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Ruimte voor mensen met een beperking

Als zorginstelling in de regio Gooi &Vechtstreek, Eemland en
Utrecht-West ondersteunt Sherpa mensen met een beperking
op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd
Geschreven in opdracht van Sherpa door
Anneke Ellerbroek,
Augustus 2020
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Voorwoord
door Henk Kouwenhoven

Dit was de lijfspreuk van Arnold. Arnold is een aantal jaar
geleden overleden en was de belichaming van wat we nu met
een mooi woord ‘ervaringsdeskundigheid’ noemen. Hij wordt

“Praat
mét ons
en niet
óver
ons”

geciteerd in het interview met Hans Castel in dit boekje.
Sherpa heeft inmiddels een tiental mensen die zijn opgeleid als
‘ervaringsdeskundige’. Het zijn mensen die, ondersteund door de
LFB, geleerd hebben hoe ze hun ervaringen, positief en negatief,
kunnen benutten om zelf sterker te worden en voor zich zelf op
te komen. Ook ondersteunen en inspireren ze mede-cliënten om
voor zichzelf op te komen.
Sherpa heeft ervaringsdeskundigheid benoemd als een van
de speerpunten van het nieuwe beleid. Ervaringsdeskundigen
worden betrokken bij de introductie van nieuwe medewerkers,
in de opleiding van medewerkers, bij communicatie en uiteraard
ook bij de versterking van cliëntenraden en medezeggenschap.
Daarmee is ervaringsdeskundigheid een mooie verrijking van
waar Sherpa voor staat.
In dit boekje komen 20 mensen aan het woord over
ervaringsdeskundigheid: cliënten, familie, medewerkers van
Sherpa en mensen uit onderzoek en beleid.
Anneke Ellerbroek is er in geslaagd om in 20 portretten een
inspirerend beeld neer te zetten van wat ervaringsdeskundigheid
is en wat ervaringsdeskundigheid voor Sherpa kan betekenen.
Graag wil ik haar op deze plek bedanken voor dit resultaat en
voor al haar inzet binnen Sherpa in de afgelopen 40 jaar.
Henk Kouwenhoven
Raad van Bestuur Sherpa
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Inleiding

Op 25 september 2019 stond Sherpa stil bij 50 jaar Woonwijk
Eemeroord. Een jubileum dat gevierd werd met het houden

Wat wil Sherpa

In de meerjarenstrategie van Sherpa staat de volgende ambitie:

van een symposium over ervaringsdeskundigheid en een

“Sherpa biedt ondersteuning van mens tot mens, dankzij de

tentoonstelling over de geschiedenis van Eemeroord. Hiermee

ervaringsdeskundigen.”

kwamen het heden en het verleden van de organisatie op één
dag in beeld. Dit boekje is een vervolg op het symposium en gaat
verder over het thema ervaringsdeskundigheid bij Sherpa. Door
de verhalen van verschillende mensen bij elkaar te brengen geeft
het een beeld van de betekenis van ervaringsdeskundigheid,
op een persoonlijke manier.

Opzet

Dit boekje bevat de persoonlijke verhalen. Deze zijn geordend
naar vier perspectieven: cliënten, familie, medewerkers van
Sherpa en onderzoek en beleid.

De begrippen ervaringskennis en
ervaringsdeskundigheid

Om te beginnen is het goed deze begrippen nader toe te lichten.

“Wij willen onze cliënten begeleiding geven die echt aansluit

Ervaringskennis is gebaseerd op eigen persoonlijke ervaringen.

bij wat zij ervaren, willen en nodig hebben. Daarom werken er

Iemand heeft bijvoorbeeld ervaring met een handicap, verlies of

ervaringsdeskundigen bij Sherpa, die hun persoonlijke kennis

beperking. Vervolgens ontstaat daarover ervaringskennis. Het

en ervaring inzetten. Ervaringsdeskundigheid is belangrijk

gaat dan niet meer alleen over de beperking zelf, maar ook over

voor cliënten, begeleiders en management. Voor cliënten

hoe je daarmee omgaat. Een volgende stap is dat je reflecteert

biedt het talentontwikkeling en persoonlijke groei. Zij worden

op je eigen situatie en die verbindt met ervaringen van anderen

opgeleid, ze leren van elkaar en helpen andere cliënten om

en daarvan leert. Sommige mensen leren vervolgens om deze

ook sterker te worden. Cliënten voelen dat ze van betekenis

ervaringen actief in te zetten, bijvoorbeeld in ondersteuning

zijn en het versterkt hun positie. Voor Sherpa biedt het kansen

en belangenbehartiging, in onderwijs, onderzoek, of

om de begeleiding beter te laten aansluiten op wensen en

beleid. Dan spreken we van ervaringsdeskundigheid. In dit

mogelijkheden van cliënten.

boekje kom je verschillende vormen van ervaringskennis en

Zo leren wij nog beter te luisteren naar de cliënten, hen beter

ervaringsdeskundigheid tegen (Vilans, 2020).

te begrijpen en echt in verbinding te komen.”
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Daarnaast vindt Sherpa het belangrijk dat iedere cliënt kan

Evelien, Christiene en Nico, Nanny en Jan zijn ouders van

meepraten over zaken die voor hem belangrijk zijn. Cliënten,

respectievelijk Florian, Nicky en Jan junior, die allen

verwanten, medewerkers en manager geven dat in verbinding

ondersteuning krijgen van Sherpa. Zij dragen ieder op hun eigen

met elkaar vorm op locatie. Daarmee wordt vorm gegeven aan

manier ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid uit over hun

lokale medezeggenschap, als aanvulling op wettelijk vereiste

kind en over het ouder zijn van een kind met een beperking.

reguliere medezeggenschap. ‘Samen naar de top’ is een training
die cliënten kunnen volgen om sterker te staan in deze vorm

In het derde blok vertellen medewerkers van Sherpa wat voor

van medezeggenschap. Steeds meer cliënten geven aan

hen het belang is van ervaringsdeskundigheid. Het team van

zich op deze manier te willen ontwikkelen. Dit helpt om

Kerkelanden volgde een workshop van Annete en Corina in

ervaringsdeskundigheid steeds meer in te bedden binnen Sherpa.

het kader van teamreflectie. Twee teamleden, Michelle en

De verhalen

Charmayne, en manager Janny blikken terug op die workshop
en vertellen wat die heeft bijgedragen aan hun professionele

De betekenis van ervaringsdeskundigheid illustreren we aan de

ontwikkeling. Michel volgt als zij-instromer de beroepsopleiding

hand van persoonlijke verhalen. Daarmee hopen we iedereen die

‘Goed voor Elkaar’ en vertelt wat hij leerde van een workshop

bij Sherpa betrokken is te inspireren om ervaringsdeskundigheid

die werd gegeven door ervaringsdeskundigen. Inge en Mariska

de plek te geven die het verdient.

coachen het team van ervaringsdeskundigen met wie ze
samen ook de opleiding ‘Samen Sterker’ deden. Strategisch

In het eerste blok komen cliënten aan het woord. Allereerst

manager Hans vertelt wat hij heeft geleerd van Arnold, een

Vincent en Marjolein. Vincent heeft al een behoorlijke staat van

ervaringsdeskundige die veel teweeg heeft gebracht.

dienst als ervaringsdeskundige en vertelt daarover. Hij werkt
onder andere als adviseur toegankelijkheid bij de gemeente

In het blok ‘Onderzoek en beleid’ vertelt wethouder

Huizen. Marjolein werkt al lang bij de LFB * en draagt haar

Maarten over zijn samenwerking met Vincent, en de inzet

persoonlijke missie uit. Annette, Corina, Bert en Naohmy volgden

van ervaringsdeskundigen als het gaat om het gemeentelijk

in 2018 de opleiding voor ervaringsdeskundige ‘Samen Sterker’

beleid ten aanzien van de implementatie van het VN verdrag

en maken deel uit van het team van ervaringsdeskundigen. Zij

Handicap. Ellis vertelt over haar ontwikkeling binnen de LFB

vertellen ieder op hun eigen manier wat dit voor hen persoonlijk

en haar verwachtingen voor de toekomst van de ontwikkeling

betekent. Nathalie en Marco namen deel aan ‘Make Yourself

van ervaringsdeskundigheid in Nederland. Petri benadert het

Proud’. Een project over leefstijl waarbij ze in groepsverband

belang van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis bij

werkten aan conditie en gezondheid. Elkaar versterken en

wetenschappelijke ontwikkelingen.

ondersteunen was een belangrijke factor in dit project evenals
het opdoen van positieve ervaringen. Een film daarover is

Dit boekje is een kroniek van deze tijd. Ik mocht het schrijven

vertoond op het symposium en toegelicht door Nathalie en

als een werkstuk waarmee ik mijn loopbaan van ruim 40 jaar in

Marco. Dit filmpje is te vinden op Youtube.

de gehandicaptensector afsluit. In deel 5 geef ik een terugblik
op die loopbaan, en de rol die ervaringsdeskundigheid daarin

Het tweede blok bevat verhalen van ouders van cliënten.
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Het verhaal van Vincent
49 jaar

“Mensen moeten
verder kijken dan
hun neus lang is”
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Vincent heeft een veelzijdige loopbaan als ervaringsdeskundige. Hij werkt
bij de Sterkplaats Hilversum van de LFB, bij de gemeente Huizen als adviseur
toegankelijkheid, is lid van het innovatiepanel van het programma ‘Meedoen’ van
VWS en geeft workshops over seksualiteit aan mensen die werken in de zorg.
Een vol leven dat tijdens de lockdown gewoon doorgaat.

“Ergens rond 2004 begon het te kriebelen”, vertelt Vincent.

Een mooie rol heeft Vincent als adviseur toegankelijkheid bij

“Als ik wat wil met mijn leven moet ik wel weg bij het

de gemeente Huizen, zijn woonplaats. Hij is in dienst van de

dagvervelingscentrum, een beetje werken op de computer

gemeente. Als voorzitter van het toegankelijkheidspanel bereidt

was niet boeiend meer.” Vincent kwam in contact met de LFB

hij thuis samen met een assistent de vergaderingen voor. Het

en begon op 1 juli 2007 op het toenmalige steunpunt in Baarn.

panel adviseert de gemeente over sociale toegankelijkheid. Ook

Samen met Ineke Wolters en Hetty Dersjant heeft hij daar

het bijhouden van de post over dit onderwerp neemt een deel

meegewerkt aan de ontwikkeling van de cursus ‘Samen Sterker’.

van zijn tijd in beslag.

Deze training gaat over drie vragen: ‘wie ben ik, wat wil ik, wat
kan ik’. Vincent vertelt: “Het belangrijkste is dat je je ervan

Het werk voor de Sterkplaats Hilversum gaat door in coronatijd

bewust wordt van wat je wil en wat je goed kunt. Daar moet je

maar dan online. Net als een groot deel van de Nederlanders

goed naar leren kijken. En dat je keuzes maakt over wat je verder

werkt Vincent nu thuis. Zo is hij bijvoorbeeld bezig om een

wil met je leven.” Daarnaast gaf hij in die periode presentaties op

presentatie over de LFB voor te bereiden bestemd voor een

de introductiedag voor nieuwe medewerkers bij Sherpa, samen

school in Bussum. Eénmaal in de 14 dagen is er een themacafé.

met Arnold en Ben. “Het is goed dat mensen verhalen horen van

Zo’n twintig mensen loggen dan in om mee te praten over

mensen waar het over gaat in de zorg”, zegt hij daarover.

thema’s als eenzaamheid, vakantie, en wat de coronacrisis met

Seksualiteit

Samen met zijn broer geeft Vincent workshops over seksualiteit.
Hij wil dat hier open en gewoon over gepraat kan worden. Liefde

mensen doet en hoe ze er mee omgaan.

De boodschap van Vincent

“Bij alles wat ik doe wil ik overbrengen dat mensen verder kijken

en aanrakingen zijn belangrijk, en vragen om een ander soort

dan hun neus lang is”, is de boodschap van Vincent. “Kijk niet

ondersteuning. Deze workshops geeft hij soms aan studenten en

alleen naar wat je ziet, maar kijk verder dan de rolstoel, of welk

mensen die werken in de zorg.

ander kenmerk van de beperking. Het allerbelangrijkste is om
naar de mens te kijken!”
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Het verhaal van Marjolein
44 jaar

“Opkomen
voor anderen”
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Voor Marjolein is het belangrijk om op te komen voor anderen. Meteen vertelt ze over
een situatie lang geleden, toen ze nog woonde op Dieze Flierefluiters. Met behulp van
haar spraakcomputer vertelt Marjolein: “Een groepsgenoot kreeg nieuwe orthopedische
schoenen. Deze schoenen moest en zou hij aan van alle begeleiders. Ik zag dat hij het
uitgilde van de pijn. Hij kan niet praten. Ik heb op allerlei manieren, ook samen met
zijn ouders, proberen aan te geven dat hij pijn had door die schoenen. Steeds kreeg ik te
horen dat hij zich aanstelde en dat ik me er niet mee moest bemoeien.” Uiteindelijk is
het wel goed gekomen met die schoenen, maar deze situatie raakte Marjolein en maakte
haar boos en verdrietig. Het komt als eerste op in haar hoofd op de vraag wat voor haar
belangrijk is als ervaringsdeskundige.

Marjolein werkt sinds 2006 bij de LFB en vanaf 2015 bij
de LFB Sterkplaats in Hilversum, waar zij onder andere

Spannend

Presentaties geven was spannend in het begin. Het blijft altijd

presentaties voorbereidt en geeft. Eén presentatie gaat over

zoeken naar een goede vorm. Het filmpje dat Marjolein ooit

‘leven in beperkte vrijheid’, een andere over ‘het goede in

maakte samen met Geert Jaap Welsing over vrijheidsbeperking

mijn leven’.

heeft veel indruk gemaakt. Dat was bijvoorbeeld op een

Het goede in mijn leven

GIDS-dag. In 2018 heeft Marjolein samen met Annemarie
Remmerswaal een presentatie gegeven op een studiedag voor

Bij ‘het goede in mijn leven’ gaat het vooral om vrienden en

ergotherapeuten. Over de rol die ergotherapie in haar leven

familie. Er zijn twee mensen die in het verleden haar begeleider

speelt, maar ook over vrijheidsbeperking en wat dat voor haar

zijn geweest. Dat zijn Michael en Margreet. Met hen had ze

betekent. Ze deed dit met het programma PowerPoint en haar

een goede klik, en ze heeft met hen haar droomreis gemaakt:

spraakcomputer. 80 ergotherapeuten luisterden geïnspireerd

8 dagen naar Zwitserland. Zij zijn allebei goede vrienden

en stelden haar na afloop relevante vragen.

geworden en ze gaat graag een weekend met hen weg. Op dit
moment kunnen deze dingen vanwege de coronacrisis even niet
maar dat komt wel weer. Zij houden contact en blijven op de
hoogte van elkaars wel en wee.

Onderzoek

Tijdens haar Prokkelstage* heeft Marjolein een onderzoek
gedaan onder een groep cliënten. Ze legt uit: “Ik hoorde echt
alleen maar slecht ervaringen met de WMO-taxi. Ik heb een

Het werken bij de LFB vindt Marjolein fijn en belangrijk. De sfeer

groep mensen die ik ken en die gebruik maken van de taxi een

is er goed en de collega’s zijn heel leuk. Voor anderen opkomen

enquête gestuurd. Ook heb ik een aantal mensen gesproken

is een belangrijk onderdeel van het werk van Marjolein.

over verbeterpunten. We hebben contact gelegd met mensen
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van de gemeente Hilversum die verantwoordelijk zijn voor de

en voor de ander opkomen. De tijd bewaken in een overleg

WMO-taxi. Die herkenden wel een aantal zaken en zouden

vindt ze ook belangrijk. Wat zij in de toekomst graag wil is

de tips meenemen. Er is nog één keer over gesproken bij een

betrokken blijven bij de cliëntenraden en een rol blijven spelen in

‘Samen kracht’ bijeenkomst. We weten niet of het verbeterd is,

medezeggenschap. Zo probeert Marjolein invloed te hebben op

we hebben het nu druk genoeg.”

het beleid van Sherpa en iets te betekenen voor mensen. Het is

Week van de toegankelijkheid

goed om hierover presentaties te blijven geven. Het maakt iets
los bij mensen. Marjolein uit wel een zorg: “Dat ik afhankelijk ben

Momenteel wordt haar tijd in beslag genomen door haar

van speciaal vervoer speelt altijd een rol in mijn hoofd. Wie draait

bijdrage aan een onderzoek van Tranzo* dat gaat over de

er op voor de kosten?”

betekenis van de corona-maatregelen voor je leven. In oktober
is het de week van de toegankelijkheid. Marjolein probeert zich
hierin te verdiepen en na te denken over activiteiten. Contacten

Samen!

Marjolein zegt tot slot: “Tegen mensen met een beperking zou ik

onderhouden met collega’s van de Sterkplaats in Hilversum is

willen zeggen: het is belangrijk dat je kunt zeggen wat je vindt.

ook belangrijk. Deze periode grijpen zij en haar collega’s aan

Eigen keuzes maken, regie over je eigen leven hebben. Wees hier

om werkvormen en oefeningen te bedenken, en om hun eigen

bewust mee bezig en praat erover met je begeleiders. Samen

kwaliteiten onder woorden te brengen. De kwaliteiten van

kun je kijken naar de mogelijkheden!”

Marjolein zijn vooral observeren en oog hebben voor de ander
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Het verhaal van Annette
43 jaar

“Niets is wat
het lijkt”
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“Mijn hoofd zit altijd vol met van alles. Dingen die verwerkt moeten worden. Ze gaan het
ene oor in, maar nooit het andere oor uit. Daar heb ik hulp bij nodig”, legt Annette uit. “Dit
is wat ik vertel in presentaties voor begeleiders. Dat je aan de buitenkant niet ziet wat er
van binnen aan de hand is. Ik leg uit wat het is en dat je me niet moet overschatten. En dat
het helpt als begeleiders vragen naar wie je bent, wat je hebt zodat ze niet met een oordeel
klaar staan.”

We spreken elkaar eind mei, als het einde van de

Annette is lid van de Centrale Cliëntenraad, en van de

lockdownperiode in zicht lijkt te komen. “Ik mag binnenkort

cliëntenraden van cluster Ambulant en cluster Werk &

weer twee ochtenden in de week naar het Activiteitencentrum

Dagbesteding. Als secretaris van de CCR bereidt ze de agenda

Jan Ligthart. Hier snak ik naar”, verzucht Annette. “Bijna drie

voor en schrijft ze adviezen uit, samen met Inge, haar coach.

maanden lang was ik mijn doel kwijt. Van een volle agenda zat

In 2018 kon ze meedoen met de opleiding ‘Samen Sterk’ voor

ik ineens thuis. Het contact met de cliëntenraden en met het

Ervaringsdeskundigen van de LFB waarna ze in 2019 haar

team van ervaringsdeskundigen ging via Whatsapp of Microsoft

diploma kreeg. Annette zegt hierover: “Het was een intensieve

Teams. Ook eten op het steunpunt was er even niet meer bij.”

opleiding. We kregen heel veel informatie en we moesten heel

Tijdens de lockdown heeft Annette naar Storytell geluisterd,

veel praten en opdrachten doen met elkaar. Je leert jezelf beter

aan diamond painting gedaan en is veel weg geweest met de

kennen. Wie ben ik, waar sta ik voor, hoe kan ik anderen helpen?

honden. “Maar het is veel leuker om mensen te ontmoeten,

Ik heb vooral geleerd om geduld te hebben, niet meteen met

met elkaar te praten en dingen samen te doen”, verzekert ze.

een antwoord klaar te staan en de ander de tijd te gunnen een

Rustig leren kennen

Annette is geboren in Bussum. Daar heeft ze in 2002 in het
activiteitencentrum Jan Ligthart haar man Nars leren kennen.

antwoord te geven.”

Dagvoorzitter

Op 25 september 2019 was Annette dagvoorzitter van het

Nars was meteen verliefd, maar Annette vond het belangrijk

symposium ‘Een schat aan ervaring’. Dit deed ze samen met

dat ze elkaar rustig leerden kennen. Nars en Annette hebben

Gijs Wanders. “Dit was een hele nieuwe ervaring, spannend en

in Huizen in de Woonvorm gewoond, en kwamen via de

superleuk, vertelt Annette. “Het klikte meteen met Gijs en ik heb

cursus ‘Een eigen manier van leven’ in aanmerking voor

deze dag veel geleerd. Door dit symposium hebben we als team

een huisje in Hilversum, vlakbij het steunpunt aan de

veel nieuwe opdrachten gekregen.

Jan van der Heidenstraat. In 2007 zijn ze daar gaan wonen
en daarna in 2009 getrouwd. “De trouwfoto is gemaakt op

Eén van de nieuwe opdrachten is het houden van een

de trap van het Jan Ligthartcentrum.” Ze krijgen begeleiding

presentatie op de introductiedag voor nieuwe medewerkers.

van het ambulante team en van gedragskundigen.

Daar vertellen we over onszelf en ons eigen leven.”
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Presentaties en rollenspel

Inspiratie

presentaties gemaakt”, vervolgt Annette. “‘Niets is wat het lijkt’

Annette uit. “Laten zien wie ik ben en hoe ik me ontwikkel. Zo

gaat over mijn handicap die je aan de buitenkant niet ziet. We

doe ik ook mee aan het project ‘Make Yourself Proud’. Hierdoor

hebben ook een presentatie over begeleiden vroeger en nu.

ga ik meer bewegen en verbeter ik mijn uithoudingsvermogen.

Eerst werd er veel over mij besloten, met weinig overleg. Nu

Hierdoor heb ik minder medicijnen nodig, al blijf ik wel altijd pijn

wordt er meer met me gepraat. Ik mag ook mijn eigen digitale

houden, dat is wel lastig.”

“Voor het team Ambulant Kerkelanden hebben we twee

“Ik hoop andere mensen te inspireren met mijn verhaal”, legt

dossier lezen in MijnCura. We gaan hier ook nog een rollenspel
over doen met dat team, maar dat is uitgesteld vanwege corona.

Tot slot zegt Annette: “Vooral presentaties voor studenten vind

We hopen snel weer bij elkaar te komen met het team van

ik leuk. Daar wil ik me verder in ontwikkelen. Ik wil doorgaan met

ervaringsdeskundigen. Misschien bij het theehuis, buiten, met

wat ik doe en hoop dat ik over 10 jaar een betaalde baan heb.

klapstoelen.”

Echt werk als ervaringsdeskundige, dat zou mooi zijn!”
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Het verhaal van Corina
53 jaar

“Ik denk dat ik het wel kan”

Door de samenwerking in het team van ervaringsdeskundigen heeft Corina veel geleerd.
En ze leert nog voortdurend bij. Zoals complimenten ontvangen. “Als je dat niet gewend
bent, ga je denken: zou het dan toch waar zijn?”, deelt Corina.” Daar ga je op een gegeven
moment van groeien. Je mag er zijn, ook met een lichte beperking.”
16
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Corina woont sinds 2015 in een mooi appartement in Woonwijk

te enthousiast ben, en dat dingen dan nog wel eens kunnen

Eemeroord, samen met haar kat. “Ik heb echt een mooi groot

tegenvallen. Ik zeg dan tegen mezelf dat ik moet nadenken en

huis, met twee slaapkamers, en een balkon én een dakterras”,

dan word ik weer rustig. Dat helpt ook in het contact met de

somt Corina op. “Ik vind het leuk om het gezellig te maken met

begeleiding, bijvoorbeeld als ze je bellen om te vertellen dat

plantjes, een mooie tuinset en lichtjes. Ik zit vaak buiten. Ik

je een afspraak hebt, terwijl je op dat moment andere plannen

heb leuke meubels, ik koop niet alles in één keer. Het wonen in

hebt.”

de woonwijk is lekker rustig, ik vind het er fijn. Ik ben heel erg
op mezelf, behalve mijn dochter komt er bijna niemand over
de vloer.” Corina heeft een dochter van 18, die bij haar vader

Angst overwinnen

In de opleiding heeft zij geleerd waar ze goed in is en waar

woont. In september gaat ze naar de universiteit. “Daar ben ik als

anderen goed in zijn. Ook het leren spreken in een groep kwam

moeder zo trots op”, zegt Corina. “We kunnen contact houden

aan de orde. Hoe je dat doet, iets over jezelf vertellen, en hoe je

via facetime als ze in Nijmegen zit.”

je angst overwint. “Hier word je sterker van, en het is leuk om te

Volle werkweek

doen”, zegt Corina.

Corina werkt bij de kringloop in Baarn en bij dagbesteding De

Samen met Annette heeft Corina een workshop gegeven aan

Kade in Woonwijk Eemeroord. Als gastvrouw helpt ze daar

het team Ambulant Kerkelanden. Daarbij vertelden ze hoe het

met knutselen en koffiedrinken bijvoorbeeld. Op dinsdag zijn

is om begeleid te worden, zowel vroeger als nu. Dit team heeft

de bijeenkomsten van de groep ervaringsdeskundigen en op

gevraagd of ze nog eens een workshop willen geven en dan een

donderdag neemt ze deel aan de groep ‘Samen naar de top’. Dit

rollenspel willen doen: Corina en Annette als begeleider, en de

is een nieuwe groep ervaringsdeskundigen waarbij het vooral

begeleiders in de rol van cliënt. “Ik denk dat ik die uitdaging nu

over medezeggenschap gaat. Nu in coronatijd ligt alles even stil.

beter aan kan gaan”, meent Corina.

Corina gaat veel wandelen en fietsen op de e-bike.

Overschatting

Meedenken

“Waar ik goed in ben?” Corina antwoordt: “Ik kan meedenken

Het is niet leuk als je een lichte beperking hebt. Mensen

over oplossingen. Bijvoorbeeld hoe we elkaar als team kunnen

overschatten je namelijk vaak en denken ‘die snapt alles’. Corina

ontmoeten op anderhalve meter afstand. Bijvoorbeeld bij

zegt:“Het leven in de maatschappij vind ik nog wel een dingetje.

de theetuin en het ontmoetingsplein. Vanavond horen we

Daarom is het team van ervaringsdeskundigen zo fijn. Je leert

van meneer Rutte of er weer wat meer kan. Ik hoop dat ik als

van elkaar, en bespreekt de dingen rustig met elkaar, zonder

eerste weer naar mijn werk kan, en het normale leven weer kan

lelijke woorden als iets je dwars zit. Ik leer ook dat ik soms

oppakken.”
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Het verhaal van Bert
60 jaar

“Ik heb
geleerd
dat ik niet
in zeven
sloten
tegelijk
loop”
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Bert valt met de deur in huis: ”Alleen een week door Cambodja reizen: ik wilde weten of
ik dat nog zou kunnen. Kan ik nog reizen zoals ik het gewend was en waar liggen mijn
grenzen? Dit was een ontdekkingsreis, maar het ging goed. Ik heb geleerd dat ik niet in
zeven sloten te gelijk loop. Misschien in eentje, maar niet meer dan dat.”

Bert brengt op dit moment zijn dagen thuis door, samen met
zijn vrouw. Vanwege de coronacrisis moet hij zoveel mogelijk

Publiek

Bert heeft gewerkt aan een presentatie over zijn

binnenblijven. Hij mist de gezelligheid van zijn werk op het

hersenbloeding: wat betekent het om niet-aangeboren

activiteitencentrum Jan Ligthart. Graag zou hij ook Hilversum in

hersenletsel te hebben? Hij vindt het belangrijk om te praten

wandelen en ergens gaan zitten om een kopje koffie te drinken.

over het traject: “Wat kan ik wel, wat kan ik niet?” Hij wil dit graag
op een heldere manier vertellen. Eerst binnen de groep van

Maar Covid-19 is in zijn eigen woorden een ‘minor

ervaringsdeskundigen zelf, later voor begeleiders van Sherpa.

inconvenience’, in vergelijking met de hersenbloeding die

Hij presenteert het graag zodanig dat hij ook vragen van zijn

hij tien jaar geleden kreeg. Door het opgelopen hersenletsel

publiek kan beantwoorden. Bert zegt hierover: “Het is prettig

kon hij zijn functie niet langer uitvoeren. Lopen is lastig, al gaat

als er vragen gesteld worden.”

dat zonder stok toch nog best goed. Zijn rechterbeen is er wel
maar het lijkt of het niet van hem is. De fysiotherapeut helpt

Op dit moment werkt Bert aan een vervolg. Een presentatie die

hem hiermee om te gaan.

gaat over dingen die niet meer terug komen en de acceptatie die

Eigen gang gaan

daarbij komt kijken. Hij gaat er nuchter mee om en zegt “That’s
the way it is”. Hij zegt bijvoorbeeld: “Mijn rechterbeen is niet

Als IT-er was hij gewend om problemen op te lossen voor

meer van mij. Hoe ga ik daar mee om?” Bert zoekt naar de juiste

klanten. Dat vroeg veel tact maar hij vond het leuk om te

vorm en de goede woorden om dit te presenteren. Daarnaast

doen. Op het Jan Ligthartcentrum houdt hij zich bezig

houdt hij er rekening mee dat hij, vanwege Covid-19, voorlopig

met programmeren waarbij hij het liefst zijn eigen gang

niet ‘live’ voor een groep kan staan maar dat hij via een digitale

gaat. Op een dag lag er een blaadje over de opleiding voor

conferentie gaat presenteren. Tot slot zegt hij: “Het is in ieder

ervaringsdeskundige. Zijn interesse werd gewekt en hij heeft

geval boeiend om hier mee bezig te zijn.”

de opleiding gevolgd. Achteraf was de conclusie van Bert
dat het zeer interessant was. Nu maakt hij deel uit van het
team van ervaringsdeskundigen.
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Het verhaal van Naohmy
24 jaar

“Ik wil
andere
mensen
helpen
door mijn
eigen
ervaringen
te delen.”
20
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“Omgaan met een verslaving en met psychische problemen, dat is mijn verhaal.” Aan
het woord is Naohmy die vervolgt: “Op dit moment ben ik bezig mijn eigen presentatie
opnieuw te maken, heel nauwkeurig en precies. Ik hoop dat het andere mensen helpt als
ze informatie en advies krijgen van iemand die weet hoe het is. Dat is anders dan wanneer
het uit een boekje komt.”
Naohmy woont sinds een jaar op zichzelf in een appartement

De deelnemers zijn na de opleiding samen verder gegaan op het

vlakbij de Pekingtuin in Baarn. Het is ook in de buurt van haar

ingeslagen pad. Elke dinsdag komen ze bij elkaar om te werken

ouders en zusjes, waar ze elke dag kookt en eet: “Dat is beter

aan presentaties en workshops, bijvoorbeeld voor nieuwe

dan in je eentje eten”, vindt Naohmy. Ze woont samen met

medewerkers van Sherpa. Naohmy vindt het een hele leuke

haar hond Spikey, een Jack Russel van 14,5 jaar. “Hij is al oud,

groep: “De sfeer onderling is goed. Iedereen heeft zijn eigen

en heeft niet altijd zin om een wandelingetje te maken. Dan

levensverhaal. Het is echt mooi werk.”

gaat hij mee in zijn eigen hondenbuggy”, vertelt Naohmy.
In de toekomst hoopt Naohmy vooral op scholen te kunnen
Haar andere hond Tessa heeft ze helaas niet lang geleden

vertellen hoe het is om te leven met de problemen die zij

moeten laten inslapen. Ze volgt een thuisstudie over

ervaart. “Ik hoop dat mensen daar wat mee kunnen,” zegt ze

dierenverzorging en is daar elke dag mee bezig. Later hoopt ze

tot slot

werk te vinden in een asiel of bij een dierenarts. Ze onderhoudt
contact met lotgenoten via een Facebook groep waar de leden
veel steun bij elkaar vinden. Ze zegt hierover: “Veel mensen
zijn eenzaam en missen op dit moment het menselijk contact,
dat is verschrikkelijk.”

Trots

Via een tante die bij Sherpa werkt is ze bij de opleiding voor
ervaringsdeskundigen terechtgekomen. Dat was een positieve
ervaring: “Mijn eigen school heb ik niet afgemaakt en dit was de
eerste keer dat ik een diploma haalde. Ik was zo trots op mezelf!
Toch nog een diploma!”
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Het verhaal van Nathalie
34 jaar

“Pats,
boem, voor
iedereen
mijn
verhaal
vertellen!”
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“We maakten met Joeri Calis* een filmpje over ‘Make Yourself Proud’”, vertelt Nathalie
enthousiast. “Interviews en fragmentjes, over mij en anderen. Het raakt je wel als dat
geshowd wordt. Pats, boem, voor iedereen mijn verhaal vertellen! Ik vond het stoer en
onwijs gaaf. Het heeft me sterker gemaakt.”

“Dat filmpje over ‘Make Yourself Proud’ werd vertoond op het

pestkoppen rondliepen. Henk vindt school wel leuk, hij heeft

symposium in september”, vervolgt Nathalie trots. “Wauw, dat

vriendjes, verveelt zich niet en is trots als hij iets heeft gemaakt.

was interessant! Ik had een paar keer geoefend om mijn verhaal

Hij wordt veel te snel groot naar Nathalie’s zin. Ze zegt: “Kleintjes

daar te vertellen. Ik was natuurlijk doodsbang en nerveus om

worden groot, dat is leuk om te zien.”

het te laten zien aan de hoogste baas van Sherpa. Maar het ging
gewoon goed.”

Helpen

Nee!

In weerbaarheidstrainingen heeft ze geleerd nee te zeggen en
ruzies met haar vader op te lossen. Dit doet ze samen met haar

“Ik heb meegedaan aan dat project. We hebben gesport, maar

man. “Hierdoor is er meer contact en gaat het beter”, vertelt

ook gepraat over hoe je jezelf en je kind gezond kan houden

Nathalie.

met fietsen, sporten en zwemmen. De bijeenkomsten vond
ik interessant. Je voelt jezelf serieus genomen, en praat met

Bij ‘Make Yourself Proud’ heeft ze leren uitvogelen wat zij leuk

elkaar hoe je afvallen of stoppen met roken aanpakt. Je helpt

vindt. “Mijn zorgzame kant kwam naar boven“, deelt Nathalie. “Ik

elkaar ook.”

wist niet dat ik dat ook kon. Je ontdekt hoe je iets aanpakt, geeft
elkaar adviezen en je voelt je serieus genomen. Ik vind het cool,

“Vroeger voelde ik me niet echt goed over mijn uiterlijk. Mijn

en het geeft me een goed gevoel als ik anderen heb kunnen

vader vond dat ik te dik was, en probeerde me te veranderen.

helpen.” Nathalie heeft motivatiekaarten gemaakt om anderen

Andere kleding dragen en make-up op. ‘Ja, Pa, goed Pa’ zei ik

te stimuleren bij het stoppen met roken bijvoorbeeld. “Ik kan

dan. Maar dat past toch niet echt bij me”, deelt Nathalie.

meer dan ik zelf denk!”, besluit ze trots.

Niet laten tegenhouden

* Joeri Calis is videoproducent

Nathalie is getrouwd met Harry en samen hebben ze Henk,
een zoon van 12 jaar. Twee dagen per week werkt ze op de
zorgboerderij van Landzijde, waar ze onkruid wiedt, groente
oogst en tassen vult voor de groenteabonnementen. Ze laat
zich in het werk niet tegenhouden door corona. Ze is ook graag
creatief bezig waarbij ze kettingen en armbandjes maakt.
Zelf vond ze school niet leuk vroeger omdat daar de nodige
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Het verhaal van Marco
45 jaar

“Sporten is
voor iedereen
oké, je hoeft
je niet
te schamen,
iedereen
hoort erbij.”

24
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Marco heeft meegedaan aan ‘Make Yourself Proud’, een intensief programma met veel
sporten en praten over je gezondheid. Daar is hij niet alleen lichamelijk veel sterker
van geworden maar het heeft hem ook meer zelfvertrouwen gegeven. “Het is een ding
geworden in mijn leven en dat gaat er ook niet meer uit, het is heel belangrijk voor mij”,
deelt Marco.
Marco woont in een appartement in de Koningshof in
Hilversum, vlakbij het steunpunt van Sherpa daar. Hij eet

Onzeker

Marco vervolgt: “Ik zou iedereen aanraden om dit te doen. Ik

normaal gesproken regelmatig op het steunpunt, maar op dit

durfde niet naar een gewone sportschool omdat je daar meer op

moment kan dat even niet vanwege het coronavirus. Hij haalt

jezelf bent aangewezen. Ik word onzeker in een grote groep. Dit

er zijn maaltijden af. Binnenkort begint hij met een nieuwe

is kleinschalig en je thuis voelen is ook belangrijk. Het is ook leuk

baan op activiteitencentrum De Zonnewijzer en hoopt daar

als je de namen van de oefeningen weet en deze aan anderen

productiewerk te gaan doen. Hier heeft hij erg veel zin in. Na

kan uitleggen of anderen kan motiveren om door te gaan. We

maanden thuiszitten is hij er ook aan toe. In het begin van de

zijn gevraagd om de ervaringsdeskundigheid met het sporten

corona periode heeft hij zijn huis opgeknapt, en vermaakte hij

over te dragen aan anderen. Het filmpje hierover is hartstikke

zich met diamond painting en darten. Gelukkig kon hij wel één

leuk geworden, en het is ook leuk om dat aan begeleiders en

keer in de week buiten sporten.

familie te laten zien. Ik was trots dat ik het op het symposium

Ondersteuning

mocht laten zien.”

Hij heeft vanaf het begin mee gedaan aan ‘Make Yourself Proud’.

De sportschool is pas verhuisd naar een mooiere plek in de

Hij hoopt dat het snel weer mogelijk is om drie keer per week te

Emmastraat. “Ik heb geholpen met verhuizen. Toen merkte ik

gaan: “Ik heb mijn plekje gevonden”, vertelt Marco enthousiast.

hoe sterk ik was geworden!”, zegt Marco vol trots.

“Het fijne van sporten is dat je problemen die je aan je hoofd
hebt vergeet. Je conditie wordt beter en je raakt minder snel
buiten adem en moe. Je gaat er gezonder van leven. Het geeft
een voldaan gevoel als je hebt gesport.” Marco vervolgt: “ Wat
fijn is aan dit project is dat je goede ondersteuning krijgt. Je kunt
altijd terecht bij de begeleiders. Als je het niet snapt doen ze
het voor tot je het goed doet en zij hebben veel geduld. Ik ben
nu zekerder van mezelf, heb meer vertrouwen in mezelf en het
gevoel dat ik er mag zijn. Dat had ik vroeger niet. Het helpt ook
met stoppen met roken. Daardoor spaar ik ook een hoop geld uit
dat ik aan andere hobby’s kan uitgeven.”
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De verhalen
van familie
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Het verhaal van Evelien
43 jaar

“Met iedere
cel in je
lijf voel
je dat je
een ander
soort band
hebt met
je kind”
28
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Evelien begint met: “Het zou goed zijn als er iets komt voor ouders. Een plek waar je op een
luchtige manier met elkaar kunt praten. Hoe je tegen dingen aankijkt. Over de keuzes die
je maakt en over liefde. Hoe ga je om met het schuldgevoel dat je het zelf niet kunt? Hoe
blijf je overeind? Ook om eens te kunnen brullen. Niet vanuit een slachtofferrol, maar om
elkaar te helpen. De gemene deler is dat je een kind hebt dat hulpbehoevend is en waarbij
je moederhart eigenlijk altijd zegt dat dit kind je nodig heeft.”

Florian is 10 jaar oud en is het oudste kind van Evelien en

verloren laten gaan door louter te kijken met een medische

Justin. Hij is geboren met een zeldzame chromosoomafwijking.

blik. Echter, doordat Florian veel in het ziekenhuis lag werd ik

De eerste jaren van zijn leven heeft hij veel in het ziekenhuis

ook gedwongen zaken uit handen te geven. En ik heb geleerd

doorgebracht waarbij hij veel operaties moest ondergaan. Hij

open te staan voor een ander die ziet dat de behoefte van je

heeft dag en nacht verpleging nodig. Daardoor kon hij niet meer

kind ergens anders ligt. Aan zijn snoetje kun je zien dat iets hem

thuis wonen. Evelien vertelt over deze periode: “De situatie

wel of niet goed doet. Met Florian communiceer je op een heel

ging niet alleen ten koste van onze eigen gezondheid maar we

andere manier. Je kijkt anders naar dingen en vaart louter op je

merkten ook dat zijn zusje zichzelf begon weg te cijferen. Dat

zintuigen, wat soms juist heel puur is. Woorden maken het leven

was de trigger om naar een andere oplossing te zoeken.” Het

soms verwarrend. Het is een mix. Ouders kennen hun kind het

Instaphuis biedt de mogelijkheid om eerst uit logeren te gaan

allerbeste, maar je moet ook openstaan voor de professionals,

en er dan een paar dagen per week te gaan wonen. Nu woont

je doet het samen. Het is één bonkje liefde. Het is bijzonder om

Florian er volledig. Zijn ouders en zusje zijn vlakbij hem gaan

mee te maken dat hij daar in het Instaphuis lekker ligt ’s avonds,

wonen. Eerst in Baarn en vervolgens in Hilversum waar zij zich

in zijn bedje, goed toegedekt. Het is daar prettig huiselijk. Je laat

meer thuis voelen.

een kind als Florian nooit los. Maar wanneer je open staat voor

Kan én mag

het feit dat het ergens anders ook goed en fijn kan zijn voor hem
heb je zelf ook minder pijn en schuldgevoel. Andere inzichten

“Je leert dat kleine dingen belangrijk zijn”, deelt Evelien. ”Florian

en adviezen kunnen het leven van Florian verrijken. Je doet

vindt het heerlijk als je met hem in de regen naar buiten gaat.

het samen.”

Of als hij met zijn zusje Frederique samen in bad kan. Dit kan én
mag allemaal in het Instaphuis. Hij heeft dan de grootste lol.”

Eén bonkje liefde

Lieve begeleiding

“De lockdownperiode was intens verdrietig. We hebben Florian
elf weken niet kunnen zien. Maar we zagen gelukkig dat het hem

Evelien vervolgt: “Je denkt altijd dat jíj als moeder het allerbeste

goed deed om de dag door te brengen met gelijkgestemden

weet wat goed is voor je kind en dat je de allerbeste moeder

en de lieve begeleiding. Hij had er veel baat bij dat alles elke

bent. Jaren heb ik boven Florian gehangen en zoveel uren

dag hetzelfde was. Daar heeft hij van genoten en het heeft
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de band tussen de kinderen versterkt. Zo had hij meer contact

anderen. Ook bij zijn zusje zagen we dat ze besefte wat het is

met de andere kinderen en zijn vriendinnetje Pien. Ze trokken

als je broer gehandicapt is. Ook al wisten we dat hij heel veilig

meer naar elkaar toe, speelden dezelfde spelletjes en gingen

en gelukkig oogde en waren we dankbaar dat hij veilig door alle

handjes vasthouden. De begeleidsters hebben er een gezin van

weken heen was gekomen, het zolang missen van je kind gun je

gemaakt. Dat was nog beter te realiseren in de setting van de

je ergste vijand niet. Het hoort niet.”

lockdown. Zij hebben hun leven eromheen aangepast. Het was
voor de begeleiders moeilijk om de kinderen weg te houden van
de ouders. Het was ongelooflijk knap dat ze dit met zo’n hecht

Ervaring delen

Evelien gaf een presentatie in de leergang ernstig meervoudig

team, en de angst die ze hadden, voor elkaar kregen. Ze hebben

beperkt (EMB) over hoe het is om moeder te zijn van een kind

gevraagd aan de ouders wat zij konden en wilden doen om deze

met een beperking. Het verhaal van Florian kwam aan de orde,

periode zo goed mogelijk door te komen. Eén van de initiatieven

over de pijn en het verdriet bij de keuzes die je maakt en over

die daaruit ontstond was dat ouders bij toerbeurt elke avond

de keuze om het samen te doen met Sherpa. Je laat je verstand

kookten. Je kookt het lievelingskostje van je kind, en hoopt dat

prevaleren als je weet dat verpleging thuis te belastend is.

de anderen het ook lekker vinden.”

Tegelijk word je verscheurd door schuldgevoel. Hierover vertelt

Knuffelen

Evelien: “In de presentatie heb ik laten zien hoe hij in mijn hart
zit. Een begeleidster die werkt in het Instaphuis en die bij de

Toen er berichten kwamen dat er weer bezoek mogelijk was

presentatie was, werd overmand door emoties. Daardoor kwam

had Florian klachten. Hij moest worden getest. Evelien vertelt

het gesprek op gang over emoties van begeleidsters, hoe ze het

hierover: “De uitslag was negatief en we werden opgebeld dat

vertrouwen proberen te krijgen bij ouders. Ook een professional

we hem weer mochten komen knuffelen. Dat was ongekend,

mag aan ouders laten blijken dat het je raakt, dat je begaan

ik heb mijn eten laten staan en we zijn meteen naar hem

bent en dat je het samen doet. Het gaf een helder inzicht.

toegegaan. Het was zoiets heftigs, zo verdrietig ook. We hadden

Het is belangrijk om goed te zorgen voor het personeel,

hem zolang gemist! Dat voel je dan nog beter. In één keer zag je

er gebeurt meer in de hoofden dan je denkt.”

weer wat een hulpeloos drolletje hij is, die zo afhankelijk is van
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Het verhaal van
Christiene en Nico
63 en 61 jaar

“Eerlijkheid
en openheid
zijn
belangrijk
voor het
vertrouwen”
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Christiene heeft goed contact met de begeleiders van Nicky. Stellig zegt ze hierover:
“Wij zijn een open boek, en durven alles te zeggen, omgekeerd weten ze dat ze ook alles
tegen ons mogen zeggen. Door eerlijk en open te zijn tegen elkaar op een menselijke
manier hebben we een positief en goed contact opgebouwd. Toen de lockdown inging
en het er op leek dat er een paar maanden geen bezoek mogelijk zou zijn, hebben we
Nicky naar huis gehaald. Gelukkig begrepen de begeleiders dat.”

Nicky, de 30-jarige zoon van Christiene en Nico heeft een lange

zijn verjaardag krijgt hij een bakfiets. Dan kan hij daarmee langs

weg gevolgd langs verschillende voorzieningen van Sherpa. Van

de mensen kan gaan. Dat is gemakkelijker met vuilniszakken en

de peuterspeelzaal Wiele Wiele Stap, naar de Boemerang en

karton. Een gewoon dagritme is belangrijk voor Nicky. Uitslapen

Klimopschool. Van logeerhuis de Kreek, naar de woningen aan

is er niet bij. Zijn broer werkt ook op het recreatiepark. Nicky gaat

het Thijsseplein en nu Berkelstraat 65. De verhuizing naar het

graag met zijn broer een biertje drinken, of bij hem in bad liggen.

Thijsseplein was het moment dat hij écht uit huis ging. Op het
moment dat we elkaar spreken is Nicky bij zijn ouders. Een paar
maanden geen bezoek in verband met corona was geen optie. Hij

Familie

Belangrijke waarde die Christiene en Nico aan Nicky mee willen

heeft het daar fijn bij zijn familie, maar hoopt dat hij toch gauw

geven is dat je elkaar als familie moet helpen waar nodig. Ook als je

weer naar de Berkelstraat mag. Dat is tenslotte zijn huis en daar

geen zin hebt. Werk is belangrijk en in het weekend ben je vrij. Zijn

heeft hij zijn werk. Op een kalender die Christiene gemaakt heeft

zus is binnenkort jarig en Nicky wil haar een CD geven. Christiene

worden de dagen tot 1 juli afgestreept: dat is de streefdatum

heeft dit met hem besproken: “Ga maar even nadenken wat zij mooi

om terug te gaan naar zijn eigen woning, als dat tenminste mag

vindt en geef haar niet wat je zelf graag zou krijgen. Dan bedenkt

van meneer Rutte. Ondertussen sturen ze filmpjes en foto’s

hij zelf dat ze liever bloemen krijgt.” Het is belangrijk om wat voor

naar de Berkelstraat om elkaar op de hoogte te houden.

een ander over te hebben. En het is beleefd om je excuses aan te

Pakketjes bezorgen

Niet dat Nicky zich verveelt. Christiene en Nico beheren een
camping met chalets in Wageningen. Daar heeft Nicky zijn eigen
werk. Zo bezorgt hij pakketjes van DHL bij de vaste gasten die in
de chalets verblijven. Een deel van de chalets wordt opgeknapt

bieden als je papa te veel hebt geplaagd. Ze vertelt: “Nicky is een
gevoelsmens, hij ziet alles en voelt veel aan. De gesprekken die we
met elkaar hebben slaat hij op op zijn harde schijf.”

Foute kersttrui

Vorig jaar had het team van de Berkelstraat een kerstbrunch

en ingericht met nieuwe meubels. Het is zijn werk om de

georganiseerd waarbij alle familieleden van de bewoners

verpakkingen van de nieuwe meubels op te ruimen. Nicky heeft

waren uitgenodigd. Daarbij was de dresscode ‘foute kersttrui’.

een jasje waarop staat dat er anderhalve meter afstand gehouden

Christiene en Nico: “Het was fijn om andere ouders te spreken

moet worden. Nu haalt hij alles op met zijn driewieler, maar voor

over wat er goed ging maar ook wat er anders kon. Dat doe
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je dan voor Nicky, de begeleiding en andere ouders. Het was

zelf zijn brood smeren en niet zelf zijn broek aantrekken. In

echt een feestje waarbij we complimenten op kaartjes konden

wisselwerking met elkaar zonder je frustratie bot te vieren

schrijven. Die werden opgehangen zodat we konden zien wat

bespreken Christiene en Nico dit soort zaken met begeleiders.

andere ouders hadden opgeschreven. Dit was een goed begin

Het kan om kleding gaan, om fruit op tafel als hij uit zijn werk

van de kerst, ook voor Nicky.”

komt. Of er voor zorgen dat hij de gel uit zijn haar wast. Tot slot

Tweede vader en moeder

zeggen Christiene en Nico: “We ervaren dat we serieus genomen
worden en dat er korte lijntjes zijn. Het kost wel altijd energie

Nicky heeft veel hulp nodig, bijvoorbeeld bij wat hij aan moet

om het hele verhaal opnieuw te vertellen als er weer nieuwe

trekken. Daarnaast kan hij ook gemakzuchtig zijn. Als er een

begeleiders zijn. De begeleiders zijn toch een tweede vader

nieuwe stagiaire is op de woning kan hij ineens niet meer

en moeder.”
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Het verhaal van Nanny en Jan senior
81 en 85 jaar

“We zijn van mens tot mens,
niet van functie tot functie,
met elkaar in contact.”

34
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De ouders van Jan willen vooral benadrukken dat het goed gaat in de samenwerking
tussen hen en de begeleiders van Jan. En dat het nu goed gaat met Jan, die steeds nieuwe
dingen doet. Dat geeft hen veel plezier. Toch ontkomen we er niet aan dat het verschil
tussen vroeger en nu als een rode draad door het gesprek loopt, zodat de ontwikkeling
zichtbaar wordt. Nanny en Jan vertellen: “Het is een mooie ervaring voor ons om mee
te mogen maken dat de verschillende vormen van kennis nu met elkaar verweven zijn:
wetenschappelijke, professionele én ervaringskennis.”

Een belangrijk verschil tussen vroeger en nu is dat er een

kan hij nu weer veel plezier beleven aan zijn fietstochtjes. Nanny

cultuur is ontwikkeld waarin er over en weer naar elkaar

vertelt: “Toen we begeleiders een vakantiefilm lieten zien van een

wordt geluisterd. Er is een wisselwerking tussen begeleiders,

bergwandeling in Zwitserland, was iedereen verbaasd. ‘Is dat Jan,

gedragsdeskundigen en ouders. Wetenschappelijke en

kan hij dat?’ Vanuit de verbazing over wat Jan allemaal kon werden

ervaringskennis worden gedeeld. Ook is de kennis over Jan,

meer en meer de mogelijkheden gezien, het sloeg goed aan.”

over autisme en verstandelijke beperking veel meer verdiept.

Nanny: “Voor mij is het belangrijk het niet alleen bij het heel

Van standaardprocedures waarin iedereen het met hetzelfde

persoonlijke van de zorg voor Jan te laten. Ik wil me breder

zorgaanbod moest doen, ongeacht de beperking, wordt nu veel

inzetten voor deze specifieke zorg. Die interesse is er ook vanuit

meer gekeken naar wat het individu nodig heeft.

mijn eigen opleiding. Jan is daarbij het uitgangspunt. Zo ben ik

Inzicht

Wetenschappelijke inzichten werden onvoldoende vertaald
naar de praktijk. Begeleiders hadden minder kennis en werden
ook weinig begeleid. Dat gebrek aan kennis kon je hen niet
kwalijk nemen. Het ontbrak aan inzicht dat je elkaar nodig hebt.

onder andere actief geweest bij de NVA* en was ik vanuit mijn
ervaringsdeskundigheid betrokken bij de ontwikkeling van het
platform Sensonate.*”

Complimenten en voldoening

Tenslotte vertelt Nanny: “Onlangs zagen we weer hoe profes

Nanny benadrukt: “We hadden ook toen veel waardering voor

sioneel begeleiders bezig zijn toen we op bezoek waren voor de

de inzet van begeleiders en hebben wel altijd heel bewust de

verjaardag van Jan. Hij was onrustig en gespannen. Dat kwam

samenwerking gezocht. Jan is er bij gebaat dat het contact

ook doordat een huisgenoot van hem het moeilijk had. De

tussen ons en begeleiders goed is.”

begeleider is met Jan gaan lopen om hem tot rust te brengen.

In de periode dat Jan op de Gouwe woonde was er onvoldoende

Het is zo goed om te zien hoe ze zo’n situatie oppakken. Onze

zicht op wie Jan was en wat hij kon. Hij kreeg het stempel

complimenten hiervoor. Het geeft voldoening om te zien hoe

‘toeschouwer in het leven’ te zijn. Zo werd hij benaderd. Dit is wat

goed Jan wordt begeleid als hij het moeilijk heeft. Daarnaast is de

hij wil. Men wist bijvoorbeeld op een gegeven moment niet meer

openheid fijn. Wij kunnen onze ervaringen vertellen en omgekeerd

dat Jan kon fietsen. Dat had hij geen jaren meer gedaan. Gelukkig

laten begeleiders ook weten wat het werken met Jan met hen doet.”
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De verhalen
van Sherpa
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Het verhaal van Michel
52 jaar

“Het is
hun huis,
zij wonen
daar”
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Zij-instromer Michel werkt nu een jaar bij Sherpa, in de woningen aan de Zwinstraat
23-25. “Een geweldige groep!” vertelt hij vrolijk. Voorheen werkte hij bij een
verzekeringsmaatschappij, waar hij door reorganisatie boventallig werd. Tijd voor een
carrièreswitch waarbij hij het voorbeeld van zijn zoon volgde. Die werkt als begeleider
bij ’s Heerenloo. “Kan ik voor kwetsbare mensen zorgen?” vroeg hij zich af. Via
vrijwilligerswerk in een hospice ontdekte hij dat het antwoord ‘ja’ was. De uitzending
‘Five days inside’ van Beau van Erven Dorens motiveerde hem tot een open sollicitatie
bij Sherpa.
Michel combineert sinds oktober werken en leren met het

wat de begeleiders bedachten. Michel vertelt: “Hierdoor besefte

volgen van de beroepsopleiding ‘Goed voor elkaar’. In deze

ik hoe belangrijk eigen regie is. Kan ik cliënten laten meedenken,

opleiding bepaal je zelf wat je wilt leren en in welk tempo. Zo

bijvoorbeeld over het dagprogramma, en niet zelf denken wat

heeft hij onder andere workshops over ‘rouw’ en ‘autisme’

goed voor hen is.” Door middel van picto’s wordt het gewoner

gevolgd. De kennis daarover kwam goed van pas tijdens de

om aan hen te vragen wat ze willen. Bijvoorbeeld de keus tussen

lockdown in maart. Michel vertelt: “Terwijl cliënten al klaar

fietsen en wandelen. Ook al hebben cliënten vooral duidelijkheid

stonden met hun jas en hun tas, moest ik ze vertellen dat de

nodig, toch merkt Michel dat er meer rust komt als hij ze betrekt

dagbesteding niet door ging. Ze accepteerden het pas toen

bij het dagprogramma.

ik met hen naar de dagbesteding toeliep, en ze daadwerkelijk
konden zien dat het dicht was.” Dat ineens veel dingen niet

“Het was voor mij een eye opener”, deelt Michel.”Ik denk nu

doorgingen, dat was voor velen een vorm van rouw. Zwemmen,

meer na over hoe ik ze meer kan betrekken en meer eigen

paardrijden, bezoek, feestdagen als Pasen, Koningsdag en de

inbreng bieden. Ze niet alles uit handen nemen. Het is hun huis,

Voorjaarskermis. Verjaardagen zonder familie, het wandelen met

zij wonen daar.”

de vrijwilliger: het gaf veel verdriet. Samen met de begeleiders
van dagbesteding lukte het om een mooi programma te maken
voor dagbesteding aan huis.

Betrek ze erbij

In een andere workshop kwamen twee ervaringsdeskundigen
aan het woord: Annette en Elroy. Deze workshop ging vooral
over de manier waarop zij hun leven leiden en waar ze tegen aan
lopen. Met passie vertelden de ervaringsdeskundigen over de
tijd dat hun mening niet gevraagd werd en dat ze moesten eten
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Het verhaal van Michelle
32 jaar

“Corina en
Annette
houden je
een mooie
spiegel
voor”
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Michelle maakt als begeleider D deel uit van team Ambulant Kerkelanden. Een groot
team van 23 begeleiders, die grotendeels solistisch werken. “We vullen elkaar aan als het
gaat om competenties ”, vertelt Michelle. Hoewel het solistisch werken veel voordelen
heeft, is er het nadeel dat begeleiders elkaar weinig zien. Het is belangrijk om met elkaar
in contact te blijven, om de verbinding in het team niet te verliezen. Hoe simpel het
mag klinken, in de praktijk blijft het een uitdaging. Want hoe kan je dat het beste doen?
Teamreflectie helpt om stappen te zetten in de samenwerking met de collega’s binnen
het team en met de cliënt. Er worden thema’s besproken en indien mogelijk gasten
uitgenodigd. Voor de laatste bijeenkomst heeft het team twee ervaringsdeskundigen
uitgenodigd.

Michelle maakte voor het eerst kennis met Corina die te gast was
in de werkgroep ‘Seksualiteit en kinderwens’. Corina vertelde

Naast de cliënt staan

Michelle vertelt: “Wat je zag gebeuren is dat teamleden geraakt

over haar ervaringen met ouderschap en begeleiding. “Dit deed

werden door de verhalen. Je komt er achter dat je allemaal

iets met mij, ik was geraakt door de verhalen. En toen ging het

hetzelfde doel hebt: naast de cliënt staan en hem verder helpen.

balletje rollen”, vertelt Michelle enthousiast. Na overleg met

Het heeft gezorgd voor meer verbinding in het team. We hebben

onder andere de manager is het team van ervaringsdeskundigen

geregeld verschillende opvattingen over minder belangrijke

benaderd.

zaken, die aan de orde komen tijdens de teamvergadering.

Regie

Hierdoor is er niet altijd ruimte om te reflecteren op het eigen
professionele handelen. Teamreflectie is een uitstekende

Tijdens een teamreflectie gaven Corina en Annette een

manier om elkaar bewust te maken van wat er goed gaat en

presentatie. Die ging over hen zelf en hoe ze de ondersteuning

wat in de ondersteuning naar cliënten verbeterd kan worden.

van Sherpa hebben ervaren. Hoe ze zelf regie willen houden,

Door een stukje bewustwording van je eigen handelen, vraag

verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen leerproces. Hoe het

je gemakkelijker aan de cliënt wat hij wil. Voelt hij of zij zich

voor een cliënt is als begeleiders naast je staan in plaats van

gehoord? Kun je met de cliënt in overleg over hoe je de tijd die

boven je. Het is een pakkend verhaal, waarin ze zich kwetsbaar

je samen hebt kunt invullen? En dan wel zonder je eigen zin door

hebben opgesteld en veel over zichzelf hebben durven vertellen.

te drijven omdat je andere dingen belangrijk vindt en daarmee

Vragen waar collega’s benieuwd naar waren: Wat ervaren Corina

de cliënt passeert. De spiegel die de ervaringsdeskundigen je

en Annette als onprettig of juist prettig in de begeleiding? Op

voorhouden helpt bij het ontwikkelen van een gelijkwaardige

welke manier kunnen begeleiders echt aansluiten bij de wensen

manier van contact met de cliënt. Het verhaal van Corina en

en behoeften van de cliënt?

Annette ging over ‘van weinig zeggenschap naar samen doen’.
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Je staat er bij stil welke invloed je hebt op iemand die kwetsbaar is.”

ervaringsdeskundigen uit te nodigen. Team Kerkelanden heeft

Na de coronacrisis gaat het team verder met deze manier van

deze teamreflectiebijeenkomst dan ook zelf georganiseerd.

teamreflectie. Michelle vervolgt: ”De afspraak is dat Corina en

Daar werd ik blij van. De ervaringsdeskundigen vertellen

Annette worden uitgenodigd voor een vergadering om een

over hun eigen leven, en dat ze daarin hun leven lang

rollenspel te spelen waarbij de rollen worden omgedraaid: de

aangewezen zijn op ondersteuning. Wat dat met ze doet

ervaringsdeskundige speelt de begeleider en de begeleider de

en bij ze teweeg brengt draagt bij aan bewustwording bij

cliënt. Ik kijk hier naar uit. Het helpt me in mijn professionele

begeleiders. De ervaringsdeskundigen geven hun gevoel bloot,

ontwikkeling.”

en dat raakt. Je weet het wel maar dit draagt bij aan extra

Charmayne, een collega van Michelle
vult hierbij aan:

bewustwording. Daarbij nemen ze geen blad voor de mond. In
een vervolgworkshop gaan we de rollen omdraaien en stappen
de ervaringsdeskundigen in de rol van begeleider. Onze valkuil

“Wat me vooral van de workshop is bijgebleven is dat ze hun

kan zijn dat we snel willen redden maar dat is niet altijd waar

verhaal durfden te vertellen. Ze konden goed aangeven wie ze

de cliënt behoefte aan heeft. Hier uit stappen, niet meteen je

zijn en wat ze wilden. Dat vond ik knap en het was leuk om van

mening geven, maar aansluiten en soms ook buiten de kaders

een andere kant te zien hoe begeleiding werkt. Hoe het is als

denken. Dat is de boodschap.”

iemand anders zegt wat je moet doen. Dit is een interactieve
manier van leren die ik heel prettig en leerzaam vind.”

Janny besluit met: “Dit is volgens mij de kern van de
besturingsfilosofie, waar ik helemaal achter sta. Wat is goed

“Voor mijn eigen werk betekent het dat ik nog meer doorvraag

voor deze persoon, en welke ruimte heb ik om dat samen met

dan ik al deed in mijn contact met cliënten. Ik neem geen

de cliënt te regelen? Om voor hem of haar het goede te doen.

genoegen met een sociaal wenselijk antwoord.”

Samen werken aan die ontwikkeling, dat is wat ik mooi vind van

Janny, de manager van dit team zegt
hierover:

“De inhoud voor de jaarlijkse teamreflectie stem ik altijd

deze tijd. Waarbij ik ook wil zeggen dat ik trots ben op het team
dat op een creatieve manier weet mee te bewegen met de
complexe, dynamische, diverse ondersteuningsvragen die op
hen af komen. Petje af!”

af met het team zelf. De vraag is dan ook: waar hebben
jullie behoefte aan? Zij kwamen zelf met het idee om de
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Het verhaal van Inge en Mariska
43 en 51 jaar

“Vanuit verbondenheid
en gelijkwaardigheid
verder ontwikkelen”

43

Inge en Mariska coachen het team van ervaringsdeskundigen dat ontstond na de
opleiding ‘Samen Sterker’. De opleiding startte in 2018 en een jaar later was Sherpa
acht gediplomeerde ervaringsdeskundigen rijker. ‘Verbondenheid – competentieautonomie’ zijn de uitgangspunten van waaruit ze verder werken aan de ontwikkeling
van het team.
Het team komt eindelijk weer echt bij elkaar na maanden van

afgelopen tijd. Onder andere door het maken van een werkplan

lockdown. In die periode verliep het contact digitaal, net als voor

en te oefenen met presenteren.”

veel mensen in Nederland. De bijeenkomsten vinden nu plaats in
de open lucht, bijvoorbeeld op de ontmoetingsplek in Woonwijk
Eemeroord.

Oprechte interesse

“We coachen de ervaringsdeskundigen en werken toe naar
steeds meer zelfstandigheid. De ervaringsdeskundigen leren

Inge en Mariska vertellen: “We hebben de eerste bijeenkomsten

zichzelf steeds beter kennen en leren onder andere hoe ze

vooral besproken hoe we de afgelopen tijd hebben ervaren.

verder kunnen komen. Dat kan bijvoorbeeld in gesprekken

Wat betekent het om in coronatijd meer teruggeworpen te zijn

met begeleiders zonder dat ze blijven hangen in discussies.

op jezelf.” Verbondenheid, competentie en autonomie zijn drie

Het volgende verhaal kwam ter sprake. Een bewoner had iets

voorwaarden voor een gelukkig leven. Dat is vooral bijgebleven

geleend van iemand anders en hij had het in zijn appartement

uit de presentatie van Petri en Ellis op het symposium ‘Een schat

gelegd. De begeleiding kwam zijn appartement binnen

aan ervaring’. Ze vervolgen: “Dat nemen we steeds mee. Hoe

en dacht: dat is toch niet van hem? De begeleider had het

maak je de vertaalslag, hoe kun je dit inzetten om anderen te

voorwerp meegenomen naar kantoor. Dit verhaal kwam ter

helpen, ook in zo’n heftige periode als de coronatijd? Hierbij

sprake in de workshop ‘omgaan met elkaar in de zorg’. De

komen vragen aan de orde als: wat doet het met je, wat heb

ervaringsdeskundigen vroegen de begeleiders in opleiding hoe

je nodig, hoe kun je bij jezelf blijven, hoe kun je sterker voor

ze hier mee om zouden gaan. Er kwam aardig wat discussie over

jezelf staan en hulp vragen? Wij stellen ons gelijkwaardig op en

wat de afspraken zijn met deze persoon. Hierop antwoordde

proberen met en van elkaar te leren door te ervaren. Zo komen

een ervaringsdeskundige als volgt: “Iemand moet niet proberen

we er met elkaar achter: wat past bij jou, wie ben jij als mens?

zomaar op mijn kamer te komen en iets van mij weg te pakken.

Hierbij leren ze overtuigingen als ‘ik kan het niet’ en ‘dit is voor

Dan heb je oorlog met mij. Misschien kan je als begeleider eerst

mij niet weggelegd’ om te buigen en aan te geven waar ze

eens oprecht geïnteresseerd zijn en een gesprek starten!” En

ondersteuning bij nodig hebben. Ze leren waar ze wél invloed op

verder: “Hoezo mag diegene het niet op zijn kamer hebben?

hebben en te verwoorden wat ze nodig hebben om bijvoorbeeld

Misschien heeft hij het wel geleend, gekregen of gekocht?”

rustig te worden. Hoe beter ze zichzelf leren kennen, hoe beter

Mariska zegt hierover: “Je zag dat het enorm binnenkwam bij

ze ook anderen kunnen helpen door hun ervaringen en inzichten

iedereen. Mensen kregen een kleur op hun wangen en werden

te delen met anderen. Ze hebben als team hard gewerkt de

er stil van. Als ik dit als medewerker van Sherpa had gezegd
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was het nooit zo binnengekomen. Dat is de kracht van de

proeven.” Na het symposium gaat het team steeds meer doen

ervaringsdeskundigen.”

in de organisatie en komen er meer opdrachten voor het team.

Meedenken

Het team heeft ook meegedacht over de nieuwe website
van Sherpa, over het project ‘Bemoei je erbuiten’, over het
opzetten van een steunpunt medezeggenschap en de rol

Er begint echte interesse te ontstaan, mooie gesprekken en
meer begrip en gelijkwaardigheid.”

Pareltjes

Op dit moment wordt een nieuwe groep ‘Samen naar de top’

van ervaringsdeskundigen daarin. Ze gaven workshops in de

opgeleid. Deze groep richt zich vooral op het versterken van

beroepsopleiding van Sherpa: ‘Gewoon voor elkaar’, presentaties

medezeggenschap. Steeds meer cliënten willen graag leren

in de introductiedagen voor nieuwe medewerkers maar ook

en zichzelf ontwikkelen. Inge en Mariska: “Onze droom is dat

in teams als team Kerkelanden. “Als ervaringsdeskundigen het

ervaringsdeskundigheid steeds beter wordt ingebed binnen

vertellen komt het écht binnen. “

Sherpa. En dat er een beweging in gang wordt gezet vanuit
cliënten zelf die bijeenkomsten gaan organiseren, zodat we nog

Inge vervolgt: “Het symposium op 25 september 2019 was een

meer cliënten gaan opleiden. We willen toegroeien naar nog

ijkpunt, een feestje om te vieren hoever we zijn met elkaar.

meer samenwerking met verschillende afdelingen binnen Sherpa

Het was mooi om te zien hoe ieders kwaliteit naar voren kwam

zoals leren en ontwikkelen, communicatie, zorgbemiddeling

in de presentaties, het spiegelgesprek en als dagvoorzitter.

en kwaliteit. Het staat ook in het meerjarenbeleidsplan van

Het gaf veel positieve energie. Het belang van verbondenheid

Sherpa. We moeten daarbij niet te moeilijk denken, het ligt voor

kwam naar boven, dàt is wat ervaringsdeskundigheid kan doen.

het oprapen en er wordt al jaren veel gedaan. Er zijn zoveel

Het gaat over wat wèl kan. Hier konden we een stukje geluk in

pareltjes!”
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Het verhaal van Hans
62 jaar

“Praat mét ons en niet óver
ons: het motto van Arnold
heeft zoveel los gemaakt”
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Het gesprek met Hans gaat voor een groot deel over Arnold*. Hij was het grote voorbeeld
van een ervaringsdeskundige die opkwam voor alle mensen met een beperking, ook
degenen die het zelf niet konden. Hans vertelt: “Wat ik in Arnold kon waarderen was dat
hij altijd vanuit de cliënten dacht. Hij stapte altijd op iedereen af en kende iedereen. Ook
tot op grote hoogte. Hij kende bijvoorbeeld staatssecretaris Martin van Rijn en kamerlid
Renske Leijten en zij kenden hem. Op alle fronten was Arnold van betekenis. Dat heeft hij
goed gedaan.”

Hans begint met: “Ik ben nog uit de tijd dat we wel wisten wat

daar al maanden naar uit. In deze tijd is er een veelvoud aan

goed voor je was. We waren vooral gericht op het gedrag van

mogelijkheden.”

cliënten en minder op de vraag achter het gedrag. Pas later
gingen we ons veel meer afvragen waarom iemand deed wat hij
deed.”

Sherpavirus

Levensverhaal

Hans vervolgt: “Het mooie van deze tijd is dat we ons er meer
bewust van zijn dat we het met elkaar doen: ouders, begeleiders
en cliënten. Je hebt elkaar nodig om te weten hoe je de

Hans had in 1979 zijn opleiding voor psychiatrisch

cliënt het beste kunt ondersteunen. Ouders en mensen zoals

verpleegkundige afgerond en deed een beroep op de Wet

Arnold hebben ons laten zien dat je het samen moet doen in

gewetensbezwaren omdat hij niet in militaire dienst wilde.

wederzijdse betrokkenheid. Niemand kent zijn kind zo goed

Toenmalig Eemeroord wierf personeel onder de groep jonge

als de ouder. Je gaat heel anders kijken als je het levensverhaal

mannen die vervangende dienstplicht moest doen. Dus zo

van iemand kent. Dan weet je bijvoorbeeld waar spanning

startte Hans als dienstweigeraar op Hunze 10. Hij heeft zijn

vandaan komt. Het zijn soms kleine dingen die je helpen om

loopbaan hier een paar keer onderbroken. Eerst door in een

anders te kijken. Als je de cliënt wilt leren lezen moet je de

ziekenhuis te gaan werken en het diploma A verpleegkundige

levensgeschiedenis kennen. Deze breng je in kaart samen met

te halen. Later heeft Hans nog in andere organisaties binnen

ouders of met de persoon zelf.”

de gehandicaptenzorg gewerkt. Maar steeds kwam hij
terug, bijvoorbeeld om de afbraak van paviljoen Amstel en
de ontwikkeling van Namasté te begeleiden. Lachend zegt

Ieder verhaal doet er toe

Arnold heeft geen gemakkelijk leven gehad maar daar liep hij

Hans: “Ik was besmet met het Sherpavirus. Een heel prettig

niet mee te koop. Hij wist als geen ander wat het betekende als

virus dat er voor zorgde dat ik steeds terugkwam. Toch is er

er óver je werd gepraat en niet mét je. Die frustratie kende hij

heel veel veranderd door de jaren heen. Vroeger was alles

maar al te goed. Hij kwam ook op voor mensen die dat zelf niet

wat gemoedelijker en overzichtelijker. Het voorjaarsfeest

konden, zoals cliënten met een ernstige meervoudige beperking

bijvoorbeeld was het hoogtepunt van het jaar. Iedereen keek

(EMB). Zo kon hij zich vreselijk opwinden over het feit dat auto’s
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te hard reden in de Woonwijk. Hij heeft gepleit voor een flitspaal

meer voor de gezelligheid in de raad zitten en hun verhaal kwijt

en drempels. Hij zag ook elders in het land waar er beperkingen

moeten. Iedereen en ieder verhaal doet er toe.” De boodschap

waren als het ging om toegankelijkheid. Hij wist veel los te

van Hans is vooral: “Betrek de ervaringsdeskundigen zoveel als

maken en zo veel te bereiken. Hierover zegt Hans: “Je kon je er

maar mogelijk. Zoek ze op en vraag hun mening. Ze hebben

niet met een ‘Jantje van Leiden’ afmaken. Als je voor zijn voeten

allemaal iets te vertellen vanuit hun eigen belevingswereld.” Tot

kwam was je de klos. Arnold sprak me aan op mijn functie: “jij kan

slot zegt hij: “Als je hier mag werken als begeleider heb je toch

iets voor elkaar krijgen daarboven. Hans, nou heb je de hele dag

een wereldbaan!”

vergaderd, wat hebben wij hier nu aan? Ik vind dat je die vraag
regelmatig aan elkaar moet stellen.” Hans vervolgt: “Wat ik ook

* Arnold Berkhout (1951-2018) was senior-ervaringsdeskundige

van Arnold heb geleerd in vergaderingen met de cliëntenraad is

bij Nederland Onbeperkt. Samen met zijn vrouw Lida kreeg hij

dat je altijd iedereen serieus moet nemen. Ook de mensen die

ondersteuning van Sherpa.
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De verhalen
van onderzoek
en beleid
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Het verhaal van Maarten
51 jaar

“Ervaringsdeskundigen,
kom op voor je recht!”
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Als wethouder van de gemeente Huizen houdt Maarten zich onder andere bezig met de
implementatie van het VN-verdrag Handicap. Het verdrag gaat erover dat de positie van
mensen met een beperking verbeterd moet worden. Huizen is daarin ‘koplopergemeente’.
Dat houdt in dat de gemeente zich op allerlei manieren inspant om te zorgen dat
mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Ervaringsdeskundigen
betrekken bij het beleid is de beste manier om tot goede oplossingen te komen voor
knelpunten.

Als wethouder maakt Maarten onderdeel uit van het bestuur

gezorgd voor ringleidingen voor slechthorenden in buurthuizen.

van de gemeente Huizen. Dat betekent dat hij beleid maakt

We zijn in uitgebreide sessies in gesprek gegaan over de

binnen de kaders die hij krijgt van de gemeenteraad. Vincent

inclusieagenda. In redelijkheid en billijkheid worden steeds meer

is in dienst van de gemeente en onder andere voorzitter van

gebouwen aangepast.” Knelpunten worden ook benoemd zoals

het toegankelijkheidspanel. Maarten vertelt: “Vincent heeft

het doelgroepenvervoer in de regio en zinvolle dagbesteding om

een ongelooflijk goed verhaal, dat hij met veel humor brengt.

sociaal isolement te voorkomen.

We maken dankbaar gebruik van zijn inzet. Dat hij zichtbaar
aanwezig is op de werkvloer en rondrijdt in het gemeentehuis,
daar gaat al een signaalwerking van uit.”

De markt op

Niet zielig!

Maarten roept mensen met een beperking op om op te komen
voor hun recht. Hij wil graag een dwarsdoorsnede van de
bevolking betrekken bij het vormen van beleid. “Mensen met

Het implementeren van het VN-verdrag kun je het beste doen

een beperking zijn niet zielig!”, zegt Maarten. “Het symposium

in overleg met de mensen om wie het gaat. Iedere inwoner en

bij Sherpa op 25 september was ontroerend. Het was mooi

werknemer moet zich goed kunnen bewegen in de openbare

en waardevol om te zien hoe de ervaringsdeskundigen zich

ruimte. Maarten zegt: “Zo zijn we letterlijk de markt opgegaan

presenteerden, lieten zien wat ze konden en duidelijk maakten

en in gesprek gegaan met winkeliers. Met soms simpele

wat ze wilden! Ik ben blij met de verfrissende kijk die ze me

aanpassingen blijkt al veel gedaan te kunnen worden als het

bieden.”

gaat om toegankelijkheid. We hebben meegedaan aan de actie
‘houd de lijn vrij’. Dit gaat over de geleidelijnen die blinden en
slechtzienden helpen om zich te oriënteren. We zijn met een
blinddoek en stok de lijn gaan volgen om te ervaren hoe het
werkt. Dan ontdek je dat bijvoorbeeld vuilniszakken de lijn
blokkeren. Veel mensen denken dat het siertegels zijn. Samen
met het panel zijn ook openbare toiletten bezocht. En is er
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Het verhaal van Ellis
34 jaar

“Van een heel
verlegen
en timide
meisje naar
iemand die
open staat
en groeit”
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Op het symposium bij Sherpa deed Ellis de ‘Stoelact’. Zittend met haar rug naar de zaal
vertelde ze over haar ontwikkeling en haar groei. Hoe ze geleerd heeft om mensen aan te
kijken en hoe zij heeft leren spreken in het openbaar. Ze zegt: “Daardoor is mijn wereld open
gegaan, het gaf zoveel kracht. Hiermee wil ik laten zien aan mensen met een beperking dat
je altijd kan groeien. Vooroordelen over dat dat niet zou kunnen wil ik wegnemen.”

Ellis begon haar loopbaan met werken op een sociale werkplaats.

professionals en ervaringsdeskundigen ontstaan. ‘Samen naar de

Daar heeft ze geleerd om te werken en wat het is om een baan

Top’ is een langer opleidingstraject waar Sherpa mee verder kan.

te hebben zodat je je rekeningen kan betalen. Er was niet altijd

In een later stadium worden daar ook ouders bij betrokken. De

werk, dan ging ze maar slapen op de tafel. Ze is gescout door

ervaringskennis van ouders is waardevol en kan een inspiratie zijn

Ineke Wolters, die haar binnenhaalde bij de LFB op het toenmalige

voor andere ouders. Het kan hen ook helpen de weg te vinden in

steunpunt in Baarn. “De coaching door Ineke heeft me veel kansen

zorgland. Ellis wenst Sherpa veel geluk bij het bieden van goede

en vleugels gegeven”, vertelt Ellis. Het ging er destijds ‘easy going’

zorg aan de mensen die dit nodig hebben.

aan toe, waardoor Ellis rustig kon ‘gaarkoken’. En dat heeft zijn
vruchten afgeworpen. Ellis leerde er overleggen en reizen met
het openbaar vervoer. Ze ging met knikkende knieën op pad

Kwartje

Over zichzelf zegt Ellis verder: “Ik moet altijd wat te doen hebben.

met Vincent om workshops te geven. Ze leerde veel mensen van

Maar soms is het lastig om vooruit te kijken en zelf initiatief te

Sherpa kennen. En vooral leerde ze te kijken naar mensen. Wie zit

nemen. Ineke en Hetty zetten de kaders neer en coachen me

daar echt? Door samen te werken met Marjolein, Vincent, Arnold

bijvoorbeeld in het maken van lijstjes. Ik leer ook door de aanpak

en Anna is haar eigen wereld sterker en rijker geworden. Ellis

van Ineke die ‘problemen’ dramatisch maakt en dan vraagt wat

heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de training ‘Samen

we gaan doen. Deze ‘toneelstukjes’ vind ik fijn. Daardoor valt het

Sterker’ en heeft later als trainer deze training ook gegeven.

kwartje.” Voor zichzelf zou ze graag een steunpunt in de buurt

Talenten en kwaliteiten

willen waar ze na werktijd binnen kan lopen. Zo kan ze andere
mensen leren kennen en een netwerk opbouwen. En leren om

In 2018 gaf Ellis de training ‘Samen Sterker’ bij Sherpa. Ze geeft

gastvrouw te zijn in haar eigen huis, of iemand te eten vragen.

daarbij ook aan dat Henk Kouwenhoven het belangrijk vindt dat

Ellis heeft een drukke baan, helemaal nu ze sinds 1 juli directeur

Sherpa steeds meer gaat doen met de ervaringsdeskundigheid

van de LFB is. Dat geeft veel prikkels en emoties om te verwerken.

van mensen met een beperking. Door het accent te leggen op

De komende tijd wordt ze ingewerkt op het landelijk bureau van

de talenten en kwaliteiten zag Ellis mensen groeien tijdens de

de LFB. Haar dromen voor de LFB zijn helder. Meer zichtbaarheid

training. Wat wil je bereiken? Kom je verder als je de zielenpiet

van de LFB in gemeentes en meer Sterkplaatsen. Ook wil ze dat

uithangt? Dat zijn belangrijke vragen die mensen aan het denken

de opleiding voor Ervaringsdeskundige officieel erkend wordt, de

zetten. Ook zag ze steeds meer gelijkwaardigheid tussen

LFB nog meer kan groeien, en dat ervaringsdeskundigen betaald
werk krijgen.
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Het verhaal van Petri
55 jaar

“Vertel
mij wat ik
nooit kan
weten”
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“Als lid van de Raad van Toezicht heb ik bij Sherpa bij alles gevoeld dat er een fundament
is van waaruit mensen de zoektocht aangaan om verschillende perspectieven samen te
brengen. Vanuit gelijkwaardigheid en respect. Ook vanuit de Raad gaan we graag met
mensen in gesprek, en heb ik graag deelgenomen aan de Ontmoetingen*, om zo de wereld
achter het papier, achter de getallen te begrijpen.” De termijn van Petri als lid van de Raad
van Toezicht van Sherpa zit er bijna op. Gedreven vertelt ze over haar visie op de rol van
ervaringskennis in onderzoek en geeft een blik op de toekomst.

Petri begint met: “Praktijkgerichte wetenschap past bij mij. Als

samen met de ander, die zoveel unieke eigen ervaringen heeft,

wetenschapper wil ik graag voeding krijgen uit de praktijk. Dus

als mens met een verstandelijke beperking, als ouder, of als

ook van de begeleiders want zij vormen het grootste kapitaal

professional, zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te komen.

in de zorg. Zij zijn daar bezig waar het gebeurt. En ik krijg graag

‘Vertel mij wat ik niet kan weten’. Hoe het is om te leven met

voeding van de mensen met een beperking zelf. Zij kunnen

een beperking. Daarop doorvragen, onbevooroordeeld, vanuit

vertellen hoe het is om te leven met een beperking. En natuurlijk

het oprechte willen weten. Leren luisteren naar de ervaringen

van hun naasten, betrokken vanuit onvoorwaardelijke liefde

van de ander. Ook als het ingewikkeld wordt. Het is voor mij

voor hun kind. Het gaat om het verbinden van kennis vanuit die

dan ook vanzelfsprekend dat wetenschappelijke kennis vertaald

verschillende perspectieven. Juist dàt delen maakt onderzoek en

wordt in met onderzoek onderbouwde praktijkproducten. Zoals

innovatie krachtiger”. Het verbinden en delen van kennis uit drie

de training Sterker dan de Kick, bedoeld voor mensen met een

bronnen: wetenschap, professionele kennis èn ervaringskennis is

verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek, of de

een belangrijke ontwikkeling in de wetenschap.

VerbanXdoos, een instrument om zelfverwondend gedrag tegen

Het begint bij aandacht

te gaan. Of een webapp om zelf als cliënt je familienetwerk in
kaart te brengen. Het verbinden van informatie en perspectieven

Vervolgens vertelt Petri: “De zorgethiek, en meer specifiek

en dat delen maakt ontwikkelingen krachtiger, inspireert, in

menslievendheid, heeft mij laten ervaren dat de basis van alle

alles.”

zorg en hulpverlening zit in het geraakt worden door wat je ziet
en hoort bij de ander. Het begint bij aandacht voor de ander.
Het gaat om ‘zien, bewogen worden en in beweging komen’. Je

Authentiek

“Ad van Gennep was de eerste die gewezen heeft op de

probeert je te verplaatsen in iemands perspectief om van daaruit

rechten van mensen met een beperking. Hij kon inspireren

te handelen. Dit vraagt oprechte nieuwsgierigheid en eerlijkheid

doordat hij authentiek en oprecht handelde in de geest van dit

in de ontmoeting met mensen. Je kunt als wetenschapper niet

gedachtegoed. Ik probeer op dezelfde manier in het leven te

alles weten. Dat hoeft ook niet want het is juist veel waardevoller staan, en op die manier waarde toe te voegen.”
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Het verbinden van ervaringskennis, professionele en
wetenschappelijke kennis, vraagt van alle betrokkenen om

Doorontwikkelen

Petri zegt vervolgens: “Er is inzicht in het werken in de driehoek:

goed te leren luisteren naar het verhaal van de ander en dus

ouder–professional- cliënt. Een belangrijk proces dat veel

ook naar mensen met een verstandelijke beperking. Het vraagt

sensitiviteit van ons vraagt. Ook het ministerie van VWS erkent

nadrukkelijk ook iets van mensen met een verstandelijke

het belang om te komen tot meer ervaringsdeskundigheid

beperking zelf. Zij worden gestimuleerd te leren om hun verhaal,

bij ouders en heeft subsidie beschikbaar gesteld aan de

hun ervaringen te vertellen. Om te vertellen hoe het is om te

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke

leven met een beperking. Dat is feitelijk de kern van de inzet van

beperking (Tilburg University) waar ik werk. We zijn heel blij dat

ervaringsdeskundigheid. Mensen zich bewust laten worden van

we ook hier verder vorm aan kunnen geven en meer onderzoek

hun eigen ervaringen, daadwerkelijk leren erover te spreken, en

naar mogen doen.

leren hun ervaringen in te zetten voor een ander. Door de groep

Het is de geest van deze tijd dat we bewust de verschillende

van ervaringsdeskundigen te vergroten leren we ook te zien

bronnen van kennis met elkaar verbinden. “Bij Sherpa voel ik de

waar ieders passie en competentie ligt en wat iemand goed wil

oprechte wil om met elkaar in gesprek te gaan, om te proberen

en kan. Soms kunnen mensen met een verstandelijke beperking

te begrijpen wat het perspectief van de ander is. Ik hoop dat we

hun ervaringen inzetten in het onderwijs voor toekomstige

dat vooral vasthouden en samen met professionals, ouders én

begeleiders, in onderzoek, in het beleid, de gemeente of de

mensen met een verstandelijke beperking doorontwikkelen.”

zorg zelf. We staan aan de vooravond van de doorontwikkeling
van ervaringsdeskundigheid, waarin we ons bewust worden
van de verschillende profielen waarin mensen zich door kunnen

* jaarlijkse ont’moet’ing met leden van de raad van toezicht,

ontwikkelen maar ook waarin het belang van ervaringskennis

centrale cliëntenraad, centrale vertegenwoordigersraad,

breed erkend wordt. Door te leren praten over hun ervaringen

raad van bestuur en ondernemingsraad.

krijgen mensen met een verstandelijke beperking meer regie,
leren ze vaker te zeggen wat ze zelf willen en als gelijkwaardige
gesprekspartner op te treden. Ook ervaringskennis en
ervaringsdeskundigheid van ouders zal de komende tijd meer
aandacht krijgen.
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Terugblik

Anneke Ellerbroek
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Het verhaal van mijzelf
66 jaar

“Kroniek van
deze tijd”
Je kunt jezelf niet interviewen. Maar ik wil wel nog iets zeggen over mijzelf in relatie
tot het thema van dit boekje. In juni 1981 begon ik als muziektherapeut bij Eemeroord.
Even daarvoor, in het najaar van 1980, was ik er al eens geweest. Een studiegenoot van
me vroeg of ik in kon vallen bij het kerstspel van Eemeroord want de muziektherapeut
was ziek. Ik werkte op dat moment één dag per week als muziektherapeut in een
kinderdagcentrum van Ons Tweede Thuis. Voor het kerstspel moest een orkestje van
bewoners van Eemeroord worden begeleid. Een hele ervaring.
De eerste jaren vond ik het werken op Eemeroord leuk,
maar niet gemakkelijk. Eerlijk gezegd had ik in mijn opleiding

Opleiden

Op enig moment rolde ik in het lesgeven, eerst als invaller

nauwelijks iets geleerd over gehandicaptenzorg. In de opleiding

op de toenmalige Z-opleiding, later bij een opleiding

orthopedagogiek die ik in de avonduren volgde kwam ik iets

voor activiteitenbegeleiders. Dit vond ik meteen heel erg

meer te weten. Maar echt heel veel kennis en hoe die toe te

leuk en inspirerend. Zo rolde ik in een nieuwe functie van

passen moest gaandeweg vergaard worden.

opleidingsfunctionaris. In een tijd dat die functie zich begon
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te ontwikkelen in de gehandicaptenzorg. Eemeroord fuseerde

We organiseerden ook een GIDS-dag voor iedereen: cliënten,

met NaarMate en werd Sherpa in diezelfde tijd. Ik werkte toen

medewerkers, familie en vrijwilligers naar aanleiding van

bij de afdeling P&O en mocht het eerste programma van bij-en

een vraag van Marjolein, waarmee ze de behoefte aan leren

nascholing opzetten en meewerken aan de introductiedag voor

en ontwikkelen van cliënten verwoordde. Het werd een

nieuwe medewerkers.

indrukwekkende en ook feestelijke dag.

Presentaties door cliënten

Leren van en met elkaar

inzetten, al kenden we dat woord toen nog niet. We lieten

cliënten, familie en medewerkers werden meegenomen. Ik

cliënten hun levensverhalen vertellen met als doel dat nieuwe

mocht het ontwikkelen en dat was een stap naar de functie

medewerkers een idee kregen van de kern van Sherpa: mensen

van kwaliteitsfunctionaris. Alleen al de training met cliënten,

ondersteunen bij het leiden van een goed leven. Dit werd het

verwanten en medewerkers was een mooie ervaring. Leren met

meest gewaardeerde deel van de introductiedag. Onder andere

en van elkaar.

En daar gingen we voor het eerst ervaringsdeskundigen

Kwaliteitsevaluaties opzetten waarin het perspectief van

Vincent, Ben, Miranda en Arnold gaven presentaties die indruk
maakten. Vooral Arnold moet hier genoemd worden. Hij was één

Als kwaliteitsfunctionaris heb ik me vooral beziggehouden met

van de pioniers van de ervaringsdeskundigen. Hij liet zien dat

dat cliënten perspectief. Om een goede verantwoording van

een ongelukkige start in het leven geen belemmering hoeft te

de kwaliteit van zorg te kunnen geven, is het noodzakelijk te

zijn om je te ontwikkelen en een goed en rijk leven te leiden. Hij

onderzoeken hoe cliënten dat zelf ervaren. Met de nadruk op de

heeft veel mensen geïnspireerd.

kwaliteit van hun eigen leven.

Indrukwekkend

Symposium en tentoonstelling

Deze waren bedoeld om medewerkers te inspireren rond een

naam ‘Een schat aan ervaring’ organiseren. Hier kwamen vooral

thema. Ik mocht meewerken aan een paar van die dagen.

ervaringsdeskundigen aan het woord. Ellis en Petri waren de

Eén daarvan ging over vrijheidsbeperking. Daarbij wilden we

eerste sprekers. Aan de hand van het persoonlijke verhaal

een cliënt en een ouder aan het woord laten. Mooi was het

van Ellis zetten zij belangrijke begrippen neer over het thema

filmpje met een interview met Marjolein over de betekenis van

‘ervaringsdeskundigheid’. Daarop volgden onder anderen

vrijheidsbeperking voor haar. En mevrouw Kos vertelde op het

presentaties van diverse ervaringsdeskundigen, het programma

toneel hoe zij samen met begeleiders nadacht over alternatieven

‘Make Your self Proud’ werd gepresenteerd en tot slot een

voor vrijheidsbeperkende maatregelen voor haar dochter.

spiegelgesprek over het belang van ervaringsdeskundigen.

Ook GIDS-dagen * werden in die tijd georganiseerd.

In 2019 mocht ik samen met collega’s het symposium met de

Dit verhaal werd op indrukwekkende manier vormgegeven
door het terugspeeltheater. Ook hiervan leerden we dat

Ook doken we in de archieven van Eemeroord en maakten de

ervaringsdeskundigheid indruk maakt.

tentoonstelling ‘50 jaar Woonwijk Eemeroord’. Deze gaf in zes
panelen een beeld van de ontwikkelingen, die al in de jaren ’50
begonnen, tot nu.
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In januari van dit jaar keken Henk Kouwenhoven en ik nog eens

ondersteuning is een belangrijke ontwikkeling van deze tijd.

terug op deze activiteiten en bespraken op welke wijze ik mijn

Ik wil hier nog een paar ontwikkelingen benoemen, die hier

loopbaan dit jaar zou kunnen afronden, met mijn belangstelling

nauw mee in verbinding staan, maar in dit boekje verder niet

voor de geschiedenis en ontwikkelingen in onze sector. In dat

zijn benoemd. Het belang van een goede dialoog, waarin met

gesprek ontstond voor mij de opdracht om een boekje te maken

oprechte aandacht, openheid en respect geluisterd wordt

over ervaringsdeskundigheid bij Sherpa op een persoonlijke en

naar elkaar. Het samenwerken in de driehoek clënt, familie en

inspirerende manier. Dit boekje is daarvan het resultaat. Het is

begeleider hangt hiermee samen. Ik hoop oprecht dat deze

niet meer dan een kroniek, een verzameling verhalen rond één

ontwikkelingen de komende jaren zich verder verdiepen, ten

thema, een manier om de geschiedenis van vandaag te vangen.

dienste van het goede leven van de mensen die ondersteuning

Tijdgeest

“Ik wil dat je de tijdgeest beschrijft”, zei Henk tegen me, tijdens
de voorbereiding van dit project. Een paar weken later bevonden

krijgen van Sherpa.

Tot slot

Het was bijzonder om bij het maken van de tentoonstelling

we ons in een tijdgeest die niemand ooit had kunnen voorzien.

over 50 jaar Woonwijk Eemeroord de boeken van Ad van

Door de coronacrisis zag de wereld er ineens anders uit. Dus

Gennep opnieuw te ontdekken. Hij werkte als orthopedagoog

ook die van Sherpa. Dat heeft invloed gehad op de inhoud van

op Eemeroord, maar ‘voor mijn tijd’. Tijdens mijn opleiding

een aantal verhalen. De impact van de lockdown op ieders leven

orthopedagogiek kwam ik in aanraking met zijn gedachtengoed.

kwam in veel gesprekken aan de orde, en heeft zijn weerklank in

Het was heel mooi om hem voor de tentoonstelling te citeren.

de verhalen. Wat de coronacrisis gaat betekenen voor de zorg is

Want wat hij lang geleden schreef is nog zo van toepassing in

nu nog niet te beschrijven omdat we er nog middenin zitten.

het heden:

De manier waarop dit boekje tot stand zou komen werd ook
ineens anders. In plaats van gesprekken op kantoor of bij mensen

“Mensen met een verstandelijke beperking zijn voor de kwaliteit

thuis werden het interviews via beeldbellen. Wonderlijk genoeg

van hun bestaan levenslang afhankelijk van andere mensen. Deze

ging dat eigenlijk best goed. Ik wilde graag van iedereen die

afhankelijkheid maakt hen tot de zwaksten in de samenleving.

ik sprak een fotoportretje maken. Voor een deel zijn dat nu

’Emancipatie’ en ‘integratie’ zijn belangrijke thema’s: het gaat er om

een soort selfies en screenshots geworden. Portretjes waarbij

dat mensen met een beperking niet worden buitengesloten, maar in

duidelijk te zien is dat we allebei achter een beeldscherm zitten.

de samenleving kunnen leven, als gelijkberechtigd en gerespecteerd

Dat verbeeldt letterlijk de tijdgeest.

partner in de samenleving.”

Ontwikkelingen

Met dit citaat is eigenlijk alles gezegd. Ik hoop dat ik op mijn

Door in de geschiedenis te duiken konden we nog eens goed

manier een bijdrage heb mogen leveren aan deze ontwikkeling.

in beeld brengen hoe de kijk op zorg zich in de loop van een
halve eeuw zich heeft ontwikkeld, en hoe zich dat vertaalde
naar de zorg en ondersteuning binnen Sherpa. Het belang
van ervaringsdeskundigheid in het vormgeven van goede
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“Weggaan kun je omschrijven
als een soort van blijven”
In 1968 verscheen de dichtbundel ‘Het orgeltje van Yesterday’ van Rutger Kopland.
Daarin het gedicht ‘Weggaan’, over dochters die het huis uitgaan:

Weggaan is iets anders
dan het huis uit sluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.
Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

In 1979 kreeg ik op Middeloo het diploma ‘Creatieve therapie, muziek’. Onze
muziekdocent, Kees Velthuis zette dit gedicht op muziek, en onze docenten zongen
ons vierstemmig toe tijdens de diplomering. Deze muzikale versie heeft zijn weg
gevonden naar het repertoire van diverse koren. Zoek het maar eens op op YouTube.
De dromerige melodie zit nog altijd in mijn hoofd.
Ik hoop dat ik met dit boekje ‘een soort van blijven’ mag.
Zomer 2020, Anneke Ellerbroek
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Begrippen en afkortingen
•	De omschrijvingen van de begrippen ‘ervaringskennis’ en
‘ervaringsdeskundigheid’ komen uit: Kennisdossier Ervarings
deskundigheid – ervaringsdeskundigheid voegt iets unieks toe.
Vilans, februari 2020, Inge Redeker en Marjolein de Meier
•	De LFB is de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór
mensen met een verstandelijke beperking
•	De LFB heeft STERKplaatsen door heel Nederland. Deze
werken samen met gemeenten, zorgaanbieders, scholen,

•	GIDS-dagen: Groeien, Delen, Inspiratie en Support.
Themadagen voor kennisuitwisseling
•	Make Yourself Proud: een leefstijl en begeleidingsinterventie.
Het gaat er om dat cliënten met een lichte verstandelijke
beperking positieve ervaringen opdoen en daarmee de
vicieuze cirkel van problemen doorbreken. Onderdeel hiervan
is gezonde leefstijl, fysiek en mentaal.
•	Leergang EMB: een interne leergang van Sherpa voor

welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties

begeleiders die al enige tijd werken met cliënten met een

in de buurt.

ernstige meervoudige beperking. Belangrijke vakkennis wordt

•	Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met
een verstandelijke beperking én iemand zonder. Om te laten

hierin gedeeld.
•	Amstel, Dieze, Gouwe en Hunze waren paviljoens van het

zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoetingen zijn, is er

voormalige Eemeroord. Ze zijn afgebroken en hebben

elk jaar een Prokkelweek. Eén week als voorbeeld en inspiratie

plaatsgemaakt voor woningen.

voor de rest van het jaar.
•	Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn

•	Namasté is één van de vernieuwende woonconcepten in
Woonwijk Eemeroord: drie gebouwen met op de begane

van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg

grond woningen voor mensen met een ernstige meervoudige

University. In co-creatie met de praktijk wordt gewerkt aan

beperking.Daarboven moderne appartementen waar cliënten

kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Voor verschillende

wonen met een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast

expertise gebieden zijn academische werkplaatsen opgericht.

wonen er ook medewerkers en ouders van cliënten in deze

Leven met een verstandelijke beperking is er één van.

appartementen.

•	VN-verdrag handicap geldt sinds 2016 in Nederland. Het doel
van dit verdrag is dat het de positie van mensen met een
beperking verbetert. Nederland Onbeperkt is het platform
waar zichtbaar wordt gemaakt hoe dit verdrag wordt
geïmplementeerd.
• NVA = Nederlandse Vereniging voor Autisme
•	Sensonate.nl is voor mensen met autisme en een
verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders en
leerkrachten. De website geeft informatie en inspiratie voor
een beter leven via een optimale prikkelbalans
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Heel veel dank aan:
Nanny en Jan van Aken, Hans Castel, Marco Dijkhuizen, Nathalie Doornekamp,
Petri Embrechts, Christiene en Nico van der Grift, Bert de Groen, Maarten Hoelscher,
Janny de Jager, Ellis Jongerius, Naohmy Koops, Corina Landman, Inge van Lievenoogen,
Evelien Lintjer-Zondervan, Annette Martinus, Vincent Ohlrichs, Michelle Pekelharing,
Michel van Rossum, Marjolein Schoen, Mariska Snieder en Charmayne Veenema:
voor jullie persoonlijke verhaal, voor jullie tijd, voor jullie kritische feedback.
Gwenda Essenburg, Leontine Halsema, Inge van Lievenoogen, Mariska Snieder,
Saskia Streng, Bibi van der Veer: voor het helpen zoeken naar gesprekspartners,
en het leggen van de verbinding met hen.
Janneke Houtstra en Jolanda Spelten voor het ‘klankborden’.
Anneke Veening en Marco Spelten voor de eindredactie.
Herman Bade die het geheel in een mooie vorm heeft gegoten.
En bovenal Henk Kouwenhoven, voor deze mooie opdracht,
en het vertrouwen dat het wat zou worden.
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Colofon

Sherpa, 2020
Tekst: Anneke Ellerbroek
Foto’s: onder andere van Arthur de Mie en Anneke Ellerbroek,
van sommige foto’s is niet te achterhalen wie ze heeft gemaakt
Vormgeving: BADE creatieve communicatie

Ruimte voor
mensen met
een beperking
De inzet van
ervaringsdeskundigen is
steeds belangrijker voor
Sherpa, en helpt om de
zorg en ondersteuning
beter af te stemmen op
iedere cliënt persoonlijk.
Ervaringsdeskundigheid
kent veel invalshoeken.
Aan de hand van
persoonlijke verhalen
komen die
hier aan bod.

Dit is een uitgave van

