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Voorwoord 
 
De kern van onze activiteiten vormen de wekelijkse groepsgesprekken. Hoe de bezoekers die 
ervaren is voor ons de basis van alles. Daarom om te beginnen de ervaring van een deelnemer 
die kernachtig verwoordt wat de groepsgesprekken en de contacten in de groep voor de 
bezoekers kunnen betekenen: “Het mooie van de Buitenveldertgroep is dat je van alles hoort 
en daar zelf iets mee kunt doen op je eigen manier. Iedereen in de groep deelt ervaringen met 
wat voor hem/haar niet en wel werkt in herstel en kan zonder dwang daar vrijelijk de vruchten 
van plukken op de eigen weg naar meer eigen regie en zelfredzaamheid. Gelukkig is er ook 
ruimte om eens hartelijk om onszelf te lachen – dat kan óók herstel bevorderen door het 
relativeren zónder weg te lachen.” Meer ervaringen van deelnemers staan op onze website en 
verderop in dit verslag. 
 
Een initiatief als de Buitenveldertgroep biedt de lokale overheid mogelijkheden invulling te 
geven aan het vergroten van zelfredzaamheid. De afstand verkleinen tussen de professionele 
zorg en inzet van vrijwilligers lijkt daarbij de meest voor de hand liggende weg. Gemeenten 
dienen vanuit de landelijk gedirigeerde verantwoordelijkheden het initiatief te nemen in het 
vorm geven aan een bredere participerende samenleving. De Buitenveldertgroep is één van de 
instrumenten die zij daarbij kan benutten. Onze activiteiten hebben onder andere het effect dat 
bezoekers hun zelfregie en zelfredzaamheid kunnen vergroten en langer behouden, wat ook 
kan helpen bij langer zelfstandig wonen. Want wie in herstel van een verslaving kan blijven 
kan vrijwel altijd langer zelfstandig blijven wonen.  
Met de inzet van burgerkracht kunnen maatschappelijke initiatieven tot nieuwe oplossingen 
komen door een andere manier van werken of door het inzetten van andere contacten en 
competenties. Deze inzet kan effectiever en goedkoper zijn voor gemeenten dan traditionele 
werkwijzen. De samenleving is sterk in beweging door een verschuiving naar een dynamische 
netwerksamenleving waarbij mondige burgers, eigen verantwoordelijkheid en een steeds 
verder terugtredende overheid belangrijke kenmerken zijn. Een netwerkgemeente faciliteert 
en schept voorwaarden en stimuleert daarbij eigen initiatief en verantwoordelijkheid in de 
samenleving.  
Elke Buitenveldertgroep is bij uitstek een dergelijk initiatief. In deze zelfhelpgroepen kunnen 
mensen met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid werken aan hun herstel, 
als nazorg na een eventuele behandeling, terugvalpreventie en ter blijvende alertheid op de 
verslavingsgevoeligheid, maar ook voor verdere groei en ontwikkeling van hun leven op een 
passende en haalbare wijze. In de groep kan men onder meer samen reflecteren op het eigen 
herstelproces aan de hand van vragen als: 
1 – Welke gebeurtenissen/situaties hielpen mij om mijn leven weer in eigen hand te nemen? 
2 – Voor welke gebeurtenissen/situaties moet ik oppassen; wat zijn mijn kwetsbaarheden of 
valkuilen? 
3 – Op welke momenten heb ik hulpverlening als herstel ondersteunend ervaren, en op welke 
momenten juist niet? 
Het is van belang expliciet het eigen aandeel in het herstel te benoemen, zodat het gevoel van 
eigenwaarde kan ontstaan of weer groeien en vandaaruit ook de eigen kracht, zelfregie en de 
zelfredzaamheid. Ervaringen en gevoelens delen met andere (ex)cliënten en andere bronnen 
van steun arrangeren (familie, een huisdier, hobby, interesses) zijn factoren die een positieve 
rol kunnen spelen. Zo ontstaat namelijk weer (of steeds meer) het besef van zichzelf als actief 
handelende persoon, zowel t.a.v. de eigen psychische problemen als t.a.v. de hulpverlening. 
Belangrijk voordeel van lotgenotencontact is ook dat men de eigen ervaringen als waardevol 
gaat zien, als bron van kennis, in plaats van als alleen maar bron van ellende. Men kan leren 
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allerlei negatieve aspecten te verwijderen uit het zelfbeeld, denken en doen, zónder de realiteit 
van de kwetsbaarheid te ontkennen. Men kan leren het stigma en zelfstigma te bestrijden, de 
‘stoornisidentiteit’ leren loslaten en zelf een eigen identiteit ontwikkelen zónder vermijden of 
bagatelliseren van de verslaving en de verslavingsgevoeligheid. In de groepsgesprekken in de 
Buitenveldertgroepen kun je leren het verhaal over jezelf en jouw ervaringen te verwoorden in 
jouw eigen terminologie en taal. En je kunt leren, door jezelf uit te spreken en te luisteren naar 
anderen in de groep met hun eigen worstelingen en oplossingen, valkuilen en successen, zelf 
je eigen strategieën te ontwikkelen om met de blijvende kwetsbaarheden op een hanteerbare, 
en zelfs prettige manier te leven, in een blijvende balans. 
Jezelf redden, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en jouw kwetsbaarheden is misschien 
soms juist wél: hulp inroepen als het nodig is, je kwetsbaarheid tonen, gevoelens en gedachten 
delen, voordat het tot een crisis leidt.  
Een belangrijk onderdeel van herstel is het duidelijk leren aangeven wat speelt: dat is een hele 
is een hele kunst die zelfreflectie vereist. Omdat die ontbreekt in de verslavingsperiode kan de 
Buitenveldertgroep een hele belangrijke plaats zijn om zelfreflectie (weer) te leren door jezelf  
wekelijks uit te spreken en anderen te horen praten over hun herstel.  
Lotgenotencontact kan dus een uitermate belangrijk element zijn van terugvalpreventie of 
zorg voor de chronische ziekte verslaving. Door de groepsgesprekken blijf je steeds bewust 
van je kwetsbaarheid, kun je jezelf in een veilige begripvolle omgeving uitspreken, kun je 
leren wat anderen doen aan het voorkomen van oude patronen, en hoe zij dat al jarenlang 
doen. Maar je kunt, dankzij degenen die het niet redden, ook zien wat er kan gebeuren als je 
niet alert blijft op je kwetsbaarheid en niet leeft in overeenstemming met je gevoeligheid.  
Want onze hersenen filteren de heftigheid van de pijn door verwonding soms erg gemakkelijk 
weg en bagatelliseren vroegere (zeer) negatieve ervaringen als “het viel wel mee”, en/of 
bestoken je (soms in je onderbewuste) met negatieve automatische gedachten of nachtmerries. 
Dit proces kan mede door lotgenotencontacten met mensen die zelf met herstel bezig zijn en 
blijven omgekeerd worden door eraan te leren wennen aan ‘dat het gewoon goed gaat’ en dat 
dát goed is. En door positief naar de toekomst te blijven kijken en vooral door vertrouwen te 
hebben in het nu, in jezelf. Dat zelfvertrouwen kan ook groeien in lotgenotengroepen. 
Een valkuil voor terugval kan ook zijn dat je meer aandacht krijgt als je problemen hebt, en 
minder als het goed met je gaat. Het valt voor veel mensen niet mee te leren omgaan met het 
krijgen van minder of andersoortige aandacht. In de zelfhelpgroep krijg je de aandacht die je 
nodig hebt ook als het wél goed met je gaat. 
Ook bestaat vaak de angst, c.q. automatische negatieve gedachte, dat je zonder hulpverlening 
“sowieso (ooit) weer terugvalt.”. De nuldelijnszorg van zelfhelp die geen ‘einde termijn’ kent, 
en geen kosten voor de deelnemers, is dan een belangrijke bron van blijvende steun, zonder 
een vorm van hulpverlening te zijn. En stimulerend voor zelfredzaamheid, eigen regie, eigen 
kracht, gelijkwaardigheid, emancipatie, en participatie. 
Voor een buitenstaander zonder verslavingsgevoeligheid lijkt het vast vaak vreemd maar de 
‘kracht van het zwarte gat, het gevaar van afglijden door de zwaartekracht’ op de glijdende 
schaal naar verslaving is immens voor iemand mét verslavingsgevoeligheid. Herstel vergt 
vaak zeer langdurige voortdurende alertheid, soms worstelen, resultaten op langere termijn, en 
leven met je kwetsbaarheid wat soms als erg onbeschermd kan blijven aanvoelen. Want je 
hele systeem wordt vaak nog langere tijd regelmatig erg op de proef gesteld, omdat het neigt, 
door oude ervaringen, de controle los te laten af te glijden, de verantwoordelijkheid voor je 
leven af te geven aan anderen (door beschuldigingen van anderen of omstandigheden, of door 
je helemaal op de hulpverlening te verlaten). Je wordt soms heel erg moe van het leven met je 
kwetsbaarheid; het lijkt nooit op te houden en soms nog zo bitter weinig op te leveren ook! 
Dit ongegeneerd openlijk te kunnen delen in een groep mensen die uit eigen ervaring weten 
wat je bedoelt kan niet alleen die spanning verlagen in het besef gehoord, erkend en herkend 
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te worden, maar ook helend zijn en leiden tot het delen van hen die verder in herstel zich weer 
wat verder uit die situatie geworsteld te hebben, al was het maar door het echt te aanvaarden.  
Ook is een belangrijk effect van het uiten van je worstelingen in de veilige omgeving van een 
Buitenveldertgroep dat elke deelnemer daardoor meer besef krijgt van wat hij/zij in de rest 
van zijn/haar leven wanneer, waar en aan wie vertelt over de ervaringen en kwetsbaarheden, 
of heel bewust juist niet. Want niet iedereen met een kwetsbaarheid heeft altijd het gevoel in 
volle vrijheid zelf te bepalen wat je wel of niet over je vaak gevoelig liggende ervaringen 
vertelt in verschillende situaties met verschillende mensen. Dan kun je worden geleid door 
schaamte, angst voor stigma, voor een andere manier van benaderen door anderen en omgang 
van hen met jou, voor pijnlijke situaties, waarin met onbegrip is gereageerd op wat je verteld 
hebt over jezelf. 
Het is belangrijk je daarvan bewust te zijn, en zelf keuzen te leren en durven maken over wat 
je wel en niet vertelt aan bepaalde personen, onder bepaalde omstandigheden. Ook dat is wat 
lotgenoten, die als enige deze ervaringen hebben, elkaar kunnen leren. 
 
Kortom: “Herstellen doe je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen”. 
Het is een bekende en zeer zinnige zin uit de herstelbeweging en is ook de kern van zelfhelp. 
In Buitenveldertgroepen werken mensen aan hun herstel van verlies van controle en last van 
dwang, aan de hand van heldere gespreksregels.  
De groep is het kader, maar je bent en blijft zelf de chauffeur. De werkwijze ben je in wezen 
zelf: de anderen in de groep zijn een klankbord, een gehoor en weerklank op jouw ervaringen 
vanuit hun eigen ervaringen. Zelfhelp is opnieuw in beweging komen, samen met anderen met 
gelijksoortige ervaringen, en daardoor nieuwe mogelijkheden ontdekken en talenten in jezelf 
waarvan je kunt genieten. 
Daardoor kun je helen, groeien, en een zinvolle invulling aan je leven geven.  
Door niet te focussen op je ziekte, zwakte, kwetsbaarheid, maar op de kracht die er nog wél in 
je schuilt, eigen regie, eigen keuzes leren maken, toenemende zelfredzaamheid. Je niet laten 
betuttelen of bevoogden, of overleveren aan hulpverlening, maar zelf je eigen oplossingen 
zoeken voor zover dat binnen je mogelijkheden en grenzen ligt.  
Een crisis, een uitglijder, terugval, opleving van de ziekte verslaving biedt leermomenten, en 
dus ook nieuwe kansen en mogelijkheden bezien vanuit eigen kracht. 
Hulpverlening en zelfhelpgroepen kun je daarbij zélf inzetten, op jouw manier. 
In Buitenveldertgroepen wordt niet uitgegaan van zwakte en ziekte maar wordt beroep gedaan 
op (onderzoek van) je eigen kracht en mogelijkheden.  
Autonomie en zelfbeschikking in gelijkwaardig contact vormen de kern en basis.  
Ze bieden elk individu op eigen wijze de mogelijkheid de eigen autonomie te (her)vinden en 
ontwikkelen. Zelfhelp is het aangaan van dat proces met jezelf en anderen die een zelfde soort 
ervaring hebben, een vergelijkbare kwetsbaarheid. Er is onderlinge herkenning, erkenning en 
gelijkwaardigheid in de ervaring. 
Dit alles ondersteunt het herstelproces, waardoor de deelnemers weer energie kunnen krijgen 
om te (durven/kunnen) leven als zichzelf, weer of soms voor het eerst in hun leven. 
 
De Buitenveldertgroep is een veilige plek om te ervaren wat jij zelf voelt, denkt en wilt. 
Eindelijk ben je niet meer ‘de enige’ (zoals je zo vaak hebt ervaren, en/of hebt gedacht, en/of 
hebt gevoeld). Je kunt hier vrijuit vertellen over je angsten, verdriet, onbegrip, kwetsbaarheid, 
dwangmatigheid, wanhoop, leugens, depressieve gevoelens – én over je grenzen en wensen, 
je beperkingen en mogelijkheden, je teerheid en kracht. 
Door jezelf weer zichtbaar te (durven) maken, je mening te laten horen en te luisteren naar die 
van anderen.  
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Door jezelf en anderen te leren waarderen leer je (weer) verantwoordelijk te leven vanuit 
jezelf en je eigen mogelijkheden. 
Er ontstaat (weer) eigenwaarde waardoor je leert zelf het heft (weer) in handen te nemen waar 
mogelijk: je mag er zijn, je telt mee in de groep, in het lotgenotencontact, en daardoor vaak 
langzaam maar zeker ook weer op andere plekken in de samenleving. 
Het uitwisselen van ervaringen schenkt inzicht in en bewustwording van je eigen situatie, en 
van hoe jij wilt leven, wat bij je past en wat niet, wat je aan kunt en wat niet, wat goed voor je 
is, en wat niet. 
Doordat je zelf in beweging komt, nieuw gedrag oefent, veranderen er dingen in je leven: er 
kunnen nieuwe contacten ontstaan, een netwerk van mensen die je bevestigen en waarderen, 
een netwerk waarin er ruimte en respect is voor ieders eigenheid. In een Buitenveldertgroep is 
steun, veiligheid, wijsheid, gelijkwaardigheid te halen en brengen. Door de beweging die in 
die sfeer ontstaat kun je, vaak met vallen en opstaan, worstelend en weer boven komend, met 
tijd, geduld en met steeds meer rust aan je zijde, loskomen van het ziektepatroon waarin je 
vast zat, en nieuwe stappen maken in je leven, jezelf ontplooien op een manier die bij jou past 
en die jij aan kunt.  
Je kunt volwaardig tot zelfbeschikking en zelfrealisatie komen, mét je ziekte, kwetsbaarheid, 
aandoening, gevoeligheid, eigenaardigheid, eigen-aardigheid, of hoe je het ook wilt noemen. 
Zelfhelpgroepen bieden de deelnemers idealiter een volstrekt zelfstandige en onafhankelijke 
wijze om het eigen probleem aan te pakken. 
 
De Buitenveldertgroepen zijn geheel georganiseerd door lotgenoten zelf. 
Dat is in de eerste plaats belangrijk voor het opnieuw creëren en ondersteunen van het gevoel 
van eigenwaarde dat door een verslavingsperiode vrijwel altijd een enorme klap heeft gehad. 
In de tweede plaats versterkt het creëren van lotgenotencontact geheel door de lotgenoten zelf 
en helemaal op eigen initiatief, de onafhankelijkheid van zowel de groepen als de deelnemers 
ervan zodat de nadruk ligt op eigen kracht. 
De naam zelfhelp is bewust ontwikkeld, ter onderscheid van de gebruikelijke term zelfhulp. 
Wij willen daarmee de nadruk leggen op het feit dat ook een (ex)verslaafde kan leren zoveel 
als mogelijk zichzelf te helpen. Dit kun je samen en van elkaar leren in een zelfhelpgroep. 
De Buitenveldertgroepen zijn en worden dus opgericht, ontwikkeld en onderhouden door en 
voor mensen die worstelen met, of hebben geworsteld met een dwangmatig en/of overmatige  
manier van leven, door afhankelijkheid van middelen, dwangmatig gedrag, denken of voelen. 
Elke groep is zelfgeorganiseerd en vraaggericht: elke groep begint met de behoefte van een of 
meerdere mensen die met hulp van de specifieke werkwijze en unieke atmosfeer van een 
Buitenveldertgroep willen herstellen van controleverlies. 
De eerste Buitenveldertgroep was in 1982 al zeer herstelgericht gebaseerd op begrippen als 
participatie, het bevorderen van eigen regie, zelfredzaamheid, en het heuristisch bewandelen 
van het eigen herstelpad, het ontwikkelen van een eigen gezonde(re) levensstijl.  
Daarin gesteund, gestimuleerd, geïnspireerd en geïnformeerd door de verhalen, ervaringen, en 
concrete herstel-bewegingen van de andere bezoekers. Elke Buitenveldertgroep is in feite een 
geheel zelfgeorganiseerde vrijwilligersorganisatie, die een bijdrage levert aan de ontwikkeling 
van het gevoel van eigenwaarde, de eigen regie, zelfredzaamheid en autonomie van mensen 
die kwetsbaar zijn voor en door verslavingsgevoeligheid of andere vormen van gevoeligheid 
die leiden tot een dwangmatige manier van leven. 
Een Buitenveldertgroep kan zeer geschikt zijn om te werken aan verdere ontwikkeling van het 
individu: communicatief, sociaal en wat betreft zingeving en levensinvulling. Ook kunnen de 
bezoekers door het contact met mensen die bezig zijn met (vrijwilligers)werk zichzelf en 
specifieke vaardigheden van zichzelf op passende wijze verder blijven ontwikkelen. 
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Dat alles blijkt in de praktijk vaak een voorwaarde om ook op lange termijn ‘oplevingen’ van 
de ziekte, van het controleverlies, van het dwangmatig denken en doen te voorkomen, en een 
gezonde levensstijl te ontwikkelen én handhaven.  
Zodat men in balans blijft en met meer nuchterheid in het leven kan staan. 
 
Zelfhelp is een vorm van nuldelijnszorg, geheel georganiseerd door vrijwilligers, die bijdraagt 
aan een afnemend beroep op de eerste lijn (huisarts, POH, spoedeisende hulp ziekenhuis), 
tweede lijn (verslavingszorg, GGZ, medische zorg in een ziekenhuis), en derde lijn (klinische 
opnamen). De werkwijze van de Buitenveldertgroepen sluit uitermate goed aan op de huidige 
ontwikkelingen binnen de Wmo, waarbij steeds meer nadruk komt te liggen op eigen kracht, 
netwerkversterking en ondersteuning in eigen kring en de Participatiewet. 
In 2019 kregen veel bezoekers van de Buitenveldertgroepen in Nederland, te maken met een 
steeds verder toenemend beroep op eigen regie en zelfredzaamheid. Dat gold dus ook voor de 
groepen als vrijwilligersprojecten, en voor hun landelijke samenwerkingsorgaan de Stichting 
Zelfhelp Nederland. Voor (nieuwe) bezoekers van de groepen is dit bijvoorbeeld merkbaar in 
het afnemend aantal locaties bij de verslavingszorg, door steeds langere wachttijden, kortere 
behandeltijden, minder klinische en meer ambulante zorg. Daardoor wordt het belang van de 
Buitenveldertgroep voor blijvend herstel alleen maar groter. Veel mensen die worstelen met 
gevoeligheid voor verslaving voelen zich vaker aan hun lot over gelaten.  
In de zelfhelpgroepen ligt de nadruk op preventie, terugvalpreventie, nazorg, en blijvende 
alertheid op verslavingsgevoeligheid en doorgaand herstel. De programma’s in de klinieken 
worden steeds korter en daarna zal er toch een vangnet moeten zijn, zoals een lotgenotengroep 
als de Buitenveldertgroep. 
De groepen zijn zeer laagdrempelig, staan open voor iedereen, en zijn breed georiënteerd, 
zonder een spiritueel programma of stappenplan. Het gaat er in de groepen om dat je zélf je 
weg gaat vinden: de nadruk ligt op het ontwikkelen van je eigen regie en zelfredzaamheid. 
Onvoorwaardelijke presentie voor elkaar is het belangrijkste element in dit lotgenotencontact.  
Het belang daarvan wordt des te duidelijker wanneer deelnemers te maken krijgen met een 
wijziging in hun woon- of leefsituatie, of hun hulpverleningstraject, vaak mede ingegeven 
door bezuinigingen. De transitie en decentralisatie van diverse soorten zorg, nu ingebed in de 
WMO, leidt er toe dat sommige deelnemers totaal van slag raken door bijvoorbeeld wisseling 
van hulpverleners en/of vorm van hulpverlening, of de beëindiging daarvan. Ze bouwen een 
band op met hun hulpverlener en nemen die dan vaak in vertrouwen, waarbij de meest private 
en intieme zaken gedeeld worden. De hulpverlener is professional, heeft meestal uitgebreide 
dossierkennis en kan zijn/haar persoonlijke betrokkenheid over het algemeen goed afbakenen. 
De cliënt (deelnemer) kan dit veel moeilijker, voelt zich afhankelijk van die ene specifieke 
hulpverlener, stelt zich daardoor ook zo op, en voelt zich dan door de wisseling van de wacht 
teruggeworpen in zijn/haar proces van herstel. Bij dat steeds voortgaande herstelproces speelt 
voor de bezoekers van de groepen het wekelijks groepsgesprek op zichzelf, en de contacten en 
activiteiten die daaruit voort kunnen komen, een zeer belangrijke rol: de Buitenveldertgroep is 
voor hen een belangrijke constante factor. 
In dit verband is het van belang duidelijk te maken wat herstellen van een verslavingsperiode 
en het leren leven met verslavingsgevoeligheid, en/of kwetsbaarheid in bredere zin inhoudt. 
Vaak wordt namelijk door buitenstaanders automatisch aangenomen dat dit herstel gelijk is 
aan het algemeen bekende begrip “herstel” bij het genezen van de meeste fysieke kwalen; 
“herstellen” is dan namelijk vaak: “beter worden, het verdwijnen van symptomen.” Maar bij 
het herstel van een verslaving, dwangmatig gedrag of andere psychische kwetsbaarheid, is die 
kwetsbaarheid meestal blijvend, en gaat het er dus om daarmee te leren leven. Daarover kun 
je elkaar als lotgenoten in een Buitenveldertgroep veel leren.  
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Tegelijkertijd helpt het uiten en luisteren naar in elkaar in de rust van het groepsgesprek op 
basis van de heldere gespreksregels van de Buitenveldertgroepen op zichzelf ook bij het 
werken aan verdergaand en blijvend herstel. Nadere uitleg over herstel verderop in dit verslag. 
Ook in 2019 waren weer meerdere Buitenveldertgroepen actief in Nederland, die vrijwel allen 
door gemeenten worden ondersteund omdat die het belang zien van deze herstelwerkgroepen 
voor kwetsbare burgers die worstelen met een verslaving. Deze groepen dragen namelijk bij 
aan de invulling en borging van belangrijke aspecten van de nieuwe Wmo, de participatiewet, 
en de bevordering van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers.  
De Buitenveldertgroep levert een vaak zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het 
gevoel van eigenwaarde, eigen regie, zelfredzaamheid en autonomie van de bezoekers van de 
groepen.  
De Buitenveldertwerkgroepen werken allen samen in de faciliterende en ondersteunende 
Stichting Zelfhelp Nederland ter bevordering van de Buitenveldertgroepen (SZN).  
De groepen organiseren wekelijks groepsgesprekken voor mensen die zich willen bevrijden 
uit de klauwen van een verslaving of ander dwangmatig gedrag, en willen werken aan het 
onderhoud van alertheid aangaande oude gedragspatronen en het ontwikkelen van een andere 
manier van leven. Daarnaast worden voorlichtingen gegeven aan cliënten in klinieken van de 
verslavingszorg en GGZ-instellingen, herstelgerichte trainingen en cursussen, presentaties aan 
medewerkers van klinieken en andere belangstellenden, gastlessen en workshops op scholen 
en Hogescholen. Over dit alles te vinden regelmatig vergaderingen en intervisies plaats.  
Bezoekers van de groepen zetten zich daarnaast persoonlijk in voor verschillende vormen van 
vrijwilligerswerk. 
 
De activiteiten passen allemaal zeer goed binnen de kaders van de nieuwe Wmo, omdat alle 
Buitenveldertgroepen, overigens al 38 jaar lang, gericht zijn op:  
 
► Vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken 
► Welzijn Nieuwe Stijl 
► Ontzorgen 
► Oplossingsgericht werken in plaats van probleemgericht werken 
► Eigen kracht en eigen regie stimuleren 
► Ondersteuning en stimulans door delen met mede-ervaringsdeskundigen 
► Systematische groepsgesprekken op basis van heldere gespreksregels als steunsysteem 
► Het voorkomen/bestrijden/beperken van sociaal isolement 
► Stimuleren sociale activering en participatie 
► Ontwikkelen van vermogen tot sociale cohesie in groepsverband 
► Gericht op een zo breed mogelijk publiek: een laagdrempelige methode en ongedwongen 
sfeer, geen intake, geen wachtlijst, geen kosten voor de deelnemers, alle verslavingen in één 
groep, geen beperking in tijd wat betreft deelname, geen beperking tot een bepaalde visie op 
verslaving, geen extern bepaald leef-programma of levensvisie die worden opgedrongen.  
Het gaat juist om het ontwikkelen van een eigen leef-programma en levensvisie, ook, en 
misschien wel juist na een verslavingservaring, of onvrijheid door dwangmatigheid. 
 
Deze groepen vormen voor veel bezoekers een ideaal platform om aan hun herstel te werken:  
 
● Door de erkenning en herkenning van de eigen problematiek op basis van 
gelijkwaardigheid, tolerantie en vrijheid van visie 
● Door de rust en ruimte, die door de gespreksregels wordt gecreëerd, te leren benutten om 
gevoelens en gedachten uit te spreken, en goed te luisteren naar jezelf en anderen 
● Door spanningsopbouw te voorkomen of verlagen door je uit te spreken in de groep 
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● Door op die manier het vermogen tot zelfreflectie en reflectie te ontwikkelen 
● Door een gevoel van eigenwaarde te (her)vinden met hulp van het lotgenotencontact 
● Door eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid, en autonomie te (her)ontwikkelen 
● Door vanuit de noodzakelijke basis van gezonde zelfzorg het vermogen tot participatie te 
ontwikkelen en te concretiseren binnen de groep, de Stichting Zelfhelp Nederland, ander 
vrijwilligerswerk of betaald werk. 
 
Een Buitenveldertgroep kenmerkt zich door respect voor het individu, de vrijheid van visie en 
meningsuiting, en de eigen regie. Iedereen in de groep zoekt zijn eigen oplossingen, maar 
hoeft dat niet alleen te doen: alle ervaringen en oplossingen van de andere aanwezigen dragen 
bij aan dat proces. Je kunt vrijelijk putten uit de rijke ervaringen met valkuilen en oplossingen 
in de groep. Voor de bezoekers van de Buitenveldertgroepen is dat een ideale manier om:  
● Te werken aan het herstel van een verslaving en/of andere dwangmatigheden 
● Alert te blijven op het risico van een opleving van die kwetsbaarheid 
● Op een gezonde manier te leren leven met verslavingsgevoeligheid 
● Zichzelf in alle vrijheid verder te ontwikkelen in het leven, ieder op zijn/haar eigen manier 
 
Uitgaande van het gegeven dat elk mens een uniek individu is, is herstel van het vastlopen in 
het leven door een verslaving of dwangmatig gedrag een mogelijkheid om het leven opnieuw 
inhoud en richting te geven, op welk levensgebied dan ook. Ieder mens heeft het in zich om 
aan herstel te werken op geheel eigen wijze en in een eigen tempo. De Buitenveldertgroepen 
bieden daartoe de ruimte zo lang als de betrokkene dat zelf nodig acht en/of zinvol vindt. 
 
Dit verslag gaat over dat proces en over de voorwaarden die we in de Buitenveldertgroepen 
samen scheppen als bestuur en dagelijks bestuur van de Stichting Zelfhelp Nederland om dat 
proces mogelijk te maken. Het gaat over enkele prachtige praktijkvoorbeelden van dat proces 
in diverse Buitenveldertgroepen en bij de individuele bezoekers van die groepen. 
 
Dit verslag is uitgesplitst in een algemeen deel met daarin: 
 
•Inleiding 
•Gespreksregels 
•Historie 
•Missie 
•Visie 
•Kernwaarden 
•Doelstellingen 
•Kerntaken 
•Herstel 
•Controleverlies, dwangmatigheid en verslaving 
•Organisatie en Bestuur  
•Landelijke Activiteiten 
 
Daarna volgt het deel met de verslagen van de afzonderlijke Buitenveldertgroepen. 
Beiden delen kunnen echter niet los van elkaar gezien worden: in de dagelijkse praktijk zijn 
ze steeds met elkaar verbonden. 
 
Aan het eind van dit verslag, last but not least, zijn voorbeelden beschreven van onderwerpen 
die in de groepsgesprekken aan de orde zijn gekomen, en ervaringen van deelnemers. 



 10 

Inleiding 
 
Tijdens de groepsgesprekken in de Buitenveldertgroepen gaan de deelnemers, luisterend naar 
elkaar, op zoek naar hun eigen kracht zodat de eigen regie over het leven hervonden wordt na 
een verslavingsperiode. Herstel is de ontwikkeling van je leven na een ingrijpende ervaring, 
zoals een controleverlies, dwangmatigheid, verslaving of andere psychische kwetsbaarheid. 
Herstel is dus ook het leren leven met de wonden van en vaak blijvende gevoeligheid voor 
zo’n kwetsbaarheid. Dat gaat vrijwel altijd met vallen opstaan, want alleen zo kun je jezelf 
héél goed leren kennen. En dat is nodig om in balans en vrij te kunnen leven.   
De essentie van de groepsgesprekken is het praten uit en over jezelf – en dat is best moeilijk. 
Er bestaat soms de neiging te spreken namens anderen, of de hele groep, of algemene of 
persoonlijke stellingen te poneren, soms op basis van externe bronnen, enzovoorts.  
Het vergt alertheid en bescheidenheid steeds weer écht uit en over jezelf te praten. En het 
vergt moed om te praten over eigen gevoeligheden, kwetsbaarheden, worstelingen, gevoelens. 
 
In de Buitenveldertgroep willen we de ruimte creëren en waarborgen voor een ongestoorde 
eigen ontdekkingsreis, waarbij de deelnemers aan de groep de volstrekte vrijheid ervaren een 
nieuwe weg voor zichzelf te zoeken en te kunnen gaan. Het bewaken van die vrijheid door de 
gespreksleider kan soms lastig zijn, omdat veel mensen snel geneigd zijn te reageren op een 
ander met bevestiging, eigen ervaringen, advies, kritiek, of andere onderbreking, in plaats van 
eerst puur te luisteren naar de ander en pas daarna, als men echt zelf aan de beurt is in het 
groepsgesprek, te spreken zuiver uit en over zichzelf, uit de eigen ervaringen, worstelingen en 
oplossingen.  
Elke deelnemer aan het groepsgesprek moet de ruimte krijgen om de eigen gedachten, twijfels 
en vragen uit te spreken. Direct ‘antwoord’ wordt er niet gegeven tijdens het groepsgesprek. 
Het is juist de bedoeling dat ieder zijn/haar eigen antwoord vindt.  
Door goed te luisteren en te spreken uit en over jezelf kom je op den duur zelf op je eigen 
antwoorden, met hulp van de ervaringen en oplossingen van anderen.  
Maar daar hoef je dan dus niemand dank je wel voor te zeggen.  
De groep is gebaat bij een zo overzichtelijk mogelijk systeem van het gesprek, op basis van de 
gespreksregels. De gespreksleider bewaakt de logische volgorde, evenals de wijze waarop de 
deelnemers zich aan het gekozen onderwerp houden.  
Elke groep heeft een eigen sfeer door de coleur locale en de groepsgrootte die in sommige 
gevallen heel stabiel is maar soms ook sterker op en neer beweegt in de tijd.  
Elke gespreksleider is een uniek individu die een eigen invulling geeft aan die rol, mede 
afhankelijk van wat een groep nodig heeft. De heldere gespreksregels en ontspannen tolerante 
sfeer binnen en tussen de Buitenveldertgroepen bieden de ruimte voor deze natuurlijke en 
gezonde variëteit.  
De gespreksregels garanderen anonimiteit, gelijkwaardigheid, veiligheid, rust en een ordelijk 
verloop van de bijeenkomsten. 
 
De Buitenveldertgroepen staan open voor iedereen die last ondervindt of ondervond van 
controleverlies en/of dwangmatigheid. Dat kan afhankelijkheid van middelen zijn, maar ook 
dwangmatig gedrag of steeds terugkerende dwingende gedachten. Dat is dus veel breder dan 
wat in de volksmond ‘verslaving’ wordt genoemd. Mensen die zich een burn-out werken door 
veel innerlijke/externe druk zijn óók de controle kwijt. Mensen die kampen met een depressie 
door stress of voortdurend terugkerende negatieve gedachten hebben óók te maken met 
controleverlies: over hun stemmingen. Mensen die kampen met overmatig eten of overmatige 
controle over hun eten hebben óók te maken met controleverlies of juist overmatige controle. 
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Zij die traumatische ervaringen onvrijwillig bewust of onbewust verdrukken of verdoven met 
middelen of gedrag hebben óók te maken met een dwangmatige manier van leven.  
Mensen die sociale fobie hebben en hun grenzen proberen te verleggen met middelengebruik 
om zich op die manier ‘meer zelfverzekerd’ te voelen, lopen óók vast. Net zoals mensen die 
door het gebruik van middelen in isolement raken. Gebrek aan verbinding met zichzelf en/of 
anderen kan een sterke aanleiding voor én een sterke uiting van kwetsbaarheid zijn.  
Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat GGZ en verslavingszorg in meerdere regio’s 
steeds meer gaan samenwerken  - hoewel er nog veel te winnen valt op dat terrein.  
Door die samenwerking namelijk kunnen mensen die via de verslavingszorg binnen komen 
hopelijk eerder ontdekken wat er eventueel nog aan achterliggende psychische problematiek 
schuilt onder de verslaving. Omgekeerd kunnen mensen die via de GGZ in behandeling zijn 
hopelijk meer open staan voor de grote effecten van psychotrope middelen, controleverlies en 
dwangmatig denken en doen op hun psychische kwetsbaarheid. 
  
Onder ‘verslaving’ wordt over het algemeen verstaan het verlies van zelfcontrole, doordat 
psychotrope middelen of dwangmatig gedrag (zoals gokken, gamen, smartphonegebruik) je 
leven in bedwang hebben. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn in het leven van degene die 
dit treft, afgezien van de verslavende eigenschappen zelf van bepaalde stoffen en van zichzelf 
steeds herhalend gedrag. Door hulpverleners wordt er dan ook gelukkig steeds meer gekeken 
naar een combinatie van factoren, zoals gebruikelijk in het in Nederland in de verslavingszorg 
vrijwel overal gehanteerde en breed georiënteerde ‘bio-psycho-sociale behandelmodel’.  
Daarbij wordt gekeken naar zowel genetische aanleg, jeugdervaringen, psychische toestand, 
als huidige sociale omstandigheden.  
 
Maar welke oorzaak je ook ziet (of juist niet) bij jezelf voor de verslaving: feit is de directe 
ervaring van de eigen verslavingsgevoeligheid en als bezoeker van een Buitenveldertgroep 
vindt je daar aansluiting, door de erkenning door de andere aanwezigen van die gevoeligheid 
voor dwangmatigheid en controleverlies, en door de herkenning van bepaalde gedachten- en 
gevoels- en gedragspatronen van jezelf bij de anderen.  
Door je daarover in alle rust en veiligheid te kunnen uiten en naar anderen te luisteren, ontlaad 
je spanningen en hoor je ook de oplossingen die gevonden worden om uit de vernietigende 
klauwen van de verslaving te blijven. Zo kun je werken aan herstel, de opbouw van een ander 
leven. Een leven waarin je in vrijheid jezelf kunt gaan ontwikkelen mét je gevoeligheid en een 
eigen leven kunt gaan leiden, in plaats van te blijven lijden onder de druk en het juk van 
verslaving. Groei naar zelfregie (Wat wil ik?), eigen kracht (Wat kan ik?), zelfredzaamheid 
(Wat doe ik zelf?) en participatie (Wat kan ik doen in de samenleving?) is een complex 
proces, dat niet zelden veel tijd en geduld vraagt. Voor dat proces krijgen bezoekers van de 
Buitenveldertgroep alle ruimte, zo lang als zij dat zelf nodig hebben en achten.   
Onze manier van werken aan je herstel, ‘zelfhelp’ genaamd, werkt goed voor veel mensen; 
het is een effectieve methode die al 38 jaar wordt toegepast in Buitenveldertgroepen in een 
groot deel van Nederland. De groepen zijn vernoemd naar de eerste ‘Buitenveldertgroep’ die 
in de Amsterdamse wijk Buitenveldert in januari 1982 voor het eerst bijeen kwam.  
De sfeer is ongedwongen – iets waar velen behoefte aan hebben, zeker wanneer je last hebt 
van dwangmatigheid.  
Bij een terugval krijg je geen kritiek: uit eigen ervaring weten de aanwezigen in deze groep 
lotgenoten hoe moeilijk het is om te stoppen met gebruik wanneer de verslaving je in de greep 
heeft, maar vooral ook hoe moeilijk het is gestopt te blijven, en je levensstijl grondig te 
wijzigen. Daarom ondervindt je ook, júist in zo’n situatie steun van zo’n groep. Wanneer je 
steeds meer over jezelf vertelt in de groep, zorgt dat niet alleen voor het ontladen en 
voorkomen van spanningen, maar leer je ook meer zelfreflectie toe te passen, waardoor je 
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bewuster keuzes kunt gaan maken die beter voor je zijn, waar je gelukkiger van wordt. 
Keuzes die je leven in rustiger vaarwater brengen, waardoor je actiever en effectiever kunt 
gaan leven, terwijl je wel goed in balans blijft, op een manier die bij jou past: ieder individu is 
anders.  
Omdat alle bezoekers aan de beurt komen om hun zegje te doen over het onderwerp dat die 
avond door iemand uit de groep is ingebracht, leer je ook heel erg goed luisteren en uit de 
verhalen van anderen te halen wat jij nodig hebt en kunt gebruiken op dat moment. Voor veel 
mensen die de Buitenveldertgroepen bezoeken in heel Nederland werkt het groepsgesprek dus 
als opluchting en bezinning. Zelfhelp is een voor de deelnemers gratis en laagdrempelig 
middel om lichamelijke, psychologische en psychiatrische hulp aan te vullen of te vervangen.  
De organisatorische kosten zijn relatief laag doordat elke groep een geheel zelfgeorganiseerde 
vrijwilligersgroep is die werkt met vrijwilligers op basis van onze heldere gespreksregels en 
omgangsregels voor de bezoekers.  
Stichting Zelfhelp Nederland ter bevordering van de Buitenveldertgroepen is ook een geheel 
zelfgeorganiseerde vrijwilligersorganisatie, met een bestuur en dagelijks bestuur samengesteld 
uit bezoekers van de Buitenveldertgroepen.  
Bezoekers kunnen zowel door alleen deelname aan de groepsgesprekken als door een bijdrage 
aan vrijwilligerswerk in deze organisatie en daaruit voortvloeiende activiteiten hun stappen op 
de participatieladder zetten. Vanuit een vaak zeer geïsoleerde uitzichtloze situatie, zet men in 
de groep behoedzame stapjes in het (her)vinden van het gevoel van eigenwaarde en eigen 
kracht op de participatieladder: 
►Trede 1: Vaak vanuit isolement lef, moed en kracht ontwikkelen om op eigen initiatief een 
Buitenveldertgroep te bezoeken, soms het eerste en enige contact naast/na de hulpverlening. 
►Trede 2: Het aangaan en ontwikkelen van sociale contacten buiten de deur – wat alleen 
mogelijk is door nuchterheid en realiteitszin in contacten met anderen, en van basale sociale 
vaardigheden, zoals het zichzelf leren uitspreken en het luisteren naar anderen, maar ook het 
zonder middelengebruik leren omgaan met mensen in de groep of tijdens groepsuitjes. 
►Trede 3,4: Behalve het deelnemen aan het gestructureerd georganiseerde groepsgesprek, 
kan men op den duur ook de rol van gespreksleider invulling geven of voorlichtingen over 
zelfhelp geven aan cliënten/medewerkers van de verslavingszorg. Mensen kunnen meelopen 
met ervaren gespreksleiders en voorlichters, en naar behoefte organiseren we intervisies, 
trainingen of geeft het DB individuele begeleiding en ondersteuning. Ook kan men bestuurslid 
worden om zo tijdens vergaderingen een groep te vertegenwoordigen mee te denken over de 
ontwikkelingen binnen en rondom de groepen en de landelijke Stichting Zelfhelp Nederland, 
of daar zelf deel van uit te gaan maken. Bezoekers worden zoveel al mogelijk, gewenst en 
gepast gestimuleerd deel te nemen aan dergelijke georganiseerde activiteiten.  
Verder kan men een bijdrage leveren aan de website, de telefonische hulpdienst, periodiek, en 
aan presentaties/gastlessen/workshops op scholen en Hogescholen.  
Maar ook aan (vrijwilligers)activiteiten buiten het terrein van verslaving: bezoekers van de 
groepen die wat verder in herstel zijn doen vaak vele verschillende vormen vrijwilligerswerk. 
Bezoekers stimuleren elkaar om, indien dat fysiek en mentaal mogelijk is, op zoek te gaan 
naar vrijwilligerswerk en/of betaald werk, waar nodig eerst met ondersteuning, en, daarna 
indien mogelijk, naar regulier betaald werk. Contacten in de groep worden op die manier vaak 
ook benut als vorm van netwerken.  
Al deze activiteiten dragen bij aan het doorbreken van de gevangenis van de verslaving, de 
dwangmatige vicieuze cirkel van dwangmatig en (zelf)destructief gedrag. Door je te uiten in 
de groepsgesprekken voorkom je spanningsopbouw en is er dus geen gebruik of dwangmatig 
gedrag meer nodig om die spanning te ontladen op een ongezonde manier, en geen roes om te 
vluchten. Door andere, nieuwe dingen te gaan doen, kom je op een ander spoor in je leven.  
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En dat is hard nodig, want de kracht van de vicieuze cirkel van de verslaving is, door de 
werking van de middelen, en/of door de duur van gebruik van de middelen of het krampachtig 
vasthouden aan en vluchten in verslaving en dwangmatig gedrag ENORM.  
Dat weet echter alleen een verslaafde uit éigen ervaring; daarom kan lotgenotencontact ook zo 
enorm behulpzaam zijn: iedereen in de groep weet uit eigen ervaring waarover je praat: over 
de dwang, de wanhoop, de chaos in je hoofd. Er is een minstens even grote inspanning voor 
nodig om aan deze vicieuze cirkel te ontsnappen.  
De sleutel daarbij is het voorkomen van spanningsopbouw wat betekent dat je héél goed jezelf 
moet leren kennen, zelfzorg altijd als prioriteit te hebben en dus ook goed voor jezelf te leren 
opkomen. Precies dat is wat een bezoeker in een Buitenveldertgroep kan doen en leren. Want 
in deze groepen stellen we ons vragen als: “Wanneer en waardoor bouw je spanningen op die 
kunnen leiden tot gebruik of dwangmatig gedrag? Wat is voor jou een geschikte levenswijze 
om opbouw van spanningen te voorkomen? Wat is de huidige kwaliteit van jouw leven in alle 
facetten: voeding, verzorging van lichaam en geest, slaap, dag/nachtritme, dag-invulling, mate 
van en het type van contacten met anderen, zingeving, gezonde genotbeleving, balans tussen 
inspanning en ontspanning?”  
Natuurlijk is er niet altijd voor alles een oplossing of helpende situatie, maar dan kan het besef 
daarvan én uitspreken van die ervaring helpen. Al deze onderwerpen worden besproken in de 
groepsgesprekken, waardoor de aanwezigen een beter zicht kunnen ontwikkelen op zichzelf 
en op anderen, en op het eigen leven en het leven in bredere zin. Dat is nodig om blijvend aan 
de vicieuze verslavingscirkel te ontsnappen, en de ‘verandercirkel’ met succes te doorlopen, 
en achter zich te laten.  
 
Bij fundamentele veranderingen wordt namelijk het volgende proces doorlopen:  
 
1.Voorbeschouwing (Bijvoorbeeld: ‘Ik drink, nou en?’) 
2.Overpeinzing (‘Ik drink best veel, ook als ik het niet wil, en ik kan niet stoppen’) 
3.Besluitvorming (‘Ik wil/moet stoppen met dat gezuip!’) 
4.Voorbereiding (‘Hoe doe ik dat? Huisarts? Verslavingszorg? Zelfhelp? Van alles wat?’) 
5.Actie (Hulp zoeken, hulp aanvaarden en daadwerkelijk stoppen en gestopt blijven) 
6.Nieuw gedrag (verder herstel, ontwikkeling van een nieuwe manier van leven) 
 
Alleen wanneer dit herstel blijvend is en gevolgd wordt door verdere ontwikkeling is er kans 
op een daadwerkelijke blijvende uitgang uit een verslaving. Door in een Buitenveldertgroep 
langere tijd te werken aan spanningsverlaging, het leren herkennen, erkennen en hanteren van 
spanningen, en aan herstel en verdere ontwikkeling, vergroten de bezoekers hun kansen om de 
verslavingsperiode definitief achter zich te laten, IN het besef van verslavingsgevoeligheid. 
Dat gebeurt in een Buitenveldertgroep door: 
 
 ●Leren uitspreken en luisteren in de veiligheid van anonimiteit en lotgenotencontact.  
●Wederzijdse herkenning en erkenning zonder professionele begeleiding.  
●Zelforganiserende lotgenotengroepen voor mensen met een verslavingsprobleem, waarin de 
nadruk helemaal ligt op zelfregie, zelfredzaamheid, eigen kracht, ondersteuning in eigen kring 
en netwerkversterking.  
●Laagdrempeligheid, (vroeg)signalering, (terugval)preventie. 
●Stimuleren van lotgenoten tot het (vroegtijdiger) aangaan van een behandeling in de zorg.  
●Onbeperkte nazorg en terugvalpreventie zonder kosten of andere drempels.  
●Stimuleren van snellere (hernieuwde) behandeling in geval van terugval.  
●Dagbesteding, resocialiseren, reactiveren, delen van informatie over (vrijwilligers)werk. 
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Een andere manier om het proces van herstel van een verslaving te beschrijven is deze: 
 

1. Beheersd door verslaving 
valkuilen en patronen: machteloos, eenzaam, afhankelijk 

2. Strijd tegen verslaving 
bouwen en relaties: doorbreken, veranderen, veiligheid, vaardigheden 

3. Leven met de verslaving  
vertrouwen en verantwoordelijkheid: controle, ontwikkelen, erkennen van 
kwetsbaarheid 

4. Leven voorbij de verslaving  
perspectief en autonomie: doelen stellen, mogelijkheden en beperkingen, zingeving. 

 
Dit is vergelijkbaar met de globale beschrijving van herstel vanuit het cliëntenperspectief 
binnen de cliëntenbeweging binnen de GGZ, naar Cheryl Gagne: “Herstel als proces”:  
 
►Fase 1: Overweldigd door de beperking  
►Fase 2: Vechten met de beperking 
►Fase 3: Leven met de beperking  
►Fase 4: Leven voorbij de beperking 
 
Een bezoeker van een Buitenveldertgroep beschreef herstel en de ontwikkeling en inzet van 
de eigen ervaring zo:  
 
“Herstel betekent voor mij: 
• steeds toenemend zelfinzicht 
• bevrijding van stigma en zelfstigma 
• leven ondanks, met, en los van een pijnlijk verleden 
• een steeds dieper besef van de rijkdom van mijn ervaringen en mijn gevoeligheid 
• mijn gevoeligheid en kwetsbaarheid benutten als empathie, compassie en zelfcompassie 
• naast mijn kwetsbaarheden ook mijn krachten, talenten en mogelijkheden kunnen en durven           
  gaan zien. 
Inzet van mijn eigen ervaring betekent voor mij dat ik hetgeen mij is overkomen ga zien en 
ervaren als een bron van levenswijsheid, het gebruiken van mijn eigen ervaringen om anderen 
beter te begrijpen en op basis van mijn ervaringen en die van anderen een echt luisterend oor 
te ontwikkelen.” 
 
Alle Buitenveldertgroepen werken op basis van onze gespreksregels over het verloop van het 
groepsgesprek, en duidelijke praktische afspraken voor bezoekers.  
Zo worden gelijkwaardigheid, anonimiteit, veiligheid en rust gewaarborgd om aan herstel te 
werken. Op de volgende pagina de nieuwste versie van die gespreksregels, zoals vastgesteld 
in onderling overleg tussen alle Buitenveldergroepen:  
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                           Gespreksregels van de Buitenveldertgroepen 
 
Deelnemers aan de groep zijn ‘lotgenoten’, geen buitenstaanders, relaties of deskundigen. 
Niemand hoeft zich aan of af te melden, en er is geen registratie: je kunt anoniem blijven. 
Gespreksleider is één van de deelnemers. Deze leest de volgende gespreksregels voor: 
 
We zijn hier in een groep mensen die zelf een oplossing zoeken voor hun afhankelijkheid of 
dwangmatigheid. We zoeken naar onze eigen manier om in vrijheid verder te leven.  
 
Straks zoeken we een onderwerp waarover wij vandaag gaan praten.  
Het kan soms even duren, maar op een gegeven moment komt iemand met een vraag, ervaring 
of probleem. Met elkaar kiezen we dan het onderwerp voor het groepsgesprek en kijken wie 
er wil beginnen. Als deze klaar is, komt de volgende, en zo volgt de hele groep.   
 
We onderbreken elkaar niet. 
Je mag eventueel afwijken van het onderwerp als je daar behoefte aan hebt. 
 
We praten uit onszelf, en over onszelf, zonder advies, discussie of kritiek. 
We behandelen elkaar met respect. 
 
Ook als de verslaving afgelopen periode sterker was dan jij, ben je van harte welkom om 
verder te werken aan je herstel. Een uitglijder, terugval of opleving van oude gewoonten 
veroordelen we niet. We gaan er wel van uit dat je de groep respecteert. 
Als je onder invloed bent, kom dan die dag niet naar het groepsgesprek.  
Als je niet onder invloed bent, maar nog wel uit balans, luister dan deze keer. 
Overigens is niemand verplicht te praten. Als je liever luistert, kan dat. Dan denken we niet 
automatisch dat je aan je verslaving hebt toegegeven. 
  
We kennen elkaar alleen bij de voornaam. 
Wat hier gezegd wordt blijft onder ons:  
we moeten kunnen rekenen op veiligheid binnen de groep.  
We komen op tijd, en verstoren de groep niet. 
Tot slot kan degene die het onderwerp heeft ingebracht nog wat zeggen.  
Daarna is de bijeenkomst afgelopen.  
 
We hebben ook nog wat praktische regels: 
● Vraag eventuele contactgegevens van iemand direct aan die persoon zelf, niet via een ander. 
● Na afloop van het gesprek doet iedereen die dat wil wat geld in de pot van de groep. Dat is 
een bijdrage aan koffie, huur, en eventuele groepsactiviteiten als de groep dat wil.  
Er is geen vast bedrag, ieder betaalt naar eigen inzicht.   
● We zetten alle apparaten uit, zodat we in alle rust kunnen spreken en luisteren.  
● We spreken in de richting van de hele groep of van de gespreksleider, zodat degene die het 
onderwerp heeft ingebracht zich niet ongemakkelijk hoeft te voelen.  
● Mededelingen aangaande de groep worden gedaan voordat het groepsgesprek begint. 
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Historie 
 
Op 7 januari 1982 was de eerste bijeenkomst van de eerste “Buitenveldertgroep” in de wijk 
Buitenveldert in Amsterdam. 
Iedereen die worstelde met welke verslaving dan ook, of het herstel daarvan, was  welkom.  
Dat was uniek in een tijd dat zelfhulpgroepen strikt werden ingedeeld naar gebruikt middel of 
soort dwangmatig gedrag. Overtuiging van de aanwezigen was dat er meer overeenkomsten 
dan verschillen zijn tussen verslavingen en dat mensen met een verslavingsgevoeligheid vaak 
de neiging vertonen van middel of vorm van dwangmatig gedrag te wisselen zodat zij alsnog 
gevangen blijven in verslaving en verslavingsgedrag. Het groepsgesprek verliep op basis van 
heldere gespreksregels die ervoor zorgen dat er voor iedereen voldoende veiligheid en rust 
was het eigen te verhaal te vertellen. Tegelijkertijd was er door die gespreksregels ruimte om 
in alle rust naar de ervaringen van anderen te luisteren. In plaats van een onderwerp uit een 
vaststaande tekst werd de deelnemers gevraagd zélf een voor hen op dat moment actueel 
onderwerp in te brengen, waarover de groep ging praten. Het werd als volgt beschreven in een 
toelichting op de gespreksregels (destijds Tafelmanieren genoemd): “Er was de behoefte aan 
een wekelijkse ontmoeting met lotgenoten om het eigen verslavingsprobleem de baas te 
worden en blijven - en tegelijkertijd vrij te willen blijven van door anderen bedachte en 
vastgelegde uitgangspatronen.  
Ook in de groep blijft iedereen verantwoordelijk voor het eigen herstel; de groep is een kader 
– je bent zelf de chauffeur.” De nadruk werd dus meteen gelegd op zelfregie, zelfredzaamheid 
en eigen kracht. Het ging om de ontwikkeling van een eigen levensstijl, vrij van verslaving, in 
plaats van een extern gemaakt stappenplan of een door anderen geschreven leefprogramma. 
Dat beroep op eigen regie in herstel was toen nog zeer vooruitstrevend. Inmiddels zijn termen 
als zelfregie, zelfredzaamheid, eigen kracht gebruikelijk en zijn er meer Buitenveldertgroepen 
in meer plaatsen in Nederland. Toen er destijds na enige tijd op verschillende plaatsen in het 
land steeds meer belangstelling begon te ontstaan voor deze werkwijze werd 17 januari 1984 
de “Stichting Zelfhelp Nederland ter bevordering van de Buitenveldertgroepen” opgericht om 
op die manier de belangen van de in diverse plaatsen opgerichte Buitenveldertgroepen te 
behartigen. Inmiddels spelen de Buitenveldertgroepen, ook zelfhelpgroepen genoemd, al 38 
jaar voor de bezoekers een vaak grote rol bij hun herstel, de ontwikkeling van eigen kracht, 
zelfregie, zelfredzaamheid en verdere ontwikkeling. Een rol die de groep soms jarenlang blijft 
spelen. Iedereen gaat geheel op eigen initiatief naar deze groep: het is elke week weer een stap 
die je zelf moet zetten. Dat is een uitermate belangrijk aspect van de ontwikkeling van eigen 
regie en eigen kracht. In elke zelfhelpgroep heerst gelijkwaardigheid en wederkerigheid 
tussen de bezoekers; enkel lotgenoten. Door de herkenbaarheid van de problematiek kan een 
gevoel van eigenwaarde worden opgebouwd. Door te leren zich uit te drukken komen alle 
aspecten van verslavingsgevoeligheid, verslaving en de achterliggende levensproblemen 
steeds duidelijker in beeld en kan het herstel zich verstevigen en versterken. Zowel bij degene 
die zich op dat moment uitspreekt, als bij de luisterende lotgenoten, de andere ‘peer 
educators’. In een groep met mensen die vaak heftig verstrikt zijn geraakt in dwangmatigheid 
en keihard (hebben) moeten vechten voor herstel is een enorme schat aan informatie aanwezig 
door alle besproken ervaringen van voor, tijdens en na de verslavingsperiode en over hoe men 
het eigen herstel aanpakt. Vrijwel zonder uitzondering zijn de groepsgesprekken dan ook zeer 
diepgaand en leerzaam. Feitelijk is zo’n bijeenkomst hard werken en verwerken – vandaar de 
oorspronkelijke benaming “Buitenveldert Werkgroepen”.  
Mensen die worstelen met allerlei vormen van dwanggedrag of -gedachten zijn welkom want 
er is veel overlap tussen verslaving, verslavingsgevoeligheid, verslavingsgedrag en andere 
psychische en psychiatrische problematiek. 
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Missie 
 
De missie van elke Buitenveldertgroep, en daarmee ook van de Stichting Zelfhelp Nederland, 
is het scheppen van ruimte voor lotgenoten om gezamenlijk in groepsgesprekken volgens 
heldere gespreksregels te werken aan het eigen herstel.  
Zo streeft elke Buitenveldertgroep in de eigen omgeving naar een optimale bijdrage aan het 
bevorderen van de ontwikkeling van eigen kracht, zelfregie, zelfredzaamheid, zelfontplooiing 
en doorgaande persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van de bezoekers. 
Daarnaast bieden de Buitenveldertgroepen door middel hun samenwerkingsverband Stichting 
Zelfhelp Nederland (SZN) mogelijkheden tot vrijwilligerswerk zoals gespreksleider en/of 
contactpersoon van een groep, voorlichtingen over zelfhelp aan cliënten en/of medewerkers 
van verslavingszorg/GGZ, presentaties, gastlessen, website, telefonische hulpdienst, et cetera. 
Het samenwerkingsverband Stichting Zelfhelp Nederland stimuleert en ondersteunt deze door 
lotgenoten zelfgeorganiseerde initiatieven, en organiseert en coördineert daar waar nodig de 
activiteiten op landelijk niveau. Zelfhelp moet wat ons betreft ‘normaal’ worden. Dat werkt 
ook destigmatiserend, maakt verslavingsgevoeligheid minder tot een taboe en meer tot iets 
waar je mee kunt leren leven zonder je ervoor te hoeven schamen.  
Is het een schande om gevoelig te zijn, om niet tegen een gif als alcohol te kunnen?  
Wanneer je binnen komt bij je huisarts, een buurthuis, gemeentehuis, sociaal café of bij een 
andere sleutelfiguur of ontmoetingsplaats, moet de informatie wat ons betreft steeds meer 
beschikbaar worden, zowel door onze flyer/folder of doordat je op de mogelijkheden gewezen 
wordt. Ook digitaal zijn we aanwezig: op onze site en in social media. De samenwerking met 
verslavingszorg verloopt uitstekend, waardoor de naamsbekendheid van de zelfhelp ook daar 
toeneemt. En daaraan willen we blijven werken, om mensen met een verslavingsgevoeligheid 
de ruimte te geven tot ontwikkeling te komen. 
 

Visie 
 
Elk mens, ook die met een verslavingservaring, verslavingsgevoeligheid of gevoeligheid voor 
ander dwangmatig gedrag heeft behoefte aan persoonlijke groei en ontwikkeling, aan nieuwe 
ervaringen die het leven verrijken. Elk mens is uniek en verrijkt met zijn eigenheid onze 
samenleving. Het gaat ons er om dat je in het groepsgesprek de ruimte krijgt te onderzoeken 
wie jij bent, wat jij nodig hebt, wat jij kunt. Ken jezelf! 
Zelfhelp betekent: actief jezelf helpen met gebruikmaking van de zelfhelpgroep. Zodat je een 
leven in vrijheid bereikt, langs je eigen weg. Zoek in jezelf naar je eigen antwoorden. 
Herstellen doe je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen. 
 
Onze werkwijze past heel goed in de seculiere Nederlandse samenleving en in het huidige 
maatschappelijk klimaat waarin een toenemend beroep wordt gedaan op zelfgeorganiseerde 
groepen. We willen dan ook de naamsbekendheid van zelfhelp uitbreiden, zodat meer mensen 
de keuze voor een Buitenveldertgroep kunnen maken wanneer zij dat willen. Daartoe willen 
we ook degenen ondersteunen die een Buitenveldertgroep gaan opstarten.  
Doel is op deze manier op de lange duur een netwerk van zelfhelpgroepen in heel Nederland 
te bewerkstelligen. Zodat iedereen die dat wil een Buitenveldertgroep kan bezoeken. 
 
De Buitenveldertmethode is heuristisch, zoekend. Heuristiek is de kunst van het vinden. 
Heuristieken zijn informele, intuïtieve en specifieke oplossingsstrategieën, die mensen 
ontwikkelen om bepaalde problemen aan te pakken. Door die strategieën met elkaar te delen 
wordt de aanpak zowel breder, als beter gefundeerd.  
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Voorbeelden van dergelijke strategieën zijn: 
• Constructie: focussen op een bepaald probleem en daardoor probleemgericht zoeken. 
• Verificatie en falsificatie: theorie en praktijk in wisselwerking laten treden zodat je leert niet 
te verzanden in een eigen gedachtewereld, in een mooie theorie die geen grond vindt in de 
realiteit. Door goed te luisteren naar de dagelijkse ervaring en praktijk van anderen en die te 
vergelijken met de eigen ervaring kun je ontdekken of iets voor jou echt werkt of niet.  
• Inductie: het specifieke verhaal van jezelf of anderen tillen naar een meer algemeen begrip.  
• Deductie: het algemene verhaal van een individu of groep weten vertalen naar jouw eigen 
specifieke situatie. 
• Analogie: de algemene ervaring aangaande verslaving, verslavingsgevoeligheid en herstel 
van mensen in de groep herkennen als je eigen algemene ervaring op dat terrein. Wat lastig 
kan zijn omdat men in de verslaving vaak onbeperkte ‘vrijheid’ zocht, en zichzelf vaak als 
onbegrensd uitzonderlijk of zonderling (in welk opzicht dan ook) ging ervaren. 
 
Door de gespreksregels staat de bezoeker van de groep voortdurend open voor zowel de eigen 
oplossing, als voor die van anderen, en kan zo tot een redelijk vergelijk komen.  
Op die manier kan men elkaar als lotgenoten inspireren en ondersteunen zonder elkaar een 
bepaald herstelpad op te dringen.  
Ieder kan zo tot zijn of haar eigen “Eureka!” komen.  
Zelfontdekking is iets wat je alleen zelf kunt doen. 
 
Buitenveldertgroepen hebben een levensbeschouwelijk neutrale grondslag die aansluit bij de 
geseculariseerde aard van de Nederlandse samenleving. Alle levensvisies zijn welkom. 
De groepsgesprekken richten zich op de vraag: “Hoe verjaag ik verslaving uit mijn leven? 
Hoe leef ik met mijn neiging tot dwangmatigheid, mijn persoonlijke gevoeligheid?”. 
We verspillen geen energie aan het elkaar overtuigen van één ‘juiste’ manier om dat te doen. 
Ieder mens heeft een eigen weg naar en door de verslavingsperiode, en een eigen herstelweg. 
 
We werken op de basis van onze gespreksregels die we als Buitenveldertgroepen met elkaar 
afspreken op basis van unanieme consensus. Dit betekent dat mensen met alle verslavingen en 
alle levensovertuigingen en levensvisies in alle Buitenveldertgroepen welkom zijn. En dat de 
bezoekers zelf zoeken naar hun eigen unieke manier om in vrijheid verder te leven, verlost 
van verslaving en in balans met hun verslavingsgevoeligheid. 
 
De basis van al onze werkzaamheden kunnen we gerust het ‘sociaal kapitaal’ noemen: onze 
gemeenschappelijke activiteiten, de onderlinge sociale steun binnen en tussen de groepen, de 
participatie van alle bezoekers, de kwaliteit van de contacten, het netwerken in een omgeving 
van gedeelde normen en vertrouwen, de inzet voor het geheel, en de indirecte wederkerigheid 
zijn de elementen die de voedingsbodem vormen voor het functioneren van de groepen en het 
herstel van bezoekers. Dat sociaal kapitaal kan mensen bescherming bieden tegen (negatieve 
gevolgen van) uitglijders, terugvallen, of ‘oplevingen van de ziekte verslaving’, en blijvend 
verdergaand verval in de verslaving. De geldelijke kosten zijn echter relatief zeer gering; waar 
opname in de zorg vele honderden euro’s per dag kost, en begeleiding van dagbesteding van 
groepen vanaf tien personen vanaf €100 per uur kost, terwijl de kosten van combinaties van 
verschillend vormen van hulpverlening zoals: schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, 
medische behandelingen van gezondheidsproblematiek voortkomend uit de verslaving, en van 
bestrijding van eventuele overlast, huiselijk geweld en justitiële maatregelen, astronomische 
proporties kunnen aannemen, kunnen de vrijwilligers van de Buitenveldertgroepen zowel alle 
groepen als alle activiteiten daaromheen organiseren tegen zeer lage kosten.   
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‘Verslaving’ is voor velen nog altijd een zwaar (zelf)stigmatiserend begrip, in plaats van een 
(tijdelijke) aandoening, een psychische ziekteverschijnsel, een levensprobleem.  
In de praktijk is het: vastlopen in het leven, gevangen raken in een fuik van dwangmatigheid 
en controleverlies, waardoor je van alles doet wat je niet wilt doen en niet meer toe komt aan 
wat je wilt doen (als je überhaupt nog weet wat je wilt doen in die fase).  
De enige oplossing is onderzoeken wat er met je aan de hand is, jezelf héél goed leren kennen, 
de onderliggende factoren te aanschouwen.  
Zo wordt het herstel een kans om een heel ander leven op te bouwen. 
 
Andere termen voor ‘verslaving’ die door bezoekers van onze groepen worden gebruikt zijn: 
‘éven niets’, afleiding van lastige en pijnlijke situaties zoeken, stress ontladen, saaiheid 
bestrijden, rust/roes zoeken, ongezonde beloning zoeken, spanningen afreageren, ongezonde 
ontspanning zoeken, verkeerd slaapmiddel toepassen, pijnvermijding, overdrijving, ziekte, 
zelfmedicatie, allergie, vastlopen, overgevoeligheid, je weg kwijt zijn.  
Jezelf bevrijden van de chaos, de angst, de (zelf)destructie en de gevangenschap veroorzaakt 
door controleverlies en dwangmatigheid kan in een Buitenveldertgroep.  
Met als doel: bevrijding van een dwangmatige manier van leven en leren leven met jouw 
specifieke gevoeligheid en karakter, jouw persoonlijke kwetsbaarheid en kracht. 
 

Kernwaarden 
 
● Werken aan herstel van controleverlies, dwangmatigheid, verslaving 
● Alert blijven op het risico van een opleving van de kwetsbaarheid 
● Op een gezonde manier leren leven met een grote gevoeligheid voor dwangmatigheid 
● Tolerantie en vrijheid van visie 
● Erkenning en herkenning van de eigen problematiek op basis van gelijkwaardigheid 
● Rust en ruimte door heldere gespreksregels 
● Gedachten en gevoelens leren uitspreken 
● Luisteren naar jezelf en anderen 
● Spanningsopbouw voorkomen of verlagen door je uit te spreken in de groep 
● Vermogen tot zelfreflectie en reflectie ontwikkelen 
● Eigenwaarde (her)vinden 
● Eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid, en autonomie (her)ontwikkelen 
● Zichzelf in alle vrijheid verder ontwikkelen in het leven, ieder op zijn/haar eigen manier 
● Vanuit de noodzakelijke basis van gezonde zelfzorg het vermogen tot participatie 
ontwikkelen en concretiseren binnen de groep, de Stichting Zelfhelp Nederland, ander 
vrijwilligerswerk en/of betaald werk. 
 
 

Doelstellingen 
 
Een Buitenveldertgroep biedt haar bezoekers zonder voorafgaande indicatie, wachtlijst of 
intake een laagdrempelige ontmoetingsplek en herstelwerkplek waar men op eigen initiatief 
zolang men er behoefte aan heeft kan werken aan herstel. En mensen die met verslavingszorg 
en/of psychiatrie en/of psycholoog en/of andere hulpverlening in aanraking zijn (geweest) 
hebben vaak sterke behoefte om sociale contacten in eerste instantie weer op te bouwen in de 
veilige en herkenbare omgeving van een lotgenotengroep.  
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Uit eigen kracht putten vóórdat hulpverleners en andere ‘buitenstaanders’ (weer) de regie over 
(moeten) nemen is het uitgangspunt van de Buitenveldertgroep. Maar ook: op tijd hulp vragen 
wanneer dat nodig is, om meer (ook maatschappelijke) schade te voorkomen.  
Mensen met beperkingen moeten soms ook eigen barrières overwinnen om deel te nemen aan 
activiteiten: het groepsgesprek volgens de Buitenveldertmethode, waarin gedacht wordt 
vanuit en gesproken over eigen kracht en eigen mogelijkheden, helpt daarbij. 
 
Doelstellingen van een zelfhelpgroep zijn: 
 
● Groei naar eigen regie: Wat wil ik? 
● Groei van eigen kracht: Wat kan ik? 
● Groei naar zelfredzaamheid: Wat doe ik zelf? 
● Groei naar participatie: Wat kan ik doen voor anderen in de samenleving? 
 
Dit beoogde doel hoopt zij te bereiken door mensen in de groepen te helpen werken aan:  
 
● Herstel van controleverlies, dwangmatigheid, verslaving. 
● Alert blijven op het risico van een uitglijder of terugval, een opleving van de kwetsbaarheid. 
● Op een gezonde manier leren leven met grote gevoeligheid voor bepaald gebruik/gedrag. 
● Zichzelf in alle vrijheid verder ontwikkelen in het leven, ieder op zijn/haar eigen manier. 
 
De Buitenveldertgroepen zijn voor veel mensen het ideale platform hiervoor door: 
 
● De erkenning en herkenning van de eigen problematiek op basis van gelijkwaardigheid, 
wederkerigheid, tolerantie en vrijheid van visie, zonder stigma, zelfstigma en taboe. 
● De rust en ruimte, die door de heldere gespreksregels wordt gecreëerd, te leren benutten om 
gevoelens en gedachten uit te spreken en goed te luisteren naar jezelf en anderen. 
● Spanningsopbouw te voorkomen of verlagen door je uit te spreken in de groep. 
● Op die manier het vermogen tot zelfreflectie en reflectie te ontwikkelen. 
● Een gevoel van eigenwaarde te (her)vinden met hulp van het lotgenotencontact. 
● Eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid, en autonomie te (her)ontwikkelen. 
● Vanuit de noodzakelijke basis van gezonde zelfzorg het vermogen tot participatie te 
ontwikkelen en te concretiseren binnen de groepen, ander vrijwilligerswerk of betaald werk. 
 
● Wat in de groep gezegd wordt, blijft ook in de groep; gelijkwaardigheid, vertrouwen en 
veiligheid is van belang voor het delen van ervaringen met elkaar. 
● Lotgenotencontact kan veel hoop en steun geven. 
Ons logo luidt niet voor niets: “De groep bestaat uit de mensen in de groep”. 
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Kerntaken 
 
Er zijn in Nederland meerdere Buitenveldertgroepen op verschillende locaties actief. De 
doelstellingen van de groepen wat betreft bezoekersaantallen en activiteiten worden vrijwel 
elk jaar opnieuw geheel behaald en vaak ook gebeurt er meer dan dat. 
Sommige groepen kunnen in sommige perioden nog wel meer bezoekers ontvangen maar 
andere groepen zitten vol, soms zo vol dat er gesplitst wordt in twee parallelle groepen. 
Wisselende bezoekersaantallen per periode van het jaar zijn altijd een bekend fenomeen in de 
meeste groepen. De naamsbekendheid van ‘de Buitenveldertgroep’ en ‘zelfhelp’ lijkt in alle 
regio’s gestaag toe te nemen maar blijft de aandacht houden: het kan altijd beter, ook al zijn 
wij een kleine organisatie. Volgens onze inschattingen bezoeken wekelijks 170-300 unieke 
individuen de groepen. Rekening houdend met het feit dat niet iedereen elke week de groep 
bezoekt en met de voortdurende doorstroming kunnen we uit gaan van vele honderden tot 
enkele duizenden unieke bezoekers per jaar. Gemeten naar het aantal bezoeken komen we dan 
op minimaal 8.800 tot mogelijk 20.000 bezoeken per jaar.  
De algemene doelstelling van Stichting Zelfhelp Nederland tevens handelend onder de naam 
“Buitenveldertgroepen” omvat het bevorderen van het welzijn van mensen die last hebben 
van dwangmatig gedrag c.q. verslaving, met name door het stimuleren van blijvend herstel en 
toenemende zelfredzaamheid door zelfhelpactiviteiten. 
SZN is een stichting zonder winstoogmerk en stelt zich als overkoepelend orgaan ten doel het 
opzetten en begeleiden van de Buitenveldertgroepen in Nederland en het bevorderen van de 
naamsbekendheid en toegankelijkheid van en deelname aan die groepen. 
 
De groepsgesprekken behoren tot de kerntaken van de Buitenveldertgroepen en de Stichting 
Zelfhelp Nederland want zij vormen de essentie van de activiteiten: 
• Het leren uiten en delen van gevoelens, gedachten, gedrag, zodat er geen spanningsopbouw 
plaats vindt, en het risico op recidive afneemt.  
• Het leren luisteren naar jezelf en anderen, om tot zelfontdekking en onderzoek van anderen 
en de buitenwereld te komen. 
• Het zoeken in de groep van een eigen oplossing voor het eigen verslavingsprobleem.  
• Herstellen van de verslavingsperiode, leren leven met verslavingsgevoeligheid, en het zelf 
ontdekken en ontwikkelen van een manier van leven waardoor je in balans blijft en groeit. 
 
Andere kerntaken zijn:  
•de voorlichtingen die in het hele land aan cliënten van de verslavingszorg gegeven worden  
•de trainingen/intervisies en/of persoonlijke coaching in het geven van die voorlichtingen 
•landelijke bestuursvergaderingen van alle Buitenveldertgroepen 
•sociale activiteiten die de groepen zelf organiseren 
•contacten met/presentaties voor medewerkers in de verslavingszorg, gemeenten, en andere 
maatschappelijk instellingen in het sociale domein 
•gastlessen en medewerking aan workshops op (Hoge)scholen 
•publiciteit door middel van website, Facebook, Twitter, YouTube (met 21.900 views: 6.938 
alcohol, 8.355 gokken, 2.464 gamen, 2.131 drugs, 1.962 roken), advertenties en artikelen in 
lokale bladen, folders, flyers en ander informatiemateriaal 
•noodvragen of vragen om informatie via gratis nummer 0800-0200598 (dag en nacht open) 
en dagelijks uitlezen en beantwoorden via vragenformulier of  info@zelfhelp.nl  
Op al die vlakken verlopen alle activiteiten elk jaar weer volgens plan dankzij de enthousiaste 
en trouwe inzet van onze vrijwilligers. 

 

mailto:info@zelfhelp.nl
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Herstel 
 
In de praktijk blijkt dat het voor mensen zonder verslavingservaring en –gevoeligheid of een 
andere psychische kwetsbaarheid begrijpelijkerwijs moeilijk tot totaal niet valt te bevatten hoe 
iemand zo volkomen kan vastlopen in het vernietigende gedrag voor zowel de persoon zelf als 
voor zijn/haar omgeving door misbruik van middelen en dwangmatigheid.  
Want voor degene die niet verslavingsgevoelig is en niet vatbaar voor dwangmatig gedrag 
geldt de eenvoudige regel: “gewoon stoppen”. 
Voor ongeveer 90% van de mensen klopt en werkt dat gelukkig ook. De rationele helderheid 
wordt bij hen niet volkomen overstemd door emoties en sterke reacties in het brein en/of door 
onderliggende gevoelens en/of levensproblematiek. In ieder geval niet in die mate dat men er 
kapot aan kan gaan, of gaat. Met de kanttekening dat ‘workaholics’ in onze samenleving vaak 
worden gewaardeerd om hun prestaties, ook al richten zij met hun gedrag niet zelden ook wel 
degelijk grote schade aan bij zichzelf (fysiek, mentaal en emotioneel) en hun omgeving. 
Dat herstel van verslaving, zoals dat plaatsvindt in behandeling en/of een Buitenveldertgroep, 
anders is dan herstel van de meeste fysieke aandoeningen vraagt daarom ook extra aandacht, 
zo leren de ervaringen van de bezoekers van onze groepen. Ter illustratie een quote van een 
bezoeker van een van de Buitenveldertgroepen: “Mijn omgeving vraagt me vaak waarom ik 
‘nog steeds’ de Buitenveldertgroep bezoek, maar ze vragen me nooit waarom ik ‘nog steeds’ 
op volleybal zit. Voor mij zijn beiden echter vormen van onderhoud van lichaam én geest. Ze 
zijn voor mij beiden belangrijk om in balans te blijven.” 
Herstel wordt algemeen gezien als: “beter worden, genezen, het verdwijnen van symptomen”. 
In GGZ/VZ-cliëntenbeweging betekent het echter: “weer baas over je eigen leven worden”. 
Herstel is een houding, een manier om de dagelijkse uitdagingen in ons leven aan te gaan. 
Het is een uniek individueel proces, met vallen en opstaan, snelle en trage successen en 
terugvallen. Ieder moet zélf ontdekken wat hem/haar helpt. 
Herstel in deze context is: 
- met een beperking (kwetsbaarheid, gevoeligheid) leren leven op je eigen manier 
- het benutten van de mogelijkheden die je wél hebt 
- het herwinnen (of voor het eerst opbouwen) van je eigenwaarde: “Ook ik mag er zijn!” 
- eigen regie (her)ontwikkelen 
- het vinden van nieuwe zin en betekenis in je leven 
- plezier (her)krijgen in het doen van dingen 
- zelfvertrouwen (her)ontwikkelen 
- verbinding aan gaan met mensen 
- mogen zijn wie jij bent 
 
Herstellen is: 
-een proces van vallen en opstaan 
-heel persoonlijk 
-een proces dat je zelf doet en doorstaat 
-jouw eigen weg 
-maar niet zonder hulp/steun 
-actieve acceptatie van je kwetsbaarheden 
-ontdekken wat je wel en niet kunt 
-onderzoeken dat je soms meer kunt dan je eerst denkt 
-je kwaliteiten ontdekken en leren gebruiken 
-leren door te doen 
-gebruik maken van beweging, creativiteit en humor 
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Maar voordat mensen actieve deelnemers worden van hun eigen herstelproces bevinden ze 
zich vaak eerst in een fase van grote apathie en onverschilligheid, en bij verslaving ook vaak 
van ontkenning, stoer doen, wegblazen, weglachen, grote weerstand, omdat de pijn, schaamte 
en schuldgevoelens van de verslaving en onderliggende gevoelens te groot lijken te zijn om 
aan te gaan. In die fase is opgeven (doorgaan met de verslaving of terugvallen) de oplossing, 
geen probleem. Om niets en niemand geven wordt dan als het meest veilig ervaren. Apathie, 
eenzelvigheid, afzondering, gebrek aan motivatie als overlevingsstrategie van de wanhopige 
mens, die alle hoop dreigt te verliezen. Aan die wanhoop kun je overlijden. Dan is het veiliger 
hulpeloos te worden, dan hopeloos te zijn. Gevaar is dat de behandelaren deze strategie soms 
niet herkennen en dan maar tot de conclusie komen “dat deze persoon te negatief is, teveel 
symptomen heeft, niet gemotiveerd is, en lui is”. En zo iemand afschrijven in hun wanhoop, 
na een aantal pogingen tot herstel. Lotgenoten weten uit eigen ervaring waarom iemand die 
houding kan aannemen. 
 
We moeten leren begrijpen dat:  

1.  Het heel riskant is opnieuw te gaan voelen als je zoveel pijn hebt ervaren,  opnieuw 
iets te willen als er zo vaak zoveel mis is gegaan. Het is logisch dat je een kwetsbaar 
hart probeert te beschermen. Het jezelf verzorgen en het dragen van nieuwe kleding is 
soms al een enorme uitdaging, omdat er de gedachte achter schuil gaat om toch weer 
deel van het leven te willen gaan uitmaken…. 

2. Het individu een held is, die heel veel heeft doorstaan, en dus misschien juist helemaal 
geen zwak, breekbaar, ziek mens is, maar een heel erg sterk, krachtig wezen. 

3. Het niet altijd mogelijk is te motiveren of veranderen, maar wel een menselijke, 
interactieve omgeving te creëren, waarin keuzes gemaakt kunnen worden op basis van 
de vraag: “Wat wil jij?” 

 
Rehabilitatie is wat hulpverleners doen om je herstel te bevorderen: praktische ondersteuning, 
aanleren van vaardigheden zodat je op eigen kracht verder kunt. Herstel is wat je zelf doet. 
Het is een zeer persoonlijk en individueel proces dat bij iedereen anders, en vaak ook grillig 
en onvoorspelbaar verloopt, en waarvoor iedereen andere dingen nodig heeft. 
Uitgaande van de persoon is herstel voor alle mensen met een ernstige psychische beperking 
en/of een verslaving een mogelijkheid om het leven opnieuw inhoud en richting te geven, op 
welk levensgebied dan ook. Ieder mens heeft het in zich om aan herstel te werken, op geheel 
eigen wijze en in een eigen tempo. Jezelf leren ervaren als een gezonde persoon die daarnaast 
een psychische handicap, onhandigheid, of eigenaardigheid heeft. Jouw eigen unieke waarde 
ontdekken. De eenzaamheid en het gevoel geen enkele waarde meer te hebben doorbreken. 
Op drift geraakt in een naamloze wereld zonder kompas of oriëntatiepunt leren praten over 
jezelf in plaats van de symptomen.  
Een lotgenoot, een andere ervaringsdeskundige kan je vertellen dat er wél een uitweg is: het 
overleven van de psychiatrische ziekte/aandoening/kwetsbaarheid/ervaring, de mogelijkheid 
van herstel, van het opbouwen van een nieuw leven. Je hoop, dromen en ambities (her)vinden. 
Hulpverleners zijn druk met observaties en bestrijding van de symptomen – maar JIJ lijdt. 
Mensen zijn echter bang voor leed, stilte, rouw – ook hulpverleners zijn dan bang, onhandig, 
en weten niet altijd wat ze moeten zeggen. De zielensmart raakt aan de kwetsbaarheid in elk 
mens – en dat beangstigt de anderen. Maar lotgenoten die het zélf uit eigen ervaring kennen, 
kunnen daar vaak anders/beter mee omgaan. Net zoals met de woede die de kwetsbare positie 
kan oproepen: waarom die beperkingen, waarom ik? 
Hoe kun jij jezelf zien, wanneer iedereen alle gedrag van jou ziet in het licht van je diagnose? 
Als je vrolijk bent, ben je manisch, als je down bent depressief, als je boos bent agressief….en 
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onafhankelijkheid is ineens gebrek aan coöperatief gedrag: ‘behandelingsresistent’.  
‘Normale’ mensen mogen blijkbaar ‘gewoon’ vrolijk, down, boos, onafhankelijk zijn, en zelfs 
stomme dingen doen – maar als JIJ dat doet krijg je een diagnoses en/of casemanager. Geloof 
niet dat jij je ziekte bent, want dan verlies je alle kracht voor herstel en eigen regie. Je bent je 
ziekte niet, je bent de verslaving niet, en je mag ver-ont-waardigd zijn als anderen je als een 
ziekte behandelen. 
Laat je niet reduceren tot een ziekte: je bent eerst en bovenal een mens. 
Maar het zal wel tijd kosten uit te zoeken wat er plaats vindt in je, en het betekenis te geven, 
zodat je ermee kunt leven.  
Dat zoeken en herstellen gaat met vallen en opstaan, met hulpverleners, lotgenoten, vrienden, 
familie, boeken.  
Maar weet dat jij jezelf kunt ontwikkelen, dingen op een rijtje krijgen, inzicht krijgen in jezelf 
en de redenen/oorzaken van de aandoening/kwetsbaarheid. Dat kan tot heldere, eenvoudige 
inzichten en conclusies leiden. 
Je kunt een voor jou volwaardig en gezond leven leiden mét de aandoening of kwetsbaarheid. 
Als je jezelf maar heel goed kent, en heel goed voor jezelf zorgt. 
Herstel is een proces, een houding in het dagelijks leven. Bestuurder zijn van je eigen leven. 
Gebruik bewust hulp als je die nodig hebt, en zoek het type hulp dat je op dat moment nodig 
hebt, maar ook lotgenotengroepen, (vrijwilligers)werk, natuur, beweging, zingeving. 
Herstel vergt onderhoud, en omgang met eventuele terugvallen, die je als leermomenten en 
doorbraken kunt benutten. Herstel óók van de behandeling en het (zelf)stigma.  
Word jezelf!  
Bevrijd van de waarde-oordelen van anderen dat je ‘slecht functionerend’ zou zijn: 
 Mijn herstel betekent dat ik weet dat ik bepaalde beperkingen heb en dat er dingen zijn 

die ik niet kan.  
 Maar in plaats van dat me dat tot wanhoop drijft en aanleiding is om op te geven, heb 

ik geleerd dat ik, juist door te weten wat ik niet kan, ook de mogelijkheden zie van 
alles wat ik wel kan. 

Niet denkend in termen van ‘resultaten’, maar van ‘de kwaliteit van mijn leven’. 
Doel van herstel is onze menselijke roeping te omarmen en een dieper en vollediger mens te 
worden. (Heidegger: “mens zijn betekent een vraag zijn, op zoek naar een antwoord”.) 
 
Controleverlies, dwangmatigheid, verslaving 
 
Verlies van controle, dwangmatig denken/handelen, verslavingsgedrag; verslaving komt voort 
uit vele innerlijke en uiterlijke omstandigheden en ervaringen.  
Diepgewortelde (zelf)destructieve gedragsgewoonten leiden op zichzelf al tot een grote mate 
van onzekerheid en instabiliteit. Maar door de verslaving zelf en het verslavende middel of de 
dwangmatige activiteit (gamen, gokken, ongecontroleerd smartphone gebruik) zelf worden de 
instabiliteit en onzekerheid nog eens zeer heftig versterkt.  
Hierdoor zijn mensen met een verslavingsgevoeligheid feitelijk vrijwel altijd zeer kwetsbare 
mensen, ook al heeft hun gedrag er soms de schijn van dat het tegendeel het geval is.  
Om de kwetsbaarheid zelf en de schaamte, de schuldgevoelens, de onzekerheid, het stigma en 
zelfstigma daarover, en de vaak nog vele andere gevolgen ervan, onder ogen te durven zien en 
ook op langere termijn onder ogen te blijven zien is een veilige, stabiele lotgenotengroep een 
ideaal gezelschap: men hoeft zich niet te schamen of verdedigen of uitleg te geven (zoals in 
de buitenwereld vaak het geval is), want alle groepsdeelnemers zijn met hetzelfde sop 
overgoten: we hebben allemaal ‘boter op ons hoofd’. Alle lotgenoten hebben ervaringen met 
het verlies van controle en alle gevolgen daarvan én met (pogingen tot) herstel.  
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Door de gespreksregels is anonimiteit gewaarborgd, indien men dit wenst. Doordat er geen 
discussie is, geen ongevraagde adviezen worden uitgedeeld, en men niet wordt onderbroken 
als men aan het woord is (en een ander dus ook niet mag onderbreken als die aan het woord 
is), wordt men in de gelegenheid gesteld (misschien wel voor het eerst) om zowel zichzelf als 
anderen in alle rust te horen spreken.  
Dan kan men ontdekken hoe men de eigen verslavingsgevoeligheid ervaart en hoe anderen 
daar mee omgaan. Er zijn bezoekers van de groepen die al jaren vrij van verslaving zijn: zij 
vertegenwoordigen door hun eigen verhaal veel en zeer waardevolle informatie waarmee een 
ieder vrijelijk zijn voordeel kan doen. En dat is nodig want verslavingsgevoeligheid is een 
complexe en niet zelden erg hardnekkige factor die bij ieder mens een eigen verhaal kent. Het 
is anders bij ieder individu – en het individu krijgt de ruimte in de Buitenveldertgroep. De 
veiligheid en laagdrempeligheid die de mogelijkheid tot anonimiteit biedt is een belangrijke 
voorwaarde voor degenen die de groep bezoeken – in het begin vaak met zeer grote schroom, 
in grote onzekerheid en met een heel slecht zelfbeeld, vaak opgejaagd door de oordelen en 
vooroordelen van zichzelf en/of de omgeving, kwetsbaar door verslavingsgevoeligheid en het 
controleverlies dat daarvan het gevolg is, alsmede de uitwerking op lichaam en geest van de 
verslaving zelf. 
 
Verslavingsgevoeligheid kent vele verklaringen, zoals blijkt uit het feit dat er in het 
wetenschappelijk onderzoek naar verslaving verschillende verklaringsmodellen ontstonden:  
1.het morele model dat de verslaafde veroordeelt als een slappeling met karakterzwakte die 
neigt tot criminaliteit, en hem slechts strafrechtelijk wil aanpakken 
2.het farmacologische model dat verslaving wil terugdringen door de middelen zelf terug te 
dringen, omdat die als hoofdoorzaak van de verslaving worden gezien 
3.het psychiatrische model dat de patiënt door psychiatrische behandeling wil helpen 
genezen of stabiliseren 
4.het sociale model waarin men de sociale omstandigheden van de verslaafde bestudeert en 
wil veranderen 
5.het medische model dat verslaving ziet als een chronische ziekte, en dus abstinentie als 
enige weg naar een gezonde balans (waarin de verslavingsgevoelige dan, ondanks die 
gevoeligheid, zelfredzaam en zinvol kan leven, en zelfs dankzij die algemene gevoeligheid 
zichzelf en de samenleving zeer van nut kan zijn, mits hij zichzelf doorheeft mét de 
bijzondere eigenschappen die hij heeft) 
6.het gedragstherapeutische model dat (zelf)destructieve negatieve automatische gedachten 
en schema’s (dat zijn diepgewortelde overtuigingen die niet stroken met de realiteit van nu) 
wil onderzoeken, ‘uitdagen’ en vervangen door rationele, helpende gedachten en gedragingen 
om tot herstel te komen, omdat de negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen mede aan 
een verslaving ten grondslag kunnen liggen en door de verslaving enorm worden versterkt; dit 
model werkt met diverse vormen van therapie, individueel of in een groep, ambulant of 
klinisch: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psychomotorische therapie, imagening, 
rescripting, mindfulness, et cetera 
7.het hersenziektemodel dat de verslavingsgevoeligheid en de effecten van de verslaving in 
de hersenen onderzoekt en d.m.v. medicatie en deep brain stimulation een oplossing tracht te 
vinden voor de aandoening 
8.het aanvaardingsmodel dat bij de meest ernstige gevallen ervan uit gaat dat er slechts harm 
reduction mogelijk is en geen verbetering of genezing meer 
9.het biopsychosociaal model, last but not least, dat een combinatie van medicatie, 
psychotherapie, en een verbetering van de sociale omstandigheden hanteert (waarbij allerlei 
trajecten en maatregelen van verschillende intensiteit worden getroffen). Dit laatste model is 
het meest breed geaccepteerd en toegepast in de Nederlandse verslavingszorg.  
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Het biopsychosociaal model biedt de ruimte om alle acht andere modellen op verschillende 
manieren en met verschillende ‘weging’ te integreren, hetgeen in de praktijk dan ook gebeurt. 
Door nieuwe kennis en inzichten kunnen verslavingsproblemen beter worden aangepakt; dat 
gebeurt zowel door goede samenwerking tussen wetenschappers, behandelaars en managers in 
de verslavingszorg, als door een steeds sterkere cliëntenparticipatie.  
Ook (ex)cliënten van klinieken die de Buitenveldertgroepen bezoeken, zijn steeds vaker actief 
in verslavingszorg door het geven van voorlichtingen, het bezoeken van bijeenkomsten over 
ervaringsdeskundigheid, het volgen van cursussen daarover bij zowel GGZ-instellingen als 
verslavingszorginstellingen en door te werken als vrijwillig of betaald ervaringswerker en/of 
professional in de zorg. In de Buitenveldertgroepen is ruimte voor ieders persoonlijke visie op 
de (achtergrond van) verslaving omdat ieders beleving daarvan door de eigen ervaring uniek 
is. Het onderzoeken van mogelijke ‘redenen’ waarom je verslaafd bent geraakt kan overigens 
zowel leiden tot grondig zelfonderzoek, als tot allerhande smoesjes om niet het feit van de 
feitelijke concrete verslavingsgevoeligheid te onderkennen, de realiteit van de verslaving en 
haar gevolgen. De groepsgesprekken in de Buitenveldertgroep richten zich op een nuchter in 
het hier en nu zijn, op het onder ogen zien van jezelf, je gevoeligheden en je dwangmatige 
neigingen zodat je zelf met hulp van het kader van het groepsgesprek een manier ontwikkelt 
om jezelf los te maken van de verslaving, en in vrijheid kunt verder te leven. 
 
Nogmaals: we vinden het nodig hier zo uitgebreid aandacht te vragen voor de achterliggende 
factoren van verslaving en verslavingsgevoeligheid in de hoop dat duidelijk wordt dat het gaat 
om een groep lotgenoten die zich kenmerkt door een vaak zeer grote kwetsbaarheid. 
Niet alleen wegens de schaamte en schuldgevoelens die het controleverlies veroorzaakt, maar 
ook door de ondervonden schade door de verslaafde maar in niet mindere mate door zijn/haar 
omgeving, en door de vele oordelen, vooroordelen en soms veroordelingen (moreel, sociaal, 
of strafrechtelijk) die nogal eens het gevolg zijn van een verslavingsperiode. En dan is er vaak 
ook nog het algemeen gebruikelijke stigma aangaande verslaving dat in de verslaving en het 
herstel daarvan kan leiden tot het ontwikkelen van zelfstigma. En zelfs zonder stigmatisering 
in de omgeving blijven mensen soms in zelfstigma steken en zo hun verdere herstel, groei en 
ontwikkeling onbewust belemmeren. Of ze blijven hun werkelijkheid groter maken dan die is, 
of maken een nieuwe rol, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige groter dan die in feite echt is. 
Maar achter elke verslaving schuilt een mens, niet de stereotype ‘verslaafde’ maar een mens 
met verslavingsgevoeligheid. Een kwetsbare, gekwetste, onzekere, boze, angstige, zoekende, 
vaak verwonde, zich onmachtig voelende, mentaal en/of fysiek zieke mens die herstellende is 
van de verslaving. Pas na enige tijd ontstaat meer rust, kracht, stabiliteit, en van daaruit eigen 
regie, zelfredzaamheid, realiteitszin, en relativeringsvermogen. Het is dus zeer belangrijk een 
Buitenveldertgroep anoniem te kunnen bezoeken om daar in alle rust met wederzijds respect, 
gewaarborgd door de gespreksregels, met groeiend zelfrespect, veilig te kunnen werken aan 
het vinden van een eigen stabiele manier van leven mét de verslavingsgevoeligheid, om 
zichzelf steeds weer te (laten) herinneren aan de benodigde alertheid daarop. Onderhoud aan 
huis, fiets, auto en lichaam wordt normaal gevonden maar aan onderhoud van de mentale 
toestand wordt vaak minder aandacht besteedt – en dat kan een (ex)verslaafde zich nou juist 
niet permitteren, want recidive is daarvan dikwijls het gevolg. 
 
Omdat de tijdgeest sterk gericht is op de cijfermatige ‘effectiviteit van een product’ willen wij 
er op wijzen dat veel ‘resultaten’ van het product ‘zelfhelp’ de (meestal anonieme) mensen 
zijn die ieder op eigen wijze met hun verslavingsgevoeligheid hebben leren leven, zónder zich 
(opnieuw) in verslaving te begeven. Mensen die een nieuwe levensstijl en vaak ook een totaal 
nieuw leven hebben opgebouwd of daarmee druk doende zijn, met vallen en opstaan, vaak op 
de rokende puinhopen van het verleden. De effectiviteit van zelfhelp toont zich in stilte: door 
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het achterwege blijven van nieuwe hulpvragen en overlast (wat naast menselijk leed ook vaak 
zeer hoge maatschappelijke kosten met zich mee brengt via de verschillende geldstromen, 
zoals uitkeringen, schuldhulpverlening, Wmo, zorgverzekeraars, AWBZ, justitie/reclassering, 
projectgelden). De effectiviteit toont zich door het nazorg verlenende en (recidive-) preventie 
verlenende effect van de Buitenveldertgroepen in de diverse regio’s in het land. En niet in de 
laatste plaats toont het effect zich in brede maatschappelijke zin doordat mensen dankzij de 
bezoeken aan de groepen stabiel kunnen blijven en zich ontwikkelen tot gelukkige mensen.  
De mensen die de groepen hebben bezocht of nog steeds bezoeken en een nieuw leven hebben 
opgebouwd zijn hiertoe echter nu juist in staat doordat ze deze gelegenheid hebben gekregen 
en krijgen, eventueel na en/of naast een ambulante of nog meer intensieve behandeling in een 
kliniek, in alle vrijheid en anonimiteit, geheel op eigen initiatief, soms jarenlang. 
Een zelfhelpgroep waarin zij zich kunnen uitspreken over hun worstelingen met de verslaving 
of verslavingsgevoeligheid en waar zij hun geluk en successen in een nieuw, bevrijd leven 
kunnen delen, maar ook de uitdagingen die een leven zonder verslaving met zich meebrengt. 
In de Buitenveldertgroep worden ze gevoed door de verhalen van anderen die vertellen over 
hun persoonlijke ervaringen op hun pad van herstel, op hun weg naar een nieuw, creatief en 
productief leven, en onderhoud van alertheid op hun eigen (verslavings)gevoeligheid. 
Dergelijke individuele ontwikkelingen zijn niet altijd eenvoudig in cijfers uit te drukken, maar 
wij geven een zo helder mogelijk beeld van de activiteiten van de Buitenveldertgroepen in de 
verschillende regio’s op basis van de gegevens die wij krijgen van individuele bezoekers van 
de Buitenveldertgroepen vanuit het hele land. In gedachte houdend het feit dat veel mensen op 
persoonlijke titel allerlei initiatieven en werkzaamheden ontplooien waarover zij natuurlijk 
niet verplicht zijn ons op de hoogte te houden en dit dan ook soms niet doen omdat ze dat als 
aantasting van hun privacy, individuele vrijheid en autonomie ervaren. We geven daarnaast 
ook een zo helder mogelijk beeld van de bestuurlijke en organisatorische activiteiten van 
SZN, bestuursleden en dagelijks bestuur. Al deze mensen, de ‘producten van zelfhelp’,  zijn 
actief op allerlei verschillende terreinen en op allerlei verschillende manieren (afhankelijk van 
wat er voor hen en in hun regio mogelijk is). Zo werken ze aan het welzijn van mensen met 
verslavingsproblemen door het stimuleren van herstel en toenemende zelfredzaamheid door 
zelfhelpactiviteiten. Maar daarnaast begeven zij zich ook op diverse andere terreinen van de 
samenleving, zowel als vrijwilliger, als professioneel. 
Het valt voor ons als Stichting die bestuurd wordt door uitsluitend vrijwilligers (deels zelf nog 
herstellende van een dikwijls zeer heftige verslavingsperiode en ieder geval altijd alert op een 
juiste balans, wat nu precies essentieel onderdeel is van onze groepsbijeenkomsten) niet altijd 
mee om in bijvoorbeeld het jaarverslag alle activiteiten van alle deelnemers in alle groepen 
per individuele afspraak weer te geven. Het is ook de bedoeling dat onze activiteiten bijdragen 
aan de zelfredzaamheid en het eigen initiatief van onze groepsdeelnemers waarbij een al te 
zeer gecentraliseerde en opgelegde verslaglegging hun werkelijke concrete activiteiten juist 
zou kunnen belemmeren en hen zou kunnen demotiveren in plaats van motiveren. Het is ook 
dit jaar echter toch weer goed gelukt de jaarverslagen van de verschillende groepen nader te 
specificeren door de soms zeer uitgebreide, regelmatige en gedetailleerde verslagen van vaak 
zeer hoog niveau die door de verschillende kartrekkers, gespreksleiders en contactpersonen 
van de groepen werden geschreven – waarvoor wederom dank! 
Er zijn deels activiteiten die alle Buitenveldertgroepen ten goede komen en daarom landelijk 
worden georganiseerd maar daarnaast vinden er tegelijkertijd vooral ook veel specifieke op de 
verschillende gemeenten toegespitste activiteiten plaats.  
Dit geheel tezamen zorgt voor de nodige stabiliteit, consistentie in, en borgende begeleiding 
van al die activiteiten, wat van groot belang is in een omgeving van (ex)verslaafden.  
De wekelijkse bijeenkomsten duren ongeveer een tot anderhalf uur, soms wat langer. 
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Daarnaast organiseren sommige groepen nog extra sociale groepsactiviteiten voor degenen 
die daar behoefte aan hebben, zoals een wandeling, fietstocht, bezoek aan een museum, een 
etentje, een jaarlijkse ‘terugkomavond’, huishoudelijke vergaderingen over het reilen en 
zeilen van de groep, en dergelijke. 

 
Organisatie en samenstelling bestuur 
 
Alle Buitenveldertgroepen en de Stichting Zelfhelp Nederland (SZN) ter bevordering van de 
Buitenveldertgroepen zijn geheel zelfgeorganiseerd door vrijwilligers.  
Deze vrijwilligers zijn zonder uitzondering ervaringsdeskundigen die door eigen ondervinding 
weten hoe sterk de dwingende kracht van controleverlies, dwangmatigheid, verslaving en van 
verslavingsgevoeligheid kunnen zijn wanneer je daaraan ten prooi aan valt.  
Zij weten echter óók dat het mogelijk is je uit die ijzeren houdgreep te ontworstelen wanneer 
je blijvend werkt aan je herstel door de nieuwbouw van een geheel andere manier van leven 
waarin je anders leert ervaren, voelen, denken en doen.  
Dat is iets waar je elke dag mee bezig bent.  
Die verandering van visie, houding en gedrag is een proces dat tijd en geduld vraagt. 
De organisatiestructuur van de Buitenveldertgroepen met een dagelijks bestuur van de SZN 
en een landelijk bestuur met vertegenwoordigers van alle Buitenveldertgroepen is gebaseerd 
op de samenstelling van alle zelfhelpgroepen en werkwijze van de groepsgesprekken op basis 
van de gespreksregels.  
Basiswaarden zijn: gelijkwaardigheid, ruimte en rust voor allen om zich uit te spreken, actieve 
inbreng van allen in een mate die haalbaar is en past, ruimte voor autonomie, diversiteit en bij 
het nemen van belangrijke landelijke bestuurlijke besluiten unanieme consensus na overleg. 
SZN kent dus een ‘bottom-up’ structuur waarbij de vrijwilligers uit de groepen SZN dragen 
middels het bestuur en omgekeerd het dagelijks bestuur van SZN de groepen ondersteunt met 
praktische zaken, die deels landelijk georganiseerd worden. SZN steunt het opzetten van de 
Buitenvelderwerkgroepen waar mensen daartoe het initiatief nemen. Ze helpt onderzoeken of 
een groep levensvatbaar is, onderhoudt waar nodig contacten met klinieken en gemeenten, 
verzorgt de publiciteit en het informatiemateriaal, de trainingen/intervisies of persoonlijke 
begeleiding aangaande voorlichtingen in klinieken, en zorgt voor alle andere organisatorische 
ondersteuning die nodig is.  
Door deze wisselwerking tussen (startende) groepen en SZN kunnen vrijwilligers in de 
Buitenveldertgroepen sociale en maatschappelijke vaardigheden (her)ontwikkelen, waardoor 
zelfredzaamheid, eigen regie en autonomie worden bevorderd. Alle dagelijkse activiteiten die 
voortvloeien uit het opstarten en ondersteunen van alle Buitenveldertgroepen liggen bij het 
dagelijks bestuur dat daartoe dagelijks meermalen contact met elkaar onderhoudt.  
Een paar keer per jaar komt het landelijk bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle 
Buitenveldertgroepen, bijeen om het reilen en zeilen van groepen te bespreken. In deze 
bijeenkomsten vindt veel uitwisseling van ervaringen en informatie plaats omdat het geen sine 
cure is een groep te ‘draaien’: op kartrekkers, gespreksleiders en contactpersonen komt vaak 
veel af. Elke vergadering komt, naast lopende zaken en nieuwe initiatieven, een thema ter 
sprake dat speelt in één of meerdere groepen, zoals bijvoorbeeld: “Wat is de rol van de 
kartrekker, van de gespreksleider, van de contactpersoon?”. In de praktijk blijkt het namelijk 
vaak behoorlijk ingewikkeld de balans te blijven bewaren tussen zelfzorg en de zorg voor en 
bezorgdheid over de soms nog zwaar worstelende bezoekers, maar ook de zorg voor de groep 
als geheel.  
De groepsdynamiek is niet zelden complex en het handhaven van de gespreksregels dus heel 
belangrijk, terwijl men toch ook niet rigide met elkaar wil en kan omgaan.  
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Deze subtiele balans in de omgang met elkaar speelt ook op het niveau van het bestuur en het 
dagelijks bestuur van SZN. Steeds gaat onze zorg ernaar uit zo als goed mogelijk met elkaar 
om te gaan, ook als mensen soms uitzonderlijk gedrag vertonen, en samen te werken op basis 
van gelijkwaardigheid. Dat lukt gelukkig vrijwel altijd goed. 
Vanuit gemeenten, verslavingszorg en GGZ krijgt het dagelijks bestuur regelmatig positieve 
berichten over de groepen doordat de bestuursleden, ‘kartrekkers’ en gespreksleiders van de 
groepen hun werk zo ontzettend goed doen. Wij hebben daar als dagelijks bestuur heel erg 
veel bewondering voor. Ook afgelopen jaar waren er uitstekende vergaderingen/intervisies 
waarin het DB het bestuur informeerde over lopende zaken en de leden van het bestuur elkaar 
informeerden, ervaringen deelden en tips gaven. Er is weer heel veel ervaring gedeeld in een 
prettige sfeer.  
Veel zaken die het dagelijks bestuur elke dag doet gebeuren in stilte op de achtergrond: de 
vele contacten met gemeenten, verslavingszorg en andere instanties, de administratie zijn niet 
van belang voor de bezoekers van de groepen die daar, zeker in eerste instantie, alleen komen 
om te werken aan hun eigen herstel en ontwikkeling. De primaire functie van het DB is het 
faciliteren van de groepen en waar nodig  het ondersteunen van de gespreksleiders. Het heeft 
voor groep A ook weinig toegevoegde waarde steeds op de hoogte gebracht te worden hoe en 
waarom het DB groep B of C ondersteunt.  
Het gaat erom dat de groepsbijeenkomsten in het hele land kunnen plaatsvinden, dat de 
naamsbekendheid van zelfhelp toeneemt en dat er nieuwe groepen gevormd kunnen worden 
op locaties waar die vraag zich voor doet. En daar zijn we voortdurend mee bezig. Alle 
Buitenveldertgroepen functioneren zoveel mogelijk volgens het principe van zelfredzaamheid, 
dus als autonome groepen. Maar alle Buitenveldertwerkgroepen werken bij alle wekelijkse 
groepsavonden wel op basis van dezelfde gespreksregels en praktische spelregels voor een 
goed verloop.  
 
Samenstelling bestuur 2019: 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter/secretaris/voorlichtingscoördinator: Derk 
Penningmeester: Martin 
2e Secretaris: Ynze  (Assissa Consultancy Europe, alwaar SZN ook kantoor houdt) 
Bestuur: 
Alkmaar: Pim O. 
Amsterdam-Buitenveldert: Pim B. 
Amsterdam-Obrechtstraat: Toon 
Assen: Pier 
Den Haag: Henk 
Drachten: Anne, Johan 
Enkhuizen: Ron 
Goes: Karin 
Groningen: Miranda 
Haarlem: Barbara 
Hoogeveen: Andre, Gerard 
Hoorn: Nico 
Leeuwarden: Henk, Roel 
Leiden: Ria, Ton 
Terschelling: Tineke 
IJmuiden: Marina 
Zoetermeer: Ria 
Adres: Pieter Calandlaan 317-319  1068 NH Amsterdam 020-4101025 info@zelfhelp.nl  
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Financiën 
Met de accountant is regelmatig contact en vindt indien nodig overleg plaats. Na afloop van 
een kalenderjaar wordt een accountantsverklaring afgegeven aangaande de balans van dat 
jaar. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van het ordelijke en transparante, speciaal op 
de activiteiten van de Stichting toegespitste boekhoudprogramma dat elk jaar wordt verfijnd 
en uitgebreid. De administratie is hierdoor toegespitst op specifieke inkomsten en uitgaven die 
de activiteiten van SZN en haar vrijwilligers met zich mee brengen. Aan zorginstellingen en 
gemeenten vindt op basis van de in overleg met de accountant gemaakte balans jaarlijks een 
rapportage en verantwoording plaats, vergezeld gaande van het Activiteitenverslag. 
 

Landelijke activiteiten 
 
In dit deel worden landelijk georganiseerde activiteiten beschreven die worden georganiseerd 
door en voor alle Buitenveldertgroepen samen. Iedere groep is autonoom, en organiseert de 
wekelijkse groepsgesprekken op basis van de landelijk toegepaste gespreksregels. In vrijwel 
iedere groep zitten ook vrijwilligers die voorlichtingen geven over zelfhelp aan cliënten in de 
plaatselijke en/of regionale verslavingszorg- en/of GGZ-instellingen en/of gastlessen aan 
leerlingen en studenten (hoge)scholen en dergelijke.  
Informatiemateriaal zoals flyers, folders, het boekje “Leidraad tot herstel”, visitekaartjes en 
promotiepennen die zij daarbij gebruiken worden landelijk geproduceerd om kosten te 
besparen en uniformiteit te waarborgen. Ook worden trainingen/intervisies voor het geven van 
de voorlichtingen landelijk georganiseerd. De bestuursvergaderingen/intervisies waarin de 
vertegenwoordigers van de groepen elkaar ontmoeten, enthousiasmeren, de lopende gang van 
zaken en eventuele problemen bespreken zijn uiteraard ook landelijk van aard. 
 
Het is noodzakelijk in dit verband eerst aandacht te vragen voor de achterliggende factoren 
van verslaving en verslavingsgevoeligheid zodat hopelijk duidelijk wordt dat het gaat om een 
groep lotgenoten die zich kenmerkt door een vaak zeer grote kwetsbaarheid. Het is een ware 
kunst van alle betrokken vrijwilligers om nieuwe groepen te starten, gaande te houden, en te 
ondersteunen met landelijke activiteiten. In de Buitenveldertgroep komen elke week mensen 
bij elkaar met als gemeenschappelijk kenmerk hun worsteling met controleverlies. Doel van 
deze bijeenkomsten is steeds weer de aanwezigen in de vorm van lotgenotencontact op basis 
van heldere gespreksregels de ruimte te bieden te leren leven op een gezonde manier met 
verslavingsgevoeligheid. Extra dimensie bij deze vorm van lotgenotencontact is dat zij altijd 
door de lotgenoten zelf wordt georganiseerd en gaande wordt gehouden: de zelfregie, eigen 
kracht en zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de deelnemers wordt op 
deze manier voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd. Het is vaak héél erg spannend voor 
iemand die onzeker is geworden door een verslaving of al onzeker was en daarvoor een 
‘remedie’ zocht in verslaving, een groep te beginnen, gespreksleider en contactpersoon te zijn. 
Ook omdat zowel het opzetten en gaande houden van een groep behoorlijk wat vaardigheden 
kan vragen gezien de contacten met de buitenwereld en de diversiteit onder de bezoekers en 
de dynamiek in de groep. Maar als men die stappen durft te zetten leidt dat vaak tot het 
voorkomen van (verdere) maatschappelijke schade: 
● Door reflectie en zelfreflectie in de groep kan men de verslaving en het verslavingsgedrag  
   en ‘verslavings-denken’ dat de aanloop kan vormen tot een uitglijder, terugval, opleving van    
   de ziekte verslaving  (c.q. recidive) verminderen/stoppen. 
● Schade wordt voorkomen, beperkt, of weggenomen, voor zowel lotgenoot zelf als zijn/haar   
   omgeving, en daarmee dus ook de maatschappelijke schade die daaruit voortkomt. 
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● De groepsgesprekken bieden uitzicht op stabilisatie, herstel en ontwikkeling van een ander  
   leven: rustig, constructief en creatief in plaats van gejaagd en (zelf)destructief.  
● Herstel helpen bewerkstelligen zoveel als mogelijk in elk individueel geval. 
● ’Doorontwikkeling’: het zelf verder ontwikkelen van de groei van de zelfregie, eigen  
   kracht, eigen autonomie, benutting van talenten, toename van de handelsbekwaamheid, van  
   gezonde authenticiteit; een vrije verdere ontwikkeling van het eigen leven op basis van  
   eigen keuzen en verantwoording.  
Horden die in de Buitenveldertgroep en in een eventueel noodzakelijke behandeling in een 
zorginstelling genomen moeten worden zijn: de fysieke en mentale toestand van de lotgenoot, 
de sociale situatie, de ‘weerstand’ die onderdeel uitmaakt van de verslaving (ontkenning 
wegens schaamte, schuldgevoelens, en door dwangmatigheid zelf, en die zich manifesteert als 
ontkenning, verwarring, onzekerheid, blazen, ‘alles al weten’, achterdocht, angst, uitputting, 
fantasie, liegen, wanhoop, woede). De Buitenveldertgroep is een gespreksvorm die het nemen 
van die horden mogelijk maakt: ze kan zowel toegepast worden tijdens als na een behandeling 
door professionele hulpverleners, met wie overigens meestal zeer goed wordt samengewerkt 
ten behoeve van voorlichtingen in klinieken. Ook leidt deelname aan de groep soms tot een 
behandeltraject doordat iemand zelf ontdekt dat dit nodig is: hiermee wordt extra schade door 
te lang uitblijvende behandeling voorkomen. 
 
Zelforganiserende groepen zoals de Buitenveldertgroepen, waarin mensen zichzelf en elkaar 
ondersteunen zijn belangrijke vormen waarmee, voor relatief weinig financiële middelen, ook 
in toekomst de noodzakelijke ondersteuning gegeven kan worden. Onderlinge ondersteuning 
door lotgenoten zoals (ex)verslaafden in Buitenveldertgroepen doen, past perfect in het Wmo-
beleid. Participatie, zelfredzaamheid en herstelgericht werken vanuit het steunsysteem van de 
cliënt  sluit naadloos aan bij de decentralisatie van diverse vormen van zorg, gepaard gaande 
met bezuinigingen.  
De eerste Buitenveldertgroep was in 1982 haar tijd ver vooruit, omdat zij toen al gebaseerd 
was op begrippen als het bevorderen van de eigen regie, zelfredzaamheid, en het heuristisch 
bewandelen van het eigen herstelpad, gesteund, gestimuleerd, geïnspireerd en geïnformeerd 
door verhalen, ervaringen en concrete (participatie)bewegingen van de andere bezoekers.  
Met als credo: “De groep is het kader, maar je blijft zelf de chauffeur”. 
 
De Buitenveldertgroepen zijn dus geheel georganiseerd door lotgenoten zelf. 
Dat is in de eerste plaats belangrijk voor het opnieuw creëren en ondersteunen van het gevoel 
van eigenwaarde dat door een verslavingsperiode vrijwel altijd een enorme klap heeft gehad.  
In de tweede plaats versterkt het creëren van lotgenotencontact dat geheel door de lotgenoten 
zelf is georganiseerd en helemaal op eigen initiatief opgezet en bezocht door de bezoekers, de 
onafhankelijkheid van zowel de groepen als de deelnemers, zodat de nadruk duidelijk ligt op 
eigen kracht. 
De naam zelfhelp is bewust ontwikkeld, om ons te onderscheiden van zelfhulp. Wij willen de 
nadruk leggen op het feit dat ook een (ex)verslaafde moet leren zoveel als mogelijk zichzelf te 
helpen. Dit kan men van elkaar leren in een zelfhelpgroep. 
Lotgenotencontact dat vanuit de zorg wordt georganiseerd is wat dat betreft duidelijk anders. 
Dat geldt ook voor groepen die een vastgelegd leefprogramma aanbieden, of een ‘spiritueel 
programma’. Het aanbod van de diverse vormen van lotgenotencontact is van groot belang, 
om zoveel mogelijk verslaafden te bereiken en alle typen mensen een plek te bieden waar zij 
hun levensstijl blijvend kunnen verbeteren. Laagdrempeligheid door de mogelijkheid de groep 
kosteloos en anoniem te bezoeken in een ontspannen informele maar veilige sfeer en bedding, 
zonder wachtlijst, intake of registratie is van groot belang voor lotgenotencontact, zeker bij 
verslaafden. 
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Stichting Zelfhelp Nederland organiseert een aantal activiteiten op landelijk niveau, die aan 
alle Buitenveldertgroepen in gelijke mate ten goede komen. Hier een overzicht: 
● Enkele malen per jaar zijn er bestuursvergaderingen/intervisies waaraan afgevaardigden van 
alle Buitenveldertgroepen deelnemen zodat alle zaken betreffende die groepen besproken en 
aangepakt kunnen worden: zowel de landelijke activiteiten als de lokale activiteiten, maar ook 
het interne functioneren van de groep, de handhaving van de gespreksregels, de begeleiding 
van de gespreksleiding, en alles wat de afgevaardigden verder ter tafel brengen aangaande het 
functioneren van de groep, bezoekers van de groep, voorlichtingen en dergelijke. 
● In het kader van de samenwerking met de zorginstellingen en gemeenten is ook afgelopen 
jaar door deelnemers van Buitenveldertgroepen ongeveer 600 maal voorlichting gegeven aan 
cliënten in de verslavingszorg. Tijdens de voorlichtingen worden cliënten gewezen op de 
mogelijkheid zelfhulp- en zelfhelpgroepen op eigen initiatief te bezoeken, en wordt uitgelegd 
hoe de werkwijze van de Buitenveldertgroepen is. Ook wordt kort verteld hoe en waarom de 
voorlichter zo’n groep is gaan bezoeken en wat dit voor hem/haar heeft betekend en betekent. 
Het betreft voorlichtingen aan cliënten op verschillende afdelingen (crisis, detox, diagnostiek, 
rehabilitatie, dubbele diagnose, low/medium/high/intensive care, schematherapie zoals ISBA 
(Intensieve Schematherapie Behandelafdeling bij Brijder Alkmaar), in deeltijdbehandeling, 
intramuraal of ambulant, of in voltijdbehandeling en tijdens een opname. 
● Voorlichtingen in de regio Amsterdam-Hoofddorp-Haarlem-Alkmaar-Texel worden lokaal 
gecoördineerd door een voorlichtingscoördinator die daarvoor de roosters maakte en erover 
kan worden aangesproken, zowel door de vrijwilligers die de voorlichtingen geven als door de 
medewerkers waar de voorlichtingen plaatsvinden en door de vrijwilligers van andere typen 
zelfhulpgroepen waarmee wordt samengewerkt bij het geven van de voorlichtingen. 
● In de ander regio’s in Nederland waar ook Buitenveldertgroepen zijn worden voorlichtingen 
gegeven in de klinieken in die regio’s. De bestuursleden van deze groepen organiseren deze 
voorlichtingen zelfstandig. Zij onderhouden contact met ambulante behandellocaties of 
klinieken in Assen, Drachten, Eelde, Groningen, Heerenveen, Hoogeveen en Leeuwarden van 
VNN (Verslavingszorg Noord Nederland), in Den Haag van Trubendorffer, Brijder/Parnassia, 
in Zeeland van Emergis Verslavingszorg, in Enkhuizen Hoorn met Brijder Verslavingszorg. 
Deze vrijwilligers geven voorlichtingen in diverse afdelingen van de klinieken. 
● Ook is op scholen en Hogescholen in het hele land meegewerkt aan workshops, interviews, 
gastlessen in het kader van lessen verslavingszorg. Onder meer bij Hogeschool Inholland, 
Hogeschool van Amsterdam, Windesheim, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Friesland 
College, ROC Friese Poort, Marne College Bolsward, RSG Enkhuizen  
● Naar behoefte is er een intervisie/training in het geven van voorlichtingen en presentaties in 
Amsterdam. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: omgaan met 
weerstand, communicatie, ambivalentie in besluitvormingsprocessen (‘Stages of change’-
model), de verslavingscirkel, presentatie, betekenis en kenmerken van de Buitenveldertgroep, 
de gespreksregels, verschillen tussen behandeling, nazorggroepen en Buitenveldertgroepen, 
de kracht van ‘het Buitenveldertgevoel’, wat gaat goed wat kan beter in de voorlichting. In 
deze intervisies worden tevens de laatste ontwikkelingen besproken, ervaringen uitgewisseld, 
incidenten aangepakt nieuwe ideeën besproken en klaargemaakt voor concrete implementatie. 
Nieuwe vrijwilligers lopen stage bij meer ervaren vrijwilligers om op die manier het geven 
van voorlichtingen, workshops en presentaties te leren. 
● Er worden door bestuursleden presentaties gegeven aan medewerkers in de verslavingszorg, 
en er wordt overleg gepleegd met klinieken over mogelijkheden cliënten te verwijzen naar 
zelfhelp, en zelfhelp in klinieken te introduceren in de vorm van voorlichtingen en introductie 
van het fenomeen zelfhelp. Ook zijn er vaak individuele contacten met cliënten. 
● Serieuze initiatieven tot de oprichting van nieuwe groepen ondersteunen en stimuleren we. 
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● Een aantal bezoekers van Buitenveldertgroepen zijn actief in onder meer cliëntenraden, 
Wmo-platformen, klankbordgroepen, en andere overlegstructuren waar ervaringskennis nodig 
is, en geven cursussen als WMEE (Werken Met Eigen Ervaring), WMEE in de Praktijk, 
WRAP (Wellness Recovery Action Plan). Ervaringskennis wordt steeds meer gezien als de 
“derde kennisbron”, naast wetenschappelijke en professionele kennis. De ervaringskennis van 
(ex)cliënten wordt steeds meer benut binnen de behandeling als onderdeel van herstel, die 
empowerment onder cliënten moet stimuleren. 
● Publiciteit: 
• In diverse lokale media is deze wekelijkse advertentie geplaatst: 
“ CONTROLE KWIJT?” 
Alcohol, drugs, gokken, roken etc. 
Zelfhelpgroep Buitenveldert 0800-0200596 (gratis landelijk nummer) 
(en/of een telefoonnummer van een contactpersoon in de groep)  www.zelfhelp.nl 
• Er zijn advertenties geplaatst in regionale edities van de Gezondheidszorgwijzer. 
• Er verschenen in lokale media artikelen over de plaatselijke Buitenveldertgroep. 
• ‘Zelfhelp’ is ook te vinden op YouTube waar vijf korte filmpjes over verslaving staan die 
zijn gemaakt i.s.m. een amateurtoneelvereniging en een professionele producent/regisseur. Zo 
willen we onze naamsbekendheid ook via dit medium vergroten en mensen stimuleren eens 
goed te kijken naar hun gebruik van middelen zoals alcohol, drugs en tabak en hun gedrag ten 
aanzien van voor velen verslavende bezigheden zoals gamen en gokken. Inmiddels hebben 
21.900 mensen onze filmpjes bekeken. Kijk op YouTube en zoek naar ‘zelfhelp’. 
• Op Facebook zijn diverse besloten groepen actief, net als op WhatsApp. 
• Ook op Twitter is Zelfhelp te vinden. 
• Er is een interactieve DVD beschikbaar met als titel: “Controle kwijt?” 
Op deze DVD zijn de volgende onderwerpen te bekijken: 
-Flitsen uit een Groepsgesprek 
-Vier deelnemers over “stoppen” en “gestopt blijven” en over de Groep 
-De Buitenveldert “Tafelmanieren” 
• Bij het Secretariaat te Amsterdam zijn de volgende informatiematerialen te verkrijgen: 
-Folders en flyers met informatie over hoe de groepsavonden verlopen en waar ze zijn. 
-Een ‘Leidraad tot Herstel’: een uitstekende informatiebron om wat meer te weten te komen 
over de werkwijze van de Buitenveldertgroepen en wat deze methode kan betekenen voor 
iemand die herstellende is van een verslavingsperiode. 
-Informatie voor (verslavings)zorginstellingen en andere vormen van zorgverlening waar 
mensen in behandeling zijn met controleproblemen. 
-De website www.zelfhelp.nl geeft informatie over alle huidige groepsbijeenkomsten, over de 
gespreksregels, ervaringen van deelnemers, enzovoorts. Ook is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen op een vragenformulier, en het opnemen van mailcontact: info@zelfhelp.nl 
• Vragen die binnen komen via het gratis telefoonnummer 0800 - 0200 596 en via mail 
(info@zelfhelp.nl) of via het vragenformulier op de website worden dagelijks beantwoord. 
• Er wordt zorg gedragen voor updates van de website wanneer dat nodig is. 
• Zowel op te richten als net opgerichte en bestaande groepen krijgen zoveel als nodig en 
mogelijk is begeleiding vanuit het dagelijks bestuur, het bestuur en groepsleden van naburige 
groepen. De groepen kunnen bij de landelijke organisatie altijd aankloppen voor advies en 
bijstand, waar ze dat nodig hebben. Solidariteit is het motto. 
• Het dagelijks bestuur stelt zich ten doel de drempel tot de zojuist besproken ondersteuning 
steeds zo laag mogelijk te houden. 
 
 

http://www.zelfhelp.nl/
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Activiteitenverslagen 2019 Buitenveldertgroepen 
 
In dit gedeelte van dit landelijk verslag staan de activiteiten van alle Buitenveldertgroepen.  
Bij het beschrijven van de activiteiten van een Buitenveldertgroep dienen wij als Stichting 
Zelfhelp Nederland ter bevordering van de Buitenveldertgroepen rekening te houden met een 
aantal zaken. 
 
In de eerste plaats zijn de deelnemers vrij om te kiezen voor anonieme bezoeken aan de groep. 
Helaas is dit noodzakelijk wegens het nog steeds breed heersende taboe op het verlies van 
controle, middelenafhankelijkheid, dwangmatig gedrag en verslaving.  
Deelnemers moeten geheel op eigen initiatief en in volkomen vrijheid kunnen werken aan een 
leven mét hun verslavingsgevoeligheid, zónder aan een verslaving ten prooi te vallen – en zij 
moeten daarbij zelf kunnen kiezen aan wie zij buiten de groep bekend maken dat zij worstelen 
met controleverlies en verslavingsgevoeligheid. Ontbreken van de mogelijkheid tot anonieme 
deelname zou een zeer belangrijke bron van veiligheid wegnemen. Wij kunnen en willen als 
SZN dus op geen enkele wijze eisen van de groepen dat er geregistreerd wordt wie er komt, 
langs welke weg de instroom plaatsvindt, en/of mensen gaan ‘monitoren’ tijdens, of nadat zij 
de groep bezocht hebben. Op vrijwillige basis zijn echter wel bezoekers in verschillende 
groepen bereid informatie daarover te geven, die wij dan geanonimiseerd kunnen weergeven. 
Uiteraard houdt de gespreksleider en houden de groepsleden ook onderling wel vaak met 
wederzijds goedvinden en op eigen initiatief contact met elkaar en houden zo bij zichzelf en 
elkaar de vinger aan de pols. Dergelijke privécontacten kunnen wij uiteraard niet verstoren 
door enige vorm van registratie. Anonimiteit is dus nadrukkelijk essentieel voor de veiligheid 
in en van de groep, en van het groepsgesprek, maar ook voor de ruimte voor het eigen herstel 
van de verslaving, en bevrijding van het stigma en zelfstigma dat een verslavingsperiode vaak 
met zich mee brengt. 
Een duidelijke en vaste structuur in het groepsgesprek op basis van de gespreksregels draagt 
zorg voor de zo sterk benodigde rust in de groepen en biedt houvast aan de bezoekers van en 
vrijwilligers in de groepen. We moeten niet vergeten dat verslavingsgevoeligheid, impulsief 
gedrag en kwetsbaarheid veel overeenkomsten hebben. 
 
In de tweede plaats herhalen veel activiteiten zich door de jaren heen: 
● Groepsgesprekken op basis van onze gespreksregels; een methode die al vele jaren voor  
   velen haar diensten heeft bewezen en die wij gezamenlijk in het landelijk bestuur aanpassen  
   aan de tijdsgeest waar dat nodig gevonden wordt door de vertegenwoordigers van de     
   groepen in dat bestuur (op basis van tweederde meerderheid, maar het liefst unaniem in  
   consensus, wat tot op heden gelukkig in goed overleg steeds gelukt is). 
● De voorlichtingen aan cliënten van de verslavingszorg. 
● De trainingen/intervisies/overleggen/stages voor en over die voorlichtingen. 
● Regelmatig overleg tussen Buitenveldertgroepen en hun gespreksleiders. 
● Presentaties aan medewerkers verslavingszorg. 
● De medewerking aan workshops, gastlessen en dergelijke projecten op (Hoge)scholen. 
● Overleg met cliëntenraden in verslavingszorg en GGZ, gemeenten, maatschappelijk werk,  
    en andere organisaties en platformen waarmee verbinding wederzijds belangrijk is. 
● Het informatiemateriaal: flyers, folders, Leidraad tot herstel, promotiepennen. 
● De publiciteit, de website, de jaarbijeenkomsten en de nieuwsbrief. 
Al deze activiteiten hebben door de jaren heen vrijwel dezelfde structuur maar de deelnemers 
zijn telkens (deels) nieuw, wegens de doorstroming in de groepen. 
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In de derde plaats functioneren alle Buitenveldertgroepen autonoom, onder de voorwaarde dat 
zij werken volgens de gespreksregels en praktische regels, zoals overeengekomen door alle 
Buitenveldertgroepen gezamenlijk, bij vertegenwoordiging in het landelijk bestuur. Zowel de 
anonimiteit, de doorstroming, als de autonomie van de Buitenveldertgroepen passen overigens 
nadrukkelijk de Wmo die steeds meer gericht is op en werkt vanuit de visie dat waar mogelijk 
eigen kracht, netwerkversterking en ondersteuning in eigen kring worden aangesproken. 
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Alkmaar 
 
In 2019 was de Buitenveldertgroep Alkmaar net als voorgaande 12 jaren voor veel mensen uit 
Alkmaar en omgeving een belangrijke plek om in een positieve prettige sfeer ieder op eigen 
wijze te werken aan (verder) herstel na een periode van verslaving en aan het bewustzijn van 
de blijvende verslavingsgevoeligheid om zo alert te zijn op uitglijders en terugval. De kern 
van wekelijkse deelnemers aan het groepsgesprek bestond uit 15-25 bezoekers, met soms wel 
uitschieters tot 35 tijdens één bijeenkomst. Mede daarom is met 2 groepen geëxperimenteerd, 
maar dat bleek in de loop van het jaar toch niet zo efficiënt te werken: één hechte groep voor 
alle doelgroepen op maandagavond, zoals die al sinds 2007 goed functioneert, werkt beter.  
De huidige vrijwilliger van de groep die de rol van zowel contactpersoon als gespreksleider al 
elf jaar met hart en ziel vervult deed verslag tijdens een overleg van Buitenveldertgroepen uit 
heel Nederland 14 juni 2019 in Amsterdam: “Er zijn momenteel twee Buitenveldertgroepen in 
Alkmaar: op maandagavond en een experiment op vrijdagochtend met als doelgroep ouderen. 
De maandagavondgroep loopt al jaren prima, met een kern van nu 15-25 mensen en contact 
met ongeveer 35 mensen die soms langskomen of met wie ik telefonisch contact onderhoud. 
Als iedereen elke week zou komen naar het groepsgesprek zou dat veel te veel zijn om in alle 
rust een goed diepgaand gesprek te houden waarin iedereen aan bod komt. Gelukkig gaat het 
met een aantal bezoekers die de groep al langere tijd bezochten/bezoeken inmiddels zo goed 
dat ze vaak hele andere dingen aan hun hoofd hebben zoals werk, gezin, sport, hobby e.d.  
Een deel van de mensen in de groep heeft ook onderling contact, telefonisch, via app of ook 
wel live. Ik ben blij verheugd dat ik in wezen alleen maar heb te melden dat het gewoon goed 
gaat met de groep, die ook goed gemêleerd is qua samenstelling: man/vrouw, jong/oud, en 
allerlei totaal verschillende achtergronden. Wat me de laatste tijd opvalt, is dat de gemiddelde 
leeftijd van bezoekers daalt. Steeds meer jongeren weten de weg naar de groep te vinden. Dat 
helpt jongeren die voor het eerst komen volgens mij ook over de drempel de groep binnen te 
durven stappen en het ondersteunt ze ook te blijven komen. Ook valt me op dat het er volgens 
mij steeds meer en ook steeds nieuwe verslavende middelen op de markt komen; bijvoorbeeld 
de pijnstillers oxycodon en ketamine.” (Ter informatie: veel gebruikte morfinomimetica zijn o.a. morfine, 
codeïne, oxycodon, fentanyl, pethidine en tramadol. Deze opioïden zijn pijnstillers gebaseerd op stoffen die 
afkomstig zijn uit opium. Deze oefenen hun werking uit op opioïdenreceptoren, die voorkomen in de hersenen, 
ruggenmerg en het perifere zenuwstelsel. Morfine is de meest bekende. Opioïden zijn erg verslavend, maar ook 
verslaving aan paracetamol en NSAID’s komt voor. Pijnstillers kunnen een paradoxaal effect hebben wat de 
verslavingskans vergroot. Wanneer er langdurig pijnstillers geslikt worden vanwege hoofdpijnklachten kan het 
zo zijn dat op een gegeven moment de pijnstillers zelf ook voor hoofdpijn zorgen. Deze hoofdpijnklachten komen 
boven op de klachten waarvoor de pijnstillers in eerste instantie werden geslikt. Zo is er steeds een hogere dosis 
nodig en kan er een afhankelijkheid ontstaan. Wanneer mensen verslaafd zijn aan een opioïde pijnstiller kan het 
erg moeilijk zijn er vanaf te komen, meestal lukt dit niet zonder begeleiding. Door de vergelijkbare werking kan 
een opioïde pijnstiller verslaving lijken op een heroïne verslaving. Ketamine (K, Special K of vitamine K) wordt 
medisch gebruikt als middel tegen pijn en als narcosemiddel bij operaties, zowel bij mens als dier. Toen het 
narcosemiddel PCP (angel dust) teveel bijwerkingen bleek te hebben, ging fabrikant Parke-Davis op zoek naar 
een alternatief. Zo ontstond ketamine. Ook ketamine heeft bij gebruik als narcosemiddel bijwerkingen zoals 
hallucinaties. Er wordt onderzoek gedaan naar de positieve uitwerking van ketamine op depressie. Er is echter 
nog meer onderzoek nodig om uitspraken te doen over de eventuele werkzaamheid op dit gebied. Bij het gebruik 
van ketamine als drug kan men juist naar de bijwerking (hallucinaties) op zoek zijn. Het is dan ook niet vreemd 
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dat ketamine op de drugsmarkt terechtkwam. Als drug is het een dissociatief tripmiddel. Dissociatie betekent 
scheiding: het geestelijk wordt van het lichamelijk bewustzijn gescheiden. Voorbeelden van andere dissociatieve 
middelen zijn: PCP, DXM, lachgas en Salvia Divinorum. Bij regelmatig gebruik treedt er snel tolerantie op. Je 
hebt steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Je kunt geestelijk afhankelijk raken van ketamine, doordat het je uit 
de alledaagse realiteit haalt. Je kunt de droomachtige roes gaan waarderen boven de realiteit, maar ook erg 
angstig worden en een bad trip krijgen. Bij hoge doseringen kan je zelfs tijdelijk psychotisch worden. Hevig 
gebruik kan geheugenproblemen opleveren. Ketamine verdooft, hierdoor voel je geen pijn; je kunt je daarom 
verwonden zonder dat je het merkt. En de verminderde spiercoördinatie geeft een grotere kans op vallen en 
verwondingen. Je kunt ook misselijk worden en overgeven: als je je niet meer kan bewegen en op je rug ligt, 
ontstaat het gevaar te stikken in je eigen braaksel. De combinatie van ketamine met downers (alcohol, GHB) kan 
tot bewusteloosheid en ademhalingsonderdrukking leiden. De combinatie met stimulantia zoals amfetamine of 
cocaïne kan riskant zijn voor mensen met hart- en vaatziekten. Ketamine is lastig te doseren. Ketamine valt 
onder de Geneesmiddelenwet en mag alleen verstrekt worden door artsen. Bronnen: Jellinek en Vervaeke, H.: 
Het gebruik van overige tripmiddelen in: Alcohol en drugs, gebruik en misbruik. Houten 2008.)  
De gespreksleider van de Buitenveldertgroep in Alkmaar vervolgt: “Vooral bij ouderen zie ik 
veel afhankelijkheid van medicatie die vaak ook wel heel erg gemakkelijk en langdurig door 
sommige (huis)artsen wordt voorgeschreven. Ook zie ik jongere vrouwen met kinderen die 
door verslaving uit de ouderlijke macht gezet zijn en dergelijke vreselijke toestanden. Na een 
jaar abstinentie mogen ze hun kinderen weer zien maar dat kan zo spannend, belastend en 
pijnlijk zijn dat het ook juist een trigger kan zijn voor terugval. Dan zijn ze hun recht om de 
kinderen te zien wéér kwijt. Daar heb ik het soms wel even moeilijk mee: het kan me tijdens 
de groepsgesprekken sterk raken als mensen zulke afschuwelijke dingen meemaken. Ik neem 
het gelukkig niet mee naar huis maar heb soms wel een uurtje nodig om het weer los te laten. 
Ook zie ik dat het aanslaat bij andere bezoekers. Dat kan als voordeel hebben dat we weer met 
onze neus op de feiten worden gedrukt over wat een verslaving kan aanrichten en kapot 
maken en hoe dat drama zich ook (meerdere malen) kan herhalen. Dat scherpt de eigen 
alertheid op terugval.  
Laatst zaten we met vijftien mensen die de groep allemaal al langer bezoeken en toen kwam 
de vraag of we enig idee hebben wat de verslaving eigenlijk heeft gedaan met onze omgeving: 
met geliefden/partners, ouders, broers, zussen, kinderen, vrienden, collega’s. Dat was een hele 
intensieve confronterende avond voor velen. Sindsdien komt dit onderwerp vaker aan de orde 
als we alleen met mensen zijn die langer in herstel zijn en de groep bezoeken, want het is een 
pijnlijk onderwerp: voor hen die pas nét in herstel zitten kan het ook te vroeg zijn het daarover 
te hebben. Zij zijn vaak alleen bezig met overleven, afkicken, loskomen van het middel en het 
verslavingsgedrag: dat is al méér dan genoeg werk; herstel gaat stap voor stap. Overigens gaat 
het er niet altijd alleen om wat de omgeving te lijden heeft gehad onder jouw verslaving; vaak  
ook is de omgeving ‘medeverslaafd’ geworden en vertoont ook bepaalde gedragspatronen die 
bij een verslaafd systeem ontstaan. Als de (ex)verslaafde nuchter/clean wordt en blijft, wordt 
hij een ander mens en dat heeft allerlei gevolgen voor (de omgang met) de omgeving. Als die 
omgeving dat niet aan kan of wil gaan, ontstaan er nieuwe ontwikkelingen door het herstel.  
Wat betreft de groep op vrijdagochtend speciaal voor 55+: daar ben ik in november 2018 mee 
begonnen op verzoek van en in overleg met Brijder Stichting. We beginnen om 10 uur en het 
aantal bezoekers varieert nog erg sterk. Het is echt in de pilotfase. We willen onderzoeken of 
er voldoende behoefte aan en belangstelling voor is. Officieel is het voor de 55+ doelgroep, 
maar ik maak die leeftijdsgrens niet al te hard. Veel mensen in die doelgroep vallen naar onze 
indruk ook makkelijk terug met een groot smoezenkabinet zoals: “Ik hou nu eenmaal van een 
Bourgondische leefwijze.” “Het hoort al jaren bij mijn levensstijl.” “Ik drink echt alleen maar 
goede wijnen voor de smaak bij passende gerechten.” “Op vakantie moet het toch wel een 
keer kunnen.” “Ik drink alleen voor gezelligheid.”, enzovoorts. Bezoekers van deze groep zijn 
dus vaak ambivalent en daardoor soms niet erg consistent in abstinentie waardoor ze blijven 
sjoemelen en worstelen. Vaak zitten ze ook niet helemaal aan de grond qua werk en financiën. 
Een relatie of huwelijk is ook (nog) niet kapot. Maar ze zijn wel degelijk afhankelijk van 
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alcohol. Het is een ander publiek dan de bezoekers die naar groep op maandagavond komen. 
Die bezoekers zijn vaak veel meer doordrongen van de grote gevaren van verslaving.  
Wat me opvalt, is dat sommigen na een terugval vaak komen met diverse ‘redenen waarom’ 
en ‘oorzaken waardoor’ ze zijn terugvallen. Maar volgens mij is er in wezen maar één reden 
en één oorzaak voor elke uitglijder en/of terugval: je bent verslaafd. Er zijn namelijk heel veel 
mensen die hetzelfde soort ‘redenen’ en ‘oorzaken’ in hun leven hebben en van alles en nog 
wat meemaken dat lastig, pijnlijk, schokkend, moeilijk, beangstigend of verdrietig is, maar die 
gaan géén alcohol, drugs, pijnstillers, games of casino’s gebruiken als vlucht. Wij mensen met 
verslavingsgevoeligheid hebben die neiging wel. Vaak gebruiken we daar als ‘adviseur’ angst 
en zelfmedelijden bij – maar dat zijn de slechtste adviseurs die er zijn; het zijn juist hele grote 
valkuilen. “Ik heb de laatste tijd zó veel ellende mee gemaakt; nu wil ik vluchten, niet voelen, 
mezelf troosten.” Óf: “Ik heb nu zó veel moeten doen of gedaan ik heb wel wat verdiend.” Of 
“Er is nu zó veel spanning in mij en/of in mijn leven, of ik vind wat ik nu moet gaan doen zó 
spannend dat ik écht iets nodig heb om die spanning te temperen!” Of: “Ik ben nu op vakantie 
en heb ‘dus’ recht op een ‘beloning’, op ‘ontspanning’.” Het is mooi te zien als men zich in de 
groepsgesprekken bewust wordt van dergelijke patronen in de hersenen.  
Wat helpt bij het in beeld blijven van de Buitenveldertgroep Alkmaar bij Brijder Stichting is 
dat ik gebruik mag maken van een groepsruimte daar. Ik meld me altijd even af na afloop van 
het groepsgesprek en maak dan een praatje met de mensen die op dat moment aan het werk 
zijn waardoor ik diverse contacten heb en we dus in beeld blijven. Er zijn medewerkers die de 
cliënten actief stimuleren de groep eens te bezoeken om te kijken of dat iets voor ze is. Dat is 
echt een enorm voordeel van de situatie.” Een ander vult aan: “Ja dat kan heel goed werken: 
die ervaringen hebben we ook met Jellinek (Obrechtstraat Amsterdam) en bij Trubendorffer 
in Den Haag, Utrecht en Nijmegen. Medewerkers zien jou en de groep elke week waardoor je 
ook vaak wat meer persoonlijk contact met ze krijgt waardoor de lijntjes korter kunnen zijn.” 
De contactpersoon van de groep Alkmaar vervolgt: “Daarom houd ik die contacten ook warm 
door regelmatig een praatje te maken.  
Vanaf de detox en crisis komt af en toe een heel clubje nieuwe bezoekers maar ze komen vaak 
ook op individuele basis. Dat laatste vind ik werkzamer omdat een clubje nieuwe bezoekers 
soms de groep kan beïnvloeden doordat er dan ineens wel erg veel nieuwkomers zijn. Nieuwe 
bezoekers die van de Intensieve Schematherapie Behandel Afdeling (ISBA) komen blijven 
meestal langer hangen omdat hun behandeling langer duurt (tot ongeveer een half jaar vaak). 
Zij blijven meestal naar de groep komen nadat ze klaar zijn met de behandeling op de ISBA 
als ze in Alkmaar en omgeving wonen. Deze mensen zijn zich meestal erg bewust van het 
blijvend belang van alertheid op terugval. Ze weten dat niet zozeer het stoppen zelf de kunst 
is, maar veel meer het gestopt blijven. Stoppen is een werkwoord, het vraagt om activiteit. 
Het gaat niet vanzelf!  
Na verloop van tijd komen de meeste bezoekers niet meer elke week maar wel regelmatig om 
op die manier met behulp van de groepsgesprekken te blijven werken aan het ‘gestopt blijven’ 
en verder herstel. Ik heb het nog steeds enorm naar mijn zin in dit mooie vrijwilligerswerk dat 
ik nu ruim 10 jaar met groot plezier doe. Ieder mens die het lukt om te stoppen en blijvend te 
stoppen en herstellen is zó de moeite waard. 
O ja, nog één ding: Er lopen regelmatig studenten van InHolland stage bij Brijder. Ze komen 
af en toe aan mij vragen of ze een keer een groepsgesprek mogen bijwonen. Ik zeg dan altijd 
dat de groep als geheel daarover gaat; dus dat ik dat eerst aan de groep ga vragen. Dan laat ik 
die student even wachten buiten de groepsruimte en vraag het aan alle bezoekers van de groep 
die aanwezig zijn. Eigenlijk vindt iedereen het altijd wel goed en gaat het ook helemaal goed. 
Ik denk dat het een belangrijke ervaring kan zijn voor een student die stage loopt. En het is 
natuurlijk ook goed voor de naamsbekendheid van de Buitenveldertgroepen.” Een ander vult 
aan: “Dat gebeurt soms ook in Enkhuizen. Er kwam een keer een begeleider mee van iemand 
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die in een woongroep beschermd woont; toen heb ik ook de groep gevraagd of dat oké was. 
Iedereen vond het prima. Ze zeiden: “Laat haar maar komen ze kan er alleen maar van leren.” 
Deze hulpverlener is twee of drie keer geweest en toen was haar cliënt over de drempel en 
komt nu zelfstandig.” Weer een ander zegt: “Als de bezoekers van de groep het goed vinden 
en het gebeurt slechts af en toe dan is er volgens mij niks mis mee. Zo lang het geen gewoonte 
wordt, zodat de lotgenotenstructuur blijft bestaan.” 
Op 22 november 2019 is er weer overleg van alle Buitenveldertgroepen en doet de vrijwilliger 
van de Buitenveldertgroep Alkmaar verslag van de ontwikkelingen op dat moment: “Ik heb 
geprobeerd naast de reguliere maandagavondgroep, die al jaren heel druk bezocht wordt, op 
verzoek van Brijder een groep voor 55-plussers op vrijdagmorgen op te zetten. Tijdens de top 
van het bezoekersaantal kwamen daar 5-10 mensen. Ik hanteerde de leeftijdgrens van 55 niet 
al te strak want er bleken vooral mensen van net rond de 50 naar deze groep te komen om te 
werken aan hun herstel. Van hen waren op een gegeven moment de meeste mensen echter 
weer aan het werk: dan is de vrijdagochtend geen ideaal tijdstip om een groep te bezoeken; of 
je moet werken, of je hebt net vier dagen gewerkt. Een deel van de mensen kwam bij nader 
inzien toch liever naar de maandagavondgroep en doet dat nu ook. Een ander deel ruim boven 
de 55+, mensen die niet meer hoefden/konden werken, vonden het tijdstip op vrijdagmorgen 
echter te vroeg, vooral degenen die wat verder met het openbaar vervoer moesten reizen om 
de groep te kunnen bezoeken. We begonnen om 10 uur; er was geen ruimte vrij op een ander 
moment. Mede daardoor kwamen er dus erg weinig bezoekers en vond ik het op een gegeven 
moment niet zo zinvol meer. Ik ben toen in goed overleg met Brijder dan ook gestopt met dit 
experiment. De groep op de maandagavond is namelijk veel effectiever.  
Na afloop van het groepsgesprek moet ik altijd afmelden i.v.m. brandvoorschriften (ik moet 
ook aanmelden met hoeveel mensen we zijn die avond). Dan maak ik altijd een praatje met de 
medewerkers van Brijder zodat we contact met ze houden en zij met ons. Dat is belangrijk 
omdat we zo in beeld blijven en dat is ook te merken aan de bezoekersaantallen: minimaal 15 
elke maandagavond. Het bereik van de groep is groter: 30-40 mensen. Ze komen niet allemaal 
iedere week. Sommigen komen om de week, anderen een keer per maand en weer anderen 
onregelmatig, afhankelijk van werk, gezin, en hun behoefte. Zes weken geleden zaten we met 
28 mensen toen er spontaan heel veel bezoekers tegelijk kwamen, zowel oude bekenden als 
een aantal nieuwe bezoekers. Dat was wel wat teveel van het goede. Dan komt niet iedereen 
voldoende aan bod zoals we het graag willen. Bij het voorlezen van de gespreksregels leg ik 
er in zo’n grote groep nog even de nadruk op dat er geen verplichting is om te praten maar dat 
je ook alléén mag luisteren. Mensen die de groep al langer bezoeken geven de nieuwkomers 
die nog heel veel behoefte hebben zichzelf te uiten dan de ruimte. Tegelijkertijd geef ik aan 
hoe belangrijk het is om goed naar elkaar te luisteren. Uit de verhalen van anderen over hun 
worstelingen en oplossingen kun je namelijk herkenning en erkenning halen maar ook inzicht, 
vertrouwen en oplossingen voor je problemen, ideeën voor jouw nieuwe levensstijl die de 
basis is om blijvend te stoppen na een verslavingsperiode die vaak na jaren en als gewoonte is 
ontstaan. Gelukkig komt zo’n groot bezoekersaantal tijdens één bijeenkomst niet vaak voor. 
De groepsgesprekken verlopen eigenlijk altijd prima: er valt nooit een overtogen woord, de 
sfeer is heel goed en ik ben dan ook blij voor zowel mezelf als alle andere bezoekers dat het 
zo gaat. Bovendien doe ik dit vrijwilligerswerk met groot plezier.” 
De vrijwilliger van de Buitenveldertgroep Alkmaar brengt tijdens het overleg op 22 november 
2019 ook nog een onderwerp in dat tot een uitgebreide uitwisseling leidt in het overleg. Dat 
ging over de gespreksregels, de manier waarop een specifiek passage geformuleerd is en hoe 
dat door bezoekers (verkeerd) kan worden geïnterpreteerd.  
Dergelijk overleg is cruciaal voor de werkwijze tijdens de groepsgesprekken en voor het goed 
functioneren van Buitenveldertgroepen, en wordt daarom in dit verslag weergegeven:  
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“Ik wil nog iets met jullie wil bespreken omdat ik daar wel eens een enkele keer een probleem 
mee heb in de groep in Alkmaar. Het gaat om deze passage uit de gespreksregels: “Ook als de 
verslaving afgelopen periode sterker was dan jij ben je van harte welkom om verder te werken 
aan je herstel. Een uitglijder, terugval of opleving van oude gewoonten veroordelen we niet.” 
Er zijn soms bezoekers die dat vrij interpreteren als: “Oh, dus bij de Buitenveldertgroep mag 
je ‘gewoon drinken’ maar je bent dan toch altijd welkom.” Terwijl onze richtlijn is dat je een 
leven in vrijheid wilt opbouwen, dus een nuchter leven, abstinentie, nul. De zin daarna: “Als 
je onder invloed bent kom dan die dag niet naar het groepsgesprek. Als je niet onder invloed 
bent maar nog wel uit balans luister dan deze keer.” koppelen deze mensen daar dan los van. 
Kortom: Naar mijn gevoel is er een enkeling die door de verwoording in deze alinea deze gaat 
interpreteren als vrijbrief om te sjoemelen met gebruik. En dat is volgens mij nou juist niet de 
bedoeling van de Buitenveldertgroep. Zo zei ook iemand een keer: “Ik heb grote problemen 
met cocaïne gehad, dat gebruik ik niet meer. Maar nu drink ik soms een biertje. Ben ik nu wel 
of niet welkom in de Buitenveldertgroep?” Mijn vraag aan jullie is: Hoe zien jullie dat en wat 
zijn jullie ervaringen ermee?” Een andere deelnemer aan het overleg zegt: “Als iemand er 
moedwillig bewust voor kiest alcohol of drugs te gebruiken is dat geen uitglijder of terugval: 
dan is het bewust gebruik van verslavende middelen waar anderen in de groep mee worstelen 
en helemaal vrij van willen blijven. Dat past dus wat mij betreft niet in de werkwijze van onze 
groepen.” De vertegenwoordiger van de groep Alkmaar zegt: “Precies, ik vind dat zinnetje in 
de gespreksregels daarom dus ook een beetje dubieus omdat het blijkbaar op een heel andere 
manier dan de bedoeling is geïnterpreteerd kan worden door sommige bezoekers. Ik vraag me 
daarom af of we misschien iets duidelijker en korter in deze alinea kunnen beschrijven wat we 
bedoelen zodat het helder is voor iedereen die de groep bezoekt.” Een ander zegt: “Ik heb zelf 
geen moeite met zoals het nu staat beschreven. In onze groep kwam een tijdje een jongen die 
vrijwel elk weekend terugviel. Als dat niet was gebeurd kreeg hij een dikke veer in zijn kont 
en was hij zelf ook heel erg blij dat het die week goed was gegaan. Ik vond het top dat hij de 
groep veilig genoeg vond om te blijven komen. En: hij was nooit onder invloed als hij naar de 
groep kwam. Het feit dát hij elke week kwam en ook blééf komen betekende volgens mij dat 
hij aan zijn herstel wilde blijven werken, ook al viel hij nog steeds vrijwel elk weekend terug 
in het begin van zijn herstel. Als uitglijders en terugvallen van andere bezoekers jou nog heel 
erg raken zegt dit volgens mij bovendien ook iets over de fase van jouw eigen herstel. Je zult 
altijd geconfronteerd worden met mensen die gebruiken, mensen die overmatig gebruiken, 
mensen die nog in verslaving vast zitten. De terugvallen en het herstel daarvan waren voor 
deze jongen elke keer weer een heel gevecht en het was een grote teleurstelling voor hem als 
hij los was gegaan.” Een ander reageert: “Maar dáár gaat het volgens mij om: als iemand onze 
gespreksregels wil interpreteren op een manier dat hij/zij denkt bewust te kunnen drinken of 
gebruiken (zelfs al is niet het “middel van voorkeur” waarin men is vastgelopen), dán gaat er 
iets fout. Mijn idee is dat als iemand vindt dat hij kan drinken, drugs gebruiken, gokken of 
wat voor verslavende middelen dan ook kan blijven gebruiken of verslavend gedrag dan ook 
kan blijven vertonen of dat opnieuw kan gaan doen, dan vindt hij/zij blijkbaar dat hij/zij niet 
verslavingsgevoelig (meer) is: Wat doe je dan nog in de groep? Blijkbaar heb je dan alles wél 
‘onder controle’… Wat mij betreft kun je iemand dan succes wensen met het feit dat hij/zij 
denkt (of vindt) de verslaving op deze manier ‘overwonnen’ te hebben en vriendelijk de deur 
wijzen. Want in onze Buitenveldertgroepen werken mensen echt serieus aan hun herstel.” De 
ander reageert: “Ik snap het: zo iemand hebben wij ook wel eens in de groep gehad maar dát 
was gauw klaar!” De vrijwilliger van de groep in Alkmaar komt terug op de gespreksregels: 
“Ik begrijp wat jullie zeggen maar ik vind dus nog steeds dat zinnetje een beetje verwarring 
stichten en wil dat hier duidelijk maken.” Een ander reageert: “Ik weet niet hoe vaak deze zin 
op zo’n manier wordt gelezen alsof het gebruik zou tolereren want ik heb dat zelf nog niet 
mee gemaakt in mijn groep, maar ik weet wel dat mensen zich juist zo welkom voelen in de 



 40 

Buitenveldertgroep juist doordat ze bij ons niet worden veroordeeld wegens een uitglijder of 
terugval. In andere groepen schijnt dat wel te gebeuren, naar ik heb begrepen, zodat mensen 
niet eerlijk durven te zijn over hun worstelingen, uitglijders en terugvallen. Het is erg genoeg 
dat zoiets gebeurt voor degene die het overkomt: oordelen en veroordelen bevorderen verder 
herstel dan natuurlijk niet. Het gaat om hoe serieus mensen zelf hun herstel nemen en dus ook 
een eventuele uitglijder of terugval. Als je daar (te) makkelijk over doet, doe je dat ook over 
je herstel. Dan neem je volgens mij jezelf, de groep en de andere bezoekers niet helemaal 
serieus. Dat vind ik niet kunnen want dat tast inderdaad de veiligheid aan. Als je denkt/vindt 
dat het allemaal niet serieus is blijf dan thuis en ga verder in je gebruik: blijkbaar moet je dan 
eerst nog dieper zakken, meer negatieve gevolgen van de verslaving ondervinden, denk ik 
dan. Daarbij is het dan wel van belang goed te beseffen dat je dan helaas wel een groot risico 
loopt op de uiteindelijke en ultieme uitwerking van een verslaving als chronische progressieve 
psychische aandoening: destructie van jezelf en je omgeving, door chaos, angst, eenzaamheid, 
paniek, totaal controleverlies met als uiteindelijk gevolg psychisch en fysiek lijden en een 
definitief einde door overlijden.” Een ander oppert: “Misschien kunnen we ter verduidelijking 
de alinea in de gespreksregels iets korter maken. Zoiets als: “Na een terugval ben je altijd 
welkom weer aan je herstel te werken.” Er staat nu naar mijn gevoel te veel in die lange zin 
waardoor sommige mensen het op verschillende manieren kunnen interpreteren.”  
De voorzitter oppert: “Het lijkt me goed dat we allemaal nadenken over hoe we deze alinea 
met unanimiteit en anders met minimaal twee derde meerderheid eventueel zodanig kunnen 
veranderen dat hij korter, beter leesbaar en minder polyinterpretabel wordt:  
“Ook als de verslaving afgelopen periode sterker was dan jij ben je van harte welkom om 
verder te werken aan je herstel. Een uitglijder, terugval of opleving van oude gewoonten 
veroordelen we niet. We gaan er wel van uit dat je de groep respecteert. 
Als je onder invloed bent kom dan die dag niet naar het groepsgesprek.  
Als je niet onder invloed bent maar nog wel uit balans luister dan deze keer. 
Overigens is niemand verplicht te praten. Als je liever luistert kan dat. Dan denken we niet 
automatisch dat je aan je verslaving hebt toegegeven.” 
Een ander vult nog aan: “Er zijn in de groep die ik bezoek naar mijn gevoel twee mensen aan 
wie ik twijfel wat betreft abstinentie. Eén die volgens mij vrijwel zeker af en toe nog drinkt en 
een ander die erg regelmatig over gebruik praat en ook af en toe wel zegt dat hij een uitglijder 
heeft gehad. Vooral als er nieuwe bezoekers zijn vind ik dat erg verstorend gedrag. Daarom 
heb ik deze twee mensen, elk afzonderlijk, in een-op-een-gesprekken een keer aangesproken. 
Ook in de groep heb ik toen een mededeling gedaan dat onze werkgroep herstelgericht is en 
dat doorgaand gebruik daarbij niet past en door ons ook heel serieus genomen wordt, net zoals 
een uitglijder of terugval, hoezeer dat ook kan gebeuren en horen bij het hele herstelproces. 
Ons streven is 0% gebruik. Dat is ook de kracht van de groep.”  
Weer een ander haakt in op wat de gespreksleider van de Buitenveldertgroep Alkmaar in dit 
overleg heeft ingebracht: “Bij ons was iemand die een verslaving aan medicijnen had maar 
vond dat hij wel af en toe een borreltje kon drinken en dat ook zei in de groep. Daar hebben 
we hem toen dan ook apart op aangesproken: zulke praatjes passen niet in de groep omdat er 
óók mensen zijn die juist van de drank af willen komen en blijven. We vertelden hem dat zijn 
praatjes tot verwarring konden leiden in de groep. Hij heeft daarna niet meer op die manier 
erover gepraat en bleef gelukkig wel komen. Mogelijk ging hij zelf ook beter nadenken over 
zijn alcoholgebruik en het mogelijke verband met zijn medicatieverslaving.” De vrijwilliger 
van de groep Alkmaar vervolgt: “Bij mij kwam ook een tijd lang een bezoeker die eens in de 
zoveel tijd zei dat “een keertje op een feestje wel moest kunnen”. Ik heb toen en plein public 
op vriendelijke toon gezegd dat ik het verwarrend vond voor de groep dat er regelmatig zoiets 
gezegd werd. Het is wel iemand die de verslaving onder controle heeft, een fijn mens dat echt 
nooit iets verkeerd doet in de groep, maar toch blijf ik het zeggen: in dat zinnetje “Ook als de 
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verslaving afgelopen periode sterker was dan jij ben je van harte welkom om verder te werken 
aan je herstel. Een uitglijder, terugval of opleving van oude gewoonten veroordelen we niet.” 
zit naar mijn gevoel echt iets zwaks dat sommigen blijkbaar teveel ruimte biedt.”  
Een ander zegt: “Het woord abstinentie komt nergens voor in de gespreksregels; zou dat beter 
zijn? Daar zouden we over kunnen nadenken want het heeft alleen zin de groepsgesprekken te 
bezoeken als je in ieder geval gedurende die periode algehele abstinentie serieus nastreeft. Dat 
betekent niet dat het altijd meteen lukt.” De gespreksleider van de groep Alkmaar zegt: “Er is 
ook een andere kant aan dit verhaal: we willen de toegang tot de groep laagdrempelig houden, 
dus als we iets strengs in de gespreksregels gaan formuleren werkt dat ook weer averechts. 
Misschien is de formulering zoals die er nu staat gewoon alleen iets te wollig.” Een ander vult 
aan: “Of te uitgebreid: “uitglijder, terugval of opleving van oude gewoonten” dat is misschien 
wat teveel waardoor mensen het ook niet meer zo goed begrijpen.” 
Weer een ander haakt op het onderwerp van gesprek aan: “Mag ik een vraag stellen aan jullie 
allemaal? Er zit in een groep iemand die regelmatig behoorlijk heftig terugvalt. Die persoon 
geeft aan dat dit te maken heeft met bepaalde omstandigheden waarin die persoon verkeert die 
niet goed zijn. Iedereen in de groep weet dit en vraagt zich af waarom die persoon die situatie 
niet verandert of verlaat.” Een ander zegt: “Dat kan die persoon alléén zelf doen.” Inbrenger 
van het onderwerp vervolgt: “Ja maar de groep hoort nu wel iedere keer opnieuw dat er een 
terugval was. Ik vraag me af of dat wel herstel-bevorderend is voor de andere bezoekers en 
het groepsproces.” Een ander vraagt: “Ziet die persoon het zélf als een terugval, wordt het 
door de persoon in kwestie serieus genomen?” “O ja, zeker!” “Dan is het dus geen moedwillig 
bewust gekozen gebruik. Het gaat dan volgens mij om iemand die niet, of nog niet, in staat is 
omstandigheden met een negatieve invloed te veranderen of te vermijden. Dat kan voor de 
andere bezoekers juist leerzaam zijn: misschien gaat iemand anders in de groep wel nadenken 
over negatieve factoren in de eigen omgeving die kunnen leiden tot uitglijders of terugval. En 
kan en gaat dié er zelf hierdoor wél iets aan doen. Het is voor die persoon zélf natuurlijk héél 
erg vervelend en pijnlijk dat die terugvallen plaatsvinden en dat hij/zij nog geen weg vindt in 
of uit deze situatie terwijl wél bekend is dat die niet helpt in herstel. Maar het vraagt soms ook 
lange tijd de moed te verzamelen een langdurige, vertrouwde situatie te wijzigen of verlaten. 
Soms kan dat slechts met de moed der wanhoop vanaf de bodem van de put (zo is het mij in 
ieder geval vergaan). En helaas lukt het niet iederéén, ook niet iederéén die de groep bezoekt. 
Soms blijft iemand op één of andere manier hangen in een negatieve situatie en/of blijft, soms 
letterlijk, in de verslaving. Dat is héél pijnlijk en triest te zien als je daar gevoelig voor bent en 
erg begaan mee bent. Maar als iemand in zo’n situatie geen professionele hulp zoekt terwijl 
wij daar als groep toch steeds op wijzen, zou ik voor mezelf alleen maar ervan proberen leren: 
checken hoe mijn eigen situatie is: wat zijn dáárin herstel belemmerende factoren, wat kan en 
wil ik daaraan veranderen? Nu en op de lange duur. Want sommige veranderingen vergen 
(veel) tijd, zoals je huis opknappen, een verhuizing, het verbreken van een relatie. En wat zijn 
mijn herstel bevorderende factoren in mijn huidige leven? Hoe kan ik die versterken? Het gaat 
er steeds om wat je zélf haalt uit de verhalen van mensen in de groep. De groep is het kader 
maar iedereen is en blijft zijn/haar eigen chauffeur.” Een ander vult aan: “Ja, het proces van 
die persoon kan andere bezoekers echt helpen, is mijn ervaring.” Degene die het onderwerp in 
bracht zegt: “Ja, dat is waar maar ik zie dus ook dat anderen erg begaan kunnen zijn met die 
persoon en van alles willen doen om te steunen en te helpen.” Een ander reageert: “Dat is op 
zichzelf mooi maar het kán tegelijkertijd een valkuil zijn, áls dat ertoe kan leiden dat andere 
bezoekers zich door de terugvallen van die ene persoon omlaag laten slepen. Omgekeerd kan 
het óók juist een bron van groei zijn voor alle andere bezoekers en uiteindelijk ook voor die 
persoon zelf. Maar als je last hebt van de worstelingen en terugvallen van een ander dan wijs 
je dus wéér naar een ander, en wat mij betreft is dat een typisch aspect van verslavingsgedrag: 
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niet kijken naar en reflecteren op je eigen gedrag en je eigen gevoelens maar wijzen naar een 
ander of naar ‘de maatschappij’, of wat dan ook.”  
De gespreksleider van de Buitenveldertgroep in Alkmaar zegt: “Ik breng dat thema daarom 
ook regelmatig in bij het groepsgesprek: “Ben je zo verschrikkelijk verslaafd dat je onbewust 
een situatie creëert om ‘terug te mogen vallen’?”. Dan stellen we ons de vraag: “Is die situatie 
werkelijk van dien aard dat je kunt zeggen dat het ‘echt wel logisch is dat je terugvalt’?”  
Uit die uitdagende vraagstelling komt een uitgebreid groepsgesprek voort en het inzicht dat je 
om je verslaving te voeden situaties kunt creëren of aangrijpen. Of dat je situaties waarvan je 
kunt vermoeden dat ze triggers voor je kunnen zijn tóch opzoekt of niet vermijdt. Zodat je dan 
onbewust of bewust tóch een ‘reden’ en ‘oorzaak’ hebt om (weer) in verslaving te vervallen. 
‘Gelegitimeerd’ met ‘argumenten’ als: “Wat ik nu toch weer heb mee gemaakt is écht te gek, 
te zwaar, te verdrietig, te sterk woede opwekkend, te pijnlijk, te heftig…nu heb ik wel ‘iets’ 
‘verdiend’!” Ik vind groepsgesprekken over dit onderwerp altijd heel fascinerend; hoe het de 
bezoekers aan het denken zet en zichzelf doet afvragen: “Hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hoe 
werkt dat in mijn hoofd?”. Dat is echt een prachtig proces in het groepsgesprek.”   
Een ander zegt: “Gisterenavond vertelde toevallig een bezoeker van een groep de inmiddels 
omgekeerde visie hierop. Hij zei: “Alles zat tegen afgelopen dagen, zowel op werk als privé. 
Ik had zo’n vervelende week waarin niks lekker loopt. Vroeger zou dat een trigger zijn voor 
een uitglijder, terugval of zelfs een heel weekend gebruik. Maar nu ben ik me heel bewust dat 
dit kan gebeuren en dáárdoor gebruik ik deze situatie nu niet meer als ‘aanleiding’, ‘reden’, of 
‘oorzaak’ voor gebruik als troost, beloning of verdoving. Ik realiseer me nu ook dat anderen, 
zónder verslavingsgevoeligheid, óók regelmatig een vervelende periode hebben waarin alles 
tegen zit. Maar voor hen is dat geen reden tot (onmatig) gebruik. Voor mij werkte dat wel zo 
en daar moet ik bewust van zijn én blijven – dan gaat het goed met me ondanks tegenwind.” 
Ik vind dat dit ook te maken heeft met de formulering van die zin in de gespreksregels: er zijn 
dus blijkbaar mensen die de huidige formulering misbruiken als ‘argument’ om in gebruik te 
‘mogen/kunnen’ blijven, al is het met een ander middel dan ‘the drug of choice’ (het middel 
waarvoor ze in behandeling zijn geweest, het middel waar zij specifiek erg gevoelig voor 
zijn). Met als medeargument dat ze voor andere middelen dan wel minder gevoelig zouden 
zijn waarmee de basale algemene verslavingsgevoeligheid wordt ontkend. Dat leidt tot gevaar 
voor “cross addiction”: zoeken naar hetzelfde effect (beloning, troost, verdoving, vermijding, 
ontspanning, roes, extase, trip) in een ander middel of gedrag.”  
De gespreksleider van de Buitenveldertgroep Alkmaar sluit af: “Precies: verslaving is zo 
verschrikkelijk sterk dat je hersenen zoeken naar een ‘reden’, ‘oorzaak’, ‘situatie’, ‘argument’ 
om er toch nog, al is het maar een béétje, aan toe te kunnen geven. Ook al wordt die aandrang 
met de tijd natuurlijk minder, het blijft toch altijd op de loer liggen.” De voorzitter zegt: “Ik 
nodig iedereen hier uit na te denken over een andere formulering van de betreffende alinea in 
onze gespreksregels”. 
Wat later in het gesprek meldt de vertegenwoordiger van de Buitenveldertgroep Alkmaar nog: 
“Ik vind het heel leuk en waardevol om dit vrijwilligerswerk te doen. Ik doe het met heel veel 
plezier en liefde, elke maandag weer. Mensen van crisis, detox en ISBA (Intensieve Schema 
Behandelafdeling) van de kliniek stimuleren elkaar regelmatig om de groep eens te bezoeken. 
Ik heb goed contact met 2 psychologen van Brijder, die ook regelmatig hun cliënten wijzen op 
de mogelijkheid deze groep te bezoeken en dat ook stimuleren. Dat werkt ook goed. Ik zeg 
tegen bezoekers van de groep: “Als je het op prijs stelt mag je mij je telefoonnummer geven.” 
Mijn nummer staat op de folder en site dus die kunnen ze toch wel vinden, maar ik wil graag 
hun nummer om te informeren hoe het met ze gaat als ze ineens niet meer komen opdagen 
zonder dat ze daarover iets (durven) zeggen. Ik bel ze als ze een paar weken niet meer komen. 
Vaak hebben ze dan een uitglijder, terugval of iets anders mee gemaakt en hebben even wat 
aanmoediging nodig om weer te komen. Maar ik wil wel dat mensen natuurlijk altijd helemaal 
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uit vrije keuze naar deze groep komen, anders heeft het geen zin. Ik raad nieuwe bezoekers 
daarom ook aan te ‘shoppen’ bij alle zelfhulpgroepen als ze daar behoefte aan hebben zodat 
ze goed kunnen vergelijken en onderzoeken wat past. Degene die het langst komt bezoekt de 
groep acht jaar en komt nog steeds af en toe nog langs. Ik zelf bezoek de groep ook nog steeds 
voor mezelf, al ruim tien jaar. Het helpt me nog steeds. Ik kan ook nog steeds mijn eigen ei 
kwijt. Ik ben gespreksleider en contactpersoon van de groep maar ook gewoon gelijkwaardig 
deelnemer en ik breng mijn eigen problemen, moeilijkheden en kwetsbaarheid in. Ik zeg dan 
ook tegen alle deelnemers dat ze in deze groep echt helemaal zichzelf kunnen zijn en dat een 
terugval of uitglijder hier niet wordt veroordeeld.” 
Een deel van de bezoekers van de Buitenveldertgroep Alkmaar komt uit de dorpen rondom 
Alkmaar (Driehuizen, Graft, Grootschermer, Koedijk, Markenbinnen, Noordeinde, Oterleek,  
Oterleek, Oudorp, De Rijp, Schermerhorn, Starnmeer, Stompetoren, Ursem, Zuidschermer en 
West-Graftdijk, maar soms ook uit Bergen, Egmond, Heiloo, Heerhugowaard.). Daar zijn ook 
plaatsjes bij waar iedereen elkaar kent. Vaak ervaren mensen die uit zulke dorpjes komen en 
onze groep bezoeken om van de drank/drugs af te blijven heel grote sociale druk in hun eigen 
omgeving om juist wél mee te drinken en/of gebruiken. Het wordt ze hoogst kwalijk genomen 
dat ze gestopt zijn met drank en/of drugs. Want daarmee hebben ze de code en mores van de 
sociale groep waar ze deel van uitmaakten doorbroken. Ze worden ineens gezien als verraders 
en horen er niet meer bij. Met grote sociale uitsluiting tot gevolg. Je wordt als niet-gebruiker 
echt gewoon totaal genegeerd en uit de groep ‘vrienden’ gezet. Soms ontsnapt men dan uit het 
dorp naar een andere, vaak grotere plaats om een nieuw nuchter leven op te kunnen bouwen. 
Sociale druk kan dus op verschillende manieren een hele grote rol spelen: niet alleen door het 
taboe en stigma op verslaving en het geroddel erover, maar óók doordat een bepaalde sociale 
omgeving niet accepteert dat je niét meer drinkt en/of gebruikt. Die druk uit de omgeving kan 
zo groot zijn dat mensen het niet redden om in die omgeving uit gebruik te blijven. Ze moeten 
daarvoor vaak naar een andere plaats verhuizen als het niet mogelijk is om op dezelfde plek 
een andere omgeving voor zichzelf te creëren. Stoppen met drank/drugs/gokken kan dus ook 
op dat vlak enorme gevolgen hebben die in eerste instantie zeker niet positief lijken: je moét 
dan noodgedwongen soms die grote stap zetten uit je dorp, waar je geboren en getogen bent, 
te verhuizen, puur om nuchter te blijven en een ander leven op te kunnen bouwen. Ik zeg ook 
regelmatig tegen de bezoekers van de groep: “Stoppen is een werkwoord – je moet er echt aan 
werken; het gaat niet zomaar, het is geen knopje dat je omzet waardoor je niet meer gebruikt 
en uit gebruikt blijft. Er blijven momenten dat je weer ergens tegenaan loopt, trekmomenten 
hebt. Het is nodig daar altijd alert op te blijven wil je niet weer voor de bijl gaan. Je kunt alert 
blijven door een lotgenotengroep te bezoeken zoals de Buitenveldertgroep, of natuurlijk een 
andere zelfhulpgroep. Onderzoek dat en geef jezelf een kans door de groep een paar weken te 
bezoeken en trek niet meteen na één bezoek een conclusie.”  
Er komen veel jonge mensen naar de Buitenveldertgroep Alkmaar. Ongeveer de helft van de 
bezoekers hebben/hadden problemen met alcohol. De andere helft is polygebruiker (meerdere 
middelen). Ook daardoor is er variatie in de bijdragen aan het groepsgesprek net zoals doordat 
iedereen een eigen weg in herstel heeft. Ieder individu is anders en reageert anders. Het mooie 
is dat iedereen leert van alle totaal verschillende ervaringen, worstelingen en oplossingen die 
alle unieke bezoekers benoemen. Het gaat gewoon heel erg goed met de Buitenveldertgroep 
in Alkmaar. Ik vind het echt fijn dat het zo goed gaat. Ik ben er elke maandag met plezier, ook 
met Pasen en Pinksteren, dat altijd op maandagen valt. Ik heet bezoekers van harte welkom en 
hun wel en wee gaat mij ook echt aan het hart. De bezoekers luisteren héél goed naar elkaar. 
De totale groep mensen die de zelfhelp in Alkmaar bezoekt of er contact mee heeft bestond in 
2019 dus gemiddeld uit 25-45 mensen. Die getallen variëren door het jaar heen.  
Gelukkig komen niet alle bezoekers elke maandag want dan is, zoals eerder gezegd de groep 
echt te groot voor een goed en diepgaand groepsgesprek waarin iedereen gelijkwaardig aan 
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bod kan komen. De gesprekken duren gemiddeld anderhalf uur. Zonder direct verband tussen 
het aantal bezoekers en de tijdsduur van het groepsgesprek. Als er minder bezoekers zijn gaan 
we nog dieper in op een onderwerp en zijn we toch ook soms anderhalf of twee uur bezig.  
Er zijn diverse vaste bezoekers van de Buitenveldertgroep Alkmaar die door die groep na de 
behandeling in de kliniek niet in het “zwarte gat” zijn gevallen door wekelijks hun verhaal te 
kunnen delen en te luisteren naar de worstelingen en oplossingen van anderen. Mede daardoor 
bleven zij stabiel en zijn ze niet (meer) uitgegleden of teruggevallen, en hebben zich blijvend 
vrij gevochten uit de ban van de verslaving, zodat ze bijvoorbeeld (soms via de tussenstap van 
begeleid wonen) weer een eigen woning en een baan hebben. 
Een paar voorbeelden van herstel: 

• R. alcoholverslaving, 7½ jaar clean, werkt en is daarnaast voor zichzelf begonnen, met succes! 
• T. alcoholverslaving, 6½ jaar clean, werkt 
• B. alcohol- medicijnen- en cannabisverslaving, ruim 6½ jaar clean, werkt weer  
• M. alcoholverslaving, 7½ jaar clean, vallen en opstaan, ZZP-er 
• L. alcoholverslaving, 7 jaar clean, helaas werkloos door reorganisatie 
• I. alcoholverslaving, vallen en opstaan, heeft wel weer part-time werk, woont weer alleen 
• R. alcohol- en cannabisverslaving, 6½ jaar clean, eigen bedrijf 
• R. alcoholverslaving, fysiek veel tegenslagen gehad (geamputeerd been), na thuiskomst 

terugval gehad, maar heeft meteen telefonisch contact opgenomen met gespreksleider en 
probeert met zijn scootmobiel weer regelmatig te komen 

• P. alcoholverslaving, 9 jaar clean, gepensioneerd en vrijwilligerswerk (rijdt buurtbus) 
• P. alcoholverslaving, 10 ½ jaar gespreksleider van deze groep, 11 jaar clean, gepensioneerd, 

vrijwilligerswerk 
Onderwerpen die regelmatig terugkeren in de groepsgesprekken in de groep Alkmaar zijn: 

• Zie je het als een ziekte of als een zwakte? 
• Hoe ga je om met spanning? 
• Heb je een plan voor de naderende feestdagen? Dit is een jaarlijks terugkerend onderwerp, 

eind december. 
• Aan wie vertel ik over mijn verslaving en aan wie niet? 
• Hoe ga je om met trek? 
• Hoe ga je om met terugval? 
• Hoe heb je je leven ingericht zonder drank, cannabis, etc.? 
• Hoe ga je om met angst voor eenzaamheid? 
• Hoe ga je om met relatie versus verslaving? 
• Heb je een schuldgevoel? Hoe ga je ermee om? 

 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroepen 
Amsterdam/Amstelland 

 
In 2019 komen er weer positieve berichten uit de beide Buitenveldertgroepen in Amsterdam. 
Zo meldt een vrijwilliger van de donderdaggroep in juni 2019 tijdens een landelijk overleg 
van alle Buitenveldertgroepen in Nederland: “Het is een erg fijne groep met een vaste kern 
bezoekers met vrouwen zodat er een gezonde balans is tussen de mannelijke en vrouwelijke 
bezoekers waardoor ook nieuwe vrouwelijke bezoekers makkelijker komen en de groep vaker 
bezoeken. Er komen ook steeds meer jongeren. Gemiddeld bezoeken elke week 10 tot 15 
mensen het groepsgesprek, maar lang niet alle bezoekers van onze groep komen elke week, 
dus we bereiken veel meer mensen, momenteel ongeveer 15-30. Een deel daarvan bestaat uit 
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cliënten van Jellinek/Mentrum omdat ik een paar keer per maand voorlichtingen geef over 
zelfhelp op zaterdagochtenden in de kliniek. Een deel van de mensen die daarbij aanwezig 
zijn komt dan naar onze groep zolang ze in de kliniek zitten totdat ze weer naar huis gaan. 
Deels wonen ze te ver weg om wekelijks de groepen in Amsterdam te blijven bezoeken; ze 
komen uit Hilversum, Utrecht maar zelfs uit Gorinchem e.o. Zij kunnen contact opnemen met 
D en M als ze zelf een groep in hun regio willen starten; wij of mensen uit een naburige groep 
kunnen daarbij helpen. Vaak blijkt het een hele stap voor mensen in broos herstel om zoiets te 
durven en kunnen. Voor anderen ontbreekt de tijd door werk, gezin e.d. Maar in Utrecht start 
binnenkort een Buitenveldertgroep voor mensen in die regio. Amsterdammers en mensen uit 
de omgeving van Amsterdam blijven vaak komen naar de twee drukbezochte zelfhelpgroepen 
in Amsterdam. Een aantal mensen gaat door de ervaringen met de groepen in Amsterdam na 
hun behandeling naar andere groepen in hun eigen omgeving. Onze bezoekers geven aan dat 
ze de groepsgesprekken erg prettig vinden, met name ook omdat het onderwerp altijd door de 
deelnemers zelf wordt ingebracht en dus actueel en ter zake doende is. Ik hanteer altijd de 
gespreksregels en lees ze ook voor aan het begin van het groepsgesprek. Als nieuwe 
bezoekers zich er niet aan houden spreek ik ze daar altijd op aan. Bezoekers komen daardoor 
ook altijd op tijd zodat het groepsgesprek in alle rust kan plaatsvinden en niet onderbroken 
wordt door laatkomers – dat vindt de groep ook echt heel belangrijk en het is goed dat dit ook 
in de gespreksregels staat. Anders wordt het onrustig in een toch al drukke kliniek waar in de 
avond ook nog andere groepen zijn. In de regels staat ook beschreven dat deelnemers zich niet 
hoeven aan te melden of af te melden, maar sommige, vooral vaste bezoekers vinden het toch 
fijn om even te melden dat ze bijvoorbeeld komende weken op vakantie zijn o.i.d. Dat vinden 
de andere deelnemers vaak ook wel prettig; dat iemand niet zomaar weg blijft. Als ik een hele 
enkele keer zelf er niet kan zijn is er een vaste vervanger die ook al jarenlange ervaring heeft 
met de groep, met de gespreksregels en met gespreksleider zijn – dat schept rust in de groep. 
Ik kom zelf dit jaar al 21 jaar wekelijks naar deze groep en dat doe ik nog steeds met groot 
plezier en ook voor mijn eigen onderhoud van bewustzijn van mijn verslaving. Maar ik doe 
het als vrijwilliger van deze groep ook graag voor de andere bezoekers. Dat is voor mij een 
mooi en zinvol element van invulling van mijn leven. Laatst was er iemand die niet meer kon 
op donderdag en toen de groep vroeg of we de bijeenkomst niet konden verplaatsen naar een 
andere avond. Maar dat ging echt niet voor de andere bezoekers die hun agenda er allang op 
hebben ingericht dat de groep op donderdagavond om 20 uur bijeenkomt. Degene die niet 
meer kon op donderdag hebben we gelukkig kunnen verwijzen naar de maandaggroep want 
we gaan niet schuiven met avond en tijd want dat geeft alleen maar onrust en onduidelijkheid. 
Er komen allerlei onderwerpen langs in het groepsgesprek. Héél soms komt er ook na lang 
wachten écht geen onderwerp en dan heb ik een onderwerpenlijstje waaruit ik put. “Tijd en 
geduld” is een geliefd herstelthema dat vrijwel altijd iedereen wel aanspreekt omdat ze er 
zoveel moeite mee hebben in het begin van het herstel en er juist zoveel baat bij hebben later 
in herstel. Ook het onderwerp “Wat betekent het wekelijks groepsgesprek voor jou?” komt 
regelmatig langs. Het is fijn om te horen wat een groot positief effect de groepsgesprekken op 
mensen kunnen hebben en nieuwelingen maakt het meer nieuwsgierig en geïnteresseerd. Er 
zijn ook een paar bezoekers die de groep lange tijd bezocht hebben en nu eens per jaar komen 
kijken hoe het nu met de groep gaat – daardoor houden ze meteen voor zichzelf de drempel 
laag om de groep weer te bezoeken als ze daar behoefte aan krijgen. Ze vinden het leuk om te 
komen melden dat het goed met ze gaat en zijn ook blij om te zien dat het goed gaat met de 
groep. Soms maak je wel aparte dingen mee: zo kwam er laatst ineens iemand die vond dat 
hijzelf geen problemen had maar alleen maar kwam kijken hoe de groep werkte om zelf een 
groep op te richten. Ik heb hem gezegd dat dit niet de bedoeling is en we hebben hem dus ook 
de toegang tot de groep geweigerd op basis van de gespreksregels: de groep is uitsluitend 
toegankelijk voor lotgenoten, niet voor buitenstaanders, of het nu naasten van zijn of 
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‘coaches’ van, begeleiders, deskundigen, hulpverleners of ordinaire pottenkijkers. Alleen als 
een lotgenoot zélf graag wil dat er een keer iemand met hem/haar mee komt bespreken we dat 
in de groep, en dan heeft meestal niemand bezwaar. We hebben in 2019 ook weer een etentje 
voor de bezoekers van de groep georganiseerd; we zijn dit keer naar een Grieks restaurant 
gegaan. Niet iedereen ging mee en dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet, maar met degenen 
die er wel bij waren werd het een reuze gezellig avondje en dat zonder drank: dat is voor 
sommigen toch ook nog wel een hele openbaring; dat dat écht kan. Er zijn veel bezoekers van 
de groep die (weer) werken en/of vrijwilligerswerk doen. Zo werkt iemand in de administratie 
van een bedrijf, een ander bij de belastingdienst, iemand bij een herenkledingzaak, iemand als 
buschauffeur, weer een ander bij de groenvoorziening. Er is iemand druk als mantelzorger en 
een andere bezoeker werkt als pedicure. Er zijn gepensioneerden die vrijwilligerswerk doen 
zoals in het Verzetsmuseum, de Cliëntenraad van Arkin (al 15 jaar), in een kerk. Daarnaast 
werken bezoekers als vrijwilliger voor de Buitenveldertgroep zelf door bijna wekelijks 
voorlichtingen te geven aan cliënten van de afdelingen KBO (Klinische Behandeling 
Obrechtstraat) en de Ambulante Detox van de kliniek in de Obrechtstraat op zaterdagmorgen. 
Deze worden altijd druk bezocht. Ik heb een lijst gemaakt met de onderwerpen die in de groep 
besproken zijn in de eerste helft van 2019: *Ruzie in de familie i.v.m. terugval *Me wiebelig 
voelen *Tijd en geduld *Trek rond de feestdagen *Waardering *Stoppen met roken *Liegen, 
spijt *Waarom werkt de Buitenveldertgroep wel en de AA niet voor mij? *Onder de dwang 
van een ander naar feesten moeten gaan, hoe ga je daarmee om? *Ik krijg al trek van een leeg 
blikje op straat – herkennen jullie dat? *Hoe vatten familie en kennissen verslaving en herstel 
op? *Hoop *Zeg je bij het zoeken naar vrijwilligerswerk wel of niet dat je van een verslaving 
aan het herstellen bent? *Het gaat volgens mij véél te goed met mij – hoe gaan jullie daarmee 
om? *Terugval *Moet je iederéén gaan vertellen dat je een verslavingsprobleem hebt? 
*Begrip en steun van je familie *Vakantie die trek opwekt *Steun van familie of het gebrek 
daaraan *Je hele levenswijze veranderen na stoppen met je verslaving *Welke contacten heb 
je, welke maak je in herstel? *Rust * Het gaat echt te goed met mij – ik vind dat spannend na 
zoveel jaren dat het niet goed ging *Ik heb moeite met opruimen *Ik zie erg op tegen een 
vervolgtraject na de opname in de kliniek.”  
Ook uit de andere Buitenveldertgroep in Amsterdam komen tijdens hetzelfde overleg in juni 
2019 positieve geluiden; een vrijwilliger uit die groep vertelt: “De maandaggroep is een goede 
groep die gemiddeld 10-15 bezoekers per groepsgesprek kent en, omdat niet iedereen elke 
week komt, een bereik van 20-30 mensen. Er is een vaste kern van ‘oude rotten’ die al jaren 
zelf ervaring hebben met abstinentie, terugvalpreventie en herstel, wat erg leerzaam is voor 
nieuwe(re) deelnemers. Onze gespreksregels worden altijd gebruikt zoals ze zijn beschreven. 
Nieuwe bezoekers moeten daar soms wel aan wennen en willen toch iemand interrumperen 
maar de groep maakt dan duidelijk dat het de bedoeling is dat iedere bezoeker alléén uit en 
over zichzelf praat over het onderwerp, en dat zonder onderbreking, dus ook zonder vragen en 
reacties van anderen tussendoor. Daar past men zich dan toch op aan en gaat de waarde van 
de gespreksregels ook zelf ervaren en inzien. Over het algemeen ontstaat er geen gedoe over. 
Want het geeft enorme rust in het groepsgesprek en ruimte voor iedereen om zich uit te 
spreken zonder haast en onderbreking door andere bezoekers. Maar het geeft ook de ruimte 
om écht naar anderen én naar jezelf te leren luisteren zonder te vervallen in de dynamiek van 
discussie, advies, kritiek, elkaar steeds onderbreken. Sommige bezoekers komen kortere tijd, 
anderen langere tijd, afhankelijk van de persoonlijke behoefte. We hebben in onze groep een 
vaste gespreksleider, tenzij die verhinderd is, dan doet iemand anders die de groep al langer 
bezoekt, het en dat werkt prima. Ik ben zelf ook nog steeds blij dat ik wekelijks naar de groep 
ga, zowel voor mezelf en mijn eigen onderhoud van de alertheid op verslavingsgevoeligheid 
en voortgaande herstel, maar ook om daarover iets aan anderen te vertellen die daar hopelijk 
iets aan hebben, net zoals ik nog steeds leer van andere bezoekers. Bovendien kan het ook 
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gewoon prettig, positief en gezellig zijn elkaar te zien en te spreken want er is vaak ook veel 
humor, net zoals er veel pijn kan en mag zijn. Ik ga in ieder geval altijd met een goed gevoel 
naar huis en dat hoor ik ook van de andere bezoekers.” 
Bij een ander overleg van de Buitenveldertgroepen, in november 2019, meldt de vrijwilliger 
van de Buitenveldertgroep in de A.J. Ernststraat: “De maandagavondgroep in Amsterdam is 
een hele stabiele groep nu al bijna 38 jaar. Er is een vaste kern en er schuiven regelmatig ook 
nieuwe bezoekers aan die zich snel thuis voelen in de groep. Er zijn ook mensen die vroeger 
wekelijks kwamen en op een gegeven moment minder vaak kwamen of langere tijd helemaal 
niet meer kwamen omdat ze dachten zonder lotgenotencontact helemaal in hun eentje zelf met 
hun verslavingsgevoeligheid in balans te kunnen blijven en het wel alleen daarmee te kunnen 
rooien. Totdat ze geconfronteerd werden met situaties en/of voorvallen in hun leven die ze 
toch wel héél erg lastig bleken te vinden en die een trigger voor de verslaving kunnen zijn: 
dan komen ze toch weer naar de groep om te werken aan hun blijvend herstel en verdere groei 
en ontwikkeling zodat ze niet meer in triggers trappen. Uiteraard zijn ze ook dan weer van 
harte welkom. Enerzijds is het prettig om te zien dat ze de weg naar de groep dan weer weten 
te vinden maar de aanleiding voor hun hernieuwde bezoek is natuurlijk helaas vaak een stuk 
minder positief. Gelukkig kunnen ze met die pijnlijke omstandigheden veel beter omgaan 
doordat ze de groep weer gaan bezoeken, waar ze zich kunnen uiten en een luisterend oor 
vinden van lotgenoten die heel goed begrijpen met welke triggers ze worstelen en die ook hun 
eigen oplossingen zoeken of al hebben gevonden om hier mee om te gaan. Vaak verdiept ook 
het besef van het belang van de groepsgesprekken door een dergelijke situatie en doordat ze 
de waarde van de groep en de uitwerking op henzelf van de groepsgesprekken duidelijker en 
meer bewust gaan ervaren dan in een eerder stadium mogelijk was. We zitten op een goede 
locatie: de andere groep zit in het centrum en in een kliniek, wij zitten “buiten de ring” in een 
voor een deel van onze bezoekers meer neutrale locatie (Huis van de Wijk)  en voor een deel 
ook beter per trein of auto bereikbare omgeving, zodat er ook mensen komen uit omliggende 
gemeenten zoals Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn en een enkeling zelfs van nog verder. 
We zijn elke week met ongeveer 10-15 mensen; deels vaste kern die vrijwel elke week komt, 
deels meer onregelmatige bezoekers en daarnaast nieuwe bezoekers die kortere of langere tijd 
komen. Kortom: Het gaat gewoon erg goed met deze groep. We organiseren ook regelmatig 
een uitje met de groep, zoals laatst een rondvaart door de grachten van Amsterdam met een 
hapje erbij. Dat was erg gezellig en voor sommigen toch nog altijd een hele beleving en 
lekker veilig omdat dit vanzelfsprekend zonder drank gebeurt. Wat betreft de gespreksregels: 
deze worden in verschillende Buitenveldertgroepen op verschillende locaties vaak flexibel 
toegepast, afhankelijk van de behoefte van de bezoekers en hun capaciteiten zich te houden 
aan de basiswaarden (gelijkwaardigheid, respect, geen discussie, advies of kritiek, elkaar laten 
uitpraten, zorgen dat iedereen een gelijkwaardige kans krijgt zich te uiten, gehoord te worden 
en te luisteren). Wij gaan er in onze groep steeds meer toe over om de gespreksregels gewoon 
elke week voor te lezen, net als in de donderdaggroep, los van het feit of er wel of geen 
nieuwe bezoekers zijn. Want ook voor vaste bezoekers is het behulpzaam herinnerd te worden 
aan onze gespreksregels, die de basis zijn van de groepsgesprekken en van onze werkwijze. 
Ook de vaste bezoekers geven aan dat ze het wel prettig vinden om de gespreksregels elke 
week nog eens even te horen als een soort reminder van hoe we werken, en ook als een soort 
bezinningsmoment en gelegenheid om je af te vragen welk onderwerp je mogelijk die dag wil 
inbrengen. Sommigen ervaren het voorlezen van de gespreksregels als een soort rustgevend 
ritueeltje met een zekere schoonheid en diepgang; omdat we verder geen rituelen hebben en 
willen spreekt deze kleine geste velen wel aan. We zorgen dat er altijd genoeg folders en 
leidraden tot herstel op tafel liggen zodat nieuwe bezoekers die mee kunnen nemen om thuis 
nog eens in alle rust na te lezen. Als ik nog een gedrukte versie over heb van het laatste 
jaarverslag van alle groepen leg ik dat ook wel eens op tafel voor wie er belangstelling voor 
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heeft; dan krijg ik later ook te horen dat men het met veel plezier en interesse thuis gelezen 
heeft en er veel van opsteekt. Sommigen vragen zelfs of ze een exemplaar mogen houden 
omdat ze het nog eens willen herlezen en willen kunnen naslaan op bepaalde onderwerpen 
wanneer ze daar behoefte aan hebben.” 
Tijdens hetzelfde overleg meldt de vrijwilliger van de Buitenveldergroep in de Obrechtstraat: 
“De donderdagavondgroep in de Obrechtstraat is ook al vele jaren stabiel qua bezoekersaantal 
en werkwijze. Ik bezoek deze Buitenveldertgroep zelf al 21 jaar: dat helpt mij alert te blijven 
op terugval (recidive preventie), maar ik vind het ook zinvol en erg leuk vrijwilligerswerk er 
gespreksleider te zijn en 3 keer per maand voorlichting over zelfhelp te geven aan cliënten die 
in behandeling zijn bij Jellinek (Arkin), waar ik ook in de cliëntenraad zit. Daarnaast ben ik 
vrijwilliger bij onder andere Roads (Roads doet activerende begeleiding, sociale activering en 
re-integratie: “Wij begeleiden mensen met lichte tot zware psychische aandoeningen en/of 
justitiële en/of verslavingsachtergrond naar dagbesteding, werk of opleiding; zo zijn we actief 
in begeleiding naar werk, re-integreren, ontmoeten, leren, sporten & gezond leven, creatief en 
individuele begeleiding.”). En ik ben vrijwilliger in een kerk. Ik heb door al die activiteiten 
een groot netwerk. We zitten elke week met 10-15 mensen aan tafel en soms nog wat meer. 
Ook bij ons deels vaste kern die vrijwel elke week komt, deels meer onregelmatige bezoekers 
en ook nieuwe bezoekers die kortere of langere tijd komen. Vanuit de voorlichtingen in de 
kliniek komen ook regelmatig cliënten van Jellinek naar de groep toe. Een deel blijft de groep 
bezoeken nadat ze de kliniek verlaten hebben. Een ander deel komt zolang ze in de kliniek 
zitten totdat ze weer naar huis gaan: ze wonen vaak te ver weg om wekelijks onze groep te 
kunnen bezoeken. Deze mensen kunnen contact opnemen met ons of de landelijke stichting 
wanneer ze zelf een Buitenveldertgroep in hun regio willen starten; wij of mensen uit een 
naburige groep kunnen dan daarbij helpen. Sinds 19-09-19 is er ook een zelfhelpgroep in 
Utrecht gestart, dus daar kunnen mensen uit die regio nu gelukkig wekelijks terecht. Ik lees 
elke week de gespreksregels voor. Dat blijkt goed te werken in deze groep en is ook echt 
noodzakelijk. Sommige mensen zijn nog zo in de tang van de verslaving of verslavingsgedrag 
of hebben zoveel last van de naweeën van gebruik dat het echt nodig is ze er elke week aan te 
herinneren wat de regels zijn. De bezoekers die langer in herstel zijn vinden het ook prima dat 
ik de gespreksregels elke week voorlees: ze ervaren het als goede reminder voor zichzelf en 
nieuwere bezoekers, maar ook als een soort rustmoment en gelegenheid de afgelopen week te 
reflecteren en eventueel een onderwerp te formuleren. Ik hanteer de gespreksregels ook strikt: 
als er mensen zijn die denken dat ze deel kunnen nemen aan het groepsgesprek terwijl ze die 
dag nog wat gebruikt hebben maak ik duidelijk dat in de regels staat dat ze die dag alleen 
welkom zijn als ze de groep niet verstoren en die dag alléén luisteren. Dat vinden wij een heel 
belangrijke regel voor een goed groepsgesprek. Overigens kwam er laatst een bezoeker na 
twee jaar weer langs die zich destijds dermate had misdragen en vele malen voor onveiligheid 
in de groep had gezorgd dat de groep wilde dat hij niet meer kwam. We hebben hem toen heel 
vaak opnieuw een kans gegeven, nadat hij soms langere tijd niet kwam – maar als hij er dan 
weer was vertoonde hij weer hetzelfde gedrag dat de groep en het groepsgesprek duidelijk 
steeds weer verstoorde. Hij was ook niet bereid op dat gedrag te reflecteren en het blijvend te 
veranderen. We hebben hem toen duidelijk gemaakt dat hij echt niet meer kon komen omdat 
hij niet veranderde en de groep steeds opnieuw bleef verstoren. We hebben samen met het DB 
een brief opgesteld voor het geval hij, nadat we hem hadden duidelijk gemaakt niet meer te 
komen, tóch weer een keer zou komen – want dat voorgevoel had ik al. Die brief heb ik 2 jaar 
lang elke week mee genomen voor de zekerheid en dat is maar goed ook, want laatst kwam 
hij dus van pas. Blijkbaar voelde hij het zelf al aan dat hij echt alle grenzen had overschreden, 
want hij kwam vooraf naar me toe zeggende: “Ik ben zeker geroyeerd?” Ik heb hem toen de 
brief gegeven, die las hij en is gelukkig met de stille trom vertrokken. Voor de zekerheid heb 
ik de receptie nog wel duidelijk gemaakt dat de groep hem niet meer wilde ontvangen en of 
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hij de tussendeur voor hem dicht wilde houden. De receptionist wist meteen wat ik bedoelde 
want hij kende het verhaal rondom deze persoon, die ook bij Jellinek bekend stond als iemand 
die de orde verstoorde. Gelukkig kan hij de groep nu niet meer op stelten zetten. Iemand die 
zich zo verstorend misdraagt en blijft misdragen in de groep maken we verder eigenlijk nooit 
mee: de sfeer is juist altijd prettig, rustig en open. En alle bezoekers, ook de nieuwe, dragen 
naar eigen vermogen serieus bij aan het groepsgesprek. Op het wekelijks voorlezen van de 
gespreksregels krijg ik nooit negatieve reacties: het hoort voor deze groep gewoon bij het 
geheel. Soms komen mensen naar aanleiding van het lezen van de Leidraad tot herstel met 
een onderwerp. De besproken onderwerpen in de groepsgesprekken schrijf ik elke week op en 
die heb ik aan D gegeven zodat hij ze kan verwerken in het jaarverslag van de groep. De in de 
tweede helft van 2019 besproken onderwerpen in onze groep zijn onder meer: “*Wat doet de 
groep met mij? *Ik ben blij dat het drinken/gebruiken niet meer hoeft! *Afscheid nemen; hoe 
gaan jullie daarmee om zonder drank/drugs? *Ik heb heel veel in en van de groep geleerd; hoe 
is dat voor de anderen? *Spijt *Zelfmedelijden *Arme Ik *Vertrouwen terugwinnen van de 
familie *Reflectie over wat ik heb geleerd in de groep *Terugval *Schaamte *Boetedoening 
*Ik heb voor de zoveelste keer een terugval en ben er nu echt helemaal klaar mee; wat is jullie 
ervaring? *Teleurstelling *Het omslagpunt *Wat betekent de groep voor mij? *Hoe gaan 
jullie om met tegenslag zonder verslaving? *Wat zijn gezonde gedragsregels: hoe moet ik me 
gedragen in deze groep? *Eindelijk rust! *Zelfvertrouwen *Geen zin in de groepsbijeenkomst 
hebben maar tóch gaan omdat ik er altijd beter vandaan kom *Grenzen leren stellen *Naasten 
vinden dat ik de groepsbijeenkomsten nu niet meer nodig heb maar ik vind van wel; hoe gaan 
jullie daarmee om?” Vrijwel alle bezoekers hebben werk in diverse beroepen zoals bij KLM, 
winkels, AT5, als schilder, pedicure, huisman, bij de belastingdienst, als sociaal werker, bij 
een bed and breakfast, en op diverse kantoren. Anderen zijn na pensionering of afkeuring of 
naast hun baan ook actief als vrijwilliger bij de Buitenveldertgroep, de cliëntenraad van 
Jellinek, als oppas, vrijwilliger bij het verzetsmuseum, in een kerk, en dergelijke. In de vaste 
kern van de groep zitten twee dames en je kunt merken dat vrouwen die de groep voor het 
eerst bezoeken het prettig vinden dat meerdere vrouwen deze groep bezoeken. De groep is 
ook erg gemêleerd qua leeftijd en maatschappelijke situatie en afkomst. Veel bezoekers geven 
aan dat de groep een uitkomst voor hen is om (verder) aan herstel en terugvalpreventie te 
werken maar ook als kans je in een groep te (leren) uiten en écht goed naar anderen te (leren) 
luisteren, en je sociale vaardigheden te ontwikkelen/onderhouden. Het wordt ook ervaren als 
een bezinningsmoment en tegelijkertijd als een soort ‘uitje’. Tijdens een voorlichting in de 
kliniek doe ik, als er tijd over is, ook wel een groepsgesprek met de cliënten die dan zelf met 
een onderwerp komen; op die manier kunnen ze meteen heel concreet ervaren hoe het 
groepsgesprek werkt. Er is nu een bezoeker van de groep die wel mee wil gaan om ook de 
voorlichtingen eens mee te maken. Ik zeg tegen de cliënten tijdens de voorlichting altijd dat 
ze in hun eigen woonplaats zelf een groep kunnen beginnen met steun en begeleiding van de 
stichting zelfhelp. Overigens worden de voorlichtingen heel goed bezocht door cliënten van 
Jellinek die hen daartoe ook stimuleert. Meestal geef ik de voorlichting samen met 
voorlichters van AA/NA, maar soms komen die niet opdagen. Dan gebruik ik, na het vertellen 
over hoe de groep werkt en het beantwoorden van vragen en ingaan op eventuele op- en 
aanmerkingen, tijd die eventueel overblijft meestal ook voor een groepsgesprek zodat mensen 
direct concreet kunnen ervaren hoe het werkt. Na zo’n voorlichting komen veel cliënten ook 
daadwerkelijk de groep bezoeken. Kortom: het gaat heel goed met onze fijne groep in de 
Obrechtstraat.” 
 
In 2019 werden de Buitenveldertgroepen in Amsterdam dus elke week weer goed bezocht 
door elk 10-20 mensen. Niet iedereen bezoekt de groep echter elke week dus het bereik qua 
aantal bezoekers over het hele jaar is veel groter. Ook is er regelmatige doorstroming. Er is 
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ook een vaste kern bezoekers die langere tijd komt om stabiel te blijven, als terugvalpreventie, 
om zichzelf weer op de rit te krijgen na een uitglijder of terugval voordat het weer helemaal 
mis gaat. Daarnaast komen er ook mensen naar de groepen om zich verder te herstellen en 
ontwikkelen, en op vrijwillige basis hun ervaring te delen met anderen die nog worstelen met 
verslaving of herstel daarvan.  
Voorbeelden van (vrijwilligers)werk dat bezoekers van de beide Buitenveldertgroepen in 
Amsterdam dankzij hun herstel (weer) kunnen doen: 
- A is pedicure geworden na jarenlang als vrijwilliger te hebben gewerkt voor haar herstel.  
- M heeft een drukke baan en ze past daarnaast veel op de kleinkinderen. 
- W is medewerker van een gemeente geworden. 
- T is al 15 jaar vrijwilliger van de cliëntenraad van Jellinek, zit 21 jaar in de groep, verzorgt 
de vrijwel wekelijkse voorlichtingen in de Jellinek kliniek in de Obrechtstraat, is vrijwilliger 
bij de Jezuïeten kerk “De Krijtberg”. 
- G is vrijwilliger in het Verzetsmuseum. 
- L is vrijwilliger in een gereformeerde kerk. 
- D werkt als vrijwillig ervaringsdeskundige bij GGZ Ingeest, onder andere als trainer bij de 
cursus WMEE “Werken Met Eigen Ervaring” en sinds 2019 ook in de cursus WMEE+, ook 
wel WMEE IDP “In De Praktijk” (deelnemers gaan stage lopen als ervaringswerker bij andere 
ervaringswerkers), facilitator WRAP (Wellness Recovery Action Plan), als begeleider van een 
herstelgroep op een Acute Dag Behandeling, als e-health-coach bij de digitale cursus “Het 
schrijven van je herstelverhaal”, als begeleider en gespreksleider van opstartende nieuwe 
Buitenveldertgroepen of groepen die wat ondersteuning nodig hebben door wisseling van 
vrijwilligers, locatie, e.d., en als ervaringsdeskundige bij lessen op (hoge)scholen e.d. 
- M en D werken samen al vele jaren (sinds 15 en 11 jaar) zeer intensief als vrijwilliger voor 
het dagelijks bestuur van de Stichting Zelfhelp Nederland die zich inzet voor het reilen en 
zeilen en ter bevordering van de Buitenveldergroepen. 
- A werkt als vrijwilliger bij Roads Activering. 
- M bemant dag en nacht, 24/7, het gratis 0800-nummer van Stichting Zelfhelp Nederland, dat 
mensen kunnen bellen met vragen over de groepen, informatie, of voor acute steun in geval 
van gevaar op een uitglijder of terugval, of andere moeilijke of eenzame momenten. 
- D leest dagelijks het vragenformulier op www.zelfhelp.nl, en geeft daar antwoord op zeer 
uiteenlopende vragen om informatie over de groepen en de werkwijze, informatiemateriaal, 
maar ook vragen van persoonlijke aard aangaande verslavingsproblematiek van de persoon in 
kwestie zelf, of iemand in zijn/haar omgeving.  
- J werkt als vrijwilliger in een sportschool waar hij probleemjongeren traint en op het rechte 
pad houdt, door zijn eigen ervaringen met verslaving en agressief gedrag in te zetten als 
waarschuwing voor hoe dat helemaal uit de hand kan lopen. 
- T is vrijwilliger voorlichtingen locatie Obrechtstraat Arkin. 
 
In januari 1982 werd de eerste Buitenveldertgroep opgericht in Amsterdam Buitenveldert. Nu 
dragen alle zelfhelpgroepen in Nederland de naam “Buitenveldertgroep”. De eerste groep die 
begon in Buitenveldert en daar nog steeds samenkomt bestaat nu al 38 jaar. Zowel wat betreft 
de aantallen bezoekers, hun herstel, de instroming, de vaste kern van bezoekers als basis, de 
door- en uitstroming naar activiteiten binnen en buiten de groepen, binnen en buiten de 
Stichting Zelfhelp Nederland, is er een solide basis in de groepen in Amsterdam/Amstelland. 
Er worden veel voorlichtingen gegeven over de werkwijze van de groepen door vrijwilligers 
van de groepen in Amsterdam aan cliënten van Arkin en Brijder. Daar zijn mensen vaak heel 
enthousiast over, en een deel van hen komt dan ook daadwerkelijk naar de groep.  
In de Buitenveldertgroep is er altijd een goed en serieus groepsgesprek omdat iedereen zich 
rustig uitspreekt en goed luistert naar elkaar. Het gaat om de kwaliteit van het groepsgesprek. 
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Er zijn bezoekers die eerder zelfhulpgroepen bezochten met heel veel deelnemers: dat vonden 
zij veel te druk en te oppervlakkig. Ook vinden zij dat er in zulke groepen vaak een 
groepssfeer ontstaat waarin zij zich niet vrij voelen. Ook nieuwe en rustige, soms wat 
bedeesde bezoekers moeten zich goed welkom voelen in een zelfhelpgroep: dat is een 
belangrijke basis voor blijvend herstel. Doel van de groep is dat deelnemers hun eigen weg in 
hun eigen leven zo veel als mogelijk zelfstandig gaan zoeken en ontwikkelen met behulp van 
het groepsgesprek, en contacten die je (als je daar behoefte aan hebt) op eigen initiatief aan 
gaat met andere bezoekers van de groep. Onderling wisselt men in de groep ook wel 
telefoonnummers uit. Sommigen houden dagelijks even telefonisch contact, om op die manier 
bij zichzelf en de ander de vinger aan de pols te houden. Bij een uitglijder ben je er dan snel 
bij. Het hoort bij herstel om te leren omgaan met onprettige, ongemakkelijke, pijnlijke of 
verdrietige gevoelens en gevoelens van onmacht, afscheid, rouw, teleurstelling en dergelijke. 
Al die gevoelens doorstaan zonder verdoving, kick of afleiding van middelen, en leren dat ze 
voorbij gaan, dat je ze kunt overleven zonder vervlakking, verdoving, vermijding, ontkenning 
en angst – hoe moeilijk dat soms ook is, zeker in het begin. De gespreksregels vormen de 
basis van zowel de groepsbijeenkomst en manier waarop bezoekers met elkaar omgaan, als 
van een goed groepsgesprek. Bezoekers voelen zich daar veilig bij, leert de ervaring. In het 
begin van hun bezoeken leggen mensen vaak nog de nadruk op het middel, maar al gauw 
ontdekken ze door de inbreng van andere deelnemers dat het gaat om het mechanisme van 
verslaving, de gedragspatronen, de achterliggende problematiek – pas als men dát in de gaten 
krijgt is men in staat te begrijpen dat het in wezen om dwangmatigheid, vluchtgedrag en 
grenzeloosheid in de meest brede zin gaat. De Buitenveldertgroepen staan daarom open voor 
iedereen die last heeft van dwangmatig gedrag. 
Ongeveer 15 bezoekers aan elk groepsgesprek wordt door de meerderheid van de bezoekers 
en zeker ook door de gespreksleiders ervaren als een werkzame gemiddelde groepsgrootte 
(ook al zijn er dan wel meer bezoekers per groep (25-30) omdat niet iedereen elke week 
komt). De meeste mensen willen het liever de groep niet veel groter, omdat er dan minder tijd 
is voor elk individu. Meestal duurt een groepsgesprek ruim een uur (ook al is er geen 
‘eindtijd’); dat is lang genoeg. Iedereen voelt automatisch aan hoeveel tijd er ongeveer is voor 
iedereen.  
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Assen 
 
December 2019 doet een van de twee vrijwilligers van de groep Assen verslag via mail omdat 
beiden door werk, studie en ander vrijwilligerswerk die periode te druk waren het overleg te 
bezoeken van alle Buitenveldertgroepen dat regelmatig in Amsterdam plaatsvindt. Dergelijke 
andere bezigheden zijn natuurlijk een teken van goed herstel dus daar zijn we blij mee. Maar 
dat gaat gelukkig niet ten koste van de Buitenveldertgroep Assen die ook voor deze twee 
vrijwilligers een basis is en blijft van blijvend herstel en recidive preventie. De vaste kern van 
de groep in Assen bestaat uit 4 tot 10 mensen. Daaromheen komt een wisselend aantal nieuwe 
bezoekers die langer of kort de groep komen bezoeken. Ook komen er regelmatig oude 
bekenden naar het groepsgesprek die de behoefte voelen zichzelf weer een ‘update’ te gunnen 
wat betreft hun verslavingsgevoeligheid en samen met lotgenoten te reflecteren hoe de vlag er 
in hun leven bij hangt. Het blijft belangrijk dat in de gaten te houden want als we dat vergeten 
kunnen we ongemerkt weer afglijden richting gebruik. Veel bezoekers van de groep doen iets 
in de pot van de groep (voor koffie, thee en uitjes) maar in 2019 had eigenlijk niemand de tijd 
en gelegenheid om een groepsactiviteit anders dan het wekelijks groepsgesprek te plannen. 
Bovendien was de in-, door- en uitstroom in 2019 ook behoorlijk groot, waardoor het tijdelijk 
wat lastiger was om een activiteit en tijd vooruit te plannen die voor de gehele groep geschikt 
is. Uiteraard wisselt ook de behoefte daaraan als de groepssamenstelling in de loop van de tijd 
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regelmatig wisselt. Besloten werd daarom eind 2019 om de eerste bijeenkomst in 2020 om te 
dopen tot een feestelijke bijeenkomst met voorafgaand aan het groepsgesprek een etentje voor 
wie daar belangstelling voor had – dat is inmiddels gebeurd en was een succes. Voordeel van 
een beter gevuld groepspotje is dat er iets leuks kan gedaan kan worden als er mensen in de 
groep komen die daar duidelijk bij gebaat zijn wegens behoefte aan ‘veilige ontspanning en 
sociaal contact’ (namelijk zonder drank en drugs) en/of wanneer bezoekers te maken hebben 
met sociaal isolement en/of financiële beperkingen. De Buitenveldertgroep Assen heeft in 
2019 extra gefocust op de kernwaarden van de zelfhelp: groepsgesprekken over hoe te leven 
met verslavingsgevoeligheid, gevoeligheid in bredere zin vaak ook, zónder terug te vallen in 
oude destructieve gedragspatronen. Daarbij is het van belang dat dit groepsgesprek altijd 
helemaal gelijkwaardig is, iedereen gelijke ruimte krijgt te spreken uit en over zichzelf 
aangaande het thema dat is ingebracht, zonder te worden onderbroken door advies of kritiek. 
De kern van de groep merkte eerder wel eens dat ze onderling geneigd waren door het sterke 
op zichzelf natuurlijk zeer positieve gevoel van groot vertrouwen en veiligheid een wat 
lossere vorm te gaan kiezen voor het gesprek waardoor de focus op ingebrachte thema 
ongemerkt wat dreigde te verwateren. De twee vrijwilligers en gespreksleiders van de groep 
waren er op tijd bij dat te corrigeren door daar bewust aandacht aan te besteden, uitleg over te 
geven aan de bezoekers en de kern van zelfhelp concreet in de groep te blijven toepassen. 
Soms kan de lossere vorm behulpzaam en drempelverlagend zijn, maar soms ook moet je als 
gespreksleiders de structuur wat meer benadrukken. Het blijft zoeken naar een balans tussen 
toepassen van onze gespreksregels en mensen tegelijkertijd het gevoel geven dat het er niet te 
formeel aan toe gaat, er ruimte is voor waar behoefte aan is bij de verschillende bezoekers 
zonder dat de gelijkwaardigheid in het geding komt. Daarbij kan het ook belangrijk zijn de 
bezoekers uit te nodigen, als zij dat willen en ertoe in staat zijn, het gespreksleiderschap op 
zich te nemen zodat alle bezoekers zich meer samen verantwoordelijk voelen voor het 
groepsgesprek in plaats van dit als vanzelfsprekend over te laten aan de twee vaste 
vrijwilligers. Eén van de twee vrijwilligers van de groep Assen is overigens ook degene die de 
huidige website zelfhelp.nl heeft ontworpen en ‘in de lucht houdt’ door voortdurend de 
benodigde wijzigingen en bewerkingen door te voeren, ook als er updates zijn van de host of 
van het programma waarin de website is geschreven. Ook heeft hij kleine en grote flyers 
ontworpen en een grote banner die een amateursportvereniging heeft opgehangen langs een 
sportveld. Alle Buitenveldertgroepen zijn dus erg blij met deze vrijwilliger, net zoals het 
dagelijks bestuur van de Stichting Zelfhelp, dat het zonder deze hulp informatietechnologisch 
gezien niet zou redden. Verslavingsgevoelige vrijwilligers kunnen als valkuil last hebben van 
het vol maken van hun agenda’s met (zelf aangegane) verplichtingen. Daar houden we elkaar 
dan ook zoveel mogelijk alert op in ons onderling contact en helpen elkaar waar nodig, maar 
geven elkaar ook de ruimte eens even wat gas terug te nemen als die behoefte bestaat. Want te 
veel, te lang door gaan – dat kán typisch verslavingsgedrag zijn. Eigenlijk kan alles waar ‘te’ 
voor staat en ook te lang plaatsvindt teveel vermoeidheid en stress opleveren waardoor een 
uitglijder meer kans maakt. Het is fijn daarover als vrijwilligers onderling openlijk te kunnen 
communiceren. Net zoals wanneer er iets gebeurt wat je dwars zit: vroeger was je misschien 
geneigd dat op te kroppen en er dus in vast te lopen, nu doen we ons best het tijdig in contact 
te brengen. Dat is ook precies wat er in de groepsgesprekken in de Buitenveldertgroepen 
gebeurt: gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, worstelingen, vragen en oplossingen in contact 
brengen met jezelf en de andere aanwezigen. Voorbeelden van bezoekers die de groep Assen 
in 2019 bezochten willen we ook beschrijven in dit verslag, maar dan uiteraard geheel 
geanonimiseerd en volgens de letters van het alfabet, want de mogelijkheid de groep anoniem 
te kunnen bezoeken is de basis van vertrouwen en veiligheid want bij velen rust nog een groot 
taboe op verslaving en verslavingsgevoeligheid, zoals vooroordelen, veroordelingen, stigma 
en uitsluiting. A,B: de twee vaste vrijwilligers van de groep, bezoeken de groep nu al meer 



 53 

dan 5 jaar, zijn beiden stabiel in herstel en druk met niet alleen dit vrijwilligerswerk maar ook 
studie, werk, ander vrijwilligerswerk en privé leven: zij richten hun focus door hun fase van 
herstel gelukkig inmiddels meer op hun leven in brede zin dan alleen op verslaving, 
verslavingsgevoeligheid en herstel daarvan, C: haakt soms een tijdje af, en bezoekt de groep 
dan weer onregelmatig, D: komt sinds midden 2019 consequent wekelijks, E: kwam ooit al 
een tijdje, toen een periode niet, maar in 2019 weer wekelijks, F: kwam eerder een paar keer 
langs, moest toen naar een kliniek in Zuid-Afrika voor detox en behandeling en is daarna een 
reguliere bezoeker van de groep Assen geworden, G: worstelt soms nog met alcoholgebruik 
maar bezoekt op zoek naar verder herstel trouw de wekelijkse groepsgesprekken.  
Tot zover wat voorbeelden in algemene termen van de bezoekers aan de groep Assen.  
Er komen op de 06-nummers van de twee vrijwilligers die op de site staan vermeld regelmatig 
telefoontjes van mensen die de groep willen gaan bezoeken maar toch eerst even langs deze 
weg contact zoeken of nog wat vragen hebben. Die worden overigens ook regelmatig gesteld 
via het landelijk gratis 0800-nummer waar ook de Buitenveldertgroep Assen onderdeel van 
uit maakt, via het vragenformulier op de website of via mail. Er was ook in 2019 weer een 
voorlichting voor de afdelingsmedewerkers van VNN, zodat zij bekend zijn met zelfhelp en 
hun cliënten kunnen wijzen op de mogelijkheid de Buitenveldertgroep Assen te benutten voor 
hun herstel. Regelmatige instroom van nieuwe bezoekers blijft altijd nodig want net zoals alle 
andere zelfhelpgroepen kent de groep in Assen golfbewegingen wat betreft bezoekersaantal. 
Na een tijd de Buitenveldertgroep bezocht te hebben is een deel van de bezoekers zo ver in 
herstel dat ze allemaal andere dingen gaan doen, wat heel positief is, omdat ze zich dus goed 
verder ontwikkelen. Er is ook een soort optimale groepsgrootte en –samenstelling om goede, 
diepgaande, helpende groepsgesprekken te kunnen hebben. Een onderwerp dat bijvoorbeeld 
vaak aan de orde komt en dan steevast een diepgaand herstel bevorderend groepsgesprek 
oplevert waarbij het belangrijk is dat iedereen de tijd, rust en ruimte krijgt zich daarover te 
uiten omdat het bij een deel van de bezoekers erg gevoelig kan liggen is het onderwerp: “Hoe 
bouw je na de verslavingsperiode een gezond sociaal netwerk op, dus zonder te vervallen in 
oude gewoonten/vrienden/gebruik?” De Buitenveldertgroep maakt voor veel bezoekers deel 
uit van dat opbouwen van een nieuw gezond sociaal netwerk. Op den duur kunnen de meeste 
bezoekers dat netwerk uitbreiden onder andere door samen of eigenstandig nieuwe activiteiten 
te gaan ontplooien, maar zeker in het begin van het herstel is dat een vaak kwetsbaar en 
precair onderwerp omdat mensen door de verslaving en eventuele andere problematiek soms 
sterk vereenzaamd zijn. Daarom is het juist zo belangrijk dat het als gespreksonderwerp wordt 
ingebracht. Om weer te geven hoe betrokken de vrijwilligers bij de groep zijn hier een eerder 
citaat uit eind 2018: “Ik voel me persoonlijk verantwoordelijk voor de groep. Dat is misschien 
niet altijd handig, maar zo ervaar ik dat. Ik ben dan ook blij als iemand bijvoorbeeld vóór een 
behandeltraject zijn heil zoekt en vindt in onze Buitenveldertgroep. Maar ik ben dan óók wel 
benieuwd of en hoe iemand dat behandeltraject doorloopt, hoe het daarna gaat, of hij/zij óók 
naar de groep komt als nazorg. Dat is natuurlijk geheel de eigen verantwoordelijkheid van die 
persoon maar ik voel me tegelijkertijd soms toch ook wel deels medeverantwoordelijk. Het is 
zoeken naar een balans daarin.” Hij vervolgde: “Laatst heb ik weer een praatje gehouden over 
zelfhelp voor medewerkers van VNN Assen. Dat is net zoals eerder heel positief ontvangen. 
Alleen krijg je uit zulke presentaties niet direct veel nieuwe instroom van hun cliënten; dat 
heeft tijd nodig. We doen vanuit de groep ook af en toe een praatje (voorlichting over 
zelfhelp) voor cliënten van VNN aan het einde van hun zeven weken durende cognitieve 
gedragstraining. Daardoor komen er ook wel weer nieuwe bezoekers naar onze groep. Het 
blijft een aandachtspunt dat regelmatig voor elkaar te krijgen. Dat houden we in de gaten. Het 
inloopuurtje dat ik al een paar jaar elke woensdagochtend houdt bij VNN in de ochtend is de 
laatste tijd soms echt passen en meten in mijn agenda. Daarom doe ik dat nu regelmatig op 
aanvraag. Er staat een bordje bij de receptie met mijn telefoonnummer en de receptie weet er 
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van en kan zo mensen op deze mogelijkheid wijzen. Als er dan iemand belangstelling heeft 
maak ik een afspraak met deze persoon want ik heb door mijn eigen werkzaamheden geen tijd 
meer daar elke woensdagmorgen te gaan zitten. Ik blijf rondkijken in de groep of er mensen 
zijn die in staat zijn om taken over te nemen die daar in hun fase van herstel veel uit kunnen 
halen en nieuwe dingen van kunnen leren. Ik voel het commitment naar de groep en naar dit 
vrijwilligerswerk. Dat is al jaren zo, maar inmiddels doe ik ook ander vrijwilligerswerk en ik 
heb mijn werk. Iedereen vult vrijwilligerswerk voor zelfhelp op eigen wijze in; daar is ook 
ruimte voor. De één wil gespreksleider zijn, de ander sleutelbeheerder, de derde verzorgt 
graag de koffie waar dat nodig is, weer een ander geeft graag voorlichtingen aan cliënten 
en/of houdt contact met medewerkers, weer iemand anders gaat een cursus doen gericht op 
ervaringsdeskundigheid of zelfs een opleiding, iemand begint ergens een nieuwe groep en 
ondersteunt die langere tijd, enzovoorts. En sommige mensen doen een tijd lang meerdere van 
deze dingen tegelijkertijd of gaan in het dagelijks bestuur zitten en krijgen met al die zaken en 
daarnaast nog veel meer aan onze stichting verwante zaken te maken. Het is maar net waar je 
tijd voor hebt en zin in hebt, wat goed voor je is, wat past, wat je kunt en wat voor jou werkt 
voor jouw herstel en verdere groei. Het is en blijft mooi vrijwilligerswerk, niet vrijblijvend 
maar wel vrijwillig, dus zoveel mogelijk rekening houdend met onze eigen agenda die past bij 
ons eigen herstel, stabiliteit en terugvalpreventie. Anders schiet het zijn doel voorbij.” Het is 
een fijne en warme groep in Assen, die mensen veel steun geeft in hun herstel en onderhoud 
van alertheid op uitglijders of terugval. De gespreksregels zijn de kern van ons werk maar 
elke groep past die toch ook weer op eigen wijze toe. Elke groep is een organisch geheel; elke 
groep is anders, en verandert ook in de loop van de tijd. De groep, de werkwijze en de mores 
wordt gevormd door de mensen die de groep maken. Met de gespreksregels als basis. Het is 
een organisch proces; ook de manier waarop we de gespreksregels toepassen en uitleggen: de 
kern van de werkwijze is helder, maar hoe je dat brengt is een kwestie van gaandeweg leren. 
Voor de gespreksleider is het de kunst om, als het nodig is, een beetje te sturen zodat het 
proces zo verloopt dat iedereen de ruimte krijgt en tot zijn/haar recht komt, zonder advies of 
kritiek te krijgen. Als het goed gaat in een groep, en die rustig en harmonieus is, kun je wel 
eens wat spelen met de gespreksregels, maar als er (veel) nieuwelingen zijn of de groep is een 
beetje moeilijk qua dynamiek of groot, dan moet je altijd kunnen terugvallen op de 
gespreksregels. Zonder structuur werkt het niet, dus die basis moet er altijd blijven. Er is een 
dynamisch groepsproces: dat kunnen en willen we niet allemaal vastleggen in regels, maar we 
willen wel een kernstructuur geven op basis waarvan het groepsgesprek zich kan ontwikkelen. 
Gelijkwaardigheid is de basis van de groepen net als het ‘praten uit en over jezelf’. In 
sommige groepen krijgen de mensen de ruimte om na afloop van het groepsgesprek nog wat 
te zeggen, maar in andere groepen werkt dat niet omdat sommige bezoekers dan toch gaan 
adviseren of kritiek uitoefenen. De wijze waarop je het groepsgesprek laat verlopen op basis 
van de gespreksregels kan best een beetje verschillen per groep en per bijeenkomst want de 
groep bestaat uit de mensen in de groep. De gespreksregels zijn er voor de mensen in de 
groep; de mensen zijn er niet voor de gespreksregels. Het gaat erom dat het groepsgesprek 
‘naar de geest van de gespreksregels’ gaat en dat hoeft niet altijd per se te zijn ‘naar de letter’. 
De sfeer waarin de groepsgesprekken in de groep in Assen verlopen is warm, open, rustig en 
veilig. Bezoekers stimuleren elkaar in herstel door hun ervaringen daarmee en praktische tips 
te delen over gezondheid, vrijwilligerswerk, werk en andere activiteiten, ook al verschillen de 
mogelijkheden daartoe per individu. De groepsgesprekken gaan elke week weer de diepte in, 
zonder dat het altijd zwaar wordt, en de sfeer is eigenlijk nooit zwaar of heftig. Juist daardoor 
zijn de groepsgesprekken van grote betekenis voor de deelnemers.  
De Buitenveldertgroep Assen bestaat in 2020 inmiddels 20 jaar. Stabiliteit, continuïteit en 
beschikbaarheid zijn belangrijke factoren voor een goed herstel van de grillen en onmacht van 
de verslaving. 
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Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroepen Den Haag 
 
Dankzij het aanhoudende doorzettingsvermogen en de positieve houding van vrijwilligers 
heeft de wat lastige periode eind 2018 die ontstond doordat de basisgroep in 2018 plotseling 
op zoek moest naar een andere locatie door externe omstandigheden wat uiteindelijk leidde tot 
twee verhuizingen uiteindelijk juist tot positieve gevolgen geleid voor het functioneren van de 
Buitenveldertgroep Den Haag in de loop van 2019. Momenteel zijn er twee parallelle groepen 
op vrijdagavond die beiden beter worden bezocht dan de eerdere twee verschillende groepen 
op verschillende locaties. Er was zo’n grote groei van bezoekers dat er nu wordt gekeken of er 
op deze manier in de behoefte van zowel vaste bezoekers als de wekelijkse nieuwe bezoekers 
te voorzien. De laatste tijd komen er namelijk steeds vaker 5-10 nieuwe bezoekers per week; 
dat werd voor sommige vast bezoekers (een kern van 10-15 personen) wat te druk en onrustig. 
We willen iedereen de ruimte bieden die zij vanaf het begin van het bezoeken van de groep 
gewend zijn en de groepsgesprekken rustig laten verlopen zodat diepgaande onderwerpen op 
een serieuze wijze kunnen worden ingebracht. Vaak brengen bezoekers in de beginfase van 
hun herstel ander soort onderwerpen in en kunnen ook een wat andere energie hebben. Beide 
type bezoekers willen we graag bieden wat ze nodig hebben en daarom wordt momenteel dus 
gewerkt met twee parallelle bezoekers waarbij een evenwichtige verdeling van nieuwkomers 
en vaste bezoekers betracht wordt. Dit lijkt nu een werkwijze waar alle bezoekers zich goed in 
kunnen vinden. Waarbij we de luxe omstandigheid hebben dat we nu op een locatie zitten 
waar we twee groepsruimtes tegelijkertijd kunnen gebruiken. 
Een van de vrijwilligers deed eerder verslag tijdens een overleg van alle Buitenveldertgroepen 
eind 2019: “Wij kunnen sinds begin 2019 gebruik maken van een prettige groepsruimte in het 
pand van Trubendorffer Den Haag waar we altijd erg gastvrij worden ontvangen. Ik ben er 
zelf vrijdag 18:30 uur om bezoekers te ontvangen en om 19:00 uur begint het groepsgesprek. 
Er is een stabiele groep met een vaste kern van 10-16 mensen waarvan er 8-10 sowieso elke 
week aanwezig zijn. In de WhatsApp-groep zitten momenteel (uiteraard geheel vrijwillig) 22 
deelnemers die regelmatig naar de groepsgesprekken komen. In die WhatsApp-groep kunnen 
ze laten weten of ze die avond wel/niet naar de groep komen of soms door drukte ietsje later 
zijn. De meeste bezoekers vinden het namelijk fijn om te weten waarom iemand er niet is 
(door overwerk, ziekte, drukte thuis, vakantie o.i.d.) omdat we graag van elkaar willen weten 
hoe het gaat met iedereen. Als iemand in stilte afwezig blijft is dat vaak een veeg teken van 
vermijding en terugtrekking wat een voorbode of uitvloeisel van een uitglijder of terugval kan 
zijn. De groepsapp is dan een heel plezierig middel om contact met elkaar te houden, óók als 
iemand een (paar) keer niet naar het groepsgesprek zelf kan komen. De groepsapp werkt ook 
drempelverlagend als mensen na een mindere periode weer naar de groep willen komen. Ze 
kunnen dan eerst kort via de app melden dat het minder gaat/ging en krijgen dan meteen van 
andere bezoekers stimulerende ondersteunende berichten en de uitnodiging het groepsgesprek 
ook (juist) nu bij te wonen. Ook kan men contact met anderen zoeken als men zich minder 
goed voelt en bang is voor een uitglijder of terugval. Bezoekers van de groepsgesprekken 
kunnen elkaar met beider toestemming ook onderling spreken via WhatsApp of telefoon mits 
ze daar nadrukkelijk beiden voor open staan. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die alleen 
naar de groepsgesprekken komen en niet in de groepsapp willen zitten. In totaal is het bereik 
van de groepen momenteel ongeveer 25 personen. Dat is een veel groter bereik dan toen we in 
2018 nog twee totaal verschillende groepen op twee verschillende locaties hadden die elk 
door ongeveer 8 à 10 mensen per week werden bezocht (waarbij de Nederlandstalige groep de 
laatste tijd gemiddeld door meer mensen werd bezocht dan de Poolstalige). Blijkbaar werkt 
het momenteel efficiënter alle energie op één locatie te richten in een groep waar iedereen van 
elke achtergrond welkom is. Dat werkt ook integratie bevorderend. Als er te veel bezoekers 
tegelijk komen overwegen we een parallelle algemene groep of een extra groep op een andere 
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dag en tijdstip. (Dat is in 2020 zoals eerder beschreven dus inmiddels het geval.) De sfeer in 
de groep vind ik heel erg open. Er zijn elke week onderwerpen die bezoekers actief inbrengen 
uit hun eigen dagelijks leven: zowel praktische zaken waar ze tegenaan lopen als vragen over 
het hele mechanisme achter verslaving, over de manier waarop er in onze samenleving met 
middelen als alcohol, drugs en internet wordt omgegaan, etc. Wat betreft het template van het 
groepsgesprek zelf: ook dat is vrij open, en ik denk dat zolang dat kan en iedereen respectvol 
naar elkaar luistert het heel goed kan zijn om zo open met elkaar te kunnen praten waarbij je 
wél de basis van de gespreksregels hanteert (praten uit en over jezelf, elkaar laten uitpraten, 
respect voor elkaar), zonder dat je de regels concreet voorleest en erg strikt hanteert ‘naar de 
letter’ door interactie te verbieden. In feite hanteren de bezoekers van onze groep nu op een 
hele goede wijze de gespreksregels uit zichzelf door elkaar steeds helemaal te laten uitpraten. 
Waarschijnlijk komt dat ook doordat een groot deel van onze bezoekers al ervaring heeft met 
groepstherapie, waar je veel leert over respectvolle, rustige, redelijke communicatie in een 
groep. Meestal duurt de bijeenkomst ongeveer anderhalf uur doordat de bezoekers het gesprek 
interessant, erg leerzaam en toch ook gezellig vinden. Gezien het aantal en soort bezoekers en 
de actieve inbreng van onderwerpen vindt iedereen die lengte van het groepsgesprek prima. 
Sinds begin 2019 zitten we met de groep tot onze grote vreugde op deze zeer prettige en goed 
bereikbare locatie en gaat het dus erg goed met de groepsgesprekken en bezoekersaantallen. 
Bezoekers zijn voor een deel cliënten van Trubendorffer die flyers/folders in de wachtruimte 
vonden of door behandelaren op onze groep zijn gewezen als één van de lotgenotengroepen 
die er zijn op het terrein van herstel van verslaving aan middelen en dwangmatig gedrag. 
Deze behandelaren raden cliënten nadrukkelijk aan meerdere zelfhulpgroepen te bezoeken 
tijdens hun behandeling zodat ze zelf kunnen ervaren wat lotgenotengroepen voor ze kunnen 
betekenen. Een deel van hen kiest tijdens en/of na de behandeling voor de Buitenveldertgroep 
om ook langs die weg te werken aan verder herstel en terugvalpreventie. Ook komen mensen 
uit andere klinieken of zelfhulpgroepen naar onze groep toe doordat onze bezoekers vertellen 
over hun ervaringen in deze Buitenveldertgroep, die ze als warm, open, positief en gezellig 
beschrijven. Mond-tot-mondreclame is heel belangrijk voor de voortdurende nieuwe instroom 
naar de groep, zo blijkt telkens weer. Maar er komen ook mensen doordat ze ons zelf hebben 
gevonden op internet. Er zijn heel weinig mensen die maar één keer komen en daarna niet 
meer; dat vind ik een heel goed teken.  
Met twee vrijwilligers geven we elke maand voorlichting in de kliniek van Brijder Den Haag. 
Die voorlichtingen verlopen eigenlijk altijd uitstekend. Voorafgaand aan die voorlichtingen 
doen we eerst een rondje langs de vijf afdelingen om aan te kondigen dat we er zijn en de 
mensen uit te nodigen om te komen als dat past, ze ertoe in staat zijn en ze er zin in hebben – 
want verplichten werkt wat betreft dit aanbod in deze kliniek averechts zo heeft de ervaring 
eerder geleerd. Maar onze spontane open ronde langs de vijf afdelingen wordt eigenlijk altijd 
goed ontvangen door medewerkers en cliënten. Laatst kwamen er bijvoorbeeld twee dames en 
een jongeman. De jongeman was 2 dagen opgenomen en had het nog zichtbaar erg moeilijk 
maar was zeer geïnteresseerd in de Buitenveldertgroep. Ze hadden veel vragen en maakten er 
een gezellige bijeenkomst van waar veel ervaringen gedeeld werden. Ik denk dat we een van 
hen zeker kunnen verwachten op vrijdagavond aan de Bezuidenhoutseweg. Gemiddeld komen 
er zo’n 3-6 mensen op de voorlichtingen af, soms ineens meer, maar zelden minder. Er zijn 
high care, medium care en low care afdelingen, maar het loopt vaak nogal door elkaar qua 
fase van herstel en fysieke en geestelijke mogelijkheid tot en interesse in zelfhelp. Dat is echt 
individueel bepaald. Daardoor is het publiek bij de voorlichtingen elke keer zeer gevarieerd 
én wisselend van helderheid en bereidheid. Je hebt dus wel wat vaardigheden nodig wil je dit 
vrijwilligerswerk kunnen doen. Dat begint eigenlijk al met de ronde langs de vijf afdelingen 
door de woonkamers, eetruimten en gemeenschappelijke balkons. Flyers en folders worden 
ook neer gelegd op balie bij ingang van elke afdeling en in het folderrek bij de hoofdentree. 
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Een medewerker van Brijder maakt regelmatig zelf een aparte flyer waarop staat wanneer de 
voorlichtingen zijn en medewerkers van de afdelingen doen bij de dagsluiting een mededeling 
dat er die avond een voorlichting over zelfhelp is. In de kliniek zitten de meeste mensen vaak 
in een heel andere fase van herstel dan de cliënten van een ambulante behandeling zoals bij 
Trubendorffer. Toch komen ook vanuit die voorlichtingen mensen na hun behandeling, vaak 
na verloop van enige tijd, naar onze Buitenveldertgroep. Het is en blijft wat ons betreft zinvol 
en mooi vrijwilligerswerk, zowel gespreksleider en contactpersoon van de groep zijn als het 
geven van deze voorlichtingen. Alles bij elkaar is het een heel plezierige zelfhelpgroep in Den 
Haag. Laatst zaten we weer met ruim 15 mensen tegelijkertijd in het groepsgesprek en dat 
vinden wij (de gespreksleiders en contactpersonen van de groep, B en ik) wel ongeveer het 
maximum wat er tegelijkertijd in de ruimte past, maar vooral ook wat er in het groepsgesprek 
past. Want we willen wekelijks een kwalitatief goed gesprek hebben waarin iedereen op een 
rustige manier voldoende ruimte heeft aan bod te komen en de aandacht krijgt die hij/zij nodig 
heeft. De bezoekers geven zelf ook aan dat ze 15 mensen per groepsgesprek wel ongeveer het 
maximum vinden. Een enkele keer zoveel bezoekers of iets meer is geen probleem, maar als 
dit op deze manier blijft groeien kan het zijn dat we op den duur dus een tweede algemene 
Buitenveldertgroep gaan organiseren (niet zoals destijds voor alleen mensen die Pools spreken 
maar juist een algemene geïntegreerde groep waarin mensen van alle achtergronden en met 
alle verslavingen welkom zijn, want dat blijkt toch beter te werken). (Begin 2020 is dit dus al 
een feit en zijn er twee parallel lopende groepen op vrijdagavond.) Want we merken dat als er 
zoveel bezoekers tegelijkertijd komen we soms toch een klein beetje met een ‘onaf’ gevoel 
kunnen blijven zitten. We weten als gespreksleiders namelijk welke schroom en juist ook 
behoefte de bezoekers hebben om hun verhaal kwijt te kunnen en in zo’n volle groep krijgen 
we soms het gevoel dat niet iedereen echt altijd helemaal 100% tot zijn recht kan komen, wat 
nu juist een van de kernwaarden van de Buitenveldertgroep en ons groepsgesprek is. Tot op 
heden komen de ongeveer 25 regelmatige bezoekers nooit allemaal tegelijk en overstijgen we 
het maximum van vijftien bezoekers op één avond zelden maar we houden het dus wel goed 
in de gaten. We willen indien nodig op den duur een 2e Buitenveldertgroep starten parallel aan 
de huidige groep want gelukkig is er nog een tweede groepsruimte in het pand aanwezig. Of 
we starten een andere groep op een andere dag en tijdstip. (Begin 2020 is dit dus al een feit en 
zijn er twee parallelle groepen op vrijdagavond) Je kunt natuurlijk ook als er veel mensen zijn 
de tijd dat iedereen aan het woord mag zijn laten bewaken door een vrijwilliger maar dat kan 
ook wat onvrij voelen voor sommige kwetsbare bezoekers die misschien wel voor het eerst 
van hun leven hun worstelingen delen in een groep als deze. Wat in grotere groepen ook kan 
helpen is het strikt toepassen van de gespreksregels van de Buitenveldertgroepen, namelijk 
één onderwerp kiezen en iedereen vervolgens éénmaal daarover aan het woord laten zonder 
enige interactie: vaak zijn de mensen die langer komen dan wat korter van stof omdat ze wel 
aanvoelen dat nieuwelingen vaak wat meer tijd en ruimte nodig hebben om zich te uiten en 
daar ook behoefte aan hebben. Maar als juist de wat meer open sfeer met ook ruimte voor 
interactie en een lossere en meer organische wijze van toepassing van de gespreksregels goed 
werkt, wil je natuurlijk die specifieke eigenschappen van de groep en het groepsgesprek ook 
niet zomaar terzijde schuiven. Het blijft altijd zoeken naar de juiste sfeer en werkwijze die 
past bij de groep op die specifieke locatie, met die specifieke bezoekers. Vaak zijn er sowieso 
golfbewegingen in het aantal bezoekers per groepsgesprek en daar kun je meestal beter ook 
niet té snel op in gaan spelen want dat geeft weer onrust terwijl de rust in de groep juist zo’n 
belangrijke basis is van de hele sfeer en die sfeer is in de Buitenveldertgroep Den Haag heel 
erg plezierig.” (Later in 2019 bleek het dus wel om een blijvend hoog bezoekersaantal te gaan 
en zijn er twee parallelle Buitenveldertgroepen in Den Haag op dezelfde locatie en hetzelfde 
tijdstip; bij aanvang worden bezoekers dan verdeeld over de groepen – daarom wordt dit ook 
voorlopig niet op de website vermeld, want dan kan alleen maar verwarring scheppen). 
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Voorbeelden van onderwerpen die in 2019 in de groepsgesprekken aan de orde kwamen zijn 
onder andere:  
•Hoe nu verder, na de behandeling?  
•Hoe gaan jullie om met stress zonder alcohol en/of ander middelen of verslavingen? 
•Hoe kom je op een gezonde manier een erg drukke periode door? 
•Hoe vier je een vakantie, of hoe kom je die door zonder alcohol? 
•Kun je zonder je middel ook momenten van rust creëren? 
•Kan meditatie/mindfulness helpen om stabiel te worden en blijven na een verslaving? 
•Ik voel grote angst voor de leegte zonder mijn middel maar tegelijkertijd weet ik wél dat dáár 
juist veel te halen is! Hoe is dat bij jullie? 
•Is er een oorzaak van verslaving en helpt het als je die kent? 
•Hoe ga je om met een omgeving die wél gebruikt? 
•Hoe gaan jullie om met het stigma dat een verslaving kan opleveren? 
•Ik woon alleen wonen en vind dat soms lastig: wat is jullie situatie en ervaringen? 
•Ik kom iedere keer weer in nieuwe situaties terecht en vind dat lastig nuchter aan te gaan 
•Zijn er verschillen in de verslavingen aan verschillende middelen en maakt dat veel uit? 
•Ik vind het spannend voor het eerst hier te zijn en mijn kwetsbaarheid te delen 
•Wat doet het uitbreiden van de kring waarin je praat over je verslaving met jou en hen? 
•Hoe ga je om met onverwachte reacties van anderen op het delen van je kwetsbaarheid? 
•Hoe ga je om met onrust in jezelf zonder te vervallen in je verslaving? 
•Hoe ga je om met een verslaving met een extra taboe, zoals porno of seks verslaving? 
•Waarom zeggen veel mensen bij een pornoverslaving "Maar je hebt toch een vrouw?" en bij 
een alcoholverslaving niet? 
•Kan ik de verslaving aan snelheid, hard werken toelaten als het past en werkt, maar ook weer 
loslaten als het me niet meer past en/of het niet meer werkt? 
Tijdens de groepsgesprekken komen zijdelings vaak ook nog allerlei andere onderwerpen aan 
bod, vertellen mensen over hun eigen oplossingen en geven zo indirect tips aan anderen. Ook 
is er ruimte om af en toe samen hartelijk te lachen over het in de ogen van niet-verslaafden 
bizarre irrationele gedrag dat wij als verslaafden konden vertonen en waartoe we soms nog de 
neiging hebben. Dat lachen is dan géén weglachen of bagatelliseren maar een schaamteloze 
erkenning van dat gedrag en het loslaten van spanning daarover. Ook de sterke wederzijdse 
herkenning is vaak behulpzaam: “Ik ben niet gek, niet slap of zwak of slecht, maar als ik in de 
verslaving zit maakt die mij ziek en dáár valt wat aan te doen.” 
De groep wordt bezocht door mensen met verschillende verslavingen, zoals: alcohol, blowen, 
medicijnen, cocaïne,  heroïne,  seks, porno, gokken. Ook qua werk hebben de bezoekers een 
zeer gevarieerde achtergrond: ICT, muziek, plantenkweek, financiën, Shell, pensioen, Tweede 
Kamer, om maar wat voorbeelden te noemen.  
We hebben in 2019 zeer goed kunnen doen wat we eerder beschreven in het activiteitenplan 
2019/2020. Er kwam wekelijks een bijzondere combinatie mensen bijeen die het ondanks hun 
grote verschillen in leeftijden en achtergronden toch heel goed met elkaar kunnen vinden en 
veel van elkaar leerden. Deelnemers aan het groepsgesprek waren steevast mensen uit de 
beoogde doelgroep die worstelt met verslaving (zowel middelen als gedragsverslavingen) 
en/of dwangmatig gedrag in bredere zin. Sommigen van hen zijn tijdens hun bezoeken aan de 
groep ook in behandeling, andere bezoekers komen net uit een behandeling, of zijn al langer 
stabiel en werken in de groep aan verder herstel, stabiliteit en terugvalpreventie. Ook komen 
er mensen naar de groep die nog midden in de verslaving zitten en (nog) geen andere stap 
durven zetten dan anoniem onze groep bezoeken. Vaak leiden die bezoeken aan de groep er 
dan toe dat zij tóch meer tijdig hulp gaan zoeken door de positieve ervaringen daarmee van 
andere bezoekers van de groep die door hun verhalen de drempel naar zorg verlagen. Vaak 
ook zijn bezoekers in een bepaald stadium zich er nauwelijks van bewust welke wegen zij 
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kunnen bewandelen om hulp te vragen en/of denken dat ze daar geen recht op hebben omdat 
ze nog niet inzien dat ze psychisch ziek zijn maar zichzelf alleen maar ‘slecht’ vinden. Andere 
bezoekers hebben wel ervaring met (de gang naar) de hulpverlening en kunnen dus tips geven. 
Daarbij is ook belangrijk dat bezoekers van de groep uit de stad Den Haag zelf komen en dus 
vaak goed op de hoogte zijn van de situatie in die gemeente wat betreft hulpverlening, 
vrijwilligerswerk en andere herstel bevorderende activiteiten, et cetera. Op die manier lukt het 
dan ook vaak goed om, indien dat nog nodig mocht zijn, deelnemers te begeleiden naar zorg 
en andere activiteiten.  
Bij de voorlichtingen aan cliënten over zelfhelp zetten wij in op interactie met de deelnemers; 
door die open houding nemen mensen actief deel aan het groepsgesprek. Nieuwe bezoekers 
komen ook naar de groep via tips van behandelaren of huisartsen en door zelf te zoeken op 
internet. Vaak stelt men dan ook vooraf telefonisch vragen of via het vragenformulier op onze 
website. Maar er komen ook regelmatig deelnemers “zomaar” binnenlopen: dat kan namelijk 
altijd: anoniem, zonder aanmelding, intake, inschrijving of wachtlijst. Dat maakt onze 
groepen zeer laagdrempelig. De Buitenveldertgroep helpt ex-verslaafden te herstellen van hun 
verslaving, hun leven weer op te pakken, terugval te voorkomen en hun zelfredzaamheid te 
bevorderen of te behouden. Naast de groepsgesprekken is ook het vrijwilligerswerk dat men 
in en rondom de groep kan doen herstel bevorderend, leerzaam, zinvol en leuk voor die 
bezoekers die dat willen en kunnen doen. Dat gaat dan om taken die vrijwilligers onderling 
kunnen verdelen maar ze kunnen ook meerdere van deze taken op zich nemen als ze dit leuk 
vinden, zoals: 
*Wekelijks aanwezig zijn voor continuïteit  
*Gespreksleider zijn 
*Nieuwe bezoekers welkom heten en ze een flyer/folder/Leidraad tot herstel geven  
*Informatiemateriaal in folderrekken aanvullen indien nodig 
*Contactpersoon zijn naar Stichting Zelfhelp Nederland via mail, app en telefoon  
*Intervisie, training voorlichting, vergadering bestuur in Amsterdam bijwonen 
*Aanspreekpunt/contactpersoon naar buiten toe zijn, eventueel met 06 op website 
*Elke tweede dinsdagavond  van de maand voorlichting geven in Brijder kliniek 
*Contactpersoon van de groep zijn naar de locatie waar de groep wekelijks bijeenkomt 
*Eventueel een groepspotje creëren als daar belangstelling voor is voor eventueel groepsuitjes 
 
Zoals eerder gemeld moest degene die de Poolstalige groep begeleidde die activiteit eind 2017 
staken omdat ze een tijdje naar Polen moest i.v.m. ziekte van haar ouders daar die verzorging 
nodig hadden. In 2019 duurde die situatie nog steeds voort maar via online contacten bleef zij 
toch tot steun voor inwoners van Den Haag met een Poolse achtergrond. Ook kwam via een 
voorlichting in de kliniek in Brijder een Poolse cliënt die daar zat telefonisch in contact met 
onze Poolse vrijwilliger. Deze cliënt was daar enorm blij mee omdat ze door een heel heftig 
trauma overmatig alcohol was gaan drinken en moeite had zich daarover te uiten in de voor 
haar tweede taal Nederlands. Dan kan de mogelijkheid contact te hebben met een lotgenoot 
met dezelfde moedertaal een heel belangrijk element van herstel zijn. Ook onderhoudt de 
Poolse vrijwilliger regelmatig contact met de Stichting Zelfhelp, hoewel zij momenteel niet 
beschikbaar is wegens de mantelzorg. 
Zoals ook reeds eerder opgemerkt speelde in 2018 een snelle onverwachte verandering van de 
locatie de groep onze bijeenkomsten tijdelijk parten. Brijder deed namelijk rond half juli 2018 
afstand van het pand aan de Perponcherstraat. Dat bericht bereikte onze groep echter pas zeer 
kort voor de verhuizing en we werden dus overvallen door dat bericht. Zoiets heeft duidelijk 
impact op de in sommige gevallen zelf nog instabiele en kwetsbare bezoekers van een groep 
die vaak ook erg gehecht zijn aan een fysieke plek. Hals over kop zocht de vrijwilliger van de 
groep naar een andere ruimte. Die werd gelukkig al vrij snel gevonden in Het Couvéehuis aan 
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de Frankenslag in Scheveningen. Dankzij de erg vriendelijke en behulpzame benadering van 
de medewerkers daar kon de groep op vrij korte termijn gebruik gaan maken van een ruimte 
in dit prettige pand op een mooie locatie. Alleen had de vrijwilliger niet gedacht dat een aantal 
bezoekers het zou laten afweten qua wekelijkse fysieke bezoeken aan de groepsgesprekken 
daar: ze bleven wel in contact maar een deel kwam ineens niet meer omdat ze de locatie te ver 
van centrum vonden zitten of te ver van werk/woning. Een ander deel was erg teleurgesteld 
dat ze niet meer op de oude vertrouwde locatie bijeen konden komen. En weer een ander deel 
maakte van het korte hiaat in de bijeenkomsten en de verhuizing van de groep gebruik om een 
toch al op handen zijnde afscheid van de groep te effectueren wegens (nieuw) werk, (nieuwe) 
sociale activiteiten, (ander) vrijwilligerswerk, etc. Daarom zijn we na een tijdje toch weer op 
zoek gegaan naar een ander locatie, meer in het centrum. Een van de bezoekers van de groep 
opperde het idee om te gaan praten met een medewerker van Trubendorffer omdat daar al 
meer zelfhulpgroepen bijeenkwamen en cliënten van deze zorginstelling duidelijk behoefte 
hebben aan variatie in groepen omdat niet iedereen zich bij een bepaalde specifieke werkwijze 
of sfeer thuis voelt. Buitenveldertgroepen hebben namelijk nadrukkelijk een andere werkwijze 
en andere sfeer dan veel andere zelfhulpgroepen. Sommige (ex)cliënten van zorginstellingen, 
maar ook mensen die (nog) niet met de zorg in aanraking zijn geweest, hebben hier duidelijk 
behoefte aan zoals ook blijkt uit hun reacties. Daarnaast ontstond bij Trubendorffer eind 2018 
een situatie waaruit bleek dat zij als GGZ-instelling door regelgeving geen doorlopende 
zelfhulpgroepen voor ex-cliënten meer konden organiseren ingaande 2019. Dat vonden de 
medewerkers erg teleurstellend omdat ze weten dat (ex)cliënten vaak enorm gebaat zijn bij de 
groepsgesprekken van lotgenoten voor verder herstel. Deze groepen zijn in feite vergelijkbaar 
met patiëntengroepen zoals die er zijn voor zoveel andere verschillende soorten fysieke of 
geestelijke aandoeningen en voor de mensen in de nabije omgeving die te maken hebben met 
mensen die door aandoeningen getroffen worden. Aangezien een Buitenveldertgroep geheel 
georganiseerd wordt door lotgenoten zelf kunnen wij dat aanbod bieden zonder gebukt te gaan 
onder regelgeving zoals die geldt voor GGZ-instellingen. Zo ontstond een samenwerking 
tussen de Buitenveldertgroep en Trubendorffer die voor beide partijen zeer vruchtbaar blijkt. 
De groepen komen nu bijeen op de Bezuidenhoutseweg vlakbij station Den Haag Centraal.  
De instroom naar de groepen is goed op gang, niet alleen via Trubendorffer zelf maar ook via 
Brijder/PsyQ, internet en mond-tot-mondreclame. Ook op deze nieuwe locatie is het publiek 
dat de groepen bezoekt weer zeer divers. Zoals bijvoorbeeld: Een jongeman met een zware 
gokverslaving achter de rug. Een man die na zijn pensioen veel te veel begon te drinken, 
daarop gewezen werd door zijn kinderen en daarmee nu gestopt is. Hij werd door één van zijn 
kinderen gewezen op de Buitenveldertgroep Den Haag – zij had hierover weer vernomen van 
een psycholoog. Een jongeman die wegens veel stress op het werk in combinatie met sociale 
fobie, angstklachten en slaapproblemen naar de fles greep en daarmee moest stoppen om zijn 
partner en werk niet kwijt te raken. Hij kwam in de kliniek van Brijder terecht en vond daar 
informatiemateriaal over zelfhelp. Een jongedame die af en toe teveel alcohol en soms ook 
drugs gebruikte maar vooral heel erg veel last ondervond van een smartphone-verslaving, 
waarvoor ze in behandeling ging bij Trubendorffer: ze is met alle verslavende gedrag gestopt 
tijdens behandeling en bezoekt lopende die behandeling de groep. Iemand die op een andere 
wijze verslaafd is aan internet (porno). Een man die polygebruiker is geweest en nu van alle 
middelen af wil blijven, niet voor een tijdje maar langdurig. Een jongeman die in de week 
keihard werkt maar in het weekend veel zat te blowen mede doordat hij uit een gezin komt 
met een ouder die teveel drinkt. Hij ging met ondersteuning van zijn werkgever in 
behandeling bij Trubendorffer, stopte met blowen en drinken, kocht een huis en bezoekt nu al 
ruim een jaar de Buitenveldertgroep om clean en nuchter te blijven. En een man die elke dag 
keihard werkt als zzp-er maar een steeds groter deel van zijn salaris vergokt, daarom op 
internet ging zoeken naar hulp, ons filmpje over gokken op YouTube zag en meteen zag: “Dat 
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ben ik!”, waarna hij ons gratis 0800-nummer heeft gebeld en nu de groep bezoekt, waar hem 
duidelijk gemaakt wordt dat hij beter en snel nog veel meer stappen kan ondernemen om uit 
deze ellende te komen en welke dat zijn, want het gokken heeft al geleid heeft tot een totaal 
onoverzichtelijke persoonlijke financiële administratie en een relatie die op knappen staat. 
Een man die via zijn partner is gewezen op zijn dagelijks en onmatig gebruik van alcohol en 
op haar aandringen de groep bezoekt. Kortom: ook op de nieuwe locatie komt weer een divers 
publiek qua verslaving, achtergrond en leeftijd. Maar bezoekers beschrijven de groep allemaal 
als een warm bad waar ze zich zonder oordeel gehoord weten en zich in alle rust kunnen en 
durven uitspreken, in groepsgesprek gaan over hoe te leven met verslavingsgevoeligheid en 
de gevolgen daarvan zonder in de verslaving terug te vallen. 
Laat ook dit jaar niet onvermeld blijven dat een vrijwilliger uit de groep Den Haag zeer actief 
is geworden in Zoetermeer en Leiden vanaf eind 2017/begin 2018. Zij heeft eerst een jaar 
lang de groep in Den Haag bezocht na een, zoals zij zelf beschrijft, “heftige en wanhopige tijd 
van jarenlange gokverslaving”. Zij is bij Trubendorffer Den Haag in behandeling geweest en 
heeft naar eigen zeggen heel veel profijt gehad van de Buitenveldertgroep Den haag “begeleid 
door de sympathieke en compassievolle ervaringsdeskundige daar.” Dat enthousiasme heeft 
ertoe geleid dat ze de groep Zoetermeer heeft doorgestart omdat de gespreksleider daar zo ver 
in zijn herstel was dat hij een gezin stichtte en fulltime aan het werk ging waardoor hij wegens 
wisseldiensten geen tijd meer had om de groep te begeleiden. Deze nieuwe vrijwilligster is 
vanuit de groep Den Haag in 2018 ook gestart met een Buitenveldertgroep in Leiden in goede 
samenwerking met Brijder. Bovendien geeft zij regelmatig samen met andere vrijwilligers 
voorlichtingen over zelfhelp in de klinieken in Hoofddorp, Alkmaar en op Texel om daarmee 
ervaring op te doen. Ook heeft ze een Buitenveldertgroep in Amsterdam bezocht om de sfeer 
in een andere groep te ervaren. En ze komt naar het overleg van alle Buitenveldertgroepen in 
Nederland dat regelmatig plaatsvindt. Eind 2019 heeft ze besloten om een periode te gaan 
reizen – een plan dat al veel langer bestond maar nu door het herstel ook daadwerkelijk 
mogelijk is. De Buitenveldertgroep Leiden gaat door dankzij een nieuwe vrijwilliger daar. In 
2019 was er dus in en vanuit de Buitenveldertgroepen Den Haag weer contact met tientallen 
mensen die kampen/kampten met verslavingsproblematiek en/of andere vormen van 
dwangmatigheid. Indien nodig worden mensen naar de zorg geleid op basis van positieve 
ervaringen van andere bezoekers van de groep die al zorg hebben gehad, of nog hebben. We 
leveren dat zelfde aanbod ook weer in 2020. Deelnemers aan het groepsgesprek kunnen zo 
binnenlopen, zonder aanmelding, intake, inschrijving of wachtlijst. Er worden voorlichtingen 
gegeven door bezoekers van de groepen aan diverse groepen cliënten van Brijder 
verslavingszorg en soms ook individueel langs informele weg. Er waren ook in 2019 weer 
trainingen/intervisies/stages in het geven van voorlichtingen. Presentaties over de werkwijze 
van de Buitenveldertgroepen zijn en worden gegeven aan medewerkers van onder andere 
Brijder/PsyQ en Trubendorffer. Waarbij het voordeel van de laatste organisatie niet alleen is 
dat we daar nu elke vrijdagavond groepsbijeenkomsten hebben in hun pand, maar ook dat de 
onderlinge lijntjes daar kort zijn waardoor we de indruk krijgen dat cliënten makkelijker 
worden gewezen op de mogelijkheid onze groep te bezoeken. Bovendien zijn de cliënten van 
Trubendorffer in ambulante behandeling waardoor ze soms beter in staat zijn zelfstandig op 
eigen initiatief de bijeenkomsten te bezoeken en blijven bezoeken, en een diepgaande en 
zinvolle bijdrage aan het groepsgesprek te leveren. Op die manier hopen wij als 
Buitenveldertgroepen Den Haag eraan bij te dragen dat voor deze bezoekers ambulante 
behandeling voldoende is en blijft zodat ze geen andere, meer intensieve vormen van zorg 
nodig hebben. Maar er komen ook mensen naar de groep die bijvoorbeeld in een detox van 
Brijder hebben gezeten en daar tot besef zijn gekomen dat ze dat niet meer mee willen maken 
en daarom onze groep gaan bezoeken. Informatiemateriaal (folders, leidraad, nieuwsbrief, 
website, visitekaartjes van de groepen) wordt verspreid onder de instellingen verslavingszorg 
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en GGZ, bij huisartsen waar dat mogelijk is, bij bibliotheken en buurthuizen, en dergelijke, 
als het geringe aantal vrijwilligers dat althans toe laat. Secretariaat, boekhouding, en andere 
kantoorwerkzaamheden wordt ook voor de Buitenveldertgroepen Den Haag bijgehouden. 
Organisatie en ondersteuning van de groepen en overleg met derden gaat in samenwerking 
met andere Buitenveldertgroepen in het hele land via landelijk overleg, en in overleg met het 
dagelijks bestuur. Er wordt ook gewerkt aan informatieverspreiding en stimuleren van de 
naamsbekendheid van de Buitenveldertgroepen via onze website, activiteiten op social media 
(Facebook, Twitter, YouTube), artikelen in diverse media en andere publicitaire activiteiten, 
ook op instigatie van bezoekers van de groepen zelf. Beantwoording van (hulp)vragen die 
binnenkomen vindt plaats via het gratis landelijk telefoonnummer 0800 – 0200 596 en de 
website www.zelfhelp.nl (via het vragenformulier of via info@zelfhelp.nl).  
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Drachten 
 
De Buitenveldertgroep Drachten maakt al langere tijd een stabiele periode door, mede dankzij 
twee trouwe vrijwilligers die zich als contactpersoon en gespreksleider inzetten voor de groep. 
Zo meldde een van hen in juni 2019: “In Drachten gaat het goed: de vaste kern bestaat uit elke 
week 6-10 personen, in de groepsapp zitten 9 mensen. Er worden onderwerpen besproken 
aangaande de worstelingen met verslaving en/of verslavingsgevoeligheid, de gevolgen van 
een verslavingsperiode, en de oplossingen om uit de verslaving te komen en te blijven en om 
terugval blijvende te voorkomen. Ook komen onderwerpen aangaande herstel en alertheid op 
verslavingsgevoeligheid aan de orde: hoe te leven na een verslavingsperiode zonder gebruik 
van middelen of dwangmatig gedrag zoals gokken en gamen. De groepsgesprekken gaan dan 
bijvoorbeeld over: Stigmatisering, Verslaving: een ziekte of zwakte?, Erfelijkheid en 
verslaving, Verandering sociale omgeving, Vertrouwen in herstel en in jezelf, vertrouwen of 
juist wantrouwen van de omgeving, Eerlijkheid in eigen omgeving en eventuele 
werkomgeving, Verandering van je karakter door het stoppen met gebruik, Het belang van 
structuur in je leven, Eerlijkheid over gevoelens, Hoe ga je om met trek?, Wat zijn voor jou 
triggers?, Wie vertel ik over mijn verslaving en wie juist niet?, Isolement, Zelfvertrouwen, 
Omgang met vroegere vrienden, Hoe geef ik invulling aan mijn sociale leven?, Hoe leer je 
van een terugval?, Schaamte, Structuur. Er worden regelmatig ook onderwerpen van zeer 
persoonlijke aard ingebracht, of onderwerpen over bijvoorbeeld gezinssituaties (mede in 
verband met de verslavingsperiode van de bezoekers van de Buitenveldertgroep). Omdat de 
groepsgesprekken door de bezoekers als zeer waardevol en helpend worden ervaren zoeken 
we steeds naar doeltreffende oplossingen om de naamsbekendheid van zelfhelp ook in deze 
regio verder te vergroten.” Uit de kern van 6-10 vaste bezoekers heeft vrijwilliger J. op 
bezielende wijze de leiding van de groep op zich genomen met als side-kick A. die regelmatig 
verslagen van het reilen en zeilen van de groep deelt met het landelijk bestuur waardoor dit 
verslag kon worden samengesteld. Sinds februari 2018 komt de groep Drachten bijeen in het 
dienstencentrum “De Holdert” van Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland 
(MOS). Dat bevalt wederzijds uitstekend en wordt dus in 2020 gecontinueerd. In april 2018 
ontvingen we over die locatie al positief bericht: “De Holdert in Drachten is perfect! We 
worden iedere maandag in de watten gelegd en krijgen bijna altijd wel iets extra bij de 
koffie.” Er zijn mensen die de bezoeken aan de groepsgesprekken na verloop van tijd stoppen 
of nog slechts af en toe komen omdat ze alles goed in de hand hebben en dan willen proberen 
het verder zelfstandig te doen. Ook gaat er soms iemand naar een andere groep die met een 
andere methode werkt die die persoon meer aanspreekt. Die gezonde doorstroom en uitstroom 
schept ruimte voor nieuwe mensen, een instroom die ervoor zorgt dat de kern van de groep 
toch steeds blijft bestaan. Maar dat is mede te danken aan de stabiele uitstraling en prettige 
benadering van de bezoekers door vrijwilligers zoals J.: dat hij nu al meer dan 1100 dagen 
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clean is doet bij de andere bezoekers ook veel. Nieuwe bezoekers, die eerst andere groepen 
bezochten maar die voor hen geen prettige werkwijze hebben, geven aan dat ze zich meteen 
thuis en op hun gemak voelen in de Buitenveldertgroep Drachten. De groep is afgelopen 
periode dus stabiel en daar zijn alle bezoekers heel blij mee. De groeps-app waar bezoekers 
vrijwillig aan kunnen deelnemen als ze daar behoefte aan hebben werkt ook als een grote 
ondersteuning; deze wordt ervaren als erg behulpzaam en verbindend. De bezoekers van de 
groepsgesprekken hebben te kampen (of hebben te kampen gehad) met een veelheid aan 
verslavingen (verschillende middelen of dwangmatige gedragingen zoals gokken en gamen). 
Ook is er een grote verscheidenheid aan leeftijden: van 21 tot 66 jaar. Sommige bezoekers 
zijn nu al meerdere jaren vrij van drank, drugs en gokken. Een bezoeker die enige tijd terug 
uitstroomde omdat hij op een gegeven moment clean verder wilde gaan zonder de wekelijkse 
groepsgesprekken liet ons weten dat hij nu is getrouwd, een kindje heeft en dat het heel goed 
gaat met hem. Dat maakt alle huidige bezoekers niet alleen blij maar kan hen ook sterken in 
het vertrouwen dat herstel ook voor hen mogelijk is en dat ze een nieuw, ander leven kunnen 
opbouwen ondanks alle ellende die een verslavingsperiode met zich mee brengt. Iedere week 
bespreken we, voorafgaand aan het groepsgesprek over het onderwerp dat een deelnemer 
inbrengt, de afgelopen week met elkaar: Hoe gaat het met je, waar ben je eventueel tegenaan 
gelopen, wat gaat goed, wat is lastig, wat kan beter? Daarna wordt een onderwerp ingebracht 
en besproken. Vaak ook komt het onderwerp voort uit de het rondje over de afgelopen week 
en is daarmee actueel voor degene die het inbrengt, terwijl anderen over hetzelfde onderwerp 
kunnen praten vanuit meer ervaring en distantie of ze worden door de inbreng juist voor het 
eerst aan het denken en voelen gezet over dit onderwerp door het groepsgesprek. Het contact 
met Verslavingszorg Noord Nederland te Heerenveen is goed en medewerkers staan positief 
tegenover zelfhelp. Ze wijzen cliënten dan ook op de mogelijkheid onze groep te bezoeken 
voor herstel. Kortom: we kunnen spreken van wederom een goed jaar voor de groep Drachten 
in 2019. Deze Buitenveldertgroep is een leuke vaste groep die nu al acht jaar functioneert, 
namelijk sinds januari 2012. Er is in Drachten geen verslavingsopvang zoals in Groningen of 
Leeuwarden en er zijn geen klinieken. De Buitenveldertgroep in Drachten is dus van groot 
belang voor cliënten en ex-cliënten van VNN maar ook voor alle andere mensen die worstelen 
met drank, drugs, of ander dwangmatig gebruik en/of gedrag. Regelmatig folders aan 
behandelaars geven blijft van belang zodat de ambulante cliënten ook op langs die weg 
kunnen worden bereikt. Ambulante behandeling wordt namelijk nog steeds belangrijker. De 
Buitenveldertgroep is laagdrempelig. Je hoeft je niet op te geven. Er zijn geen kosten aan 
verbonden voor de deelnemers. We hebben wel een potje voor vrijwillige bijdragen voor wie 
dat kunnen en willen betalen. De groepsgesprekken beogen een bijdrage te leveren aan 
acceptatie, alertheid en innerlijke rust: de basiselementen voor een nieuw leven waarvan de 
voordelen op de lange duur groot blijken te zijn en in veel gevallen ook steeds groter worden, 
zoals een betere gezondheid, een betere levenskwaliteit, een fijnere toekomst, een positief 
gevoel van eigenwaarde. Verworvenheden die heel kostbaar zijn. Ook als het tegen zit, want 
stoppen met de verslaving is, zeker in het begin, vaak een hele worsteling. En stoppen 
betekent niet dat het leven je automatisch beloont. Maar dat verwacht je dan ook niet meer. 
De rust van de bevrijding uit de verslaving is een beloning in zichzelf – hoe het leven verder 
ook gaat.  
 

Activiteitenverslag 2018 Buitenveldertgroep Enkhuizen 
 
De Buitenveldertgroep in Enkhuizen is vrijdag 6 juli 2018 opgericht en organiseerde in 2019 
elke vrijdag 19:30 uur (met inloop vanaf 19:00 uur) een groepsgesprek in participatie centrum 
De Baanbreker. Op hun website staat: “Ron heeft bij de Baanbreker in Enkhuizen in 2018 een 
zelfhulpgroep voor ex-verslaafden opgericht.  
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De Buitenveldertgroep is een gespreksgroep voor iedereen die los wil komen van ongezonde 
gewoontes. De regels zijn simpel: ieder heeft zijn eigen verhaal, je onderbreekt elkaar niet, 
iedereen is gelijk – ook de gespreksleider – en er zijn geen discussies. Deze groep bestond al 
wel in Hoorn, maar nog niet in Enkhuizen. Dus heeft Ron die als ervaringsdeskundige in 2018 
zelf opgezet. Zelfhelp betekent: je eigen weg zoeken uit de fuik van gebruik van middelen, 
gokken, gamen of ander dwangmatig gedrag dat je onvrij maakt.  
Wij komen bij elkaar in groepen zonder professionals of andere buitenstaanders. Je kunt de 
groep anoniem bezoeken, zonder je aan te melden. Er is geen wachtlijst of intake. We werken 
met duidelijke gespreksregels die zorgen voor veiligheid en rust in de groep. Ook jij bent van 
harte welkom dat eens geheel vrijblijvend te ervaren. 
Januari 1982 kwam de eerste zelfhelpgroep in de Amsterdamse wijk Buitenveldert bijeen. 
Daarom dragen alle zelfhelpgroepen in Nederland de naam “Buitenveldertgroep”. Zij zijn 
verenigd in de Stichting Zelfhelp Nederland ter bevordering van de Buitenveldertgroepen. 
Op vrijdag inloop vanaf 19:00 uur, groepsgesprek om 19:30 uur. 
Locatie: De Baanbreker, Driebanen 19 1602NN Enkhuizen 
Contactpersoon Ron: 06-48646349 Of gratis: 0800-0200 596” 
 
Tijdens landelijk overleg van alle Buitenveldertgroepen op 14 juni 2019 in Amsterdam vertelt 
de initiatiefnemer, contactpersoon en gespreksleider van de Buitenveldertgroep in Enkhuizen: 
“Ik nu ben bijna een jaar bezig met de groep in Enkhuizen; op 6 juli 2018 ben ik begonnen.  
Er is nu een kern van vijf bezoekers en daaromheen een aantal mensen die wisselend komen 
soms kortere, soms langere tijd. Er is daarnaast in het kader van zelfhelp heel veel gebeurd in 
Enkhuizen afgelopen jaar. Zo heb ik veel contact met het Stadsteam van de gemeente: dat is 
een soort nullijn voor dreigende of reeds heftige probleemgevallen waar ze snel bij willen zijn 
om te voorkomen dat iemand nog verder afglijdt en dan in reguliere behandeltrajecten terecht 
komt. Ik heb ook contacten met de schuldhulpverlening in de gemeente omdat zij signaleren 
dat schulden vaak gerelateerd zijn aan drank, drugs, gokken of andere verslavingen. Brijder 
Hoorn attendeert mensen uit onze doelgroep ook op de Buitenveldertgroepen in Enkhuizen en 
Hoorn nu ik uiteindelijk duidelijk heb kunnen maken dat er twéé Buitenveldertgroepen in de 
regio zijn; dat was op de één of andere manier in eerste instantie niet helemaal helder. Ik heb 
een WhatsAppgroep aangemaakt voor mensen die de groep bezoeken en daar in willen. Dat 
werkt heel functioneel. Ook door de week gebeuren er soms dingen waar mensen even contact 
over willen omdat het écht niet kan wachten tot vrijdag, de avond van het groepsgesprek  in 
Enkhuizen. We waken er wel voor dat mensen niet in de groepsapp de lolbroek gaan spelen of 
dáár steeds helemaal gaan leeglopen: het is echt voor huishoudelijke mededelingen omtrent de 
groep én om contact te zoeken over iets wat acuut speelt en écht belangrijk is voor diegene. Ik 
heb voor deze vergadering gevraagd of bezoekers wilden verwoorden wat de groep voor hen 
betekent en met hen doet. Ik zal zo’n reactie voorlezen: “De reden waarom ik zoveel baat heb 
bij onze meetings is hoofdzakelijk wederzijds begrip en respect dat ik vind in de groep. Het 
inlevingsvermogen in moeilijke situaties, het herkennen en delen daarvan. Maar ook de voor 
mij nieuwe gezegdes en antwoorden op de juiste momenten die een nieuwe betekenis voor me 
hebben gekregen. Zoals bijvoorbeeld het zinnetje: “Bij weerstand wordt het interessant.” En: 
“Feestdag eindigt ook gewoon op een g.” Zulke inzichten helpen me om te relativeren, mezelf 
uit te dagen, en zorgen ervoor dat ik aan mezelf blíjf werken. Daardoor ga ik het leven zonder 
drank niét saai vinden. Ik hoop op het juiste moment ook nog de meest kansloze verslaving 
onder controle te krijgen: dat stomme roken. Verder had ik in het begin ook veel baat bij het 
scherp signaleren van een innerlijke of uiterlijke situatie of persoon die voor mij leidt tot een 
spanningsveld. Een soort ‘trektrap’ waarbij je signaleert dat de spanning voor jou oploopt en 
je je afvraagt wat je daar tegenover kunt zetten om de spanning weer te verlagen / ontladen op 
een gezonde manier. Zo leer ik beter met spanning omgaan. Dit zijn belangrijke redenen 
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waarom ik altijd zin heb in de vrijdagavond.” Een vertegenwoordiger van een andere groep in 
zegt spontaan: “Wat mooi! Vroeger had ik altijd zin in de drank, vooral op vrijdagavond. Ik 
vind het heel mooi te horen dat iemand nu óók zin heeft in de vrijdagavond: omdat dan het 
groepsgesprek plaatsvindt.” De vrijwilliger van de groep Enkhuizen vervolgt: “Ja, inderdaad. 
Ik lees nog even verder want een andere bezoeker van de groep schrijft: “Het idee dat er altijd 
iemand is als ik het even alleen niet meer trek – alleen dat gevoel al is 100% puur en liefde; 
dat is de groep voor mij.” Ik vind dergelijke feedback natuurlijk erg motiverend. Vandaag is 
het overigens voor mezelf ook een mijlpaal: ik ben nu 22 maanden clean zonder terugval.” D: 
Gefeliciteerd!” “Dank je wel. Dat smaakt écht naar meer. Ik ben superblij hoe het loopt met 
de Buitenveldertgroep Enkhuizen. Dezelfde verslaggeefster die de startup zo mooi in de krant 
zette op de middenpagina met een grote foto erbij gaat weer met me in gesprek als de groep 
een jaar bestaat. Dat komt voort uit persoonlijk netwerken in de regio, mede op basis van het 
netwerk dat ik daar al heb en uitbreidt door de activiteiten voor zelfhelp. Volgende week ga ik 
voor de eerste keer voorlichting geven op Rijks Scholen Gemeenschap Enkhuizen. Ze hebben 
gevraagd of ik mijn levensverhaal en ervaringen met drank, drugs en herstel wil vertellen aan 
16/17-jarigen. Dat is voortgekomen uit voorlichtingen die ik gaf in samenwerking met Brijder 
Jeugd op de avonden die zij daartoe organiseren. Na afloop van zo’n avond kwam er iemand 
van het RSG naar me toe met de vraag of ik een bijdrage wilde leveren aan de informatie die 
zij geven aan de leerlingen en ouders in het kader van NIX18. Dat deden ze onder andere door 
toneelstukjes waarin ze de ouders lieten zien in welke situaties pubers terecht kunnen komen 
waardoor ze tóch voor hun 18e kunnen zwichten voor drank en/of drugs en welke gesprekken 
je dan het beste met deze jonge mensen kunt voeren. In dat kader hebben ze mij nu gevraagd 
als ervaringsdeskundige.  
Bij RCO De Hoofdzaak in Hoorn heb ik net de eerste module van de cursus genaamd “Zicht 
op herstel” afgerond om mijn ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid te verbreden en 
verdiepen. Daar ga ik nog twee modules volgen. Het is mijn bedoeling om er op den duur nog 
iets meer mee te gaan doen: ik wil graag een baan als ervaringsdeskundige gaan zoeken. Maar 
dat is een heel traject. Ik werk bij mijn huidige werkgever 36 uur; dat in goed overleg 24 uur 
zou kunnen worden zodat ik 1 dag per week een opleiding kan volgen, stage lopen en/of 
werken als ervaringsdeskundige. Dat is mijn toekomstplan.  
Maar nu ben ik heel blij met hoe de groep loopt. Ook al heb ik net als anderen in dit overleg 
natuurlijk best wat dingetjes mee gemaakt, want je loopt tegen van alles aan als gespreksleider 
en contactpersoon van een zelfhelpgroep. Vooral in een relatief kleine gemeenschap waar het 
vrijwilligerswerk voor en met de groep zich soms onverwacht kan mengen met de omgeving 
van werk en privé. Dan is het goed om met bv. iemand van de Stichting Zelfhelp te sparren 
over wat te doen in een specifieke situatie. Er kwam bijvoorbeeld iemand naar de groep, maar 
naar mijn gevoel vooral omdat hij mij kende. Mijn gevoel was juist want al snel bleek hij zijn 
eigen verslavingsprobleem niet echt serieus te nemen. Hij vond bijvoorbeeld dat hij gerust een 
biertje kon drinken en om daarna doodleuk naar ons groepsgesprek te gaan. Dat is natuurlijk 
totáál niet de bedoeling! Want wij zijn er voor mensen die hun problematiek serieus nemen 
en, in ieder geval gedurende de periode dat ze de groep bezoeken, naar abstinentie streven en 
dit ook willen en kunnen volhouden: als dat dan niet lukt is er meer nodig, zoals behandeling. 
En als je dat niet WIL opbrengen heeft het geen zin de groepsgesprekken te bezoeken. Als je 
het probleem niet helemaal serieus neemt ben je niet welkom in de groep. Want zo’n houding 
heeft effect op de andere bezoekers die zichzelf en het probleem wél serieus nemen. Maar het 
kan lastig zijn op basis van de gespreksregels iemand de toegang te weigeren ten behoeve van 
de groep. Gelukkig komt zulk gedoe maar zelden voor. Vrijwel alle bezoekers komen met een 
instelling die wél past binnen de opzet, werkwijze en intentie van de groep en ons wekelijks 
groepsgesprek. Het gebeurt natuurlijk ook dat mensen die nog in verslaving of in een terugval 
zitten contact opnemen. Die sta ik uiteraard wél te woord, waarbij ik duidelijk maak dat ze 
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naar de groep kunnen komen als ze in ieder geval die dag niet gebruiken – dat kan namelijk al 
een hele stap voorwaarts zijn. Laatst was er iemand die ik in alle staten gesproken had maar 
die een week later nuchter en dus véél rustiger naar de groep kwam, juist omdát ik hem wél te 
woord had gestaan. Dat had ik in dat specifieke geval overigens thuis gedaan omdat ik hem 
nog van vroeger kende. Maar dat was echt een leermoment voor me: volgende keer spreek ik 
op een neutrale plek af om dit vrijwilligerswerk en privé goed gescheiden te houden. Niet dat 
ik bang ben uitgevallen en ik sport tegenwoordig ook regelmatig: ik boks, dus ik kan wel wat 
aan, maar uit puur enthousiasme iemand in je eigen huis ontvangen die niet stabiel is, is toch 
wel op het randje.” Een andere vrijwilliger vult aan: “Ja, het is écht belangrijk om goed voor 
jezelf te zorgen op dit vlak: zelfzorg is de basis: als ik niet goed voor mezelf zorg kan ik voor 
anderen weinig tot niets betekenen op een gezonde stabiele duurzame manier.” De vrijwilliger 
van de Buitenveldertgroep Enkhuizen gaat verder: “Inderdaad, dit was een mooi leermoment. 
We zitten met de groep dus in “De Baanbreker”. (Ter informatie de tekst op hun website: ”De 
Baanbreker biedt korte en langdurige professionele begeleiding aan mensen met psychische 
klachten en/of een beperking. We begeleiden de mensen vanuit de participatiecentra (waar 
meedoen centraal staat) en onze leerwerkplekken, zoals kringloopwinkel, conceptstore, 
schilder atelier, meubelwerkplaats, keramiek atelier, handwerkgroep maar ook opvang van 
dak- en thuislozen en inzet van ervaringsdeskundigen.)  
Met medewerkers van de Baanbreker heb ik elke maand kort overleg hoe het gaat met mij en 
met de groep. Natuurlijk zonder dat we inhoudelijk ingaan op de groepsgesprekken en zonder 
over bezoekers te praten want mensen kunnen de groep anoniem bezoeken en wat in de groep 
besproken wordt blijft in de groep. Dat overleg is voor “De Baanbreker” belangrijk want in 
het verleden hebben ze helaas herstelgroepen voor verslaving gehuisvest die niet altijd stabiel 
waren en/of waarvan bezoekers zich niet gedroegen volgens de huisregels. Het voordeel van 
onze groep is dat we de gespreksregels als basis hebben en die ook echt toepassen.  
Ik heb zelf een flink groot netwerk in Enkhuizen door werk en hobby. Dat werkt volgens mij 
extra sterk doordat Enkhuizen niet echt groot is en vaak een beetje een “ons kent ons”-cultuur 
heeft. Ik ben zelf inmiddels heel open over mijn verhaal en dat kan anderen helpen over een 
drempel heen te gaan, het gesprek aan te gaan en de Buitenveldertgroep te komen bezoeken. 
Ik heb contact met een agent in Hoorn die veel met jeugd werkt en me gevraagd heeft op een 
school over mijn eigen jeugd, gebruik en herstel te komen vertellen. Op die manier netwerk ik 
in de omgeving: door open te zijn over mijn verhaal en over wie ik nu ben en wat ik doe.  
Nog één ding wil ik met jullie bespreken: laatst had ik een gesprek met een vrouw van iemand 
die de groep bezoekt. De positie van de naasten van verslaafden is natuurlijk wel heel anders. 
Wat is er voor hen beschikbaar?” Een ander zegt: “Vaak doet de verslavingszorg daar wel wat 
mee tegenwoordig via systeemgesprekken, maar er zijn ook lotgenotengroepen voor naasten 
van verslaafden, juist omdat hun positie, perspectief, en hun ervaring natuurlijk volkomen 
anders is dan die van ons.  
Er zijn groepen zoals Alanon en Alateen en organisaties als “Help mijn dierbare is verslaafd!” 
te vinden op de gelijknamige website helpmijndierbareisverslaafd.nl  
Er was ooit ook “Coke van jou”, maar dat is inmiddels opgegaan in het Trimbos instituut dat 
de brochure “Verslaafd aan jou” heeft uitgegeven, te vinden op: 
https://www.trimbos.nl/docs/f1da7028-ff57-4bdb-9b74-cc5e5d3062a4.pdf  
En op de URL verslaafdaanjou.nl staan momenteel een aantal interactieve filmpjes:  
https://www.verslaafdaanjou.nl/#Scene_01  
En er is de landelijke “Stichting Naast” die samenwerkt met de Landelijke Stichting Familie 
Vertrouwens Personen LSFVP. Ik hoor van naasten van verslaafden dat deze organisatie heel 
erg goede gesprekken biedt die een enorme opluchting kunnen zijn en veel inzicht geven.” 
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Begin 2020 meldt de initiatiefnemer, gespreksleider en contactpersoon van de zelfhelpgroep 
in Enkhuizen over de stand van zaken van de Buitenveldertgroep Enkhuizen in 2019 en over 
zichzelf: “Ik ben het nieuwe jaar goed begonnen. Ik kreeg eind december na een gesprek met 
Brijder een nulurencontract en opleiding tot ervaringswerker aangeboden. Hoe dat gaat lopen 
hoor ik in de loop van deze maand. Ik ga meedraaien in het team jeugd preventie en ga de 
maandelijkse bijeenkomsten van de lotgenotengroep van ouders met verslaafde kinderen in 
Enkhuizen begeleiden. Mijn huidige werkgever geeft mij de ruimte om dit te doen: ik blijf dus 
daar werken maar mag dan 6 uur per week minder. Veel goed persoonlijk nieuws dus.  
En met de groep Enkhuizen gaat het ook uitstekend: het jaar 2019 hebben we afgesloten met 
het feestelijke feit dat de twee eerste bezoekers van de groep nu al een heel jaar clean zijn. Dat 
vind ik een mooi resultaat voor een groep die nog maar kort bestaat.  
De groep had rond begin december wel ineens te maken met enkele uitglijders van sommige 
bezoekers: de decemberperiode is lastig voor velen. Maar iedereen heeft zich herpakt: we zijn 
gelukkig allemaal de feestdagen nuchter doorgekomen. En hebben er mooie nieuwe inzichten 
bijgekregen door wat er was gebeurd eerder in december. De groep bestaat nu uit 10 vaste 
bezoekers elke week en sinds vorige week drie nieuwe bezoekers. Dus ik ben een blij mens en 
super trots op de veiligheid in de groep.” Zeer positieve berichten dus uit Enkhuizen.  
 
Hoewel dit eigenlijk in het activiteitenverslag 2020 past willen we gezien de corona crisis die 
vanaf maart 2020 speelt op deze plaats toch vast even laten weten hoe de Buitenveldertgroep 
Enkhuizen functioneert in deze zeer uitzonderlijke periode. De vrijwilliger van de groep meldt 
hierover: “De Buitenveldertgroep Enkhuizen is nu actief via onze WhatsApp groepsapp elke 
vrijdag om 19:30 uur: het tijdstip dat we normaal gesproken fysiek bij elkaar komen en een 
groepsgesprek hebben. Iedereen kan in de groep aangeven hoe het met ze gaat, hoe de week 
was en wat moeilijker ging. Met mensen die het moeilijk hebben en/of met een uitglijder te 
maken krijgen maak ik fysieke 1-op-1-afspraken op de huidige gepaste afstand van 1,5 meter. 
Met sommige bezoekers bel ik 2x per week over de stand van zaken: een vinger aan de pols. 
Het mooie van de groepsapp is dat mensen elkaar aanbieden om samen even te wandelen, met 
1,5 meter afstand natuurlijk. De saamhorigheid is groot: we missen elkaar en het wekelijkse 
fysieke groepsgesprek, maar de groepsapp en het onderlinge individuele telefonische of live 
contact maakt veel goed. Daardoor bestaat er geen behoefte aan een online groepsgesprek met 
beeldbellen. We maken allemaal het beste van deze bijzondere periode en we vieren de mooie 
momenten. Vandaag was er weer iemand elf maanden nuchter en dat wordt meteen gedeeld 
en gevierd op de groepsapp. Wie langere tijd uit contact is probeer ik privé te bereiken wat in 
de meeste gevallen ook lukt en als positief wordt ervaren. Voor nieuwe mensen ben en blijf ik 
natuurlijk zoals gewoonlijk telefonisch bereikbaar zoals ook staat aangegeven op de websites 
van de Baanbreker en van zelfhelp.  
Ik heb ook weer een balletje opgegooid bij het Noord Hollands Dagblad om in een interview 
te beschrijven hoe het leven is, zeker gedurende de huidige coronaperiode, voor iemand met 
een verleden met verslaving en verslavingsgevoeligheid. En wat de Buitenveldertgroep daarin 
kan betekenen.  
Kortom: ook onder deze bijzondere omstandigheden vervult de Buitenveldertgroep Enkhuizen 
een belangrijke rol voor haar bezoekers.” 
Een bezoeker van de Buitenveldertgroep Enkhuizen beschreef mooi hoe het kan zijn te leven 
in deze merkwaardige corona periode mét je verslavingsgevoeligheid die dan extra op kan 
spelen: “Hoe doorsta ik met mijn kwetsbaarheid, deze Corona tijd?! De paasdagen zijn weer 
achter de rug en op een conflict met m’n 13 jarige dochter op 1e paasdag na, was het ondanks 
dat we tot elkaar zijn veroordeeld een vrolijk Pasen. Ik wil niet alle schuld op me nemen voor 
het conflict maar ik had daar zeker wat subtieler kunnen reageren dus weer iets om aan te 
werken. Ik heb ze vaker en ook m’n lontje is korter dan voor de Corona tijd. Ruim 500 dagen 



 68 

geleden ben ik begonnen aan mijn leven 0.0. Ik heb tot die periode en vanaf mijn puberteit, 
altijd verdoofd bij emoties. Of ik nou bang, boos, blij of bedroefd was, alcohol zorgde toen 
voor innerlijke rust en zelfverzekerdheid. 
In januari vorig jaar ben ik bij de Buitenveldertgroep in Enkhuizen beland. Daar heb ik zoveel 
geleerd dat ik afgelopen januari besloot om mijn bezoek daar tot 1 x per maand te reduceren. 
Kortom het ging super goed met me. Door de uitbraak van Corona, mijn partner die door haar 
astma tot de risicogroep behoort, mijn werk als zelfstandig ondernemer en alle financiële 
onzekerheid die daar nu mee gepaard gaat, de kids (dochter van 13 en een zoon van 10) die 
thuis zijn van school, mijn hobby en cursussen die niet door kunnen gaan. Joh, ik kom 
geestelijk niet tot rust. Op mijn werk waar ik normaal altijd druk ben en afleiding heb, is het 
nu super rustig en lijkt het nu meer een plek om te piekeren. Ik heb behoefte om te ontspannen 
maar ik kan geen uitlaatklep open gooien. Triggers ontstaan vaker en zijn intenser. Ik mis m’n 
lotgenoten en de meetings. We hebben een groepsapp waar we elke vrijdag (wie dat wil) van 
ons laten horen. Gewoon even hoe we erbij zitten en waar we tegenaan lopen. Toch liep ik 
laatst vast en belandde in zelfmedelijden. Ik heb contact gezocht met Ron (groepsleider 
Buitenveldertgroep Enkhuizen) en hij nodigt me uit voor een kop koffie op 1,5 meter afstand. 
Hij luistert en laat me even klagen, vat vervolgens samen en vraagt door. Ik vertel en we 
herkennen situaties die we eerder hebben gedeeld en overwonnen. Ik voel dat het goed komt 
en weet ook weer hoe. Wat moet ik toch zonder die man en wat is het lotgenotengevoel toch 
een krachtig herstelelement. Voor mij werkt het als een Zwitsers uurwerk. In Enkhuizen 
kunnen we ons nog niet zo vinden in de online meeting (via beeldbellen). Gaan we wel weer 
een keer proberen maar het aanvoelen is wat moeilijker en kost daardoor veel energie. Voor 
nu heb ik wat noodmaatregelen in m’n spanningsregistratie aangepast aan de corona situatie 
omdat sommige nu even niet kunnen. Toegevoegde maatregel: Schrijf het van je af. Behouden 
maatregel: Contact zoeken met Ron. Die staat daar prima. Zo slaan we ons door deze periode 
heen.  
In Enkhuizen sluiten we altijd af met iets positiefs dus ik heb nog een leuke afsluiter na het 
conflict met m’n dochter. Toen we het uitgepraat hadden en we zaten te grappen over met 
welke eigenschappen van je ouders je wel of niet erfelijk belast zou willen zijn, zei mijn 
dochter: “Nou, ik hoop niet dat ik de verslavingsgevoeligheid van jou heb pap.”  Ik antwoord: 
“Nee, dat hoop ik ook niet voor je meis!” Waarna m’n zoon zegt: “Nou, als je zijn 
doorzettingsvermogen er ook bij krijg komt het toch wel goed?!”.” 
Deze zelfde bezoeker gaf ons ook zijn herstelverhaal met de suggestie dat dit ook een bijdrage 
aan dit verslag van de Buitenveldertgroep Enkhuizen zou kunnen leveren. Volgens ons doet 
het dat zeker, dus bij deze: 
“Heerlijk Helder . . . . Herstelverhaal. 
29-11-2018 Het is donderdag. Een gewone lange werkdag i.v.m. de koopavond maar deze dag 
accepteer ik van mezelf dat ik een terugval heb. Ik heb er dit jaar al twee keer eerder aan 
toegegeven maar voor deze heb ik geen excuus. Tenminste ik kan ‘m echt niet bedenken. M’n 
eerste terugval van 2018 was toen m’n schoonvader na een ziekbed overleed. De tweede kon 
ik nog gooien op het zakken voor een examen. Maar bij deze kom ik niet veel verder dan dat 
ik last had van “Een slap karakter”. Gedurende de dag glijdt er de nodige hoeveelheid wodka 
cola naar binnen waardoor ik me verdoof tot een niveau waarbij nog gewerkt kan worden. Ik 
rij ook nog gewoon in de auto naar huis en breng om half 10 ’s avonds ook nog even de 
schoen van Hanna bij haar ouders. Daar houden ze me aan de praat en voel ik dat het te veel is 
geweest. Ik kom slecht uit m’n woorden en ik wankel. Toch kom ik thuis.  
De volgende ochtend 7:26 een appje: “Ik heb zo’n zorgen om je. Als ik iets voor je kan doen 
zeg je het hé? Had zo gehoopt dat het goed met je ging maar het zal wel net als roken een 
eeuwige strijd zijn. Ben in ieder geval dankbaar dat je veilig thuis gekomen bent. M. is nog 
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naar A. gereden om te kijken of je auto er stond. Baal van ons dat we je lieten gaan. Hoop dat 
je weer de kracht hebt om er bovenop te komen. Kus.” 
Om half negen hang ik aan de telefoon om bij de huisarts een afspraak te maken en deze komt 
met een verwijzing voor de Brijder. Daar regel ik een afspraak voor eind januari, eerder is er 
geen plek. Ik vertel het mijn vrouw, ze steunt me en is blij met deze stap.  
Het erkennen van het feit dat ik dit probleem niet alleen kan oplossen, de openheid binnen 
m’n relatie en de steun zijn hier heel belangrijke krachtbronnen. Wanneer dan ook eindelijk 
de dag daar is dat ik bij Brijder m’n afspraak heb, heb ik al weer zeven weken niks meer 
gedronken (tenminste geen alcohol). Waarop de hulpverlener zegt: “Zeven weken niet meer 
gedronken??? Maar dan moet je niet hier zijn!!! Waar heb je behoefte aan? Contact met 
lotgenoten? Misschien is een Buitenveldertgroep iets voor jou!” Diezelfde avond zit ik in 
Enkhuizen voor mijn eerste meeting. Wat ik daar ervaarde was precies wat ik nodig had. Het 
contact met lotgenoten, de herkenning, de tips/adviezen, de appgroep, het spanningsregistratie 
schema met m’n noodmaatregelen. Ik ben er daar vol in gedoken omdat ik wel aanvoelde dat 
dit mijn redding zou kunnen worden zonder dat ik opgenomen zou moeten worden. Eind 2016 
was ik al met drinken gestopt en dat kon ik 1,5 jaar volhouden op doorzettingsvermogen. Ben 
in die tijd altijd aan het strijden geweest met het niet drinken. Ik kon er nooit in berusten. Nu 
ik de juiste handvatten voor het grijpen heb is er hoop ontstaan. Soms denk ik wel eens dat het 
voor mijn ontwikkeling goed zou zijn geweest als ik een intensieve therapie zou hebben 
gevolgd maar dan had ik mijn eigen onderneming waarschijnlijk niet kunnen behouden en had 
ik een stuk contact verlies en dus een stuk begeleiden van en met m’n gezin in deze situatie 
niet kunnen doen. Op deze manier behoud ik veel maar het duurt wel wat langer. Toch, met 
kleine stapjes kom je er ook. Je moet alleen wel een lange adem hebben en dat geldt ook voor 
de mensen om me heen. 
Dankzij de Buitenveldertgroep groeit mijn zelfvertrouwen en de behoefte om mezelf uit te 
dagen. Hoe kun je nog genieten op een feestje of een festival als je nuchter bent? Grenzen 
opzoeken maar nooit van huis zonder plan. Ik draai een bardienst op Dijkpop omdat ik daar 
veilig achter de bar kan staan, niet steeds drank hoef af te slaan (word niet aangeboden) en ik 
kan toch genieten van de muziek en de sfeer. Je bent er bij in een veilige setting vol 
verleidingen. Uiteraard wel met de organisatie mijn verleden en m’n doel besproken zodat ik 
weg zou kunnen als ik het niet meer trek. Open en eerlijkheid geeft rust en ruimte voor 
mogelijkheden. Ik hoef me niet te straffen door thuis te blijven nu ik niet drink. 
Het leven zonder dwangmatigheid vind ik heerlijk. Niet steeds hoeven denken: “Heb ik nog 
genoeg om morgenochtend niet meteen naar de slijter te hoeven?” (Je kunt beter om 17:00 
halen dan de volgende dag om 9:30 voor de deur staan te wachten totdat hij opengaat……….) 
Alleen wil ik nu ook niet meer roken. Het is de behoefte aan vrijheid van dwangmatig gedrag 
wat er voor zorgt dat ik stop met roken. Hierdoor raak ik een veel gebruikte noodmaatregel 
om een trekmoment (behoefte aan alcohol) te doorstaan kwijt. Maar ik wil het en het lukt me 
nog steeds. (Jan Geurts – De Opluchting)  
Ik word gevraagd mee te werken aan een interview voor RTV NH over de Buitenveldertgroep 
Enkhuizen. Een mogelijkheid om echt de schaamte voorbij te gaan. Waar komt die behoefte 
vandaan dat ik dat wil? Ik irriteer me aan het feit dat mensen die me tegenkomen en er 
wellicht iets over gehoord hebben maar niet weten of ze het mogen weten en dus zijn er 
ongemakkelijke situaties. Als ik op televisie ben geweest is die twijfel weg en waarom ook 
niet? Is het fout wat ik doe? Doe ik er mensen schade mee? De enige die het helemaal niet 
leuk vinden zijn mijn ouders. (de “Nooit-je-vuile-was-buiten-hangen”-generatie). Mijn gezin 
vindt het spannend maar steunt me. En hé: Dit ben ik, met al mijn fouten maar ik zoek ook 
naar oplossingen en als je dat stom vindt zegt dat meer over jou dan over mij. Resultaat na de 
uitzending: voornamelijk respect en opluchting. Hier groeien kinderen van. 
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Want dat is eigenlijk hoe ik me het afgelopen jaar gevoeld heb. Een puber. Jaren lang heb ik 
bij emoties drugs ingezet. Of dat nou blijdschap, boosheid, angst of verdriet was, een slok of 
een snuif en onzekerheden verdwenen als wit van een spiegel. Nu ik niks meer verdoof moet 
ik dealen met mijn emoties en dat is hard werken. Ook de aan weinig licht gerelateerde 
winterdepressie verschijnselen heb ik nu meer dan ooit. Voorheen dronk ik die wel weg nu 
moet ik ze uitzitten maar dat geeft niet. Niemand heeft ooit gezegd dat het leven makkelijk 
zou zijn. De cursussen die ik nu volg bij RCO de hoofdzaak geven me goede inzichten. Ik zie 
ze als onderdeel van mijn therapie om het maximale uit het leven te kunnen halen. Ook hoop 
ik in de toekomst anderen te kunnen helpen. Eigenlijk is dat al een onderdeel wat er zachtjes 
insluipt. Ik draai zo af en toe de groep in Enkhuizen en in gesprekken met vrienden/klanten 
kan ik soms onverwachts al een klein stukje van mijn inzicht meegeven. Ook de regiomanager 
van de RCO heeft aangegeven met mij een lotgenotengroep voor “ex”-verslaafden te willen 
starten. Ik zet het woordje ex tussen aanhalingstekens omdat sommigen vinden: “Eens een 
verslaafde, altijd een verslaafde!” Ik ben het daar niet mee eens. Toen ik gebruikte was ik een 
verslaafde maar nu niet meer. Om een terugval te voorkomen zal ik m’n hele leven op m’n 
hoede moeten blijven. “Geniet maar drink met mate”, dat kan ik niet. Genieten wel maar 
drinken met mate niet. Mijn gedrag was grenzeloos en ik ben dankbaar dat ik een vangnet heb 
mogen vinden: de Buitenveldertgroep Enkhuizen. Deze lotgenotengroep is voor mij zo 
waardevol: samen zoeken naar mogelijkheden om weer een leuk en zinvol leven te leiden, 
volledig in eigen regie. Zonder verdovende middelen, gewoon puur. Weten dat je er niet 
alleen voor staat. Dat gun ik andere mensen die de controle terug willen ook. Daarom wil ik 
dit proberen op te zetten in de regio Medemblik.” 
 
Ter overzicht hier nog de geschiedenis van De Buitenveldertgroep Enkhuizen sinds juli 2018. 
Deze groep is opgericht door een vrijwilliger die kennismaakte met de werkwijze van zelfhelp 
bij Brijder in Alkmaar. Hij was daar zo enthousiast over dat hij zelf op die manier verder 
wilde werken aan zijn herstel maar ook lotgenoten in Enkhuizen die gelegenheid wilde geven. 
Daartoe nam hij contact op met de landelijke stichting Zelfhelp Nederland ter bevordering van 
de Buitenveldertgroepen. Hij mailde ons begin mei via het contactformulier op onze website:  
“Mijn naam is R uit Enkhuizen. Recentelijk sloot ik bij Brijder in Alkmaar het ISBA-traject af 
(Intensieve Schematherapie Behandeling Afdeling). De periode daarvoor zat ik in de detox en 
deed daarna een traject om naar de ISBA te gaan. Nu ben ik bijna negen maanden clean. Ik 
heb bijeenkomsten van de Buitenveldertgroep in Alkmaar bezocht tijdens mijn behandeling 
daar. Ik besloot bij thuiskomst te kijken hoe in Enkhuizen de nazorg is geregeld en ontdekte al 
snel dat ik daarvoor alleen in Hoorn terecht kon, terwijl ik dat liever ook in Enkhuizen wilde, 
niet alleen voor mezelf maar ook voor anderen. Ik heb daarom contacten gelegd met gemeente 
en GGZ. Deze heb ik zover gekregen dat ik nu een groepsruimte en kantoorplek heb om een 
Buitenveldertgroep te gaan starten. Ik heb vanmorgen een gesprek met De Baanbreker gehad 
en de ruimte bekeken. Ik vind dat een hele goede locatie en zij vinden een Buitenveldertgroep  
een mooie aanvulling op wat zij al bieden in het pand. De eerste bijeenkomst staat gepland op 
vrijdag 6 juli 2018: inloop vanaf 19.00 uur, groepsgesprek om 19:30 uur. Ze vroegen mij of ik 
back-up krijg van jullie. Ik gaf aan dat ik inderdaad met altijd jullie contact kan opnemen 
indien nodig en ik maak een WRAP (Welness Recovery Action Plan) voor ze. Hierin ga ik 
beschrijven wat ze voor me kunnen doen als ik en/of zij vermoeden dat het niet goed met mij 
zou gaan. Dat vind ik prima. Ook heb ik maandelijks ruggenspraak met ze. Het gaat hier dus 
de goede kant op maar dat lukt me natuurlijk niet zonder hulp van jullie, dus kunnen jullie mij 
verder helpen?” Uiteraard gaan wij altijd op zulke vragen in: “Beste R., Hartelijk dank voor je 
bericht. Goed dat je door middel van het oprichten van een Buitenveldertgroep voor jezelf en 
anderen een vorm van nazorg wilt organiseren in je woonplaats Enkhuizen. Mooi dat je vanuit 
je enthousiasme contacten hebt gelegd met de gemeente en GGZ en dat je zelfs al een mooie 
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locatie hebt voor de groep. Mijn naam is D. Misschien hebben wij elkaar wel eens ontmoet 
tijdens de Buitenveldertgroep op maandagmiddag (ISBA), want soms vervang ik B. daar als 
gespreksleider. Ik ben als vrijwilliger voorzitter van de "Stichting Zelfhelp Nederland ter 
bevordering van de Buitenveldertgroepen", zoals het officieel heet. Van ons kun je zeker 
ondersteuning krijgen: we kunnen je coachen en je initiatief op de website zelfhelp.nl plaatsen 
met tijd, locatie, contactgegevens zoals jij dat wilt en je kunt van ons flyers, folders en 
Leidraden tot herstel ontvangen die je kunt gaan verspreiden in Enkhuizen door ze neer te 
leggen op plaatsen die jij daarvoor geschikt acht. Op den duur verschijnt de groep Enkhuizen 
dan ook op die folders. Verder hebben we regelmatig overleg van alle Buitenveldertgroepen. 
Eerstvolgende keer: 15 juni 2018 in Amsterdam. Daarbij ben je van harte welkom. Maar eerst 
lijkt het me een goed idee even kennis te maken om te kijken wat je denkt van ons nodig te 
hebben en wat wij kunnen bieden. Toevallig ben ik morgen in Alkmaar op de ISBA, maar ik 
begrijp dat je traject daar klaar is. Misschien kunnen we een keer afspreken in Enkhuizen, 
zodat we meteen even de locatie kunnen bekijken? En anders ben je van harte welkom om een 
keer de maandagavond- of donderdagavondgroep in Amsterdam te bezoeken, zodat je dat ook 
een keer kunt meemaken en we daaraan voorafgaand kennismaken. Laat maar even weten wat 
je voorkeur heeft. Vriendelijke groet, D.” Daarop werd meteen enthousiast en slagvaardig 
gereageerd: “Hoi D., Bedankt voor je snelle reactie. Ik ga morgen toch proberen meteen even 
naar Alkmaar te komen zodat we daar kunnen brainstormen. Dus tot morgen. Groeten R.” Een 
maand later, na het nodige overleg, was het volgende stadium al aangebroken. Er kwam een 
mail naar ons en de medewerkers van De Baanbreker (waar de Buitenveldertgroep Enkhuizen 
zou gaan samenkomen): “Beste allemaal, hier even een update. Ik heb flyers verspreid bij de 
apotheek en het buurtzorgcentrum en nog wat locaties in Enkhuizen. Ook heb ik op mijn privé 
facebook een stukje gedeeld over mijn hersteltraject en gemeld dat ik vrijdag 6 juli aanstaande 
vanaf 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) de eerste bijeenkomst van de Buitenveldertgroep in 
Enkhuizen organiseer. Hier kreeg ik veel positieve reacties op. Ook komt een verslaggeefster 
van het Noord Hollands dagblad mij interviewen over mijn plannen. Al met al zit ik dus niet 
stil. De groep staat op de site www.zelfhelp.nl. Hierop staat ook de datum en locatie en mijn 
nummer als contactpersoon van de groep. Ik begreep dat jullie ook in het programma van de 
Baanbreker de bijeenkomst zullen vermelden. Het gaat dus de goede kant op; ik heb al enkele 
aanmeldingen gekregen. De tijd zal uitwijzen of ze ook daadwerkelijk komen; zoiets moet 
groeien. Aan mij/ons de taak zoveel mogelijk zichtbaar te blijven. Mijn volgende stap is de 
huisartsen in de regio te benaderen over deze groep. Mochten jullie nog suggesties hebben of 
iets anders, dan hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, R.” Zo ging de Buitenveldertgroep 
Enkhuizen voorspoedig van start en bleek ook duidelijk in een behoefte te voorzien: na een 
paar weken was er al een kern van vier vaste bezoekers en na een paar maanden een kern van 
zes bezoekers die op deze manier (verder) kunnen werken aan hun herstel. 
In 2018 ontstond er ook contact met Regionale Cliënten Organisatie RCO De Hoofdzaak (dit 
is de regionale cliëntenbelangenorganisatie in de regio's Noord-Kennemerland, Zaanstreek 
Waterland, De Kop van Noord-Holland en West-Friesland door en voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Met behulp van een uniek en uitgebreid palet aan cursussen 
worden mensen opgeleid tot ervaringsdeskundige. In diverse projecten in verschillende 
regio's worden de opgeleide ervaringsdeskundigen ingezet in het sociaal domein bij de 
gemeenten.)  
Begin 2019 is de initiatiefnemer, gespreksleider en contactpersoon van de Buitenveldertgroep 
Enkhuizen naast zijn werk en vrijwilligerswerk een opleiding tot ervaringsdeskundige gaan 
doen bij deze organisatie. Maar er gebeurde in 2018 al meer: in oktober mailt de vrijwilliger: 
“Hoi D., Ik heb de mogelijkheid gekregen de groep Enkhuizen extra te promoten bij de AH 
op 10 november, samen met mensen van De Baanbreker. Zou het mogelijk zijn een pakket 
flyers te krijgen? De groep gaat prima en begint steeds duidelijker vorm te krijgen. Er staat 
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nog meer te gebeuren; aanvragen van o.a. Brijder als gastspreker op een voorlichtingsavond 
voor ouders van pubers in deze regio. Het gaat dus lekker met me. Groeten R.” Na ontvangst 
van de flyers en folders ontvangen wij de volgende update van de activiteiten: “Top die flyers. 
Even ter info:10 november dus een mogelijkheid voor promotie bij de plaatselijke AH. Op 21 
november een info avond over drugs in De Bonte Veer te Enkhuizen. Dit in samenwerking 
met Brijder. Het wordt een avond voor ouders van jongeren van 12-24 jaar. Hier zal ik mijn 
verhaal vertellen en hebben de ouders mogelijkheid vragen te stellen. Ik bepaal zelf wat het 
verhaal wordt en wat ik kwijt wil. Verder zal ik binnenkort meewerken aan een project in een 
probleemwijk in Enkhuizen in een adviserende rol. Vanaf januari 2019 ga ik een opleiding tot 
ervaringsdeskundige doen bij RCO De Hoofdzaak in Hoorn. Dit is nog niet helemaal zeker 
maar de plannen en eerste gesprekken heb ik al gehad. Al met al gebeurt er veel maar ik kan 
het wel goed overzien.” Er is dus in 2018 door een zeer slagvaardige actieve vrijwilliger een 
Buitenveldertgroep in Enkhuizen ontstaan die duidelijk voorziet in een lokale behoefte. In 
2019 gingen deze ontwikkelingen verder: zo meldt de vrijwilliger 9 april 2019: “Vandaag heb 
ik een gesprek in het stadskantoor met het stadsteam in Enkhuizen. Het stadsteam signaleert 
probleemgevallen en zet daar in overleg de juiste hulpverlening op. Ook heb ik vandaag nog 
een gesprek met een jongeman die bij schuldhulpverlening van de gemeente in een traject zit. 
Zijn schulden zijn gerelateerd aan een verslaving dus heeft hij toestemming gegeven mij eens 
met hem te laten praten. Ik zit niet stil en vind het mooi en dankbaar vrijwilligerswerk.”  
Op 19 september 2019 verschenen er een artikel en een filmpje op NH Nieuws:  
“WEST-FRIESLAND: Ron start zelfhulpgroep voor (ex-)verslaafden in Enkhuizen: "Met 
elkaar oplossingen vinden". Ex-drugsverslaafde Ron Annes kon geen zelfhulpgroep vinden in 
Enkhuizen en heeft er daarom zelf een opgericht. De Buitenveldertgroep bestaat nu ruim een 
jaar. Het is een gespreksgroep voor iedereen die los wil komen van ongezonde gewoontes. 
"Met elkaar vinden we oplossingen voor waar je tegenaan loopt als je nuchter bent. Door de 
groep sta je er niet alleen voor", vertelt Ron in NH Buurten. Terugval voorkomen met elkaar. 
Het leven van de Enkhuizer heeft ruim 30 jaar in het teken gestaan van drugs. Hij gebruikte 
vooral cocaïne. Ron is nu twee jaar clean maar vertelt dat contact met lotgenoten volgens 
hem cruciaal is om terugval te voorkomen. "Op het moment dat je te maken krijgt met 
basisemoties als bang, boos, blij en bedroefd - is de groep erg belangrijk. Vroeger zette je er 
een middel tegenover, maar dat kan nu niet meer.” Iwan van der Pol, één van de groepsleden, 
was verslaafd aan alcohol. Hij is heel blij met de bijeenkomsten. "Door de groep vinden we 
de kracht om door te gaan. Het is maar een uurtje per week, maar het geeft mij heel veel 
steun." Ron geeft aan verder te willen gaan in de verslavingszorg en meer mensen te willen 
helpen. "Ik ben begonnen met de cursus 'Counselor in de verslavingszorg', dus wie weet waar 
dit pad me nog gaat brengen”, aldus Ron.   Linkje naar het filmpje:  
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/253214/ron-start-zelfhulpgroep-voor-ex-verslaafden-in-
enkhuizen-met-elkaar-oplossingen-vinden  
 
18 oktober 2019 meldt de gespreksleider van de Buitenveldertgroep Enkhuizen: “Even een 
update. Het groepsgesprek vanavond was weer goed. Er zijn de laatste tijd 9-12 vaste 
bezoekers inclusief mijzelf. Daar ben ik dus erg blij mee. De openheid en het wederzijds 
respect en herkenning maar ook de humor maakt het heel waardevol allemaal. En als iedereen 
goed het weekend in gaat is mijn missie weer geslaagd! Een maand geleden kwam ik de 
burgemeester van Enkhuizen tegen. Ik opperde een afspraak te maken zodat ik een keer de 
werkwijze en het belang van de Buitenveldertgroep uit zou kunnen leggen aan hem en te 
onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik kan morgenochtend op gesprek. Ik laat 
je nog weten of en wat er uitkomt. Maar alleen het contact vind ik al waardevol!” 22 oktober 
meldt hij: “Het was een mooi gesprek met de burgemeester en hij schuift een keer aan bij de 
groep om bezoekers de gelegenheid te geven vragen te stellen en andersom. Ik heb die vraag 
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al in de groep gesteld en de bezoekers staan er voor open. Ook gaat de burgemeester mij in 
contact brengen met de wethouder die gaat over welzijn in Enkhuizen zodat we kunnen kijken 
wat we voor elkaar kunnen gaan betekenen. Lekker bezig met netwerken dus.” 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Zeeland te 
Goes 

 
Eind 2019 laat de vrijwilliger van de Buitenveldertgroep Zeeland te Goes weten: “De groep 
gaat hartstikke goed. Helaas hebben we vorig jaar een lid verloren (hij is overleden) maar ook 
dat hebben we samen als groep goed opgepakt en we hebben ervan geleerd. Pijnlijke situaties 
kunnen deel uitmaken van het groepsproces. Dat samen oppakken en ervan leren - dát is écht 
herstelgericht bezig zijn. Morgen komen we weer samen.” Dat bericht geeft kort en goed weer 
wat een Buitenveldertgroep betekent voor de deelnemers. Zo liet dezelfde vrijwilliger eerder 
weten: “We voorzien duidelijk in een behoefte in Zeeland: bezoekers komen uit Goes en 
omliggende dorpen op Zuid-Beveland, maar ook vanuit Walcheren, Noord-Beveland en van 
Schouwen-Duiveland uit plaatsen als Zierikzee, Nieuwerkerk, Oosterland en soms zelfs uit 
Brouwershaven, Renesse en Burgh-Haamstede. Ook nemen er regelmatig mensen deel aan het 
groepsgesprek die in behandeling zijn in de kliniek op de hoofdlocatie van Emergis waar de 
groep ook bijeenkomt. We hebben een actieve groepsapp waar bezoekers van de groep gretig 
gebruik van maken. Tijdens de bijeenkomsten improviseren we regelmatig met variaties op de 
gespreksregels omdat we net als andere Buitenveldertgroepen ervan doordrongen zijn dat de 
gespreksregels van de zelfhelpgroepen er zijn voor de mensen in de groep en niet omgekeerd. 
We zien bij nieuwe bezoekers dat ze vaak eerst een periode in de veronderstelling verkeren 
‘ooit’ ‘wel weer’ ‘sociaal’ te kunnen gaan drinken, of af en toe toch te blowen of andere drugs 
te gebruiken. Vaak is het dan nodig dat ze zelf aan den lijve gaan ondervinden dat wanneer je 
verslavingsgevoelig bent en in een verslaving gevangen hebt gezeten zoiets echt niet (meer) 
werkt. Want op die manier zet je elke keer het gebruikerssysteem in je brein weer “AAN” en 
begint vroeg of laat het gevecht met het middel opnieuw. Als mensen eenmaal ervaren dat een 
nuchter/clean leven op de duur veel beter werkt, is er natuurlijk héél veel gewonnen en zijn 
wij als groep ook blij. Als mensen nog worstelen met uitglijders en/of terugvallen kan het wel 
eens zwaar zijn voor de groep, maar we houden het positief!” Eerder meldde de vrijwilliger in 
Zeeland al dat de Buitenveldertgroep Goes langzaamaan aan het groeien is, dus dat is positief. 
“Mensen geven aan het fijn te vinden om met anderen over dit lastige onderwerp te praten. 
Daarbij proberen we structuur aan te brengen in het groepsgesprek door terug te komen op het 
hoofdonderwerp, het door een deelnemer volgens de gespreksregels ingebrachte thema.” Bij 
het toepassen van de gespreksregels op een manier die goed werkt in een groep speelt vaak de 
gespreksleider een belangrijke rol. Deze vrijwilliger is geheel gelijkwaardige lotgenoot maar 
heeft als vrijwilliger tegelijkertijd in de rol van gespreksleider de taak in de gaten te houden of 
de werkwijze in de groep wel blijft gaan volgens de gespreksregels, die de basis zijn van het 
unieke karakter van de Buitenveldertgroepen. Die taak is niet altijd eenvoudig want elke 
groep mensen is anders en verandert ook in de tijd door de doorstroming en komst van nieuwe 
bezoekers. De groepsdynamiek in elke groep is anders en veranderlijk maar ook kan per regio 
de behoefte aan de specifieke werkwijze verschillen. Tijdens de regelmatige gesprekken 
tussen vertegenwoordigers van de zelfhelpgroepen ontstond daarover in 2019 dan ook een 
leerzaam gesprek dat goed weergeeft hoe essentieel deze materie is voor een herstelgerichte 
werkwijze in de groepen. Iemand zei tijdens dat overleg: “De gespreksregels zijn er voor de 
mensen en niet de mensen voor de gespreksregels. Als er meer bezoekers komen die stabiel 
genoeg zijn en al geleerd hebben in andere groepen (al of niet begeleid door professionals) 
elkaar te respecteren, uit te laten praten, écht goed te luisteren, zonder kritiek of advies, werkt 
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het groepsgesprek als vanzelf volgens de geest van de gespreksregels ook al lees je ze niet 
elke keer voor. Maar als het groepsgesprek en groepsgrootte het nodig hebben moeten we écht 
de gespreksregels strikt toepassen om respect en rust te blijven creëren. Vooral als er iemand 
nieuw komt die op een manier in het gesprek gaat staan die wél gaat afwijken van de basis 
van de gespreksregels, en dus tóch een ander onderbreekt, advies geeft, of kritiek heeft. Het 
kán lastig zijn voor nieuwe bezoekers als de gespreksregels niet precies worden toegepast. 
Het is ook altijd opletten dat er niet een soort “ouwe jongens krentenbrood”-sfeer is waardoor 
een nieuwe bezoeker zich dan een buitenstaander kan gaan voelen. De vrijwilliger met het 
telefoonnummer op de website speelt een belangrijke rol als contactpersoon maar ook bij de 
ontvangst van nieuwe bezoekers in de fysieke groep én bij het hanteren van de gespreksregels. 
Soms kan er aan de bezoekers worden gevraagd om een onderwerp en praat iedereen vanzelf 
ook echt uit en over zichzelf maar is er daarnáást ook interactie doordat mensen elkaar dingen 
vragen, nog iets extra’s vertellen, et cetera, ook al is dat niet strikt volgens de gespreksregels. 
Maar zo lang dat goed gaat en iedereen laat elkaar uitpraten, elkaar met respect behandelt en 
geen adviezen of kritiek gaat geven dan worden de basiswaarden van de gespreksregels wel 
degelijk toegepast. In sommige groepen werkt dat (al dan niet tijdelijk) prima, maar in andere 
groepen werkt het niet – zeker niet als er ook mensen naar de groep komen die nog aan het 
afkicken zijn (en al of niet in de kliniek zitten) of pas nét zijn gestopt, een uitglijder/terugval 
hebben gehad. Dan werkt het veel beter de gespreksregels elke week voor te lezen en ook 
strikt te hanteren: ieder krijgt één kans zich uit te spreken over het onderwerp, uit en over 
zichzelf. Daardoor krijgt iedereen de rust en de ruimte zichzelf te uiten, goed te luisteren naar 
de ervaringen van anderen én over dat alles te reflecteren. Een gespreksleider kan flexibel met 
de gespreksregels omgaan maar als je een situatie krijgt waarin onrust ontstaat zijn de 
gespreksregels altijd bindend. Als er nieuwe deelnemers aan het groepsgesprek zijn helpt het 
altijd de gespreksregels voor te lezen of uit te leggen en uit te delen aan de nieuwe bezoeker. 
Mensen leren dan de basisregels meteen kennen: niet onder invloed zijn, respect, geen advies, 
geen kritiek, uit en over jezelf praten. Daarna beginnen met een voorstelrondje als er nieuwe 
bezoekers zijn werkt ook altijd goed. En eventueel een kort rondje “Hoe was je week?”. 
Daaruit komt dan vaak het gespreksonderwerp voor het groepsgesprek uit voortkomt. De 
gespreksregels zijn belangrijk om in de gaten te houden zodat bezoekers elkaar niet gaan 
onderbreken. Het gaat erom elkaar rustig zijn/haar verhaal te laten doen en niet tussendoor 
allemaal vragen te gaan stellen en adviezen of kritiek te gaan geven: dan gaat het mis. Als de 
groep kleiner is kun je wel informeler zijn maar de gespreksregels zijn heel belangrijk opdat 
de groep niet in discussie treedt, zeker niet als hij groter is – want dat is oeverloos en leidt tot 
ruzie; iedereen heeft zijn eigen ervaring en doet zijn eigen verhaal over zijn worstelingen en 
eventuele oplossingen. Bovendien probeert iemand met een grote mond in een discussie altijd 
zijn gelijk te halen met veel woorden en een hoop kabaal terwijl het juist de bedoeling is dat 
iedereen een gelijke kans krijgt om zijn verhaal te doen. Zeker voor nieuwe bezoekers is dat 
heel belangrijk want het is toch al een enorm grote stap om voor het eerst naar een groep te 
gaan. Gelukkig ontstaan er in de Buitenveldertgroepen vrijwel nooit discussies en luisteren de 
mensen goed naar elkaar. Het hangt zeker af van én de groepsgrootte én het type bezoekers in 
een groep hoe strikt de gespreksregels toegepast dienen te worden om iedereen gelijke kansen 
te geven en de rust en het respect te bewaren. De gespreksregels zijn belangrijk om ervoor te 
zorgen dat het groepsgesprek gelijkwaardig is en blijft. En dat ook van tevoren bepaald is hoe 
het gesprek gaat verlopen en de gespreksleider dus niet gaandeweg hoeft in te grijpen als het 
niet goed gaat. Je kunt soms wel wat afwijken van het zeer strikt naar de letter toepassen van 
de gespreksregels, maar het kan dan wel nodig zijn dat als groep wél vóóraf, mét elkaar te 
bepalen. De gelijkwaardigheid staat voorop. Een soort “nagesprek” waar sommige bezoekers 
behoefte aan zeggen te hebben past meestal ook niet bij de gespreksregels: dan gaan mensen 
vaak alsnog in discussie, elkaar ongevraagd advies geven, bekritiseren, en dergelijke. Het is 
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belangrijk dat de groepsbijeenkomst duidelijk wordt beëindigd en begrensd. Belangrijkst is 
dat de mensen graag komen, zich veilig voelen doordat de basis van de gespreksregels wordt 
gehanteerd. Zodat mensen elkaar de ruimte geven, elkaar laten uitpraten, geen adviezen en 
kritiek geven maar elkaar gelijkwaardig respecteren. Al die dingen kun je toepassen zonder de 
gespreksregels voor te lezen of strikt volgens de letter toe te passen wanneer alle bezoekers 
die werkwijze al kennen. Maar zodra dat niet zo is kun je als gespreksleider altijd meteen op 
de gespreksregels steunen. Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers aan de groep zich zelf 
allemaal medeverantwoordelijk voelen voor de werkwijze volgens de grondbeginselen van de 
gespreksregels.” Verder meldt de vrijwilliger van de Buitenveldertgroep Zeeland te Goes: 
“Het mooie van een lotgenotengroep als de Buitenveldertgroep is dat je van alles hoort en 
daar zelf iets mee kunt doen op je eigen manier. Iedereen in de groep deelt ervaringen met wat 
voor hem/haar niet en wel werkt in herstel en kan zonder dwang daar vrijelijk de vruchten van 
plukken op de eigen weg naar meer eigen regie en zelfredzaamheid. Gelukkig is er ook ruimte 
om eens hartelijk om onszelf te lachen – dat kan óók herstel bevorderen door het relativeren 
zónder weg te lachen.” 
Zoals in het verslag over 2018 al gemeld werden begin 2018 de Buitenveldertgroepen Zeeland 
geconfronteerd met plotselinge wijzigingen door diverse omstandigheden. Vrijwilligers die de 
groepsgesprekken begeleiden, contactpersoon van de groep zijn en voorlichtingen geven over 
zelfhelp ontwikkelen zich mede dankzij de groepen soms op een manier waardoor ze, vaak na 
jarenlang en soms wat korter dit vrijwilligerswerk gedaan te hebben, ook (meerdere) andere 
dingen gaan doen: opleidingen, nieuw/ander/meer betaald werk, ander vrijwilligerswerk of 
andere dingen zoals sport, meer sociale contacten, een hobby etc. Soms ook komt intensieve 
mantelzorg op hun pad, waartoe zij nuchter gelukkig goed in staat zijn, hoe zwaar het ook kan 
zijn. Dat alles is natuurlijk een mooi resultaat van herstel en uiting van persoonlijke groei. 
Maar voor de groepen kan het soms erg lastig zijn als er nog geen mensen de groep bezoeken 
die stabiel, kundig en sterk genoeg zijn om die taken over te nemen. Ook moeten ze er de 
fysieke en mentale energie voor hebben en de benodigde competenties. Dat valt niet altijd van 
tevoren in te schatten. Zo waren de groepen in Vlissingen en Middelburg vol enthousiasme 
van start gegaan maar al vrij snel gingen de vrijwilligers van het eerste uur andere dingen 
doen en waren er nog niet genoeg geschikte bezoekers die hun werk konden voortzetten. 
Daarom werden in 2018 de krachten weer gebundeld in de oorspronkelijke, al vele jaren 
bestaande, stabiele en ook best bezochte Buitenveldertgroep: die in Goes.  
Dat was maar goed ook, want al snel bleek ook de vrijwilliger die daar vele jaren als 
gespreksleider, contactpersoon en voorlichter uitermate actief was, en zich daarnaast inzette 
voor groepen in andere plaatsen in Zeeland, niet meer in staat dit intensieve vrijwilligerswerk 
te combineren met haar werk en een in september 2017 gestarte driejarige opleiding. Ze was 
jarenlang zeer betrokken en erg enthousiast kartrekker en gespreksleider, contactpersoon en 
voorlichter van de groep Goes. Maar ze merkte gaandeweg 2017 al dat haar eigen programma 
wel érg vol begon te worden met én werk én een opleiding die heel veel tijd en aandacht vergt 
én dan nog dit intensieve vrijwilligerswerk. In verder herstel komt men vaak in een nieuwe 
fase. Dan moeten er vaak ook nieuwe en andere keuzes gemaakt worden die passen bij die 
nieuwe fase van herstel. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er (tijdelijk) voor het 
vrijwilligerswerk dat de Buitenveldertgroepen bieden minder ruimte is dan eerder het geval 
was, of geen ruimte meer. Dat is natuurlijk duidelijk een positief teken van verder herstel. 
Voor de Buitenveldertgroepen, herstelwerkgroepen geheel gerund door vrijwilligers, kan het 
echter wel eens lastig zijn. Wanneer er goede vrijwilligers zijn die zich mede door de 
bezoeken aan de groep en hun vrijwilligerswerk steeds verder herstellen gaan zij andere 
dingen doen in hun leven waardoor zij zich verder ontwikkelen. Daar zijn we dankbaar voor 
en heel blij mee maar het valt niet altijd mee weer nieuwe goede vrijwilligers te vinden. 
Gelukkig is dat in dit geval wel degelijk gelukt, zo is ook in 2019 weer duidelijk gebleken! 
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Dit mooie vrijwilligerswerk is overdragen aan iemand die de groep al langere tijd bezocht en 
in staat is en er zin in heeft dit te doen. Zo kon de groep Goes ook in 2019 weer op een 
stabiele wijze doorgaan en bleef het aanbod in Zeeland als vanouds goed gewaarborgd. Het 
contact van de nieuwe vrijwilliger van de groep Goes met de ondersteunende Stichting 
Zelfhelp Nederland ter bevordering van de Buitenveldertgroepen verliep vanaf het begin heel 
goed en was dat in 2019 ook. Er is een hechte groep in Goes, met gemotiveerde deelnemers. 
De vrijwilliger zet zich 100% in voor de groep maar zegt óók in de bijeenkomsten: “We doen 
het samen, voor en door elkaar.” Gebleken is dat de groepsapp erg handig is maar daarnaast is 
er ook regelmatig telefonisch contact met nieuwe en oudere bezoekers en geïnteresseerden. 
Wat betreft de tijdsbesteding aan dit vrijwilligerswerk: het is en blijft belangrijk daarin steeds 
weer bewust te kiezen: zelfzorg gaat immers altijd voor. 
Als bezoekers hun positieve ervaringen met de groep te delen met lotgenoten werkt dat vaak 
ook heel goed als mond-tot-mondreclame. “We vragen bij het geven van voorlichtingen aan 
cliënten van Emergis vooral altijd naar de ervaringen van de cliënten met zelfhulpgroepen, 
want er zijn vaak veel misverstanden, vooroordelen en zwart-wit-ideeën. Bovendien komt de 
interactie dan makkelijk op gang. En als er gelegenheid is doen we een groepsgesprek ter 
voorbeeld, liefst met een onderwerp waar ze zelf mee komen.”  
Herstel blijft een voortgaand leerproces, ook van, door en met de groepen. Bijvoorbeeld over 
nieuwe sociale contacten binnen en buiten de groepen, eigen grenzen en wensen, bij jezelf 
blijven, et cetera. Daarom is het ook voor de vrijwilliger in Goes belangrijk steeds de groep 
als geheel te blijven benaderen en benadrukken dat je het samen doet. Iedere bezoeker maakt 
deel uit van de groep en iedereen geeft daar op eigen wijze invulling aan: sommigen willen of 
kunnen alleen de groep bezoeken en hebben geen tijd, energie, aandacht om andere dingen te 
doen - die vrijheid is er ook. Maar als je ziet dat iemand wél óók gespreksleider kan én wil 
zijn, of koffie zetten als dat nodig is, of folders/flyers verspreiden, of voorlichting geven, dan 
benaderen we die mensen: hoe meer zielen hoe meer vreugd, en vele handen maken licht 
werk. We betrekken mensen sterk bij de groep en er is de groepsapp. Herstel is niet zo simpel! 
Net zomin als het begeleiden, bij elkaar houden en goed laten functioneren van een groep 
simpel is. Maar het is wel een positieve uitdaging. Er komt vaak van alles aan de orde in de 
groep maar de vrijwilliger probeert, zoals eerder benoemd, het groepsgesprek steeds terug te 
brengen naar onderwerpen gerelateerd aan verslavingsgevoeligheid en herstel van verslaving. 
Daarbij ieder in zijn waarde latend. Dat levert vruchtbare groepsgesprekken op waarin we tot 
de kern van het ingebrachte thema komen. Als gespreksleider zoek je steeds de balans tussen 
het groepsgesprek laten verlopen volgens de gespreksregels zonder dat mensen zich onvrij 
voelen. Soms is dat zoeken. Net als het leggen van grenzen in persoonlijke contacten buiten 
de groepsgesprekken om soms lastig kan zijn. Vooral als er mensen zijn die nog alles in het 
negatieve trekken op basis van oud gedrag. In dat geval raden we mensen ook wel aan om 
naar de landelijke Luisterlijn van Sensoor te bellen: daar kan men ook naar hartenlust stoom 
afblazen en eieren kwijt tussen de groepsgesprekken door. Die organisatie heeft toch weer een 
andere functie. Sommige bezoekers komen via carpool naar de groep wegens de grote 
afstanden in Zeeland en het matige OV. De vrijwilliger wordt ook gebeld door mensen die 
willen komen kijken maar aangeven het eigenlijk heel erg eng te vinden. Dat begrijpt ze wel 
en probeert er samen met de groep ook alles aan te doen het eerste bezoek zo laagdrempelig 
mogelijke te houden zodat schaamte, spijt, schuldgevoelens en andere kwetsbare gevoelens 
geen grote belemmering vormen om een groep als de onze te gaan bezoeken om daar openlijk 
over eigen kwetsbaarheden te spreken. Misschien speelt bij sommigen ook een rol dat we in 
een ruimte van verslavingszorg zitten: dat kan confronterend zijn. Aan de andere kant is het 
zo dat we daardoor juist toegankelijker zijn voor mensen die in behandeling zijn (geweest). 
En verplegend personeel wijst cliënten op onze bijeenkomsten. Eén vrijwilliger wil 
voortdurend “de boer op” om maar meer mensen te trekken. Voor een ander ligt de prioriteit 
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op er iedere week zijn en de groep op het positieve spoor houden in de rol van gespreksleider. 
En een warm welkom geven nieuwe bezoekers.  
Om te laten zien hoe iemand met de Buitenveldertgroep Goes in contact kan komen hier een 
weergave van een gesprek via de website: “Hallo ik heb interesse in deelname in de Zelfhulp 
groep in Goes. Ik heb een (lange) geschiedenis met drankmisbruik, drugsmisbruik en veel 
roken. Ik zou graag in contact komen met lotgenoten. Op welke dagen is de bijeenkomst?” 
“Beste …, de bijeenkomsten in Goes zijn elke woensdagavond om 19:30 uur, Windsingel 2, 
4481PM Kloetinge. De groep bestaat inderdaad alleen uit lotgenoten en je bent van harte 
welkom. Je hoeft je niet aan te melden maar als je graag vooraf even contact hebt met de 
contactpersoon van de groep kan dat. In Goes is dat K.: 06-….. Er zijn geen kosten aan 
deelname verbonden. Wel hebben de meeste groepen de gewoonte een vrijwillige bijdrage 
voor koffie, zaalhuur en/of groepsactiviteiten te vragen (als je dat kunt betalen, zo niet dan 
ook geen probleem). Vriendelijke groet, D.” Zo’n contact wordt altijd even doorgegeven aan 
de contactpersoon van de groep: “Hoi K., Via de website kreeg ik onderstaand bericht van een 
belangstellende voor de groep Goes binnen en heb geantwoord. Misschien belt hij of zij jou 
ook nog. Fijne dag, D.” “K.: Ik heb contact gehad met die persoon en die komt morgen naar 
de groep.” Bezoekers van de Buitenveldertgroep Zeeland te Goes geven aan het erg fijn te 
vinden om met anderen over de lastige onderwerpen verslaving en verslavingsgevoeligheid te 
praten. Positieve geluiden uit Zeeland dus. 
Er werd in ook 2019 door de groep Goes weer gebruik gemaakt van de besloten Buitenveldert 
Facebook pagina, waar nog steeds ongeveer 20-40 leden bij aangesloten zijn, en waarin 
verslagen van onderwerpen gemaakt en besproken werden, contacten onderhouden worden en 
weetjes gedeeld. Door deze besloten Facebook pagina kunnen mensen zichzelf onder andere 
op de hoogte blijven stellen van wat er in het groepsgesprek besproken wordt. Iedereen ziet 
dat als een ondersteuning in het herstelproces. Van sommigen hoor je soms een tijdlang niets 
en dan ineens komen ze weer naar de groep omdat er opnieuw behoefte is door middel van de 
interactie met de groep te werken aan weer wat extra alertheid op verslavingsgevoeligheid en 
herstel, om zo door terugvalpreventie een eventuele (hernieuwde) ambulante behandeling of 
opname te voorkomen. Hieruit blijkt duidelijk de preventieve functie van de zelfhelpgroep. Er 
worden op de besloten Facebook pagina diverse herstel-gerelateerde onderwerpen besproken 
zoals: 'Wanneer gaan die zuchtmomenten stoppen?' of 'Ben je in staat om op tijd aan de bel te 
trekken als je merkt dat het niet goed met je gaat?'. Wat er op staat is steeds erg waardevol. 
Qua herkomst verdeelt de groep mensen betrokken bij de Buitenveldertgroep Zeeland te Goes 
in 2019 zich voor zover ons bekend (gezien het recht op anonimiteit in onze groep) ongeveer 
zo: 8 inwoners van Schouwen-Duiveland (waarvan 2 uit Zierikzee, 1 uit Nieuwerkerk, 1 uit 
Oosterland, 1 uit Noordwelle,  1 uit Brouwershaven, 1 uit Renesse, 1 uit Burgh-Haamstede), 7 
uit Goes, 1 uit Kapelle, 1 uit Reimerswaal, 1 uit Kortgene, 1 uit ’s Gravenpolder, 1 uit Noord 
Beveland, 2 uit Middelburg, 2 uit Vlissingen, 1 uit Rilland. In 2019 zijn er door vrijwilligers 
van de Buitenveldertgroep Goes voorlichtingen gegeven op de afdelingen VZ (Detox en 
Langere Opname) en DD (Dubbele Diagnostiek: voor mensen met een diagnose verslaving én 
een (andere) psychische aandoening). Een aanzienlijk deel van mensen met een andere 
psychiatrische aandoening heeft ook een verslaving. De vraag bij de professionals is: “Wat 
was eerst – de verslaving of een andere psychische kwetsbaarheid?”. Zo ontstaat soms de 
discussie dat de verslavingszorg vindt dat de verslaving niet goed kan worden bestreden als er 
niet eerst of tenminste ook aan de onderliggende problematiek wordt gewerkt, terwijl de GGZ 
aangeeft dat er niet aan de onderliggende problematiek of “dubbele diagnose” gewerkt kan 
worden zolang er nog problemen zijn met verslaving. Maar vaak bestaat er verband tussen 
verslavingsgevoeligheid en andere psychische gevoeligheden en omgekeerd – verschillende 
aspecten van één mens! In Buitenveldertgroepen is daarom iedereen welkom die vecht met 
een verslaving en/of andere dwangmatigheid, ook wanneer er een verband bestaat met een 
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andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Ieder mens, ook iemand met meerdere diagnosen, 
is volgens onze visie één ondeelbaar geheel. Het belang van een lotgenotengroep blijft naar 
onze sterke indruk steeds verder toenemen in deze tijden vol ambulantisering in, 
bezuinigingen op en saneringen in de zorg. Het delen van ervaringen en oplossingen, met een 
focus op eigen herstel en het werken vanuit eigen mogelijkheden en kracht is essentieel om 
weer de controle te kunnen krijgen over het eigen leven en weer een tevreden mens te worden. 
Door uiten, delen, vertellen en reflecteren van eigen en andermans ervaringen op basis van de 
gespreksregels in een veilige omgeving met mensen die hetzelfde (verslavings) probleem 
hebben, is er ruimte voor erkenning, herkenning, zelfrelativering, verwerking van eigen 
emoties, en werken aan eigen ontwikkeling, wat het herstelproces bevordert.  
Wat betreft voorbeelden van bezoekers die (verdere) stappen op de participatieladder hebben 
kunnen zetten, kunnen we benoemen dat:  
-A. uit Noordwelle 4 volle dagen werkt, nog steeds in de CCE (Cliëntenraad van Emergis) zit, 
en de cursus WMEE (Werken met Eigen Ervaring) heeft gedaan.  
-H. uit Middelburg nog steeds vrijwilligerswerk doet bij de gehandicaptenzorg, en ook nog 
voor 20 uur in de week werkt als kaartverkoper bij de Westerschelde Ferry te Vlissingen.  
-R. uit Rilland nog steeds vrijwilligerswerk doet bij de afdeling Ouderenpsychiatrie Emergis.  
-M. uit Kapelle nu minder therapie nodig heeft en mensen ondersteunt in hun herstel.  
-J. uit Vlissingen nog steeds een volledige baan heeft maar nu als eerstelijns veiligheidswacht  
-B. uit Middelburg nog steeds werkt als ervaringswerker in het nazorgproject van Emergis en 
nu ook een andere ervaringswerker begeleidt.  
-B. uit Oosterland nog steeds als vrijwilliger in een verpleeghuis in Zierikzee werkt op de 
afdeling Ouderenpsychiatrie.  
-S. uit Renesse de opleiding Sociale Psychologie op HBO niveau doet  
-J. uit Kortgene medegespreksleider in de Buitenveldertgroep Goes is, en daarnaast allerlei 
klusjes doet voor mensen die dat zelf niet kunnen.  
-E. uit Goes is nu gesprekleider van de Buitenveldertgroep Goes en gaat mee naar de 
voorlichtingen. E. heeft een SPW achtergrond (diploma behaald).  
-R. uit s' Gravenpolder heeft z'n eigen bedrijfje weer opgepakt naar volle tevredenheid. 
            

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Groningen 
 
Net als voorgaande jaren is ook in 2019 het streven behaald door de zelfhelpgroep Groningen 
wekelijks een groepsgesprek te organiseren voor bezoekers die met verslavingsproblematiek 
hebben of hadden te kampen en die met die verslavingsgevoeligheid willen leren leven zonder 
terug te vallen in de valkuilen van verslavingsgedrag. Dat, ondanks dat de vaste vrijwilliger 
van de groep sinds vele jaren in 2019 helaas te maken kreeg met medische ingrepen wegens 
fysieke klachten die overigens gelukkig niets met verslaving te maken hebben. Er was net als 
voorgaande jaren elke week een groepsbijeenkomst van de Buitenveldertgroep Groningen die 
bezocht werd door mensen die langs verschillende wegen de zelfhelpgroep hebben gevonden: 
via een voorlichting over de Buitenveldertgroepen en hun werkwijze op een locatie van VNN 
verzorgd door vrijwilligers van de groep Groningen, of via verwijzing door hulpverleners van 
VNN, via internet, via Ixta Noa (waar de groepsgesprekken plaatsvinden), via flyers of 
folders die men op locaties van VNN kan vinden, via zelf zoeken op internet, of via mond-tot-
mondreclame. Ook in 2019 gaven vrijwilligers weer voorlichtingen bij locaties van VNN. Eén 
vrijwilliger deed op 14 juni 2019 haar verslag tijdens een landelijk overleg in Amsterdam van 
alle Buitenveldertgroepen: “Ik ben door een medische ingreep 2 maanden eruit geweest maar 
ik had gelukkig een hele goede vervanger die wekelijks gespreksleider was gedurende die 
periode. Waar mogelijk heeft hij mij ook vervangen bij de voorlichtingen aan cliënten van 
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VNN. Inmiddels ben ik zelf alweer vijf keer naar de groepsgesprekken geweest en geef ik zelf 
ook al weer voorlichtingen. Ik wil vandaag iets aan jullie voorleggen waar we als groep 
momenteel soms wat tegenaan lopen in onze groepsgesprekken: We hebben onlangs twee 
nieuwe deelnemers gekregen die problemen hebben met gokken. Dat lijkt soms toch een 
andere materie dan drank en/of drugs. Althans zo doen zij dat zelf voorkomen.” Een andere 
deelnemer aan het overleg gaat hier op in: “Gokverslaving is mijn achtergrond, maar volgens 
mij maakt het middel niets uit omdat het gedrag hetzelfde is: dwangmatigheid, onmatigheid, 
vermijden, verslaving. Jouw middel zien als ‘anders’ kan (onbewust) een manier zijn om een 
soort uitzonderingspositie in te nemen en jezelf ‘anders’ of zelfs ‘beter’ te voelen dan ‘andere 
verslaafden’. Je brein probeert dan jezelf bijzonder te maken op basis van het middel waaraan 
je verslaafd bent/was. Maar het mooie van onze zelfhelpgroepen vind ik juist dat mensen met 
allerlei verslavingen in één groep bij elkaar zitten: we hebben allemaal te maken met dezelfde 
verslavingsgevoeligheid – welk middel of welke middelen we ook hebben gebruikt/gebruiken, 
welk verslavingsgedrag (gokken, gamen, internetten) we ook hebben vertoond/vertonen. Elk 
middel heeft natuurlijk zijn specifieke eigenschappen en destructieve uitwerking, bijwerking 
en afkickverschijnselen. Maar de achterliggende levensproblematiek en/of de gevolgen van 
alle verslavingen kennen veel meer gemeenschappelijke kernmerken dan dat er verschillen 
zijn. Juist daarom zijn in een Buitenveldertgroep ook alle verslavingen welkom; zodat je kunt 
ontdekken dat het niet in het middel zit maar in jouw verslavingsgevoeligheid en dat herstel 
ook op dát besef gebaseerd kan zijn, in plaats van je te focussen op je middel en een specifiek 
herstel van een specifiek (‘jouw’) middel.” De vrijwilliger van de groep Groningen vervolgt: 
“Deze mensen met gokverslaving gingen voordat ze naar onze groep kwamen naar de AGOG 
(Anonieme Gokkers en Omgeving van Gokkers) maar dat beviel hen niet.” Een ander vraagt: 
“Wat is het probleem: willen deze bezoekers zich als ‘uitzondering’ naar voren brengen in de 
groep, vindt jij het als gespreksleider zelf lastig of vindt de rest van de groep het lastig?” De 
vrijwilliger van de groep Groningen zegt: “De onderwerpen die deze bezoekers inbrengen zijn 
soms heel anders. Het denken van een gokker lijkt toch anders. Misschien vinden zij zichzelf 
inderdaad ‘anders’. Maar het denken van elk individu is natuurlijk anders. Het gevoel dat 
gokkers anders zijn komt misschien ook deels bij hen zelf vandaan en deels bij mij en de rest 
van de groep. We zullen zien hoe dit zich ontwikkelt: ze zijn nog maar een paar keer geweest, 
misschien moet het nog zijn plaats krijgen.” De deelnemer aan het overleg met een 
achtergrond van gokken zegt: “Vanuit mijn eigen ervaringen met gokverslaving en andere 
gokverslaafden kan ik zeggen dat ik merk dat gokkers vaak in het begin van hun herstel toch 
wel vinden dat ze ‘betere’ verslaafden zijn dan anderen omdat ze ‘toch geen alcoholist of junk 
zijn’. Ik heb dat zelf ook een tijdje gedacht, eerlijk gezegd. Maar het is volstrekte onzin: 
verslaafd is verslaafd - aan welk middel dan ook. Jezelf beter voelen dan anderen is vaak nog 
een manier om weg te blijven bij je eigen kwetsbaarheid en je problematiek niet 100% onder 
ogen zien. Gokkers kunnen ook vinden dat ze wél kunnen drinken omdat ze denken daar geen 
problemen mee te hebben, er niet verslaafd aan te kunnen raken. Ik heb dezelfde gedachten 
gehad. Maar dat is als wanneer iemand die stopt met drinken ‘dan maar’ gaat blowen of 
gokken of drugs gebruiken. Of als een gokker die daarmee gestopt is aan de coke gaat omdat 
dat goedkoper is. Dat is gewoon het ene middel vervangen met het andere: de verslaving blijf 
je dan dus langs een andere weg voeden. Alleen door een lange periode van abstinentie kun je 
volgens mij ervaren of je écht vrij bent van de verslaving. Zelfs als je na een langere periode 
denkt te kunnen omgaan met een middel/gedrag dat verslavend voor je is, blijkt dat het bijna 
niemand het lukt daar op een gezonde en dus gematigde manier mee om te gaan. En met je 
middel van voorkeur lukt dat al helemaal niet: het hele verslavingssysteem in je brein en de 
rest van je lijf gaat meteen of na verloop van enige tijd weer ‘AAN’ als je jouw middel weer 
gaat gebruiken. Gokkers vinden soms dat ze niets met andere verslavingen te maken hebben 
en daar ook geen last van hebben. Net zoals alcoholisten kunnen denken dat ze “natúúrlijk 
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nooit aan gokken verslaafd kunnen raken, want dat is zó dom”. Dat hoorde ik vorige week 
nog iemand in een groep zeggen. En dát is natuurlijk lastig voor de rest van groep, want alle 
verslavingen zitten bij ons aan één tafel. Ik heb er juist heel veel van geleerd óók te luisteren 
naar mensen met een ander middel van voorkeur dan dat van mij: dat heeft me juist behoed 
om maar eens andere middelen uit te gaan proberen op momenten dat ik pijnlijke of andere 
voor mij lastige gevoelens ervoer (angst, verdriet, vermoeidheid, boosheid, depressie, euforie, 
onrust). Een andere deelnemer aan het overleg geeft de suggestie: “Dus precies dít thema is 
dan goed om als onderwerp in te brengen in het groepsgesprek, lijkt me. Zodat iedereen uit en 
over zichzelf kan spreken over de neigingen zich te verliezen in andere middelen dan het 
‘middel van voorkeur’ (de ‘drug of choice’): hoe makkelijk een verslaving kan verschuiven 
naar andere middelen of naar ander dwangmatig en onmatig gedrag in je leven. Zo kun je een 
eetverslaving ontwikkelen na het stoppen met alcohol: als er spanning of stress is ontstaat de 
neiging de koelkast leeg te eten. Dat is voor velen herkenbaar. Of rotzooi gaan eten als je toch 
je al niet goed voelt. Maar veel bezoekers zien daar in het begin van hun herstel nog geen 
probleem; het is een ontdekking die meestal wat later in het herstel komt: dat je in brede zin 
verslavingsgevoelig bent en dus vrij gemakkelijk kunt vervallen in andere dwangmatigheid en 
onmatigheid met verschillende middelen en gedragingen. Het gaat er volgens mij juist om die 
verslavingsgevoeligheid in brede zin serieus te nemen, een levensstijl te ontwikkelen waarin 
je die gevoeligheid niet steeds opnieuw uitdaagt met andere middelen of door bepaald oud 
gedrag. Misschien helpt het ook regelmatig wat meer brede onderwerpen in het groepsgesprek 
in te brengen over verslavingsgevoeligheid, dwangmatigheid en herstel in meer algemene 
zin.” De vrijwilliger van de groep Groningen vervolgt: “We gaan er in ieder geval mee aan de 
slag in de groep en ik hou in de gaten hoe het zich ontwikkelt. We hebben geprobeerd om via 
VNN met alle lotgenotengroepen, ook die met andere problematiek zoals psychose etc., bij 
elkaar te komen om verbindingen te leggen, maar dat is tot op heden nog niks geworden. Ik 
zou het fijn vinden als VNN folders van de groepen meegeeft bij intake en cliënten ook meer 
actief toe leidt naar de lotgenotengroepen. Ik heb de indruk dat daarvoor op het ogenblik wat 
minder aandacht is omdat VNN als organisatie zelf sterk aan het veranderen is. Soms lijkt het 
ook of sommige medewerkers wat angstig zijn dat hun nazorg minder goed bezocht zou gaan 
worden als mensen naar lotgenotengroepen zoals de Buitenveldertgroep gaan. Terwijl een 
nazorggroep onder begeleiding van een professional écht fundamenteel anders is dan een 
volkomen onafhankelijke lotgenotengroep die georganiseerd wordt door alléén volkomen 
gelijkwaardige lotgenoten zélf. Dat geeft een totaal andere dynamiek die in zichzelf al extra 
herstel bevorderend is. Nazorg en lotgenotengroepen vullen elkaar juist mooi aan en zitten 
elkaar totaal niet in de weg. Net zoals professionele zorg/therapie en zelfhelp elkaar mooi 
kunnen aanvullen zonder elkaar ook maar enigszins in de weg te zitten: wij zijn lotgenoten en 
totaal géén behandelaars of therapeuten. Wij kunnen géén zorg of therapie geven en het is 
onze bedoeling ook helemaal niet dat ook maar een beetje te pretenderen. Zelfgeorganiseerd 
lotgenotencontact is een op geheel zichzelf staande activiteit. Hulpverleners en zelfhelp 
hebben het gelijke doel genaamd herstel, maar ze hebben duidelijk verschillende middelen. 
Onze groepen zijn een klein deeltje van een veel groter geheel: wat zorg allemaal kan bieden 
kunnen wij niet bieden, maar dat wat wij kunnen bieden kan de zorg nou net niét bieden. Het 
is belangrijk dat steeds duidelijk te maken. VNN Groningen is nu bijna helemaal 
geconcentreerd in kliniek Vossenloo Eelde. Daar zit nu bijna al het klinische behandelaanbod: 
daar geven we op een aantal verschillende afdelingen voorlichtingen over zelfhelp. Ik heb ook 
jaren in de cliëntenraad van VNN gezeten en die ervaring helpt in het contact met VNN, maar 
het is niet altijd makkelijk en het loopt niet altijd vanzelfsprekend en wederkerig.” De 
vertegenwoordiger van de groep in Leeuwarden zegt hierover: “Dat kan dan erg verschillen 
per periode, per regio en per locatie van VNN want wij hebben in Friesland juist een hele 
goede verstandhouding met VNN, al vele jaren. Het hangt volgens mij vaak ook mede af van 
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de contactpersoon die je treft; of die helemaal doordrongen is van het nut van zelfhulp en 
zelfhelp en ervoor open staat dat ook over te brengen op de rest van de organisatie. De hele 
cultuur en werkwijze kunnen sterk verschillen per locatie. Dat heb ik zelf ervaren bij opnames 
bij verschillende locaties in zowel Groningen als Friesland.” Weer een ander zegt: “Het blijft 
belangrijk duidelijk te maken dat wij op geen enkele manier pretenderen hulpverleners te zijn, 
want dat zijn wij niet en kunnen en willen we ook helemaal niet zijn. Wij kunnen géén zorg of 
therapie verlenen. Onze lotgenotengroepen zijn een fundamenteel ander fenomeen met een 
uniek eigen aanbod. Ik vind het belangrijk de zorg de volledige credits te geven voor wat zíj 
allemaal te bieden hebben zodat zij ook de ruimte voelen om ons óns eigen ding te laten doen. 
Wij bieden iets dat buiten de zorg valt.” De vertegenwoordiger van de groep in Groningen 
vervolgt: “Het zal er ook mee te maken hebben dat VNN Groningen zich naar mijn indruk in 
een periode van een grote transitie bevindt, mogelijk mede als gevolg van de vele jaren 
bezuinigingen op Wmo en door de extra kosten van de jeugdzorg in die kostenpost, evenals 
door de grote macht en druk vanuit de zorgverzekeraars. Een transitieperiode geeft beweging 
en soms ook wel onduidelijkheid die ik als een beetje rommelig kan ervaren. Maar ik blijf 
elke keer vragen om het rooster voor voorlichtingen en na een aantal keer erop terug gekomen 
te zijn, komt dat er dan ook wel. Zelfhelp steeds weer actief onder de aandacht brengen is dus 
blijkbaar nodig in zo’n grote organisatie als VNN. Veel hulpverleners werken echt wel vanuit 
de HOZ-visie (Herstel Ondersteunende Zorg). Dat sluit héél nauw aan bij de ontwikkeling 
van eigen kracht en eigen regie met behulp van bijvoorbeeld een Buitenveldertgroep. In dit 
momentum zitten volgens ons mogelijkheden voor onze zelfhelpgroepen. Wij willen als 
Buitenveldertgroepen daarom ook steeds meer naamsbekendheid geven aan ons werk. Zodat 
er op den duur nog meer instroom/doorstroom komt in de groepen.” Een vertegenwoordiger 
van de groep in Den Haag zegt: “In de kliniek van Brijder Den Haag meld ik me elke maand 
voor elke voorlichting vooraf aan via een mailtje bij de ervaringswerker en een collega van 
hem die de voorlichtingen regelt, én ik ben er een half uur voor tijd zodat ik alle 5 afdelingen 
langs kan om me voor te stellen aan de medewerkers van dienst en aan de cliënten om de 
voorlichting die avond nog even onder de aandacht te brengen. Dat helpt soms echt wel, maar 
het moet élke keer weer gebeuren.” De vrijwilliger van de groep Groningen zegt: “Wat ook 
een nadeel is dat mensen die in de kliniek op Oosterbroek 1c in Eelde verblijven naar de 
groep in Groningen moeten reizen op Schuitendiep 39. Die 13 km op de fiets (ruim 40 min) is 
iets wat lang niet iedereen fysiek kan, of men heeft geen fiets in Eelde. Met het OV (Qbuzz 
Bus 9) duurt de reis 54 minuten en kost €7,20 retour. Zoveel geld kunnen veel mensen niet 
missen omdat ze maar een zeer beperkt budget hebben en/of slechts een beperkt budget 
mogen gebruiken zolang ze in de kliniek zijn. Nadat de groep weg moest van de Vondellaan 
heb ik dan ook geprobeerd door te starten in Eelde maar toen kwamen er veel minder mensen 
omdat de bezoekers uit de stad Groningen weg bleven. De groep in Eelde zelf plaatsen náást 
de voorlichtingen daar werkt dus helaas ook niet. Daarom ben ik blij dat we nu weer op een 
goede locatie zitten in het centrum van Groningen, zodat zowel mensen uit Groningen zelf als 
uit de omliggende steden en dorpen de locatie makkelijk kunnen bereiken. We zijn er immers 
voor ál die mensen, niet alleen voor de mensen die tijdelijk in de kliniek in Eelde verblijven. 
En wanneer zij de kliniek hebben verlaten kunnen ze alsnog naar ons toe komen; vaak passen 
onze groepsgesprekken ook beter bij die fase van herstel.” Tijdens een volgend overleg van 
alle Buitenveldertgroepen op 22 november 2019 vertelt de vertegenwoordiger van de groep in 
Groningen: “Ik word momenteel steeds vaker gevraagd voor het geven van voorlichtingen 
over zelfhelp aan cliënten van VNN, maar ik ben nog wel in onze groep op zoek naar iemand 
die dat met mij samen wil doen of het af en toe van mij kan gaan overnemen. Dat valt niet 
mee, want het is vrijwilligerswerk dat wel wat vraagt van de vrijwilliger qua competenties en 
flexibiliteit qua tijden en locaties. Ik kan daardoor zelf ook niet altijd aan álle verzoeken 
voldoen. Dat vind ik wel jammer maar het zal ook wel weer gaan veranderen. Gisteravond 
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was het weer een heel goed groepsgesprek in Groningen. Ik heb daar zelf momenteel ook echt 
behoefte aan, want de zware rugoperatie die ik eerder dit jaar heb ondergaan is mislukt 
waardoor ik binnenkort wéér zo’n zware operatie moet ondergaan waar ik uiteraard erg tegen 
op zie. Ik heb iemand in de groep gevraagd of die gespreksleider kan en wil zijn zolang ik 
komende periode niet kan, en dat wil zij gelukkig wel. Bovendien wil ze voorlichting gaan 
geven. Een andere bezoeker van de groep wil daarbij ondersteunen. Ik heb er vertrouwen in 
dat het dan goed komt. Ook heb ik door negatieve ervaringen na de vorige rugoperatie (te snel 
uit het ziekenhuis gezet zonder thuiszorg en revalidatie) geleerd dat ik meer op mijn strepen 
moet gaan staan, mijn grenzen aangeven, en dat duidelijk en beslist. Ik eis nu goede opvang 
na de operatie en goede revalidatie, voordat er weer opnieuw iets mis gaat. Ik regel nu alles 
goed van tevoren. Het is weer een harde maar heldere les in zelfzorg. Gelukkig gaat de groep 
goed en er zijn een hoop nieuwe ontwikkelingen mede doordat er nieuwe bezoekers komen. 
Dat vind ik fijn want ik doe het nu al zeventien jaar en ik vind het op een gegeven moment 
wel genoeg. Daarom ben ik blij dat anderen de Buitenveldertgroep Groningen nu willen gaan 
begeleiden en ook de voorlichtingen willen en kunnen gaan geven. Dat kan, weet ik uit eigen 
ervaring, ook goed bijdragen aan het herstel van de vrijwilliger(s) zelf. Maar veel bezoekers 
van de groep zijn te druk met werk en gezin om dit erbij te kunnen doen, dus de vijver waarin 
ik vis is beperkt. Toch blijf ik zoeken naar permanente opvolgers.” Want, zoals eerder, in het 
verslag over 2018 geschreven: “De thuisbasis die we hebben gevonden in de ruimte bij 
stichting Ixta Noa heeft geleid tot een goede synergie (Ter toelichting daarop deze tekst van 
de site van Ixta Noa: “Ixta Noa is een innovatieve, eigenzinnige en zelfbewuste zorginstelling 
binnen GGZ en Verslavingszorg in Nederland. Wij kennen geen wachtlijsten. Door de inzet 
van getrainde, ervaringsdeskundige vrijwilligers is begeleiding goedkoop en kunnen cliënten 
er zonder ingewikkelde administratie en kosten gebruik van maken op centraal gelegen 
locaties. Wij handelen en reageren zeer snel, zowel fysiek als telefonisch en per mail. Cliënt 
mag zonder verwijzing bij ons binnenlopen. Onze medewerkers weten waarover ze praten, 
omdat ze uit eigen ervaring spreken. Bij ons vind je gelijken. Cliënt blijft in eigen kracht 
staan, wij nemen regie niet over. Wij hebben een grote pool van vrijwilligers door het hele 
land. Ixta Noa betekent letterlijk “Ik vernieuw mij zelf”. Het begon als “Zie Zo” en was in 
eerste instantie gericht op eetstoornissen. Nu is de doelgroep veel breder: voor iedereen die 
een verleden heeft in de psychiatrie, en daaronder valt wat hen betreft ook verslaving.” De 
visie van Ixta Noa: wil een omgeving creëren waarin mensen in staat zijn om elkaar te 
inspireren tot eigen verandering door het delen van hun ervaringen. Zodat ieder mens kan 
zijn wie hij of zij is. Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen herkennen en 
erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Vanuit onze ervaring helpen wij 
mensen hun balans terug te vinden. Ixta Noa is overtuigd van de waarde van ‘halen, brengen 
en doorgeven’. We willen daarom ook anderen leren hoe zij er kunnen zijn voor de ander. 
Ixta Noa wil zich de komende jaren nog sterker positioneren als een facilitator met 
ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise om anderen te inspireren tot verandering. 
We willen daarmee een bijdrage leveren aan gezondheid en herstel bij mensen. Ixta Noa richt 
zich hierbij op 3 gebieden van herstel: functioneel-, sociaal/maatschappelijk- en persoonlijk 
herstel. De kracht van Ixta Noa, met de inzet van ervaringsdeskundigheid, zit hierbij vooral in 
persoonlijk herstel. Ervaring inzetten en daarmee anderen laagdrempelig inspireren tot 
verandering, zodat zij zelf hun balans (terug) vinden.) Deze visie van Ixta Noa sluit goed aan 
bij filosofie en werkwijze van de Buitenveldertgroepen. De Buitenveldertgroep Groningen 
past dus uitstekend bij Ixta Noa en omgekeerd. De groep heeft daar dan ook een heel fijn thuis 
gevonden in de binnenstad. Ixta Noa heeft zelf ook herstelgroepen onder begeleiding van 
ervaringsdeskundigen als vrijwilliger of betaald daar werken. De Buitenveldertgroep is in 
onze visie echter altijd helemáál gelijkwaardig omdat er geen ervaringswerkers in zitten die in 
het groepsgesprek ook zo’n soort rol aannemen. In onze zelfhelpgroep heb je als deelnemer 
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ieder helemaal zelf de leiding over je eigen herstelproces. Er is alleen een gespreksleider om 
onze gespreksregels te handhaven. En die gespreksleider kan nog elke week wisselen ook. Het 
is dus duidelijk een ander uitgangspunt maar dat is niet altijd voor iedereen helder. Het levert 
echter wel positieve synergie op dat de Buitenveldertgroep bij Ixta Noa bijeenkomt doordat 
mensen daar verschillende groepen gaan bezoeken of op een bepaalde avond een groep niet 
kunnen bezoeken en dan op een andere avond naar een andere groep kunnen gaan. De sfeer 
bij Ixta Noa is erg positief en prettig en de locatie en het pand worden sterk gewaardeerd door 
de bezoekers van de groep. Die loopt dan ook goed op deze locatie met een kern van 6-10 
bezoekers en meerdere bezoekers die minder regelmatig langs komen of voor kortere tijd. De 
instroom komt mede voort uit de voorlichtingen die elke drie weken in Kliniek Vossenloo van 
VNN in Eelde (met 80 bedden) worden gegeven op zowel de afdeling MC (Medium Care) als 
Volwassen Lang. Tegen mensen waarmee we daar in gesprek gaan zeggen we vaak: “Doe 
onze folder in je map, want nu ben je er misschien nog niet mee bezig, maar later, soms jaren 
later, als je weer thuis bent, kan een groep héél belangrijk blijken om je ei kwijt te kunnen en 
te werken aan het voorkomen van terugval en aan je verdere herstel en ontwikkeling.” Soms 
komen er ook mensen naar de groep die kortere of langere tijd niet zijn geweest, bijvoorbeeld 
door een uitglijder of terugval. Dat is dan ook onderwerp van het groepsgesprek: kun je een 
uitglijder of terugval zien als een leermoment of alleen maar als een bak ellende? Natuurlijk 
blijft een groep als de onze ook kwetsbaar omdat er kwetsbare mensen komen: het kan zijn 
dat continuïteit in sommige perioden echt afhangt van een paar vrijwilligers die zich voor de 
Buitenveldertgroep vol enthousiasme, vertrouwen en doorzettingsvermogen kunnen en willen 
inzetten en dat ook kunnen continueren. Maar door de jaren heen is dat altijd weer gelukt. Op 
de Afdelingen MC (Medium Care) en “Volwassen Lang” van VNN kliniek Vossenloo in 
Eelde hebben vrijwilligers uit de groep dus ook in 2019 weer voorlichtingen gegeven die daar 
zo goed bevallen dat ze met regelmaat terugkeren. Qua cliënten kunnen velen van de afdeling 
“Volwassen Lang” duidelijk meer motivatie opbrengen dan bijvoorbeeld MC cliënten waar 
mensen vaak wat korter middelenvrij zijn. Sommigen blijven naar de Buitenveldertgroep in 
Groningen komen maar anderen wonen te ver weg van de stad om deze groep daar te kunnen 
bezoeken. Een deel gaat dan andere lotgenotengroepen in hun eigen omgeving bezoeken door 
hun ervaringen met de zelfhelpgroep Groningen of voorlichting daarover. Zo kunnen de 
voorlichtingen en bezoeken aan de Buitenveldertgroep dus diverse functies vervullen voor 
diverse doelgroepen. Sommigen zijn al voldoende geholpen met het bezoeken van de groep 
tijdens hun behandeling. Anderen komen langere tijd ter terugvalpreventie of bezoeken 
daartoe dus andere groepen in andere plaatsen. En weer anderen bezoeken de groep vele 
maanden/jaren omdat het ze helpt stabiel te blijven en verder te werken aan herstel en verdere 
groei en ontwikkeling. Herstel is een circulair proces: de verslavingsgevoeligheid verdwijnt 
niet. De groepsgesprekken kunnen dus jarenlang interessant blijven en steeds weer nieuwe 
inzichten opleveren, maar ook positieve en constructieve contacten die het herstel verder 
bevorderen. Het kan al grote waarde hebben om een voorlichting over zelfhelp te geven en te 
ervaren dat cliënten daar wat/veel aan hebben en er enthousiast over zijn. De voorlichtingen 
zijn niet alleen informatief (uitleg over hoe een zelfhelpgroep werkt) maar ook interactief: 
cliënten worden vooral uitgenodigd veel vragen te stellen, ervaringen met lotgenotengroepen 
te delen en oordelen/vooroordelen/misverstanden daarover te uiten en daarover in gesprek 
gaan. De bezoeken aan de groep zelf werden laatste mooi verwoord door een vaste bezoeker 
van de groep Groningen: “De weg naar de groep is al belangrijk voor mijn herstel: het besluit 
nemen elke week te gaan en dat besluit ook ten uitvoer brengen.” Afspraken met jezelf maken 
en die ook nakomen is een belangrijk onderdeel van herstel van een verslaving, een periode 
waarin je op een gegeven moment niet meer in staat bent afspraken na te komen die je met 
jezelf en anderen maakt. Kortom: ondanks de eerder genoemde perikelen dus ook in 2019 
positieve berichten uit de Buitenveldertgroep Groningen. Voorlichtingen leiden overigens niet 
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altijd tot directe instroom in de groep Groningen zelf, maar dat is een bekend patroon: soms 
komen mensen pas jaren later naar de groep (bijvoorbeeld als ze weer neigen tot een terugval 
of er op een andere manier aan toe zijn). Of ze bezoeken een andere Buitenveldertgroep in de 
provincies Groningen, Friesland of Drenthe (omgekeerd geldt dit natuurlijk ook voor de 
voorlichtingen die vrijwilligers van de groepen daar geven), of ze bezoeken een andere vorm 
van zelfhulp. Tweemaal per jaar vindt ook overleg plaats met afdelingshoofden van de VNN-
klinieken, onder meer over deze voorlichtingen. Veel mensen komen daarnaast naar de groep 
via onze website, ons gratis landelijke 0800-nummer, of via de telefoonnummers van de 
gespreksleider op onze website. 
Tot slot nog even de activiteiten van de groep Groningen in 2019 kort op een rijtje: 
-Elke donderdagavond komt de Buitenveldertgroep Groningen bij elkaar vanaf 19.30 uur 
-Zeer regelmatig (om de paar weken) worden voorlichtingen gegeven aan cliënten van VNN. 
Wanneer cliënten tijdens hun behandeling een voorlichting over een zelfhelpgroep bezoeken, 
en/of de Buitenveldertgroep zelf is de drempel lager om dit na de behandeling te blijven doen. 
-Regelmatig is er overleg over deze voorlichtingen en over individuele contacten met cliënten 
met de afdelingshoofden van de diverse klinieken.  
-Jaarlijks is er een nuchter en clean groepsetentje. 
-Regelmatig wordt een vergadering bijgewoond van alle Buitenveldertgroepen in Nederland 
bij Stichting Zelfhelp Nederland ter bevordering van de Buitenveldertgroepen te Amsterdam. 
Hier worden door afgevaardigden van alle Buitenveldertgroepen in Nederland lopende zaken 
besproken, beleidswijzigingen en nieuwe initiatieven, en worden ervaringen uitgewisseld en 
men stimuleert elkaar in het vrijwilligerswerk. 
-Naar behoefte worden intervisies/trainingen georganiseerd in het geven van voorlichtingen 
bij Assissa Consultancy Europe, waar diverse groepsdeelnemers van de groep in Groningen 
aan deelnemen, die voorlichtingen (willen gaan) geven in de klinieken en/of presentaties aan 
medewerkers van VNN of studenten van Hogescholen over de Buitenveldertgroepen en wat 
onze werkwijze voor herstel kan betekenen. Hier worden ervaringen besproken aangaande de 
omgang met cliënten, studenten en staf, de wijze van het geven van, en effecten van de 
voorlichtingen en presentaties.  
Daardoor blijven we steeds van elkaar leren en ons vrijwilligerswerk verbeteren. Het geven 
van voorlichtingen in de verslavingszorg is geen eenvoudige taak; men kan met onverwachte 
reacties en wendingen te maken krijgen. Presentaties voor medewerkers en studenten zijn 
weer van een heel andere orde. Het is belangrijk dit regelmatig met elkaar te bespreken, en de 
benodigde vaardigheden te bespreken en ontwikkelen. 
Als toevoeging al vast in blik in 2020, het jaar waarin een nieuwe vrijwilliger de vorige heeft 
opgevolgd en vol enthousiasme en interesse is begonnen met het vervullen van de rollen van 
gespreksleider, voorlichter en contactpersoon van de Buitenveldertgroep Groningen. Begin 
2020 berichtte ze: “Ik heb vanaf mijn 14e  tot mijn 32e  levensjaar drugs gebruikt (cocaïne en 
GHB). Maar ik ben nu drie jaar clean en het gaat goed met mij! Ik werk nu als postbode en ga 
in september beginnen met de opleiding Associate degree Ervaringsdeskundige op de Hanze 
Hogeschool.” (Ter toelichting: De Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en 
Welzijn is een tweejarige deeltijdopleiding voor studenten met cliëntervaring in onder andere 
de geestelijke gezondheidszorg en/of verslavingszorg, waarbij sprake is geweest van 
ontwrichting en herstel. Wij leiden op tot competentie ervaringswerkers die denken en werken 
vanuit herstel en empowerment centraal stellen. Vanuit die basis kiest de ervaringswerker 
voor een bondgenootschap met de gebruiker van de zorg. De ervaringswerkers ontwikkelen 
een kritische, reflectieve houding ten opzichte van zichzelf, hun beroep, het zorgsysteem en de 
maatschappij. 'Herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer 
probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven' (Anthony, 
1993, Deegan, 1995).) 
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Verder meldt de nieuwe vrijwilliger: “Ik heb contact met het Leger des Heils gezocht en men 
zoekt uit op welke locaties ik voorlichting over zelfhelp kan gaan geven. Het contact met de 
medewerkers van kliniek Vossenloo in Eelde over de voorlichtingen daar loopt nu goed en de 
voorlichtingen daar lopen ook prima. Ik ken daar stafleden van mijn eigen opnames; dat is fijn 
en helpt ook wel. Meestal zien de hulpverleners niet zo vaak ex-cliënten met wie het nu goed 
gaat, omdat ze dan natuurlijk de kliniek niet meer bezoeken. Daarom is dit voor zowel hen als 
mij een positieve en hoopgevende nieuwe situatie, maar meteen ook een mooi voorbeeld voor 
de huidige cliënten. Tijdens de voorlichting stimuleer ik vooral veel interactie; ik doe eerst 
een voorstelrondje en vertel daarna wat meer over mezelf, waar dan ook vragen over komen. 
Vervolgens vertel ik hoe het groepsgesprek in de Buitenveldertgroep verloopt en over wat mij 
clean houdt. Ik ben na detentie begonnen met vrijwilligerswerk en ben na een tijdje naar het 
UWV gegaan om te kijken of ik ook betaald aan het werk kon. De vacatures lagen tot mijn 
verbazing echt voor het oprapen, óók voor mij. Als je er maar zelf achteraan gaat! Ik ben dus 
postbode geworden en doe dat met veel plezier en het is echt een goede opstap geweest naar 
wat ik écht wil: werken als ervaringsdeskundige, andere mensen helpen. Ik zie door mijn 
eigen langdurige ervaringen met verslaving en herstel alles bij de cliënten en heb wat dat 
betreft een streepje voor op de “geleerden vanuit het boekje”, om het zo maar eens te zeggen. 
Ik werk op maandag als vrijwilliger bij de Stichting de Hulpexpress. Wij doen klusjes voor 
arme mensen die dingen zelf niet meer kunnen doen, zoals grofvuil ophalen, verhuizingen, 
boodschappen doen, onkruid verwijderen, en spullen van de voedselbank rondbrengen bij 
mensen die het zelf niet op kunnen halen. Ik heb met Sietze, de baas van de Hulpexpres 
gesproken en ik ga daar een voorlichting geven over de Buitenveldertgroep Groningen.  
Ook ga ik met de fractievoorzitter van de SP en een groep ervaringsdeskundigen naar de 
Tweede Kamer om te bespreken waarom er zoveel gepraat wordt, er zoveel geld wordt 
uitgegeven maar er toch niet veel van de grond komt als het om ervaringsdeskundigen gaat. 
Wat ook belangrijk kan zijn voor sommige bezoekers van de Buitenveldertgroep: Ik heb zelf 
ervaring als het om schulden gaat: vanaf 2007 zat ik er al in. Ik had een bewindvoerder maar 
die deed eerlijk gezegd niet veel. Toch moest ik elke maand €124 betalen waardoor ik mijn 
spaargeld verloor. Dat voelde zó onterecht. Toen ik ging werken als postbode en wat meer 
ging verdienen wilde ik écht niet meer elke maand €124 betalen terwijl er naar mijn gevoel 
weinig tot niets voor me gedaan werd en er ook totaal geen schot zat in het oplossen van de 
schulden. De gedachte kwam in me op dat ik het misschien zelf zou kunnen oplossen dus ik 
ging naar het bewindvoerderskantoor – maar ze zeiden meteen dat dát onmogelijk was. Toch 
zei mijn gevoel me dat het anders kon. Daarom heb ik nog eens goed zelf gekeken naar mijn 
schuldenoverzicht, ook al zei de bewindvoerder dat ik zelf niks zou kunnen doen. Tot mijn 
verbazing bleek dat 80% van de schulden waar ik nog elke maand de bewindvoerder voor 
moest betalen allang was verjaard! Tranen van geluk natuurlijk! Door mijn eigen actie bleef 
er ineens nog maar 34% van mijn schulden over. Snel berekende de bewindvoerder daarna dat 
ik nog vele jaren bezig zou zijn om die resterende 34% af te lossen. Maar ik had zelf allang 
uitgezocht dat je schulden óók kunt afkopen door een voorstel aan de schuldeisers te doen van 
36% ineens. Ik heb toen bij mijn bewindvoerder erop aangedrongen tóch met dát voorstel 
contact op te nemen met de resterende schuldeisers. Blijkbaar was de tijd allang rijp voor zo’n 
voorstel want ze gingen allemaal akkoord! Prompt bleef er door mijn eigen handelen (terwijl 
de bewindvoerder dat natuurlijk eigenlijk had moeten doen…….) nog maar 10% van mijn 
oorspronkelijke schulden over!  Ik wilde van de bewindvoering af, want ik had zelf veel meer 
kunnen regelen. Ik wilde ook niet langer €124 per maand betalen als ik het toch allemaal zelf 
moest doen. Dus ik schreef hierover een brief naar de rechter. De zaak kwam voor maar de 
bewindvoerder vond dat ik er niet klaar voor was en stelde alsnog een proefperiode van een 
half jaar mét bewindvoering voor. Dat zou mij €744 kosten terwijl ik het bepaald niet breed 
heb. Het zou de bewindvoerder €744 opleveren, maar voor welke diensten was mij niet meer 
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duidelijk. Gelukkig stelde de rechter mij in het gelijk en zei dat hij het super knap vond hoe ik 
het zelf allemaal geregeld had! Yes wat was ik blij!!!! Helaas moest ik nog wél twee maanden 
aan de bewindvoerder betalen wegens een ‘opzegtermijn’ en daarna nog weer eens €200 voor 
een ‘eindverantwoording’. Koste het dus nog €448 maar dat was wel minder dan €744 en ik 
was er eerder vanaf. Ik vond het niet fijn om te ontdekken dat mijn schulden voor een ander 
‘handel’ waren die ze zo lang mogelijk wilden rekken, in plaats van mij zo snel mogelijk uit 
de schulden te helpen. Zelfs aan mensen met schulden wordt geld verdiend! Dat is wel een 
beetje een frustratie voor mij, want ik vind dat zó onrechtvaardig, hoewel ik ook wel snap dat 
bewindvoering voor sommigen echt noodzakelijk is en ook langer noodzakelijk blijft.” Het is 
duidelijk dat de nieuwe vrijwilliger van de Buitenveldertgroep Groningen veel eigen ervaring 
heeft, sterk betrokken is en actief is op meerdere terreinen. Daar zijn we erg blij mee. 
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep 
Haarlemmermeer 

 
Zoals gemeld in het activiteitenverslag 2018 heeft de Buitenveldertgroep Haarlemmermeer na  
vele maanden van vele contacten via mail, telefoon en persoonlijke ontmoetingen bij diverse 
organisaties in Haarlem een nieuwe locatie gevonden bij wijkcentrum Binnensteeds aan de 
Nieuwe Groenmarkt in Haarlem. Dat is niet alleen een plek in het centrum van Haarlem, maar 
ook zeer toegankelijk en laagdrempelig voor (nieuwe) bezoekers: de groep heeft direct zicht 
op de straat en kan persoonlijk de deur open doen terwijl men ziet wie er voor de deur staat en 
ook degene die daar staat naar binnen kan kijken. Dat geeft meteen al persoonlijk contact. 
Ook de ruimte zelf wordt door bezoekers als prettig en sfeervol ervaren. Sinds men op de 
nieuwe locatie zit is dat ook te merken aan een weer stijgend aantal bezoekers waardoor de 
vaste kern als vanouds weer uit 7 tot 10 personen bestaat, waaromheen voortdurend diverse 
bezoekers komen die de groepsgesprekken kortere of langere tijd bijwonen om op die manier 
te werken aan herstel en terugvalpreventie. Soms ook komen mensen voor het eerst over hun 
gebruik of dwangmatig gedrag praten, omdat ze wel voelen dat er iets niet goed gaat maar nog 
niet het gevoel hebben hulpverlening nodig te hebben. In een enkel geval is dat ook zo en zijn 
de bezoeken aan de Buitenveldertgroep voldoende voor herstel. Maar vaak ook begint men 
door de verhalen van anderen te begrijpen dat het óók nuttig en hoogst noodzakelijk kan zijn 
hulpverlening in te gaan schakelen. Op die manier geleiden de groepsgesprekken dus tijdig 
naar zorg.  
Tijdens een landelijk overleg van alle Buitenveldertgroepen op 14 juni 2019 in Amsterdam 
meldt de gespreksleider en contactpersoon van de groep: “Ik vertel eerst even wat achtergrond 
informatie voor de nieuwe mensen vandaag aanwezig die het dit nog niet weten: we zaten met 
onze groep eerst in de Gravinnesteeg in het centrum van Haarlem in een hele fijne ruimte. 
Maar dat pand van Brijder werd verkocht waarna we een tijdelijke tussenoplossing vonden in 
een ander gebouw van Brijder aan de rand van de stad. Dat was een onprettige omgeving voor 
de avonden en het was ook niet makkelijk toegankelijk doordat we zelf op afstand een groot 
hek open moesten doen voor mensen die aanbelden. Nu hebben we uiteindelijk toch een 
andere ruimte gevonden in het centrum van Haarlem via een sociaal wijkteam. Wel na veel 
zoeken, maar dat maakt het des te bevredigender dat het gelukt is. De ruimte waar we nu bij 
elkaar komen bevalt erg goed en is goed bereikbaar. Dat heeft nieuwe energie aan de groep 
gegeven en meer bezoekers. Ze komen vaak door zelf te zoeken op internet, doordat ze over 
de Buitenveldertgroep Haarlemmermeer gehoord hebben van andere bezoekers, of door een 
voorlichting in een kliniek. Ik stond als nieuwe contactpersoon eerst niet op de website met 
mijn eigen telefoonnummer omdat ik niet wist of ik in die rol wel goed mijn grenzen zou 
kunnen aangeven. Ik vind het prima als mensen bellen met informatieve vragen over de groep 
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maar als ze uitgebreid contact gaan opnemen met persoonlijke problemen en een telefonisch 
consult verwachten, waar ligt de grens dan? Ik ben geen therapeut of hulpverlener maar 
vrijwilliger van de Buitenveldertgroep, lotgenoot. Maar sinds we in onze nieuwe ruimte zitten 
heb ik het er toch op gewaagd en dat helpt denk ik ook wel de toestroom naar de groep. We 
hebben nu een vaste kern van ongeveer acht personen en los-vaste bezoekers daaromheen. 
Een puntje bij de ruimte is wel dat we een enkele keer erg flexibel moeten zijn met andere 
huurders op dezelfde avond. We zijn enorm geholpen met het feit dat we hier mogen zitten 
maar de ruimte die vrij is zit in het centrale toegangsdeel van het gebouw naast de koffiebar. 
Een enkele keer is er een andere bijeenkomst in een ander deel van het gebouw en komen 
mensen langs ons lopen: sommige bezoekers vinden dat best spannend wegens het taboe op 
en stigma rondom verslaving. Omdat je niet weet wie er allemaal langs kunnen lopen en of 
iemand jou misschien kent is het dan natuurlijk onmogelijk de groep echt helemaal anoniem 
te bezoeken terwijl dat wel iets is waar veel bezoekers erg aan hechten. Anderzijds is Haarlem 
en de Haarlemmermeer groot genoeg om dan toch geen bekenden tegen te komen. Bovendien 
gebeurt dat echt maar heel zelden en leidt het ook niet tot afhaken van de deelnemers aan onze 
groepsgesprekken. Meestal zitten we in alle rust bij de koffiebar. We hebben een potje van de 
groep voor het koffiegeld en van wat over blijft sparen we voor een uitje met de hele groep. 
We zijn afgelopen woensdag daarvan uit eten gegaan met de vaste kern en wie er verder 
belangstelling voor had. Dat was echt heel leuk en gezellig. Ik merk wel dat ik het een enkele 
keer toch nog lastig vind duidelijk mijn grenzen aan te geven als mensen me benaderen. Zo 
was er iemand die los van de groepsgesprekken met mij wilde bellen. Ik heb hem toen gezegd 
dat ik het oké vond als hij me zou appen zodat ik op mijn eigen moment zou kunnen reageren, 
maar dat ik niet steeds gebeld wilde worden. Toch merkte ik ook in dat appgesprek dat steeds 
alleen maar heel erg lange en eenzijdige berichten binnenkwamen van iemand die in de app 
volkomen leeg liep en mijn feedback moeilijk tot niet kon ontvangen. Daar ben ik niet voor 
want ik ben geen hulpverlener. Ik vond het wel lastig om dat aan te gaan geven en de tip te 
geven eens te bellen met De Luisterlijn (Voorheen Sensoor en tot 2008 SOS Telefonische 
Hulpdienst. Dit is een Nederlandse organisatie die dag en nacht emotionele ondersteuning op 
afstand biedt. Dit gebeurt vanuit een landelijk bureau verdeeld over 28 locaties in Nederland. 
Bij de Luisterlijn werken ruim 1.500 vrijwilligers. Zij ontvangen jaarlijks ruim 500.000 
oproepen. De Luisterlijn wordt gefinancierd door VWS. Door er dag en nacht te zijn met een 
luisterend oor, beoogt de Luisterlijn mensen in staat stellen om zorgen, pijn en verdriet (even) 
het hoofd te bieden. De Luisterlijn is ook bereikbaar op tijden dat verslavingszorginstellingen 
als Brijder gesloten zijn, dus dat is een hele goeie tip. Er is een landelijk nummer 09000767 
en er zijn vele lokale nummers, er is een chat en je kunt mailen. Daarnaast kun je wijzen op 
mindkorrelatie.nl waar je mee kunt bellen 0900-1450 (ma-vr 9-16 uur €0,15 p.m.), chatten, 
mailen maar ook appen op 06 -13 86 38 03(ma-vr 9-17:30) met hulpverleners en er is ook 
nog 113.nl zelfmoordpreventie waarmee je kunt bellen op 0900-0113 en chatten, online 
therapie doen en een zelfhulpcursus.). Dit soort situaties was precies de reden waarom ik in 
eerste instantie niet met mijn nummer op de website wilde. Daarom heb ik hem dus ook netjes 
maar duidelijk uitgelegd dat ik daar niet voor ben en dat ik niet meer kan geven dan ik kan. 
Dat is gelukkig toch wel goed gevallen. Ik zoek daar mijn eigen weg in en dat lukt ook wel 
steeds beter; het is een leerproces. Zo leer ik als contactpersoon dus ook mijn eigen grenzen 
aangeven en werk ook op die manier aan mijn eigen herstel en dat van anderen, want die 
persoon heeft zijn heil inmiddels inderdaad bij de Luisterlijn gezocht. Wat later ging hij ook 
naar een andere groep omdat hij zegt meer opgelegde structuur en regels nodig te hebben dan 
wij gewend zijn in de zelfhelpgroep omdat wij juist ieder individu de ruimte geven de eigen 
weg in herstel te zoeken. Het is dus achteraf gezien prima dat het zo gegaan is en hij blijft 
natuurlijk altijd welkom mocht hij daar later nog eens behoefte aan hebben. Al met al is het 
goed afgelopen.” Een andere vrijwilliger van een andere Buitenveldertgroep vraagt tijdens het 
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overleg: “Wat zou je doen als iemand die de groep bezoekt jou opbelt in paniek tijdens een 
terugval? – dat is mij namelijk overkomen en dat vond ik erg lastig.” De vrijwilliger van de 
groep Haarlemmermeer antwoordt: “Dan zou ik verwijzen naar de hulpverlening die daarvoor 
is opgeleid. Zeggen dat ik wel zou willen helpen maar dat ik denk dat ik dat niet kan.” Een 
ander vult aan: “Meestal heeft het volgens mij ook geen zin met iemand te praten die in zo’n 
toestand verkeerd – die is gewoon te ver heen op dat moment.” De vrijwilliger van de groep 
Haarlemmermeer zegt: “Ik ben in ieder geval blij dat ik toen voet bij stuk heb gehouden en 
duidelijk mijn grenzen heb aangegeven terwijl ik dat echt heel lastig vond.” Een ander vult 
aan: “Het is belangrijk het daar te houden waar het hoort: bij de persoon zelf, en niet je eigen 
grenzen te gaan overschrijden door het gedrag van een ander.” Weer een ander vult aan:  “Een 
enkele keer belt iemand mij onder invloed en dan zeg ik eerlijk: “Aan mij heb je nu even niks, 
je kunt beter de Brijder Stichting bellen nu.”.” De vrijwilliger van de groep in Haarlem gaat 
verder:  “Wij hadden ook een tijdje een bezoeker die vertelde dat “dat ene wijntje op zijn tijd 
niet gemist kon worden”. Op een gegeven moment dacht ik ook iets te ruiken; dat vond ik érg 
lastig. Ik probeerde op mijn gevoel af te gaan om een geschikt moment uit te kiezen om daar 
persoonlijk over in gesprek te gaan. Voor deze persoon is de groep een manier om te kijken of 
het echt mogelijk is om helemaal zonder alcohol door het leven te gaan, dus we weigeren niet 
zolang de groep niet wordt verstoord, hoewel ik het zelf soms wel eens behoorlijk irritant kan 
vinden dat ik niet weet of ik iemand wel of niet kan vertrouwen. Maar dat is dan wel weer een 
ontwikkelingsproces in mezelf om daar mee om te gaan. Zolang er nog totaal geen geluiden 
komen uit de groep dat men zich eraan stoort is het oké. Ik heb er inmiddels wel eens naar 
gevraagd maar ook dan zeggen de andere bezoekers zich er niet aan te storen. Dat is voor mij 
ook wel een criterium om wel of niet iets te ondernemen op basis van de gespreksregels: als ik 
persoonlijk wel mijn vermoedens heb maar de groep geeft geen enkel signaal er moeite mee te 
hebben, dan is het goed. Wat ik ook wel interessant vind is dat mensen zich soms proberen te 
onderscheiden van anderen door het middel waaraan ze verslaafd zijn. Bijvoorbeeld dat 
iemand die verslaafd is aan drank vindt dat gokken ‘geen echte verslaving is’ of ‘dommer dan 
drinken’. Of iemand die coke gebruikte dat toch “écht heel anders” vindt dan alcoholisme. 
Maar het gaat in de Buitenveldertgroep over verslavingsgevoeligheid in brede zin en over het 
mechanisme achter een verslaving, niet om het middel. Dat vind ik nou juist ook zo fijn onze 
groep; dat alle verslavingen daar gelijkwaardig aan deelnemen en dat we geen onderscheid 
maken op basis van het middel. Dat helpt namelijk ook om niet in de grote valkuil te trappen 
van het wisselen van middel omdat een ander middel ‘minder erg’ zou zijn. Elk middel heeft 
zijn eigen specifieke destructieve uitwerking maar het gaat om de dwangmatigheid waarin we 
vastlopen, het vermijden van allerlei gevoelens, de onmatigheid, de zelfdestructie.” Bij een 
volgend overleg van vertegenwoordigers van alle Buitenveldertgroepen in november 2019 
meldt de contactpersoon en gespreksleider van de groep Haarlemmermeer: “De groep gaat 
goed! We zijn nog steeds verder aan het groeien na de dip destijds door de dubbele wisseling 
van locatie. Het is echt fijn en heel belangrijk dat we nu alweer langere tijd een vaste plek 
hebben die alle bezoekers prettig vinden qua ligging en sfeer. Er komen mensen waarvan 
duidelijk is dat het wekelijks bezoek aan de groep heel waardevol voor ze is. Dat is goed te 
weten en stimuleert mij als gespreksleider en contactpersoon ook. Er zijn ook wel bezoekers 
die een beetje komen snuffelen aan hoe het werkt maar in een enkel geval het groepsgesprek 
c.q. zichzelf en hun verslavingsgevoeligheid nog niet altijd helemaal serieus kunnen of willen 
nemen. Zo kwam er een tijdje iemand die grote problemen met alcohol had en gestopt was 
met drinken maar vond dat hij wel ‘af en toe’ kon blowen. Ik vind dat lastig, want ik vind dat 
wij staan voor abstinentie – hoe zien jullie dat?” Een andere vrijwilliger reageert:  “Daar ben 
ik het helemaal mee eens. Iemand die is vastgelopen in een verslaving is volgens mij per 
definitie verslavingsgevoelig, en die gevoeligheid, die neiging tot grenzeloos gedrag, beperkt 
zicht niet tot één middel of één vorm van dwangmatig gedrag. Het gaat er dus om bewust te 
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worden van en alert te blijven op die algehele verslavingsgevoeligheid.” De vrijwilliger van 
de groep in Haarlem vervolgt: “Oké, dat dacht ik ook. Bovendien: Deze persoon dacht zelf 
dan wel dat hij alleen problemen had met alcohol en “dus wel” zou kunnen blowen, maar 
anderen in de groep zijn juist in dat blowen vastgelopen; dus als hij daarover praat in de groep 
triggert dat anderen. Dat past echt niet in de groep, vind ik. Maar ik wil graag weten hoe jullie 
allemaal hierover denken. Laten we er even een rondje over doen.” Iemand zegt:  “Ik vind het 
weinig tot niets uitmaken of je onder invloed bent van het ene of het andere middel, of vast zit 
in het ene dwangmatig gedrag zoals gokken of het andere zoals gamen. In de gespreksregels 
staat dat we zoeken naar een manier om in vrijheid verder te leven. Als iemand dus zegt: “Ik 
kom wegens een drankprobleem maar ik kan wel blowen.”, slaat dat wat mij betreft nergens 
op. Ik kan als gokker ook wel zeggen dat ik niet kan omgaan met gokken, maar wel met 
alcohol of drugs zonder het gevaar daaraan verslaafd te raken: dat zou een grote valkuil voor 
mij kunnen worden want ik ben verslavingsgevoelig in algemene zin, ook slaat het ene middel 
harder bij mij toe dan het andere. Ik heb de neiging lastige gevoelens en situaties te dempen 
en ik heb de neiging tot grenzeloos gedrag. Welk middel ik daartoe misbruik doet wezenlijk 
weinig ter zake. Het gaat er volgens mij om op nuchtere wijze om te kunnen gaan met lastige 
gevoelens en situaties, maar ook met mijn kracht en successen. Het gaat erom steeds meer de 
rust te vinden om niet langer in dwangmatig en grenzeloos gedrag te vervallen maar in balans 
te blijven. Dat is zonder verslaving al genoeg werk; daar kan ik een verslaving helemaal niet 
bij hebben want dan ontstaat steeds weer onrust, ongenoegen, wegkijken, anderen of situaties 
beschuldigen van mijn eigen gedrag, verwijt, chagrijn, wegwuiven en chaos.” Een ander zegt:  
“Ik breng dit thema “Vervangende verslaving” af en toe in groepsgesprek naar voren wanneer 
bezoekers het idee of de overtuiging hebben dat ze maar voor één middel verslavingsgevoelig 
zijn en voor andere middelen of gedrag niet. Anders blijft op de achtergrond een ander middel 
doorgaan en is geen verder herstel mogelijk. Ik maak dan duidelijk dat zelfhelp staat voor 
NUL gebruik, van welk middel dan ook.” De andere aanwezigen stemmen in met deze visie, 
waarop de vertegenwoordiger van de Buitenveldertgroep Haarlemmer reageert: “Fijn dat ik 
hier steun vind voor hoe ik er zelf over denk. Want mensen die een middel blijven gebruiken, 
ook al is het dan niet het middel waar ze het meest gevoelig voor zijn, gaan namelijk ook in 
de ontkenning over het gebruik van andere middelen zitten. Vaak spelen ze dan in de groep 
mooi weer maar je merkt dat het achterliggend toch niet echt lekker loopt met het herstel. Ik 
wil het daarom dus toch onder de aandacht brengen.” Iemand doet een suggestie: “Het helpt 
mij om het helemaal bij mezelf te houden: ik zeg dan dat mijn verslavingsgevoeligheid zich 
kan verplaatsen van het ene middel of gedrag naar een ander middel of gedrag. Ik vertel over 
mijn ervaringen daarmee: hoe belangrijk het is het verslavingsgedrag in álle vormen en met 
betrekking tot álle middelen te onderzoeken en aan te pakken en de gevoeligheid daarvoor te 
blijven onderkennen en serieus nemen.” De vrijwilliger van de groep in Haarlem vervolgt: 
“Mijn volgende vraag: Zijn er mensen hier die het gesprek zijn aangegaan met omliggende 
huisartsen en die daar ook folders hebben kunnen neerleggen?” Reacties zijn: “Mijn huisarts 
wilde geen folders van ons.” “Ik heb dezelfde ervaring.”  “Iemand heeft wel folders bij zijn 
huisarts in het folderrek weten te krijgen, maar dat is een uitzondering, want meestal zit dat 
rek al helemaal vol met folders van het NHG en medische en maatschappelijke organisaties 
waarmee de huisarts direct samenwerkt. Er is vrijwel nooit meer plaats voor folders van een 
vrijwilligersorganisatie als die van ons. Bovendien lijkt het dan al gauw alsof de huisarts een 
voorkeur heeft voor een bepaald ‘particulier initiatief’ met een bepaalde visie en werkwijze, 
terwijl huisartsen natuurlijk onpartijdig en neutraal willen zijn en blijven.” De contactpersoon 
van de groep Haarlemmermeer reageert: “Oké, dan is dat helder. Nog iets: Ik ben bij de open 
dag van de “Herstelacademie Haarlem en Meer” geweest om daar weer aandacht te vragen 
voor onze groep in de hoop op kruisbestuiving: bezoekers van de Herstelacademie kunnen 
dan hopelijk wat makkelijker naar onze groep komen en omgekeerd kunnen bezoekers van 
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onze groep makkelijker cursussen doen bij de Herstelacademie. We kijken zo wat we voor 
elkaar kunnen betekenen.  
Ik ben blij met onze groep en de vaste stabiele kern die er is zodat nieuwe bezoekers meteen 
terecht komen in een bestaande groep met een goede basis.  
De voorlichtingen die ik geef in Alkmaar op de ISBA (Intensieve Schematherapie Behandel 
Afdeling, waar ook vaak mensen uit de Haarlemmer in behandeling zijn) gaan een andere 
vorm krijgen, want de bedden op die afdeling van de kliniek in Alkmaar gaan eruit. We gaan 
dus een vorm van voorlichting zoeken in 2020 die past bij de nieuwe invulling van de ISBA. 
Plan is om regelmatig voorlichting te gaan geven bij de nazorggroep van de nieuwe ISBA.”  
De voorlichtingen in onze regio die twee tot drie keer per maand gegeven worden op de detox 
afdelingen van Brijder in Hoofddorp worden elke keer weer druk bezocht en leiden zowel tot 
bezoeken aan de Buitenveldertgroep Haarlemmermeer als aan andere Buitenveldertgroepen, 
want soms komen cliënten op de detox afdelingen in Hoofddorp uit andere regio’s. 
De vrijwilliger die deze voorlichtingen meestal voor zijn rekening neemt doet hiervan vrijwel 
altijd verslag via mail. Hierbij wat beschrijvingen van de voorlichtingen op de twee detox 
afdelingen in de kliniek in Hoofddorp: “11 februari 2019. Hierbij terugkoppeling m.b.t. mijn 
laatste solo-bezoek aan de detox in Hoofddorp: Het ging bijzonder leuk, waarbij moet worden 
aangetekend dat mijn groep duidelijk de grootste was in vergelijking met die van twee andere 
voorlichters van andere zelfhulpgroepen. Dat was vast een gevolg van ons vorige bezoek aan 
deze afdeling dat ook al zo goed verliep. Er waren zeven belangstellenden terwijl er naar de 
andere voorlichters maar drie gingen. Alle zeven waren erg geïnteresseerd in de werkwijze 
van de Buitenveldertgroep en na afloop heb ik nog even met ze na gepraat om de drempel 
voor een bezoek aan de zelfhelpgroep mogelijk nog wat verder te verlagen”.  
“2 april 2019. Gisteren samen met M. een heel geslaagde voorlichting beleefd in Hoofddorp. 
Echt een geweldig goed lopend contact met alle cliënten, zowel als groep en als individu. De 
verstandhouding met de medevoorlichter is ook erg goed. Wat mij betreft kunnen wij dus 
vaker samen deze voorlichtingen geven want het is voor een nieuwkomer een hele stap om  
deze voorlichtingen te gaan geven: het vraagt veel qua zelfvertrouwen en competenties maar 
tegelijkertijd kun je die in dit vrijwilligerswerk juist goed ontwikkelen. Het lijkt mij dus ook 
wenselijk nieuwkomers langer ‘in opleiding te nemen’/‘stage te laten lopen’. Ik voelde mij net 
als ieder ander in het begin ook onzeker over het geven van deze voorlichtingen: of ik het wel 
goed deed, of ik het wel kon, of ik een groep mensen op een detox wel aan kon aangezien er 
nogal eens weerstand kan zijn en wilde bewegingen kunnen plaatsvinden door die weerstand 
of door instabiliteit. Maar er juist ook zeer kwetsbare gevoeligheden die soms ook nog onder 
een hoop kabaal worden verborgen. Een goede toon vinden om in contact te komen is echt 
een kunst en kunde, maar ook een ambacht dat je moet ontwikkelen. En als je de ingang kunt 
vinden en contact maken en de mensen uitnodigen te uiten gebeuren er zulke mooie dingen, 
juist op het scherpst van de snede, in deze vaak uitermate kwetsbare situatie, dat het mij raakt, 
vervult en ik met een voldaan gevoel voor zingeving vreugdevol weer naar huis ga.” Dezelfde 
vrijwilliger geeft ook voorlichting in De Skuul (Herstel-ondersteunde verslavingszorg: De 
Skuul biedt al 40 jaar een intensieve behandeling voor mensen met een verslavingsprobleem. 
Je kunt bij ons terecht als je een nuchter leven wilt. De Skuul heeft een eigenzinnige manier 
van behandelen. Je leert bij ons verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen behandeltraject. 
Het ‘draaiboek’ over het eigen leven zo veel mogelijk terug geven aan de persoon zelf met als 
einddoel: mensen weer in hun eigen kracht krijgen … Dat is de aanpak van de Skuul. – deze 
sluit uiteraard erg aan bij de werkwijze van de Buitenveldertgroepen.): “4 juli 2019. Vandaag 
met R naar de Skuul op Texel geweest. Is prima verlopen. Tien deelnemers en een begeleider 
van de Skuul die daar eind vorig jaar is gaan werken en graag eens onze voorlichting over de 
Buitenveldertgroepen wilde meemaken, met welnemen van alle aanwezigen uiteraard. Het 
liep heel goed in een ontspannen sfeer. Veel participatie van de cliënten; niet alleen vragen, 
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maar ook inbreng van eigen ervaringen. Het was er ook een prachtige dag voor: alles is nu 
groen en er zijn prettige zitjes in de tuin, waar wij nog wat hebben nagepraat.”  
Op 30 juli weer verslag van een voorlichting op een van de detox afdelingen in Hoofddorp: 
“Gisteren op de detox bij Brijder in Hoofddorp een geweldige opkomst van vijftien mensen! 
De voorlichting verliep heel plezierig, zodat ik er steeds meer aardigheid in krijg om “alleen 
voor de klas te staan.” Er waren veel reacties en deelname in constructieve sfeer. Echt mooi!” 
27 augustus 2019: “Gisteren een letterlijk heel warme voorlichting in Hoofddorp gedaan met 
deze intense hitte buiten en binnen. Toch kwamen er ondanks de extreem hoge temperatuur 
acht  belangstellenden, die veel belangstelling toonden; ik heb in een prima sfeer mijn uiterste 
best gedaan, zodat het zweet mij op het voorhoofd stond: “Als het geen moeite kost, dan is het 
de moeite niet waard” bleek weer eens een wijze tegeltjesspreuk!” 10 september 2019: ‘Het 
ging lekker gisteravond bij de voorlichting over de Buitenveldertgroep in Hoofddorp. Samen 
met R een grote groep van 13 mensen informatie verschaft, vooroordelen weg gehaald, vragen 
beantwoord en uitgebreid in gesprek gegaan over het nut en de functie van lotgenotengroepen. 
Veel response en bedankjes mogen ontvangen dus tevreden huiswaarts.” 1 oktober 2019: “Het 
verliep weer goed in Hoofddorp. Er waren 8 deelnemers die allemaal lekker meededen. Ook 
nog wat apart nagepraat met 2 mensen. Er blijft vraag naar onze folders, flyers en Leidraad tot 
herstel dus die heb ik in de folderrekken weer aangevuld.” 7 oktober 2019: “Mijn voorlichting 
in Hoofddorp verliep opnieuw uitstekend. Er waren 12 aanwezigen. Ze hebben allemaal goed 
mee gedaan, op twee na die nét binnen waren en nog te verward of te sterk onder invloed van 
medicatie. Ik ging zeer voldaan de deur uit, want er was ook veel interesse in de foldertjes met 
het overzicht van de groepen. Het lijkt echt alsof ik het steeds beter onder de knie krijg!”  
11-11-2019: “Nog even een berichtje over de voorlichting afgelopen maandag bij Brijder in 
Hoofddorp op de afdeling Detox D0. Bij binnenkomst en gesprek met de zorgmedewerkers 
was er sprake van dat er 8 à 9 deelnemers zouden komen. Wat schetst mijn verbazing toen het 
er 18 werden omdat bijna niemand naar de voorlichting van de andere zelfhulpgroepen wilde 
omdat ze meer geïnteresseerd zijn in de werkwijze van de Buitenveldertgroepen. Het was wel 
even slikken, maar het paste nét, in een ruime kring. Ik heb mijn verhaal erop aangepast door 
te beginnen over onze gespreksregels om zo te voorkomen dat mensen door elkaar zouden 
gaan praten. Daarna heb ik naar ervaringen met groepen gevraagd zodat er response kwam. 
Als vervolg heb ik eerst uitgelegd hoe en waarom de eerste Buitenveldertgroep ooit ontstond 
en hoe ik daar zelf ben terechtgekomen. En wat dat voor mij en mijn omgeving betekend heeft 
en betekent tot de dag van vandaag. Na meer informatie over hoe het er in onze groepen aan 
toegaat en waar de verschillen met A-groepen zitten, heb ik voorgesteld het 2e half uur met 
elkaar te doen alsof we al in een Buitenveldertgroep zaten en dus een regulier groepsgesprek 
volgens de gespreksregels te houden. Daar was genoeg animo voor, zodat we een onderwerp 
zijn gaan zoeken. Het werd “eenzaamheid”, zoals voorgesteld door ’n deelnemer die dat als 
stimulus/aanleiding/motief/smoes tot gebruik beschouwde. Daar heeft een groot deel toen op 
gereageerd, waarbij veel interessants tevoorschijn kwam. Ik ben daar af en toe tussendoor 
gekomen om op bepaalde punten wat toelichting te geven. Dat werkte prima. We waren alles 
bij elkaar toch nog binnen het afgesproken uur klaar. Pennen en foldertjes uitgereikt en veel 
handen geschud en bedankjes ontvangen. Al met al een hele ervaring om met zo’n grote groep 
een geslaagde meeting te realiseren. Ik ben dus met een trots gevoel de deur uit gegaan, want 
het kwam over als slagen voor een examen!”  
9 december 2019: “Vorige week was het opnieuw erg druk bij de voorlichting op detox C0 in 
Hoofddorp met 14 mensen. Het liep opnieuw goed. Ik ben naar aanleiding van een opmerking 
van een cliënte over het verband tussen eenzaamheid en verslaving vrijelijk een rondje over 
dat onderwerp gaan doen met de hele groep en dat werkte prima. Opnieuw tevreden de deur 
uit met achterlating van foldertjes en pennen.”  
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Tot zover de verslagen van de voorlichtingen op de detox van Brijder Hoofddorp die ook in 
2019 twee tot drie keer per maand werden gegeven. 
Nieuwe bezoekers komen echter niet alleen naar de Buitenveldertgroep Haarlemmermeer via 
zo’n voorlichting van een van onze vrijwilligers bij Brijder in Hoofddorp of Alkmaar.  
Er zijn verschillende wegen waarmee men in contact komt met de Buitenveldertgroep. Zoals 
via mond-tot-mondreclame. Of men wordt erop gewezen door hulpverleners of vindt de groep 
zelf via internet. Vaak neemt men dan eerst contact op via onze website (vragenformulier dat 
dagelijks wordt beantwoord), via ons mailadres, via een gratis landelijk nummer, of via het 
mobiele nummer van de contactpersoon van de Buitenveldertgroep Haarlemmermeer. Soms 
ook is er langs verschillende wegen contact. De groep merkt dat veel mensen het, zeker in het 
begin, nodig hebben om uitgenodigd te worden de drempel over te gaan omdat ze nog niet toe 
zijn aan eigen verantwoordelijkheid. Het kan al genoeg zijn om even te appen, als iemand niet 
naar de groep is gekomen: “Hoe gaat het met je?”. Vaak is die aandacht al een opening. Om te 
voorkomen dat je langdurige telefoongesprekken met mensen voert kun je jezelf beperken tot 
appen of mailen. Mensen komen vaak uit een isolement dat door de verslaving of andere 
oorzaken is ontstaan en zijn het dus niet meer gewend dat anderen oprecht en zonder oordeel 
informeren hoe het met ze gaat. Laat staan dat ze zich ergens, in een groep, welkom voelen. 
Het is vaak belangrijk daar aandacht aan besteden. Die aandacht en uitnodiging werkt vaak al 
voldoende om de drempel te voldoende verlagen. Daarbij moet je wel opletten dat mensen die 
nog instabiel zijn heel erg aan jou als contactpersoon kunnen gaan hangen en je als een soort 
hulpverlener gaan zien of een vriendschap of zelfs verliefdheid op je projecteren – dat past 
niet bij de basis van zelfhelp, alleen al omdat we in een herstelwerkgroep werken aan ons 
eigen herstel op volkomen gelijkwaardige basis. Dat herstel gaat juist over de ontwikkeling 
van éigen kracht en éigen regie. Het is dus belangrijk dat de aandacht die we willen en kunnen 
geven en het soort aandacht dat we geven bij ons als vrijwilliger en individu past en dat we dit 
ook kunnen begrenzen als dat nodig blijkt. Je kunt daarbij dan meteen veel leren over jouw 
functioneren in contacten met anderen, en wat daarin past voor jou. Als mensen nog behoefte 
hebben aan hulpverleners is het belangrijk dat ze ook daadwerkelijk contact opnemen met 
professionele hulpverlening. Als mensen nog geen of een zeer beperkt sociaal netwerk hebben 
opgebouwd is het belangrijk dat ze daaraan gaan werken en niet gaan ‘hangen’ aan iemand of 
meerdere mensen in een herstelgroep – hoezeer deze groep óók een plek kan zijn om je eerste 
sociale contacten weer te ontwikkelen of nieuwe sociale contacten aan te gaan!! Maar dat dan 
liefst wel binnen een grotere context van vrienden, familie, buren, kennissen, partner, gezin,   
collega’s in werk of vrijwilligerswerk, et cetera). Dat is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan 
gedaan en het is meestal een zeer langdurig proces, want mensen zijn vaak flink beschadigd 
door een verslavingsperiode en hun zelfbeeld is fiks geknakt of was al niet sterk, voor welke 
pijn juist ‘verzachting’ werd gezocht in een middel. Herstellen van de beschadigingen door 
een verslavingsperiode en het opbouwen of wederopbouwen van een gezond zelfbeeld kan 
jaren duren na jaren verslaving. De grens trekken tussen contacten met medegroepsleden en 
de neiging van één van beiden of van beiden in een cliënt- of hulpverlenersrol of onbedoeld 
maatjescontact terecht te komen is soms echt lastig. Daarom kan een gespreksleider van een 
groep dus ook, zeker in het begin, bewust besluiten zo min mogelijk van dat soort contacten 
aan te gaan. Maar als hij/zij zelf sterker wordt en er meer vertrouwen in krijgt dat hij/zij zelf 
grenzen kan stellen, kan dat veranderen. Ook als anderen de neiging hebben over die grenzen 
heen te gaan door veelvuldig contact op te nemen. Het contact onderhouden met mensen in de 
groep, buiten het groepsproces om, kan het beste maar een duidelijke keuze zijn: past het bij 
je, past het in je leven, en op welke manier (via app of mail, of telefonisch of live) en in welke 
mate en met wie wel en met wie niet. Daar bewust over denken en leren hoe jij dat NU, in dit 
stadium van je herstel en leven wilt doen, is op zichzelf al een heel waardevol leerproces in 
aangaan en onderhouden van contacten of juist onszelf en anderen daarin helder begrenzen. 
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Net zoals het belangrijk is voor beide partijen om te leren hulp te vragen als je die nodig hebt. 
Dat dit niet zwak is maar juist een teken van kracht en groei. Net zoals het leren omgaan met 
een hulpvraag van een ander belangrijk is. Zowel wanneer je op die hulpvraag een ‘ja’ als 
wanneer je een ‘nee’ voelt. Als gespreksleider en/of contactpersoon van een groep zal je naast 
je persoonlijke overwegingen ook meenemen wat in het belang van de groep is: je kunt haast 
zakelijke maar toch belangstellende warme contacten met een gezonde distantie onderhouden 
met mensen die de groep bezoeken om ze te motiveren te blijven komen om verder te werken 
aan hun herstel, zodat ze zich gezien voelen, zonder dat je meteen uren met ze aan de telefoon 
denkt te moeten hangen of ze live te moeten ontmoet buiten de groep om. Je kunt daarbij ook 
steeds weer verwijzen naar het groepsgesprek en de groep zelf. Het is ook belangrijk en fijn 
als de groep zich als geheel verantwoordelijk voelt voor elkaar en voor het toepassen van de 
gespreksregels. De groep Haarlem houdt zich duidelijk aan de gespreksregels want dat werkt 
daar het best. Elkaar onderbreken, adviezen en kritiek geven leidt nergens toe. Praten uit en 
over jezelf werkt het best, blijkt elke keer weer. 
Alles bij elkaar bezien ging het dus ook in 2019 goed met de groep Haarlemmermeer en haar 
bezoekers. 
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Heerenveen 
 
Eind 2018 heeft de vrijwilliger die vanuit Groningen de groep Heerenveen wekelijks bezocht 
besloten zich te beperken tot de voorlichtingen over zelfhelp aan cliënten in de kliniek aldaar, 
zodat ze daarna de groepen in Leeuwarden, Drachten en Groningen kunnen bezoeken. In 
overleg met vrijwilligers van de groep Leeuwarden is in 2019 gekeken naar de mogelijkheden 
om samen die voorlichtingen in Heerenveen te gaan verzorgen of dat ze beter geheel vanuit de 
groep Leeuwarden gegeven kunnen gaan worden in de hoop dat daar ook weer een wekelijkse 
groepsbijeenkomst in Heerenveen uit voort kan gaan komen op den duur. Wegens zijn 
fulltime opleiding tot ervaringsdeskundige moest de vrijwilliger van de groep Groningen 
besluiten de wekelijkse groepsbijeenkomsten en voorlichtingen in Heerenveen niet meer te 
begeleiden en zich te beperken tot de voorlichtingen op deze en andere locaties en zich verder 
vooral te richten op zijn opleiding en daaraan verbonden stages. Helaas kampte de eerste 
vrijwilliger van de groep Leeuwarden in 2019 met ernstige gezondheidsproblemen (zie 
daarover het verslag van de Buitenveldertgroep Leeuwarden), zodat het tijdelijk óók niet 
mogelijk was om voorlichtingen in Heerenveen vanuit Leeuwarden te geven, laat staan een 
wekelijks groepsgesprek. De ruimte voor de Buitenveldertgroep in Heerenveen is en blijft ook 
niet zo goed toegankelijk voor buitenstaanders: je moet aanbellen en wachten bij de deur tot 
iemand van de groep die boven op een etage zit de deur komt opendoen – dan ga je samen 
drie trappen op en een gang door voordat je in de groepsruimte komt. De binnenkomst is dus 
niet makkelijk en dat werkt voor sommige bezoekers drempelverhogend. Omdat veel cliënten 
in de kliniek in Heerenveen uit Leeuwarden en omgeving komen, kunnen zij na behandeling 
beter daar de groep bezoeken, of, als ze dichter bij Drachten wonen, de Buitenveldertgroep 
daar, of, als ze op Terschelling wonen, contact opnemen met de contactpersoon daar. Het plan 
om vanuit de Buitenveldertgroep Leeuwarden het contact met de kliniek in Heerenveen te 
gaan organiseren is logischer omdat de kliniek die nu in Heerenveen zit eerder in Leeuwarden 
zat en de Buitenveldertgroep Leeuwarden ook altijd, gedurende vele jaren, de contacten met 
de kliniek onderhield en daar de groepsbijeenkomsten organiseerde. De contactpersoon van 
de groep in Leeuwarden gaf daar destijds ook al vele jaren voorlichting. Dat was toen zelfs 
vast onderdeel van het behandelprogramma. Helaas is dat allemaal veranderd met de gang van 
de kliniek naar Heerenveen. Bovendien was er de laatste tijd in Leeuwarden geen tweede 
vrijwilliger die ook wat op dit vlak kon betekenen. Inmiddels is dat wel het geval en is er nu 
iemand die als tweede vrijwilliger actief wil en kan zijn. Helaas is echter de eerste vrijwilliger 
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nu tijdelijk uitgevallen waardoor de mogelijkheden tot activiteiten buiten het groepsgesprek 
om nu aankomen op de tweede vrijwilliger Leeuwarden en zich dus in eerste instantie richten 
op Leeuwarden zelf. Maar gaandeweg 2020 kunnen die zich hopelijk uitbreiden richting 
Heerenveen. Want het is en blijft wenselijk dat cliënten van de kliniek in Heerenveen kunnen 
kennismaken met de werkwijze van de Buitenveldertgroep. Wanneer ze weer naar huis gaan, 
kunnen ze dan hopelijk wat makkelijker de groepen in Groningen, Drachten of Leeuwarden 
gaan bezoeken, wat een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van de val in het 
zwarte gat na de behandeling in de kliniek. De functie van voorlichtingen en een groep in 
Heerenveen is dan dat mensen deze bezoeken en ervaren hoe zelfhelp werkt, totdat ze de 
kliniek weer verlaten en naar huis gaan. We kunnen alleen maar hopen dat ze daar dan een 
groep kunnen vinden waarin ze verder kunnen werken aan hun herstel, het beklijven daarvan 
en hun verdere ontwikkeling. Of dat nu een Buitenveldertgroep of een andere zelfhulpgroep is 
– waar men zich maar prettig bij voelt en thuis voelt; dat is voor iedereen natuurlijk anders. 
Op dat proces na behandeling in de kliniek hebben we geen ‘grip’ en dat willen we ook niet. 
Het heeft namelijk alleen zin om onze groepen te bezoeken als mensen er zelf aan toe zijn om 
dat uit eigen beweging te doen. Een deel van de mensen in Friesland zijn, mogelijk meer dan 
in andere en dan met name stedelijke gebieden in Nederland meer geneigd in de kliniek af te 
kicken en daarna weer terug te gaan naar hun eigen netwerk als ze dat nog hebben: families 
waarmee nog goede communicatie bestaat. Wat uiteraard een positief gegeven kan zijn. Een 
Buitenveldertgroep speelt dan slechts een tijdelijke of geen rol. Overigens ziet ook niet 
iedereen dat lotgenotencontact in de vorm van een volkomen gelijkwaardige herstelwerkgroep 
zonder buitenstaanders zoals professionele hulpverleners of familieleden/vrienden écht een 
geheel eigen toegevoegde waarde heeft náást de professionele hulpverlening en een sociaal 
netwerk van familie en/of vrienden, die geheel hun eigen rol en waarde hebben. Een 
herstelwerkgroep heeft de waarde van een patiëntenvereniging: iedereen aan tafel heeft te 
kampen (gehad) met een verslaving en heeft ervaring met de crisis/crises die deze ziekte 
oplevert, het trauma, maar ook met de behandeling, het herstel en vragen over hoe verder te 
leven met deze ervaringen en blijvende gevoeligheid. De specifieke waarde van onze 
herstelwerkgroepen kan in wezen alleen maar door lotgenoten zelf ervaren worden. 
Het doel in Heerenveen blijft het geven van voorlichtingen over zelfhelp op MC (Medium 
Care) en IC (Intensive Care), KD (Kort Durend) en ML (Midden Lang). Dat kan daar op één 
uur op één dag van de week, dus er moet dan wel een vrijwilliger van de groep Leeuwarden 
zijn die op dat moment beschikbaar is. De opkomst bij die voorlichtingen is mede afhankelijk 
van de mate waarin hulpverleners de cliënten stimuleren deze te bezoeken. Een duidelijke 
actieve stimulans gericht op (ex)cliënten om een zelfsturende zelfhelpgroep te gaan bezoeken 
vanuit VNN is belangrijk in het kader van herstel ondersteunende zorg en terugvalpreventie. 
Er worden wel nazorg- en herstelgroepen door hulpverleners georganiseerd maar een groep 
geleid door een professional is en blijft écht wezenlijk anders dan een puur door lotgenoten 
zelfgeorganiseerde groep – dat is pas écht eigen kracht. Het is dus ook geen ‘bedreiging’ voor 
hulpverlening en nazorggroepen, want die zijn echt anders. We zijn op geen enkele manier 
hulpverleners of verkapte therapeuten en pretenderen dat ook niet te zijn; we zijn lotgenoten 
die lotgenotengroepen organiseren. We zijn daarnaast heel erg vóór reguliere behandeling als 
dat is wat onze bezoekers nodig hebben, en we stimuleren ook de gang naar de hulpverlening. 
Maar daarvoor, daarnaast of daarna kan volkomen gelijkwaardig contact met lotgenoten zo 
enorm behulpzaam zijn, zodat de bezoekers zélf actief op zoek gaan en blijven naar hun eigen 
weg in herstel, op zoek naar wat goed is voor ze, zonder dat een hulpverlener dat zegt en/of 
aanstuurt. Vertrouwen in zelfsturende eigen initiatieven van (ex)cliënten is erg belangrijk 
want dat bevordert herstel, empowerment en eigen kracht en eigen regie in de praktijk. Maar 
gedragsverandering en cultuurverandering kosten heel veel tijd, zowel in het individuele leven 
bij organisaties zoals de verslavingszorg en GGZ. Lotgenoten weten zelf heel goed uit eigen 
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ervaring hoeveel moeite en tijd het kan kosten om verslavingsgedrag in gezond gedrag om te 
zetten. Bij de hulpverleners speelt daarbij het behandelprotocol, de grote caseload, de lange 
wachtlijsten. Dat heef meestal tot gevolg dat zelfhelp er na een tijde weer bij inschiet en 
steeds opnieuw onder de aandacht gebracht moet worden. Maar de bezoekers die naar de 
Buitenveldertgroepen in Friesland komen hebben heel veel aan deze groep, dus het blijft van 
belang dat wij als vrijwilligers pogingen blijven doen om zelfhelp in beeld te houden bij 
zowel hulpverleners als (ex)cliënten maar ook bij mensen die (nog) in hun eentje worstelen 
met een verslaving. En als er maar één mens in herstel blijft en stabiel blijft door bezoeken 
aan de groep is dat héél veel waard in vele opzichten. Het moet echter voor onze vrijwilligers 
en hun herstel óók goed blijven; want de basis van herstel is een goede zelfzorg. 
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Hoogeveen 
 
Eind 2018 meldde één van de twee vrijwilligers van de Buitenveldertgroep in Hoogeveen ons 
het volgende: “Ik ben momenteel heel druk met mijn studie Social Work aan Hogeschool 
Windesheim in Zwolle en kamp met een hoge werkdruk in mijn huidige functie, waardoor ik 
in deze periode aan veel andere dingen niet toe kom, maar ik blijf actief als vrijwilliger van de 
Buitenveldertgroep Hoogeveen in de rollen van gespreksleider en contactpersoon samen met 
A. Wanneer ik een enkele keer niet kan komen neemt A. gelukkig de rol van gespreksleider 
op zich. Hij is nu al acht jaar mijn rechterhand als medevrijwilliger in de groep dus heeft veel 
ervaring.” Eind 2019 meldde dezelfde vrijwilliger een voor hem zeer heugelijk feit: “Ik ben 
afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim en ben gestart met een nieuwe baan, onder andere 
in een jongerenproject. Vanuit mijn werk is het logisch aan te sluiten bij de herstelgroep daar. 
Alles bij elkaar lukt het mij niet meer om ook nog de Buitenveldertgroep Hoogeveen te 
draaien en heb ik besloten daarmee te stoppen. Het is ook beter als de groep wordt gedraaid 
door iemand die dichter bij de deelnemers woont en zelf geheel gelijkwaardig lotgenoot is, 
zonder daarnaast ook als professioneel hulpverlener actief te zijn. Ik kan nu ook bezoekers 
van de groep in een hele andere setting en rol tegenkomen als cliënt en dat is zowel voor hen 
als voor mij verwarrend. Ik heb de Buitenveldertgroep Hoogeveen al die jaren altijd met veel 
plezier gedraaid en zal het in het begin zeker gaan missen. Ook jullie steun en ondersteuning 
heb ik altijd zeer gewaardeerd. Ik heb inmiddels met Barber Smit (Projectleider Optimaal 
Leven, Cosis, GGZ Drenthe, VNN, gemeente, zorgverzekeraar e.a.) een gesprek gehad om te 
zeggen dat het goed zou zijn als we naast A een tweede vrijwilliger zouden kunnen vinden. 
Hij is nu al acht jaar mijn rechterhand, een rots in de branding in de groep en je kunt steevast 
elke week op hem rekenen. Maar zoals we weten is het in principe fijner en beter wanneer je 
met twee vrijwilligers zo’n groep gaande kunt houden. Net zoals bij andere herstelgroepen 
zoals WRAP en WMEE gebruikelijk en vaak zelfs regel is. Bovendien gaat het in een 
Buitenveldertgroep in principe niet alleen om de rol van gespreksleider, maar ook van 
contactpersoon van de groep naar mensen die informatie willen hebben, voorlichter over de 
werkwijze van het groepsgesprek bij cliënten, het onderhouden van contacten met 
verslavingszorg, GGZ, sociale wijkteams door hen regelmatig informeren over de werkwijze 
van de groep en dan ook nog het contact met de landelijke stichting zelfhelp ter bevordering 
van de Buitenveldertgroepen. Barber heeft er inmiddels intern over gesproken en vraagt of we 
een vacature voor de tweede vrijwilliger willen opstellen. Ik weet niet of jullie dat al eerder 
bij de hand hebben gehad maar op zich vind ik het prima om vacature op te stellen. Ik maakte 
onderstaande tekst en verneem graag of jullie je daarin kunnen vinden: 
“Gezocht: Lotgenoot/gespreksleider. De Buitenveldertgroep Hoogeveen zoekt een lotgenoot 
en gespreksleider die iedere maandagavond vanaf 19.30 uur deze groep in Hoogeveen samen 
met een andere vrijwilliger wil leiden. De Buitenveldertgroep Hoogeveen is een zelfhelpgroep 
die bestaat uit lotgenoten die last hebben van een dwangmatige manier van leven en zich 
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hiervan willen losmaken. Vaak gaat het om mensen die problemen hebben met gebruik van 
drank, drugs, medicijnen en/of andere middelen. Maar evenzogoed kunnen gokken, eten of 
andere handelingen of levenswijzen leiden tot vergelijkbare vormen van onvrij gedrag. 
De spelregels zijn: 
Iedere bijeenkomst wordt er een onderwerp gekozen waarover wordt gepraat. 
Tijdens de bijeenkomst krijgt iedereen de gelegenheid iets te zeggen over het onderwerp. 
Er wordt gepraat over jezelf, vanuit jezelf. 
We onderbreken elkaar niet. 
We gaan niet in discussie. 
We hebben geen kritiek op elkaar. 
We kennen elkaar alleen bij de voornaam. 
Wat wordt verteld tijdens de bijeenkomst blijft binnen de groep. 
Deelname is vrijblijvend en gratis. 
Voel jij je stabiel genoeg om ervoor te zorgen dat bovenstaande spelregels gedurende de 
bijeenkomst zo goed mogelijk worden nageleefd? Dan ben jij degene die we zoeken! 
Voor de onkosten is een vergoeding beschikbaar. Interesse? Neem contact met ons op!” 
Eind 2019 liet de vrijwilliger na ons akkoord ons weten: Ik zal de vacature mailen aan Barber 
met deze begeleidende tekst: “Hoi Barber, Op 23 december 2019 draai ik voor de laatste keer 
de Buitenveldertgroep in Hoogeveen. Binnen de Stichting Zelfhelp Nederland is er geen 
standaardvacature voor gespreksleiders maar ik heb op basis van de landelijke folder van de 
Buitenveldertgroepen een vacature opgesteld die voor jou wel bruikbaar is. A is al acht jaar 
mijn rechterhand en heeft aangegeven de groep voorlopig wel alleen te willen blijven draaien 
als gespreksleider, maar het is bij herstelgroepen meestal fijner die met twee vrijwilligers te 
begeleiden, zodat ze onderling kunnen sparren, evalueren en taken verdelen. Verder kun je 
voor vragen en/of ondersteuning D van Stichting Zelfhelp Nederland benaderen, hij staat in 
de CC. Het ligt ook voor de hand om advies te vragen aan P, hij was immers ooit de initiator 
van deze Buitenveldertgroep en zit maar een paar deuren bij jou vandaan. De vacature en de 
tekst van de landelijke folder vind je in de bijlagen.”  
Tot slot berichtte deze vrijwilliger die een nieuwe levensfase in is gegaan ons: “Ik hoop dat er 
een goede gedreven vrijwilliger zich meldt. Iemand die veel contacten heeft onder potentiële 
deelnemers en A met plezier terzijde staat. Al die "Buitenveldertjaren" zijn voor mij een hele 
waardevolle ervaring waar ik veel van heb geleerd en waar ik ook in mijn huidige werk, dat ik 
met heel veel plezier doe, dagelijks gebruik van maak. Het ga jullie goed en tot horens of tot 
ziens.”  
Waarop wij reageerden: “Wij hopen ook van harte dat zich een vrijwilliger meldt zodat A. het 
samen met iemand kan doen - dat is toch over het algemeen toch prettiger. Misschien dient 
zich wel een nieuwe bezoeker van de groep aan die het kan en wil - dat is eigenlijk zoals het 
meestal gaat; daarom houden we ook altijd onze ogen op in de groep om te kijken of er 
iemand is die erdoor kan groeien een rol als gespreksleider/voorlichter/contactpersoon te gaan 
spelen. Ik heb mensen zich al zo vaak enorm zien ontwikkelen door een taak als vrijwilliger in 
of buiten de groep op zich te nemen - mezelf incluis.  
Fijn te lezen dat al die "Buitenveldertjaren" heel waardevol voor je waren en je nu daarvan 
dagelijks gebruik kunt maken in je werk. Wij willen van onze kant jou bedanken voor je 
jarenlange zeer waardevolle inzet in en rondom de Buitenveldertgroep Hoogeveen en tijdens 
de vergaderingen van alle groepen in Amsterdam. 
Het ga jou ook goed en wie weet spreken/zien we elkaar nog eens.” 
 
In 2019 kwamen er positieve geluiden van de vrijwilligers van de groep Hoogeveen. Met als 
bijzonderheid dus dat één van de twee, zelf al jaren medewerker in de zorg, zijn opleiding tot 
professioneel ervaringsdeskundige in de zorg heeft afgerond en nu vanuit die rol aan het werk 
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is. Dat heeft dus helaas voor de Buitenveldertgroep Hoogeveen tot gevolg gehad dat hij eind 
2019 heeft besloten niet langer als contactpersoon en gespreksleider van de groep Hoogeveen 
te kunnen functioneren wegens gebrek aan tijd voor dit vrijwilligerswerk en omdat zijn rol als 
gelijkwaardig lotgenoot in het geding is door zijn werk, zeker wanneer hij mensen die ook 
bezoeker van de groep zijn of kunnen worden, daarnaast ook als professioneel hulpverlener 
bij zou gaan staan. Dat zijn echt totaal verschillende rollen waarvan hij vindt dat die niet goed 
zijn te combineren. Het is natuurlijk altijd weer erg fijn als we bezoekers van een groep zich 
zodanig zien ontwikkelen dat zij stappen in hun leven gaan zetten waardoor ze afscheid willen 
of moeten nemen van het vrijwilligerswerk voor de Buitenveldertgroep dat ze vaak vele jaren 
met enthousiasme en verve hebben gedaan, net zoals in dit geval. Maar voor de groep en voor 
ons als organisatie is het vaak wel erg jammer. De overgebleven vrijwilliger beschrijft het zo: 
“Het is jammer dat G. gestopt is na al die jaren. Hij was een fijne collega om de groep mee te 
draaien. Ik kon altijd van hem op aan. Dat er nog geen nieuwe vrijwilliger is gevonden vind ik 
niet zo vreemd. Er zijn maar weinig mensen die bij VNN cliënt zijn en die daar nu al geschikt 
voor zijn. Het zijn nog vrij recente gebruikers. En ook nog weinig betrouwbaar qua draaien 
van een groep: er is kans op niet op komen dagen, ziek melden etc. Maar ik zelf ben er elke 
week trouw en we gaan gewoon door met de Buitenveldertgroep Hoogeveen.” Want, zoals de 
vrijwilligers eerder al meldden bij een landelijk overleg van alle Buitenveldertgroepen: “Wij 
komen elke week naar de groep maar voor sommige bezoekers blijkt de wekelijkse gang naar 
het groepsgesprek soms moeilijk te zijn. We weten dat zo’n proces bij veel mensen onderdeel 
uitmaakt van het herstel. Na vaak vele jaren die zwaar overschaduwd waren of nog zijn door 
een zeer slecht zelfbeeld en ervaringen vol verlies, zelfdestructie en daarbij horende wanhoop 
en negatieve gevolgen, valt het niet altijd voor iedereen mee vanaf het eerste bezoek aan de 
groep deze nieuwe constructieve gewoonte met positieve gevolgen voor het eigen zelfbeeld 
en de eigen ontwikkeling te (blijven) koesteren, en genoeg moed te verzamelen om wekelijks 
te komen spreken over de kwetsbaarheden, worstelingen, valkuilen, maar ook kracht en groei 
in een nieuwe manier van leven. Maar we realiseren ons wél bij elk bezoek van iemand aan de 
Buitenveldertgroep Hoogeveen dat niemand kan bepalen wat de onschatbare ‘waarde’ is van 
élk uniek individu, van ieder mens. Wat is één mens ‘waard’? Wie kan en zal dat zeggen? Elk 
mens is uniek en van geheel eigen en onschatbare waarde. Eén groepsgesprek met een paar 
unieke individuen die zichzelf daardoor gezien en gehoord voelen en weten, en weer de moed 
oppakken verder te gaan met hun herstel, is in vele opzichten van onschatbare waarde. Voor 
de samenleving als geheel, voor ons als groep, maar vooral ook voor het individu zelf, zoals 
ook blijkt uit hoe bezoekers zelf hun ervaringen met bezoeken aan de groepen verwoorden. 
Hier enkele voorbeelden: 
 “Ik heb in deze groep geleerd dat ik niet alleen sta met problematiek die voor de buitenwereld 
vaak een raadsel is.” “Een voordeel vind ik dat er altijd een ongedwongen en veilige sfeer is.” 
“Als het in het dagelijks leven moeilijk is vind ik in de groep rust en antwoorden om door te 
gaan.” “In de Buitenveldertgroep is er altijd een goed groepsgesprek omdat iedereen zich 
rustig uitspreekt en goed naar elkaar luistert.”  
“Ik ervaar het groepsgesprek als een bezinningsmoment en tegelijkertijd als een soort ‘uitje’.” 
“Ik sta dankzij de groep gelukkig niet meer alleen en voel mij geaccepteerd zoals ik ben.” 
“Het feit dat ik echt gehoord word en we raakvlakken en overeenkomsten met elkaar hebben 
maakt dat ik me veilig voel.”  
“Door mijn mede groepsleden voel ik mij gesteund in het nuchter blijven en ze helpen mij 
door moeilijke tijden heen.” “Ik leer van iedereen iets en ben emotioneel weer een heel klein 
stukje gegroeid. Daardoor heb ik meer zelfvertrouwen” “Het idee dat er altijd iemand is als ik 
het even alleen niet meer trek – alleen dat gevoel al is 100% puur en liefde; dat is de groep 
voor mij.” “De groep wordt bezocht door mensen van allerlei leeftijden en maatschappelijke 
situaties en afkomst en de gesprekken helpen mij om aan mijn herstel te werken door me te 
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uiten en écht goed naar anderen te luisteren.” “Het voelen van herkenning en verbondenheid 
geeft kracht om door te zetten: Ik ben niet alleen!” “De reden waarom ik zoveel baat heb bij 
onze bijeenkomsten is hoofdzakelijk wederzijds begrip en respect dat ik vind in de groep. Het 
inlevingsvermogen in moeilijke situaties en het herkennen en delen daarvan.” “Doordat ik 
open en eerlijk mijn ervaringen kan delen, herkenning vind in situaties van anderen en leer 
van hun aanpak, ervaar ik steun en krijg energie en inzichten waar ik weer verder mee kan.” 
“Je kunt rustig en in je eigen tempo je verhaal vertellen zonder dat iemand je in de rede valt of 
met je in discussie wil gaan. Je krijgt geen ongevraagde adviezen van deze lotgenoten.” 
“Nieuwe deelnemers zou ik aanraden om minimaal drie avonden deze groep te bezoeken om 
zo een goed beeld te krijgen van deze Buitenveldertgroep en dan te overdenken of deze groep 
iets voor je kan betekenen.” Gelijkwaardig lotgenotencontact is dus een belangrijke bijdrage 
aan (verder) herstel en stabilisatie en het is voor velen een al vele jaren werkende methode om 
regelmatig wat aan ‘onderhoud’ c.q. terugvalpreventie en aan verdere ontwikkeling te doen. 
Het best geven ook in 2019 de verwoordingen van de bezoekers van de Buitenveldertgroep in 
Hoogeveen zelf weer wat deze herstelwerkgroep voor hen betekent. Het was mooi om te zien 
dat verschillende deelnemers ook in 2019 er in zijn geslaagd hun zelfvertrouwen te vergroten 
en op eigen kracht meer te gaan geloven in hun eigen kracht. Bij sommigen gaat dit met hele 
kleine stapjes, anderen gaan wat sneller.  
We citeren hier wat uit de persoonlijke weergaven van de ervaringen van deelnemers aan de 
groepsgesprekken: “Voor mij is de Buitenveldertgroep een steunpunt. Ik kan en mag daar 
mezelf zijn en ben dat ook; ik voel me er zo geborgen dat er niets is wat ik niet zou durven 
zeggen. Je kunt er je ei kwijt want je neemt globaal de afgelopen week door waarbij je vrij 
bent om daar uitgebreid over te zijn of niet; niets is goed of fout. Dit laatste geldt ook voor de 
onderwerpen zelf. Geen verhaal is goed of fout; het is je eigen persoonlijke verhaal en dat 
vind ik erg fijn. Het feit dat ik echt gehoord word, dat je raakvlakken en overeenkomsten met 
elkaar hebt, maakt dat ik me veilig voel. En dan het luisteren naar de ander…… Het geduld 
opbrengen en de concentratie die het van mij vergt kost me elke bijeenkomst energie, maar 
daarentegen leer je veel. Van elkaar maar ook over jezelf. Door het onderwerp tot je te nemen 
ga je weer graven in het verleden of heden, hangt van het onderwerp af, en daardoor leer je 
jezelf beter kennen.” “Ik ben een man van 52 jaar en al vanaf mijn 18e verslaafd aan wiet. Na 
een succesvol afkicktraject in 2014 hoorde ik na verloop van tijd van de Buitenveldertgroep. 
Wat mij op de website al aansprak waren de duidelijke regels voor de groepsbijeenkomst, al 
was het wel even wennen aan die regels. Met name bij het “Onderwerp” gedeelte. Altijd klaar 
voor een reactie, was het best wel een uitdaging voor mij om tijdens het woord van een ander 
niet te reageren en alleen te luisteren. Dat heb ik ondertussen aardig onder de knie gekregen. 
Waar ik woon is geen zelfhulpgroep en mijn eerste reden om naar een groep in een andere 
plaats te gaan is om ervaring op te doen voor het oprichten en eventueel leiden van zo’n 
zelfhulpgroep in mijn eigen woonplaats. Inmiddels kom ik, mede door een behoorlijke 
terugval in mijn verslaving, niet alleen meer om ervaring op te doen maar ook om mijn eigen 
problemen bij de groep op tafel te kunnen leggen. Ik vind het vaak nog heel moeilijk om 
eerlijk tegen mij zelf te zijn. Door de ervaringen en verhalen uit de groep voel ik me wel 
geïnspireerd om die eerlijkheid op te zoeken en te hanteren. Niet alleen de vervelende zaken 
komen aan bod maar ook mooie of leuke verhalen wat maakt dat we ook nog eens regelmatig 
plezier met elkaar kunnen hebben.” 
“Ik ben na behandeling bij het Fact, op hun advies, bij de Buitenveldert terecht gekomen. Ik 
zit met een chronische alcohol- en weed-verslaving omdat ik de hedendaagse realiteit niet aan 
kan. Ik gebruik niet veel maar er hoeft maar iets te gebeuren of mijn alcoholgebruik schiet de 
lucht in. Als dat gebeurt, waar ik me erg voor schaam, heb ik ook een probleem erbij. Dan 
wordt mijn probleem in een onderwerp gegoten waarover iedereen het zijne/hare van zegt. 
(natuurlijk word ik niet op mijn wenken bediend maar we hebben ook een rondje waarin 
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iedereen iets over zijn/haar week vertelt en ook daar leer ik veel van). Ik leer dan van iedereen 
iets en ben emotioneel weer een heel klein stukje gegroeid. Toen ik twee jaar terug bij de 
groep begon was ik een angstig vogeltje. Een eigen mening had ik eigenlijk niet omdat ik het 
iedereen naar de zin wou maken. Nu ben ik nog wel angstig voordat de groep begint (ik heb 
een sociale fobie en moet er altijd erg aan wennen als er nieuwe mensen bij komen) maar ik 
verheug me er ook op. Je leert elkaar echt kennen en wat in de groep besproken wordt blijft 
daar ook en met de keer dat ik ga voelt het vertrouwder. Het levert me meer zelfvertrouwen 
op, ik heb geleerd een eigen mening te hebben en mijn terugvallen zijn stukken minder 
geworden. Al met al ben ik dankbaar dat de groep er is en dat ik er voor de groep mag zijn.” 
“Ik kwam ongeveer 8 jaar geleden bij de Buitenveldertgroep in Hoogeveen. Tot op heden ga 
ik nog steeds elke week naar de groep. Ook ben ik tot op heden nog steeds clean. Ik heb in 
deze groep geleerd dat ik niet alleen sta met mijn problematiek die voor de buitenwereld vaak 
een raadsel is. Door mijn mede groepsleden voel ik mij gesteund in het nuchter blijven en ze 
helpen mij door moeilijke tijden heen. Mijn leven heeft weer zin en ik krijg het weer aardig 
op de rit. Toch zal ik naar de groep blijven gaan omdat dit mij scherp houd en mij behoed 
voor een terugval. Als het in het dagelijks leven moeilijk is vind ik in de groep de rust en 
antwoorden om door te gaan. Een voordeel vind ik dat er altijd een ongedwongen sfeer is in 
tegenstelling tot bij de hulpverlening zoals VNN en GGZ. Er zit minder druk achter omdat het 
niet onder een behandeling valt. Ik krijg hier de tijd om mij te ontwikkelen. Ook spreken de 
persoonlijke ervaringen van lotgenoten mij meer aan. Ik sta dankzij de groep gelukkig niet 
meer alleen en voel mij geaccepteerd zoals ik ben.” 
Tot zover de bijdrage van de diverse deelnemers aan de Buitenveldertgroep Hoogeveen. 
 
Er lijken ook bij de groep in Hoogeveen, net als bij andere Buitenveldertgroepen een soort 
natuurlijke golven in aantallen bezoekers te zijn. Zonder dat valt te achterhalen waarom aantal 
bezoekers en instroom soms zo variëren. Mensen met verslavingsproblematiek zijn genoeg, 
ook in Hoogeveen en omstreken. En VNN doet veel vanuit de professionals in het kader van 
herstelgerichte zorg en het mobiliseren van eigen kracht van cliënten, die daardoor van de 
hulpverleners herstelgroepen ‘moeten’ vormen waardoor ze al in aanraking komen met het 
begrip herstel dat zelfhelp ook zo hoog in het vaandel heeft staan. Met als groot verschil dat 
wij als Buitenveldertgroep geheel zelfgeorganiseerd zijn en met alléén lotgenotencontact 
werken, wat volkomen gelijkwaardigheid en wederkerigheid met zich mee brengt – aspecten 
die erg belangrijk zijn voor herstel van een verslaving. Er is in Hoogeveen bijvoorbeeld ook 
een klankbordgroep voor en door cliënten, maar ook die is, net als de herstelgroepen bínnen 
professionele organisaties aangestuurd vanuit de professionals. Daardoor vragen wij ons soms 
wel af of het dan echt werkelijk eigen regie en eigen kracht is. We begrijpen het echter wel 
vanuit het perspectief van de hulpverleners en de toestand, conditie en kwetsbaarheid van een 
deel van de cliënten. Regelmatig is een hulpverlener al heel blij als hij een cliënt zover krijgt 
dat deze één keer per week een bepaalde activiteit bezoekt. Sommige cliënten krijgen zelfs dat 
gewoon niet voor elkaar. Er zijn steeds meer initiatieven vanuit de hulpverlening zelf, maar 
tijdens voorlichting aan cliënten en medewerkers ontstaat er altijd weer groot enthousiasme 
over ons initiatief door het unieke karakter en de werkzaamheid ervan. Maar we moeten 
onszelf bekend BLIJVEN maken want de behandelprogramma’s zitten vol en daardoor wordt 
zelfhelp wel eens vergeten doordat het geen ‘onderdeel uitmaakt van het protocol’. Er lijkt 
soms ook een soort monopolie op “eigen kracht” bij de hulpverleners te liggen. Dat vinden we 
toch wel interessant, want het zou in onze ogen het primaat van de cliënten zelf moeten zijn: 
het gaat namelijk over eigen kracht en eigen regie. Dat is ook letterlijk de basis van wat wij 
als Buitenveldertgroep doen en hoe we het doen. In vrijwel elk groepsgesprek komt dat thema 
ook aan bod: “De verslavingsgevoeligheid zit in mij. En dat is tegelijkertijd een pijnlijke én 
behulpzame constatering. Het ontneemt je natuurlijk de mogelijkheid de verantwoordelijkheid 
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buiten jezelf te leggen (bij de verslavende middelen of aanbieders daarvan, bij je jeugd, je 
aanleg, psychische en sociale omstandigheden, of bij ‘de maatschappij’ - hoezeer al die zaken 
ook wel degelijk een rol spelen in het hele verhaal). Maar tegelijkertijd gééft het je meteen 
vele mogelijkheden te gaan leven vanuit dat besef van je eigen gevoeligheid, je grenzen én je 
wensen, je eigen valkuilen en worstelingen én je eigen kracht en regie. 
Het traject naar een ingang om een voorlichting of presentatie te geven is soms wel eens erg 
moeizaam door drukke agenda’s aan beide zijden, en andere organisatorische factoren. Zoals 
een voorlichting gegeven aan een sociaal wijkteam. Hoogeveen is ingedeeld in 6 wijken met 2 
gebiedsregisseurs die elk 3 wijken onder hun hoede hebben. We hebben ze beiden benaderd 
of we de sociale wijkteams wat informatie kunnen geven door middel van een praatje en 
flyers en folders over zelfhelp in de Buitenveldertgroep Hoogeveen. Het kost veel tijd en 
energie om tot een afspraak daarover te komen. Het lukte pas na zes maanden een praatje van 
20 minuten te houden voor enkele teams. Bij dit initiatief komen we dus blijkbaar terecht in 
een bureaucratische molen die langzaam draait en het lastig maakt een team bij elkaar te 
krijgen via vele elektronische agenda’s tot een concrete afspraak te komen. Maar we vinden 
sociale wijkteams heel erg belangrijk omdat zij bij de mensen thuis komen, ook de mensen 
die in verslaving zitten, herstel, eenzaamheid, isolement, en zelfs bij zorgmijders: zij zijn 
allemaal van harte welkom in de Buitenveldertgroep. De mensen van het sociaal wijkteam 
waren na ons praatje erg enthousiast over onze groep en werkwijze. Ze zullen hun cliënten 
waarvan zij denken dat die wat aan de groep kunnen hebben naar ons verwijzen. Hopelijk 
komen er langs deze weg dus ook mensen naar onze groep. We beseffen ons echter ook goed 
dat de meeste mensen met een verslaving per definitie geneigd zijn te vermijden, ook al zijn 
ze enthousiast over zoiets als zelfhelp. Niet alleen om dat vermijding inherent is aan 
verslaving maar ook omdat het eng is, je moet er (veel) moeite voor doen, motivatie hebben 
en houden, lastige en pijnlijke gevoelens onder ogen moet durven, kunnen en willen zien, 
bereid en in staat zijn om vaak je hele levenswijze te gaan veranderen, om te gaan groeien. 
Dus ook als de professionals én de cliënten in eerste instantie positief zijn over zelfhelp is het 
altijd nog maar de vraag hoe dat wordt omgezet in concrete en blijvende actie. Herhaaldelijk 
de zelfhelp voor het voetlicht brengen blijkt vaak wel erg belangrijk. Daarnaast zijn er ook 
natuurlijk ook de mensen die de Buitenveldertgroep een tijd bezoeken en vervolgens, als ze 
voldoende in herstel zijn geraakt zich verder ontwikkelen en andere dingen gaan doen. Dat is 
gezonde uitstroom. Soms ook speelt er bepaalde perioden een specifieke groepsdynamiek een 
rol: sommige bezoekers zijn dan nog niet zo ver in herstel dat ze er tegen kunnen dat er 
iemand komt waar zij persoonlijk moeite mee hebben of dat iemand dingen zegt waar ze het 
niet mee eens zijn en/of last van zeggen te hebben. Daardoor komen sommigen dan niet meer 
terwijl nou juist dát proces onderdeel uitmaakt van herstel: des te meer je nog van de rel raakt 
van wat anderen zeggen of doen, des te meer is het hard nodig verder te werken aan je herstel. 
Des te minder je jezelf laat leiden door van alles buiten jezelf en meer stabiel bent in jezelf, 
des te beter gaat het met je herstel. Dan maakt het ook minder uit wie er wel of niet komen 
naar de groep, want je gaat echt helemaal uit en voor jezelf naar de groep. Daardoor ontstaat 
er dan ook minder wrevel zoals die soms tijdelijk kan bestaan. Dat proberen we als 
vrijwilligers ook steeds duidelijk te maken aan onze bezoekers. Maar die ontwikkeling is 
natuurlijk ook weer een heel proces op zichzelf. Net zoals het slechten van de drempel de 
groep te bezoeken uit angst dat ‘iemand in de omgeving’ er achter komt dat je deze groep 
bezoekt. Iets wat vaak nog een extra grote rol speelt als je nog erg onzeker bent, een slecht 
zelfbeeld hebt en dat probeert te verbergen. De complexe groepsdynamiek zorgt ook wel voor 
wat golfbewegingen in de aantallen bezoekers. Het hoort er allemaal bij, zo leert de 
jarenlange ervaring van vele groepen.  
Het herstelproces wordt heel mooi weergegeven op de poster van de Buitenveldertgroep in 
Hoogeveen, ontworpen door één van de vrijwilligers: twee handen die vastgebonden zijn door 
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een touw maar deze verstrengeling verbreken. Symbool voor de worsteling met en bevrijding 
van de gevangenschap van een verslaving. 
Al met al was de Buitenveldertgroep Hoogeveen in 2019 net zo stabiel als in 2018.   
De drempel voor cliënten de groepsgesprekken te gaan bezoeken houden we steeds zo laag als 
maar mogelijk is: er is geen aanmelding of afmelding nodig, geen intake, geen wachtlijst, 
geen bijdrage vereist, en ook geen plicht om te praten: als je alleen wilt luisteren mag dat. 
Toch blijkt voor veel cliënten in eerste instantie de drempel altijd weer hoog door de 
kwetsbaarheid verslaving zelf en de achterliggende en/of daaruit voortkomende onzekerheid. 
Het zelfbeeld voor, door en zeker na een verslavingsperiode is vaak zwaar beschadigd. Maar 
ook speelt wat wij ‘verslavingsgedrag’ noemen een grote rol: de enorme angst om écht ‘naar 
buiten’ te treden, angst om in direct contact met anderen te uiten, angst voor zelfstigma, en 
stigma. En een grote hoeveelheid ‘redenen’ waarom dat uiten vooral niét te doen, waarom het 
‘beter’ zou zijn om niet naar zo’n groep te gaan en je daar te uiten, te luisteren naar anderen, 
pijnlijke, vervelende, lastige, moeilijke gevoelens te bespreken. Mensen willen oprecht van 
alles maar kunnen het soms nog niet opbrengen, durven niet, komen er niet toe, of doen het 
domweg niet. Jezelf en anderen van alles beloven is makkelijk, maar het concreet dóen is een 
heel ander verhaal. Er komt, zoals helaas aangeleerd in de verslavingsperiode (en vaak ook al 
daarvoor) soms niets van terecht. Daardoor duurt het voor sommige mensen langere tijd dat ze 
naar de groep durven/kunnen komen. 
Bovendien speelt er soms ook wel wat aan de kant van de hulpverleners: zij zijn echt oprecht 
enthousiast en zien de voordelen voor de cliënten maar het lukt niet die ook werkelijk zover te 
krijgen. Of ze zijn door een flink aantal casussen, rapporten, overleggen en vergaderingen en 
acute hulpverleningssituaties de zelfhelp, die ook geen deel uitmaakt van het vaste protocol, 
vergeten. Gelukkig hebben we geleerd ook met dit fenomeen om te gaan. Bovendien beseffen 
we dat de mate van ‘succes’ niet lineair verbonden is met kwantiteit maar met kwaliteit. We 
zijn tevreden als een aantal mensen goed gemotiveerd en met goed gevolg de groep bezoeken 
terwijl ze daarvoor jarenlang muurvast in de verslaving hebben gezeten en hiermee zichzelf 
en hun omgeving veel schade hebben berokkend, vaak met ook maatschappelijke schade en 
kosten tot gevolg. Het gaat er echt om wat er kwalitatief gebeurt in de groepsgesprekken. Dat 
is van grote waarde voor de aanwezigen en dus ook voor hun omgeving. Voor de deelnemers 
die wekelijks komen is de Buitenveldertgroep enorm belangrijk.  
Voorafgaande aan het groepsgesprek doen we in de groep in Hoogeveen altijd een rondje 
“Hoe gaat het nu met je, en hoe ging het afgelopen week?” Dat blijkt erg waardevol voor de 
bezoekers en er is ook genoeg ruimte voor als de groep niet te groot is en de aanwezigen door 
de toepassing van de gespreksregels bij de groepsgesprekken eerder hebben geleerd rustig en 
respectvol naar elkaar te luisteren. Door de gespreksregels raken mensen eraan gewend écht 
naar elkaar te luisteren én zelf zich zo rustig en helder mogelijk te uiten. Sommige deelnemers 
vertellen in dat rondje voorafgaand aan het groepsgesprek aan de hand van een ingebracht 
thema soms meer dan in de ‘officiële gespreksronde’ daarna. Tegelijkertijd hechten we sterk 
aan de structuur van die gespreksregels omdat ze zo goed werken. Dus doen we ook áltijd een 
groepsgesprek zoals beschreven in de gespreksregels van de Buitenveldertgroepen.  
Humor blijkt ook elke keer weer een element dat belangrijk is voor herstel en voor de sfeer in 
de groep omdat onderwerpen die aan de orde komen soms erg heftig of zwaar kunnen zijn. 
Humor als een lichtvoetige tegenpool blijkt dan elke keer weer belangrijk. We hebben als 
lotgenoten ervaringen met verslaving en de pijnlijke gevolgen en ellende daarvan, daardoor is 
er ook ruimte voor humor op een oprechte manier, maar zónder pijn ‘weg te lachen’. Daarbij 
is het vooral voor buitenstaanders erg belangrijk te beseffen dat wanneer iemand die zelf niet 
geworsteld heeft met een verslaving grappen daarover maakt een fundamenteel ander effect 
heeft door zijn/haar ‘humor’ dan wanneer iemand dat doet die er zelf doorheen is gegaan en 
het lijden persoonlijk aan den lijve, het hart en het hoofd ervaren heeft. Over het algemeen zal 
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een lotgenoot ook eerder en meestal beter aanvoelen of en wanneer humor in het gesprek 
gepast is en wanneer ongepast, kwetsend, badinerend, vermijdend.  
Omdat niet iedereen altijd ter plekke een onderwerp voor het groepsgesprek kan bedenken 
en/of daarbij in herhaling treedt hebben we op een gegeven gevraagd aan alle deelnemers of 
ze gedurende de komende week allemaal 5 onderwerpen wilden bedenken. De week erop had 
iedereen inderdaad 5 onderwerpen opgeschreven. Die hebben we op aparte briefjes gezet en 
in een potje gedaan waaruit we kunnen putten als er een keer, ook na rustig overwegen nog 
steeds niemand met een actueel onderwerp komt. Dat werkt prima.  
We zijn tevreden over de locatie. Maar soms denken we wel eens dat het feit dat we niet meer 
bij de GGZ/VZ zitten voor sommige mensen drempelverhogend werkt, terwijl het voor andere 
deelnemers juist drempelverlagend werkt. Inmiddels heeft GGZ door bezuinigingen de locatie 
waar we eerder ooit zaten moeten afstoten. De FACT-teams werken nu vanuit het ziekenhuis. 
Cliënten van die teams krijgen folders over Buitenveldertgroep. Misschien moeten we er toch 
nog eens over nadenken of de toestroom naar de groep voor een deel van onze doelgroep toch 
gemakkelijker is als we op een of andere manier bij de GGZ/VZ zitten. Het kan zeker werken. 
Verschillende Buitenveldertgroepen hebben op verschillende locaties zowel binnen als buiten 
de GGZ/VZ totaal verschillende ervaringen. Het is dus ook een kwestie van wat je zelf als 
vrijwilligers prettig vindt en ervaren hoe het werkt in jouw specifieke regio met een specifieke 
groep in een specifieke GGZ/VZ-instelling. We denken dat er ook wel invloed vanuit gaat dat 
GGZ/VZ ook steeds meer cliëntenparticipatie en herstelgroepen binnen de instelling hebben, 
maar dan begeleid door een ervaringswerker verbonden aan de zorginstelling. We blijven 
altijd benadrukken dat onze groepen echt fundamenteel anders werken doordat ze geheel door 
lotgenoten zelf volkomen vrijwillig zijn georganiseerd en worden bezocht zonder enige vorm 
van wachtlijst, intake, registratie, kosten en tijdelijkheid van deelname waardoor ook mensen 
die geen cliënt in de zorg zijn of niet meer zijn, of dit nooit zijn geweest tóch de zelfhelpgroep 
in Hoogeveen kunnen bezoeken. De Buitenveldertgroep is volkomen gelijkwaardig, zonder 
een ervaringswerker als begeleider. En onze gespreksregels bepalen de methode. Dat maakt 
onze groepen uniek en fundamenteel anders dan herstelgroepen binnen zorginstellingen 
begeleid door ervaringswerkers. Maar het is ook voor ons initiatief een feit dat voor sommige 
cliënten, die al heel moeilijk in beweging zijn te krijgen, het bezoeken van onze groep naast 
een groep/activiteit van de GGZ/VZ al teveel kan zijn. Maar die komen dan soms in een later 
stadium bij ons. We denken dat in sommige van dergelijke gevallen de sociaal wijkteams ook 
een rol kunnen spelen in het wijzen van cliënten op onze aanwezigheid door die steeds weer 
onder de aandacht te brengen. We hebben ook wel bezoekers die met een dermate vorm van 
eigenheid de groep bezoeken dat hun gedrag soms uitwerking kan hebben op de rest van de 
deelnemers en/of de groepsdynamiek. De ene mens is nu eenmaal veel meer uitgesproken dan 
de ander en maakt soms opmerkingen die confronterend kunnen zijn voor een ander. Leren 
omgaan met die verschillen maakt deel uit van het hele herstelproces. Als iemand moedwillig 
een groepsgesprek of de sfeer zit te saboteren is het natuurlijk gauw klaar, maar dat gebeurt 
vrijwel nooit. Het gaat vrijwel altijd over de grote verschillen in eigenheid van de individuele 
deelnemers en dat kan soms lastig zijn voor de groepsdynamiek en voor de gespreksleider. 
Soms blijven mensen tijdelijk weg wegens een andere bezoeker. Maar dat zegt dan soms ook 
weer meer over degene die wegblijft uit de groep om die reden. Die persoon is op dat moment 
nog niet in staat en/of bereid te kunnen omgaan met iemand die zich gedraagt op een manier 
die hij/zij (erg) lastig vindt, terwijl die ander toch echt niét concreet de groep verstoort of de 
gespreksregels overtreedt. Leren omgaan met allerlei mensen van verschillende pluimage met 
verschillende meningen en uitingsvormen is óók een belangrijk onderdeel van ieder algehele 
herstel. Vluchtgedrag is voor sommige bezoekers een diepgewortelde overlevingstactiek. Er 
zit vaak iets achter bij degene die zegt last te hebben van een andere bezoeker, bijvoorbeeld 
omdat die op een bepaalde manier praat. Waarom laat je je wegjagen en door wie? Daarnaast 
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hadden in het verleden bezoekers van de groep ook wel intens contact buiten de groep om. 
Als daar dan relationele zaken gaan spelen en daar gaat iets fout dan zie je soms ook wel dat 
iemand de groep (tijdelijk) niet meer bezoekt. Maar ja, daar hebben wij als vrijwilligers geen 
enkele invloed op en de groep als geheel natuurlijk ook niet: dat zijn individuele keuzes van 
de bezoekers. In principe heeft iedereen die zich aan de gespreksregels houdt recht om de 
groep te bezoeken. Al met al gaat het goed met de groep Hoogeveen. 
Voorbeelden van onderwerpen die in de groepsgesprekken aan de orde komen zijn:  
“Gaat dorst over? Hoe herstel ik (familie-)relaties? Kan ik ooit weer gebruiken of nooit meer? 
Als ik een terugval krijg, wat dan en hoe kan ik het voorkomen? Hoe moet ik leven na een 
opname in een kliniek – wat te doen? Ik kan nog uit mijn evenwicht raken bij een kleinigheid 
– herkennen jullie dat en wat doe je ertegen? Ik schaam me zo voor mijn verslavingsperiode! 
Ik merk dat ik me soms aan van alles ga ergeren als een verholen aanloop naar gebruik. 
Goede zelfzorg ervaar ik vaak nog als egoïsme – bestaat er zoiets als positief egoïsme? 
Ik had een aanvechting en heb er aan toe gegeven, waardoor ik me nu schuldig voel – maar 
dat schuldgevoel helpt me niet verder, wat nu? Ik val soms ineens in een heel diep gat; hebben 
jullie daar ervaring mee? Herinneringen aan en gevoelens over de verslavingsperiode en 
daarvoor spelen soms in me op; hoe gaan jullie daarmee om? Soms vertoon ik ‘oud gedrag’ in 
andere vormen: ik drink dan wel niet meer maar kan mateloos zijn in ander gedrag: te hard te 
lang te veel werken, een zak drop leeg eten – hebben jullie dat ook en hoe ga je daarmee om? 
Ik worstel met re-integratie; hebben jullie daar ervaringen mee? Mijn relatie ontwikkelt zich 
goed nu ik nuchter ben en blijf maar ik merk wel dat mijn partner me soms nog niet 
vertrouwd en dat vind ik lastig – hebben jullie daar ervaring mee? Ik krijg negatieve reacties 
uit mijn omgeving omdat ik gestopt ben met drinken: ze vinden me niet ‘gezellig’ meer en 
vinden het ‘stom en saai’ dat ik niet meer mee drink – dat vind ik soms lastig; hebben jullie 
dat ook? Ik heb last van het sentiment in de maand december; jullie ook en wat doe je ermee 
of ertegen?” 
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Hoorn 
 
Eind 2019 doet de gespreksleider van de Buitenveldertgroep Hoorn verslag van de stand van 
zaken: “Het gaat uitstekend met de groep Hoorn. Bijna iedere vrijdagavond 13 bezoekers. De 
vaste kern van de groep bestaat nu uit 15 mensen. Als ik er een hele enkele keer niet kan zijn, 
zijn er 2 andere bezoekers die de honneurs als gespreksleider kunnen waarnemen.” Eerder dat 
jaar schreef hij: “De anonimiteit, het feit dat alle aanwezigen verslaafd zijn, lotgenoten, en dat 
er niemand aanwezig is die deze ziekte niet heeft maakt het in principe een “eenvoudige” stap 
om op deze wijze te proberen van je verslaving af te komen of onder controle te houden. Er is 
geen intake, registratie en aanmelding of afmelding nodig: iedereen kan zelf bepalen wanneer 
hij of zij komt. Een nieuw lid geeft alleen zijn voornaam. We kiezen iedere avond een nieuw 
onderwerp. Dit onderwerp wordt door de aanwezigen zelf naar voren gebracht. Daarna kan 
iedereen in de groep vertellen hoe hij of zij dit ervaart. Wil je alleen luisteren: geen probleem. 
Ook gaan we niet in discussie. Het is en blijft anoniem: alles wat wordt besproken blijft in de 
groep. Wanneer we een bezoeker van de groep buiten de bijeenkomsten tegenkomen laten we 
dit daar niet blijken, tenzij we onderling anders overeenkomen. We weten dat iedereen die te 
maken heeft met verslavingsgevoeligheid na een behandeling graag denkt: “Ziezo, nu ben ik 
“droog”, nuchter! Ik ben er vanaf!” Maar vaak stranden alle goede voornemens dan door de 
wanhoop en irritatie die de blijvende verslavingsgevoeligheid en worstelingen met zucht, trek, 
drang, dwangmatigheid, grenzeloosheid en neiging tot (zelf)destructie met zich meebrengen. 
Wekelijks een uur of anderhalf groepsgesprek met lotgenoten in een Buitenveldertgroep helpt 
je om te realiseren dat het moeilijk blijft en niet nodig is om dat probleem alleen op te lossen. 
En als het onverhoopt een keer misgaat is dit juíst een reden om de groep te blijven bezoeken.  
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We weten ook dat mensen die niet verslaafd zijn een wereld vol onbegrip en verkeerde zorg 
kunnen zijn, omdat familie en bekenden vaak geen idee hebben van wat je hebt doorgemaakt. 
Daarom is het zo fijn en belangrijk in gesprek te gaan met mensen die uit eigen ervaring naar 
je luisteren en ondersteunen.” Kortom: De Buitenveldertgroep Hoorn was in 2019 voor een 
groep van 15 vaste bezoekers en daaromheen een aantal mensen die kortere of langere tijd de 
groep bezochten een zeer zinvolle, veilige omgeving om met elkaar te blijven werken aan het 
herstel van een verslaving en aan de alertheid op het risico van terugval door te leren leven 
met verslavingsgevoeligheid zonder terug te vallen in verslaving.  
In de Buitenveldertgroep Hoorn ontstonden in 2019 ontwikkelingen die tot positieve effecten 
hebben geleid voor zowel huidige bezoekers als voor nieuwe instroom, waardoor de al jaren 
lange inzet van de vrijwilligers van de groep Hoorn en de nieuwe inzet van de vrijwilliger in 
Enkhuizen steeds meer effect begint te krijgen. Het is een belangrijke riem onder het hart van 
de vrijwilligers maar ook een absolute noodzaak dat de gemeente Hoorn hun initiatieven nu 
alsnog ondersteunt in 2019. Vanuit de Buitenveldertgroep Hoorn werd, net als vanuit de groep 
Enkhuizen (zie dat verslag) contact gezocht en op prettige constructieve wijze gevonden met  
“RCO De Hoofdzaak” (de Regionale Cliëntenbelangen Organisatie in de volgende regio's: 
Noord-Kennemerland, Zaanstreek Waterland, De Kop van Noord-Holland en West-Friesland. 
Door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met behulp van een uniek en 
uitgebreid palet aan cursussen worden mensen opgeleid tot ervaringsdeskundige. In diverse 
projecten in verschillende regio's worden de opgeleide ervaringsdeskundigen ingezet in het 
sociaal domein bij de gemeenten.)  
Door dat contact worden cliënten van RCO De Hoofdzaak op de hoogte gehouden dat ze bij 
de Buitenveldertgroepen in Enkhuizen en Hoorn terecht kunnen en bezoekers van die groepen 
raken meer bekend met RCO De Hoofdzaak. Dat leidt tot de beoogde synergie. Die is ook te 
merken aan het toenemend aantal bezoekers van beide groepen. Wat betreft het contact met 
Brijder zijn de vrijwilligers blij met de verdieping daarvan, waarnaar ze in 2018 nog op zoek 
waren. Steeds meer medewerkers zijn bekend met zelfhelp en begrijpen steeds beter dat de 
Buitenveldertgroep op geen enkele manier tornt aan therapie, professionele begeleiding en/of 
andere zelfhulpgroepen of nazorggroepen van Brijder Hoorn zelf. De Buitenveldertgroep 
werkt anders dan en onderscheidt zich duidelijk van andere zelfhulpgroepen door sfeer, 
gespreksregels, ontbreken van stappenplan en andere rituelen en gewoonten, die niet iedereen 
aanspreken. De Buitenveldertgroep is nadrukkelijk geen vorm van behandeling of therapie en 
staat niet onder leiding van professionele hulpverleners. Dat pretenderen wij ook nooit. Het is 
gelijkwaardig lotgenotencontact, zelfstandig en vrijwillig georganiseerd door de deelnemende 
lotgenoten zelf. Wij hebben voorlichting gegeven bij één van de groepen van Brijder omdat 
cliënten dergelijke groepen een beperkt aantal keren kunnen bezoeken terwijl ze bij ons elke 
week terecht kunnen zolang ze daar zelf behoefte aan hebben. Ook krijgen we de indruk dat er 
momenteel meer gestimuleerd wordt de Buitenveldertgroep Hoorn te bezoeken na/tijdens de 
behandelfase, mogelijk doordat medewerkers beter op de hoogte zijn van onze aanwezigheid 
en werkwijze. Het blijft belangrijk alle huidige en nieuwe medewerkers via een klinische les 
of iets dergelijks te informeren over de Buitenveldertgroepen in de regio. Er zijn altijd wel 
(nieuwe) medewerkers die er nog niet van of te weinig over hebben gehoord. Of het vergeten 
zijn, geen folders/flyers meer hebben, en dus vergeten hun cliënten op deze mogelijkheid te 
wijzen. Daarom blijven we pleiten voor zo’n praatje. Hopelijk wordt een korte voorlichting 
aan cliënten van een groepsbijeenkomst van Brijder ook weer mogelijk in 2020.   
Gelijkwaardig lotgenotencontact is een belangrijke bijdrage aan (verder) herstel en stabilisatie 
en het is een voor velen al vele jaren werkende methode om regelmatig wat aan ‘onderhoud’ 
c.q. terugvalpreventie en aan verdere ontwikkeling te doen, zo blijkt uit wat bezoekers zelf 
beschrijven op onze website. Hier wat voorbeelden van dergelijke ervaringen:  
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“Ik heb in deze groep geleerd dat ik niet alleen sta met problematiek die voor de buitenwereld 
vaak een raadsel is.” “Een voordeel vind ik dat er altijd een ongedwongen en veilige sfeer is.” 
“Als het in het dagelijks leven moeilijk is vind ik in de groep rust en antwoorden om door te 
gaan.” “In de Buitenveldertgroep is er altijd een goed groepsgesprek omdat iedereen zich 
rustig uitspreekt en goed naar elkaar luistert.”  
“Ik ervaar het groepsgesprek als een bezinningsmoment en tegelijkertijd als een soort ‘uitje’.” 
“Ik sta dankzij de groep gelukkig niet meer alleen en voel mij geaccepteerd zoals ik ben.” 
“Het feit dat ik echt gehoord word en we raakvlakken en overeenkomsten met elkaar hebben 
maakt dat ik me veilig voel.” “Door mijn mede groepsleden voel ik mij gesteund in het 
nuchter blijven en ze helpen mij door moeilijke tijden heen.” “Ik leer van iedereen iets en ben 
emotioneel weer een heel klein stukje gegroeid. Daardoor heb ik meer zelfvertrouwen” 
“Het idee dat er altijd iemand is als ik het even alleen niet meer trek – alleen dat gevoel al is 
100% puur en liefde; dat is de groep voor mij.” “De groep wordt bezocht door mensen van 
allerlei leeftijden en maatschappelijke situatie en afkomst en de gesprekken helpen mij om 
aan mijn herstel te werken door me te uiten en écht goed naar anderen te luisteren.” “Het 
voelen van herkenning en verbondenheid geeft kracht om door te zetten: Ik ben niet alleen!” 
“De reden waarom ik zoveel baat heb bij onze bijeenkomsten is hoofdzakelijk wederzijds 
begrip en respect dat ik vind in de groep. Het inlevingsvermogen in moeilijke situaties en het 
herkennen en delen daarvan.” “Doordat ik open en eerlijk mijn ervaringen kan delen, 
herkenning vind in situaties van anderen en leer van hun aanpak, ervaar ik steun en krijg  
energie en inzichten waar ik weer verder mee kan.” 
“Je kunt rustig en in je eigen tempo je verhaal vertellen zonder dat iemand je in de rede valt of 
met je in discussie wil gaan. Je krijgt geen ongevraagde adviezen van deze lotgenoten.” 
“Nieuwe deelnemers zou ik aanraden om minimaal drie avonden deze groep te bezoeken om 
zo een goed beeld te krijgen van deze Buitenveldert groep en dan te overdenken of deze groep 
iets voor je kan betekenen.” 
Daarom blijven we nadrukkelijk pogingen doen ook bij Brijder Hoorn in beeld te zijn en te 
blijven. We hebben voorgaande jaren ervaren dat die samenwerking heel goed kan verlopen. 
Ook bij andere vestigingen van Brijder (in Alkmaar, Hoofddorp, Leiden) is er een uitstekende 
samenwerking. Die is naar onze ervaring in West-Friesland extra belangrijk omdat vaak blijkt 
dat in deze contreien de sociale omgeving een grote negatieve rol kan spelen. Je buurman en 
zelfs familieleden kunnen de ergste vijand van je herstel van verslaving zijn. Door grote 
sociale controle c.q. “roddel en achterklap” voelen mensen zich niet vrij om in behandeling te 
gaan bij Brijder en/of de Buitenveldertgroepen te bezoeken omdat ze bang zijn dat de buren 
‘het’ ontdekken of gaan vragen ‘waar je toch elke vrijdagvond naar toe gaat’. Ter illustratie: 
Er heeft een leuk stukje in de lokale krant gestaan over zelfhelp, maar de krant kreeg er geen 
reacties op en zei daarover: “Het is veel te gevaarlijk voor mensen daarop te reageren, want 
stel je voor dat iemand ontdekt dat je problemen met drank of drugs of gokken hebt – dan 
loop je grote kans meteen een enorm stempel te krijgen en zwaar gestigmatiseerd te worden.” 
Er is iemand die de groep Hoorn bezoekt terwijl zelfs naaste familieleden dat niet eens weten 
omdat anders de kans bestaat dat dan het hele dorp het over een paar weken weet…Het is een 
volkomen andere situatie dan in een stedelijke omgeving waar je buren zich meestal niet zo 
bezig houden met wat je allemaal doet en waar je heen gaat – het is daar veel meer leven en 
laten leven en bovendien maakt men van alles mee waardoor de tolerantie meestal groter is. 
Elke sociale omgeving heeft voor- en nadelen. Zelfhelp is in de regio rondom Hoorn een heel 
precair gebeuren, maar we blijven doorgaan met dit aanbod, zoals we dat al jaren doen, want 
degene die wél komen hebben er juist in zo’n omgeving éxtra behoefte aan. Het kan zijn dat 
mensen die in Enkhuizen wonen daar niet naar de groep durven uit angst 'betrapt' te worden 
en dus naar Hoorn gaan, maar omgekeerd kan ook. De gespreksleider van de groep Enkhuizen 
vormt een belangrijk voorbeeld van ook in zo’n omgeving helemaal open zijn over verslaving 
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en herstel. Het kán dus wel, maar het alleen als het bij jou en jouw omgeving past. Een bezoek 
aan de groep is erg laagdrempelig waardoor anderen, in een andere situatie tóch ‘stiekem’ 
durven komen, soms zonder dat verder ook maar iemand in de omgeving hier weet van heeft. 
Voor een bezoek aan een Buitenveldertgroep is geen aanmelding, intake of registratie nodig, 
en ook in de groep blijft men anoniem. Alles wat in de groep besproken wordt blijft in de 
groep: niets is herleidbaar tot een persoon (tenzij deze persoon zelf naar buiten wil treden met 
de verslavingsgevoeligheid en het herstel ervan). Mensen die onze groepen durven bezoeken 
maken meer kans op herstel. Ook zijn ze door positieve ervaringen van deelnemers met 
behandeling bij Brijder eerder geneigd (tijdiger) in behandeling te gaan bij Brijder. Naast en 
na die behandeling kunnen ze dan verder werken aan hun herstel door de Buitenveldertgroep 
te blijven bezoeken: daar kan men worstelingen en overwinningen uiten en reflecteren. Dat 
verlaagt spanningen en verhoogt tegelijkertijd de alertheid op recidive, op oplevingen van de 
ziekte verslaving. We kunnen in dit verslag over 2019 dus melden dat de aantallen bezoekers 
van de Buitenveldertgroepen in Hoorn en Enkhuizen duidelijk in de lift zitten. Dit heeft naar 
onze indruk mede te maken met de contacten met RCO De Hoofdzaak die beiden groepen zijn 
aangegaan en die zeer positief zijn ontvangen door alle betrokken. Inmiddels hebben de 
groepen in Hoorn en Enkhuizen dus beiden een stevige vaste kern van ongeveer 15 bezoekers 
met daarnaast 'losse' bezoekers die aan het onderzoeken zijn of onze werkwijze bij ze past.  
Er zijn ook een aantal bezoekers die een wat kortere periode en/of niet wekelijks komen. 
Daarnaast voelen onze vrijwilligers zich dankzij de huidige ondersteuning van de gemeente 
Hoorn nu ook ‘extern’ gezien en hebben ook wat armslag om activiteiten verder te ontplooien. 
Al die verschillende vormen van deelname aan beide groepen dragen bij aan het herstel van 
bezoekers. De behoefte aan dit zelfstandig vrijwilligersinitiatief in deze specifieke vorm van 
wekelijks lotgenotencontact blijkt dus duidelijk te bestaan in de regio West-Friesland. Dit 
vermoeden hadden wij al veel langer omdat we uit andere regio's weten dat juist het anoniem 
bezoeken van volkomen gelijkwaardig lotgenotencontact een extra dimensie toevoegt aan de 
laagdrempeligheid. Dat vermoeden blijkt nu juist te zijn. Rondom verlies van controle door 
verslaving of ander dwangmatig gedrag en de gevolgen daarvan hangt niet alleen nog heel 
vaak een groot taboe, maar ook veel veroordeling en vooroordelen. Dat maakt dat mensen die 
getroffen worden door verslavingsgevoeligheid vaak grote behoefte hebben om voor/naast/na 
of zelfs zonder hulpverlening op anonieme wijze een groep als de onze te bezoeken. En dat 
niet alleen zonder aanmelding, wachtlijst, intake, registratie en kosten, maar ook zonder dat er 
op een gegeven een einde moet komen aan die bezoeken. Want de groepen komen jaar na jaar 
elke week bijeen. Daarnaast draagt de aanwezigheid van alléén gelijkwaardige lotgenoten en 
de afwezigheid van hulpverleners, ervaringswerkers of andere 'derden' enorm bij aan het 
broodnodige gevoel van veiligheid.  
Bovendien is onze werkwijze en sfeer totaal anders dan die in andere zelfhulpgroepen. En dat 
is iets waar veel mensen duidelijk behoefte aan hebben. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat 
de groepen bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen in het kader van de Wmo.    
Een initiatief als de Buitenveldertgroep biedt de lokale overheid mogelijkheden invulling te 
geven aan het vergroten van zelfredzaamheid. De afstand verkleinen tussen de professionele 
zorg en inzet van vrijwilligers lijkt daarbij de meest voor de hand liggende weg. Gemeenten 
dienen vanuit de landelijk gedirigeerde verantwoordelijkheden het initiatief te nemen in het 
vorm geven aan een bredere participerende samenleving. De Buitenveldertgroep is één van de 
instrumenten die zij daarbij kan benutten. De werkwijze van de Buitenveldertgroepen sluit 
namelijk goed aan op de ontwikkelingen binnen de Wmo waarbij steeds meer nadruk komt te 
liggen op eigen kracht, netwerkversterking en ondersteuning in eigen kring. Zelfhelp is een 
helemaal door vrijwilligers zélf georganiseerde vorm van nuldelijnszorg die bijdraagt aan een 
afnemend beroep op de eerste lijn (huisarts, POH, spoedeisende hulp ziekenhuis), tweede lijn 
(verslavingszorg, GGZ, medische zorg in een ziekenhuis), en derde lijn (klinische opnamen). 
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De werkwijze van Buitenveldertgroepen heeft al ruim 38 jaar bewezen een bijdrage te kunnen 
leveren aan het bevorderen van participatie van (ex)verslaafden, door zich niet alleen tijdens 
de groepsgesprekken bezig te houden met de aard van de beperking, en aan herstel te werken 
op dat terrein, maar daarnaast ook door de leefsituatie van mensen te verbeteren, door sociale 
contacten mogelijk te maken, door te werken aan verdergaand herstel en verandering van 
persoonlijke kenmerken en omgeving, door tijdens de groepsgesprekken steeds weer in te 
gaan op de achterliggende levensproblematiek, en de bezoekers allerlei handvatten te bieden 
om uit de eigen omgeving te treden door middel van vrijwilligerswerk binnen en buiten de 
Stichting Zelfhelp. De zelfredzaamheid van mensen met een verslavingsachtergrond kan 
aanzienlijk sterker worden wanneer zij een beroep durven doen op lotgenoten. 
Doordat de bezoekers zich meer bewust worden van hun verslavingsgevoeligheid, gaan ze of 
zélf stoppen met drinken, drugsgebruik, gokken, roken, gamen of ander dwangmatig gedrag, 
of ze gaan meer tijdig hulpverlening van professionals vragen. Na de behandeling kunnen ze 
dan in de groep verder werken aan hun herstel, wat de kans op recidive vermindert. Ook is de 
Buitenveldertgroep zeer geschikt om te werken aan verdere ontwikkeling van het individu: 
communicatief, sociaal en wat betreft zingeving en levensinvulling. Door het contact met 
(vrijwilligers)werk binnen en buiten de groepen kan men zichzelf en zijn/haar specifieke 
vaardigheden blijven ontwikkelen. Dat alles blijkt een belangrijke voorwaarde om ook op 
lange termijn ‘oplevingen’ van de chronische ziekte verslaving (uitglijders, terugvallen) te 
voorkomen, en een gezonde levensstijl te ontwikkelen én handhaven. Zodat men in balans 
blijft en met meer nuchterheid in het leven kan staan. Want een uitglijder kan zo maar leiden 
tot een terugval, en dat kan het einde van een leven betekenen. De keuze “Wil je leven of wil 
je dood?” is in feite de levensvraag waarom het gaat bij herstel van een verslavingservaring. 
Onze groepen zijn met name uniek doordat ze helemaal door lotgenoten zelf georganiseerd 
worden, tegelijkertijd niet gebonden aan enige doctrine of (semi)spirituele of professionele 
organisatie, maar toch een goede organisatiegraad kennen, en bijvoorbeeld ook trainingen en 
intervisies en goede begeleiding verzorgen in het geven van voorlichtingen, waardoor de vaak 
zeer noodzakelijke intensieve begeleiding in eigen gelederen kan plaatsvinden. Ieder individu 
krijgt in deze groep de ruimte om het eigen leven na de verslaving op te bouwen met behulp 
van de ervaringen van anderen. Het groepsgesprek kent een strikte structuur, wat veiligheid 
biedt. De heuristische werkwijze is uniek voor dit soort lotgenotengroepen. 
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Leeuwarden 
 
Juni 2019 komen twee vrijwilligers van de Buitenveldertgroep Leeuwarden naar een overleg 
van alle Buitenveldertgroepen in Amsterdam. Daar meldt de vrijwilliger H, die al vele jaren 
voor de groep Leeuwarden werkt: “Omdat ik allerlei fysiek kwalen heb ben ik blij dat R er 
vandaag bij is en hij mij ondersteunt bij de groep en wat daaromheen speelt. We hebben 
momenteel een kern van 6-10 vaste bezoekers en daaromheen nieuwe bezoekers die soms wat 
korter blijven langskomen dan anderen, en ook wat minder frequente bezoekers. We merken 
nog steeds dat de kliniek van VVN van Leeuwarden naar Heerenveen is verhuisd voor wat 
betreft het directe contact met de cliënten van de kliniek. We richten ons daardoor wel op een 
bredere doelgroep via bijvoorbeeld de sociale wijkteams. Daar heb ik folders neer gelegd en R 
en ik willen samen alle 14 wijkteams in Leeuwarden bezoeken om zelfhelp in beeld te 
brengen. Ook bij mijn huisarts liggen folders. Ik heb zelf ook na 20 jaar nog heel veel aan de 
groep maar ik ben blij dat ik hier met iemand ben die ook van aanpakken weet en met wie ik 
goed overweg kan zodat we samen deze dingen kunnen doen. Ik zie mezelf eerlijk gezegd als 
echte ‘Buitenveldertman’: ik ken de groep 20 jaar en heb alle ups en downs die zo’n groep 
kent mee gemaakt. Ook qua bezoekersaantallen. We zaten er wel met 25 maar ook wel eens 
met 2. Ik wil in de advertenties in lokale media ook het inloopspreekuur opnemen. Daar 
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komen toch regelmatig mensen langs. Wat me nog altijd blijft opvallen is dat mensen die héél 
enthousiast zijn en beloven dat ze écht meteen langs zullen komen bij de eerstvolgende 
bijeenkomst, meestal juist niét komen, terwijl mensen die rustiger reageren juist wél komen. 
Dat impulsieve en overmatig positieve gedrag is vaak een oorzaak en/of gevolg van de 
verslavingsperiode en dat is niet zomaar uitgewerkt, blijkt. Dat vind ik ook het fijne aan onze 
zelfhelpgroep; dat er rust heerst en geen hevig enthousiast gedoe met applaus en zo. Eerlijk 
gezegd had ik na een hele heftige en langdurige verslavingsperiode nooit gedacht dat ik ooit 
nog eens zou kunnen zeggen dat ik nu al 20 jaar een nuchter en stabiel leven leidt. Ik heb 
destijds heel veel klinische opnamen gehad, maar om gestopt te blíjven heb ik toch het meest 
aan de Buitenveldertgroep gehad. Terwijl ik dat bij de eerste bezoeken aan de groep totaal 
niet dacht. Ik vond bijvoorbeeld de regel dat je niet in discussie gaat met elkaar heel erg lastig, 
want ik mag graag discussiëren. Maar ik heb aan die gespreksregel juist zó veel gehad. Ik 
dácht dat ik altijd zo goed luisterde en anderen helemaal liet uitspreken, maar toen ik de 
gespreksregels van de zelfhelp in de groep moest toepassen ontdekte ik dat daar best nog wat 
aan mankeerde en dat ik kon leren véél beter te luisteren en anderen écht helemaal uit te laten 
praten. Ik heb door de ervaringen in de groep met gebruikmaking van de gespreksregels heel 
veel geleerd waar ik ook in mijn privéleven veel aan heb. En dat zie ik ook bij andere 
bezoekers van de groep.” Tip van een andere deelnemer aan dit overleg voor wat betreft 
contact met de sociaal wijkteams: “In Hoogeveen hebben ze het na maanden communiceren 
voor elkaar gekregen om bij elk sociaal wijkteam aan vrijwel alle medewerkers (tijdens een 
lunchbijeenkomst of klinische les of iets dergelijks) een korte presentatie over zelfhelp te 
mogen geven. Na een hoop gedoe met het afstemmen van alle agenda’s van alle betrokkenen 
uiteraard.” De andere vrijwilliger van de groep Leeuwarden reageert: “Ik heb al contact met 
het sociaal wijkteam in mijn eigen wijk en deze tip neem ik mee.” De eerste vrijwilliger 
vervolgt: “In Leeuwarden hebben we één hoofdteam; daar kunnen we misschien alle mensen 
bij elkaar krijgen. En het lijkt mij echt een veel beter idee om de voorlichtingen in de kliniek 
in Heerenveen vanuit Leeuwarden te gaan doen omdat de meeste mensen uit Leeuwarden en 
omgeving, en heel Friesland, naar de kliniek in Heerenveen verwezen zullen worden. Ik heb 
contact opgenomen met onze contactpersoon bij VNN in Leeuwarden (Sjouke Dijkstra, 
teammanager VNN Leeuwarden). Hij wil met mij een keer naar Heerenveen zodat ik daar 
kennis kan maken. De voorlichting over zelfhelp was altijd een vast onderdeel van het 
programma en dat hopen we in deze nieuwe situatie nu ook weer te gaan bewerkstelligen, 
maar dat zal nog wel wat voeten in de aarde hebben. Ik vind het zeker belangrijk om ook in 
Heerenveen goed contact met VNN op te bouwen.” R: “Na mijn laatste crash met alcohol 
twee jaar geleden zat ik eerst in de kliniek in Heerenveen en daarna deeltijdbehandeling in 
Leeuwarden. Daarna wilde ik een écht nieuw begin maken en heb me aangemeld bij de 
Buitenveldertgroep Leeuwarden. Daar heb ik het naar mijn zin en ik wil deze ook groep 
ondersteunen door mijn schouders eronder te zetten en H waar mogelijk te helpen. Ik heb ook 
nog wel contacten in het verenigingsleven en de kerkenraad die misschien ook nog van pas 
komen naast de contacten met de sociale wijkteams die we willen gaan uitbreiden.” Een ander 
reageert: “Wat fijn dat jullie het nu samen kunnen doen en H er niet meer alleen voor staat 
gezien de fysieke medische problemen waar hij mee te maken heeft.” 
Op dat moment konden we nog niet weten hoe essentieel deze samenwerking van deze twee 
vrijwilligers van de Buitenveldertgroep Leeuwarden zou worden later in 2019. In november, 
bij een volgend overleg, kwam de tweede vrijwilliger namelijk noodgedwongen alleen, en 
moest ons vertellen: “ Ik wil graag beginnen met een positief bericht want ik heb helaas ook 
veel vervelends te melden. We hebben een uitstekend contact en goede verhouding met VNN 
(Verslavingszorg Noord Nederland). Met name met de deeltijd behandeling in Leeuwarden 
die daar nog wél is. Hier zitten mensen drie dagen per week in behandeling en de andere vier 
dagen zijn ze naar thuis. Dat is een duidelijke doelgroep voor de Buitenveldertgroep. Als 
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mensen op een gegeven moment weer helemaal naar huis gaan vanuit deze setting kunnen ze 
in een gat vallen. Want tijdens de behandeling heb je vanzelf mensen om je heen maar als je 
weer alleen thuis bent kan dat flink tegenvallen. Dan zijn veel mensen blij en er zeker bij 
gebaat wanneer ze een avond per week naar de Buitenveldertgroep kunnen. Tot zover het 
goede begin. Maar een heel naar bericht is dat de eerste vrijwilliger, al jaren contactpersoon 
van de groep en voorlichter, zeer kort geleden heel plotseling is opgenomen in het ziekenhuis 
en daar ligt hij nu nog, wegens een hersenbloeding die hij eind september heeft gehad. Het 
gaat nog niet goed met hem. Hij is gelukkig gevonden door thuiszorg; die zag meteen dat hij 
een hersenbloeding had gehad en schakelde het ziekenhuis in. Helaas is hij daar echter tot 
overmaat van ramp uit zijn bed gevallen; het was echt pech op pech. Na 2 weken ziekenhuis 
zit hij nu in een revalidatiecentrum. Hij heeft looptherapie en logopedie. Daarnaast was hij al 
zwaar visueel gehandicapt en heeft diabetes. Hij is door deze hele ellende begrijpelijkerwijs 
nu echt even flink depressief. Hij heeft gelukkig op tijd gezorgd voor vervanging (dat ben ik). 
Ik ben erg bezorgd over hoe het met hem gaat en heb heel erg met hem te doen. We weten 
ook nog niet hoe het verder moet na het revalidatiecentrum, waar hij op den duur toch weg zal 
moeten. Hij is bang dat alles zal verdwijnen qua fysieke bewegingsvrijheid en dat hij dan ook 
het vrijwilligerswerk voor de groep niet meer zal kunnen doen. Daar ziet hij erg tegenop. 
Vooral omdat hij verder nog helemaal helder is. Hij toonde zich de laatste keer erg dankbaar 
dat ik hem trouw bezoek en dat ik hem nu vervang in de Buitenveldertgroep Leeuwarden. 
Dinsdag ga ik weer naar hem toe en neem dan namens jullie graag deze kaart voor hem mee 
waar jullie allemaal iets op kunnen schrijven. Ik hoop toch nog op een sterk herstel van deze 
hersenbloeding. Al heel veel jaren is deze man clean en ook al heel veel jaren vrijwilliger van 
de Buitenveldertgroep Leeuwarden. Het valt niet mee als er dan zoiets als dit gebeurt, ook al 
kan iederéén zoiets helaas overkomen. Hoewel het natuurlijk zeer gevoelig ligt heb ik 
afgelopen dinsdag tijdens het ziekenhuisbezoek tóch moeten benoemen dat er een ander 
telefoonnummer op de website bij moet komen voor mensen die de groep direct willen 
bereiken in plaats van alleen via het gratis landelijk telefoonnummer. Het is moeilijk voor de 
vrijwilliger sinds jaar en dag om onder deze nare omstandigheden noodgedwongen iets te 
moeten loslaten, maar dat is écht nodig nu. Ik heb daarom dus tóch voorgesteld dat ik hier in 
deze vergadering zou opperen dat mijn telefoonnummer ook op de website komt te staan. Dat 
vond ik een lastig moment maar wel nodig.” Een ander: “Goed en moedig dat je dit bent 
aangegaan ook al is dat niet gemakkelijk.” R: “Gelukkig ging het iets beter met hem, dat vond 
ik prettig om te zien: zijn ene been deed het weer iets beter, zijn mond leek iets minder scheef 
te hangen en hij had een iets prettiger kamer gekregen. En hij vond zelf ook dat hij iets beter 
kon praten – dat viel mij ook op want ik kon hem weer iets beter verstaan dan eerder. Dat zijn 
toch wel licht positieve dingen alhoewel hij ook, terecht, opmerkte dat het zo’n uitzichtloze 
situatie is na de hersenbloeding. Ik bracht daar tegenin, hoezeer het me ook echt wel raakte, 
dat als we er vanuit gaan dat hij niet meer terugkomt en daarom dan nu de toko zelfhelp in 
Leeuwarden maar sluiten, dat dát toch echt niet de bedoeling kan zijn, ook niet van hem zelf. 
Daar was hij het wel mee eens en gaf aan dat ik mijn nummer ook op de site kan laten zetten. 
Daarom wil ik mijn telefoonnummer beschikbaar stellen voor op de site.” Een ander zegt: 
“Denk er even over na welk nummer je op de site wilt hebben: als je de vaste lijn erop zet heb 
je kans dat mensen met minder positieve bedoelingen je achternaam en huisadres kunnen 
vinden via Google, en als je een mobiel nummer hebt dat je voor andere werkzaamheden ook 
ergens op internet hebt staan met je naam en functie erbij loop je ook de kans dat de 
anonimiteit niet voor je is gewaarborgd. Dat is wel belangrijk om te weten. Je kunt ook voor 
dit vrijwilligerswerk een apart prepaid 06-nummer aanschaffen dat dus niet is gelinkt aan 
jouw naam, zodat je 100% zeker weet anoniem op de website te staan. Laat de informatie 
maar even bezinken en neem dan een beslissing. We hebben heel erg weinig te maken met 
negatieve bedoelingen van de bezoekers van onze website en groepen, maar een enkele keer 
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gebeurt dat wel en dat is naar genoeg om het te voorkomen, net zoals gezeur van mensen die 
niks beters te doen hebben dan via internet een nummer opzoeken en dat dan op te bellen om 
onzin uit te kramen – wat overigens ook maar zelden gebeurt. Bij het gratis 0800 gebeurt dat 
vaker, omdat het gratis is, maar degene die daarachter zit kan dat niks schelen; dat verschilt 
natuurlijk ook erg per persoon. Voordeel van de opmaak van de site is dat de 06-nummers van 
de contactpersonen niet op de homepage staan, dus iemand moet wel een beetje moeite doen 
om het specifieke nummer van een contactpersoon te vinden, dus niet zomaar via Google op 
de homepage. R: “Oké dan wil ik waarschijnlijk liever met mijn 06-nummer op de website 
staan. Eens per twee weken ben ik, nu H dat niet meer kan, aanwezig op het inloopspreekuur 
bij VNN op vrijdagen van 15-16 uur, maar dat mag van mij wel wat beter bezocht worden. Ik 
ga elke dinsdag naar de groep, ben er om 19:15 uur (het groepsgesprek begint om 19:30 uur), 
en maak dan even een babbel met de mensen achter de receptie – een van de vele manieren 
om in beeld te blijven bij VNN. Dat zijn ook hele fijne gesprekken en de mensen van VNN 
leven erg met ons mee gezien de huidige situatie. Maar er moet echt iets gebeuren want H had 
heel veel plannen die ik nu moet oppakken: we zouden naar Heerenveen om te praten met 
Sjouke over mogelijkheden de voorlichtingen over zelfhelp daar vanuit de Buitenveldertgroep 
Leeuwarden te gaan doen. Ook wil ik voorlichtingen gaan geven bij VNN in Leeuwarden zelf 
voor zover dat in de huidige ambulante situatie mogelijk is. Als er een nieuwe bezoeker naar 
de groep komt vraag ik hoe die persoon onze groep heeft gevonden; dat is dan toch ook vaak 
via de website. Ik vind het persoonlijk belangrijk dat in Leeuwarden de Buitenveldertgroep 
blijft bestaan ondanks de huidige lastige situatie aangaande de oorspronkelijke contactpersoon 
en gespreksleider. Ik wil ook mijn sociale netwerk hiervoor gebruiken, VNN, maar ook het 
buurtverenigingswerk waar ik actief in ben, het sociaal wijkpanel en geloofsgemeenschappen. 
Misschien kan H later, als hij voldoende herstelt, weer aanschuiven bij dingen die ik nu ga 
doen. Maar het zou echt zonde zijn als er een tijdje te weinig extra gebeurt rondom de 
zelfhelp in Leeuwarden behalve natuurlijk de wekelijkse Buitenveldertgroep Leeuwarden zelf 
en de inloopspreekuren die gelukkig nooit zijn onderbroken in beschikbaarheid. H gaf 
trouwens ook aan dat hij heel erg blij is dat ik hem iedere week bezoek en dat ik ook bereid 
ben het vrijwilligerswerk voor zelfhelp van hem over te nemen, hoe pijnlijk het ook voor hem 
is dat hij dat nu in ieder geval tijdelijk niet meer kan doen – het werk dat hij al zo ontzettend 
veel jaren zo trouw en met zoveel plezier, inzet en inzicht heeft gedaan, want hij heeft héél 
veel ervaring met verslaving destijds, maar óók met behandeling en herstel, en met de 
Buitenveldertgroep Leeuwarden. Ik ben zelf ook blij dat ik dit kan en mag doen. Tot slot wil 
ik graag nog even melden dat ik hartstikke blij ben dat ik hier vandaag ben geweest – het was 
vroeg opstaan om hier op tijd te zijn vanuit Leeuwarden, maar ik heb het er voor over. En ik 
vind de sfeer hier écht warm en dat doet mij goed.” En andere aanwezige reageert: “Fijn om 
te horen – dank je!” De vrijwilligers van de Buitenveldertgroep Leeuwarden weten dat je veel 
moet blijven investeren in contacten om een groep draaiende te houden. Er is veel 
doorstroming van deelnemers aan de groepsgesprekken. Gelukkig vaak door een positief 
verloop van het herstel maar in sommige gevallen helaas ook door terugval of doordat mensen 
vertrekken met onbekende bestemming. Er is dus steeds nieuwe instroom nodig om een groep 
‘levend’ te houden en daarmee aantrekkelijk en inspirerend voor trouwe maar vooral ook voor 
nieuwe bezoekers. Ook een relatief korte deelname aan de groepsgesprekken kan een bijdrage 
leveren aan besef van herstel en bewustwording van verslavingsgevoeligheid.  
Groepslid en vrijwilliger H. is ruim twaalf jaar actief geweest in Stichting Aanzet waarvan 
acht jaar als bestuurslid. Hij promootte zelfhelp bij Wijkteam Noord en bij andere wijkteams, 
heeft folders en een poster van het spreekuur mogen neer leggen bij zijn huisarts die ook arts 
is bij De Terp en dus bekend met verslaving. Bij het Steunpunt Thuiszorg zijn ook folders 
bezorgd. Een aantal trouwe bezoekers van de Buitenveldertgroep Leeuwarden is ook in 2019 
dermate goed hersteld dat ze werk hebben gevonden en allerlei andere bezigheden hebben 
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waardoor ze minder tijd hebben voor de groep. Dat is natuurlijk eigenlijk juist een succes van 
de groep, dat het na een aantal jaren zo goed gaat met deze mensen. Maar het is wel eens 
lastig voor de groep zelf: bij succes stromen mensen vaak door naar andere activiteiten ook al 
bezoeken ze de groep vaak nog wel regelmatig voor onderhoud van eigen alertheid op de 
verslavingsgevoeligheid. Maar zij hebben geen tijd meer om zich als vrijwilliger voor de 
groep in te (blijven) zetten. 
Mensen blijven overigens ook welkom in de groep na een uitglijder of terugval maar moeten 
nuchter in de groep komen, anders heeft het groepsgesprek geen zin; niet voor die persoon 
zelf, maar ook niet voor de groep. We zitten allemaal in de groep met de intentie clean en 
nuchter te zijn. Dat staat ook duidelijk in de gespreksregels: in welke fase van worstelen of 
herstel je ook verkeert, je moet de intentie hebben je te bevrijden van dwangmatig gedrag. In 
de praktijk is soms alertheid hierop van de gespreksleider en groep van belang. Als 
gespreksleider ben je geen groepsverantwoordelijke of verantwoordelijk voor iemand die de 
groep verstoort: het is de bedoeling dat de hele groep verantwoordelijk is voor zichzelf. Het 
gaat er altijd om wat de intenties zijn en op welke wijze iemand deel neemt aan de groep en 
het groepsgesprek. Er zijn ook mensen die de groep een beetje proberen uit te dagen, een 
soort ‘spelletje’ te spelen met anderen maar natuurlijk vooral met zichzelf, door bepaalde 
opmerkingen. Maar alle bezoekers van de groep moeten het groepsgesprek, het herstel, en 
bevrijding van dwangmatigheid serieus nemen. Anders kunnen ze beter weg blijven. Het gaat 
in de groepsgesprekken over de voordelen van het droog en clean zijn op langere termijn. 
Want in het begin is het niet-gebruiken zwaar, vaak moeilijk en helemaal niet leuk. Maar op 
de langere termijn heb je er heel veel voordeel van. 
De groep Leeuwarden heeft, zoals ook andere groepen dat wel hebben, een voorstelrondje 
ingevoerd voor als er nieuwe bezoekers komen. Maar doordat sommige mensen een erg 
uitgebreid verhaal gingen houden liep het soms nogal uit qua tijd. De avond moet niet te lang 
worden, het groepsgesprek moet helder blijven qua structuur en inhoud, en zoveel mogelijk 
gericht op het ingebrachte gespreksonderwerp van die avond. De groep heeft daarom al in 
2017 besloten zich te beperken tot een kort en bondig voorstellen van alle aanwezigen als er 
nieuwe mensen komen. Dat beleid is in 2019 door gezet omdat het goed blijkt te werken.  
In Buitenveldertgroep Leeuwarden is het de gewoonte het gespreksleiderschap steeds te laten 
rouleren. Dat bevordert de gelijkwaardigheid van alle deelnemers en voorkomt dat iemand 
een speciale rol gaat spelen tijdens en rondom het groepsgesprek.  
Buitenveldertgroepen in het hele land ontwikkelen zich door hun autonomie allemaal op hun 
eigen wijze. Ook dit maakt deel uit van de zelfredzaamheid en eigen regie van de bezoekers 
van de groepen en de groepen als geheel. Maar omwille van de veiligheid en het specifieke 
karakter van de Buitenveldertgroepen vindt alles plaats binnen de duidelijke grenzen van de 
gespreksregels van zelfhelp, die telkens weer hoogst noodzakelijk blijken om de orde en rust 
te bewaren, die nodig is om goed en helder te kunnen spreken en luisteren. 
Zo ontstaat en blijft er balans in de groep en wordt de innerlijke balans van de bezoekers 
bevorderd waardoor ze de ruimte krijgen een realistischer zelfbeeld te ontwikkelen. 
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Leiden 
 
24 juni 2019 neemt de initiatiefnemer, gespreksleider en contactpersoon van dat moment deel 
aan een overleg in Amsterdam van alle Buitenveldertgroepen en vertelt over de groep Leiden: 
“In Leiden is een hele fijne gemêleerde groep ontstaan met 10-15 bezoekers, en elk mens is er 
één: ik houd van deze groep en de groepsgesprekken in Leiden. We gebruiken een groepsapp 
voor wie dat wil. Sommige mensen vinden het een beetje eng daaraan deel te nemen omdat ze 
bang zijn dat nieuwe bezoekers hun 06 hebben terwijl ze dat niet willen. Daarom heb ik apart 
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een verzendlijst gemaakt waar ik BCC berichten aan alle bezoekers van de groep kan sturen 
zonder dat ze elkaars nummer kennen. En mensen kunnen natuurlijk altijd de appgroep weer 
verlaten als het ze niet bevalt. Ze hoeven er natuurlijk helemaal niet aan mee te doen als ze dat 
niet willen maar wél de groepsgesprekken willen bezoeken. Sommige bezoekers vinden zo’n 
groepsapp niks en dat is natuurlijk ook prima. Soms zetten deelnemers aan de groepsapp wel 
eens fotootjes en berichten erop die er naar mijn gevoel niet echt toe doen in deze context van 
een herstelwerkgroep, maar dat valt over het algemeen erg mee en anderzijds zie ik ook dat 
bezoekers van de groep nauw betrokken zijn bij elkaar op een positieve manier via de app: als 
iemand aangeeft het moeilijk te hebben komt er veel steun vanuit de groep; niet alleen in de 
wekelijkse groepsgesprekken maar ook in groepsapp die dus een leuke en goede functie heeft.  
Ongeveer elk half jaar is er in Leiden een herstelmarkt waar allerlei groepen en organisaties 
komen. Aanstaande maandag is die weer en ga ik daar weer heen om informatie over de groep 
beschikbaar te maken en te netwerken. Dit keer gaan veel bezoekers van de groep Leiden met 
me mee om het ook zelf eens te ervaren. 
In Leiden zijn de medewerkers van de Brijder Stichting actief in het wijzen van cliënten op de 
mogelijkheid de Buitenveldertgroep te bezoeken. Dat is erg fijn en behulpzaam.  
Soms heb je als gespreksleider wel te maken met ingewikkelde zaken. Zo nam een bezoeker 
laatst contact met me op midden in een terugval. Toen werd ik geconfronteerd met mijn eigen 
grenzen. De groep is hecht en je gaat een aantal vaste bezoekers in de loop van de tijd steeds 
beter leren kennen. Dus wat doe je dan in zo’n situatie? In welke mate kan en wil je er zijn 
voor iemand die midden in een terugval zit en in hoeverre en op welke manier kun je dan iets 
zinnigs voor iemand betekenen? Als vrijwilliger én als herstellend lotgenoot moet je dat wel 
steeds goed in de gaten blijven houden. Want zelfzorg is de basis van zowel je eigen herstel 
als van de mogelijkheden die je ontwikkelt om iets voor anderen te kunnen betekenen.  
Een ander voorval was dat één van de bezoekers van de groep er achter was gekomen dat een 
andere bezoeker nog zou drinken. Vervolgens werd ík daar op aangesproken en werd mij ook 
gevraagd “er wat aan te doen”. Maar ik vind dat mijn taak niet: ik kan namelijk nooit zeker 
weten of het waar is wat een bezoeker mij vertelt over een andere bezoeker. Bovendien is het 
de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid van elke bezoeker wat hij/zij in zijn privé leven 
doet. Zolang hij/zij nuchter naar de groepsgesprekken komt en die niet verstoort en zich houdt 
aan de gespreksregels kun je er weinig aan doen als een enkeling stiekem toch nog drinkt. Dat 
verborgen houden uit schaamte en/of in de hoop “er mee weg te komen” is vaak een patroon 
dat jarenlang in de verslavingsperiode is ontwikkeld en niet zomaar verdwenen. Het kan een 
hele worsteling zijn om vrij te komen van het dwangmatige aspect van een verslaving, ook al 
wil je dat écht. In wezen liegt iemand in eerste instantie natuurlijk tegen zichzelf en pas in de 
tweede plaats tegen de omgeving, ook al ervaart die dat vaak anders. Ik heb wel gezegd dat 
degene die bij me kwam “roddelen” dit voorval wel als onderwerp in het groepsgesprek kan 
inbrengen: “Wat doet het met je als je vermoedt of weet dat een andere bezoeker niet eerlijk is 
over eventueel gebruik?” Maar het is en blijft echt de verantwoordelijkheid van elke bezoeker 
zelf of hij/zij eerlijk is. Ook al kan het erg lastig zijn voor de andere bezoekers en zeker voor 
de gespreksleider wanneer iemand liegt. Het ontwikkelen van eerlijkheid over je worstelingen 
en eventuele uitglijders en terugvallen is meestal een heel proces nadat je jaren je uiterste best 
hebt gedaan je verslaving te verbergen en ontkennen. Maar als iemand de groep niet verstoort, 
zich houdt aan de gespreksregels en naar vermogen serieus deelneemt aan het groepsgesprek 
met de intentie wat aan zijn/haar verslaving te doen, dan is hij/zij welkom.” Een ander vult 
aan: “Verslavingszorginstellingen weten ook dat er veel mensen aankloppen die nog de hoop 
hebben “beheerst” te kunnen gaan drinken/gebruiken, terwijl vaak al snel duidelijk wordt dat 
dit niet gaat werken, en wij dat als herstellende verslaafden allang hebben ervaren. Als je dat 
echter meteen gaat zeggen tegen mensen die dat idee nog koesteren om iets achter de hand te 
houden wat ruimte biedt om tóch weer te gaan of blijven drinken/gebruiken, dan jaag je die in 
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hun prille herstel meteen weer weg en doen ze sowieso niets meer aan hun problemen met 
drank, drugs, gokken, of welk middel dan ook. Ze komen met het idee te gaan minderen en 
verslavingszorg keurt dat idee niet af om de mensen de kansen te bieden om te ontdekken dat 
het mogelijk toch echt anders zit. Dat geldt ook voor onze groepen: er komen mensen die 
zeggen dat ze willen minderen; dat kun je toejuichen en zeggen dat ze mogen komen als ze in 
ieder geval de dag dat ze naar de groep komen niet gebruiken. In de groepsgesprekken gaan 
ze dan vaak vanzelf ontdekken dat het meestal toch écht anders ligt: dat helemaal stoppen de 
enige werkbare manier is. Maar dan sluit je niet meteen de ingang van ‘ik wil minderen’ af. 
Het kan namelijk een eerste insteek zijn voor sommige mensen die nog denken dat ze wel 
‘met mate’ kunnen drinken/gebruiken. Het kan een eerste stap zijn in de groei naar het 
bewuste besef dat dit nu juist precies is waar wij niét goed in zijn in tegenstelling tot mensen 
die niet behept zijn met verslavingsgevoeligheid.” Een ander zegt hierover: “Maar ik maak 
nieuwe bezoekers wél duidelijk dat de Buitenveldertgroep staat voor nul procent drank, drugs, 
gokken, enzovoorts. Dat zelfhelp dus staat voor abstinentie, en niét structureel “een beetje 
blijven gebruiken” en doormodderen en doorworstelen.” En ander reageert: “Zeker, maar als 
iemand nieuw komt kan het zijn dat hij/zij nog in een onderzoeksfase zit. Zo kwam er een 
man naar een groep die zei: “Iedereen om me heen zegt dat ik verslaafd ben aan blowen, maar 
dat vind ik niet.” Toch kwam hij elke week naar de groep en gebruikte die dag niet. Ook 
verstoorde hij de groep niet en hield zich aan de gespreksregels. Op een gegeven moment, na 
minimaal een jaar de groep te hebben bezocht, vertelde hij dat hij een hele week niet had 
gebruikt, dat hij zich daardoor toch wel heel anders ging voelen en dat hij dit langer wilde 
gaan volhouden omdat hij merkte dat hij anders dacht, zich anders voelde en anders kon 
handelen dan voorheen. Iedereen heeft dus blijkbaar zijn eigen ingang in dat proces van 
loskomen van verslaving. Maar dat is wat anders dan wanneer mensen naar de groep blijven 
komen en tegelijkertijd het idee propageren dat ze “best af en toe wel wat kunnen drinken of 
gebruiken of gokken”. Dan zijn ze bij ons aan het verkeerde adres. Een bezoeker die zich zo 
opstelt creëert namelijk ook onrust in de groep en dán is het tijd in te grijpen op basis van de 
gespreksregels, want dan is zo iemand de groep aan het verstoren.” Een ander vult aan: “In 
onze groep was iemand die verslaafd was aan medicatie, maar eerst vond dat hij best wel wat 
kon drinken. Ik heb hem een keer apart genomen en gezegd dat hij natuurlijk zelf mag weten 
wat hij doet maar dat het “not done” is om zoiets in een groep te zeggen waar mensen zitten 
die juist problemen met drank hadden of hebben maar niet met medicatie. Daar heeft hij zich 
aan gehouden en hij vertelde mij laatst zelfs dat hij dankzij de groep nu óók niet meer drinkt.”  
De vertegenwoordiger van de groep Leiden gaat verder: “Wat ik ook lastig vindt is als iemand 
naar de groep komt die nog regelmatig last heeft en houdt van terugvallen waardoor andere 
bezoekers daarover gaan oordelen en zich afvragen waarom iemand dan nog naar de groep 
komt. Het moet niet zo worden dat iemand de groep wordt “uit geoordeeld” terwijl hij/zij 
blijft proberen te stoppen ondanks dat het hem/haar nog niet lukt, en hij/zij zegt veel baat te 
hebben bij de groepsgesprekken. Maar ik kan me soms zelf ook wel afvragen of iemand die 
elke week terugvalt feitelijk niet nog in gebruik zit en dus meer nodig heeft, namelijk wat de 
hulpverlening kan bieden. Daar wijs ik dan ook op in onze groepsgesprekken: als het mij niet 
lukt om te stoppen en gestopt te blijven door wat ik nu doe ga ik op zoek naar wat ik verder 
nodig heb.” Een ander reageert zegt: “Het heeft anderzijds ook een functie voor de bezoekers 
en hun herstel dat ze leren omgaan met instabiliteit en worstelingen van anderen. Daar kun je 
zelf steviger van worden.” Weer een ander vult aan: “Het gaat er volgens mij om of iemand 
zichzelf en de groep en haar doelstellingen, werkwijze en bezoekers serieus neemt. Als een 
bezoeker dat niet doet kun je de gespreksregels gebruiken en iemand duidelijk maken dat dát 
niet kan. Gelukkig komt dat niet vaak voor. Overigens: als een groep in een kliniek of ander 
gebouw van een verslavingszorginstelling bij elkaar komt mogen mensen natuurlijk sowieso 
niet naar binnen als ze gebruikt hebben. De vertegenwoordiger van de groep Leiden meldt tot 
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slot tijdens dit overleg: “Al met al loopt het goed in de Buitenveldertgroep Leiden en vind ik 
het ook heel leuk om te doen. Er is ook al veel bereikt in korte tijd. Ik heb nog steeds plannen 
om langere tijd te gaan reizen maar ik vind het echt jammer de groep dan niet meer te kunnen 
bezoeken. Ik ben aan het uitkijken naar vervangers.” 
Een maand later mailt de contactpersoon van de groep Leiden ons: “We zitten wekelijks met 
7-12 mensen in het groepsgesprek. De mensen hebben echt een band met elkaar gekregen en 
het zal me moeite kosten afscheid van ze te nemen in februari 2020, als ik ga reizen. Gelukkig 
is er een vervangende vrijwilliger in zicht die ik zeer capabel acht dit te doen. Er zijn zo nu en 
dan leuke uitdagingen uiteraard, maar het gaat erg goed in Leiden!”  
Tijdens een overleg in Amsterdam van Buitenveldertgroepen op 22 november 2019 meldt de 
contactpersoon van de Buitenveldertgroep Leiden: “Ik ben hier voor de laatste keer want ik ga 
reizen, zoals eerder besproken. Mijn man en ik waren al jaren van plan dat na ons pensioen te 
gaan doen, en nu, na het herstel, is dat mogelijk en is de tijd rijp. In Leiden zit wekelijks een 
hele leuke groep mensen bij elkaar om te werken aan blijvend herstel. Er komen momenteel 
8-13 vaste bezoekers. Daaromheen komen er nog wat nieuwe bezoekers die korter of langer 
komen kijken en sommigen zich blijvend aansluiten. Eén bezoeker zei tot mijn vreugde een 
tijd geleden spontaan: “Ik wil jouw rol wel overnemen: ik wil wel gespreksleider van de groep 
worden wanneer jij gaat reizen.” Daar ben ik héél erg blij mee! Ik ben sowieso superblij met 
de Buitenveldertgroep Leiden: het is zo’n warme groep met hele prettige contacten. Ook is er 
naast het serieuze thema tijdens de groepsgesprekken veel humor in de groep. Humor kan 
herstel goed helpen bevorderen zolang er maar geen pijn wordt weg gelachen natuurlijk, want 
verslaving is een serieuze zaak: het is een chronische progressieve dodelijke aandoening als je 
er niets aan doet. Maar alleen maar serieus en zwaar op de hand zijn helpt mensen niet verder 
in hun herstel. Sommige mensen hebben het al moeilijk genoeg met bijvoorbeeld een herstel 
belemmerende situatie waarin ze verkeren. Ik kan het soms wel frustrerend vinden dat mensen 
in zo’n situatie blijven zitten en er niet uit kunnen of durven stappen. Maar iedereen heeft 
zijn/haar eigen leerroute in het leven, en iedereen maakt zijn/haar eigen keuzes. Ik ga begin 
2020 op een leuke manier afscheid nemen van de groep want ik zal de mensen erg missen. Dit 
vrijwilligerswerk heb ik nu een paar jaar gedaan en ik ben op zich ben ik wel toe aan iets 
nieuws: het reizen past goed in de huidige fase van mijn leven.  
De samenwerking met Brijder in Leiden verloopt heel goed. Cliënten die nog in behandeling 
zijn worden gewezen op de mogelijkheden na/naast de behandeling groepen als de onze te 
bezoeken. En dat gebeurt ook: zo komen er regelmatig nieuwe bezoekers naar de groep. Ik ga 
in december ook nog één keer naar de Herstelmarkt in Leiden. De Herstelmarkt Leiden wordt 
elk half jaar georganiseerd door Brijder en PsyQ met als doel mensen actief te informeren 
over de herstel- en participatie-initiatieven in de regio rond onder andere zelfhulpgroepen, 
workshops en dagbesteding. Ik ben echt héél blij dat ik een vervanger heb gevonden vóór dat 
ik weg ga, want ik zou het heel erg verschrikkelijk hebben gevonden als de groep ter ziele zou 
zijn gegaan bij gebrek aan een nieuwe gespreksleider. Maar ik begrijp ook goed dat voor veel 
mensen de drempel heel erg hoog kan zijn een rol te gaan vervullen die soms veel van je kan 
vragen en heel leerzaam maar ook best gecompliceerd kan zijn en veel vaardigheden vraagt. 
Of dat ze het moeilijk vinden dat commitment te maken. Terwijl alle bezoekers van de groep 
samen wél de vaste kern vormen en allemaal aangeven dat de groepsgesprekken en de groep 
heel erg belangrijk voor ze zijn. Daarom is het ook zo belangrijk dat de groep verder gaat na 
mijn vertrek want de bezoekers hebben er heel veel aan voor hun herstel en het opbouwen van 
stabiliteit. Ik ben blij dat ik dit vrijwilligerswerk een aantal jaren heb gedaan. Ik heb er veel in 
gestopt en veel uit gehaald. Nu ga ik een andere levensfase in. Maar misschien ga ik na het 
reizen, als ik op een andere plek in Nederland ga wonen daar weer een Buitenveldertgroep 
beginnen – dan zien jullie me wel weer.” 
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Ter informatie hier nog een beschrijving van het ontstaan van de Buitenveldertgroep Leiden: 
Maandag 9 april 2018 kwam de Buitenveldertgroep Leiden voor het eerst bijeen in een ruimte 
van Brijder verslavingszorg aan de Roodenburgerstraat 1a. Dit op initiatief en door de inzet 
van een vrijwilliger die tijdens een behandeling bij Trubendorffer in Den Haag terecht kwam 
in de Buitenveldertgroep Den Haag. Zij bezocht die groep langere tijd omdat ze daar veel uit 
haalde voor haar verdere herstel en als terugvalpreventie. Omdat ze er zoveel aan had wilde 
ze graag anderen die gelegenheid bieden. Via (ex)medewerkers van Brijder Zoetermeer kwam 
ze in contact met medewerkers van Brijder Leiden die, door eerdere positieve ervaringen met 
Buitenveldertgroepen positief reageerden. In mei, kort na de start van de Buitenveldertgroep 
Leiden kregen we het dit bericht: “9 april 2018 ben ik begonnen met de Buitenveldertgroep in 
Leiden. Er zijn meteen al drie vaste bezoekers. De gesprekken zijn prettig, soms aangrijpend 
en altijd inspirerend. Een van de bezoekers zei laatst: “Hier in de Buitenveldertgroep Leiden 
kan ik altijd mijn verhaal vertellen. Ook na een terugval, zonder me slecht daarover te voelen. 
Zodat ik meteen verder kan met mijn herstel en leren van het hoe en waarom van de terugval 
in plaats van me schuldig te gaan voelen en weg te duiken.” 
De onderwerpen van de afgelopen periode waren: 
- Vertel ik het mijn partner na een terugval? 
- Wat doe ik bij verveling en behoefte/craving/trek/zucht/drang? 
- Wat als het leven echt niet leuk is? 
- Hoe ga ik om met eenzaamheid? 
- Hoe ga ik verder na een terugval? 
- Moet ik mijn hele leven zonder of kan het zo nu en dan wel? 
- Ergste somberheid na opname Hoofddorp is achter de rug. Nu weer verder! 
Om meer ervaringen met zelfhelp op te doen is de vrijwilliger mee gaan lopen met het geven 
van voorlichtingen over zelfhelp bij Brijder Hoofddorp en Alkmaar en bij de Skuul op Texel. 
Ook daarover deed zij verslag: “Texel afgelopen donderdag was erg leuk. Na de voorlichting 
stelde R. (de ervaren mede-voorlichter met wie zij daar was) voor met de aanwezige cliënten 
een regulier groepsgesprek te doen zoals we dat gewend zijn in een Buitenveldertgroep. Dat 
voorstel werd aangenomen door de aanwezigen. Onderwerp werd “toekomst” en “nu” omdat 
enkelen zich alleen maar met “nu” bezig hielden en (nog) niet met de toekomst na de opname 
en behandeling in de Skuul. De sociaalpsychiatrische verpleegkundige die er van de cliënten 
bij mocht zijn vertelde dat ze het heel erg fijn en leerzaam vond. R. vertelde me later dat zo’n 
groepsgesprek in deze situatie alleen maar lukt als er niet teveel weerstand is, de groep niet te 
groot is en er een rustige, open en veilige sfeer heerst. Er waren nu ongeveer 11 mensen. Ik 
vond het zelf ontroerend om te zien hoe open iedereen was.   
Een van de deelneemsters vertelde dat ze zo onzeker wordt als niemand reageert tijdens haar 
beurt: iedereen praat immers uit en over zichzelf en we hebben geen commentaar of kritiek op 
elkaar en reageren niet op elkaar (zoals het staat in de gespreksregels). Dat vond ze lastig aan 
het groepsgesprek. Ik stelde haar voor dat thema dan in te brengen in het groepsgesprek: “Wat 
doet het met je als jij je uit en niemand onderbreekt je, niemand reageert met bevestiging, 
advies, commentaar of kritiek? En wat doet het met je als je naar anderen luistert en niet op 
hun verhaal reageert maar het er helemaal laat zijn zoals het is? Als dus het verhaal van iedere 
aanwezige over de eigen worstelingen, twijfels, oplossingen en successen er mag zijn zonder 
dat iemand dat bevestigt, daar iets aan toevoegt, aan afdoet, op welke manier dan ook?” Ze 
vond het een goed idee dat onderwerp in een volgend groepsgesprek aan de orde te brengen. 
Ik vertelde een medewerker van de Skuul dat ik de volgende keer graag weer wilde komen 
samen met iemand anders en vroeg of dat geen bezwaar was. Gelukkig zei ze dat niet zo was. 
Ik had fijn contact met haar. Is er al iemand om mee te gaan in september? Mag ik weer?” 
Inderdaad gaat zij later dat jaar weer en meldt na afloop: “Gisteren zijn H. en ik naar de Skuul 
geweest en hebben daar een prettige bijeenkomst gehad. Ik merk hoe gemakkelijk ik nu over 
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mijn eigen verslaving praat en ik vind het erg fijn dat ik de schaamte daarover voorbij ben, 
waar ik vorig jaar daar nog zo mee worstelde. Nu 2 jaar geleden zocht ik hulp en sindsdien 
heb ik nooit meer een neiging tot terugval gehad, waar ik heel dankbaar voor ben.”  
Bij een andere gelegenheid laat deze vrijwilliger weten: “In de Buitenveldertgroep in Leiden 
is de sfeer erg plezierig. We hebben een appgroep voor eventuele afmeldingen en dergelijke, 
maar soms zet ik daar ook iets in over verslaving, verslavingsgevoeligheid en herstel: een link 
naar een artikel, een korte tekst, een gedachte of een link naar een filmpje over verslaving en 
herstel. Dat wordt zeer gewaardeerd door de deelnemers aan de app-groep.” 
November 2018 geeft de vrijwilliger van de Buitenveldertgroep in Leiden een update van de 
besproken onderwerpen in de afgelopen periode, zoals: 
•Terugval die al te verwachten was 
•Innemen medicatie onder toezicht zoals Antabus of Refusal 
•Oorzaak verslaving, is die te vinden en zo ja, in je lichaam of je geest? 
•Nut van therapie 
•Zingeving: hobby, vrijwilligerswerk in het groen, studie etc. 
•Emoties bij heftige persoonlijke gebeurtenissen en verdoving willen 
•Ooit weer gematigd willen drinken 
•Andere verslavingen als vervanging: eten/snoepen/roken 
•Verslaving na ontslag 
•Zelfzorg 
•Hoe om te gaan met weerstand 
•Vermoeden van terugval bij een ander in de groep 
•Ontspannen hoe doe je dat zonder je verslaving? 
•Delen van heftige gebeurtenissen zoals het overlijden van een familielid. 
Brijder Leiden heeft aangegeven blij te zijn met de komst van een Buitenveldertgroep naar 
deze plaats omdat het zorgt voor een breder en duidelijk andersoortig aanbod waar een deel 
van de cliënten duidelijk behoefte aan heeft. Cliënten komen naar de zelfhelpgroep in Leiden 
via een terugvalpreventiegroep of doordat hulpverleners hen specifiek wijzen op deze unieke 
mogelijkheid om zelf verder te werken aan herstel naast en na de behandeling.  
Ook is de vrijwilliger van de Buitenveldertgroep Leiden elke drie à vier maanden aanwezig 
op een zogenoemde Herstelmarkt Leiden waardoor zelfhelp ook in het vizier blijft bij zowel 
hulpverleners als cliënten. Zo meldt ze na een deelname aan deze herstelmarkt: “De twee uur 
durende herstelmarkt was een succes. Ik vond de herstelmarkt erg plezierig, goed bezocht en 
ik had hele leuke gesprekken. Ik heb aan een aantal (ex)cliënten en/of andere hulpverleners  
informatie gegeven en het lijkt erop dat dit straks weer extra instroom in de groep gaat geven, 
net als de vorige keer.” Een medewerker van Brijder gaf de vrijwilliger via mail te kennen: 
“Super leuk dat je de Buitenveldertgroep hebt kunnen promoten op de herstelmarkt! Ik hoorde 
veel enthousiasme van mijn collega’s.” De vrijwilliger van de groep Leiden geeft ook nog 
steeds samen met een ervaren voorlichter informatie over zelfhelp aan cliënten van de detox 
van Brijder in Hoofddorp. Daarover meldt ze een keer via mail: “De voorlichting met H. in 
Hoofddorp was erg plezierig. De groep was actief en waarschijnlijk komt daaruit al meteen 
weer een nieuwe deelnemer aan de groep in Leiden.”  
Om zichzelf verder te ontwikkelen heeft de vrijwilliger ook een cursus herstelgericht luisteren 
gedaan. En ze bezocht bijeenkomsten van alle Buitenveldertgroepen in 2018 in Amsterdam. 
Ze meldde daar onder meer: “Ik doe elke keer weer inspiratie op. De verhalen van de mensen 
die de groep bezoeken zijn vaak erg indrukwekkend en leerzaam voor de andere bezoekers. Ik 
hanteer de gespreksregels niet altijd helemaal strak als een groep bijvoorbeeld erg klein is en 
mensen rustig zijn en op een respectvolle manier in gesprek gaan; de gespreksregels zijn er 
voor de mensen in de groep – de mensen zijn er niet voor de gespreksregels. Contact blijven 
houden met mensen, ook als die een tijdje niet komen, is ook belangrijk. Het groepsgesprek 
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gaat regelmatig over bredere onderwerpen dan alléén verslaving en verslavingsgevoeligheid, 
maar dat is prima: achter verslaving schuilt vrijwel altijd achterliggende levensproblematiek 
dus die mag zeker aan de orde komen.  
Ik vind het erg leuk en waardevol om dit vrijwilligerswerk te doen. Het is ook fijn dat Brijder 
Leiden zoveel aandacht besteedt aan nazorg en herstel en ook haar cliënten steeds wijst op de 
mogelijkheden en het belang van het bezoeken van bijvoorbeeld onze groep om na en/of naast 
het behandeltraject en de nazorg in herstel en stabiel te blijven, en je verder te ontwikkelen 
zodat de kans dat de verslaving weer grip op je krijgt kleiner wordt en blijft.” Alles bij elkaar 
heeft de Buitenveldertgroep Leiden na de start in april 2018 een hele positieve ontwikkeling 
doorgemaakt en voorziet duidelijk in een behoefte bij inwoners van Leiden en omgeving om 
op deze manier te werken aan hun herstel en alertheid op terugval.  
Blijvende alertheid op verslavingsgevoeligheid is noodzakelijk.  
Verslavingsgedrag treedt vaak op in alle facetten van het leven, en ook daar hebben we het in 
de groep dus over. Het afdoen als alléén een probleem met bijvoorbeeld alcohol klopt bijna 
nooit en is veel te makkelijk. Er zijn in de groep dus vaak brede gesprekken over onze levens 
en levenswijze. Bijvoorbeeld een onderwerp als: “Als je leven nu goed gaat, wat wil je dan 
nog verder veranderen in je leven?”  
Ook komen onderwerpen aan de orde als: “Hoe is jouw contact met je omgeving, je naasten, 
en eventuele verdere sociale netwerk? Woon je naar je zin? Heb je genoeg te doen, maar 
overschrijdt je niet je grenzen? Past wat je doet nu in jouw leven, is het goed voor je?”  
Het gaat er in de groep om dat er ruimte is voor een ongestoorde eigen ontdekkingsreis in en 
naar herstel, waarbij de deelnemers aan de groep de volstrekte vrijheid ervaren een nieuwe 
weg voor zichzelf te kunnen opgaan. Het bewaken van die vrijheid door de gespreksleider kan 
soms lastig zijn, omdat veel mensen snel geneigd zijn te reageren op een ander met advies, 
kritiek, of onderbreking, in plaats van te spreken uit en over zichzelf, uit de eigen ervaringen, 
worstelingen en oplossingen. Anderzijds is het belangrijk de gespreksregels toe te passen naar 
de geest ervan, zodat het past in de groep. 
 

Activiteiten 2019 Buitenveldertgroep Terschelling 
 
Eind 2015 heeft de initiatiefneemster van de Buitenveldertgroep Terschelling besloten op een 
nieuwe wijze voort te gaan met het inzetten van zelfhelp. Na een pilot van een jaar met 2 tot 5 
deelnemers, bleek er te weinig wekelijkse aanloop in de groep vanuit de kleine populatie op 
het eiland (rond 5000 inwoners). Ook in de zomer als er tijdelijk veel meer mensen op het 
eiland verblijven werd de groep onvoldoende bezocht. Zoals we dat bijvoorbeeld ook in een 
kleine gemeenschap als Volendam hebben gemerkt, rust er nog een enorm taboe op 
verslaving, en probeert iedereen voor elkaar verborgen te houden als er iets speelt. Dus 
openlijk naar een zelfhelpgroep gaan is een veel te grote stap: “ze” zullen je eens zien……. 
Het was en is echter wel een zeer leerzaam proces voor de initiatiefneemster, die de hele 
ontwikkeling zeer goed benut voor ontwikkeling van eigen regie en zelfredzaamheid.  Ze 
heeft heel bewust en op basis van eigen ervaring gekozen voor zelfhelp, en die werkwijze, 
zoals beschreven in de gespreksregels van de Buitenveldertgroepen.   
Ook heeft zij geleerd grenzen te stellen aan de termijn waarbinnen zij deze pilot op deze wijze 
een kans wilde geven, om vervolgens te besluiten tot een andere werkwijze. Er is nu niet meer 
elke week een groepsbijeenkomst, maar mensen kunnen wel contact blijven opnemen met de 
initiatiefneemster, via mail, het vragenformulier op onze landelijk website, of via het gratis 
0800-nummer. Dan kan in overleg besproken worden welke vorm dit lotgenotencontact kan 
gaan op Terschelling aannemen, om herstel wederzijds te bevorderen. Ook kunnen de 
inwoners van Terschelling terecht bij de landelijke website van de Buitenveldertgroepen voor 
informatie, vragen en begeleiding. Op die manier blijft zelfhelp op Terschelling dus 
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beschikbaar. En, ook niet onbelangrijk: zelfhelp blijft beschikbaar voor de vrijwilliger op 
Terschelling, met wie bij tijd en wijle zeer uitgebreid mailcontact plaatsvindt met een zeer 
waardevolle uitwisseling van ervaringen met crises en herstel, maar ook informatie voor 
verdere groei en ontwikkeling met behulp van bijvoorbeeld herstelorganisaties die vaak ook 
online mogelijkheden bieden en informatie over allerlei vormen van vrijwilligerswerk. 
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep Utrecht 
 
Iedere Buitenveldertgroep heeft zijn eigen wijze van ontstaan en geschiedenis. Maar de basis 
bestaat steeds uit de behoefte van inwoners van een gemeente zich te willen bevrijden van een 
dwangmatige manier van leven, van afhankelijkheid van verslavende middelen of gedrag. De 
verslavingsgevoeligheid kan onderkend worden in allerlei fasen van de worstelingen daarmee. 
Het kan zijn dat iemand al langere tijd vast zat of zit in een verslaving, die mogelijk zelfs al 
allesbepalend is geworden. Het kan ook zijn dat iemand nog werk en/of gezin heeft maar toch 
beseft afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld alcohol, cannabis of andere drugs, gokken, gamen, 
medicatie, internet, nicotine, of een problematische relatie met voeding heeft. Of de omgeving 
geeft signalen af dat er sprake is van afhankelijkheid. Soms komen mensen in onze groepen 
onderzoeken hoe serieus, belemmerend, en destructief voor lichaam en geest het gebruik of 
gedrag nu eigenlijk is. Of ze weten dat zelf al in stilte en komen anoniem naar de groep om 
vaak eerst vol schaamte, spijt en onzekerheid hun eerste stappen in herstel te zetten. Hoe dan 
ook: in de groepsgesprekken in een Buitenveldertgroep kunnen al die fases openlijk en zonder 
terughoudendheid besproken worden. Dat is niet alleen voor bezoekers een grote opluchting, 
elke week weer, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan herstel en blijvende alertheid op 
de verslavingsgevoeligheid en dus kans op recidive. Ook na een behandeling is het vrijwel 
altijd niet alleen behulpzaam maar écht noodzakelijk verder te werken aan herstel. Want het 
opbouwen van een andere levensstijl en bewust leven met de levensproblematiek die vaak ten 
grondslag ligt aan verslaving is een hele klus. Daardoor worden de groepsgesprekken ook zo 
enorm gewaardeerd door bezoekers, zoals blijkt uit de positieve uitingen waarvan we een 
aantal op onze site hebben gepubliceerd: “Ik heb in deze groep geleerd dat ik niet alleen sta 
met problematiek die voor de buitenwereld vaak een raadsel is.” “Een voordeel vind ik dat er 
altijd een ongedwongen en veilige sfeer is.” “Als het in het dagelijks leven moeilijk is vind ik 
in de groep rust en antwoorden om door te gaan.” “In de Buitenveldertgroep is er altijd een 
goed groepsgesprek omdat iedereen zich rustig uitspreekt en goed naar elkaar luistert.” 
“Ik ervaar het groepsgesprek als een bezinningsmoment en tegelijkertijd als een soort ‘uitje’.” 
“Ik sta dankzij de groep gelukkig niet meer alleen en voel mij geaccepteerd zoals ik ben.” 
“Het feit dat ik echt gehoord word en we raakvlakken en overeenkomsten met elkaar hebben 
maakt dat ik me veilig voel.” “Door de groepsleden voel ik mij gesteund in het nuchter blijven 
en ze helpen mij door moeilijke tijden heen.” “Ik leer van iedereen iets en ben emotioneel 
weer een heel klein stukje gegroeid. Daardoor heb ik meer zelfvertrouwen” “Het idee dat er 
altijd iemand is als ik het even alleen niet meer trek – alleen dat gevoel al is 100% puur en 
liefde; dat is de groep voor mij.” “De groep wordt bezocht door mensen van allerlei leeftijden 
en maatschappelijke situatie en afkomst en de gesprekken helpen mij om aan mijn herstel te 
werken door me te uiten en écht goed naar anderen te luisteren.” “Het voelen van herkenning 
en verbondenheid geeft kracht om door te zetten: Ik ben niet alleen!” “De reden waarom ik 
zoveel baat heb bij onze bijeenkomsten is hoofdzakelijk wederzijds begrip en respect dat ik 
vind in de groep. Het inlevingsvermogen in moeilijke situaties en het herkennen en delen 
daarvan.” “Doordat ik open en eerlijk mijn ervaringen kan delen, herkenning vind in situaties 
van anderen en leer van hun aanpak, ervaar ik steun en krijg energie en inzichten waar ik weer 
verder mee kan.”  
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“Je kunt rustig en in je eigen tempo je verhaal vertellen zonder dat iemand je in de rede valt of 
met je in discussie wil gaan. Je krijgt geen ongevraagde adviezen van deze lotgenoten.” 
“Nieuwe deelnemers zou ik aanraden om minimaal drie avonden deze groep te bezoeken om 
zo een goed beeld te krijgen van deze Buitenveldertgroep en dan te overdenken of deze groep 
iets voor je kan betekenen.”  
Ook/juist in de huidige bijzondere periode door corona heeft de Buitenveldertgroep duidelijk 
een belangrijke rol: “Deze periode met het nieuwe corona virus is een groot probleem voor 
veel mensen. Gelukkig heb ik een fijne online meeting gehad met mijn Buitenveldertgroep 
gisteren!! Dat heeft me goed gedaan.” 
 
In Utrecht is de Buitenveldertgroep ontstaan doordat een verslavingszorginstelling contact  
zocht met ons met de volgende vraag: “Goedendag, Mijn naam is J ik werk bij Trubendorffer 
in Utrecht. Wij zijn een verslavingszorginstelling waar mensen terecht kunnen voor intensieve 
ambulante hulp. Zowel een-op-een-gesprekken als groepsbehandeling maken deel uit van ons 
zorgaanbod. Daarnaast stimuleren wij cliënten zelfhulpgroepen te bezoeken maar dienen we 
deze zelf ook twee keer per jaar te bezoeken om onze cliënten beter te kunnen adviseren. Via 
collega S. hoorde ik voor het eerst van jullie en ik ben zeer geïnteresseerd in wat jullie bieden. 
Ik vroeg mij daarom af of jullie ook open groepen hebben waarbij wij (of een van ons als dat 
fijner is) een keer kunnen aansluiten. Met vriendelijke groet, J.” Onze reactie: “Goedemiddag 
J., Leuk dat je contact met ons opneemt. Wij zijn bekend met Trubendorffer in Den Haag en 
Nijmegen en jullie werkwijze. In Den Haag zit op vrijdagavonden een Buitenveldertgroep, in 
Nijmegen zijn we pas net begonnen. In Den Haag is er een heel prettige samenwerking op een 
fijne locatie. Cliënten van jullie die zich niet thuis voelen bij andere zelfhulpgroepen komen 
graag bij ons omdat we heel anders werken. We hanteren geen stappenprogramma en er zijn 
geen rituelen en andere bijzondere gewoontes waar niet iedereen die werkt aan herstel iets aan 
of mee heeft. Wel baseren we de groepsgesprekken op onze gespreksregels, te vinden op onze 
site. Daar kun je ook lezen dat in principe alleen lotgenoten deel uitmaken van de groep. Maar 
misschien ben je zelf ervaringswerker? We kunnen altijd aan een groep vragen of ze het oké 
vinden als er hulpverleners komen kijken dat kan namelijk voor iedereen behulpzaam zijn. 
We vinden overigens afhankelijkheid van middelen, dwangmatig gedrag, kwetsbaarheid brede 
begrippen: elk mens heeft zijn/haar eigen kwetsbaarheden en ervaringen en is dus in wezen 
'ervaringsdeskundig' in het eigen leven. Ik wil me er zeker voor inzetten dat jullie een keer 
kunnen aansluiten. Dan denk ik in eerste instantie aan de groep in Den Haag waar ik zelf ook 
wekelijks kom. Zal ik je vraag volgende week vrijdag inbrengen in de groep daar? Mocht men 
dat niet zien zitten dan kom ik een keer op locatie in Utrecht om jullie informatiemateriaal te 
geven en nadere uitleg te geven over onze werkwijze. Het lijkt me eigenlijk heel mooi als er 
bij jullie in Utrecht ook een Buitenveldertgroep op het rooster kan komen te staan op den 
duur. Je kunt ook L. in Den Haag benaderen over haar ervaringen met het contact met ons. 
Vriendelijke groet, D., voorzitter van de Stichting Zelfhelp Nederland ter bevordering van de 
Buitenveldertgroepen.” Wat later krijgen we het bericht: “Hoi D., Ik heb overlegd met mijn 
collega behandelaren op locatie en wij zouden het heel fijn vinden als je een keer langs zou 
kunnen komen voor uitleg over jullie werkwijze. Wij denken namelijk dat er behoorlijk wat 
cliënten zijn die aansluiting zullen vinden bij jullie manier van werken. Wellicht kunnen we 
het dan ook hebben over een eventuele Buitenveldertgroep bij ons op locatie. Vriendelijke 
groet, J.” Uiteraard gaan wij waar het binnen onze mogelijkheden als vrijwilligersorganisatie 
ligt altijd in op zulke verzoeken: “Hoi J., Wat leuk dat jullie me uitnodigen om te overleggen 
over onze werkwijze. De ervaring in Den Haag leert dat er inderdaad behoorlijk wat cliënten 
van Trubendorffer zijn die aansluiting vinden bij de werkwijze van zelfhelp.   
We staan er ook zeker voor open een groep in Utrecht te beginnen. Wanneer zou het jullie het 
beste schikken dat ik langs kom? Wil je eerst zelf een gesprek over onze werkwijze of wil je 
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meteen collega's erbij betrekken? Ik verneem het graag, Fijne dag, D.” “Beste D., Ik denk dat 
het handig is om de collega’s er direct bij te betrekken. Zij zijn erg geïnteresseerd en willen 
graag meer weten en vragen stellen. Wij zouden daarna/daarvoor in overleg kunnen over een 
eventuele start hier in Utrecht en alles wat daarbij komt kijken. Ik zal donderdag overleggen 
met S., regiomanager Utrecht en Nijmegen, wat passende dagen zijn. Hopelijk kunnen we een 
moment vinden.” Na wat heen en weer mailen over data/tijden: “Zullen we donderdag 30 mei 
2019 13.30 uur afspreken? Er is dan maar 1 collega op vakantie dus dat lijkt me prima. Leuk 
dat je langskomt!” Nadat we op locatie de medewerkers hadden geïnformeerd over onze visie 
en werkwijze en daarover in gesprek waren gegaan, kregen we dit bericht: “Ik heb het met de 
verantwoordelijken besproken: we zijn allemaal erg enthousiast en zien graag zien dat er een 
Buitenveldertgroep start.” Waarop wij meldden: “Fijn, dat enthousiasme! Ik ben bezig de 
groep Den Haag over te dragen aan bezoekers daar die daar al langere tijd komen en dit graag 
gaan doen. Dan komt er bij mij tijd vrij om in Utrecht te gaan beginnen.” Afgesproken werd 
na de zomerperiode te starten. Snel wordt een geschikt tijdstip gevonden: “Start op donderdag 
19 september 2019 om 19:30 uur is akkoord. Ik heb het huurcontract in de bijlage toegevoegd. 
Groepen dienen een bijdrage in de kosten te leveren. Hopelijk is dit een voorstel waar jij je in 
kan vinden.” Na ons akkoord krijgen we dit enthousiaste bericht: “Leuk dat het echt doorgaat! 
De cliënten vragen regelmatig naar de Buitenveldertgroep. Fijn dat we nu een datum kunnen 
doorgeven.” Voor de goede orde geven we de voorwaarden weer uit de huurovereenkomst 
voor het gebruik van de groepsruimte. Deze voorwaarden sluiten namelijk goed aan op de 
uitgangspunten die wij in onze gespreksregels als Buitenveldertgroepen hanteren (zie onze 
website), alhoewel ze daar natuurlijk op een heel andere manier worden omschreven.  
“Het gehuurde is uitsluitend bestemd als vergaderruimte of meeting ruimte van de betreffende 
zelfhelpgroep te dienen. Indien een persoon, die het gehuurde gebruikt of bezoekt, schade 
veroorzaakt, kan huurder daarvoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.  
Huisregels: 
-  Geen gebruik van-, handel in- en bezit van geest- of stemmings- veranderende middelen 
-  Geen drugs-gerelateerde toebehoren bij zich hebben 
-  Niet roken binnen het pand 
-  Geen dreigementen (verbaal of fysiek) 
-  Geen geweldpleging (verbaal of fysiek) 
-  Geen vernielingen 
-  Geen diefstal 
-  Geen criminele activiteiten 
Gedragsregels: 
-  Respectvol met andere bezoekers omgaan 
-  Respectvol met het pand en de inboedel omgaan 
-  Geen geluidsoverlast veroorzaken. Er wonen mensen dicht bij ons gebouw en die willen we 
niet storen 
-  Als iemand onder kennelijke invloed is, dan is het niet toegestaan in het pand te verblijven  
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor vermissing en/of beschadiging van eigendommen van 
bezoekers. 
Iets later volgt nog de volgende vraag: “Even een check. De groep is toch voor iedereen open? 
Zowel voor cliënten die nog in behandeling zijn, ex-cliënten, als mensen van buiten? Zowel 
voor mensen die nog erg worstelen met abstinentie als mensen die al verder in herstel zijn? 
Dan weet ik zeker dat we de communicatie die we eruit doen naar cliënten klopt.” Inderdaad 
staan Buitenveldertgroepen open voor al deze doelgroepen.  
Voor aanvang van het eerste groepsgesprek mailen wij nog even ter bevestiging: “Vanavond 
begin ik om 19:30 uur met het groepsgesprek. Dat staat inmiddels ook op onze website 
zelfhelp.nl   Ik zal er vanaf 19:00 uur zijn, zodat ik nog even bekend kan raken met het reilen 
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en zeilen in jullie pand. En de nieuwe bezoekers vast een beetje op hun gemak kan stellen 
indien nodig. Ik zal ook weer nieuw informatiemateriaal (flyers, folder, Leidraad tot herstel) 
meenemen.” 
Na de eerste bijeenkomst krijgen we meteen een opsteker van een behandelaar: “Mijn cliënte 
is zeer te spreken over de Buitenveldertgroep hier bij ons op locatie. Geen hogere macht, open 
en vrije sfeer en een prettige dialoog, zegt het voort!” Onze reactie: “Wat een mooi positief 
bericht van een deelnemer via een van de behandelaren. Fijn te lezen! Ik vond het een goed en 
prettig begin met vijf bezoekers die allen oprecht deelnamen aan het groepsgesprek. Daarom 
verheug ik me op het vervolg!”  
Bij het maken van afspraken voor de groepsgesprekken plannen wij ver vooruit om te kunnen 
zorgen voor de broodnodige continuïteit en stabiliteit die voor mensen die in herstel zijn van 
een verslaving heel belangrijk is na een vaak discontinue en instabiele periode. Daarom is het 
fijn dat de medewerker van de locatie ons september 2019 al mailde: “Het lijkt misschien nog 
ver maar wij zijn al bezig met het inventariseren van de feestdagen. Tweede kerstdag valt op 
een donderdag, die dag zijn we open van 10.00-14.00, wat betekent dat de groep dan niet door 
kan gaan.” Onze reactie: “Dat hadden we nog niet besproken, dus goed dat je het even meldt. 
Zulke wekelijkse afspraken plan ik ook maanden vooruit in mijn agenda; heel verstandig dat 
jullie dat ook doen. Zo'n groepsbijeenkomst heeft stabiliteit nodig; ik kom net zo lang tot zich 
iemand uit Utrecht zelf aandient die de groep langere tijd bezoekt, stabiel oogt en voelt, en 
zin/tijd/energie heeft om, liefst met iemand anders, gespreksleider en contactpersoon van de 
groep te worden. In de bijeenkomst op 19 december zal ik melden dat er 26 december geen 
bijeenkomst is en dat ook op onze website zetten.” Een maand na het eerste groepsgesprek in 
Utrecht laten we weer van ons horen omdat we weten dat het belangrijk is bij behandelaren en 
dus bij cliënten in beeld te blijven: “Bezoekers die komen naar de Buitenveldertgroep Utrecht 
op donderdagavond zijn heel positief, hebben een positieve houding en een deel van hen zijn 
inmiddels ook trouwe bezoekers die echt verder werken aan hun herstel. Maar het loopt nog 
geen storm en het bezoekersaantal wisselt nog sterk. Nu is dat meestal wel gebruikelijk in het 
begin, en zo'n fase kan maanden duren, maar toch goed om te onderzoeken waar het eventueel 
aan ligt en wat er eventueel aan gedaan kan worden om cliënten meer te motiveren. Vaak zijn 
er veel vooroordelen, misverstanden en roddels over zelfhulpgroepen. Dat kan negatief gaan 
rondzingen onder een populatie cliënten waardoor degenen die misschien eigenlijk stiekem 
wél belangstelling hebben, maar (nog) niet sterk genoeg zijn om stelling te nemen tegen de 
negatieve houding van een meerderheid ook niet 'durven' te gaan. Bovendien is het voor het 
verslaafde brein natuurlijk veel gemakkelijker vooral niet teveel aan constructieve zelfzorg te 
doen 😉😉. Gisteravond had ik daarover even een leuk gesprek met jullie medewerker M. Ik heb 
begrepen dat het ook in andere groepen niet bepaald erg druk is - wat pleit voor het gevoel dat 
er een sfeer onder cliënten hangt om toch vooral geen groepen te bezoeken. Dat ken ik ook uit 
klinieken van Brijder: soms is er een negatieve infectie-sfeer rondom zelfhulpgroepen, maar 
het omgekeerde kan óók optreden: een positieve houding bij een aantal cliënten die anderen 
daardoor stimuleren en enthousiasmeren ook eens een zelfhulp- of zelfhelpgroep te bezoeken. 
Dat gaat in natuurlijke golven, maar er is óók wat aan te doen, is mijn ervaring. Maatwerk per 
locatie en situatie uiteraard. M. vertelde dat er op de locatie in Utrecht een cliëntcoach is die 
zelfhulp introduceert en dat er sinds kort een startersgroep is in de hoop op die manier de 
drempel richting herstelgroepen te verlagen. Mijn vraag is of het misschien een idee is dat ik 
in contact kom met de cliëntcoach zodat ik als vrijwillig ervaringsdeskundige af en toe wat 
kan komen vertellen over het grote nut dat zelfhelp- en zelfhulpgroepen kunnen hebben bij 
herstel, terugvalpreventie en verdere groei en ontwikkeling na en met een verslavingservaring. 
Ik verneem het graag.” De reactie volgt spoedig: “Bedankt voor je mail. Ik zal het bespreken 
met zowel cliëntcoach als behandelcoördinator. We kijken graag hoe we het groepenbezoek 
een boost kunnen geven. Het hoort bij de zorg die je hier krijgt dat je ook naar groepen als de 
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Buitenveldertgroep gaat. Fijn ook de suggestie samen te werken met onze cliëntcoach. We 
hebben al een ervaringsdeskundige die aansluit bij enkele groepen voor starters. Maar wellicht 
is er ook een constructie te bedenken waarbij jij hier ook een rol in kan spelen. Want ik denk 
zeker dat dat een positief effect zal hebben!” Wat later kregen we bericht hierover: “Ik zou 
nog terugkomen op het eventuele aansluiten van jou bij onze startersgroepen. Ondanks dat wij 
daar erg positief in staan is er wat veranderd. We hebben per 1 december 2019 namelijk een 
nieuwe cliëntcoach. Hij is ervaringsdeskundige, dus daar zijn we heel blij mee. Hij zal wel 
even zijn weg moeten vinden hier. Daarom lijkt het ons voor nu goed om eventueel aansluiten 
van jou bij de startersgroepen on hold te zetten. Wellicht dat hij op een later moment dit ook 
als een waardevolle aanvulling zal zien. De verwachting is echter ook dat het inzetten van een 
ervaringsdeskundige positief effect zal hebben op o.a. de motivatie van cliënten groepen te 
gaan bezoeken. Ik hoop dat je je hierin kan vinden. En nog heel erg bedankt voor je voorstel! 
Hoe gaat het trouwens met de Buitenveldertgroep Utrecht? Is er al een beetje een vaste groep? 
Andere groepen lijken de laatste tijd iets aan te trekken dus dat is goed nieuws.” Onze reactie: 
“Dank voor je bericht. Heel begrijpelijk dat de ervaringsdeskundige cliëntcoach die per 1-12-
19 komt eerst even zijn weg moet vinden, dus daar kan ik me zeker in vinden. Misschien helpt 
het ook als ik op een gegeven moment, ergens in 2020 of zo, eerst een gesprek met hem zelf 
heb zodat ik wat informatie kan geven over hoe de Buitenveldertgroep werkt en we elkaar 
kunnen leren kennen voordat ik eventueel aansluit bij een startersgroep in later stadium. Als 
ervaringsdeskundige zal hij sowieso kunnen inzetten op het uit eigen ervaring motiveren tot 
het bijwonen van herstelgroepen georganiseerd door lotgenoten zelf.  
Er komen op de donderdagavond in de Buitenveldertgroep nu ook regelmatig meer mensen 
langs, waarvan sommigen een aantal keer en inmiddels vormt zich ook steeds meer een vaste 
kern. Dus dat gaat goed. En: Ik vind het al heel wat, na sommige eerdere ervaringen, dat ik er 
nooit alleen zit: altijd met minstens 3-4 mensen en soms zelfs al met 5-15. We hebben heel 
prettige diepgaande herstelgerichte groepsgesprekken. Dat vind ik heel erg positief. Ook is er 
al iemand die belangstelling heeft om op den duur meer voor de groep te gaan betekenen: als 
contactpersoon en gespreksleider – dat is natuurlijk ook heel fijn. En er zitten ook steeds meer 
mensen in de groepsapp die ik heb aangemaakt voor mensen daar belangstelling voor hebben 
(zonder enige verplichting uiteraard). Goed nieuws vanuit de Buitenveldertgroep Utrecht dus” 
 
Om een indruk te geven van de aantallen bezoekers, besproken onderwerpen en de sfeer in de 
Buitenveldertgroep Utrecht geven we hier een aantal korte verslagen van de bijeenkomsten: 
 
Donderdag 31 oktober 2019 zijn er vier bezoekers waarvan een nieuwe (dat blijkt later degene 
die belangstelling toont medegespreksleider van de groep te worden). De sfeer is uitermate 
prettig en veilig, alle bezoekers nemen serieus en intensief deel aan het groepsgesprek. 
 
Begin november krijgen we een vraag via onze website: “Hallo, Mijn naam is… en 3 weken 
geleden had ik eindelijk de moed om hulp te zoeken voor mijn wietverslaving waar ik vanaf 
wil. Vanmorgen ben ik voor het eerst bij Trubendorffer Utrecht geweest voor een intake. Nu 
is het even wachten op mijn afspraak voor het eerste behandelgesprek. Ondertussen kon ik al 
gaan kijken of en waar/wanneer ik terecht kan. Ik ben dus nieuw maar wil graag op korte 
termijn een groepsgesprek bijwonen, liefst in Utrecht. Maar is dat alleen op donderdagavond 
mogelijk, of zijn er meer mogelijkheden? En kan ik dan zomaar binnenkomen? Hoe gaat het 
in z’n werk en wat zijn de mogelijkheden v.w.b. Utrecht? Met vriendelijke groet, ….” Onze 
reactie: “Hoi, Wat goed dat je de moed hebt gevonden om van de wietverslaving af te komen. 
Inderdaad zit er vrijwel altijd enige tijd tussen intake en eerste behandelgesprek. Goed idee 
om in de tussentijd zelf al iets te ondernemen, zoals een groepsgesprek bijwonen. In Utrecht is 
alleen op de donderdagavond een Buitenveldertgroep.  
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Je kunt inderdaad zomaar binnenkomen: je hoeft je niet aan te melden en er is geen intake. 
We beginnen elke donderdag om 19:30 uur.  
Je bent van harte welkom, ook aanstaande donderdag! In de Buitenveldertgroep brengen 
deelnemers zelf een onderwerp in waarover ze willen praten die avond.  
In een rustig groepsgesprek praten we dan uit en over onszelf over dat onderwerp. Hopelijk 
kun je iets met deze informatie en we heten je van harte welkom aanstaande donderdagavond 
in de Buitenveldertgroep. Deze is pas net opgericht en dus nog klein - misschien vindt je dat 
fijn om te weten. Sterkte met je herstel en een fijne dag verder.” 
Donderdag 7 november 2019: Vier bezoekers; twee nieuwe.  
Een inmiddels trouwe bezoeker heeft verdergaande interesse in zelfhelp. Zo wil  hij anderen 
enthousiasmeren de Buitenveldertgroep te bezoeken en op den duur ook als gespreksleider en 
contactpersoon optreden. Hij heeft goede inbreng en is serieus bezig, dus aan hem hebben we  
een goede vrijwilliger. 
Véél gespreksonderwerpen in het uitgebreide groepsgesprek:  
-Obsessief gedrag m.b.t. je middel.  
-Abstinent en wat nu?  
-Hoe leef je zonder deze dwangmatige kick?  
-Nuchter leven: saai of rustgevend?  
-Hoe krijg je weer interesse in andere dingen dan je middel/dwangmatig gedrag?  
-Wie vertel je over je verslaving/verslavingsgevoeligheid, en wie juist niet?  
-Stoppen verandert je hele kijk op jezelf én je omgeving, én verandert je hele levensstijl.   
Dat is véél! 
Donderdag 14 november 2019: Vier bezoekers 
Onderwerpen groepsgesprek:  
-Balans vinden 
-Diversiteit in nieuwe dingen doen 
-Sporten als verslaving of vrije keuze 
-Je bewust verliezen in gezonde begrensde dingen zoals muziek 
-Afhankelijkheid van natuurlijke dingen (eten, drinken, verzorging) voelt niét verslavend! 
Donderdag 21 november 2019: Zeven bezoekers, vijf vaste, twee nieuwe 
Type verslavingen: alcohol, gokken, cannabis, porno, cocaïne, heroïne. 
Onderwerp groepsgesprek:  
-Hoe ga ik nuchter feesten? (zoals: verjaardag, karaoke, feestje met vrienden) 
-Hoe is het om zélf en op jóuw tijd naar huis te gaan van een feestje? 
Donderdag 5 december 2019: Zeven bezoekers, twee nieuwe.  
Type verslavingen: internet, alcohol, gokken, cannabis, porno, cocaïne, heroïne, poly. 
Onderwerp 1: Hoe ga je ermee om als een bedrijfsuitje geheel onverwacht een wijnproeverij 
blijkt te zijn? 
Onderwerp 2: Wat verandert er in je leven door het stoppen, wat kun je en wil je met die tijd, 
energie en geld gaan doen?  
Onderwerp 3: Is aangeven van grenzen "arrogant" of juist gezond en normaal ? 
Sfeer: Rustig open groepsgesprek volgens gespreksregels en daarna nog wat vrijelijk over de 
onderwerpen gesproken. 
Donderdag 12 december 2019  
Acht bezoekers, waarvan drie van de vaste kern, twee voor tweede keer, en drie nieuw. 
Type verslavingen: internet, alcohol, gokken, cannabis, cocaïne, medicatie. 
Onderwerp 1: Hoe zet je externe motivatie te stoppen om in intrinsieke motivatie?   
Onderwerp 2: Hoe hou je het gestopt blijven vol na de behandeling? 
Sfeer: Ontspannen, gezellig, open, losjes en toch serieus en oprecht. 
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Donderdag 19 december 2019: Negen bezoekers, zeven van de vaste kern, drie nieuw. 
Type verslavingen: internet, alcohol, gokken, cannabis, cocaïne, medicatie, seks. 
Onderwerp 1: Door het stoppen ervaar ik nu eerst euforie, de ‘honeymoon fase’, maar ik ben 
bang voor  ‘The Wall’ waar ik straks tegenaan kan lopen; wat zijn jullie ervaringen? 
Onderwerp 2: Triggers voor uitglijders en terugval, zoals de komende kerstdagen. 
 

Activiteitenverslag 2019 Buitenveldertgroep 
IJmuiden/Velsen 

 
Op 14 juni 2019 tijdens landelijk overleg van alle Buitenveldertgroepen in Nederland waar de 
vrijwilliger van de groep in IJmuiden/Velsen ondanks grote fysieke beperkingen gelukkig ook 
een keer bij kan zijn, vertelt zij onder andere: “De Buitenveldertgroep in IJmuiden is stabiel. 
De sfeer is goed en alle kwetsbare onderwerpen, worstelingen en oplossingen kunnen worden 
ingebracht tijdens de groepsgesprekken die daardoor van grote waarde zijn voor de bezoekers. 
Er kwam een tijdje terug iemand die nog in gebruik was maar wél de intentie had te stoppen. 
Dat ging in het begin goed en was voor de andere bezoekers ook oké. Maar op een gegeven 
moment verstoorde het de groep een beetje doordat mensen aangaven dat de manier waarop 
hij daarmee om ging voor hen tóch trek verhogend begon te werken. Toen heb ik hem daar 
persoonlijk, los van het groepsgesprek, op aangesproken en gezegd dat als hij niet bereid was 
serieus en consequent te streven naar en werken aan abstinentie, in ieder geval gedurende de 
periode dat hij de groep bezocht, dat wij dan niet de geschikte groep voor hem waren. Ik vond 
het wél heel moeilijk dat tegen hem te zeggen, want ik vind het moeilijk iemand te weigeren 
die verder eigenlijk niet agressief is of zich op een andere manier misdraagt. Maar voor het 
behoud van en veiligheid in de groep was het toen echt nodig. Vooral ook omdat mensen van 
de vaste kern na verloop van tijd begonnen aan te geven dat ze dit echt niet prettig vonden en 
op den duur verstorend voor zowel het groepsgesprek als de sfeer in de groep. Het is ook niet 
de bedoeling dat mensen alleen maar naar de groep komen om hun eenzaamheid te bestrijden 
of de gezelligheid opzoeken zonder serieus aan hun herstel te willen of kunnen werken: we 
zijn echt een herstelwerkgroep waar mensen serieus aan hun herstel en verdere ontwikkeling 
komen werken met als basis de gespreksregels. Als je nog in gebruik zit en daar in blijft zitten 
heb je ook een heel andere visie op het leven dan wanneer je nuchter bent! Nu hij niet meer 
komt is het ook weer veilig en rustig in de groep.” Iemand van het dagelijks bestuur van de 
stichting zelfhelp Nederland zegt: “Zo’n situatie kan inderdaad erg lastig zijn en (te) lang 
voortslepen door grote loyaliteit en ruimdenkendheid van gespreksleider en/of de hele groep. 
Maar voor de functionaliteit van de groepsgesprekken is het soms helaas echt nodig iemand 
aan te spreken op bepaald gedrag of een houding die storend is en daarbij je te beroepen op 
onze gespreksregels. Daarbij kun je indien gewenst ondersteuning krijgen vanuit het dagelijks 
bestuur van de stichting zelfhelp als je daar duidelijk om vraagt, zodat je het niet alleen hoeft 
te doen. Zo hebben we in een heel ander geval in een andere groep een keer een officiële brief 
geschreven voor iemand aan wie al diverse malen was duidelijk gemaakt door zowel de hele 
groep als door de gespreksleider dat hij wegens zijn verstorende gedrag niet meer welkom 
was in de groep. Hij bleef echter hardnekkig terugkomen met steeds dezelfde verstorende 
attitude. Grappig genoeg was het overleg met het dagelijks bestuur en het schrijven van die 
brief blijkbaar krachtig genoeg voor hem: na een laatste waarschuwing kwam hij 2 jaar niet 
meer naar de groep waardoor die brief niet overhandigd hoefde worden. De gespreksleider 
hield hem wel altijd achter de hand en nam hem wekelijks mee voor het geval dat, want deze 
man bleef wel vaker langere tijd weg om dan ineens weer langs te komen om opnieuw het 
groepsgesprek en de groep te verstoren. Inderdaad bleek dit jaar, na twee jaar, deze man tóch 
weer te komen opdagen, maar nog altijd met dezelfde uitstraling en houding.” 
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De gespreksleider van de betreffende groep meldt: “Inderdaad kwam deze man laatst na twee 
jaar weer langs terwijl hij zich destijds had misdragen en vele malen voor onveiligheid in de 
groep had gezorgd waardoor de groep dus wilde dat hij niet meer kwam. We hebben hem 
eerst heel vaak opnieuw een kans gegeven, nadat hij soms langere tijd niet kwam – maar als 
hij terug kwam vertoonde hij altijd weer hetzelfde gedrag dat de groep en het groepsgesprek 
duidelijk steeds opnieuw verstoorde. Hij was ook niet bereid op zijn gedrag te reflecteren en 
het blijvend te veranderen. We hebben hem toen duidelijk gemaakt dat hij echt niet meer kon 
komen omdat hij zijn gedrag niet veranderde en hij de groep steeds opnieuw bleef verstoren. 
Samen met het dagelijks bestuur hebben we toen dus een brief opgesteld voor het geval hij, 
ook nadat we hem hadden duidelijk gemaakt niet meer te komen, tóch weer een keer zou 
komen. Dat voorgevoel had ik al. Die brief heb ik dus twee jaar lang elke week mee genomen 
voor de zekerheid. Dat was maar goed ook want laatst kwam hij dus ineens alsnog van pas. 
Blijkbaar voelde deze man zelf toch ook al wel aan dat hij alle grenzen had overschreden, 
want hij kwam vooraf naar me toe zeggende: “Ik ben zeker geroyeerd?” Ik heb hem de brief 
gegeven, die hij las en daarna gelukkig met stille trom is vertrokken zonder opnieuw overlast 
te veroorzaken. Voor de zekerheid heb ik de receptie duidelijk gemaakt dat de groep hem écht 
niet meer wilde ontvangen. De receptionist wist meteen wat ik bedoelde want hij kende het 
verhaal rondom deze man die ook bij Jellinek bekend stond als iemand die de orde verstoorde. 
Gelukkig kan hij de groep nu dus echt nooit meer op stelten komen zetten. Iemand die zich zo 
verstorend misdraagt en blijft misdragen in de groep maken we gelukkig eigenlijk nooit mee: 
de sfeer is juist altijd prettig, rustig en open.” Het lid van het dagelijks bestuur: “Dus: Als een 
gespreksleider in een groep hier mee worstelt, schroom dan niet contact op te nemen met ons. 
Het fijne is dan ook dat je als gespreksleider niet langer ‘de boosdoener’ bent, met de kans de 
persoonlijke pispaal van zo iemand te worden.” De contactpersoon en gespreksleider van de 
groep IJmuiden/Velsen vervolgt: “Oké, helder. Dank voor de support, want ik vond het echt 
lastig toen, maar ik begrijp nu dat het écht oké is dat ik toen ben opgetreden. Er is trouwens 
óók een bezoeker die een draaideurcliënt is omdat het nog niet lukt blijvend te herstellen. 
Soms volgt dan weer een hele periode van gebruik en vervolgens vaak een gang naar de zorg. 
Maar áls deze persoon naar de groep komt is dat echt een serieuze poging te herstellen en 
abstinent te zijn. Hij probeert dan ook echt altijd nuchter te komen en wil écht graag verder 
herstellen, maar door allerlei factoren die niet mee zitten valt dat niet mee voor hem. Hij wíl 
wel en regelmatig lukt het hem ook weer een periode abstinent te zijn – dat is op zichzelf al 
winst. Hij heeft echt van alles en nog wat gedaan wat betreft behandeling, maar het blíjft 
moeilijk voor hem. Als hij terugvalt en in gebruik zit komt hij ook niet naar de groep, soms na 
een seintje van mijn kant. Maar als hij weer in herstel is, is hij welkom in de groep, omdat hij 
écht van de verslaving af wil. Hij geeft dan aan dat hij de groep dan ook echt nodig heeft om 
stabiel te blijven. Voor de rest: met de locatie ben ik soms niet helemaal tevreden in verband 
met het feit dat die gesloten is in de zomervakantieperiode. Dat vind ik lastig want nu zijn er 
bijvoorbeeld twee nieuwe bezoekers die nét uit een kliniek komen en dan komt straks de 
zomervakantie er aan en zou er zes weken geen groep zijn; dat vind ik echt niet fijn; dat kan 
gewoon funest zijn voor deze mensen die nog zo vers in hun herstel zijn. Maar de groep thuis 
bijeen laten komen is óók een groot risico en vind ik zeker niet altijd fijn. Ik wil thuis privé 
houden natuurlijk. We hebben wel de groepsapp, maar ik ga toch zoeken naar eventueel een 
tijdelijke andere locatie voor die vakantieweken, en liever nog een locatie die altijd open is, 
uitgezonderd misschien de kerstdagen en dergelijke dagen. Mocht dat voor komende 
zomervakantie nog niet lukken dan kunnen mensen tijdelijk naar de groepen in Haarlem en 
Alkmaar gaan, eventueel samen reizend omdat het spannend en duur kan zijn voor sommigen. 
Ik heb ook al op wat andere locaties in IJmuiden geïnformeerd maar vaak vinden ze het lastig 
en durven niet als ze horen dat het gaat om een herstelgroep voor verslaafden – dan schieten 
ze al snel in vooroordelen en angsten.” Iemand van het dagelijks bestuur suggereert: “Je kunt 
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eventueel ook een neutrale plek overwegen waar je in andere gevallen ook naar toe zou gaan 
met een groepje mensen, waar een rustig hoekje is voor ‘overleg’.” De gespreksleider van de 
groep IJmuiden zegt daarop: “Maar die plekken zijn vaak openbaar en dat is niet de omgeving 
die mensen als veilig genoeg ervaren om kwetsbare verhalen te delen. Bovendien zijn mensen 
dan vaak bang door bekenden met deze groep gezien te worden en daar dan vragen over te 
krijgen. IJmuiden/Velsen is best wel klein en ‘ons kent ons’. Ik zal eens gaan informeren her 
en der maar ik vind een eigen groepsruimte wel belangrijk.” 
De visie van de Buitenveldertgroepen is dat elk mens een uniek individu is en van een geheel 
eigen en onschatbare waarde. Ieder mens heeft een eigen geschiedenis, aanleg, mogelijkheden 
en beperkingen. Mensen met een verslavingsgevoeligheid hebben of heftige ervaringen in hun 
jeugd gehad, of heftige ervaringen doordat ze verdwaalden in een verslaving, waarvan onze 
bezoekers willen herstellen. Een groepsgesprek met unieke individuen die zichzelf daardoor 
gezien en gehoord voelen en weten in hun verslavingsgevoeligheid en mogelijke achtergrond, 
en daardoor (weer) de moed oppakken verder te gaan met hun herstel, is in vele opzichten van 
onschatbare waarde, voor henzelf maar ook voor de samenleving als geheel en voor de andere 
deelnemers aan de gesprekken in de Buitenveldertgroep, zoals die in IJmuiden. Maar vooral 
voor ieder individu zelf dat de groep bezoekt. Dat blijkt uit hoe bezoekers zelf hun ervaringen 
met bezoeken aan de groepen verwoorden. Hier enkele voorbeelden: “Ik heb in deze groep 
geleerd dat ik niet alleen sta met problematiek die voor de buitenwereld vaak een raadsel is.” 
“Een voordeel vind ik dat er altijd een ongedwongen en veilige sfeer is.” “Als het in het 
dagelijks leven moeilijk is vind ik in de groep rust en antwoorden om door te gaan.” “In de 
Buitenveldertgroep is er altijd een goed groepsgesprek omdat iedereen zich rustig uitspreekt 
en goed naar elkaar luistert.”  
“Ik ervaar het groepsgesprek als een bezinningsmoment en tegelijkertijd als een soort ‘uitje’.” 
“Ik sta dankzij de groep gelukkig niet meer alleen en voel mij geaccepteerd zoals ik ben.” 
“Het feit dat ik echt gehoord word en we raakvlakken en overeenkomsten met elkaar hebben 
maakt dat ik me veilig voel.” “Door mijn mede groepsleden voel ik mij gesteund in het 
nuchter blijven en ze helpen mij door moeilijke tijden heen.” “Ik leer van iedereen iets en ben 
emotioneel weer een heel klein stukje gegroeid. Daardoor heb ik meer zelfvertrouwen” “Het 
idee dat er altijd iemand is als ik het even alleen niet meer trek – alleen dat gevoel al is 100% 
puur en liefde; dat is de groep voor mij.” “De groep wordt bezocht door mensen van allerlei 
leeftijden en maatschappelijke situaties en afkomst en de gesprekken helpen mij om aan mijn 
herstel te werken door me te uiten en écht goed naar anderen te luisteren.” “Het voelen van 
herkenning en verbondenheid geeft kracht om door te zetten: Ik ben niet alleen!” “De reden 
waarom ik zoveel baat heb bij onze bijeenkomsten is hoofdzakelijk wederzijds begrip en 
respect dat ik vind in de groep. Het inlevingsvermogen in moeilijke situaties en het herkennen 
en delen daarvan.” “Doordat ik open en eerlijk mijn ervaringen kan delen, herkenning vind in 
situaties van anderen en leer van hun aanpak, ervaar ik steun en krijg energie en inzichten 
waar ik weer verder mee kan.” “Je kunt rustig en in je eigen tempo je verhaal vertellen zonder 
dat iemand je in de rede valt of met je in discussie wil gaan. Je krijgt geen ongevraagde 
adviezen van deze lotgenoten.” “Nieuwe deelnemers zou ik aanraden om minimaal drie 
avonden deze groep te bezoeken om zo een goed beeld te krijgen van deze Buitenveldertgroep 
en dan te overdenken of deze groep iets voor je kan betekenen.”  
Gelijkwaardig lotgenotencontact is dus een belangrijke bijdrage aan (verder) herstel en 
stabilisatie en het is voor velen een al vele jaren werkende methode om regelmatig wat aan 
‘onderhoud’ c.q. terugvalpreventie en aan verdere ontwikkeling te doen. 
De Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen functioneerde in 2019 weer op stabiele wijze, mede 
dankzij de niet aflatende reeds jarenlange inzet van de oprichter, kartrekker, contactpersoon 
en gespreksleider van deze groep. Ondanks fysieke beperkingen blijft deze zich inzetten voor 
de groep en haar bezoekers. Tegelijkertijd helpt het vrijwilligerswerk ook om zelf in herstel te 
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blijven, want dat vraagt vaak meer aandacht als dingen tegenzitten. Als voorbeeld van wat er 
zoal tegen kan zitten in het herstel noemen we hier iemand (niet herleidbaar tot een persoon 
wegens privacy en anoniem bezoek aan de groep) die door ziekte afhankelijk is van een auto, 
thuis vast komt te zitten als die kapot gaat terwijl er echt geen geld is voor een nieuwe. Dat 
thuis vast komen zitten kan bij mensen die gevoelig zijn voor depressie snel leiden tot extra 
sterke depressieve gevoelens. Zeker als een enorm heftig verleden daarbij ook een rol speelt, 
en de contacten met je naasten (mede daardoor) ook niet altijd lopen zoals je zo graag wilt. 
Niet naar buiten kunnen omdat je niet kunt lopen door ziekte, geen auto meer en dus een zeer 
beperkte actieradius, openbaar vervoer dat door de kosten ook niet vaak haalbaar is, gebrek 
aan licht in de winter (wat bij sommige mensen leidt tot winterdepressie): het zijn allemaal 
factoren die een verhoogde alertheid vragen op het risico van terugval in verslaving.  
Ook nemen de sociale contacten vaak sterk af in zo’n situatie: ook dat kan een rol gaan spelen 
in het risico op terugval. Juist dan speelt de Buitenveldertgroep een extra grote rol doordat 
iemand zich kan uiten over die hele situatie en het risico op recidive. Benoemen van dat alles 
leidt elke keer weer tot verlaging van de spanning daaromtrent en dus verlaging van het risico 
op terugval. Ook door de erkenning en herkenning van de andere bezoekers van de groep en 
het delen van hun oplossingen wanneer zij aanlopen tegen soortgelijke of andere situaties die 
een trigger kunnen zijn. Peer counseling in groepsvorm is voor velen van onschatbare waarde. 
Vooral als men bijvoorbeeld bij het zoeken naar hulp bij professionele zorgverleners als eerste 
oplossing een recept voor antidepressiva krijgt aangereikt, waaraan grote risico’s verbonden 
zijn voor iemand met gevoeligheid voor afhankelijkheid van psychotrope middelen. Het kan 
zelfs boosheid oproepen als je duidelijk te kennen geeft behoefte te hebben aan therapie maar 
men door protocol, gebrek aan mogelijkheden toch komt met een recept voor medicatie. Door 
ook dat alles te bespreken in de Buitenveldertgroep kan die zelfde boosheid echter ook een 
overlevingsstrategie opwekken die behulpzaam kan zijn om dingen waar je behoefte aan hebt 
tóch voor elkaar te krijgen, door langdurig te blijven zoeken naar passende hulpverlening die 
wél kan leiden tot verwerking en groei. In plaats van dat die boosheid, volgens oud patroon, 
leidt tot zelfdestructief gedrag in de vorm van een verslaving. Wanneer er bijvoorbeeld alleen 
maar, hoe positief en goed bedoeld ook, wordt aangeraden om yoga en mindfulness in te gaan 
zetten terwijl iemand dat niet kan betalen, steekt die boosheid en onmacht opnieuw de kop op. 
Dan is de Buitenveldertgroep een hele belangrijke én gratis mogelijkheid om ondanks alles 
tóch stabiel te blijven en niet terug te vallen in oud gedrag om deze nare omstandigheden ‘uit 
de weg te gaan’ of ‘te vergeten’. Omdat je uit ervaring weet dat dát niet alleen niet werkt op 
de lange duur, maar je situatie er slechter van wordt. Door dus te blijven uiten, reflecteren en 
luisteren naar de worstelingen en oplossingen van anderen in de Buitenveldertgroep, komt 
iemand zo’n periode ondanks alles tóch nuchter en clean door. Die nuchterheid geeft ook de 
kracht om maandenlang te wachten op betere tijden (al is het maar omdat de winter voorbij 
gaat), maar ook te blijven vechten voor bijvoorbeeld de aanvraag voor een scootmobiel om zo 
de actieradius weer wat te vergroten. Als die er dan eenmaal komt kun je niet alleen weer 
makkelijker naar de groep komen zonder anderen steeds te vragen je te brengen en halen, 
maar je kunt je blijdschap over deze nieuwe stap ook delen in de groep. Net zoals de schaamte 
op zo’n ding plaats te moeten nemen en je daardoor ineens wel erg zichtbaar gehandicapt te 
voelen. Maar jezelf toch over die drempel heen te zetten zodat je weer veel makkelijker en 
zelfstandig naar buiten kunt wat om allerlei redenen heel belangrijk is. De zelfredzaamheid en 
eigen regie nemen dan weer heel sterk toe, en dus ook de kwaliteit van leven. Dat geldt ook 
voor het blijven zoeken naar bijvoorbeeld lotgenotencontacten op andere terreinen van fysieke 
en/of psychische kwetsbaarheid en verwerking van traumata.  
Ook in 2019 werd er regelmatig gebeld naar de contactpersoon met informatieve vragen over  
de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen, maar vaak ook met persoonlijke verhalen.  
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Als voorbeeld een telefonisch gesprek (niet tot een persoon herleidbaar) van 3 uur met iemand 
die kampt met zwaar PTSS waarvan hij/zij de gevolgen probeert te dempen door af en toe te 
blowen en voelt dat hij/zij daarin af kan gaan glijden. Het feit dat iemand de behoefte heeft 
zich daarover 3 uur lang te uiten geeft niet alleen aan dat die behoefte immens groot is, maar 
ook dat iemand zich duidelijk gehoord voelt. Ook laat het de grote inzet van de vrijwilliger 
zien.  
Regelmatig worden bij Brijder flyers en folders over zelfhelp neer gelegd en medewerkers op 
de aanwezigheid van zelfhelp in IJmuiden/Velsen gewezen, zodat de naamsbekendheid van 
de Buitenveldertgroep zo groot mogelijk blijft. In 2019 hadden wij vanuit Stichting Zelfhelp 
Nederland vooral telefonisch overleg met de kartrekker, contactpersoon en gespreksleider van 
de Buitenveldertgroep IJmuiden/Velsen over hoe het met haar en de groep gaat omdat zij niet 
in staat is om de overleggen in Amsterdam met de andere Buitenveldertgroepen ‘live’ bij te 
wonen wegens chronische fysieke medische redenen: die reis is door haar fysieke toestand 
vaak niet mogelijk. Maar via mail, Whatsapp en telefoon is het ook goed mogelijk in contact 
te blijven. En natuurlijk krijgt ook deze vrijwilliger net als alle andere vertegenwoordigers 
van alle Buitenveldertgroepen in het land de uitgebreide verslagen van de vergaderingen en 
intervisies/trainingen.  
De kern van de Buitenveldertgroep IJmuiden werd in 2019 net als voorgaande jaren gevormd 
door een groep van 3-6 mensen. Daaromheen komen andere bezoekers die er niet elke keer 
zijn. Er heeft ook in 2019 uitstroom plaatsgevonden om positieve redenen: voldoende herstel, 
werk, vrijwilligerswerk, verhuizing, andere bezigheden. Nieuwe bezoekers of oude bezoekers 
die merken toch weer behoefte te hebben aan de groepsgesprekken om daar te werken aan hun 
(verder) herstel nemen de vrijgekomen plekken in.  
Blijvende alertheid op verslavingsgevoeligheid is noodzakelijk.  
Verslavingsgedrag treedt vaak op in alle facetten van het leven: ook daar hebben we het in de 
groep over. Het afdoen als alléén een probleem met bijvoorbeeld alcohol klopt bijna nooit en 
is veel te makkelijk. Er zijn in de groep dus vaak ook gesprekken in meer brede zin over onze 
levens en levenswijze. Zeker met mensen die elkaar nu al vier, vijf jaar kennen. Bijvoorbeeld 
een onderwerp als: “Als je leven nu goed gaat, wat wil je dan nog verder veranderen in je 
leven?” Maar er komen ook heel regelmatig meer beperkte, concrete, praktische onderwerpen 
aan bod zoals “Wat doet het me je als je erg veel last hebt van chronische aandoeningen zoals 
COPD, fibromyalgie, osteoporose, of diabetes? Wat doet dat met jou als mens en met je 
eventuele zucht naar drank of trek in cannabis?” Het herstellen van een verslavingsperiode en 
in herstel blijven kan moeilijker zijn als je met dergelijke fysieke chronische aandoeningen te 
maken hebt die je sterk beperken. Het is dan de kunst je te richten op dingen die je wél kunt, 
maar MOET enkele rustdagen per week nemen. Daardoor kun je ook meer alleen-zijn dan 
anderen, wat in het begin moeilijk kan zijn, maar waar je op een goede manier mee om kunt 
leren gaan. Dat zijn dus ook zaken die in een groepsgesprek aan de orde kunnen komen, 
omdat zij sterk gerelateerd zijn aan (blijvend) herstel. Ook komen onderwerpen aan de orde 
als: “Hoe is jouw contact met je omgeving, je naasten, en eventuele verdere sociale netwerk? 
Woon je naar je zin? Heb je genoeg te doen, maar overschrijdt je niet je grenzen? Past wat je 
doet nu in jouw leven, is het goed voor je?”  De Buitenveldertgroep in IJmuiden is heel stabiel 
en dat is fijn voor zowel vaste als nieuwe bezoekers. Want het gaat erom dat er ruimte is voor 
een ongestoorde eigen ontdekkingsreis in en naar herstel, waarbij de deelnemers aan de groep 
de volstrekte vrijheid ervaren een nieuwe weg voor zichzelf te kunnen opgaan. Het bewaken 
van die vrijheid door de gespreksleider kan soms lastig zijn, omdat veel mensen snel geneigd 
zijn te reageren op een ander met advies, kritiek, of onderbreking, in plaats van te spreken uit 
en over zichzelf, uit de eigen ervaringen, worstelingen en oplossingen. Anderzijds is het 
belangrijk de gespreksregels toe te passen naar de geest ervan, zodat het past in en bij de 
groep. De regels zijn er voor de mensen in de groep.  
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Ook in 2019 kwam de Buitenveldertgroep IJmuiden dus bijeen op de woensdagavonden, zoals 
zij dat nu al 7 jaar doet sinds de start 15 mei 2013. Mensen kunnen hier blijvend werken aan 
hun herstel van een verslaving, leren leven met verslavingsgevoeligheid, blijvende alertheid 
daarop, om recidive te voorkomen. De groep IJmuiden ontstond in 2013 als volgt: De 
gespreksleider, contactpersoon en kartrekker is na een langdurige cannabisverslaving vele 
maanden intensief in therapie geweest op de Intensieve Schematherapie Behandelafdeling 
(ISBA) in de Brijder-kliniek in Alkmaar. Daar kreeg zij voorlichting over de werkwijze van 
de Buitenveldertgroep, en kon deze manier van werken zelf ervaren op maandagmiddagen als 
onderdeel van het behandelprogramma. Dat beviel zo goed dat ze ook de Buitenveldertgroep 
Alkmaar ging bezoeken die op maandagavonden in hetzelfde gebouw van Brijder bijeenkomt. 
Toen de ISBA-behandeling met goed resultaat werd afgesloten ontstond op den duur de idee 
om, in plaats van elke maandag vanuit IJmuiden naar Alkmaar te reizen, in IJmuiden zelf een 
Buitenveldertgroep te beginnen. Ook omdat er meer mensen bij Brijder in behandeling waren 
in Alkmaar maar in de omgeving van IJmuiden en Velsen bleken te wonen. De kartrekker van 
de groep is van meet af aan erg actief, ondanks medische problematiek, en deed bij Brijder de 
cursus ‘Werken Met Eigen Ervaring’: ‘WMEE’ later door de Vrijplaats van Brijder 
omgedoopt tot IE: ‘Inzet Ervaringsdeskundigheid’; een ‘verslavingsvariant’ op de cursus 
WMEE gemaakt door het zogenoemde HEE-team van het Trimbos Instituut dat staat voor 
Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. HEE omvat effectieve werkwijzen en 
strategieën van mensen met psychische kwetsbaarheden om zichzelf te (leren) helpen. De 
WMEE/IE is een oriënterende cursus voor mensen die op zoek zijn naar wegen om hun eigen 
ervaringen in te zetten als cliënten van de GGZ of verslavingszorg.  
Tijdens voorlichtingen bij verslavingszorginstellingen hebben cliënten belangstelling getoond 
voor een Buitenveldertgroep in IJmuiden omdat zij in of in de buurt van IJmuiden en Velsen 
wonen. De naamsbekendheid in de regio van de groep neemt langzaam maar zeker toe. 
 

                           Landelijke activiteiten 2019 kort 
 
Aan de activiteiten die door alle Buitenveldertgroepen gezamenlijk, middels de Stichting 
Zelfhelp Nederland, op landelijk niveau worden georganiseerd, leveren ook bezoekers van de 
afzonderlijke Buitenveldertgroepen hun bijdrage, hetgeen zowel ten goede komt aan die 
groepen, als aan de ontwikkeling van bezoekers van deze groepen, maar ook aan de positieve 
uitstraling daarvan op de lokale omgeving: (terugval)preventie, nazorg, en dus kosten- en 
overlastbeperking. Omgekeerd komen alle activiteiten die, om logistieke redenen, en wegens 
een betere efficiency, door alle Buitenveldertgroepen samen op landelijk niveau worden 
georganiseerd, ook ten goede aan elke afzonderlijke Buitenveldertgroep en haar bezoekers. 
Het betreft hier ondermeer: 
- informatiemateriaal (folders, leidraad, nieuwsbrief, website, visitekaartjes van de groepen) 
- secretariaat, boekhouding, en andere kantoorwerkzaamheden 
- organisatie (dagelijks bestuur, overleg met derden, et cetera) 
- voorlichtingen aan cliënten in diverse verslavingszorginstellingen  
- trainingen/intervisies/overleggen over deze voorlichtingen 
- presentaties aan medewerkers van verslavingszorginstellingen 
- informatieverspreiding en stimuleren naamsbekendheid: advertenties, website, activiteiten 
op social media (Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube), artikelen in diverse media, 
gastlessen geven aan en deelnemen aan workshops voor scholieren en studenten van 
Hogescholen, bezoeken aan symposia, conferenties, congressen, enzovoorts 
- bestuursvergaderingen (overleg tussen alle Buitenveldertgroepen)  
- het stimuleren en ondersteunen van de oprichting van nieuwe Buitenveldertgroepen 
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- deelname aan regionale en landelijke overlegstructuren 
- beantwoording van (hulp)vragen die binnenkomen via het gratis landelijk telefoonnummer  
  0800 – 0200 596, vragenformulier op de website www.zelfhelp.nl  en via info@zelfhelp.nl 
- organisatie van de Jaarbijeenkomst van alle Buitenveldertgroepen 
 

Voorbeelden van onderwerpen groepsgesprekken 
 
Gebruik en gedrag 

 Het “moeten”, de drang, de trek 
 Wat doe je bij trek? 
 Wat voor invloed hebben verschillende soorten genotmiddelen op je? 
 Afhankelijkheid van je middel 
 Terugvallen in oud gedrag 
 Vluchtgedrag 
 Terugval in gebruik 
 Het ene middel inruilen voor het andere 
 Jezelf belonen met drank/drugs/gokken/gamen als het goed gaat (en ook als het slecht gaat) 
 Is er een middel om van je verslaving af te komen? 
 Sociaal drinken/gebruiken en/of drank in huis: kan dat? 
 Hoe ver sta je van je gebruik af/hoe dichtbij is het nog? 
 Waardoor ben je verslaafd geraakt? 
 Gezondheidsproblemen na gebruik 
 

Gevoelens en gedachten 
 Heimwee 
 Angst voor de toekomst 
 Omgaan met depressie, teleurstellingen of successen 
 Is verslaving genetisch bepaald 
 Boos op jezelf na alles wat er is gebeurd 
 Het verleden dat terug blijft komen in gedachten 
 Omgaan met onzekerheid 
 Schuldgevoelens, schaamte en spijt 
 Jezelf bevrijden van stigma en zelfstigma 
 De verloren tijd willen inhalen 
 Eenzaamheid 

 
Ik en omgeving 

 Vertrouwen van je omgeving terugwinnen 
 Afscheid (moeten) nemen van mensen 
 Er niet meer bij horen 
 De schuld krijgen en ”boete doen” 
 Houden van 
 Op welke vrienden kun je bouwen? 
 Omgaan met een verslaafde in je omgeving/familie 
 Wat doe je als men vraagt waarom je niet “gezellig” meedrinkt? 
 Het goed doen/goed maken na gebruik 
 Hoe stel je je op naar je omgeving? 
 Durf je over je verslaving te praten met bekenden? 

 
Verandering en zingeving 

 Als je je realiseert dat je niet meer bent wie je was 
 Wat doet het met je nu je nuchter/clean bent? 
 Daginvulling, zingeving en vrije tijd na je verslaving 
 De overgang tussen je oude en je nieuwe leven 
 Een nieuw leven beginnen; hoe houd je het vol 
 Verantwoordelijkheid nemen 
 Zelfvertrouwen en zelfrespect krijgen 
 Kracht  
 De moed om te stoppen 
 Veranderen door en na verslaving 
 Acceptatie 

 
 

http://www.zelfhelp.nl/
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Altijd terugkerende thema’s door het jaar heen 
 Verjaardagen, feestdagen, vakanties, evenementen, uitgaan 
 Bespreken van de week 
 “Huishoudelijke” vergadering 

 

Voorbeelden van gespreksonderwerpen in 2019 
 
•Stigmatisering door anderen en zelfstigma – hoe ga je daarmee om en kom je er vanaf? 
•Zien jullie verslaving als een ziekte of een zwakte? 
•Wat is in jullie ervaring en beleving het verband tussen erfelijkheid en verslaving? 
•Ik heb moeite van sociale omgeving te veranderen na het stoppen, maar het helpt wel 
•Heb je vertrouwen in herstel en jezelf, is er vertrouwen of wantrouwen van de omgeving? 
•Eerlijkheid of niet over je verslaving in je privé omgeving en eventuele werkomgeving? 
•Zien jullie ook verandering van je karakter door het stoppen met gebruik? 
•Het belang van structuur in mijn leven is veel groter dan ik dacht; wat is jullie ervaring? 
•Ik vind het nog steeds moeilijk om nuchter eerlijk te zijn over mijn gevoelens, jullie ook? 
•Hoe ga je om met trek? 
•Wat zijn voor jou triggers? 
•Wie vertel ik over mijn verslaving en wie juist niet? 
•Isolement: ben ik daar in geraakt door verslaving of creëer ik het nu nog steeds zelf? 
•Zelfvertrouwen opbouwen na de verslaving vind ik zó moeilijk! Jullie ook? 
•Omgang met vroegere vrienden uit de verslavingsperiode: wel of niet doen? 
•Hoe geef ik nuchter invulling aan mijn sociale leven? 
•Hoe leer je van een terugval? 
•Ik schaam me rot over mijn verslaving; dat vind ik terecht maar het helpt me niet verder… 
•Structuur in jezelf en je leven creëren na de onrust en chaos van dwangmatigheid: hoe? 
•Ik ben blij dat ik hier onderwerpen van zeer persoonlijke aard kan inbrengen!  
•Ik wil een onderwerp over mijn gezinssituaties tijdens/na de verslavingsperiode inbrengen. 
•Er is ruzie in mijn familie i.v.m. terugval van mij: dat vind ik erg pijnlijk; wat nu?  
•Ik voel me momenteel wiebelig, wat te doen?  
•Hoe vind ik tijd en geduld in herstel versus de onrust en het ongeduld in de verslaving? 
•Ik krijg zucht/trek/drang rond de feestdagen; jullie ook? En wat doe je ermee/ertegen? 
•Kan ik mezelf ooit weer waarderen en kunnen anderen mij ooit weer waarderen?  
•Ik wil stoppen met roken maar dat valt vies tegen; hebben jullie ervaring hiermee? 
•Ik heb gelogen; nu heb ik daar spijt van, maar spijt houdt me toch ook weer negatief…  
•Waarom werkt de Buitenveldertgroep wél voor mij en andere zelfhulpgroepen niét? 
•Onder dwang van een ander naar feesten moeten gaan, hoe ga je daarmee om?  
•Ik krijg al trek van een leeg blikje op straat – herkennen jullie dat?  
•Hoe vatten jullie familie en kennissen verslaving en herstel op? 
•Hebben jullie nog hoop en helpt je dat of kan ik beter aanvaarden hoe het nu is?  
•Het gaat volgens mij nu, nuchter, véél te goed met mij – hoe gaan jullie daarmee om?  
•Terugval! Wat nu? 
•Moet je iederéén gaan vertellen dat je een verslavingsprobleem hebt?  
•Ik ervaar geen begrip en steun van mijn familie, ligt dat aan mij en hoe is dat bij jullie?  
•Een komende vakantie wekt trek op, merk ik – zal ik nou wél of toch maar niet gaan?  
•Ik heb veel steun van mijn familie maar anderen in deze groep niet en dat vind ik pijnlijk  
•Moet iederéén écht de hele levenswijze veranderen na het stoppen met de verslaving? 
•Welke contacten heb je al van voor en tijdens je verslaving en welke maak je nu, in herstel?  
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•Ik ben zó blij met de rust die ik in mij voel groeien door het blijvend stoppen! 
•Het gaat echt te goed met mij – ik vind dat spannend na zoveel jaren dat het niet goed ging •Ik heb 
moeite met opruimen  
•Ik zie erg op tegen een vervolgtraject na de opname in de kliniek 
•Wat doet deze groep met mij? 
•Ik ben blij dat het drinken/gebruiken niet meer hoeft! 
•Afscheid nemen: hoe gaan jullie daarmee om zonder drank/drugs?  
•Ik heb heel veel in en van de groep geleerd; hoe is dat voor de andere bezoekers? 
•Spijt blijft mij achtervolgen en ik voel dat het me niet meer verder helpt nu, wat nu? 
•Ik kan nog steeds wel eens zwelgen in het zelfmedelijden van “Arme Ik”, jullie ook? 
•Kan ik ooit nog het vertrouwen terugwinnen van mijn familie? 
•Ik wil vandaag graag reflecteren over wat iedereen heeft geleerd in de groep 
•Terugval – help! 
•Helpen spijt en schaamte over mijn gedrag in de verslaving mij wel of niet? 
•Is er een vorm van boetedoening na de verslaving die louterend kan werken? 
•Hoe ga ik om met teleurstellingen zonder de troost van mijn middel? 
•Is er een definitief omslagpunt in de verslaving; dat je dan écht definitief stopt? 
•Is er ook een definitief omslagpunt in herstel; dat je zeker weet dat je nooit meer terugvalt? 
•Hoe gaan jullie om met tegenslagen zonder in verslaving belanden? 
•Wat zijn eigenlijk gezonde sociale gedragsregels: hoe moet ik me gedragen in deze groep? 
•Ik heb na lange onrust nu pas rust gevonden in mijn herstel; duurde dat bij jullie ook lang? 
•Ik heb zero zelfvertrouwen door de enorme kracht van verslaving, komt dat ooit nog goed? 
•Ik heb niet alleen moeite met grenzen leren stellen aan mezelf maar ook aan anderen 
•Vertel ik mijn partner dat ik een terugval had? 
•Wat doe ik bij verveling en behoefte aan mijn middel? 
•Wat als het leven echt niet leuk is? 
•Hoe ga ik om met eenzaamheid? 
•Hoe ga ik verder na een terugval? 
•Moet ik mijn hele leven zonder of kan het zo nu en dan wel? 
•De ergste somberheid na opname in kliniek is achter de rug: nu verder herstellen; hoe? 
•Wat is volgens jullie het nut van therapie bij het herstel van een verslaving? 
•Is zingeving voor jullie belangrijk en welke vorm heeft die: hobby, studie, vrijwilligerswerk? 
•Ik ervaar sterke emoties bij heftige gebeurtenissen en wil dan meteen verdoving; jullie ook? 
•Ik denk dat ik de ruimte wil houden ooit weer gematigd te drinken; hoe zien jullie dat? 
•Andere verslavingen komen op als vervanging: ik verval in eten/snoepen/roken, wat nu? 
•Ik ontwikkelde een verslaving na ontslag: ik blijf dáár naar wijzen, hoe stop ik daarmee? 
•Zelfzorg is zó belangrijk in herstel maar verslaving is zelfdestructie: wat een lastige omslag! 
•Hoe gaan jullie om met weerstand in jezelf en bij anderen? 
•Gezond ontspannen zonder je middel, hoe doe je dat? 
•Hoe ga je om met vermoeidheid zonder het te verdrukken met je middel? 
•Steeds let ik op de “HALT”-triggers “Hungry Angry Lonely/Lazely Tired”; helpt dat jullie ook? 
•Wat zit er achter/onder de verslaving?  
•Je hoeft maar één ding in je leven te veranderen om je te bevrijden van verslaving: alles! 
•Stoppen met gebruik is pas het begin van herstel, merk ik. Wat is jullie ervaring? 
•Mijn naasten vinden dat ik de groepsbijeenkomsten nu niet meer nodig heb, maar ik vind van wel; 
hoe gaan jullie daarmee om? 
•Ik heb voor de zoveelste keer een terugval gehad en ik ben er nu écht helemaal klaar mee; wat zijn 
jullie ervaringen met terugvallen en hoe is dat nu? 
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•Ik had vanavond helemaal geen zin in de groepsbijeenkomst, maar ik ben dus tóch gegaan omdat ik er 
altijd beter vandaan kom – herkennen jullie dat? 
•Zeg je bij het zoeken naar vrijwilligerswerk wel of niet dat je van verslaving aan het herstellen bent? 
•Ben ik zó verslaafd dat ik onbewust een situatie creëert om ‘terug te mogen vallen’? 
•Hoe nu verder, na de behandeling?  
•Hoe gaan jullie om met stress zonder alcohol en/of ander middelen of verslavingen? 
•Hoe kom je op een gezonde manier een erg drukke periode door? 
•Hoe vier je een vakantie, of hoe kom je die door zonder alcohol? 
•Kun je zonder je middel ook momenten van rust creëren? 
•Kan meditatie/mindfulness helpen om stabiel te worden en blijven na een verslaving? 
•Ik voel grote angst voor de leegte zonder mijn middel maar tegelijkertijd weet ik wél dat dáár juist 
veel te halen is! Hoe is dat bij jullie? 
•Is er een oorzaak van verslaving en helpt het als je die kent? 
•Hoe ga je om met een omgeving die wél gebruikt? 
•Hoe gaan jullie om met het stigma dat een verslaving kan opleveren? 
•Ik woon alleen wonen en vind dat soms lastig: wat is jullie situatie en ervaringen? 
•Ik kom iedere keer weer in nieuwe situaties terecht en vind dat lastig nuchter aan te gaan 
•Zijn er verschillen in de verslavingen aan verschillende middelen en maakt dat veel uit? 
•Ik vind het spannend voor het eerst hier te zijn en mijn kwetsbaarheid te delen 
•Wat doet het uitbreiden van de kring waarin je praat over je verslaving met jou en hen? 
•Hoe ga je om met onverwachte reacties van anderen op het delen van je kwetsbaarheid? 
•Hoe ga je om met onrust in jezelf zonder te vervallen in je verslaving? 
•Hoe ga je om met een verslaving met een extra taboe, zoals porno of seks verslaving? 
•Waarom zeggen veel mensen bij een pornoverslaving "Maar je hebt toch een vrouw?" en bij een 
alcoholverslaving niet? 
•Kan ik de verslaving aan snelheid, hard werken toelaten als het past en werkt, maar ook weer loslaten 
als het me niet meer past en/of het niet meer werkt? 
•Vertel ik het mijn partner na een terugval? 
•Wat doe ik bij verveling en behoefte/craving/trek/zucht/drang? 
•Wat als het leven echt niet leuk is? 
•Hoe ga ik om met eenzaamheid? 
•Hoe ga ik verder na een terugval? 
•Moet ik mijn hele leven zonder of kan het zo nu en dan wel? 
•Ergste somberheid na opname Hoofddorp is achter de rug. Nu weer verder! 
•Terugval die al te verwachten was 
•Innemen medicatie onder toezicht zoals Antabus of Refusal 
•Oorzaak verslaving, is die te vinden en zo ja, in je lichaam of je geest? 
•Nut van therapie 
•Zingeving: hobby, vrijwilligerswerk in het groen, studie etc. 
•Emoties bij heftige persoonlijke gebeurtenissen en verdoving willen 
•Ooit weer gematigd willen drinken 
•Andere verslavingen als vervanging: eten/snoepen/roken 
•Verslaving na ontslag 
•Zelfzorg 
•Hoe om te gaan met weerstand 
•Vermoeden van terugval bij een ander in de groep 
•Ontspannen hoe doe je dat zonder je verslaving? 
•Delen van heftige gebeurtenissen zoals het overlijden van een familielid. 
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•Obsessief gedrag m.b.t. je middel.  
•Abstinent en wat nu?  
•Hoe leef je zonder deze dwangmatige kick?  
•Nuchter leven: saai of rustgevend?  
•Hoe krijg je weer interesse in andere dingen dan je middel/dwangmatig gedrag?  
•Wie vertel je over je verslaving/verslavingsgevoeligheid, en wie juist niet?  
•Stoppen verandert je hele kijk op jezelf én je omgeving, én verandert je hele levensstijl.  Dat is véél! 
•Balans vinden 
•Diversiteit in nieuwe dingen doen 
•Sporten als verslaving of vrije keuze 
•Je bewust verliezen in gezonde begrensde dingen zoals muziek 
•Afhankelijkheid van natuurlijke dingen (eten, drinken, verzorging) voelt niét verslavend! 
•Hoe ga ik nuchter feesten? (zoals: verjaardag, karaoke, feestje met vrienden) 
•Hoe is het om zélf en op jóuw tijd naar huis te gaan van een feestje? 
•Hoe ga je ermee om als een bedrijfsuitje geheel onverwacht een wijnproeverij blijkt te zijn? 
•Wat verandert er in je leven door het stoppen, wat kun je en wil je met die tijd, energie en geld gaan 
doen?  
•Is aangeven van grenzen "arrogant" of juist gezond en normaal ? 
•Hoe zet je externe motivatie te stoppen om in intrinsieke motivatie?  
•Hoe hou je het gestopt blijven vol na de behandeling? 
•Door het stoppen ervaar ik nu eerst euforie, de ‘honeymoon fase’, maar ik ben bang voor  ‘The Wall’ 
waar ik straks tegenaan kan lopen; wat zijn jullie ervaringen? 
•Triggers voor uitglijders en terugval, zoals de komende kerstdagen. 
•Bestaat er zoiets als een gezonde (vervangende) verslaving? 
Tips: ‘gezond’ en ‘verslaving’ gaan nóóit samen: verslaving is namelijk per definitie iets doen wat je 
eigenlijk niét wilt doen; iets niet kunnen laten, iets te lang of te veel doen.   
Gezond dingen doen is altijd in een gezonde mate, goed voor je. Verschillende dingen doen 
doorbreekt obsessief gedrag. Het brein is na en door een verslaving extra verslavingsgevoelig en 
misschien ook wel in bredere zin gevoelig, en blijft dat ook.  
•Hoe ga ik er mee om dat ik gepasseerd/genegeerd word in een familie situatie? Laat ik het rusten, of 
uit ik mezelf omdat het me pijn doet? 
Tips: Wat heb JIJ nodig, wat helpt JOU? Áls je je wilt uiten, geef dan een ik-boodschap: "Het doet me 
pijn zoals het gaat; ik wil graag ........" 
•Sinds het stoppen met mijn middel heb ik last van ander dwangmatig gedrag en overmatige controle, 
zoals te hard en te veel werken, een lange “to do list” waar je stééds aan werkt of juist verlamd door 
raakt omdat het teveel is of lijkt. 
•In plaats van vluchten in de verslaving je gezond leren uiten, óók als dat lastig voor je is en als 
anderen je niet (willen) horen, het oneens zijn, kritiek hebben, jij-bakken,  niet naar je luisteren, je 
negeren, zich afsluiten, ontkennen. Opkomen voor jezelf i.p.v. alléén de behoeften van anderen voelen 
en jezelf veronachtzamen, je afsluiten, maar dan ontploffen als het te laat is om je nog goed te kunnen 
uiten. Of zwijgen en in gebruik gaan. 
•Hoe ga je om met kwetsbaarheid en lastige gevoelens op een gezonde manier in plaats van te zeggen 
dat het allemaal goed gaat of te doen zoals je het deed in verslaving: gevoelens als verdriet, pijn en 
kwetsbaarheid verdrukken.  
•Grenzen stellen, hoe doe je dat op een gezonde manier, zeker wanneer iemand je triggert en raakt op 
je meest kwetsbare plekken? 
Ervaringen en tips van deelnemers: “Des te rustiger en minder onzeker je wordt in je herstel, des te 
minder kunnen triggers  je raken, des te beter kun je je uiten bij mensen bij wie dat oké voor jou is, én 
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des te beter kun je jouw grenzen normaal, gezond, helder en redelijk uiten en je op de vlakte houden 
als dát het beste werkt.” 
Leestips: ‘De kracht van kwetsbaarheid’ en ‘De moed van imperfectie’ van Brene Brown. 
•Als je leven nu goed gaat, wat wil je dan nog verder veranderen in je leven? 
•Wat doet het me je als je erg veel last hebt van chronische fysieke aandoeningen?  
Wat doet dat met jou als mens en met je eventuele zucht naar drank of trek in cannabis? 
•Hoe is jouw contact met je omgeving, je naasten, en eventuele verdere sociale netwerk? •Woon je 
naar je zin?  
•Heb je genoeg te doen, maar overschrijdt je niet je grenzen?  
•Past wat je doet nu in jouw leven, is het goed voor je? 
Onderwerpen die regelmatig terugkeren in de groepsgesprekken in de groepen zijn: 
 
•Zie je verslaving als een ziekte of als een zwakte? 
•Hoe ga je om met spanning? 
•Heb je een plan voor naderende feestdagen? (met name in december) 
•Aan wie vertel ik over mijn verslaving en aan wie niet? 
•Hoe ga je om met trek? 
•Hoe ga je om met terugval? 
•Hoe heb je je leven ingericht zonder drank, cannabis, etc.? 
•Hoe ga je om met angst voor eenzaamheid? 
•Hoe ga je om met relatie versus verslaving? 
•Heb je een schuldgevoel? Hoe ga je ermee om? 
 

Voorbeelden van ervaringen van deelnemers 
 
●“Deze periode met het nieuwe corona virus is een groot probleem voor veel mensen. 
Gelukkig heb ik een fijne online meeting gehad met mijn Buitenveldertgroep gisteren!! Dat 
heeft me goed gedaan.” 
●“Ik heb in deze groep geleerd dat ik niet alleen sta met problematiek die voor de 
buitenwereld vaak een raadsel is.” 
●“Een voordeel vind ik dat er altijd een ongedwongen en veilige sfeer is.” 
●“Als het in het dagelijks leven moeilijk is vind ik in de groep rust en antwoorden om door te 
gaan.” 
●“In de Buitenveldertgroep is er altijd een goed groepsgesprek omdat iedereen zich rustig 
uitspreekt en goed naar elkaar luistert.” 
●“Ik ervaar het groepsgesprek als bezinningsmoment en tegelijkertijd als een soort ‘uitje’.” 
●“Ik sta dankzij de groep gelukkig niet meer alleen en voel mij geaccepteerd zoals ik ben.” 
●“Het feit dat ik echt gehoord word en we raakvlakken en overeenkomsten met elkaar hebben 
maakt dat ik me veilig voel.” 
●“Door mijn mede groepsleden voel ik mij gesteund in het nuchter blijven en ze helpen mij 
door moeilijke tijden heen.” 
●“Ik leer van iedereen iets en ben emotioneel weer een heel klein stukje gegroeid. Daardoor 
heb ik meer zelfvertrouwen” 
●“Het idee dat er altijd iemand is als ik het even alleen niet meer trek – alleen dat gevoel al is 
100% puur en liefde; dat is de groep voor mij.” 
●“De groep wordt bezocht door mensen van allerlei leeftijden en maatschappelijke situatie en 
afkomst en de gesprekken helpen mij om aan mijn herstel te werken door me te uiten en écht 
goed naar anderen te luisteren.” 
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●“Het voelen van herkenning en verbondenheid geeft kracht om door te zetten: Ik ben niet 
alleen!” 
●“De reden waarom ik zoveel baat heb bij onze bijeenkomsten is hoofdzakelijk wederzijds 
begrip en respect dat ik vind in de groep. Het inlevingsvermogen in moeilijke situaties en het 
herkennen en delen daarvan.” 
●“Doordat ik open en eerlijk mijn ervaringen kan delen, herkenning vind in situaties van 
anderen en leer van hun aanpak, ervaar ik steun en krijg  energie en inzichten waar ik weer 
verder mee kan.” 
●“Je kunt rustig en in je eigen tempo je verhaal vertellen zonder dat iemand je in de rede valt 
of met je in discussie wil gaan. Je krijgt geen ongevraagde adviezen van deze lotgenoten.” 
●“Nieuwe deelnemers zou ik aanraden om minimaal drie avonden deze groep te bezoeken om 
zo een goed beeld te krijgen van deze Buitenveldert groep en dan te overdenken of deze groep 
iets voor je kan betekenen.” 
●“Voor mij is de buitenveldert als een steunpunt. Ik kan en mag en ben daar mezelf zijn en 
voel me er zo geborgen dat er niets is wat ik niet zou durven zeggen.  Je kunt er je ei kwijt 
want je neemt globaal de afgelopen week door waar je vrij bent om uitgebreid te zijn of niet, 
niets is goed of fout. Dit laatste geldt ook voor de onderwerpen zelf. Geen verhaal is goed of 
fout, het is je eigen persoonlijke verhaal en dat is erg fijn. Het feit dat ik echt gehoord word, je 
raakvlakken en overeenkomsten met elkaar hebt, maakt dat ik me daar veilig voel. 
En dan het luisteren naar de ander...... Het geduld opbrengen en de concentratie die het van 
mij vergt kost me elke bijeenkomst energie (Ben een ras-echte ADHDer), maar daarentegen 
leer je veel. Van elkaar maar ook over jezelf. Door het onderwerp tot je te nemen ga je weer 
graven in het verleden of heden, hangt van het onderwerp af en daardoor leer je jezelf beter 
kennen. Ik kom voor meerdere dingen bij de groep, maar met 1 verslaving die ga ik per 1 
januari stoppen en heb het volste vertrouwen erin dat het gaat lukken. Door wilskracht maar 
ook de steun van de groep. Het is echt zonde dat het maar 1 keer per week is. Dat had van mij 
ook 2 keer per week gemogen (tip). Mvg, een groepslid” 
●“Ik ben een man van vijftig jaar en al vanaf mijn achttiende verslaaft aan wiet. Na een 
succesvol afkicktraject in 2014 ben ik voor het eerst naar een zelfhulpgroep voor verslaafden 
gegaan. Ik vond deze groep niet zo fijn vanwege de nogal chaotische structuurloze 
bijeenkomsten. Ik vond en vind het wel fijn dat er ook direct betrokkenen aan deze 
zelfhulpgroep kunnen deelnemen maar door hun aantal en de slechte begeleiding van de 
groep, komen de verslaafden zelf regelmatig niet aan bod. Door het lid worden van een 
vereniging die op maandagavond actief is kon ik niet langer naar deze groep, bovendien wilde 
ik wel wat verder kijken dan alleen deze zelfhulpgroep.  
In deze groep was de “Buitenveldertgroep” wel eens genoemd. Zo wist ik dan ook van het 
bestaan van de Buitenveldertgroep af. Wat mij op de website al aansprak waren de duidelijke 
regels voor de zelfhulpgroep, al was wel even wennen aan die regels. Met name bij het 
“Onderwerp” gedeelte. Altijd klaar voor een reactie, was het best wel een uitdaging voor mij 
om tijdens het woord van een ander niet te reageren en alleen te luisteren. Dat heb ik 
ondertussen aardig onder de knie gekregen. Waar ik woon is geen zelfhulpgroep en mijn 
eerste reden om naar een groep in een andere plaats te gaan is om ervaring op te doen voor het 
oprichten en eventueel leiden van zo’n zelfhulpgroep in mijn eigen woonplaats. Inmiddels 
kom ik, mede door een behoorlijke terugval in mijn verslaving, niet alleen meer om ervaring 
op te doen maar ook om mijn eigen problemen bij de groep op tafel te kunnen leggen. Ik vind 
het vaak nog heel moeilijk om eerlijk tegen mij zelf te zijn. Door de ervaringen en verhalen 
uit de groep voel ik me wel geïnspireerd om die eerlijkheid op te zoeken en te hanteren. Niet 
alleen de vervelende zaken komen aan bod maar ook wel mooie of leuke verhalen wat maakt 
dat we ook nog eens regelmatig plezier met elkaar kunnen hebben.” 
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●“ Ik ben na behandeling bij het Fact, op hun advies, bij de Buitenveldert terecht gekomen. Ik 
zit met een chronische alcohol- en weed-verslaving omdat ik de hedendaagse realiteit niet aan 
kan. Ik gebruik niet veel maar er hoeft maar iets te gebeuren of mijn alcoholgebruik schiet de 
lucht in. Ik ga naar de groep omdat ik voor mijzelf een limiet heb over hoeveel ik per dag mag 
drinken. Als het gebruik omhoog schiet, waar ik me erg voor schaam, heb ik ook een 
probleem erbij. Dan wordt mijn probleem in een onderwerp gegoten waarover iedereen het 
zijne/hare van zegt. (natuurlijk wordt ik niet op mijn wenken bediend maar we hebben ook 
een rondje waarin iedereen iets over zijn/haar week verteld en ook daar leer ik veel van).  
Ik leer dan van iedereen iets en ben emotioneel weer een heel klein stukje gegroeid. Toen ik, 
voor twee jaar terug, bij de groep begon was ik een angstig vogeltje, een eigen mening had ik 
eigenlijk niet omdat ik het iedereen naar de zin wou maken. Nu ben ik nog wel angstig 
voordat de groep begint (ik heb een sociale fobie en moet er altijd erg aan wennen als er 
nieuwe mensen bij komen) maar ik verheug me er ook op. Je leert elkaar echt kennen en wat 
in de groep besproken wordt blijft daar ook en met de keer dat ik ga voelt het vertrouwder. 
Het levert me meer zelfvertrouwen op, ik heb geleerd een eigen mening te hebben en mijn 
terugvallen zijn stukken minder geworden. Al met al ben ik dankbaar dat de groep er is en dat 
ik er voor de groep mag zijn.” 
●“Ik kwam ongeveer 5 jaar geleden bij de Buitenveldertgroep. Tot op heden ga ik nog steeds 
iedere donderdagavond naar de groep. Ook ben ik tot op heden nog steeds clean. Ik heb in 
deze groep geleerd dat ik niet alleen sta met mijn problematiek wat voor de buitenwereld vaak 
een raadsel is. Door mijn mede groepsleden voel ik mij gesteund in het nuchter blijven en ze 
helpen mij door moeilijke tijden heen. Mijn leven heeft weer zin en ik krijg het weer aardig 
op de rit. Toch zal ik naar de groep blijven gaan omdat dit mij scherp houd en mij behoed 
voor een terugval. Als het in het dagelijks leven moeilijk is vind ik in de groep rust en 
antwoord om door te gaan. Een voordeel vind ik dat er altijd een ongedwongen sfeer is in 
tegenstelling tot de hulpverlening zoals VNN en GGZ. Er zit minder druk achter omdat het 
niet onder een behandeling valt. Ik krijg hier de tijd om mij te ontwikkelen. Ook spreekt mij 
persoonlijke ervaringen van lotgenoten meer aan. Ik sta dankzij de groep gelukkig niet meer 
alleen en voel mij geaccepteerd zoals ik ben.” 
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