
 

 

Groter denken, kleiner doen – 2e tussentijds bericht (april 2021) 
Mensen met psychische kwetsbaarheid anders in beeld 
 

Stand van zaken 
In maart 2021 stuurden we ons eerste bericht. Ondertussen zijn er 
verkiezingen geweest en is de naamgever van dit project, Herman Tjeenk 
Willink, benoemd tot formateur. Dit kan geen toeval zijn ☺. 
 
Twee deelprojecten 
In dit project zitten twee deelprojecten: één daarvan gaat over rechtstreeks 
contact met burgers en één gaat over cijfers over burgers. Beiden zijn 
belangrijk en we willen dat ze elkaar dichter gaan raken dan nu vaak het geval is 
 
Deelproject 1: ‘dichter bij de burger’ 
In dit deelproject zoeken we naar een werkwijze die de ‘koude’ cijfers verrijkt met ‘warme’ 
kwalitatieve informatie uit de leefwereld van onze aandachtsgroep. Daarvoor zijn we op 
zoek naar kwartiermakers in tien regio’s. Een kwartiermaker is iemand die: 
• een klein aantal betrokken mensen (max. vier) enthousiasmeert en betrekt  
• met hen een lokaal plan van aanpak maakt. 
• met het lokale plan van aanpak contact zoekt met knooppunten van informatie (bv. 

lokale burgers, formele en informele samenwerkingsverbanden in een wijk of anders) 
• met ons samen tot een advies komt hoe de lokale, regionale en landelijke overheid 

een efficiënte infrastructuur voor kwalitatieve informatie kan inrichten 
Hans van Eeken organiseert met de kwartiermakers en de vier lokale burgers een eerste 
‘werkplaats’, waarbij het idee wordt overgedragen en een ‘opdracht’ wordt geformuleerd. 
De kwartiermaker gaat vervolgens met de vier medeburgers op pad.  
Op dit moment zijn 7 kwartiermakers op verschillende plekken in het land onderweg. 
 
Deelproject 2: cijfers over burgers 
We zijn bezig enige orde aan te brengen in de grote hoeveelheid cijfers die er over burgers 
zijn en de vele vormen van ‘monitoring’ die daarmee gedaan kunnen worden.  
Volgende keer meer over de drie hoofdvormen van monitoring waar we op koersen. 
 
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 en Pauline Meurs (adviseur). 
In iedere nieuwsbrief stelt één van hen zich voor. Projectleiders zijn Bauke Koekkoek en 
Hans van Eeken. 

 
 
 
 

 

Jos van der Lans: ‘Mijn adagium voor alle vormen van menselijke tegenslag is: maak de kring 
groter. Helaas hebben we het in Nederland zo georganiseerd dat mensen bij leed uit 

schaamte of wanhoop hun kring en wereld steeds kleiner maken tot er een intake-etiket op 
geplakt kan worden. De kunst van goede hulpverlening is om dit mechanisme om te keren, 

etiketten achter zich te laten en de weg terug naar de wereld te vinden. Alleen een kring kan 
zich om personen sluiten, een hulpverlener kan dat niet. Hoe zeiden de wijzen uit Afrika het 

ook alweer: it takes a village tot raise a child. Wij hebben allemaal een dorp nodig.’ 
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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.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/team/pauline-meurs/
https://www.linkedin.com/in/bauke-koekkoek-65372819/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/hans-van-eeken-5187596/?originalSubdomain=nl
https://www.josvdlans.nl/journalist/journalist.php
https://www.han.nl/projecten/2021/methodisch-samen-werken-msw/index.xml
mailto:Hans%20van%20Eeken%20%3cvaneeken271259@me.com%3e

