
 

 

Groter denken, kleiner doen – 1e tussentijds bericht (maart 2021) 
Mensen met psychische kwetsbaarheid anders in beeld 
 

Mission (impossible?) 
Eind 2020 heeft lectoraat Onbegrepen gedrag & Samenleving via ZonMw 
een subsidie gekregen. De opdracht luidt: formuleer een leidraad (een 
conceptueel kader) voor overheden om vast te stellen hoeveel psychisch 
kwetsbare burgers er zijn (in hun gemeente), wie dat zijn en wat er met hen 
aan de hand is.  
 
Waarom? 
Er wordt veel gepraat over kwetsbare burgers: die zorgen voor incidenten, staan op 
wachtlijsten, zijn ‘verward’ zijn of veroorzaken overlast. Het lukt maar niet om hen goed in 
beeld te krijgen, noch om te achterhalen waarom het er zoveel zijn. En ook niet om te 
bedenken hoe de vicieuze cirkel te doorbreken, anders dan meer professionals inzetten. 
 
Meer van hetzelfde – of niet 
Er is al vaak geprobeerd een beeld te krijgen. Dus we zijn niet van plan meer van hetzelfde te 
doen. We weten dat er al veel cijfers zijn maar dat ze onvoldoende benut en begrepen 
worden. Maar vooral: dat het cijfers zijn over burgers, geen verhalen van burgers. We gaan 
de cijfers en de verhalen integreren – hoe dat te doen is, zoals dat heet, een ‘uitdaging’. 
 
Groter denken, kleiner doen 
We geloven, met Herman Tjeenk Willink, dat we groter moeten denken om een visie te 
formuleren. En tegelijkertijd kleiner moeten doen: vanuit groepjes van burgers, 
professionals, beleidsmakers, onderzoekers en anderen bouwen aan lokale verbindingen. 
 
Al heel vaak gehoord! 
Woorden als ‘lokaal’, ‘bouwen’ en ‘verbinden’ horen we al lang. Veel te lang! We weten niet 
zeker of het ons gaat lukken. Maar onze focus is dus groot en klein tegelijk. En een aantal 
ervaren, creatieve en wijze mensen ondersteunt ons. 
 
Wie? 
Onze begeleidingsgroep bestaat uit mensen die zelf de nodige ervaring hebben in hun 
professionele en eigen leven, en zoeken naar alternatieve wegen: Jan Kremer, Nanette 
Waterhout, Quinta Ansem, Floor Scheepers, Hans Martin Don, Jos van der Lans, Pauline 
Meurs (adviseur). In iedere nieuwsbrief stellen één of twee van hen zich uitgebreider voor. 

 
 
 
 

 

'Mijn werk draait om mensen, hun beleving, hun 
verhalen en verlangens', aldus Hans van Eeken 
(ervaringswerker) 
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‘Zo gewoon mogelijk doen in ongewone situaties’, zegt 
Bauke Koekkoek (crisisdienstverpleegkundige/lector) 

Meer info vind je hier Reageren kan hier  

https://www.linkedin.com/in/jan-kremer-570103b/
https://www.linkedin.com/in/nanette-waterhout-07b0a434/
https://www.linkedin.com/in/nanette-waterhout-07b0a434/
https://www.swpbook.com/auteur/990/quinta-ansem
https://www.linkedin.com/in/floortje-scheepers/?originalSubdomain=nl
https://www.parlement.com/id/vjrhkv7folys/h_m_hans_martin_don
https://www.josvdlans.nl/journalist/journalist.php
https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/team/pauline-meurs/
https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/team/pauline-meurs/
https://www.linkedin.com/in/hans-van-eeken-5187596/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/bauke-koekkoek-65372819/?originalSubdomain=nl
https://www.han.nl/onderzoek/lectoraten/lectoraat-onbegrepen-gedrag-zorg-en-samenleving/onderzoek/
mailto:Hans%20van%20Eeken%20%3cvaneeken271259@me.com%3e

