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TEAM ED verbetert zorg en dienstverlening door de inzet 
van ervaringsdeskundigen en empowered ervarings-
deskundigen in een werkleertraject. TEAM ED was in 2019 
actief in alle stadsdelen in Amsterdam met laag drempelige 
(herstel) ondersteuning en was weer actief met workshops, 
voorlichtingen en trainingen. Nieuw in 2019 zijn de 
Vliegende Brigade en EDplaats in Amstelveen.  

Vliegende Brigades en EDplaatsen

Laura: "Mijn hulpverlener zei opeens dat ik te veel praatte 
en dat we te weinig deden. Maar het helpt mij om te 
spuien. Het maakte mij onzeker want wanneer is het dan 
wel goed genoeg voor haar? Het vertrouwen viel weg, het 
voelde onveilig voor mij en heb het contact verbroken. 
Bij de Vliegende Brigadier kan ik mezelf zijn en kan ik 
vertrouwen dat het altijd goed genoeg is."

In elk stadsdeel van Amsterdam zijn 
de Vliegende Brigades aan het werk. 
Ze werken vaak vanuit een EDplaats 
en houden daar spreekuur. De EDplaats 
is een ontmoetingsplek vóór en dóór 
mensen met psychische, financiële of 
sociale kwetsbaarheden. EDplaatsen 
vormen een laagdrempelige ontmoe-
tingsplek om te werken aan herstel. De 
ervaringsdeskundigen van de Vliegende 
Brigade zijn actief op zoek naar mensen 
in kwetsbare posities. Het doel van de 
Vliegende Brigade is deze mensen een 
steuntje in de rug te bieden, zodat zij 
weer de regie over hun leven nemen.

2019 in het kort

  56 vliegende 

brigadiers in 7 

stadsdelen en 

Amstelveen

  30 ervarings-

deskundigen op de 

EDplaatsen

  
  500 onder-

steunings trajecten/

vragen

   12 betaalde 

medewerkers

   4381 bezoeken aan 

EDplaatsen 

  
  70 verschillende 

samenwerkings partners 

  12 EDplaatsen 

in 5 stadsdelen en 

Amstelveen

EDplaatsen in 
5 stadsdelen

en Amstelveen

1212

vliegende 
brigadiers in 7 
stadsdelen en 
Amstelveen



GGZ in de Wijk
GGZ in de Wijk is ooit begonnen in Zuid met een samenwerking 
van TEAM ED, GGZ Ingeest, Dynamo en het stadsdeel. Deze 
succesvolle aanpak waarin gewerkt wordt aan een GGZ 
vriendelijke wijk met een bijdrage van ervaringsdeskundigen, 
coaches vanuit de GGZ, en vanuit welzijn en trainingen aan 
buurthuismedewerkers, vrijwilligers en andere geïnteresseerde 
organisaties, heeft al geleid tot navolging. Wegens het succes 
van GGZ in de Wijk zijn er twee vergelijkbare projecten gestart 
in stadsdeel Nieuw West met de naam project Blomwijk en in 
stadsdeel Oost genaamd GGZ in de Wijk Oost. Movisie heeft over 
de aanpak een Handboek 'Mens tussen de mensen' geschreven. 
In stadsdeel West en Noord heeft een samenwerking tussen 
vergelijkbare partijen vorm gekregen in de WegWijsSalon. 
Daar levert TEAM ED een bijdrage.

ExpEx Bijzondere samenwerkingen

ExpEx is de jongerenafdeling 
van TEAM ED en is een intensief 
samen   werkings  verband met 
9 jeugd   zorg organisaties. 
ExpEx (Experienced Experts)
zijn getrainde jongeren die 
ervaring hebben in de jeugd-
zorg. Ze kunnen worden ingezet 
als maatje van jongeren en 
als adviseur of voorlichter van 
instellingen en overheden. 

Aan 189
bijeenkomsten 
bijgedragen

22 jongeren 
actief als ExpEx

Renée: "Door het contact heb ik een enorme boost 
zelfvertrouwen gegeven. Het is heerlijk om te levelen met 
iemand die mij snapt. Ik heb echt geboft dat dit op mijn 
pad is gekomen en raad het nu bij iedereen aan."

Samenwerkingsproject Herstartstudio’s 
TEAM ED begeleidt ervarings des kundigen in een samenwerkings-
project met de Herstartstudio’s van de Volksbond. De studio’s zijn 
geschikt voor cliënten die werken aan de laatste stap in hun her-
steltraject, maar kunnen nog niet uitstromen naar een zelfstandige 
woonruimte. Ze oefenen in de studio’s met het zelfstandig wonen 
en krijgen daarbij ondersteuning van ervaringsdeskundigen. 

66 uitgevoerde 
opdrachten 



Amstelveen

Opleiden ervaringsdeskundigen Opdrachten van externe organisaties

In 2019 hebben 64 mensen deelgenomen aan de 
training ‘Zet je ervaring in’ van TEAM ED. Daarvan 
zijn 34 ervaringsdeskundigen aan de slag gegaan binnen 
het werkleer traject van TEAM ED. Ook heeft TEAM ED 
een training op maat gegeven aan aspirant ervarings-
deskundigen bij statushouders in Noord en de Blijf 
Groep. TEAM ED was ook een van de initiatief nemers van 
CollegED dat in 2020 van start gaat. CollegED is een 
leeromgeving voor ervaringsdeskundigen. Hier wordt 
ruimte gemaakt voor ont moeting en ontwikkeling
voor ervaringsdeskundigen, opleiders en 
betrokkenen. Ook wordt het huidige stedelijke scholings-
aanbod voor (aspirant) ervarings deskundigen op elkaar 
afgestemd en doorontwikkeld.

Trainingen en workshops aan externe organisaties

workshops over stigma,
 GGZ-problematiek,

hoarding, eenzaamheid, 
zingeving, armoede 

en schulden

1010
trainingen in het kader van 
GGZ in de Wijk in Zuid en 

Nieuw West mede gegeven 
door ervaringsdeskundigen

66

TEAM ED is in 2019 gestart in Amstelveen met een EDplaats en 
een Vliegende Brigade. Hiervoor zijn verschillende work shops en 
kennismakingssessies georganiseerd voor het netwerk, de buurt, 
de gemeente en potentiele ervarings deskundigen. 

59 opdrachten van externe organisaties:  
(zelfontwikkelde)trainingen, workshops, gastlessen, 
debat, intervisie, supervisie en advies
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Subsidies € 380.657 

Projectinkomsten € 195.157 

Overige € 20.623 

Totaal baten € 596.437 

Personeelskosten € 415.771 

Projectkosten € 51.236 

Overige organisatiekosten € 65.967 

Totaal lasten € 532.974

Saldo € 63.463 

Financiële lasten € 418 

Resultaat € 63.046 

Overzicht inkomsten en uitgaven

TEAM ED in 2019...

Vincent, ervaringsdeskundige: "Ik zag 20 jaar verslaving 
als een verschrikkelijk zwart gat en probeerde er niet 
meer aan terug te denken. Nu ik bij TEAM ED werk, merk 
ik hoeveel mensen aan mijn ervaring hebben om uit dat 
verschrikkelijke zwarte gat te komen. Ik zie die 20 jaar nu 
als mijn opleiding. Het is toch geen zinloze tijd geweest."

  ... was aanwezig bij alle wijktafels door de hele stad
  ... gaf bijzondere lessen aan studenten Economie 

over armoede
  ... gaf 90 ambtenaren voorlichting over sociaal 

domein en de inzet van ervaringsdeskundigen
  ... gaf workshops in de week van de eenzaamheid


