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Enik Recovery College in Utrecht draait nu vijf jaar en werkt volledig met peer support. Uitgangspunt 

is het recht om er te mogen zijn, om je eigen verhaal te maken en je eigen weg te vinden. Enik biedt 

deelnemers vrije ruimte in tegenstelling tot reguliere zorg waarin cliënten vooral gemodelleerd 

worden naar het beeld van de hulpverlener. Op de twee locaties van Enik wordt veel aandacht 

besteedt aan gastvrijheid en een ‘impactvolle’ omgeving. Bezoekers hebben vaak ervaringen gehad 

met uitgesloten zijn. Hier is de basis gelijkwaardige ontmoeting en contact maken. Mensen krijgen 

het gevoel onderdeel te zijn van een geheel. 

Er zijn 60 medewerkers bij Enik, het merendeel vrijwilligers. Het gebeurt dat mensen doorstromen 

van deelnemer naar vrijwilliger, van vrijwilliger naar betaald werk binnen Enik of daarbuiten. Maar 

doorstromen is geen doel op zich: “Je hoeft niet persé door te stromen; thuis stroom ik ook niet 

door”. Enik wil mensen wel helpen en ruimte bieden om eigen verantwoordelijkheid te nemen en 

keuzes te maken. Enik staat voor de omslag van therapie naar educatie. Bij educatie staat de 

uitkomst open, er is niet één doel: “De beste trainer is niet degene met de meeste kennis maar 

degene die de meeste ruimte biedt”. 

 

Activiteiten 

ENIK biedt algemene trainingen zoals WRAP (Wellness Recovery and Action Plan) en HOP (Honest, 

Open & Proud). Daarnaast zijn er zelfhulpgroepen en thematische werkgroepen, bijvoorbeeld theater 

of eigen levensverhaal. De neiging bestaat soms om vooral ‘leuke’ dingen aan te bieden, maar ENIK 

wil zware onderwerpen als trauma of suïcide niet mijden, want mensen hebben daar gewoon mee te 

maken. 

Een apart onderdeel in het programma zijn de retreats: vijf dagen bezinning in een gastvrije 

omgeving met een mooi programma, goed eten, maar ook hard werken. Er zijn retreats rond thema’s 

of doelgroepen als WRAP, zingeving, schrijven, jongeren en (in voorbereiding) verslaving. De 

gemeente Utrecht betaalt de retreats voor 100 ambulante klanten. Het zou mooi zijn als er meer van 

dit soort retreats in het land mogelijk zijn. Dan kun je mensen uit Utrecht een keer in Limburg laten 

verblijven, en andersom. Je kunt van elkaar leren en je kunt eventueel financiële risico’s spreiden.  

Er zijn mogelijkheden voor ENIK om meer en andere doelgroepen te bereiken. Bijvoorbeeld mensen 

die bij een huisartsenpraktijk komen of mensen die op een wachtlijst voor ggz-behandeling staan en 

als overbrugging een retreat volgen. Het is sowieso niet houdbaar en wenselijk dat steeds meer 

mensen naar de ggz gaan; er moeten meer laagdrempelige en goedkopere alternatieven komen. 

 

Financiën en continuïteit 

Enik is ontstaan dankzij een bestuurder van Lister die ondernemingslust had, risico durfde te nemen 

en vertrouwen had in de ervaringsdeskundigen. De gemeente Utrecht vond Enik in eerste instantie te 

psychiatrisch. Inmiddels is veel geïnvesteerd in contacten met de gemeente en is de gemeente nu 

een grote fan. Voor de inkoop heeft Utrecht een apart perceel herstelacademie. Linksom of rechtsom 

is er dus geld. Utrecht gaat in zee met één partij en dat is nu dus Enik, maar het is ook denkbaar dat 



een gemeente meerdere partijen contracteert. Het toekomstbeeld is twee herstelacademies in de 

stad Utrecht en eentje in elke WMO-regio in de omgeving. 

Om samen te werken met andere herstelacademies in het land en om financiële risico’s te spreiden 

denkt Enik aan een franchise-model. Een collectief van herstelacademies en zelfregiecentra is ook 

een mogelijkheid. 

 

Tot slot 

Aan het eind van de deelsessie wordt stil gestaan bij de risico’s van groei. Bedrijfsmatig werken kan 

dominant worden, ook onder druk van eisen van financiers. Dit staat op gespannen voet met 

waarden als eigen tempo, vrije ruimte en zelfbepaling. 


