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1. Verbreden en versterken 
	
TEAM	ED	heeft	in	2018	haar	werkterrein	uitgebreid	tot	over	de	hele	stad.	In	alle	
stadsdelen	van	Amsterdam	zijn	nu	Vliegende	Brigades,	in	vele	ook	EDplaatsen,	of	
herstelgroepen	van	TEAM	ED	actief.	
	
Het	werken	met	ervaringsdeskundigen	is	steeds	meer	vast	onderdeel	van	beleid	bij	de	
(lokale)	overheid	en	maatschappelijke	organisaties.	TEAM	ED	kan	met	haar	ruime	
ervaring	en	brede	pool	aan	ervaringsdeskundigen	inspringen	op	de	toegenomen	vraag.	
Er	wordt	dus	meer	en	meer	een	beroep	gedaan	op	onze	organisatie	en	deskundigen.	
	
De	ervaringsdeskundigen	van	TEAM	ED	hebben	uit	eigen	ervaring	meegemaakt	wat	het	
is	om	uit	het	dal	te	klimmen	van	psychische,	financiële,	verslavings-	of	
huisvestingsproblemen.	Vanuit	die	positie	zijn	zij	als	geen	ander	in	staat	ondersteuning	
te	bieden	aan	anderen	die	nog	niet	zover	zijn	of	mee	te	werken	aan	betere	zorg	door	
organisaties.	De	ervaringsdeskundigen	worden	begeleid	door	coördinatoren	van	TEAM	
ED,	grotendeels	ook	ervaringsdeskundigen.	

	
	
Sinds	de	start	in	2014	heeft	
TEAM	ED	zich	ontwikkeld	tot	
een	organisatie	met	veel	
vertakkingen	door	de	hele	
stad	heen.	Doel	van	de	
organisatie	is	het	verbeteren	
van	zorg-	en	dienstverlening	
door	de	inzet	van	
ervaringsdeskundigen.	Door	
veranderde	wet-	en	
regelgeving	neemt	het	aantal	
kwetsbare	mensen	dat	is	
aangewezen	op	begeleiding	en	
voorzieningen	–	buiten	de	
grote	(ggz-)instellingen	om	–	
toe.	Lokale	organisaties	die	taken	overnemen	op	het	gebied	van	begeleiding	op	
financieel	of	huisvestingsgebied	zijn	hier	niet	altijd	voor	toegerust.	Door	het	geven	van	
trainingen	en	workshops	met	de	inzet	van	ervaringsdeskundigen	helpt	TEAM	ED	deze	
organisaties	hun	nieuwe	taken	beter	uit	te	voeren.	Ook	geeft	TEAM	ED	voorlichting	aan	
(toekomstige)	professionals.	Door	het	verhaal	te	horen	vanuit	het	perspectief	van	de	
ervaringsdeskundige,	leren	(toekomstige)	professionals	op	een	andere	manier	te	kijken	
naar	problematiek	rond	armoede,	dak-	of	thuisloosheid,	geestelijke	gezondheidszorg	of	
verslaving.	
	
	
	
	 	

“In	het	begin	wist	ik	niet	wat	een	ervaringsdeskundige	
deed:	hoe	kan	ik	nou	met	mijn	ervaring	een	ander	
helpen?	Toen	ik	erachter	kwam	hoe	het	werkt	heeft	het	
mij	ook	verrijkt.	Voor	mij	is	het	een	geweldige	opstap	
geweest	en	het	heeft	me	veel	meer	gebracht	dan	ik	
verwacht	had.”	
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Daarnaast	kan	TEAM	ED	via	de	EDplaatsen	en	Vliegende	Brigades	op	een	
laagdrempelige	manier	kwetsbare	of	moeilijk	toegankelijke	mensen	ondersteunen.	De	
ervaringsdeskundigen	werken	hier	aan	herstel	bij	deze	mensen,	die	om	de	een	of	andere	
reden	niet	goed	kunnen	meekomen	in	de	maatschappij.	Herstel	is	een	proces	waarbij	
nieuwe	zin	en	betekenis	in	het	leven	ontstaan,	na	problemen	op	het	gebied	van	
psychiatrie,	armoede,	verslaving,	of	dak-/thuisloosheid.	

	
Er	zijn	in	2019	43	nieuwe	ervaringsdeskundigen	ingestroomd	bij	TEAM	ED.	In	totaal	
zaten	er	in	2018	98	ervaringsdeskundigen	in	het	bestand	van	TEAM	ED.	50	daarvan	zijn	
wekelijks	actief.	De	ervaringsdeskundigen	krijgen	werkbegeleiding	en	intervisie.	
	
In	2018	is	door	TEAM	ED	vier	keer	de	training	‘Zet	je	ervaring	in’	gegeven	op	de	
Vrijwilligersacademie.	Deze	wordt	aan	alle	ervaringsdeskundigen	van	TEAM	ED	
aangeboden	en	staat	ook	open	voor	andere	geïnteresseerden.	In	de	cursus	staat	centraal	
hoe	en	wanneer	ervaringskennis	te	gebruiken	is.		
Aan	de	ervaringsdeskundigen	van	TEAM	ED	zijn	in	2018	ook	trainingen	gegeven	over	
het	leiden	van	groepen	en	het	omgaan	met	(zelf)stigma.	Deze	laatste	training	is	ook	
extern	aangeboden	als	vervolg	op	de	training	in	Zuid.	De	ervaringsdeskundigen	hebben	
daarnaast	ook	andere	trainingen	gevolgd	aan	de	Vrijwilligersacademie.		
	
TEAM	ED	kijkt	terug	op	een	bewogen	maar	succesvol	2018.	De	groep	aangesloten	
ervaringsdeskundigen	is	weer	gegroeid	en	het	team	betaalde	medewerkers	is	–	in	
gewijzigde	samenstelling	–	groter	geworden.	Nieuwe	EDplaatsen	zijn	geopend,	en	meer	
mensen	hebben	gebruikgemaakt	van	de	Vliegende	Brigades.	Voor	het	eerst	is	TEAM	ED	
dit	jaar	actief	in	álle	staddelen	van	Amsterdam.	 	
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2. EDplaatsen, Vliegende Brigades en herstelgroepen 
	
EDplaatsen	zijn	de	laagdrempelige	huiskamers	van	TEAM	ED,	meestal	gevestigd	in	
een	buurthuis	of	Huis	van	de	Wijk.	Daarnaast	zijn	in	alle	staddelen	de	Vliegende	
Brigades	van	ervaringsdeskundigen	actief.	In	een	aantal	EDplaatsen	is	er	op	vaste	
tijden	een	herstelgroep.	
	
In	2018	zijn	er	weer	nieuwe	EDplaatsen	
bijgekomen.	Daarmee	is	het	totale	aantal	
nu	negen:	twee	in	West,	twee	in	Nieuw	
West,	één	in	Oost	en	vier	in	Zuid.	De	
EDplaatsen	worden	gerund	door	een	team	
vrijwillige	ervaringsdeskundigen	onder	
begeleiding	van	een	betaalde	coördinator.	
In	de	EDplaatsen	vinden	groepsgerichte	
herstelactiviteiten	plaats,	waaronder	
lunches,	herstelgroepen	en	andere	
(herstel)activiteiten.	Er	zijn	altijd	
ervaringsdeskundigen	aanwezig	voor	goede	raad	
en	een	luisterend	oor.	Doel	is	het	werken	aan	
herstel	na	een	moeilijke	tijd.	Veel	van	de	
bezoekers	hebben	een	achtergrond	in	de	ggz.	
Maar	ook	armoede,	verslaving	en	dak-	of	
thuisloosheid	kunnen	de	oorzaak	zijn	van	een	
zwarte	periode	in	iemands	bestaan.	De	
ervaringsdeskundigen	kennen	deze	situaties,	en	
weten	ook	dat	er	een	weg	naar	boven	mogelijk	is.	
Met	deze	overtuiging	kunnen	zij	de	bezoekers	van	
de	EDplaatsen	helpen	stappen	vooruit	te	zetten.	
	
In	drie	stadsdelen	(Zuid,	West,	Nieuw	West)	zijn	
vanuit	de	EDplaatsen	herstelgroepen	actief.	In	Zuidoost	is	geen	EDplaats,	maar	wel	een	
lotgenotengroep:	de	‘Peer	Group’.	Enkele	tientallen	mensen	hebben	gebruikgemaakt	van	
de	herstelgroepen.	
Deze	groepen	zijn	bedoeld	voor	mensen	met	schulden,	psychische	of	sociale	problemen	
die	daarover	willen	praten	met	ervaringsdeskundigen.	Eens	per	één	of	twee	weken	is	er	
op	vaste	tijden	een	bijeenkomst.	Er	is	geen	termijn	en	geen	einddoel.	Het	gaat	immers	

“Ik	zoek	een	plek	waar	ik	gewoon	mijzelf	kan	
zijn,	waar	ik	nieuwe	mensen	kan	ontmoeten.	Ik	
wil	graag	dingen	ondernemen	maar	weet	niet	
met	wie,	of	hoe.	Ik	zoek	een	groep	mensen	waar	
ik	mee	kan	praten,	die	begrijpen	dat	herstellen	
een	weg	van	vallen	en	opstaan	is.	Ik	ben	
eenzaam	en	zoek	mensen	uit	de	buurt	waar	ik	
mij	bij	thuis	voel.”	
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om	een	persoonlijk	proces	–	het	herstelproces	–	en	dat	mag	zo	lang	of	zo	kort	duren	als	
nodig	is.	
	
In	Nieuw	West	zijn	twee	
herstelgroepen	overgenomen	van	
stichting	Kringwijs.	In	een	groep	
werkt	een	ervaringsdeskundige	
van	GGZ	inGeest	samen	met	een	
ervaringsdeskundige	van	TEAM	
ED	in	Het	Anker.		
	
	
De	andere	groep	wordt	gedraaid	
door	jongeren	van	ExpEx	tijdens	
de	lunch	in	Westside	Slotermeer.	
De	activiteiten	van	TEAM	ED	in	Nieuw	West	zijn	in	
2018	sterk	geïntensiveerd.	
	
De	lunches	in	de	EDplaatsen	zijn	in	2018	bezocht	
door	gemiddeld	zo’n	60	personen	per	week.	Het	
totaal	aantal	bezoekers	aan	de	lunches	ligt	rond	de	
3000.	Daarnaast	kwamen	wekelijks	nog	enkele	
tientallen	mensen	af	op	andere	activiteiten	als	een	
zwemgroep,	mindfulnessgroep	of	herstelgroep.		
Opvallend	is	dat	vooral	de	kleinere	nieuwe	
EDplaatsen	als	de	Baarshaven	(Zuid)	en	De	Horizon	
(West)	direct	veel	bezoek	trokken.		
	

	
	

Vliegende Brigades 
In	elk	stadsdeel	van	Amsterdam	zijn	de	Vliegende	Brigades	(VB)	aan	het	werk.	In	West	
zijn	dat	er	twee,	en	in	Nieuw	West	en	Zuid	zelfs	drie.	De	VB’s	werken	vaak	vanuit	een	
EDplaats	en	houden	daar	spreekuur.	De	ervaringsdeskundigen	van	de	VB	zijn	actief	op	
zoek	naar	mensen	in	kwetsbare	posities.	Doel	van	de	VB	is	deze	mensen	een	steuntje	in	
de	rug	te	bieden,	zodat	zij	weer	de	regie	over	hun	leven	nemen	en	–	indien	van	
toepassing	–	ze	toe	te	leiden	naar	bestaande	(buurt)voorzieningen.	In	totaal	hebben	de	
VB’s	gesproken	met	circa	340	
mensen	met	een	hulpvraag.	De	
hulpvragen	waren	zeer	divers,	
variërend	van	het	indienen	of	
invullen	van	formulieren	en	
het	op	gang	helpen	bij	
financiële	problemen,	tot	
ondersteuning	van	mensen	
met	suïcidale	gedachten,	diverse	angsten,	stemmen	horen	en	problemen	met	hoarding.	
Een	aantal	geïsoleerd	geraakte	mensen	werd	thuis	bezocht.	Een	groot	deel	van	de	
mensen	die	een	beroep	doen	op	de	VB	kampt	met	ggz-problematiek.	Het	aantal	
doorverwijzingen	vanuit	de	ggz	is	dan	ook	toegenomen.	

“Ik	heb	een	probleem	en	kom	er	niet	zelf	uit.	Ik	wil	dat	
iemand	met	me	meedenkt.	Ik	wil	met	iemand	praten	
over	mijn	(sombere)	gedachten,	of	over	mijn	angsten.	
Ik	zoek	iemand	die	zelf	weet	wat	het	is	om	financiële	
problemen	te	hebben.	Ik	zoek	iemand	die	met	me	
meegaat	naar	mijn	hulpverlener.”	

“Bij de	herstelgroepen	komen	mensen	terug	
die	vooral	hun	ei	kwijt	moeten,	waarbij	het	gesprek	
een	uitlaatklep	is	om	de	spanning	niet	te	hoog	op	te	
laten	lopen.	Satcha	werkt	voor	TEAM	ED	in	Zuidoost.	
Zij	vergelijkt	haar	rol	met	iemand	die	een	bom	
ontzenuwt	om	te	voorkomen	dat	hij	ontploft.	Veelal	
is	zij	dan	een	luisterend	oor	en	is	zij	iemand	die	
naast	hen	gaat	staan	en	niet	zegt	wat	ze	allemaal	
wel	of	niet	moeten	doen.	Dat	naast	iemand	staan	is	
een	voorbeeld	van	de	kracht	van	
ervaringsdeskundigheid.” 
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EDplaatsen 
Er	wonen	veel	potentiële	klanten	in	
Amsterdam,	maar	het	kost	tijd	de	
juiste	ingangen	te	vinden	om	ze	naar	
de	EDplaats	te	bewegen.	Met	veel	
organisaties	zijn	inmiddels	afspraken	
gemaakt,	werkbezoeken	afgelegd	en	
presentaties	gegeven.	De	reacties	zijn	
enthousiast	maar	vervolgens	blijkt	
het	ook	voor	de	hulpverleners	niet	
eenvoudig	hun	klanten	naar	de	
EDplaats	door	te	verwijzen.		
	
	
Toeleiding	is	en	blijft	maatwerk.	Door	hier	
systematisch	mee	door	te	gaan,	en	door	de	inzet	
van	ervaringsdeskundigen	bij	het	direct	
aanspreken	of	zelfs	ophalen	van	cliënten,	wordt	
vertrouwen	gewonnen	en	de	drempel	verlaagd.		
Interessant	is	te	zien	dat	nu	de	EDplaatsen	een	
langere	periode	open	zijn,	bezoekers	meer	
vertrouwen	krijgen	in	de	ervaringsdeskundigen	en	
dat	tijdens	de	inloop	of	aan	tafel	ook	concrete	
hulpvragen	naar	boven	komen	die	door	de	
Vliegende	Brigade	opgepakt	kunnen	worden.	Soms	
kleine	vragen:	iemand	moet	naar	een	dokter	of	
ziekenhuis	en	durft	niet	alleen,	maar	ook	grotere	en	
complexe	vragen	over	bijvoorbeeld	hoarding,	of	
gesprekken	met	hulpverleners.	
	
Belangrijk	om	te	vermelden	is	dat	de	ervaringsdeskundigen	niet	alleen	van	betekenis	
zijn	voor	de	mensen	die	zij	begeleiden	en	spreken,	maar	dat	zij	zelf	ook	veel	profijt	

“Ik	heb	altijd	voor	mensen	willen	zorgen,	maar	
doordat	ik	niet	meer	naar	buiten	durfde,	zag	ik	op	
het	laatst	niemand	meer.	Nu	kan	ik	ook	weer	wat	
terug	doen	en	andere	mensen	helpen.	Daar	word	
ik	blij	van.	Ik	heb	pas	ook	voor	het	eerst	in	jaren	
weer	mijn	verjaardag	gevierd,	nu	ken	ik	mensen	
en	zij	kennen	mij.	Hiervoor	had	het	geen	zin	om	
iets	te	vieren,	want	ik	kende	niemand,	niemand	
wist	dat	ik	jarig	was.	Hier	maak	ik	vrienden.”	
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hebben	van	het	werk.	Het	geeft	een	netwerk,	dagbesteding,	structuur,	zin	aan	het	leven	
en	zij	werken	ook	aan	
hun	eigen	herstel	door	
intervisie	en	cursussen	
die	ze	volgen.	
	
Mensen	die	de	
EDplaatsen	bezoeken	
hebben	te	maken	met	
(vaak	een	combinatie	
van)	verslaving,	
huiselijk	geweld,	
eenzaamheid,	rouw,	
verzamelwoede,	
problemen	met	de	
Voedselbank,	schulden,	
de	Nederlandse	taal	
niet	machtig	zijn,	de	
weg	hier	niet	weten,	
vastlopen	in	
hulpverlenersland.	De	Vliegende	Brigadiers	hebben,	mede	door	hun	eigen	achtergrond,	
bijvoorbeeld	relatief	veel	te	maken	met	vragen	van	vrouwen	die	op	het	eerste	gezicht	
heel	praktisch	zijn,	maar	waar	een	emancipatorische	vraag	achter	schuilt.	Dit	wordt	
goed	door	ze	opgepikt.		
	
	
In	stadsdeel	Oost	is	tegen	
het	einde	van	het	derde	
kwartaal	van	2018	is	
besloten	geen	apart	
spreekuur	meer	te	
houden,	maar	deze	onder	
te	brengen	bij	de	lunch	
die	op	de	EDplaats	wordt	
aangeboden.	Voor	
kwetsbare	
buurtbewoners	met	een	
ondersteuningsvraag	
blijkt	een	spreekuur	niet	
altijd	de	aangewezen	
route.	De	lunch	
daarentegen	is	een	plek	
waar	laagdrempelig	kan	
worden	binnengestapt	
en	waar	ook	na	langere	
tijd	hulpvragen	boven	tafel	kunnen	komen,	door	de	veiligheid	van	het	elkaar	kennen	en	
de	open	cultuur	van	de	EDplaats.		
	

“Via	HvO	Querido	kwam	een	ondersteuningsvraag	binnen	
voor	een	vrouw	met	een	hoardingsprobleem.	De	vrouw	had	
daarnaast	OCD,	smetvrees	en	een	vorm	van	autisme.	De	
hulpvraag,	ook	vanuit	de	cliënt,	was	een	ervaringsdeskundige	
die	haar	kon	helpen	met	samen	dingen	opruimen	en	
weggooien.	Wij	hebben	een	match	gemaakt	met	een	van	onze	
ervaringsdeskundigen,	Dunja,	die	haar	zou	kunnen	
begeleiden.	Er	is	een	kennismakingsgesprek	geweest	met	de	
mevrouw	in	kwestie	en	een	begeleider	van	HvO;	er	was	een	
klik	tussen	Dunja	en	de	mevrouw	en	het	traject	is	gestart.	
Omdat	onze	ervaringsdeskundigen	de	tijd	hebben	en	nemen	is	
Dunja	met	veel	zorg	en	geduld	van	start	gegaan	met	deze	
mevrouw.	Ze	is	inmiddels	driekwart	jaar	bezig.	Op	een	vraag	
van	Dunja	waarom	de	cliënt	het	moeilijk	vond	om	dingen	weg	
te	gooien	zei	ze:	‘Omdat	het	mijn	identiteit	is.’	Dunja	forceert	
niks	en	is	nu	op	een	punt	aangebroken	dat	er	ook	dingen	
weggegooid	kunnen	worden.”	

“De	Vliegende	Brigade	in	Amsterdam	Noord	heeft	een	
wekelijks	spreekuur	in	het	Huis	van	de	Wijk	De	Meeuw.	Door	
het	spreekuur	zijn	de	Vliegende	Brigadiers	zichtbaar	in	de	
wijk	en	kunnen	bewoners	op	een	laagdrempelige	manier	in	
contact	komen	met	ervaringsdeskundigen.	Daarnaast	zijn	
de	Vliegende	Brigadiers	ook	op	afspraak	inzetbaar	en	
kunnen	zij	bijvoorbeeld	bij	bewoners	thuis	afspreken	of	met	
iemand	meegaan	naar	een	afspraak.	Zij	leggen	zelf	ook	
contact	met	bewoners	op	vindplaatsen,	zoals	het	Huis	van	
de	Wijk.	Een	voorbeeld	hiervan	is	dat	een	
ervaringsdeskundige	met	een	mevrouw	in	gesprek	raakte	
die	haar	op	straat	om	een	euro	vroeg.	Toen	de	
ervaringsdeskundige	doorvroeg	bleek	dat	zij	schulden	had	
en	deze	maandelijks	afbetaalde	maar	niet	genoeg	overhield	
om	van	rond	te	komen.	Daarom	vroeg	zij	mensen	op	straat	
om	een	euro.	De	ervaringsdeskundige	heeft	haar	toen	
gewezen	op	de	hulp	die	Doras	haar	zou	kunnen	bieden.”	
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De	combinatie	van	de	EDplaats	met	een	Vliegende	Brigade	is	overal	en	zo	ook	in	Nieuw	
West	een	goede	gebleken.	De	individuele	ondersteuning	van	de	Vliegende	Brigades	is	
een	goede	aanvulling	op	de	laagdrempelige	groepsactiviteiten	van	de	EDplaats.	Vaak	
zien	we	dat	bezoekers	van	de	EDplaats	na	verloop	van	tijd	meer	open	worden	en	
problemen	aankaarten.	De	ervaringsdeskundigen	van	de	Vliegende	Brigade	kunnen	
deze	vervolgens	makkelijk	oppakken.	Omgekeerd	kunnen	de	Vliegende	Brigadiers	
kwetsbare	bewoners	ook	naar	de	EDplaatsen	verwijzen.	

	
	

	
	
	
	

“Een	vereenzaamde	man	werd	via	Burennetwerk	
aangemeld,	met	als	vraag	wekelijks	contact	vanwege	
ernstige	isolatie.	Deze	man	is	gedurende	8	à	9	maanden	
wekelijks	opgezocht.	Omdat	deze	man	kampt	met	
hevige	depressies,	werd	de	deur	regelmatig	niet	
opengedaan.	Desondanks	is	het	contact	met	de	
Vliegende	Brigadier	blijven	bestaan	en	bleek	dit	ook	
telkens	weer	een	ingang	te	zijn	voor	gesprekken	over	de	
achterliggende	oorzaken	en	behoeften.	Op	de	vraag	of	
dit	voor	de	Vliegende	Brigadier	in	kwestie	niet	lastig	
was,	was	het	antwoord:	‘Nee	hoor.	Want	weet	je,	dit	
werk	bestaat	vooral	uit	luisteren,	luisteren,	luisteren	en	
vooral	een	beetje	lief	zijn.’	Lief	zijn	betekende	in	dit	
geval:	niet	boos	worden	om	een	dichte	deur,	maar	
blijven	vragen,	zodat	er	weer	verder	geluisterd	kan	
worden.”	
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3.	Trainingen,	voorlichting	en	workshops	
	
Naast	de	EDplaatsen	en	de	Vliegende	Brigadiers	ontplooit	TEAM	ED	nog	tal	van	
andere	activiteiten	waarbij	ervaringsdeskundigen	een	cruciale	rol	spelen.	Dat	kan	
zijn	in	het	onderwijs,	meedenken	bij	symposia	en	het	geven	van	–	al	dan	niet	door	
TEAM	ED	zelf	ontwikkelde	–	trainingen	en	workshops.	
	
Onderwijs 
Ervaringsdeskundigen	van	TEAM	ED	hebben	op	de	Hogeschool	van	Amsterdam	(HvA)	
en	het	ROC	Twente	voorlichting	gegeven	aan	studenten	in	het	sociale	domeinen	aan	
studenten	bedrijfseconomie.	Door	het	vertellen	van	verhalen	en	het	gebruik	van	
rollenspellen,	krijgen	de	studenten	inzicht	in	het	perspectief	van	ervaringsdeskundigen.	
Daar	kunnen	zij	later	in	hun	werkkring	van	profiteren.	
	
Blijf Groep 
Bij	de	Blijf	Groep	is	training	gegeven	aan	aspirant-ervaringsdeskundigen.	Deze	was	
toegesneden	op	de	doelgroep	van	de	Blijf	Groep,	en	ging	over	het	inzetten	van	de	eigen	
ervaring	om	anderen	te	ondersteunen		
	

	
Buurthuizen 
Buurthuismedewerkers	in	Zuid	kregen	een	workshop	over	het	werken	met	
ervaringsdeskundigen.	Dit	was	een	vervolg	op	de	training	die	TEAM	ED	samen	met	GGZ	
inGeest	geeft	over	mensen	met	ggz-problematiek	aan	de	medewerkers	en	vrijwilligers	
van	de	Huizen	van	de	Wijk.		
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Wijktafels 
Ervaringsdeskundigen	van	TEAM	ED	participeren	zo	veel	mogelijk	aan	de	wijktafels	in	
de	stadsdelen.	Hier	komen	verschillende	wijkpartners	op	het	gebied	van	zorg	en	welzijn	
bij	elkaar	om	te	netwerken.	Ervaringen	worden	gedeeld,	problemen	besproken	en	
samen	wordt	gezocht	naar	oplossingen.	
Bij	het	bespreken	van	de	casussen	spelen	
de	ervaringsdeskundigen	van	TEAM	ED	
een	rol	die	door	steeds	meer	
betrokkenen	erg	wordt	gewaardeerd.	
Doorverwijzen	van	cliënten	naar	de	
Vliegende	Brigade	van	TEAM	ED	kan	
hierbij	een	goede	optie	zijn.	
Ook	bij	AKAD	bijeenkomsten	zijn	op	
verzoek	ervaringsdeskundigen	van	
TEAM	ED	aangeschoven.		
	
Symposia en bijeenkomsten 
TEAM	ED	heeft	op	verschillende	
bijeenkomsten	een	workshop	gegeven	over	haar	werkwijze.	Ook	de	samenwerking	in	
Zuid	is	diverse	malen	onderwerp	van	een	workshop	geweest.	Presentaties	zijn	onder	
meer	gegeven	bij	Mind,	Movisie,	HvA,	het	portefeuillehoudersoverleg	en	de	
najaarsconferentie	in	Zuid.	
	
Jekuntmeer-tours  
Dit	jaar	zijn	er	door	stichting	De	Omslag	door	heel	Amsterdam	fietstours	georganiseerd	
voor	wijkzorgmedewerkers.	Doel	van	deze	tours	is	om	wijkzorgmedewerkers	kennis	te	
laten	maken	met	het	diverse	aanbod	in	de	wijk.	Hierbij	zijn	ook	EDplaatsen	en	Vliegende	
Brigades	bezocht	en	heeft	TEAM	ED	workshops	gegeven	aan	de	deelnemers.	
	 	

“De	gemene	deler	is	de	vraag	naar	een	
luisterend	oor,	ondersteuning	bij	het	
oppakken	van	activiteiten	en	soms	hele	
praktische	hulp	om	bijvoorbeeld	de	
administratie	te	ordenen.	Voorbeelden	zijn	
de	weg	wijzen	naar	(herstel)activiteiten,	
afleiding	in	de	vorm	van	samen	iets	leuks	
ondernemen	of	praktische	ondersteuning	
zoals	met	iemand	naar	een	afspraak	gaan	
of	helpen	met	inpakken	van	de	tas	als	
iemand	opgenomen	ging	worden.”	
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4. Samenwerkingsprojecten 
	
TEAM	ED	wil	de	positie	en	rol	van	ervaringsdeskundigen	in	zorg-	en	
dienstverlening	versterken.	Om	dit	te	bereiken	is	samenwerking	met	andere	
maatschappelijke	organisaties	van	groot	belang.	
	
Ggz in de Wijk 
TEAM	ED	werkt	sinds	2016	samen	met	stadsdeel	Zuid,	de	welzijnsorganisaties	met	
Dynamo	als	trekker	en	GGZ	inGeest	aan	het	project	‘Ggz	in	de	Wijk’.	Doel	van	het	project	
is	van	stadsdeel	Zuid	een	ggz-vriendelijke	wijk	te	maken.	TEAM	ED	levert	in	dit	
succesvolle	project	de	EDplaatsen	en	de	
Vliegende	Brigades.	Bij	de	welzijnsorganisaties	
en	bij	de	ggz-organisaties	zijn	coaches	
aangesteld	om	de	kloof	tussen	ggz	en	welzijn	te	
verkleinen.	Daarnaast	worden	gezamenlijke	
trainingen	aan	medewerkers	en	vrijwilligers	
van	Huizen	van	de	Wijk	gegeven	in	het	omgaan	
met	mensen	met	ggz-problematiek.	Deze	
trainingen	worden	goed	bezocht	en	zullen	in	
2109	ook	worden	aangeboden	in	Nieuw	West.	
Dit	project	is	aangehaakt	bij	het	landelijke	
aanjaagprogramma	‘Nieuwe	wegen	met	ggz	en	opvang’.	Er	is	daardoor	veel	
belangstelling	voor	de	succesvolle	samenwerking	uit	andere	delen	in	het	land.	Ook	in	
Amsterdam	wordt	door	andere	stadsdelen	en	de	centrale	stad	met	belangstelling	naar	
het	project	gekeken.		
Vanuit	het	programma	in	Zuid	is	een	mooi	filmpje	gemaakt	dat	te	vinden	is	op	YouTube.		

	
	

Handboek	GGZ	in	de	Wijk	
Het	project	‘Ggz	in	de	Wijk’	heeft	(begin	
2019)	geleid	tot	de	publicatie	Mens	tussen	de	
mensen	–	Handboek	GGZ	in	de	Wijk.	Hierin	
wordt	de	wijkgerichte	aanpak	in	stadsdeel	
Zuid	in	detail	besproken.	Onder	meer	de	rol	
van	de	EDplaatsen	komt	uitgebreid	aan	bod.	
Deze	uitgave	is	een	samenwerking	van	
Movisie,	GGZ	inGeest,	Dynamo,	stadsdeel	Zuid	
en	TEAM	ED.	Het	handboek	is	gratis	te	
downloaden	via	www.movisie.nl.	

“Een	sterk	punt	van	herstelwerkplaatsen	
is	dat	mensen	altijd	weer	welkom	zijn,	
ook	als	ze	tijdelijk	zijn	uitgevallen.	Ze	
krijgen	de	tijd	om	terug	te	komen	en	dat	
schept	vertrouwen.	Mensen	vinden	er	
ook	maatjes,	leren	elkaar	kennen,	raken	
bevriend	en	beginnen	voor	elkaar	te	
zorgen.”	
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Wijkwerkplaats De Horizon 
TEAM	ED	heeft	bij	verschillende	onderdelen	van	de	wijkwerkplaats	in	De	Horizon	
ervaringsdeskundigen	ingezet,	namelijk	bij	de	WegWijsSalon,	de	
participatiebijeenkomsten	van	WPI	en	bij	SamenBeter.	Dat	is	een	
samenwerkingsverband	in	de	Spaarndammerbuurt.	Hieraan	hebben	vanuit	de	EDplaats	
ervaringsdeskundigen	van	de	Vliegende	Brigade	meegewerkt.	
Bij	het	‘Grip	op	je	geld’-spreekuur	in	de	
Horizon	heeft	TEAM	ED	het	hele	jaar	een	
gastheer	geleverd.		
 
 
 
Stedelijke samenwerking  
TEAM	ED	streeft	al	jaren	naar	een	betere	
samenwerking	rondom	scholing	tussen	de	
organisaties	die	actief	zijn	met	
ervaringsdeskundigen	en	herstel.	In	2018	is	
met	financiële	steun	van	de	gemeente	een	
plan	gemaakt	voor	een	stedelijke	opleiding	
voor	ervaringsdeskundigen	die	in	2019	gaat	
starten.	TEAM	ED	heeft	hiervoor	in	samenwerking	met	GGZ	inGeest,	Arkin	en	Cordaan	in	
2018	de	eerste	stappen	gezet.	
	

	
 
Voorlichting over schuldhulpverlening 
Financiële	problemen	kunnen	ervoor	zorgen	dat	mensen	zich	terugtrekken,	en	moeilijk	
bereikbaar	zijn	voor	hulpverleners.	Door	de	inzet	van	ervaringsdeskundigen	–	die	vaak	
zelf	schulden	te	boven	zijn	gekomen	–	wordt	de	drempel	verlaagd	en	kan	het	lukken	
deze	mensen	wel	aan	tafel	te	krijgen.	De	ervaringsdeskundigen	hebben	vooral	een	
belangrijke	rol	als	hoopverlener.	Samenwerking	op	het	gebied	van	schuldhulpverlening	
is	er	in	De	Horizon	binnen	het	project	‘Grip	op	je	geld’,	en	met	Centram	en	ABC	Alliantie.		
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Ook	is	er	binnen	de	studie	Bedrijfseconomie	voorlichting	gegeven.	Studenten	konden	
met	behulp	van	verhalen	van	ervaringsdeskundigen	kennismaken	met	voorbeelden	uit	
de	schuldhulpverleningspraktijk.	
	
Werkgroepen en denktanks 
Doel	is	om	mensen	in	een	kwetsbare	positie	meer	sturing	te	geven	over	hun	eigen	leven,	
en	zo	hun	afhankelijkheid	van	hulpverlening	te	verminderen.	Om	dit	te	bereiken	doen	
ervaringsdeskundigen	van	TEAM	ED	mee	aan	diverse	werkgroepen	en	denktanks.	Zo	
hebben	ervaringsdeskundigen	van	TEAM	ED	actief	meegedacht	met	de	gemeente	en	
andere	partijen	over	een	effectieve	aanpak	van	het	probleem	van	‘hoarding’.	
	
	
Stages 
In	2018	hebben	twee	studenten	van	de	Coöperatieve	Opleidingen	voor	
Ervaringsdeskundigen	in	Armoede	(COEVA)	stage	gelopen	bij	TEAM	ED.	De	stagiaires	
hebben	succesvolle	voorlichtingen	gegeven	aan	beleidsambtenaren	en	op	verschillende	
hogescholen.	Ook	is	er	een	stage	geweest	van	een	‘begeleider	bijzondere	doelgroepen’	
(MBO)	en	een	werkervaringsstage	via	het	DWI/gemeente	Amsterdam.	 	
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5. ExpEx 
	
ExpEx	staat	voor	Experienced	Experts.	Dit	is	de	jongerenafdeling	binnen	TEAM	ED	
die	in	2017	is	opgericht.	
	
ExpEx	zijn	jongeren	van	18	tot	28	jaar	(soms	iets	ouder)	met	een	rugzak	vol	ervaringen.	
Denk	aan	ggz,	dak-	en	thuisloosheid,	verslaving,	jeugddetentie	of	problemen	thuis.	De	
ervaring	die	zij	hebben	opgedaan	tijdens	hun	hersteltraject,	zetten	zij	in	om	de	
hulpverlening	aan	jongeren	in	Amsterdam	te	verbeteren.	
	
In	2018	zijn	er	door	24	ExpEx	
70	opdrachten	uitgevoerd	die	
weer	bestonden	uit	138	
bijeenkomsten.	De	diploma-
uitreiking	van	de	tweede	ExpEx-
training	is	gevierd	waarin	8	
nieuwe	ExpEx	zijn	afgestudeerd.	
Inmiddels	is	de	derde	ExpEx-
training	gestart	waarin	niet	
alleen	weer	toppers	van	
jongeren	zijn	opgeleid	tot	
ExpEx,	maar	ook	ExpEx	Lisa	uit	
de	tweede	training	is	opgeleid	
tot	ExpEx-trainer	en	
projectleider	Sandra	is	opgeleid	
tot	‘train-de-trainer’,	waardoor	
ExpEx	Amsterdam	nu	zelfstandig	ExpEx-trainingen	kan	geven.	
	
De	meeste	ExpEx	gaan	aan	de	slag	als	adviseur	bij	
hulpverleners,	beleidsmakers	of	docenten.	Enkelen	
zijn	hoopverlener,	een	soort	maatje	dat	naast	de	
jongere	staat.		
	

Voorbeelden van ExpEx-opdrachten 
1. ExpEx	lunch	-	Food	for	(your)	thought(s),	

een	opdracht	van	TEAM	ED	in	
samenwerking	met	Kringwijs;	een	
tweewekelijkse	lunch	voor	jongeren	door	
ExpEx.	Ontmoeten	onder	het	genot	van	een	lunch	en	door	met	elkaar	in	gesprek	
te	gaan	herkenning	en	erkenning	vinden	in	problematieken	en	ervaringen.	 	

“ExpEx	zijn	betekent	warmte,	
acceptatie	en	steun	krijgen	vanuit	de	
groep.	Maar	ook	hard	werken,	
doorzettingsvermogen,	intensief	
samenwerken	en	confronterende	
momenten	meemaken.	Want	ons	
eigen	verhaal	vertellen	is	behoorlijk	
pittig.	Samen	lukt	ons	dat.”	
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2. Prikkelen	medezeggenschap,	een	opdracht	bij	Streetcornerwork/Volksbond;	
ExpEx	draaien	mee	in	de	kerngroep	(jongerenraad	maatschappelijke	opvang	
Atlantisplein)	en	ondernemen	andere	activiteiten	om	bewoners	te	stimuleren	tot	
medezeggenschap.	

3. Conferentie	‘Schulden	te	lijf’,	een	opdracht	van	Don	Bosco	in	samenwerking	met	
HvA;	ExpEx	organiseren	samen	met	studenten	Maatschappelijk	Werk	en	
Dienstverlening	een	conferentie	over	hoe	schulden	onder	jongeren	tegen	te	gaan	
en	aan	te	pakken.	

	
ExpEx	Amsterdam	is	een	samenwerking	tussen	Altra,	Arkin,	De	Bascule,	De	Opvoedpoli,	
Don	Bosco	Straatvisie,	HvO	Querido,	Jeugdbescherming	Amsterdam,	Spirit,	
Streetcornerwork/De	Volksbond,	de	gemeente	Amsterdam	en	TEAM	ED.	Samen	zijn	zij	
de	financiers	en	drijvende	kracht	achter	ExpEx	Amsterdam.	Omdat	het	coördineren	van	
de	inzet	van	ervaringsdeskundige	vrijwilligers	de	expertise	is	van	TEAM	ED,	is	het	
project	ondergebracht	bij	TEAM	ED.	 	
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6. Varia 
	
Nieuwe website 
In	de	zomer	is	de	geheel	
vernieuwde	website	van	TEAM	ED	
de	lucht	in	gegaan.	Alle	informatie	
over	diensten	en	medewerkers	
staat	nu	overzichtelijk	op	een	rij.		
	

	
 
 
 
 
 
 
De PLUS+-methode 
Als	hulpmiddel	bij	het	herstelproces	heeft	TEAM	ED	
de	tool	de	PLUS+-methode	ontwikkeld.	Met	deze	
handige	kaart-met-draaischijf	kun	je	snel	zien	welke	
stappen	je	kunt	nemen	om	je	situatie	te	verbeteren.	
En	welke	hulpbronnen	je	daarbij	tot	je	beschikking	
hebt.	Deze	tool	is	tot	stand	gekomen	dankzij	een	
subsidie	van	stichting	MIND.	
	

	
	
	
 
 
 
 
 
 
Initiatiefvoorstel gemeenteraad 
TEAM	ED	en	ExpEx	hebben	input	gegeven	voor	een	initiatiefvoorstel	van	GroenLinks	
met	als	titel	‘Zeggenschap	in	de	zorg	1	–	HUP	ervaringsdeskundigen!’.	Doel	hiervan	is	om	
ervaringsdeskundigheid	in	Amsterdam	een	grotere	rol	te	geven	in	het	sociale	domein.	
Dit	sluit	aan	bij	de	ambitie	van	het	college	van	B&W	om	burgers	meer	te	betrekken	en	
meer	zeggenschap	te	geven.	De	gemeenteraad	van	Amsterdam	heeft	op	14	maart	2019	
unaniem	voor	het	voorstel	gestemd.	
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Twee	citaten	uit	het	initiatiefvoorstel:	
	
“Mensen	die	het	zelf	meemaken	vertellen	vaak	hele	andere	verhalen	dan	stapels	
beleidsstukken.	Ervaringsdeskundigen	kunnen	ook	soms	met	betere	ideeën	komen	hoe	je	
iets	beter,	goedkoper	en	efficiënter	aan	kunt	pakken,	doordat	zij	soms	jarenlange	ervaring	
hebben.	Grote	lacunes	in	het	beleid,	menselijke	fouten	en	waar	beleid	niet	werkt,	blijken	het	
beste	uit	de	praktijk.”	
	
“Geef	kleine	initiatieven	die	ervaringsdeskundigen	opleiden	en	afvaardigen	veel	meer	
zekerheid.	We	kennen	in	de	stad	prachtige	initiatieven	als	TEAM	ED,	ExpEx,	etc.	Clubs	die	
van	kleine	subsidie	naar	kleine	subsidie	gaan	en	zo	hun	middelen	bij	elkaar	sprokkelen.	
Veel	tijd	en	energie	gaat	zitten	in	het	(jaarlijks)	aanvragen	en	verantwoorden	van	
subsidiebedragen.	Tijd	die	ook	in	hun	mooie	werk	zou	kunnen	worden	gestoken.	Onderzoek	
of	meerjarige	subsidierelaties	mogelijk	zijn	en	verklein	de	hoeveelheid	bureaucratie	om	
aan	te	vragen.”	
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7. De organisatie 
	
Stichting	TEAM	ED	is	opgericht	in	2014.	In	2018	is	de	stichting	omgevormd	naar	
een	holding	waardoor	er	meer	diverse	activiteiten	ontplooid	kunnen	worden.		
	
De	projecten	en	diensten	van	TEAM	ED	zijn	deels	gefinancierd	door	gemeente,	
stadsdelen	en	fondsen,	deels	door	diverse	opdrachtgevers	uit	het	sociale	domein.	
	
De	staf	van	TEAM	ED	bestaat	uit	zes	coördinatoren.	Er	is	één	officemanager	in	dienst.	In	
2018	is	er	één	ervaringsdeskundige	in	dienst	genomen	in	een	‘beschutte	werkplek’.		
	
De	leiding	van	TEAM	ED	is	in	handen	van	directeur-bestuurder	Georgette	Groutars.	De	
Raad	van	Toezicht	bestond	in	2018	uit	Adriaan	de	Ruig	(voorzitter),	Daphne	
Grimmelikhuijse	en	Marian	Grobbink.		
	
	
	
	
	
	
	

Financiën 2018 
(in	€)	

 
Inkomsten	
 
subsidies en fondsen 405.546,00 
projectinkomsten   99.557,69 
totaal   505.103,69 
 
 
 
 

Uitgaven	
 
personele kosten 369.964,21 
huisvesting (kantoor 
en EDplaatsen)   38.587,15 
organisatie en ICT   27.538,64 
projectkosten    43.624,86 
totaal   479.714,86 

	


