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Voorwoord

De Amsterdamse Vriendendiensten en de Buddyzorg zetten zich in voor mensen vanaf 16
jaar die vanwege psychiatrische problemen of drugsgebruik weinig in contact komen met
andere mensen. Eén van de activiteiten is het tot stand brengen van maatjescontact tussen
een vrijwilliger en een deelnemer gedurende één jaar.

Inmiddels lopen deze projecten al vele jaren en vond de Deelnemersraad van de Regenboog
Groep het tijd om de uitgangspunten en procedures eens tegen het licht te houden. Hoe loopt
het project nu in de praktijk? Wat zijn de krachtpunten die we willen behouden? Wat is toe
aan verbetering of afstemming? In de praktijk hoorde de Deelnemersraad met name signalen
dat het voor sommige deelnemers veel moeite kost om na een jaar afscheid te moeten nemen
van hun maatje. Hoe bereid je ze daarop voor? Moet je wel altijd na een jaar stoppen?

De Deelnemersraad heeft daarom op 13 september 2011 een werkconferentie georganiseerd
op de Vrijwilligersacademie, die druk bezocht werd door deelnemers, vrijwilligers, buddy's
en coördinatoren.

In dit stuk kunt u teruglezen wat daar is besproken. Daarna volgt een analyse van de verza-
melde gegevens van de werkconferentie en doen we een aantal aanbevelingen.

Met dank aan alle aanwezigen voor hun inzet en betrokkenheid!



Analyse

De aanwezigen van de werkconferentie lijken het leerzaam en een aspect van het menselijk leven te
vinden, hoe om te gaan met afscheid nemen.
Het kan dan wel lastig zijn, het geeft ook duidelijkheid en veiligheid. Er treed geen sleur op en het is
leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Dat wordt ook als mogelijk voordeel gezien voor de deelnemer.

Een jaar wordt als overzichtelijk gezien en geeft veiligheid. Als een traject zwaar verloopt, geeft het
uitzicht dat het een jaar duurt, perspectief op de eindigheid ervan. Het maakt ook dat de deelnemer
niet claimt. Een maatje voor het leven kan er ook voor zorgen dat een deelnemer afhankelijk wordt
van een maatje, terwijl de autonomie en zelfredzaamheid van de deelnemer hoog in het vaandel zou
moeten staan, volgens veel aanwezigen van de werkconferentie.

Soms wordt er een uitzondering gemaakt op de duur van een jaar en sommigen blijven na een jaar
bevriend met elkaar. De aanwezigen van de werkconferentie willen vooral zoveel mensen als mogelijk
helpen.

Een buddy geeft een verschil aan tussen het maatjesproject en de buddy-zorg.
Hij zegt dat de buddy-zorg houdt zich niet aan een traject van een jaar, maar oneindig kan zijn.
Het maatjesproject heeft een traject van een jaar, omdat het subsidie krijgt van de gemeente en betaald
wordt per koppeling.
De voordelen die hierboven genoemd zijn kunnen derhalve als nadelen worden ervaren bij het
buddy-proces. De buddy's geven echter aan, dat ze erg gehecht zijn aan hun werkwijze en juist
nadelen zien in het begrenzen van een traject tot een jaar.

Wat vooral als knelpunt wordt ervaren, is de wachttijd die er geregeld is tussen de kennismaking van een
deelnemer en het kunnen leveren van een vrijwilliger/buddy. Dit lijkt grote prioriteit te hebben bij
de aanwezigen van de werkconferentie. We komen daar later op terug bij de aanbevelingen.

Een ander knelpunt is dat een jaar erg statisch is en geen rekening houdt met het natuurlijke proces.
Soms is iemand nog niet toe aan het afscheid, soms is er langer tijd nodig. Soms wil je niet dat
iemand stopt met het project, omdat je aan ziet komen dat die deelnemer dan in een diep gat valt.
Ook bij terminale ziekte is beëindiging ongewenst. Ook daar komen we later op terug bij de
aanbevelingen.

Een derde knelpunt lijkt de coördinatie soms te zijn. Op de coördinatoren wordt regelmatig een
appél gedaan tijdens de werkconferentie.

Als we overstappen op hoe je ideaal afscheid zou kunnen nemen, blijkt dat veel aanwezigen van de
werkconferentie dit een lastig thema vinden. Het blijkt dat afscheid nemen vaak een negatieve
bijbetekenis heeft. Ideaal afscheid nemen zou dan op die manier een onmogelijk ideaal zijn.
Zodra de deelnemers van de werkconferentie hier doorheen zijn, komen er heel veel ideeën boven
tafel en wordt de creativiteit geprikkeld. Maatwerk, goede begeleiding, goede trainingen, meer geld,
meer mogelijkheden om flexibel met de tijd om te gaan en altijd een maatje/buddy beschikbaar voor
iedereen zou ideaal zijn. Daarnaast is regelmatig evalueren en goede nazorg belangrijk en een ritueel
om het afscheid te vieren/om te rouwen . Vooral de wijze hóe je bespreekt dat het afscheid nadert en
het afstemmen van de behoeften wordt als belangrijk gezien.

Als we vervolgens kijken naar realistisch afscheid nemen, dan lijken de deelnemers van de
werkconferentie aan te geven toch niet te ver van het jaar te willen afwijken, met de mogelijkheid tot
verlenging. Sommigen willen het traject verlengen naar anderhalf jaar. Men vindt het belangrijk om
tijdens trainingen en intervisie regelmatig contact te besteden aan het thema 'afscheid nemen'.
Wederom wordt aangegeven dat nazorg erg belangrijk is.



Aanbevelingen

A. wachtlijstproblematiek

De wachtlijstproblematiek is nu al groot en in de nabije toekomst ontstaat er mogelijk
een toename van dit probleem.
In de reguliere hulpverlening zijn er namelijk ook grote wachttijden ontstaan en deze lopen alleen maar op;
daarnaast zullen mensen met problemen door het invoeren van een eigen bijdrage, vaker niet meer kiezen
voor reguliere zorg. Dit zou kunnen inhouden dat de aanmeldingen voor het maatjesproject gaan toenemen.

Dat zal inhouden dat de wachttijden voor een maatje verder zullen toenemen.
De medewerkers van het maatjesproject zullen dan ook een aantal keuzes moeten gaan maken, willen
ze deze problematiek het hoofd bieden.

De oplossing voor de wachtlijstproblematiek ligt op 4 vlakken:
1. het vinden van meer vrijwilligers
2. het doen van meer kennismakingen
3. van wachtlijst naar wachttijd
4. iets organiseren tussen kennismaking en start maatjesproces

Door met een gedegen P.R.-plan te gaan werken, zouden er meer vrijwilligers gevonden kunnen worden.
Ook zouden deelnemers gemotiveerd kunnen worden om vrijwilliger te worden. Hoe meer vrijwilligers,
des te meer maatjes er kunnen worden gekoppeld. Een voorbeeld hiervan is de werving door het
project ‘Aardige Amsterdammer’.

Aan de andere kant kan het opvoeren van kennismakingsgesprekken ervoor zorgen dat toekomstige deelnemers
al worden gezien en in contact komen. De coördinatoren kunnen dan een inschatting maken, of iemand met
meer prioriteit moet worden toegelaten tot het maatjesproces. Daar zullen dan wel criteria voor moeten
worden ontwikkeld. Tussen de intake en het daadwerkelijke koppelen aan een maatje, zouden dan
tussentijdse activiteiten kunnen plaatsvinden, eventueel het netwerk kunnen worden betrokken, of tijdelijk
belcontact/mailcontact kunnen starten. Ook zouden (begeleide) tijdelijke lotgenotengroepen kunnen
plaatsvinden.

* prioriteit geven aan de wachtlijstproblematiek
* een campagne gestart om meer vrijwilligers aan te trekken
* tussentijdse activiteiten ontwikkelen en tussentijdse belcontacten opgestart



B. scholing

De deelnemers aan de werkconferentie geven geregeld een scholingsbehoefte aan.
Enerzijds is er al veel geregeld, anderzijds zou er nog nieuw aanbod ontwikkeld kunnen worden.
Met name een cursusaanbod gericht op de vrijwilliger en de deelnemer samen zou innovatief kunnen
zijn en een bijdrage aan de kwaliteit van het maatjesproces kunnen leveren.

We zien 5 verschillende thema's die worden aangegeven:

1. emotioneel
2. inzicht (fases van rouwverwerking)
3. afstemming van behoeften
4. communicatie
5. vormgeven/ritueel

Ook lijkt er naast de methodiek, veel animo te zijn voor intervisie en wordt deze ook gegeven.

Aanbeveling 1:

Neem het scholingsaanbod nog eens onder de loep en richt deze zoveel mogelijk in op basis van de
scholingsbehoefte. Breng de scholingsbehoefte van vrijwilliger én deelnemer in kaart.

Aanbeveling 2:

Overweeg om minimaal aantal intervisie-bijeenkomsten tot een vast en verplicht onderdeel van de scholing
te maken en ontwikkel de kwaliteit van de intervisie het komende jaar door.

Aanbeveling 3:

Ontwikkel een module 'afscheid nemen', waaraan de deelnemer en de vrijwilliger sámen kunnen deelnemen.



C. Taak coördinatoren

Tijdens de werkconferentie wordt regelmatig een appèl gedaan op de coördinatoren. Zij kunnen gezien worden
als de spin in het web in het proces. Er is behoefte aan, dat de coördinatoren regelmatig bij het proces worden
betrokken. Met name aan het begin, het eind en bij evaluatiemomenten, is er behoefte aan sturing, feedback en
coördinatie door de coördinatoren. Daarnaast worden zij als onafhankelijke partij betrokken, als er tussen de
deelnemer en de vrijwilliger problemen ontstaan.

Tijdens de werkconferentie worden de volgende punten expliciet benoemd, wat betreft de coördinatie:

• goede voorbereiding door coördinator helpt
• lastig voor coördinator om ermee om te gaan
• met coördinator afscheidsplan maken
• als coördinator tijd & aandacht voor deelnemer met afscheid nemen
• coördinator erbij bij begin en eind, markeert het gebeuren
• coördinator geeft ondersteuning bij het afscheid nemen → vormgeven
• tussentijds contact met coördinator moet altijd mogelijk zijn
• iedere coördinator geeft dezelfde informatie en inleiding over maatjescontact
• deelnemer en vrijwilliger en coördinator bij 1e kennismaking
• •roegtijdig aangeven door coördinator
• tijdens proces – feedback met coördinatoren
• – functioneren vrijwilligers evalueren
• de cirkel rond houden coördinator – buddy – deelnemer
• afscheid nemen actief begeleiden door coördinatoren
• afscheidsgesprek met coördinator indien nodig
• telefonisch contact deelnemer en vrijwilliger vanuit coördinator
• de coördinator stimuleert de vrijwilliger om er iets bijzonders van te maken
• coördinator benoemt + bespreekt thema afscheid nemen tijdens intervisie
• de coördinator bij begin en afscheid
• vooraf is de coördinator duidelijk over het idee dat het contact eindig is
• begeleiding van coördinator voor de deelnemer
• meer coördinatie tijdens de nazorg

Bovenstaande laat zien dat er van de coördinatoren veel gevraagd wordt:
1. procedure-ontwikkeling
2. procesbegeleiding
3. bemiddeling
4. geven feedback
5. voorzorg
6. nazorg

Dat is niet niks. Dat houdt in dat de coördinatoren óók behoefte kunnen hebben aan ondersteuning.
Dit zou ook kunnen door het houden van methodiek en intervisie voor coördinatoren, voor zover dat al
niet gebeurt.

Aanbeveling 4: Laat de rol van de coordinator meer standaard degene zijn die enige afstand behoudt, en degene
die zowel koppelt als degene die het afscheid aankaart en ontkoppelt. Het is voor de deelnemer zowel belangrijk
iemand te hebben die nabij is (de vrijwilliger), als iemand die met afstand kan blijven kijken. Zo ontstaat er ook
geen rolverwarring voor de vrijwilliger; die kan nabij blijven. De vrijwilliger kan dan de deelnemer blijven
steunen in het proces en ook in het proces van afscheid nemen.

Aanbeveling 5: De coördinator lijkt autonoom te werken. Wie zorgt er voor de ondersteuning van de
coördinator? Ook zij hebben wellicht behoefte aan een sparringspartner of coaching-on-the-job.



Aanbeveling 4:

Zorg voor heldere protocollen en werk als coördinator meer protocollair:
Heldere criteria, beslisbomen, checklisten en dergelijke

Aanbeveling 5:

Ontwikkel een methode om voortdurend de behoeften van zowel deelnemer als vrijwilliger duidelijk
boven tafel te krijgen en stuur met name op het vervullen van die behoeften

Aanbeveling 6:

Kijk goed naar de verschillen tussen wat nieuwe vrijwilligers nodig hebben en wat meer ervaren
vrijwilligers nodig hebben; werk eventueel met 'senior vrijwilligers', die taken kunnen overnemen
van de coördinatoren



D. afscheid nemen van je maatje

En dan het thema waar het allemaal om draaide in de werkconferentie.
Ons viel op dat het merendeel van de aanwezigen van de werkconferentie er voor kiezen dat het
maatjesproces ergens eindigt. Het probleem ligt niet in het feit dat er een statisch jaar voor staat.
Het probleem zit het hem er in, dat niet iedere deelnemer er dan klaar voor is. Ook zal niet iedere
vrijwilliger klaar zijn om los te laten, of zal de vrijwilliger het onverantwoord vinden om het proces
te staken.

Dat valt deels te voorkomen, door voortdurend duidelijkheid te geven over de einddatum en
regelmatig (zeker 4 x) het proces te evalueren. Maar dan zal er nog een groep deelnemers die niet klaar is
voor het afscheid en die er meer tijd voor nodig hebben. Dat zou mogelijk zijn door voor deze mensen een
verlenging mogelijk te maken, die dan gericht is op het afscheid nemen. Dan is er echter wel meteen
meer ondersteuning nodig voor de deelnemer en de vrijwilliger.

Dan zal er een groep deelnemers zijn, waarbij het ongewenst is om het proces te staken, bijvoorbeeld
omdat de deelnemer terminaal ziek is. Hier zal de gemeente open moeten staan voor de uitzondering
en elk overlevingsjaar tóch een koppeling dienen uit te betalen. Voor deze groep zouden heldere
criteria dienen te worden opgesteld.

Tenslotte is er een groep deelnemers, waarbij helder wordt dat er een andere zorgvraag ligt dan dat het
maatjesproject kan bieden. In deze categorie gaat het voornamelijk om deelnemers die eigenlijk
gedegen hulpverlening nodig hebben.

Er kunnen 6 scenario's ontstaan:

scenario 1:
afscheid nemen na 1 jaar is gewenst. Er volgt nazorg. Als de nazorg lukt, dan exit
(of eventueel nieuw maatje)

scenario 2:
afscheid nemen na 1 jaar is gewenst. Er volgt nazorg, maar de nazorg lukt niet .
Dan zal er vervolgzorg moeten komen , door verlenging van een ½ jaar met oude maatje of nieuw
maatje. Let op: nu extra ondersteuning nodig; daarna nazorg

scenario 3:
afscheid nemen na 1 jaar is tweezijdig niet gewenst. Dan zal er vervolgzorg dienen te volgen: verlenging met
half jaar: let op: nu extra ondersteuning nodig; daarna nazorg

scenario 4:
afscheid nemen na 1 jaar is éénzijdig niet gewenst. Nu is ondersteuning door coördinatoren nodig.
Het maatjescontact wordt bij voorkeur aangehouden tot een nieuw maatje gevonden is

scenario 5:
afscheid nemen na 1 jaar en verlenging is nog steeds niet gewenst en past onder de uitzonderingscriteria
(bv. ernstig ziek, terminaal, et cetera). Dan doorzetten met ondersteuning voor
deelnemer/vrijwilliger en/óf overdragen aan hulpverlening

scenario 6:
Er doen zich ernstige complicaties voor: overdragen aan hulpverlening; totdat de overdracht heeft
plaatsgevonden een vinger-aan-de-pols-contact



Aanbeveling 7:

Zorg ervoor om bij de kennismaking en tijdens evaluatiemomenten mogelijke complicaties voor het
afscheid nemen, zo vroeg als mogelijk boven tafel te krijgen

Aanbeveling 8:

Stel heldere criteria op, wanneer iemand van het jaarcriteria kan en mag afwijken

Aanbeveling 9:

Laat de directie met de gemeente onderhandelen over deze uitzonderingen, zodat koppelingen nog
steeds worden vergoed

Aanbeveling 10:

Maak een verschil tussen vervolgzorg en nazorg. Als iemand niet klaar is voor nazorg, dan zal deze
vervolgzorg dienen te ondergaan; maak heldere criteria voor vervolgzorg en neem deze ook mee in
de onderhandeling met de gemeente.

Aanbeveling 11:

Zorg ervoor dat de nazorg kwalitatief goed is uitgewerkt in een protocol/draaiboek.
Opties zijn: telefonisch, mail, langsgaan (zodat je de werkelijke situatie ziet)
Is er een ander project dat zou kunnen aansluiten, zoals een netwerkcoach? Is de deelnemer geschikt
om zelf vrijwilliger te worden?

Aanbeveling 12:

Ga met elkaar de discussie aan, of de naam 'vriendendiensten' wellicht verkeerde
verwachtingen schept. Wellicht zou een andere naam voor het project die verwachtingen kunnen
wegnemen.



Nawoord

Het maatjesproject is ooit gestart om aandacht te geven aan mensen die min of meer
buiten het maatschappelijke leven staan: als tweederangs burgers leven ze een bestaan in de marge
van de samenleving. In de GGz en verslavingszorg wordt daarom gezocht naar genezing, herstel en
rehabilitatie van mensen die in een sociaal isolement verkeren. Immers voor veel mannen en vrouwen
binnen deze zorginstellingen is het leven onbetrouwbaar geworden en de samenleving
onherbergzaam. Ze verlangen naar zorg waarin hun ervaringen van verlies, pijn en ontreddering recht
wordt gedaan. Daarentegen krijgt het professionele handelen van zorgverleners binnen de GGz en
verslavingszorg een steeds meer zakelijk en technisch karakter. De primaire oriëntatie in de klinische
zorg op crisisinterventie, medicatie en kortdurende therapie laat weinig ruimte voor vormen van zorg
die een meer persoonlijk karakter dragen en die aandacht geven aan het gehavende levensverhaal.

Het werk van de vrijwilliger zou beschreven kunnen worden als een vorm van vriendschap.
Dat sluit enerzijds aan bij de behoefte van de deelnemer, aan de ander kant zorgt dat voor verwarring.
Er is immers in de beginfase geen sprake van vriendschap. Er is meer sprake van een 'houding van
vriendschap'. Vrijwilligers worden geleverd door de Regenbooggroep, een instituut.

Een groot verschil tussen reguliere zorg en het maatjesproject is, dat de professionele hulpverlener meer
werkt vanuit zijn hoofd en beroepshouding. Een maatje werkt vanuit het hart en een vriendschappelijke
houding. De reguliere hulpverlener zou van het maatje kunnen leren, dat empathie een belangrijke en
betekenisvolle bijdrage levert aan de samenwerkingsrelatie en het mens-zijn. Het maatje en de coördinator
zou van de reguliere hulpverlener het thema afstand/nabijheid kunnen leren en inzien dat grenzen belangrijk zijn
in samenwerkingsrelaties.

Het succesvolle maatjesproject is een voorbeeld van de vermaatschappelijking die de overheid op het
oog had: burgers komen in contact met de wereld van de psychiatrie en mensen met een aandoening
worden op een min of meer natuurlijke manier onderdeel van de samenleving. Mensen die dat nodig
hebben krijgen een duwtje in de rug en anderen zien hun eigen wereld groter worden. Ook al zijn deze
vriendschappen niet spontaan geboren, in ontmoetingen raken mensen bij elkaar
betrokken en voelen ze zich bij elkaar thuis.

Vriendendiensten en Buddyzorg is geen professionele hulpverlening, maar een vorm van zorgzaam burgerschap.
Het is een praktijk van relatievorming. Een medemens kan opeens het geschenk van
vriendschap ervaren: ruimte ervaren om te mogen zijn zoals je bent. Gezien en gehoord worden.
Betekenis hebben. Natuurlijk zullen sommige mensen snakken naar zo'n contact. Natuurlijk zal
voor vele mensen het lastig zijn, om dit diepe verlangen dat ineens een tijd vorm heeft gekregen,
weer los te moeten laten.

De ervaring en het inzicht dat het mogelijk is om deze kwaliteit van contact met een medemens
te kunnen hebben, zal voor sommigen voldoende zijn om uit hun isolement te komen. Voor anderen
is dit niet voldoende en zullen ze langer gebruik willen en kunnen maken van een maatje. Maar er
zullen ook altijd mensen zijn, die toch meer nodig hebben. Er zal voor deze mensen, die tussen wal
en schip vallen, nog iets ontwikkeld dienen te worden. En dat valt nu éénmaal niet op het terrein van
het maatjesproces. Ook voor maatjes geldt: schoenmaker, hou je bij je leest.

Namens de Deelnemersraad van de Amsterdamse Vriendendiensten en Buddyzorg
Jaap Uitterdijk (voorzitter)

in samenwerking met Eric M. Ooijevaar van Egodieet.nl




