
Oslo, Hamburg en Verona in a nutshell 
OK, ik ben enigszins bevoorrecht, als lid van the Advisors of the Board van de 
EAOF, dat spreekt voor zich.  

Evengoed, dat maakt nog niet dat het een verplichting is dat ik die 
congressen van de European Assertive Outreach Foundation daadwerkelijk 
met mijn aanwezigheid opluister. De beslissing om dat te doen is niet moeilijk 
te nemen. Harry Gras en ik pleiten er al jaren voor dat hoopverleners op reis 
gaan, hun horizon verkennen en hun scoop op de wereld van de GGZ 
verbreden. De EAOF congressen zijn de uitgelezen momenten om nu juist dat 
te doen.  
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Een blog over een bijzonder tweejaarlijks congres
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Bijzondere 
ontmoetingen 
Oslo en een ontmoeting 
met een heuse Noorse 
comedienne en hulp-
verlener 

Werkbezoeken 
Op bezoek bij een 
Homeless Outreach in 
Hamburg 

Peers United 

Een dierbaar weerzien 
met collegae uit 
Nederland in een 
vreemde stad

Torbjørn Mohn-Haugen and their amazing group in Verona



Naast het feit dat je inspirerende, creatieve en 
hoopvolle mensen ontmoet, is het een uitgelezen 
kans om de stand van de Psychiatrie in die 
bepaalde stad, in dat land, onder jouw 
vergrootglas te leggen. 

Je doet er waardevolle contacten op. Je maakt een 
wereldburger van jezelf. Je ontmoet er 
Nederlandse collegae die je omwille van de hectiek 
van alledag nooit te spreken krijgt, omdat de 
werkdruk simpelweg te hoog is. Wanneer neem je 
de tijd om te reflecteren op de redenen waarom je dit werk doet? Sta jij jezelf toe betekenisvolle 
gesprekken te hebben met mensen die een andere of gelijke kijk hebben op de toekomst van de GGZ? 

Nu ja, ik kan honderd redenen bedenken waarom een bezoek aan zo’n congres zo waardevol kan zijn. 
Harry en ik maken er een gewoonte van om naast de vele plenaire presentaties en workshops ook 
instellingen en teams in die steden te bezoeken. Daarvoor reizen we eerder af naar die stad of we 
reizen pas na afloop van het congres terug naar Nederland. Dat geeft ons tijd om kennis te maken met 
lokale werkers, leidinggevenden en bestuurders.  

Onze ervaringen laten zich niet uitvoerig uitleggen in deze korte blog. Het waren er simpelweg teveel. 
Wij koesteren zoveel dierbare herinneringen.   

Dit jaar waren wij in Verona. We deelden een appartement met Maarten (researcher), Susan (GGZ-
specialist Lister), John (SPV), Harry (SPV, systeem therapeut) en Lies (social worker). Wij waren in de 
gelegenheid zelf workshops te geven en vele andere workshops te bezoeken. Workshops van mensen 
uit andere landen. Workshops die ons een beeld verschaften over hoe de gezondheidszorg in andere 
landen van de wereld georganiseerd is. Het was een feest der herkenning en een feest om kennis te 
nemen van nieuwe behandel- en begeleidingswijzen.  
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OSLO 
Margret, Marijke en Niels, op een prachtige locatie in Oslo. Een zeer 
indrukwekkende beeldentuin in het midden van de stad. De EAOF-
congressen stellen je in de gelegenheid contact te hebben met 
werkers die in Nederland op iets meer afstand werken dan jij soms 
nodig hebt. Het brengt mensen van alle disciplines dichter bij elkaar 
en zorgt voor begrip over het hebben verschillende belangen en het 
uitvoeren van verschillende professies. Ook daarvoor helpt het om uit 
je routines te stappen, naar een vreemde stad te reizen en mensen te 
ontmoeten. It brings people together. It’s that simple. 



In onze vrije uren verkenden wij de stad en namen we kennis van een ongebreidelde Italiaanse 
cultuur. John ‘genoot’ het genoegen dat de deur van ons appartement in het slot viel en urenlang niet 
meer open te krijgen was. Daardoor miste hij zijn vliegtuig en bleef een dag langer in die geweldige 
stad en omgeving. 

'Werken aan een Europa en een Wereld die werkt 
voor iedereen' 

Dat is de grote gedachte achter de EAOF-congressen. Voor minder doen we het niet. 

Het heeft mij nog nooit teleurgesteld. Ik zie uit naar ons volgende congres. In welke stad dat dan ook 
gaat plaatsvinden. Dan delen we weer een appartement. We bezoeken elkaars en andere workshops. 
We maken kennis met nieuwe mensen. We maken kennis met een andere cultuur. En we vermaken ons 
24/7. 

Zo’n congres kost alles bij elkaar zo’n �750. Je hebt nog 24 maanden om daarvoor geld apart te 
leggen. Dat is een kleine �30 per maand. Als je geluk hebt, dan betaalt je werkgever, 
opleidingsinstituut, collega, familielid een deel van die som en dan wordt alles eenvoudiger. Mocht dat 
niet zo zijn, bedenk dan een list. Alles is mogelijk, niets onmogelijk.  

Ook voor de volgende editie zou het mooi zijn als meer ervaringsdeskundigen een mogelijkheid zien 
om deel uit te maken van zo’n congres. Dat is belangrijk. Vooral omdat in vele andere landen de inzet 
van ervaringsdeskundigen op een laag pitje staat of slechts mondjesmaat wordt toegepast.  

In Verona mochten wij bijvoorbeeld Prof. Patrick W. Corrigan zien spreken. Een gloedvol betoog over 
The Stigma Effect. Het was een geweldige ‘Keynote’, één om niet meer te vergeten.  

Ook dat is EOAF. Een keur aan internationale sprekers. Mensen wiens boeken overal beschikbaar zijn, 
maar mensen die je slechts sporadisch de hand mag en kan schudden. Op deze congressen zijn 
mensen van zijn statuur zeer bereikbaar en bereidwillig om met jou van gedachten te wisselen. 

Enfin. Ik hoop dat in enige mate heb kunnen beschrijven waarom deelname aan deze EAOF-
congressen zo belangrijk is en kan zijn. Dit naast het ongebreidelde plezier dat je met mensen met wie 
je een appartement deelt kunt hebben. It beats afwachten tot nieuwe kennis jouw kant opkomt. 
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