. 
Tuurlijk tot vanmiddag. Terwijl ik mijn huis sta schoon te 
maken belt Harry weer. Ik ga er nu heen want hij belt net dat 
hij doorweekt is en het niet meer trekt. Oké pik je me op? 
Eenmaal aangekomen treffen we een doorweekte man met al 
zijn natte spullen. We laden zijn spullen in de auto en 
brengen hem naar de opvang. Eenmaal op het terrein daar 
pakt hij zijn spullen op kijkt ons aan en zegt: “Hier ga ik echt 
niet blijven”. Hij draait zich om en we zien hem verdwijnen. 
Allebei zijn we diep geraakt door alles. Zo niet lekker in je vel 
zitten dat je de straat boven een warme plek verkiest. 
Misschien ben ik oud aan het worden dat het me zo raakt 
zegt mijn collega. “Nou ja, in dat geval zitten er twee oude 
lullen in de auto” zeg ik. Inmiddels sta ik nu mijn eten te 
koken dit terwijl ik eigenlijk geen trek meer heb. Waar zou hij 
zijn nu? Denk ik. Rustig aan man. 



SCHEEPSWRAK WAT 
NOG KAN DRIJVEN. 

Om half vier komt hij binnenlopen. Hij heeft een prachtig 
petje op met rondom dat petje een touwtje. Onder het petje 
zit een gegroefd open gezicht. Op zijn neus staat een 
ziekenfondsbrilletje. Hij opent lachend zijn colbertje en op de 
binnenzak staat het woord Versace. Daaronder zit hoog 
opgetrokken een slonzige donkerblauwe joggingbroek. 
Onder de joggingbroek heeft hij een groene pyjama aan. Aan 
de onderkant van de joggingbroek zijn de groene flappen 
van de pyjama zichtbaar. 
Het is kleurrijk, het is theater. Zijn verschijning en zijn lach 
toveren een lach op mijn gezicht. Hij laat met trots zijn 
gevonden schoonmaakkarretje zien, waar hij zijn 
noodzakelijke spulletjes op vervoert. 
Hij komt meteen naar me toe. Door zijn verzwikte enkel loopt 
hij wat moeizaam. Hij laat me de veldkijker zien die in een 
prachtige koker zit. Aan de koker zit een bloemetje genaamd 
blauw druifje. Hij legt uit dat minstens drie ondergrondse 
rivieren, gelegen aan de zwarte zee, hun afval vanuit de 
Balkan terug linksom zo de zwarte zee instorten, daarom is 
die zee zo giftig en diep daaronder in, dat niemand durft te 
duiken of te zwemmen. 
Ik zeg: “kom naast me zitten we gaan een column schrijven. 
Wat moet de titel worden?” 
Zonder na te denken antwoordt hij: “Scheepswrak wat nog 



kan drijven”. Ik hoef niks meer te vragen. Hij begint zijn 
betoog naast me. Ik moet af en toe de handrem aantrekken, 
want anders begrijp ik hem niet meer. Hij gaat maar door 
zonder pauze. 
‘Ik (KPUC) gefingeerde naam, ik ben begonnen als zwerfkind, 
wat in de natuur is opgegroeid. Ik heb mezelf een aantal 
dingen geleerd, onder andere geweldloos stropen en auto’s 
maken. Vroeger zat ik altijd in de boeken. Zware boeken 
over psychologie, vanaf mijn 13e kreeg ik dat soort boeken in 
mijn handen gedrukt. 
In mijn jeugd was ik zo sterk als het koperen kanon. Dat 
moet je er echt inzetten want dat is heel belangrijk voor me. 
Het scheepswrak was toen een aftands schuitje dat ik zelf 
heb opgeknapt en ik heb mezelf leren varen.’ 

Het scheepswrak nu? 
‘Ik zit nu in zwaar weer, ik heb een posttraumatische stress 
stoornis. Ik heb een bekeuring gekregen, de politie zit me op 
de hielen en mijn bankpas is weg. Ik ben dakloos, Het stapelt 
maar op. Ik ben op, ik trek het niet. Ik schijt je emmer vol, dat 
betekent dat ik met woorden ga schieten en ze verstaan me 
nooit goed. Niemand, wie er ook tegenover me staat. 
Wat me nog drijft is de liefde voor muziek, mijn grootste 
liefde van heel mijn leven genaamd 74 (zijn geliefde) en de 
aankomende levende tweeling.’ 
Ondertussen vraag ik, heb je al gegeten? Hij zegt nee en is 
minimaal een etmaal wakker, hij kreunt, last van zijn rug. Ik 
maak een heerlijk boterham voor hem klaar met oude kaas. 
Waar wil je over 1 jaar zijn? 
Thuis? 
Thuis is rust, vrede en liefde en een echt huis. 
Waar ga je vanavond slapen? 
Ik zie het wel, ik weet het niet. 



Een zegen en goed contact 
Op mijn fiets terug naar huis, denk ik wat een zegen is het 
toch dat er van deze mooie markante paradijsvogels zijn. 
Hoe is het mogelijk dat deze man van de professionele 
zorginstellingen de titel krijgt van ‘zorgmijdend’ persoon en 
het ze maar niet lukt om goed contact met hem te krijgen. 
Ik kan er met mijn pet niet bij! 
Harry Gras is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij het FIT 
team Lister. FIT wil met praktische en persoonlijke hulp een 
oplossing zijn voor zowel zorgverlamming vanuit de 
hulpverleners als de zorgmijding vanuit cliënten. Harry is zich 
ervan bewust dat hij misschien voor twee procent invloed 
heeft op iemands leven. Maar hij wil alles uit de kast halen 
om de verbinding aan te gaan en zijn medemensen een 
duwtje in de rug te geven, zodat die weer hun eigen route 
kunnen volgen. 



TRAKTEREN. 
Schenk ook eens een uitgestelde koffie! 
Als sympathieke klant trakteer je iemand niet alleen op een 
drankje of maaltijd, maar ook op een warme glimlach. 

‘Aangename kennismaking! Wij zijn Enchanté, het netwerk 
van handelaars die allerhande kleine diensten aanbieden aan 
wie hier nood aan heeft. Wij geloven dat kleine gebaren een 
groot verschil kunnen maken. Is het voor jou geen evidentie 
om een eens goed kop koffie te drinken? Laat je graag je 
rugzak even achter? Of heb je nood aan een plek om uit te 
rusten en een babbeltje te slaan. Wees welkom bij ons. 
De deelnemende zaken herken je door de stickers op het 
raam. www.enchantevzw.Be  

Bovenstaande komt uit de gids van Enchanté uit Gent. Het 
netwerk van Hartelijke handelaars. 

Of nog zo geweldig iets wat staat in de Gids’ met weinig geld 
leven in Gent’. Gids in welzijn. www.metweiniggeld.be  
 Op bladzijde 35 staat de Torekes- Samenlevingsopbouw. Het 
is voor de buurtbewoners van de wijk Rabot-Blaisantvest, 
extra aandacht voor kwetsbare groepen. 
De Torekes is een lokale munt van de wijk Rabot- Blaisantvest 
als je inzet voor de wijk (vb. onderhoud van groene ruimtes, 
een geveltuin plaatsen, als vrijwilligerswerk in een 
wijkorganisatie, een affiche ophangen voor een 
buurtactiviteit…) verdien je Torekes. Die munten kun je in de 
wijk terug uitgeven aan voeding, tickets voor bus of cinema, 
spaarlamp, fietsenherstelling… 

http://www.enchantevzw.Be
http://www.metweiniggeld.be


De start van mijn column begint een beetje gek en dat is nou 
juist de bedoeling. Ik geef al ruim meer 10 jaar training in 
Gent over bemoeizorg. In België noemen ze dat vorming 
krijgen in aanklampende zorg. Ik ben verliefd geworden op 
die stad en met name hoe ze de samenlevingsopbouw en de 
bestrijding van de armoede ter hand nemen. De twee 
voorbeelden die ik beschrijf zijn er nog maar een paar van de 
pallet die ze bieden aan mensen die ze juist niet exclusief 
willen maken. Ze gaan ervan uit dat ze er gewoon bij horen. 
Ze hebben jarenlang al ervaring met mensen die met weinig 
geld leven of met mensen die een leefloon krijgen in plaats 
van een daklozenuitkering. 

17 oktober was het weer de dag van armoede. We dienen dat 
met alle macht te bestrijden, omdat het gewoon moet. De 
Armoedecoalitie Utrecht doet al heel veel en het is nooit 
genoeg omdat zoals Rob schellenkens Consulent bij stadgeld 
beheer treffend omschrijft in het artikel, “Armoede; een 
gebrek aan wil en beleid?” https://tussenvoorziening.nl/
verhalen/armoede-een-gebrek-aan-wil-en-beleid/ 
 Hij beschrijft dat als we geen oog hebben voor de erkenning 
van de problemen de (toekomst) van armoede lastiger te 
ondersteunen valt. Terwijl Linda Voortman wethouder Werk 
en Inkomen terecht zegt dat we Armoede moeten blijven 
bestrijden met alle partijen die we in de stad Utrecht hebben. 
Eigenlijk hoort het bij de geestelijk opvoeding net zoals 
lichamelijke opvoeding dat op de scholen gegeven dient te 
worden en niet alleen op scholen ook in de GGz en 
maatschappelijke welzijn opleiding zal er licht op Armoede 
dienen te komen. 
De verhalen in het boekje “Licht op Armoede’ van tien jaar 
armoede coalitie zouden verplichte kost moeten worden. En 
niet alleen de schrijnende gevallen die we dienen te 
ondersteunen maar ook leren van de kracht hoe mensen de 
veerkracht hebben om het heft weer in eigen hand nemen 
om uit de misère te komen. 

https://tussenvoorziening.nl/verhalen/armoede-een-gebrek-aan-wil-en-beleid/
https://tussenvoorziening.nl/verhalen/armoede-een-gebrek-aan-wil-en-beleid/
https://tussenvoorziening.nl/verhalen/armoede-een-gebrek-aan-wil-en-beleid/


Ik probeer me er weleens een voorstelling van te maken hoe 
het is om in armoede te leven als iemand van 50 euro dient 
rond te komen alleen het lukt me niet ik, probeer het wel. Ik 
heb het geluk gehad dat mijn ouders niet lieten blijken.  
Mijn vader was paardeslager in de wijk Wittevrouwen in de 
jaren tussen 1960 en 1976. In de laatste jaren stond hij samen 
met mijn moeder verdiende hij 1 gulden per uur. De wijk 
verpauperde en hij moest helaas zijn droom opgeven. Ze 
hebben nooit wat laten blijken en ik heb er ook niks van 
gemerkt. Ik word binnenkort 60 en je hoeft geen doctorandus 
te zijn om je te kunnen voorstellen hoeveel slapeloze 
nachten en discussies ze aan de keukentafel hebben gehad.  
De voorstelling overigens blijft lastig en daarom is een 
ervaringsdeskundige in de armoede een schakel die een 
enorme toegevoegde waarde zou kunnen hebben. 

Ik heb vele hulpverleners meegenomen naar Gent, ze 
hebben daar prachtige initiatieven die tot doel hebben dat 
mensen erbij horen. Doe inspiratie op en google eens. 
Aanloophuis Poco Loco, De Zuidpoort, Campus Atelier, De 
Moester, samenlevingsopbouw Gent, De Serre en nog veel 
meer. En het mooie van al deze ontmoetingsplekken is dat 
het zonder indicatie is, zonder drempels, het is duurzaam en 
activering op eigen tempo. Ik ben nu procesbegeleider bij de 
‘De Serre’ samen met Ellen de Jans.  Ik heb aan den lijve 
mogen voelen hoe het is om het oude buurthuis gevoel van 
samenhorigheid en diversiteit te mogen zien. In De wijk 
Nieuw Gent. Een wijk met potentie en met problemen net 
zoals Overvecht. Vijf partijen hebben de hand in een 
geslagen om mensen het welkom gevoel te geven in een 
pracht van een ontmoetingsplek met allerlei activiteiten. Het 
erkennen en het te bekijken vanuit het oogpunt vanuit 
Armoede is het over het algemeen in onze welvarende stad 
geen gewoon goed.  



Zou dat niet de uitdaging zijn om nu al mee te beginnen en 
dat alles wordt ingezet om armoede te voorkomen voor de 
ontwikkeling van ‘de toekomst’ en voor onze eigen 
ontwikkeling.  



UPLOADEN. 
Een half jaar gelden brak mijn kies af. Er was niks meer aan te 
doen. Ik kon kiezen of met een gat in mijn kaak rond blijven 
lopen en ik de gewoonte ga ontwikkelen om met mijn tong 
steeds langs de holle opening te gaan. Ik denk dat ik in staat 
ben om een weloverwogen beslissing te nemen. Ik ben goed 
verzekerd en dus besloot ik om een implantaat te nemen. Het 
plaatsen van een implantaat is niet moeilijk. Het is ‘gewoon’ 
zeven keer op je afspraak komen. Maar dan raak ik het 
overzicht kwijt. Ik krijg verschillende rekeningen en ook 
verschillende rekeningen niet? Wat moet ik uiteindelijk 
betalen? Wat moet ik uploaden en wat niet? Tandenknarsend, 
wat ik weer kan, probeer ik wijs te worden in de wirwar van 
regels. Ik merk boosheid in de zin van verdomme, waarom 
maken ze het zo ingewikkeld.  
Angst. Heb ik de rekening wel betaald? Mis ik niks, want ik wil 
niet dat er een betalingsherinnering komt. Kortom stress. Nou 
wil ik hier niet een zielig verhaal van mezelf vertellen.  En 
gelukkig loop ik hierin nog niet vast. Ik wil ook geen 
medelijden. Ik wil een bruggetje slaan naar de medemens die 
echt geen weg weet in onze upload wereld. Het bezorgt mij 
spanning en de woorden die een hulpverlener vaak bezigt, 
van ‘ik kan het me voorstellen hoe het moet zijn voor u’, dat 
kan ik me niet voorstellen. 
Het fit team kreeg 2 jaar geleden een aanmelding van John. 
John is een man van midden 50. Hij had na 30 maanden de 
bajes verlaten met een plastic zak. De aanmelding kwam veel 
te laat binnen waardoor deze meneer zich weer moest 
melden bij het daklozen team. Doodzonde want daar gaan 
weer. De nachtopvang in en ga zo maar door, een route die 



makkelijk overgeslagen had kunnen worden. Probeer je dan 
maar weer staande te houden en je moet sowieso geluk 
hebben of er wel een geschikte slaapplaats is. Nu na twee 
jaar zit John goed op zijn plek. Hij heeft zijn eigen 
zelfstandige woning. Ik hoop dat hij altijd in zicht blijft en hij 
de weg weet te vinden mocht hij weer ondersteuning nodig 
hebben.  
We moeten af van de term kwetsbare medemens, want dat 
zijn we allemaal.  We worden ingezogen in de kwetsbare 
maatschappij. We bakkeleien overal over. We zijn zo angstig 
als de pest. We moeten echt af van de uploading van regels, 
van controledrift die geboren is uit wantrouwen. De angst om 
samen iets te doen. Kijk alleen maar naar de huidige formatie. 
Niemand wil de eerste handreiking doen. Door de controle 
drift en de verstikkende regels wordt de handreiking er niet 
makkelijker op. De hulpverlener raak namelijk ook in een 
spagaat want het is onmogelijk om alles te weten. Er is 
steeds meer hulp nodig in dit doolhof. 
Een vader van 5 kinderen gescheiden, wordt dakloos, komt 
in de nachtopvang. Hij zoekt zelf een baan. Hij probeert alles 
om uit zijn netelige situatie te komen. Wat hij ook doet, hij 
wordt steeds weer teruggefloten door de regels. Ik zal u één 
voorbeeld noemen, want anders wordt deze column te lang. 
Een kleinigheidje; Hij probeert zijn gezin te helpen,- de 
autoverzekering staat op zijn naam,- maar zonder dat hij het 
wist, was hij uit de verzekering gegooid, waarom ???,- Je kan 
maatschappij niet bellen, hij heeft geen laptop en heeft geen 
vaardigheden om te mailen,- bij navraag door de 
hulpverlening is zijn verzekering gestopt, omdat hij geen 
woonadres meer heeft,-zijn dochter heeft syndroom van 
down en omdat het formulier van het taxivervoer van de 
gemeente niet goed was ingevuld, kwam de taxi niet meer en 
kon zij ook niet meer met de auto worden gebracht, omdat 
die niet meer verzekerd was,- zijn werk is niet met openbaar 
vervoer te bereiken, dus ook dat viel weg. 
Hij verblijft in de nachtopvang. 15 kilo lichter, angstig, 
wanhopig met weinig zicht op een goede oplossing.  Hij zegt 
meerdere malen ‘het hoeft voor mij niet meer’. 



ZO SIMPEL IS ‘SIMPEL’ 
NIET. 

 
Het gewone leven lijkt zo simpel, 6 uur opstaan, douchen, 
aankleden, krantje lezen bij het ontbijt, op je fiets naar het 
werk, geld verdienen, hangen op de bank, boek lezen, 
trainen, met je vrienden afspreken. Rituelen en patronen van 
een normaal leven. Een relaxt simpel leven. Hetzelfde doen 
we net zo makkelijk met onze mond. Rokus loopik en Harry 
Gras organiseren al jaren learning experinces trips voor 
cliënten, ervaringswerkers, hulpverleners, beleidsmakers, 
raden van bestuur enz. Daarnaast hebben beiden zo’n 80 
jaar ervaring in de psychiatrie. Al jaren bellen we elkaar op 
om obstakels, twijfels en andere levensvraagstukken met 
elkaar te bespreken. We noemen dit betekenisvolle 
gesprekken. Tijdens deze reizen, trainingen, workshops 
trachten we deze betekenisvolle gesprekken inhoud en 
kracht te geven met mensen die meegaan op reis Tot nu toe 
is dit niks nieuws en lijkt het eenvoudig en simpel. En dan sta 
ik op. Een ongerijmdheid heeft vat op me. Ik denk 
vat te hebben over mijn gedachtegang en heb het niet. Uit 
het diepste van mijn brein 
plopt opeens de zin op ‘Hij is nog niet zover in zijn herstel’ 
Deze woorden die we tijdens een zelf reflecterende 
wandeling lieten vallen tijdens een reis. De volgende dag 
kwamen we terug op deze absurdistische zin en moesten 
hardop om ons zelf lachen. We kwamen tot de conclusie dat 
het een pedante, arrogante zin is. Waar halen wij het lef 
vandaan om dat te zeggen en te bepalen voor de ander 
hoever iemand in zijn herstel is. In al die jaren dat we elkaar 
kennen bezigen we de visie dat mensen deugen en doe 
maar normaal’ en dat is juist het gekke, want vanuit de 



vanzelfsprekendheid wordt veelal gezegd dat normaal niet 
bestaat en dat is juist het gekke normaal bestaat wel! Het is 
toch niet zo moeilijk om een simpel ritueel leven te leiden? 
Wat zien we in al die jaren bij de mensen die we gesproken 
hebben, zijn mislukte 
opleidingen, ruzies in de familie, psychoses, depressies, 
verslavingen, persoonlijkheidsstoornissen, verlies , rouw, 
trauma’s enz. En dan is het natuurlijk makkelijk om deze 
diverse groep te betittelen als het zijn psychiatrische 
patiënten. Het is niet wat het lijkt. Het dringt al jaren tot me 
door dat wat zo simpel lijkt helemaal niet zo simpel is. 
Dan heb je een burn –out of een depressie en zegt het brein, 
die overprikkelt. Jongen doe het rustig aan, doe het in slow 
motion en vervolgens komt het systeem en die zegt je moet 
snel je werk hervatten, re-integreren. Begrijpt u het nog? Als 
je namelijk het dagelijks leven goed observeert en luistert 
naar mensen die niet in aanraking komen met de psychiatrie, 
dan zie je een rare tegenstelling. Je ziet dan dat mensen het 
moeilijk vinden om een gesprekje aan te knopen met een 
willekeurig iemand, iemand die naast je staat bij het stoplicht 
of naast je op de fiets. Hoeveel mensen vinden het niet lastig 
om ritme en discipline in hun dagelijkse bezigheden te 
krijgen? Of mensen die snel emotioneel van slag zijn met een 
conflict met een ander. En dan heb ik het nog geen eens over 
het begrip zelfbeheersing en alle tegendraadse 
verleidingen die een gezond leven tegengaan. 
En als we nieuwe handelingen gaan doen zijn we weer 
afhankelijk van anderen en van onszelf en kunnen die nieuwe 
handelingen weer nieuwe problemen geven of 
krijg je commentaar van je direct betrokkenen. Waar doe je 
goed aan. Herstel is lastig en niet alleen voor de mensen die 
in aanraking komen met de psychiatrie. 
Een betrekkelijk eenvoudige handeling is zo lastig omdat 
gebruikelijke patronen doorbroken moeten worden. Een 
kleinigheidje als het invoeren van elke dag een echt 
gesprek met je partner en/of kinderen, het invoeren van een 
wandeling na het eten. 
Dit maakt feitelijk dat wij hulpverleners los staan bij het 



begrip herstel bij anderen. 
Hoever of waar diegene is in zijn herstel is ingewikkeld. De 
waardering van diegene zijn herstel kan alleen gegeven 
worden door de persoon zelf. 
In al die jaren van ervaring is het simpel er gaat veel goed in 
het leven en veel niet. Herstel is een container begrip en daar 
geeft eenieder zijn eigen betekenis aan. Dus 
ook voor de gewone mens, want leven kent altijd 
versperringen, obstakels en tegenslagen die overwonnen 
moeten worden om daar te komen waar men wezen wil. 
Herstel is niet simpel en dan heb ik het nog eens over mezelf 
hoe openhartig ben ikzelf als het gaat over wat ik moeilijk 
vind in het leven? Veelal is de tegenstelling er dat ik er 
luchthartig over doe naar de ander. Ik ben in ieder geval er 
wel gelukkiger door geworden door middel van deze simpele 
tegenstellingen niet te begrijpen en ze niet op te lossen en 
zal de zin ‘Hij is nog niet zover in zijn herstel’ nooit meer over 
mijn lippen krijgen, wat mijn brein doet weet ik niet. 
Een understatement is dat ik geleerd heb dat het goed is dat 
je met de nodige zelfspot naar jezelf dient te kijken. Hard 
lachen om je eigen flauwekul is een goed medicijn totdat je 
buikpijn krijgt van het lachen. 



OVER HARRY. 
 

Geboren op 31 oktober 1961, dezelfde datum als Martin 
Luther King en Marco van Basten. Opgegroeid in de 

arbeidersbuurt Wittevrouwen in Utrecht. Tweede zoon van 4 
broers. Zijn ouders hadden een slagerij (paarden). 

Hardwerkende ouders van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds 
laat.  

 
Een liefdevolle jeugd wat gekenmerkt werd door veel op de 

straat te vertoeven, voetballen, opkomen voor zichzelf 
(vechten). Na de lagere school volgde hij een bijzondere 

leerweg op de Havo. In die periode pakte hij elk baantje aan. 
Niks was me teveel. Van opperen tot de kersen op een taart 

doen bij de HEMA. 
 

Het geluk viel hem ten deel dat er nog dienstplicht was. 
Opgeroepen bij de Mariniers. Dan maar alles uit de kast 

halen. 

Veel lees plezier!
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