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EDplaatsen en Vliegende Brigades

Helaas drukte ook in 2021 corona op de werk
zaamheden en levens van het team en de men
sen die gebruik maken van de EDplaatsen en 
Vliegende Brigades. Met creativiteit, flexibiliteit 
en veerkracht, hebben we er samen het beste 
van gemaakt. 

De opgebouwde ervaring van de eerste lock
down in 2020 maakte dat we in 2021 makkelij
ker konden aanpassen aan de omstandigheden 
zoals sluiting van buurthuizen en beperkte 

In 2021 heeft TEAM ED samen verder gebouwd 
aan het versterken van ervaringsdeskundigen in 
Amsterdam en in Amstelveen. 

2021
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bezoekmogelijkheden. De alternatieve activitei
ten werden snel weer opgepakt en bezocht: de 
buitenactiviteiten, de whatsapp groepen en de 
online herstelgroep “de EDchat”. De EDchat is 
ook buiten lockdowns waardevol gebleken voor 
mensen die door fysieke of mentale belemme
ringen niet naar een fysieke herstelgroep op  
een EDplaats kunnen. 

ExpEx

De hechte groep jonge ervaringsdeskundigen is 
weer aangevuld met nieuwe ExpEx. Tegelijker
tijd zijn er 7 jongeren doorgestroomd naar een 
betaalde baan, anderen hebben een studie opge
pakt. Organisaties wisten de ExpEx goed te vin
den voor opdrachten. Succesvol is ook het ExpEx 
ervaringscafé. Waar jongeren elkaar ontmoeten. 
Dit ervaringscafé kon in 2021 dankzij een subsi
die uit Zuid wekelijks ipv maandelijks plaatsvin
den. Helaas moest er veel tijd gestoken worden 
om de financiering van ExpEx rond te krijgen. Dat 
blijft voor de toekomst ook nog een uitdaging. 

Detacheringen

Trots zijn we op de resultaten van onze det
acheringstak TEAM ED BV waarmee we een 
goede implementatie van ervaringsdeskun
digheid in (buurt)teams ondersteunen. TEAM 
ED blijft  samen met de diverse partners graag 
meewerken aan deze belangrijke ontwikkeling 
in  Amsterdam. In 2021 zijn, na een grondige 
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werving en selectieprocedure de eerste 6 
ervaringsdes kundigen in dienst gekomen van 
TEAM ED.  De gedetacheerde ervaringsdeskun
digen werken in verschillende buurtteams en bij 
perMens. We zijn blij met betaalde functies voor 
ervaringsdeskundigen vanuit TEAM ED. Voor 
vrijwillige ervaringsdeskundigen, die dat ambië
ren bied dat een mooi perspectief. 

De gezamenlijke intervisie en individuele bege
leiding bij TEAM ED is belangrijk gebleken. De 
ervaringsdeskundigen ervaren TEAM ED als een 
warme thuisbasis waar ze zichzelf kunnen zijn en 
zich samen met andere betaalde ervaringsdes
kundigen kunnen herijken op hun functie.
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‘HET WERK IN HET 
BUURTTEAM IS NOG VEEL 
PIONIEREN. IK MOET NOG 
VAAK UITLEGGEN WAT IK 
DOE EN WAT DE WAARDE 
DAARVAN IS. HET IS 
FIJN DAT BIJ TEAM 
ED IEDEREEN METEEN 
SNAPT WAT IK DOE ALS 
ERVARINGSDESKUNDIGE. 
LASTIGE SITUATIES 
KUNNEN WE GOED MET 
ELKAAR BESPREKEN.
DE MEESTE VOLDOENING 
HAAL IK UIT HET 
ONDERSTEUNEN VAN 
BEWONERS’ 

ERVARINGSDESKUNDIGE 
BUURTTEAMMEDEWERKER
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Traineeship 

Dankzij een subsidie van ZonMw heeft TEAM ED 
samen met een docent van de hogeschool een 
traineeship met trainingsdagen en stage ontwik
keld voor ervaringsdeskundigen die een betaalde 
functie ambiëren. De eerste lichting trainees zijn 
in 2021 afgestudeerd, waarvan 6 met een betaal
de baan bij buurteams en elders. 
 
Trainingen en voorlichting 

De online Q&A’ s voor hulpverleners en vrijwilli
gers zijn ook in 2021 weer een succes gebleken. 
De Q&A’s zijn evenals de training ‘bouwstenen 
voor een GGZ vriendelijke wijk’ onderdeel van de 
succesvolle samenwerking met GGZinstellingen 
en welzijn in Zuid, Oost en Nieuw West in de aan-
pak GGZ in de wijk. 

De door TEAM ED ontwikkelde training “samen
werken met ervaringsdeskundige in je team” is 
aan verschillende buurtteams (inclusief de erva
ringsdeskundige van het team) gegeven. De trai
ning werd een waardevolle aanvulling genoemd 
in de ontwikkeling van de buurtteams.
 
De eigen trainingen aan (aspirant) ervaringsdes
kundigen en ExpEx zijn ook in 2021 doorgegaan. 
Gedurende de lockdown was dat deels online.  
Ook voorlichtingen op de HvA en bijdragen aan 
congressen en bijeenkomsten waren deels online. 
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FEITEN EN CIJFERS:

117 
ervarings

deskundigen 
hebben  

22  
herstel activiteiten 

uitgevoerd 
georgani seerd op 

EDplaat sen en

 
 
 312 

Amsterdammers 
ondersteund als 

Vliegende  
Brigadier

29 
ervaringsdeskundi
gen uitgestroomd 

naar betaald werk en 

6
gedetacheerd via 

TEAM ED

De 
 
 29

ExpEx 
hebben 

74 
opdrachten 

uitgevoerd en 
11 

jongeren 
ondersteund 

als hoop
verlener

Bij 6 
ervarings
café's van  
de ExpEx 

waren 

57 
bezoekers
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Om al die Vliegende Brigade contacten, de ED
plaatsen, de trainingen, voorlichtingen en ExpEx 
opdrachten goed te laten verlopen is weer heel 
veel samengewerkt met vele formele en informe
le organisaties door de hele stad en in het land. 

Het TEAM

TEAM ED is blij met de nieuwe medewerkers die 
zijn verwelkomd in 2021 en een stoot extra ener
gie met zich mee hebben gebracht. Helaas zijn 
de jaarlijkse feesten met alle medewerkers en 
vrijwillige ervaringsdeskundigen wegens de lock
down niet doorgegaan. In plaats daarvan hebben 
de stadsdeel teams kleine feestelijke picknicks 
gehouden.

Deel van het ExpEx team.
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Balans 31122021

Activa

Materiële vaste activa € 1.716

Vorderingen € 215.829

Liquide middelen € 59.861

Totaal activa € 277.406

 

Passiva

Reserve € 97.220

Kortlopende schulden  € 180.186

Totaal passiva € 277.406

OVERZICHT 
INKOMSTEN 
EN UITGAVEN 
STICHTING 
TEAM ED
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OVERZICHT 
INKOMSTEN 
EN UITGAVEN 
STICHTING 
TEAM ED
Overzicht baten en lasten  2021

Subsidies € 465.023

Projectinkomsten € 258.226

Overige € 16.210

Totaal baten € 739.460

 

Personeelskosten € 619.020

Projectkosten € 39.676

Overige organisatiekosten € 123.067

Totaal lasten € 781.763

  

Saldo € - 42.303

Financiële lasten € 1.097

Resultaat € - 43.400
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Nieuwe Keizersgracht 1A, 
1018 DR Amsterdam

E. info@teamed.nl
T. +31 (0)6 415 522 84

Sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen

Stichting TEAM ED 

https://www.google.com/maps/place/TEAM+ED/@52.365255,4.904195,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x986946be878637c0!8m2!3d52.3652546!4d4.9041952?hl=nl
https://www.google.com/maps/place/TEAM+ED/@52.365255,4.904195,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x986946be878637c0!8m2!3d52.3652546!4d4.9041952?hl=nl
mailto:info%40teamed.nl?subject=
https://nl.linkedin.com/company/team-ed
https://twitter.com/ervaringsteam
https://www.facebook.com/stichtingteamed/
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