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GERARD DE ROOS: ‘ZONDER EEN VERHAAL
BESTAAT IEMAND NIET’
Gerard de Roos is directeur-bestuurder bij Ixta Noa, een organisatie voor en door
mensen met een psychiatrische en/of psychische kwetsbaarheid. Meedoen is het
motto. Lees in dit pioniersportret hoe Gerard de ervaringsdeskundigheid van mensen
weet om te zetten tot een organisatie die volledig inclusief denkt én doet.
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Kern Konsult begeleidt organisaties.
Dat doen we door steeds te kijken
naar de achterliggende vraag. Door
goed te luisteren en dóór te vragen.
In de pioniersportretten bieden we
een podium aan klanten die
vooroplopen in hun organisatie en
daadwerkelijk verandering realiseren.

Momenteel ben je bij Ixta Noa aan de slag als
directeur-bestuurder, alwaar je inclusie naar
een volgend niveau tilt. Wil je eens uitleggen
wat Ixta Noa voor organisatie is en wat er zo
bijzonder is aan deze organisatie?
Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen met
een psychiatrische en/of psychische kwetsbaarheid. Centraal in de werkwijze van onze organisatie staat de inzet
van ervaringsdeskundigheid. Met andere woorden: alle
medewerkers van Ixta Noa hebben vroeger zelf een psychisch ontwrichtende periode in hun leven meegemaakt.
Denk daarbij aan een eetstoornis, depressie, angststoornis of verslaving. Zij hebben zowel ervaring met het hebben van een dergelijke aandoening als met het herstellen
daarvan. Al deze ervaringen zetten zij in om anderen, die
daar nu goed hulp bij kunnen gebruiken, hierbij te ondersteunen. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander
wat mensen met vergelijkbare problemen doormaken,
wat hen kan bewegen om de juiste stappen te zetten
en welke ondersteuning echt bijdraagt aan herstel. Zo
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zijn we onze aanpak steeds blijven ontwikkelen met de
kwaliteit van de zorg voor mensen voorop.

Kun je een voorbeeld noemen van hoe jullie
de aanpak steeds zijn blijven ontwikkelen?
In eerste instantie hadden we – verspreid over
Noord-Oost-Nederland – een aantal zogenaamde Praktijkhuizen. Dat waren herstelcentra waar cliënten heel
laagdrempelig naar binnen konden lopen. Daar zagen
we de kracht van ervaringsdeskundigheid: de inzet en
betrokkenheid van voormalige cliënten zorgden voor
herkenning en erkenning. Mensen voelden zich sneller
thuis en op hun gemak. Daarnaast kregen mensen juist
door deze manier van
werken meer en meer
kansen om zich te ontwikkelen. Deze aanpak
werkt heel steunend.
Vervolgens zijn we gaan
kijken: kunnen we die
kracht die ervaringsdeskundigheid met zich meebrengt
niet veel breder inzetten?
Tegelijkertijd nam op veel plekken het aantal bedden
in de GGZ af. Daarop zijn we bij een eerste Praktijkhuis
begonnen om er logeervoorzieningen op te zetten. Deze
logeervoorzieningen zijn bedoeld om escalatie richting
crisiszorg te voorkomen. Mensen met een psychische
kwetsbaarheid kunnen hier gebruik van maken om op te
laden of even op adem te komen voor een duur van enkele dagen tot maximaal twee weken. Deze logés draaien echter ook gewoon mee in het Praktijkhuis. Dit vanuit
het idee dat mensen zich willen ontwikkelen. Inmiddels
zijn er logeervoorzieningen in Nijmegen, Groningen en
Zutphen. Daarmee zijn we de eerste ervaringsdeskundige organisatie die dit op deze schaal is gaan doen. Het
bijzondere is dat we die logeervoorzieningen voor een
groot deel door vrijwilligers laten runnen. Dat is een leuk
en boeiend traject geweest. Zo was het in het begin
natuurlijk spannend of er wel een gemeente zou zijn, die
dit zou aandurven met ons. Nijmegen kwam als eerste
over de brug. Ook voor de eigen organisatie was het
best enerverend. Dit plan met logeerplekken riep intern
meteen allerlei vragen op. Medewerkers vroegen zich af
of ze zich daar wel voor moesten gaan inzetten. Op de
vraag ‘Waarom zouden we dat überhaupt doen?’ gaf ik
als antwoord: ‘Omdat we het kunnen.’ Als wij toch iets
extra’s kunnen brengen met onze ervaringsdeskundigheid, dan lijkt me dat goed om te doen.

“Ik ging na: wat zouden
we nu wél kunnen doen
voor die groep?”

Welke andere tegengeluiden heb je destijds
gehoord en heb je moeten overwinnen?
Er waren een flink aantal mensen die het eng vonden
wat we gingen doen. Want het betekende wel dat er nu
’s nachts mensen met flinke psychische problematiek
verbleven op “onze” logeervoorzieningen. En ’s nachts
zijn wij er niet. De medewerkers vanuit Ixta Noa zijn
er zolang als het Praktijkhuis draait; dat is hooguit tot
half tien ’s avonds. Ze slapen daar dus zonder begeleiding. Dan duiken er heel snel terechte vragen op over
veiligheid, zoals: ‘Moeten we niet gaan werken met een
slaapdienst?’ Voor mij geeft het aan dat we niet gewend
zijn om vanuit vertrouwen te durven werken.

Biografie
Gerard de Roos
Gerard de Roos is directeurbestuurder bij Ixta Noa. Ixta Noa
is een organisatie in ervaringsdeskundigheid die beschikt over het
HKZ-keurmerk. Gerard was eerder
directeur bij GGNet, onder andere
van Scelta, expertisecentrum voor
persoonlijkheidsproblematiek en
bij Amarum, een specialistisch
centrum voor de behandeling van
mensen met eetstoornissen. Daarnaast is hij momenteel bestuurslid
van de Nederlandse Academie
voor Eetstoornissen. In zijn vrije
tijd heeft hij als roeicoach Nelleke
Penninx naar de Olympische Spelen van Atlanta (1996) en Sydney
(2000; zilveren medaille) weten
te coachen.

“Je komt bij ons niet als een cliënt
met een zorgvraag, maar als een
burger die ertoe doet.”
Wat organiseer je om zelf dat vertrouwen te
kunnen voelen?
We bespreken alles van tevoren. We doen een risicoinventarisatie en een uitgebreide screening om te kijken
of iemand die verantwoordelijkheid aankan. Ook zorgen
we ervoor dat we contactadressen hebben. En natuurlijk
hebben wij met iemand doorgenomen dat als het echt
uit de hand loopt, ze gewoon de huisartsenpost moeten
bellen. Maar: gewoon de reguliere lijn, hè? Zoals ze thuis
ook gewoon de huisartsenpost zouden kunnen bellen.
En tot slot zit er een lijstje met telefoonnummers van
ons in. Maar wat ik daarnaast zo bijzonder vind als je
hiermee start, is dat je ook aan de kant van de gebruikers
van de logeervoorziening gelijk iets geks ziet gebeuren.
Mensen vragen zich af: ‘Ja, maar als het nou ’s nachts
niet zo goed gaat, hoe doe ik dat dan?’ En dan zeggen wij
tegen ze: ‘Wat doe je dan nu?’ ‘Nou, dan bel ik mijn moeder.’ Daarop zeggen wij: ‘Nou, dan bel je toch je moeder?’
Waarop zij soms stomverbaasd reageren: ‘Oh? Kan dat
dan?’ Dan vervolgen ze: ‘Maar soms komt mijn moeder
dan ook direct langs.’ ‘Nou, dan laat je haar toch komen?’
‘Oh, kan dat ook?!’

Wat je beschrijft is bijna een vorm van aangeleerde hulpeloosheid. Of een vorm van instant gehospitaliseerd gedrag. En ik bemerk
het bij mezelf ook: ‘Oh ja, mogen ze dat dan
doen?’
Ja, het is een soort regressie. Als jou iets mankeert,
verword je tot patiënt en lijkt het wel of je niets meer
zou kunnen, zou hoeven of zou mogen. Wij zeggen juist
tegen mensen: je kunt een heleboel nog wél en dat verwachten we ook van je. We zeggen: je komt bij ons niet
als een cliënt met een zorgvraag, maar als een burger
die ertoe doet. Als iemand die een bijdrage kan leveren.
Daarom noemen we iemand ook geen cliënt, maar een
deelnemer. En aan deelnemers vragen we ook altijd:
je komt hier iets halen bij ons, maar wat kun jij ook bijdragen aan de setting hier? Dat kan iets simpels zijn als
zorgen dat er verse ko e is o de planten water geven.
En iemand die leuk werk heeft kan daar een keer een
thema-avond over organiseren. Je verhaal maakt ook wie
je bent. Technisch gezien noemen we dat dan een narratieve benadering. De kern ervan is: zonder een verhaal
bestaat iemand niet. Zodra iemand vol overgave over
zijn werk gaat vertellen, zie je vaak een ander persoon
tevoorschijn komen.

Dat iemand ineens heel krachtig overkomt,
bedoel je?
Ja, en die kracht zie je ook terug doordat het onderscheid
tussen de vrijwilligers en medewerkers aan de ene kant
en de deelnemers aan de andere kant helemaal niet zo
groot is. Iedereen die hier werkt is vroeger wel deelnemer geweest. Dus je komt binnen als deelnemer en je
ziet direct allerlei mensen rondlopen die al heel veel an-

dere dingen doen. Zij begeleiden jou bijvoorbeeld, terwijl
je ook weet dat zij voorheen in jouw schoenen stonden.
Dat biedt perspectief en hoop. En wat ook ge-beurt: op
het moment dat het met een vrijwilliger even niet zo
goed gaat, dan kan die persoon zijn vrijwilligerstaken
neerleggen; diegene kan dan als deelnemer gewoon
blijven komen. Daar zit ook geen negatief oordeel op. Bij
veel banen is dat veel meer zwart-wit: gaat het niet goed,
dan moet je op een gegeven moment weg. Maar hier
kun je gewoon als vrijwilliger zeggen: ik kom een tijdje als
deelnemer. En als het dan weer beter gaat, ga je weer als
vrijwilliger door. Zo is dit een plek waarin mensen iets halen, iets brengen en – vaak nog veel meer – weer kunnen
doorgeven.

Als mensen op jullie locatie komen, hoe
herkennen zij dan wie medewerker is en wie
deelnemer?
In eerste instantie zie je dat vaak helemaal niet. En nog
veel vaker doet dat er ook helemaal niet toe. Er hangen wel keurig bordjes met namen in de gang met wie
er vandaag als vrijwilliger aan het werk is. Dus je kunt
het daaruit afleiden. En als mensen wat vaker komen,
weten ze het vrij snel, hoor. Precies hierover had ik laatst
een gesprek met de medezeggenschapsraad, waar ook

Gerard over de rol van
Kern Konsult:
Marleen van Klingeren is bij Ixta Noa de
vaste coach en begeleider van de Praktijkhuis-teams. De teams zetten haar in wanneer
ze zich op een bepaald thema willen ontwikkelen of wanneer ze ergens in vastlopen.
Dan gaat het bijvoorbeeld om samenwerking,
professionalisering, het inzetten van ieders
kwaliteiten of het goed laten aanhaken van
nieuwe medewerkers.
Marleen weet goed de verbinding te maken en
vervolgens steeds weer de kern te raken. Ze
luistert zorgvuldig, vat goed samen en weet
emoties te kanaliseren. Daarnaast brengt ze
methodiek in waar dit nodig is. Ze vindt het
merkbaar fijn om ons te begeleiden en dat
zorgt voor een mooie wisselwerking!
Eén keer per jaar gaan alle Praktijkhuis-medewerkers samen op een tweedaagse. Dan komen
thema’s aan de orde die voor Ixta Noa als totale organisatie van belang zijn. Kern Konsult
ontwerpt die dagen met ons en verzorgt die
dagen met de inhoudelijke begeleiding.
marleen.vanklingeren@kernkonsult.nl
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“Vanuit allerlei organisaties
kwam men kijken: hoe doen jullie dat nu?”
vrijwilligers in zitten. Het ging over de vraag hoe je jezelf
nu voorstelt als er iemand binnenkomt. Stel je je dan zo
voor: ‘Hallo, ik ben Rita en ik ben hier vrijwilliger.’ Of zeg
je: ‘Hallo, ik ben Rita. Welkom! Leuk dat je er bent.’ De
meeste mensen hier zullen iets in de trant van dat laatste
zeggen.

Wat is de eerste keer in je werkende bestaan
geweest dat je een pionierende keuze hebt
gemaakt?
Dat was bij GGZ-instelling GGNet. Daar ben ik ooit
begonnen als sociotherapeut. Na verloop van tijd kreeg
ik de kans om samen met een psychiater een nieuwe
klinische afdeling op te zetten. Er was een jonge groep
mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. In die
behandelgroep kwamen relatief veel incidenten voor.
De methodiek sloot niet goed aan of verergerde zelfs
de klachten. Daarop werd gezegd dat we met die groep
gingen stoppen; zonder dat deze jonge mensen een
alternatief geboden werd.

Dat maakte dat er iets werd aangewakkerd
in jou?
Ja, ik dacht alleen maar: dat is toch ook wat? Dat je voor
de helft van je mensen niks hebt? Dus ging ik samen met
die psychiater na: wat zouden we nu wél kunnen doen?
Daarop hebben wij een heel gestructureerd, gefaseerd
programma met gedragstherapeutische technieken ontwikkeld. Belangrijk uitgangspunt van deze aanpak was
dat patiënten niet gelijk hoefden te veranderen, maar dat
hun problemen er in eerste instantie ‘gewoon’ mochten
zijn. En zo konden we een nieuwe afdeling beginnen.
Dat was in het begin een kwestie van vallen en opstaan,
want niemand wist nog hoe het moest. We hebben bij de
opzet van die afdeling zelf moeten ontdekken wat nu wel
werkte.

Hoe lukte je dat: ontdekken wat wél werkte?
Mede dankzij onze patiënten. Dat waren op onze afdeling 24 mensen, waar heel veel mee aan de hand was.
Maar door serieus naar hen te luisteren, begonnen zij
ons allerlei dingen terug te geven. En we bleven ook goed
kijken: hoe zien we dat een aanpak slaagt, wanneer falen
we en waardoor komt dat? Door onszelf deze vragen
te stellen, begon de afdeling steeds beter te draaien en

lukte het om deze mensen echt te helpen. Daarop werd
het een voorbeeldafdeling in het land. Vanuit allerlei
organisaties kwam men kijken: hoe doen jullie dat nu?

Het valt me op dat je kansen ziet en pakt
waar anderen ze niet zien of niet pakken.
Heb je daar nog een ander voorbeeld van?
Neem de roeister Nelleke Penninx, die bij onze roeivereniging zat. Zij was relatief laat – pas op haar 18e – gaan
roeien. Eerst viel ze niet op: zij had twee jaar lang in
verschillende ploegen gezeten – beginnend in een zogenaamde “acht” en daarna in een “vier” – en die ploegen
hadden nooit veel gepresteerd. Maar toen ik haar individueel aan de slag zag, zag ik welke kwaliteit en potentie
ze in huis had. Toen hebben we ervoor gekozen om niet
bij de beginnelingen maar meteen tussen de topsporters tot 23 jaar – bij de Bosbaan in Amsterdam – te gaan
roeien. Ook ben ik met haar direct een internationaal
toernooi ingestapt. Daar moest ik bij onze eigen roeiclub
intern eerst allerlei drempels voor over om dat voor
elkaar te krijgen. Ze had immers nog nooit in een skiff
(red: eenpersoons-roeiboot) wedstrijden geroeid. Wat
bleek? Ze won dat toernooi meteen. Heel veel mensen
geloofden hun ogen niet. En de derde wedstrijd die ze in
de skiff roeide, won ze nota bene het Nederlands Kampioenschap tot 23 jaar.

Wat is nu de rode draad tussen je rol als
bestuurder bij Ixta Noa, het opzetten van die
nieuwe klinische afdeling bij GGNet en het
coachen van Nelleke Penninx?
Mijn persoonlijke why zou ik omschrijven met woorden
als ontwikkelen, beter maken, nieuwsgierigheid en een
combinatie van presteren en leren. Hoe ik daaraan werk
is onder andere door oog te hebben voor talent en voor
mensen in het algemeen, door ergens iets nieuws aan
toe te voegen en door te werken aan een vruchtbare
werkomgeving. Het gaat steeds om kansen en ontwikkelingen zien die ik organisatorisch weet in te bedden.
Guido van de Wiel is schrijver van managementboeken als
‘Durf het verschil te maken’ en executive coach bij meerdere
business schools. Trendwatcher of the Year 15-16. Voor Kern
Konsult werkt hij aan een reeks portretten van pioniers.
www.kernkonsult.nl
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