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Doonje Kal heeft via deze lezingen haar ervaring en kennis over kwartiermaken
breed kunnen toepassen en verspreiden. Het leek mij een mooie insteek op dit boek
- in plaats van een recensie schrijven - om de lezers een idee te geven van wat kwartiermakers 'aan dit boek hebben'. Daarvoor heb ik vijf kwartiermakers gesproken
over hun leeservaring. De vraag was om enkele hoofdstukken te lezen die naar ik
vermoedde, het meeste aansluiten bij henzelf en hun praktijk. Over ieder hoofdstuk
heb ik hen gevraagd welke passages en/of citaten hen her meeste aanspreken en hoe
dit verband houdt met hun werk.

Vijf kwartierma kers over 'Buiten het gewone'

Onlangs is het boek 'Buiten het gewone'. Tien lezingen over kwartiermaken van
Doonje Kal uitgekomen. De lezingen in het boek zijn een selectie uit ongeveer
honderd lezingen en bestrijken een periode van 20 jaar waarin Doortje door uiteenlopende organisaties werd gevraagd om te komen spreken over het belang van
kwaniermaken voor de vraagstukken waar deze organisaties zich voor gesteld zien.
Dar ggz-organisaries haar vragen ligt voor de hand vanwege haar proefschrift over
werken aan ruimte voor mensen mer een psychiatrische achtergrond (Kal, 2001).
Maar ook een organisatie als de GGD IJsselland vroeg haar om in Zwolle een lezing re houden over de zorg voor kwetsbare mensen. En op een bijeenkomst van de
koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes sprak zij over 'krachtig wonen in
de wijk'. Ze droeg verder haar steentje bij aan het congres Een schat aan ervaring:
'zorgen dar ervaringsdeskundigheid via een inclusieplatform leeft bij alle partijen
in de stad'.

Achtergron d

gebundeld.

bij u,tstek, waarin een se:erne uit haar lezingen uit de afgelopen t wintig jaar is

tie s op of naar aanleiding va n het Jongste boek van Doortje Kal, kwartiermake r

In deze b1Jdrage vraagt de auteur een aJn:al ~wartierma kers naar hun reflec-
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De vijf kwartiermakers werken op verschillende plekken, in verschillende organisaties en in verschillende functies. Naast hun persoonlijke interesses in of affiniteit
met kwartiermaken, leiden deze verschillen tot verrassende lezingen van het boek.
Sommige passages of begrippen hebben een heel persoonlijke inkleuring gekregen.
In de paragrafen waarin zij aan her woord komen zal ik hen daarom voorstellen.
Gemeenschap peliJke grond

Een gemeenschappelijk leeservaring was de (h)erkenning van hun praktijk. Het
boek komt tegemoet aan hun behoefte om te onderbouwen wat ze doen_ Dit staat
voor meer dan alleen de persoonlijke opvatting van de kwartiermaker. Iemand verwoordde dit als: 'het boek geeft taal aan mijn manier van werken.' Buiten het gewone is geen handboek. Het is een boek dat de ervaringen van kwartiermakers in
een context plaatst en daarmee perspectief biedt. Die context is 'het tegengaan van
uitsluiting'. Dit maakt van kwartiermaken soms ook sisyfusarbeid (Kal, 2022, blz.
100), die blijvende aandacht verdient. Juist omdat het werk vaak nog als roeien
tegen de stroom in voelt, is een boek als dit 'nog immer actueel' .

Werken aan gastvrijheid

·Kwartier111aken is i11 essentie werken ,1an gasti·rijheid. K.u.irriam,1ke11 is irz
het leven geroepen 0111 iiberh.i11pt m.1,1r ~cker m een 111d l'.111 i·amJ.itschappelijki11g, de samenleving g,1sti·rrier te m.iken i·oor mensen met een psychiatrische <1chtergrond o/ anderen die met w tsluitzng kampen.'
Doortje Kal (Kal. 2022. blz. 39)

Voor Ahmet Turkmen, ervaringsdeskundig kwartiermaker bij Kwintes en coördinator Herstelnetwerk Regio Gooi en Vechtstreek is gastvrijheid een belangrijke waarde in zijn werk. Hij herkent her in de Turkse cultuur meer dan in de Nederlandse.
Elkaar helpen en ondersteunen maakt deel uit van een gastvrije cultuur. Gastvrijheid waarin de vreemdeling zich thuis kan voelen (Kal, 2022, blz. 40) mist hij in de
ggz en in de samenleving. Hij vergelijkt zijn positie en die van de cliënt met die van
de vreemdeling. Een vreemdeling omdat hij in de organisatie geen gedeelde kennis
en ervaring tegenkomt waar het bij kwartiermaken over gaat. Dit maakt van hem
een éénpitter die op zichzelf wordt teruggeworpen en de ondersteuning mist om
zich als kwartiermaker te ontwikkelen.

Stop de were ld - ik wil erop

3 2022

Anke Biermans, kwartiermaker bij GgzE (Eindhoven), heeft op haar vele reizen ondervonden hoe zij als vreemdeling gastvrij werd ontvangen. Die ervaring heeft haar
doen besluiten in haar werk ook gastvrij te zijn en open re staan voor de ontmoeting
met de ander. Anke was onder de indruk van de passage uit een boek van Arnhild
Lauveng (Lauveng, 2007) die Doortje in haar boek parafraseerde. Veel mensen val-
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er af omd at ze het niet hij kunnen houden, het niet
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te komen tcrw11 11 f!CWO
weer op te spri n!(en uit op nieuwe teleurstellingen en kwets uren. Om weer op di e
draa iende wereld te springen heb ik helpers nodig( ... ) (Ka l, 2022. blz, 46) '.
Anke wu e zo'n helper ku nnen noemen . Zij vertelt dat haar inspanningen erop
1
gericht zijn om mensen 'binnenboord ' te houden. En dat zij ook degene is die medewerkers va n een welzijnsorganisatie probeert aan te moedigen zo'n helper te zijn.
Na de coronatijd was het draagvlak bi j de welzijnsorganisatie voor een inloop waar
mensen met en zonder makke welkom waren, ineens weg. Een medewerker die de
inzet van vrijwi lliger~ coordineert vroeg zich af of zij haar vrijwilligers wel kon
vragen biJ de geza menli jke inloop aa nwezig te zijn. Als kwartiermaker blijft Anke
met de medewerker over haar bezwaren in gesprek. Kwartiermaken is een mindset
zegt Anke. Zij wil een voorbeeld zi1n voor hoe je op een gelijkwaardige manier kun:
omgaan met de cliènten en dat ook uitdragen naa r anderen. Om die reden organi~een zij onder andere samen met MEE workshops voor politiemedewerkers om hen
vertrouwd te maken mer wat er in mensen omgaat als zij zich verward gedragen.

Kwetsbaa r ver bon de n
Jn de lezing 'Een inclusieve sa menleving in wording' naar aanleiding van een studiedag over het onderweksrappon Kwetsbaar verbonden (over de duomethodtek
in Vl.aa ndcren · Van Robae\'S & Lyssens-Danneboom, 2018 ) citeert Doortje Kal een
vnpvilliger: '":iJ geloven e; heel erg in dat een mens heelt door de ontmoeting met
anderen' (Kal, 2022, blz. 62 ). Kal verwijst dan naar de Ubuntu-filosofie - menszijn
is je menselijkheid bevestigen door de menselijkheid van anderen te erkennen en op
grond daarvan menselijke relaties mer anderen aan te gaan( ... )' (Kal, 2022, blz. 68).
Henke van der Heiden werkt als beleidsadviseur bij de gemeente Gooise Meren.
Zij onderschri1ft het onderliggende uitgangspunt van kwartiermaken voluit: een samenleving die uitslun, is debet aan het feit dat mensen erbuiten vallen. De negatieve
betekenis die in onze samenleving aan kwetsbaarheid kleeft, heeft alles te maken
met de nadruk die er ligt op efficiëntie en succesvol zijn. Ze is ingenomen met haar
funcrie bij de gemeente: daar werkt zij aan een infrastructuur met voorzieningen
waar mensen er voor elkaar kunnen zijn. In dat verband spreekt de Ubuntu-filosofie
haar erg aan: een men~ is een mens duor andere mensen. Ze herkent dit in het
kwartiermakerswerk. Als schri1ver van het boek Elke tijd zijn eigen gekte (Van der
Heiden, 2020) wijst ze erop dat kwarriermaken mede door de geschiedenis en ontwikkeling van de ggz noodzakelijk is geworden.

Vermaatschappelijking van de 1arg als (Jntwoord op medicalisering en Isolering

1'1}i
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Henke stelt dat vermauschappelijking van de zorg her anrwoord is (geweest) op
med1cal1sermg en isolering. De inzet van het gemeentel,·i·k beJt1·d was en 1·s om pro-
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feqqionalq di e werk zaam zijn in de wijk en medewe rkers va n ge meentelijke diensten,
een helangr ij ke ro l te geven in het onderqteunen va n mensen in kwets ba re omstandigheden . Oe ggz is in dit ve rhand voor de gemeente niet het ve rtrekpunt, maar een
qa menwerkingspartner die naa~t cliënten ook de professionals in het sociaal domein
bijstaat.
Sinds de gemeente ook verantwoord eli1k i~ voo r de ondersteuning en begeleiding
va n mensen met ee n psyc hiatrisc he diagno~e, kan Henke putten uit de ervaring die
ze eerder opdeed met de ondersteuning van ouderen en mensen met een fysieke en
verstandelijke heperking. Kwartiermak en 1s voo r haar een organ isch proces waarbij
de concrete ontmoeting met de ander een belangrijke katalysator is om een proces
op gang te brengen .

Draagvlak door concrete, echte ontmoetingen met andere mensen'

Als voorbeeld noemt zij het sporten va n mensen met een beperking. Het lukte maar
niet om veel sportclubs voor deelname va n deze groep te interesseren . Zij is toen
gaan kijken waar het wel lukte. En wat bleek: een cruciaal moment was, als er een
concreet persoon met een beperking voor de deur stond die wilde komen sporten of
dat een van de sporters een kind had met een beperking. De kans van slagen wordt
zoveel groter als er daadwerkelijk contact is en je iemand leert kennen voo rbij diens
beperking of het vreemde dat Je niet kent. Dan komt het gevoel van urgentie: jij
hoort er ook bij. Hoe kunnen we daarvoor zorgen?

·Die en ·i1rzng heeft 1ni1n u·erk~,.:11:e i:,,, ·,,rnz..i: : Jnu: ' J.! ~t!rr1t?ent..: dt! L'fHJT1u.wrde11 creeren d.1t mensen elk.i.ir ontmr,eten :n r!en :s.isn·me umget.'mg en
d,it f.icilztaen ·
Henk, van de r He,J en

Om samenwerking en draagvlak te creëren voor haar werkzaamheden heeft Henke
een netwerk ontwikkeld waarvan naast ervaringsdeskundigen ook medewerkers
van zorg- en welzijnsorganisaties deel uitmaken. Ook tijdens bijeenkomsten met
B&W vertelt ze over de mooie ontwikkelingen in het leven van mensen. Bijvoorbeeld het verhaal van een vrouw die na het volgen van twee cursussen bij het Herstelnetwerk Gooise Meren, uitriep dat zij daar meer aan heeft gehad dan 10 jaar
therapie. Het feit dat zo'n resultaat in hun gemeente wordt gehaald, maakt diepe
indruk op de bestuurders en zorgt voor meer pol.itiek draagvlak.

N ic hes creëren

3 2022

Gastvrije plekken noemt Doortje Kal in navolging van rehabilitatiepsychiater Detlef
Petry, niches. Een voorbeeld van een niche is Toffe Peren in de gemeente Gooise Meren, waar mensen welkom zijn om mee te eren. Het gebeurt regelmatig dat mensen
mee (gaan) helpen met koken. Tijdens de coronacrises gingen de buurthuizen dicht
en moest ook Toffe Peren de deuren sluiten. Omdat ook het gemeentehuis leeg
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waren komen re zmen. zoa l.s enkele stewardessen. De contacten met mensen die
rot dan roe met hun wereld voorkwamen. deden de deelnemers goed. Het aantal
111
mensen dat zich aa nmeldde voor een maaltijd groeide van 25 naar 60. Deze werden
nu rondgebracht en daarbiJ gebeurde ook iets moois: de buren werden nieuwsgierig
en knoopten een praatje aan bij de deur met de bewoner en de vrijwilliger die het
eten kwam brengen.
Uit alle verhalen van kwartiermakers blijkt dat zij oog hebben voor mogelijkheden
die zich in de praktijk voordoen. Tegelijkertijd zijn zij zich bewust van het feit dat
de wensen en (on)mogelijkheden van de cliënt leidend zijn in hun werk. Jeroen van
Heel, kwartiermaker en accountmanager bij de GgzE Eindhoven, heeft sinds 2005
ervaring met her creëren van gastvrije plekken in dagactiviteitencentra of bij welzijnsorganisaties als onderdeel van maatschappelijke steunsystemen. Van oudsher
hebben deze plekken rwee functies: een veilige haven én een springplank naar reguliere actll'lte1ten. Tegenwoordig staar die tweede functie bij de politiek en bij veel
beleidsmakers (noodgedwongen) bovenaan. Maar, zegt hij, mensen moeten ook de
keuze hebben om ergens wel of niet bij te willen horen. Een deel van de mensen
heeft be~oefre aan troost, veiligheid en begrip van lotgenoten. 'Hoe erg is dat',
vraagt h11 zich af. Als kwartiermaker/ accountmanager pleit hij in overleggen met
gemeente en politiek ervoor om niet van buitenaf te oordelen over mensen vanwege
hun keuze om ergens wel of met bij te willen horen.

Maatschappelijke steunsystemen organiseren
In de lezing 'Een maatschappelijk steunsysteem' zegt Doortje Kal: 'Een maatschappelijk steunsysteem kan op verschillende manieren worden ingevuld; het belangrijkste is dat de mensen om wie het gaat in een netwerk worden opgenomen'.

Participatie en Herstel

In Eindhoven is door medewerkers van de GGzE gewerkt aan het ontwikkelen van
maatschappelijke steunsystemen in wijken van Eindhoven en de randgemeenten. In
het in 2008 verschenen boek Buitengewoon: kwartiermaken en ervaringsdeskundigheid in maatschappelijke steunsystemen wordt deze praktijk beschreven (Van
Bergen & Sok, 2008 ). Door een kwartiermaker en ervaringsdeskundige kwartiermaker werd - op geleide van de vraag - hulp geboden aan een inwoner van een wijk
én werden contacten gelegd met organisaties die een rol konden spelen in het verbeteren van de omstandigheden van de betreffende bewoner. Door de regelmatige
contacten met de organisaties ontstond een netwerk van medewerkers die elkaar
ook buiten de kwartiermakers om wisten te vinden en die elkaar ook tegenkwamen
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in de ma andelijkse Community of Practice om op basis van casuïstiek van elkaar te
leren hoe zij de om~tandigheden en de hulpverlening gezamenlijk konden verbeteren. Kwartiermaken dus als een hiJznndere manier va n netwerken om de leefbaarheid in buurten en wijken te verheteren.

Hoe moellijk kan het zijn....

Helaas is anno 2022 kwartiermaken voor veel gemeenten en organisaties nog steeds
geen vanzelfsprekende praktijk. Gelukkig worden her en der wel kwartiermakers aangesteld die een voorbeeldfunctie vervullen voor medewerkers in uiteenlopende beroepen. Het verhaal van zelfstandig werkende kwartiermaker Wilma Beltman laat echter zien hoe taai het onderwerp is. Zij gaat met een buurtbeheerder op stap in een
'moeilijke' buurt om hem te ondersteunen 1n het ontwikkelen van een netwerk. Dat is
belangrijk: door de contacten met andere professionals die in de wijk werken, krijg je
een completer beeld van de buurt.
De buurtbeheerder heeft een klacht gekregen over een bewoner: geluidsoverlast en
niet opendoen als zorgmedewerkers contact zoeken. BiJ het huis aangekomen, blijkt
er geen bel te zijn. De kwartiermaker roept door de brievenbus en de man roept terug
dat hij eraan komt Op de vraag waarom er geen bel hangt, wijst de man op een nog
ingepakte bel die hij niet kan ophangen omdat hij vanwege de ziekte van Parkinson in
een rolstoel zit. De kwartiermaker kijkt de wijkbeheerder aan, maar die vind het niet
zijn taak. Ook de klussendienst ziet geen mogelijkheden en het kan al evenmin via de
Wmo geregeld worden.
Wilma is een presente kwartiermaker die niet alleen present is voor haar cliënten, maar
ook voor hun omgeving. 'Het gaat om aanklampbaarheid van de zorg, voor naastbetrokkenen, buren of andere derden, waarbij de kwaliteiten van deze naastbetrokkenen
zeker niet uit het oog verloren moeten worden. Pas dan kan de sociale omgeving op
zijn beurt present zijn én blijven voor degene om wie het hier gaat: presentie in het
kwadraat' (Kal, 2022, blz. 74-75).

De ervaring van Wilma Beltman is dat veel ambulante begeleiders om privacyredenen niet het contact aangaan met de buren van een cliënt. Maar, zegt ze, als buren
weten dat zij betrokken is, willen zij in geval van nood wel een handje toesteken.
Dat overkwam haar toen haar cliënt met zijn hand in glas was gevallen en de buren
met hem naar de eerste hulp zijn gegaan. Daarna hebben ze Wilma gebeld om haar
op de hoogte re stellen.

Bij gespikkeld wonen (gemengd wonen van mensen die wel en geen begeleiding
behoeven) zijn presente woonbegeleiders meer dan nodig, is haar overtuiging (Kal,
2022, blz. 81). Nodig om draagvlak voor een woonvoorziening in een buurt te organiseren als basis voor een community voor mensen met en zonder makke, zodat
maatschappelijke steunsystemen worden opgebouwd. Maar in haar werkomgeving
ziet Wilma Beltman die presentie niet in voldoende mate aanwezig. Medewerkers
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van een !(1!7•0rgan1~ane li jken 11ch mrt te ren li<eren wat dnA rvoor nodig is. DM in
de woonvnor1iemni: nllc ka mer, van de hrwoner< gmrnr J(Ordi1nen hchhcn J(ekre!(CII. wil 11j nol( wel een he!(1nner,fout n0cmen. MaM de woonhcJ(cleidcr< maken
01ik !(CCn aan, ta hcn om cont act re weken met professionab die in de wi1k werk en
om de mogel11khcden ,·an onrmnct1n!(Cll te onderrneken. Het lijkt erop dat woonhc1?clc1dm echt meer (inhoudelijkcl hegclc1din!( nodig hchhen om kansrijke iniriA11c,•cn te ontplooien.

De kunst v;1n het nif t ver~tilëln
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<'rl 'Jrt11gsdesh11ndige' te

Verschillende kwartiermakers zijn zich bewust van het belang van 'de kunst van het
met verstaan·. Daarmef wordt bedoeld 'om met toe te geven aan de hardnekkige
reflex om de ander te verstaan binnen het eigen vooringenomen referentiekader' .
Een dergelijke weigering opent creatieve mogelijkheden tot een nieuw en beter wcdcnijds (! ) verstaan (Kal. 2022. blz. 62). Ahmet vergelijkt in dit verband het zogenaa mde gebrek aan competenties van mensen die de zorg hard nodig hebben, met
een dia mant die door gebrek aan aandacht dof geworden is en het uiterlijk van een
steen heeft gekregen. Als hulpverleners geen moeite doen om de diamant te leren
kennen maar alleen de steen zien, bli jven zij gevangen in hun eigen referentiekader.
Reflectie op het eigen referentiekader 1s ook belangrijk voor de samenwerking met
ervaringsdeskundigen. Zo maakt sinds 2014 in 18 ambulante teams van de GgzE
een ervaringswerker deel uit van het team. Maar, zegt Jeroen van Heel, de tendens
in veel teams - ze zi jn zelfsturend en hebben een zekere ruimte binnen het beleid
- was om bij een vacature toch te kiezen voor een medewerker zonder ervaringsdeskundigheid. lnm1ddels is dat anders en maakt de inbreng van een ervaringswerker volgens sommige w rgmedewerkers juist weer te weinig verschil. Dit tekent de
lastige rol van ervaringswerker. In de lezing 'K wartiermaken voor een schat aan
ervaring' zegt Doortje Kal hierover:
/ 1,

·1111/. d1,rr111 Ji,- dl'••/"'"''"' z,,,,,r ,1rh;_ e/f l11•1•/ 1 !(l'l'<J11clc 11 l'II a11dcrc11
k..111 vntl'I/,,,: 11-JI ,1· 1111,e/1-11 J,,,,,1 In dcc c,,111exl 1s het u1111111g1•/11k ( .. .) u111
Il' r ,·rtcllcn /_.,,,,, u1111,lcx de 1,1,1g.wg 111l'I lnpa/.111ge11 werhc/11/, is, e11 al
l11·/,,111,1c1/ dat 'di' 1Jf!l1Js,111g 111et hestaat .'
KJI, 21J22, bi,. 92-9 l
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Anke Biermans vertelde in ons interview dat zij het boek Hoop Verlenen van de
Vlaamse kwartiermaker Peter Dierinck (Dierinck, 201 7) heeft gepresenteerd aan
haar collega's in het wijkteam. Anke vertelt dat zij daar positief op reageerden,
'alsof ze iets werden opgetild, alsof het ook in hun werk perspectief bood'.
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i'w~rtt~rmal,,11::1 rs r:N~r 1,,wartJermalten

Uit mijn ge<prckken met de kw.1rnermaker< l1Jkt dit o0k w te L11n met dit boek
' R111ren het gewone'. Het h1eclt taa l, onderh0uw1ng en ~ rspectief aa n de prak111k
van de kwartiermaker<om iet< hu1tengewnonç te dnen vnrJr de buitengewone ander.

Gerda Scholtens was 1elfstand,~ N°r, •r~• r11ar •rra,..,
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