
Talkshowgasten 

Ronde I - Waar komen we vandaan? Waar bouwen we op 
voort? 

• Marcia Kroes 

 

Marcia is op dit moment directeur van het 

Herstelcentrum Haarlem en Meer.  

Zij was de afgelopen decennia op vele fronten 

actief: 

➢ Coördinator van een inloop- en 

informatiewinkel GGz. Het verlenen van juridische 

dienstverlening, speciaal voor cliënten van de 

GGz. 

➢ Mede-oprichtster van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.  

➢ Het coachen van ervaringsdeskundigen; het geven van cursussen 

en trainingen op het gebied van Herstel en Empowerment aan 

hulpverleners en cliënten; het coachen van (FACT) teams. 

➢ Het geven van trainingen en cursussen aan cliënten en 

hulpverleners in de GGz, forensische sector, jeugdinrichtingen, 

scholen. 

➢ Etc. 

 

• Huub Beijers 

 

Huub Beijers is een zelfstandig gevestigd 

psycholoog en medisch antropoloog en werkt op 

het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, in 

het bijzonder de transculturele psychiatrie. Hij 

biedt hulpverlenende en ondersteunende 

gesprekken aan mensen met psychiatrische 

aandoeningen en aan hun betrokkenen, geeft 

trainingen op het terrein van de transculturele psychiatrie en adviseert 

en ondersteunt bij onderzoek en ontwikkeling in de (gezondheids-)zorg.  

Vanaf de jaren ’80 is hij intensief betrokken geweest bij meerdere 

cliënteninitiatieven waaronder de Nuts in Nijmegen, het Basisberaad in 

Rotterdam en laatstelijk het Steunpunt GGz in Utrecht.  



 

• Petra Hunsche 

 

Petra is vakjournalist en heeft zich veel 

moeite getroost om de geschiedenis van de 

cliëntenbeweging vast te leggen.  

Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 

totstandkoming van de Canon 

Cliëntenbeweging ggz: Canon Cliëntenbeweging 

GGZ Nederland (canonsociaalwerk.eu)  

Daarnaast is zij de schrijfster van het boek 

De Strijdbare Patiënt: 2008-Petra-Hunsche-

de_strijdbare_patient.pdf (canonsociaalwerk.eu) 

In het najaar van 2022 verschijnt haar nieuwste boek:  
Herstel in beweging - 9789085602149 - Uitgeverij SWP (swpbook.com) 

 

• Wouter van de Graaf (onder voorbehoud) 

Wouter is sinds 1982 actief in de cliëntenbeweging in de 

psychiatrie, en de emancipatiebeweging van mensen met 

een makke (een beperking) in Nederland en daarbuiten. 

Vanaf 1983 is hij betrokken bij het Platform GGz 

Amsterdam en het tijdschrift Deviant. In 1991 was hij 

mede-oprichter van het European Network of Users and 

Survivors of Psychiatry (ENUSP). In 1997 ontwikkelde hij 

een Nederlandse variant van de crisiskaart. Hij was in 

1995 medeoprichter van het Instituut voor 

Gebruikersparticipatie en Beleid in Amsterdam. Sinds 2005 is hij 

werkzaam als zelfstandig gevestigd onderzoeker, trainer en adviseur in 

Amsterdam.  

 

Ronde II - Waar gaan we naar toe als het aan ons ligt & hoe 
krijgen we dat voor elkaar? 

• Alie Weerman 

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_cbg/canon.php
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_cbg/canon.php
https://www.canonsociaalwerk.eu/0000_toel-clientenbeweging-ggz/2008-Petra-Hunsche-de_strijdbare_patient.pdf
https://www.canonsociaalwerk.eu/0000_toel-clientenbeweging-ggz/2008-Petra-Hunsche-de_strijdbare_patient.pdf
https://www.swpbook.com/boek/2471/herstel-in-beweging


Dr. Alie Weerman is psycholoog en lector GGZ en 

Samenleving bij Hogeschool Windesheim. Zij 

combineert wetenschappelijke kennis, praktisch-

professionele kennis en ervaringskennis en doet 

vooral participatief actieonderzoek op het snijvlak 

van psychiatrie en samenleving. Ze legt 

ongebruikelijke praktische verbindingen door 

formele systemen heen en doet dat meestal met 

kunstzinnige methodes (art-based). 

Alie Weerman werkte een jaar als onderzoeker op de VU en werkte 

vervolgens vanwege haar eigen cliëntervaring in de psychiatrie als 

ondersteuner van een patiëntenraad in een psychiatrisch centrum. Als 

freelancer deed zij diverse opdrachten op het gebied van 

cliëntenparticipatie en het sociaal werk. Vanaf 1990 werkt zij als docent 

(en later als onderzoeker) bij hogeschool Windesheim. Zij ontwikkelde 

de afstudeerrichting GGZ-agoog en de specialisatie 

Ervaringsdeskundigheid binnen de opleiding Social Work. 

• Gee de Wilde 

 

Gee de Wilde (1949) is Klinisch Psycholoog en 

adviseur in zorg en welzijn. Hij was de eerste 

voorzitter van het Landelijk Platform GGz, de 

voorloper van MIND. Hij is in Amsterdam lid van 

de Kennisgroep Personen met Onbegrepen 

gedrag, en van het Platform Amsterdam mentaal 

anders (PAma). Hij gaat minstens door tot z’n 

tachtigste.  

Lees ook zijn opiniestuk, elders te vinden op deze pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Aukje Eggenhuizen 

 

 

Aukje werkt nog tot 1 september 2022 als 

expert zorg en ervaringsdeskundige bij 

zorgverzekeraar VGZ. Daarna gaat ze bij 

MIND aan de slag als beleidsadviseur.  

 

Kijk voor haar blogs op Aukje Eggenhuizen 

Lees dit interview om een indruk te krijgen 

van haar visie op de ggz: Echte 

gelijkwaardigheid is nodig voor de beste zorg - Morgens 

 

• Marlieke de Jonge 

 

Marlieke de Jonge (1953) is inmiddels 60 jaar 

praktiserend psychiatrisch patiënt, waarvan een 

paar jaar fulltime in de hardcore psychiatrie met RM, 

isoleer, gedwongen medicatie en de hele rataplan. 

Nu is ze goed geland bij het Centrum voor Integrale 

Psychiatrie van Lentis.  

Marlieke ziet zichzelf als ‘overlever van onmogelijke 

omstandigheden’, schrijver en vertaler.  

Ze werkt als stafmedewerker Empowerment bij Lentis en helpt samen 

met andere ervaringsdeskundigen van de Werkgroep Toegankelijk 

Groningen de gemeente Groningen met het realiseren van het VN-

verdrag ‘Gelijke kansen/rechten van en voor mensen met een handicap’. 

Lees ook haar opiniestuk op deze pagina. 

• Denise Bosma 

Sinds 2010 is Denise werkzaam als 

ervaringsdeskundige bij Ixta Noa vanuit het 

Praktijkhuis in Enschede, 1 van de 7 Praktijkhuizen 

die Ixta Noa rijk is.  Dit herstel- /zelfregie centrum 

wordt volledig gerund door ervaringsdeskundigen, 

opgeleid via de Ixta Noa Opleiding. Regionaal en 

landelijk zet Denise zich in vanuit het 

https://aukjeeggenhuizen.nl/
https://www.morgens.nl/actueel/echte-gelijkwaardigheid-is-nodig-voor-de-beste-zorg/
https://www.morgens.nl/actueel/echte-gelijkwaardigheid-is-nodig-voor-de-beste-zorg/


ervaringsdeskundige perspectief in samenwerking met de GGZ en 

verslavingszorg, Jeugdzorg, wijkteams en gemeenten. Deze 

samenwerkingen uiten zich in ervaringsdeskundige inzet binnen 

behandelingen en ondersteuningstrajecten, wijkteams en binnen 

projecten vanuit diverse gemeenten, de regio Twente en op landelijk 

niveau. Tevens is Denise 1 van de initiators van NHET; een netwerk voor 

en door ervaringsdeskundigen in Twente. Ook geeft zij les aan het 

Saxion in Deventer binnen de AD tot Ervaringsdeskundige. Ixta Noa 

richt zich op alle leefgebieden en kwetsbaarheden die daar kunnen 

ontstaan.  

 “Op een constructieve wijze in gesprek gaan en tegelijkertijd kritisch 

blijven en de systemen veranderen, dat ik waar ik voor sta in mijn werk. 

Als ervaringsdeskundige laat ik zien dat een diagnose een mens niet 

definieert en daarmee beperkt.” 

• Pelle Oosting 

Pelle is op dit moment Projectleider 

Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) 

Deventer. 

Het project richt zich op het bouwen van een 

sterk netwerk van burgers, 

ervaringsdeskundigen, familieleden, 

zorgprofessionals en zorg- en welzijnsorganisaties dat mensen bijstaat 

op het gebied van mentale gezondheid. Het landelijke ‘ecosysteem 

mentale gezondheid’ (GEM) vormt de basis voor de aanpak. GEM wil de 

geestelijke gezondheidszorg (ggz) veel meer in verbinding brengen met 

de samenleving en zet in op het voorkomen van psychische problemen. 

Hij heeft een rijke staat van dienst waarbij hij volop gebruik maakte van 

zijn ervaringsdeskundigheid. Hij was voor langere tijd voorzitter van een 

cliëntenraad, in dienst bij de gemeentes Deventer en Zwolle en 

directeur van Stichting Focus, de zelfregie-/herstelorganisatie in Zwolle. 

• Bert Stavenuiter 



Bert Stavenuiter is vanaf 1993 directeur van 

MIND Ypsilon, die zo’n 4.300 familieleden en 

naasten van mensen met 

psychosegevoeligheid verenigt. Vanuit de 

overtuiging dat de triade leidt tot de beste zorg 

én de beste ondersteuning zoekt hij altijd naar 

mogelijkheden om de positie van kwetsbare 

mensen en hun naasten te verbeteren. Zo 

stond hij mede aan de wieg van het Landelijk 

Platform GGz (het latere MIND) en initiatieven die leidden tot de functie 

van familievertrouwenspersoon en familie-ervaringsdeskundige en de 

ontwikkeling van de Triadekaart en de Quickscan GGZ ‘Werken met 

familie’. 

Als belangenbehartiger speelde hij een rol bij de totstandkoming van de 

Wet verplichte ggz en bij de openstelling van de Wet Langdurige Zorg 

voor ggz-cliënten. 

Hij is voorzitter van het Landelijk Platform Familie-

ervaringsdeskundigen waarvan hij een van de medeoprichters was.  

Lees ook zijn opiniestuk op deze pagina. 

 

Over de Talkshowhosts 
 

Nic Vos de Wael had een eigen 

tekstbureau toen hij in 1997 de 

uitnodiging kreeg om mee te werken 

aan een boekje van de LPR over 

consumer run projecten. Van het één 

kwam het ander.  

In 1999 richtte hij Regioconsult op, een 

steunpunt voor regionale 

cliëntorganisaties. Vandaaruit was hij betrokken bij de totstandkoming 

van het Landelijk Platform GGz. Later volgde een aantal jaren 

onderzoek met ervaringsdeskundigen voor Stichting Kwadraad.  

Vanaf 2009 werkte hij voor het Landelijk Platform GGz (nu: MIND), Als 

belangenbehartiger hield hij zich onder meer bezig met 

ambulantisering in de ggz, toegang Wlz, beschermd thuis, wachttijden 



en verward gedrag. De laatste jaren deed hij ook onderzoek naar de 

gevolgen van corona. 

Nu laat hij MIND en de belangenbehartiging los en gaat zich met zijn 

eigen Bureau Lenz richten op schrijven en kwalitatief onderzoek. 

 

Steven Makkink raakte als student 

Klinische Psychologie in 1982 betrokken bij 

de ontwikkeling van het Wegloophuis 

Psychiatrie in Utrecht, naar analogie van het 

Wegloophuis Haarlem en de Democratische 

psychiatrie in Italië. Eerder had hij zich als 

uitzendkracht in het Willem Arntsz Huis al 

afgevraagd of het psychiatrisch ziekenhuis 

wel een goede behandel- en verblijfplek 

was.  

Het Wegloophuis werd voor hem het 

vertrekpunt om zich in te zetten voor een 

reeks van zorgvernieuwende activiteiten, 

gericht op het bevorderen van sociale en 

maatschappelijke participatie. Hij deed dat onder andere als 

initiatiefnemer en coördinator van het Zelfstandig Wonen Project 

(ZWoP) in  Utrecht, ondersteuner van regionale cliëntenorganisaties bij 

Regioconsult ggz, kwaliteitstoetser vanuit cliëntenperspectief met 

ervaringsdeskundigen bij Kwadraad en als beleidsmedewerker bij het 

LPGGz en vervolgens MIND Landelijk Platform. Mensen een stem geven, 

juist mensen in gemarginaliseerde situaties, daar gaat hij voor. 

 


