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GGZ in de wijk Amsterdam-Zuid 
 
Georgette Groutars: directeur van TEAM ED 
Chris van der Kroon: projectleider GGZ in de Wijk in Stadsdeel Amsterdam-Zuid 
Astrid Philips: kwartiermaker en ervaringsdeskundige 

Doel van de workshop is om te laten zien dat het kan: een wijk waar inwoners met psychosociale problemen 
volwaardig mee kunnen doen. 

De visie van Amsterdam Stadsdeel Zuid is dat iedereen mee moet kunnen doen en iedereen welkom is. 
Daarom werkt Stadsdeel Zuid samen met Team ED, zorgorganisatie GGZ InGeest en welzijnsorganisatie 
Dynamo om te komen tot GGZ-vriendelijke wijken. TEAM ED bestaat uit een pool van zo’n tachtig 
ervaringsdeskundigen. Zij krijgen voor en tijdens de inzet in de praktijk training en begeleiding van 
medewerkers die veel ervaring en expertise hebben in het werken met ervaringsdeskundigen. TEAM ED zet 
ervaringsdeskundigen in bij gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties. Zie ook: www.teamed.nl 

Een van diensten van TEAM ED is de Vliegende Brigade van ervaringsdeskundigen, die actief in de buurt op 
zoek gaat naar mensen in kwetsbare posities. Doel van de Vliegende Brigade is deze mensen een steuntje in 
de rug te bieden, zodat zij weer de regie over hun leven nemen en (indien van toepassing) toe te leiden 
naar bestaande buurtvoorzieningen. 

Ook is er de EDplaats: een ontmoetingsplek voor en door mensen met psychische of sociale problemen. Je 
kan binnenlopen voor een luisterend oor of om onder de mensen te zijn. Je ontmoet er 
ervaringsdeskundigen met mooie verhalen hoe zij hun problemen overwonnen. Alle activiteiten worden 
bedacht door ervaringsdeskundigen en bezoekers samen.  
Iedereen in de EDplaats kan uit eigen ervaring meepraten over de problemen in het leven. Dit alles in een 
gezellige sfeer, waar iedereen zichzelf kan zijn.  

GGZ InGeest heeft coaches in dienst die vanuit zorg mensen toeleidt naar voorzieningen in de wijk. Dynamo 
heeft een coach in dienst die zorg draagt voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de Huizen van de 
Wijk (buurthuizen) en andere voorzieningen in de wijk en die trainingen organiseert voor betaalde krachten 
en vrijwilligers van deze voorzieningen. Alle coaches ondersteunen de betaalde krachten en vrijwilligers 
hoe om te gaan met bewoners met een GGZ-achtergrond. 

- Discussie en vragen  

▪ Mensen in Zuid hebben aangegeven dat ze de huizen van de wijk (buurthuizen) in Amsterdam Zuid 
onvoldoende toegankelijk vinden. Mede daarom zijn de vier organisaties in 2015 gestart met GGZ in de 
Wijk: het creëren van de EDplaats, een veilige plek die wel toegankelijk is voor iedereen  en ervoor 
zorgen dat de Huizen van de Wijk en andere voorzieningen toegankelijker worden voor mensen met 
een GGZ-achtergrond.  

▪ De mensen die naar de EDplaats komen, komen als mens. Het kan zijn dat ze – op den duur – een plek 
als ervaringsdeskundige willen. Of een opleiding willen. Als vrijwilliger willen werken of een betaalde 
baan. En dat hoeft niet. Je mag ook gewoon als bezoeker (blijven) komen.  
Als je wel wilt ‘doorstromen’ heeft Team ED contacten met andere organisaties die werkbemiddeling 
kunnen doen of op een andere manier kunnen helpen bij verdere ontwikkeling. 

▪ De leden van de Vliegende Brigade krijgen intervisie. Voor hen is het belangrijk om hun eigen grenzen 
te bewaken. De Vliegende Brigade werkt samen met de formele zorgaanbieders.  

http://www.teamed.nl/


▪ Het is zeker de bedoeling om meer EDplaatsen op te zetten in Amsterdam of andere plaatsen. Op dit 
moment heeft TEAM ED 5 EDplaatsen in Amsterdam. De werkwijze kan overgedragen of ‘verkocht’ 
worden.  
De EDplaats kan per wijk of gemeente anders georganiseerd worden.  

Bekijk hier het filmpje Meer herstel in Zuid: https://www.youtube.com/watch?v=Pe5NB--ggY0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pe5NB--ggY0

