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2020
EEN BIJZONDER JAAR

Het jaar 2020 is voor iedereen een bijzonder
jaar geweest. Door corona stond plots de wereld op z’n kop. Sociale contacten moesten
worden beperkt, en velen kregen te maken met
mentale problemen waaronder gevoelens van
eenzaamheid, angst en zinloosheid. Gevoelens
waar onze e
 rvaringsdeskundigen en kwetsbare
Amsterdammers helaas maar al te veel ervaring mee hebben.
Het hele team was dan ook gedreven om te
zoeken naar mogelijkheden om de Amster
dammers en Amstelveners in kwetsbare
situaties en de ervaringsdeskundigen zelf te
blijven ondersteunen.
De Vliegende Brigadiers hebben veel gebeld,
gewandeld, afspraakjes op bankjes gemaakt,
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WhatsApp groepen opgezet en gefacetimed. We
zagen een toename van het aantal aanvragen
voor een Vliegende Brigadier contact. Dat was
deels een gevolg van de toename van de wacht
lijsten bij GGZ-instellingen die de deuren geslo
ten hielden tijdens de lockdown.
De EDplaatsen zijn gehuisvest in buurthuizen/
huizen van de wijk. Het beleid rondom de corona
maatregels verschilden over heel Amsterdam en
Amstelveen. Huizen van de wijk gingen wel, niet
of tijdelijk open met registratie van aanwezigen.
Soms zonder koffie, soms met een snel kopje
koffie voor een wandeling, of koffie buiten. Het
betekende veel schakelen voor de coördinatoren
die in contact stonden met de buurthuizen.
Een groot deel van de ervaringsdeskundigen
had het zelf ook zwaar onder de maatregels,
zeker na verloop van tijd en deden meer beroep
op de coördinatoren voor hun eigen mentale
gezondheid. De ervaringsdeskundigen mis
ten het live contact maar waren heel blij dat
ze nog iets konden doen voor een ander en
zelf ook blij met de contacten met collega’s en
coördinator. De (vaste) contactmomenten in de
week betekende veel. Ook de online groepen
o.l.v. ervaringsdeskundigen waren voor zowel de
bezoekers als de ervaringsdeskundigen een fijn
moment in de week.
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Workshops en voorlichtingen voor hulpverleners
en buurtbewoners zijn omgebogen in
online Q&A. Een deel van deze manier van
contact houden zal blijvend zijn. Online bereiken
we meer hulpverleners dan live ergens in de stad.
De Q&A’s zijn evenals de training bouwstenen
voor een GGZ vriendelijke wijk onderdeel van de
succesvolle samenwerking met GGZ-instellingen
en welzijn in Zuid, Oost en Nieuw West in de
aanpak GGZ in de wijk.
Ook eigen trainingen aan (aspirant) ED-ers en
ExpEx zijn gedurende de lock down (deels)
online gegeven. Om ervaringsdeskundigen
en coördinatoren wegwijs te maken in het
online begeleiden is een training ontwikkeld
en aangeboden aan ervaringsdeskundigen en
coördinatoren.
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FEITEN &
CIJFERS

89 116

nieuwe
aanmeldingen
van ervarings
deskundigen in
Amsterdam

Voor externe
organisaties zijn door
ervaringsdeskundigen

35

opdrachten
uitgevoerd:
(zelfontwikkelde)
trainingen, gastlessen,
intervisie, debat en
intervisie.

De 25 ExpEx
(Experts by Experience,
getrainde jongeren met
eigen ervaring in de
jeugdzorg)

79

hebben
opdrachten
uitgevoerd

Ervarings
deskundigen
hebben

8353
contact
momenten
gehad met
Amsterdammers
op een

EDPLAATS
of als

VLIEGENDE
BRIGADIER
Om al die Vliegende
Brigade contacten,
de EDplaatsen, de
gastlessen en de ExpEx
opdrachten goed te laten
verlopen is weer heel
veel samengewerkt met
vele formele en informele
organisaties door de hele
stad en in het land.
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Voorbereiding Buurtteams
In 2020 is TEAM ED gestart met de voor
bereiding voor de komst van de Buurtteams.
Met stadsdelen zijn verkennende gesprekken
gevoerd over samenwerking. TEAM ED ziet
het werken in een buurtteam als een rachtige
gelegenheid voor ervaringsdeskundigen betaald
aan de slag te gaan. De taken en functie van
de ervaringsdeskundigen in het buurtteam
is zo nieuw dat TEAM ED goede begeleiding
en training noodzakelijk acht. Daarom heeft
TEAM ED een constructie voor (tijdelijke) deta
chering met begeleiding en intervisie opgezet
die ook voor andere organisaties mogelijk is.
Waar mogelijk wordt daarin samengewerkt met
andere stedelijke p
 artners. Met financiële steun
van het fonds Dichtbij zijn arbeidsrechtelijke,
personele en financiële voorwaarden voor
het werven, detacheren en begeleiden van
ervaringsdeskundigen ontwikkeld en klaar
gemaakt voor implementatie in 2021. Ook is
samen met een docent van de Hogeschool een
training ontwikkeld voor het hele buurtteam
(inclusief de ervaringsdeskundige): hoe werken
we samen met ervaringsdeskundigen in het
team. Het samenwerken in een buurtteam is
immers niet alleen voor de ervaringsdeskundige
nieuw maar ook voor de andere teamleden.
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‘IK BEN ER TROTS OP
DAT IK BOVEN MEZELF
EN MIJN VERLEDEN
BEN UITGESTEGEN.
IK HEB VAN MIJN
KWETSBAARHEID EEN
KRACHT GEMAAKT.
IK BEN OOK POLITIEK
ACTIEF GEWORDEN
EN HOOP OOIT IN HET
GEMEENTEBESTUUR TE
KOMEN OM DINGEN TE
VERANDEREN’
ROBIN, ERVARINGSDESKUNDIGE
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We zijn erg trots op de creativiteit, flexibiliteit en
veerkracht van het hele team: de coördinatoren,
de ervaringsdeskundigen, de ExpEx, de kwets
bare en evenwel sterke mensen uit Amsterdam
en Amstelveen. Gezamenlijk hebben we van
2020 een zo goed mogelijk jaar gemaakt onder
moeilijke omstandigheden. De v
 erhuizing
naar een mooi pand van de Diaconie op de
Keizersgracht betekent dat we vanuit een heel
fijne plek samen verder kunnen bouwen.

Nieuwe Keizersgracht 1a, Amsterdam
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OVERZICHT
INKOMSTEN EN
UITGAVEN

Subsidies

€ 464.008

Projectinkomsten

€ 197.786

Overige

€ 20.803

Totaal baten

€ 682.598

Personeelskosten

€ 489.007

Projectkosten

€ 39.044

Overige organisatiekosten

€ 113.492

Totaal lasten

€ 641.543

Saldo

€ 41.055

Financiële lasten

€

Resultaat

€ 39.903
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1.152

