
NEW ZEALAND

STUDIEREIS

3 t/m 14 april 2008

Tijs Huisman



Maandagochtend 

Op bezoek bij Mary O’Hagan 

voormalig lid van de Mental Health Commission

Zij is een stuwende kracht geweest in de herstelbeweging.

Een beroemde uitspraak van haar:

‘Eigen kracht maakt gelukkig als we hoop hebben, keuze hebben 

in diensten die we gebruiken, zelfbestemming  over ons leven 

hebben en het gevoel hebben tot een gemeenschap te behoren’



Ministerie van gezondheid / Mental Health Group

Dinsdagochtend



Maandagmiddag en dinsdagmiddag

Bezoek aan Wellink Trust, een NGO, een niet-gouvernementele 

organisatie

Ruim 130 medewerkers, waarvan de helft ervaringsdeskundig is

Veel herstelgerichte diensten

Arbeidsbemiddeling, crisisopvang, begeleid leren, 

woonbegeleiding.

Ook kleinschalige projecten

Bijvoorbeeld het huis aan zee, Key we way, crisisopvang 

Het bezoek aan dit huis was indrukwekkend



Napier Roy Brown, manager van Lighthouse Trust

Zijn inloophuis wordt gerund door ervaringsdeskundigen



Lighthouse Trust

• Inloophuis

• Bestaat voor 100 % uit ervaringsdeskundige medewerkers

• Maaltijden, gezelligheid, ervaringsdeskundige hulpverlening, 

belangenbehartiging en advisering



Napier Whatever it takes

Een NGO met een groot aanbod aan diensten, geheel gerund door 
ervaringsdeskundigen



WIT - Whatever it takes

• Woonondersteuning voor mensen met de ernstigste 

problematiek

• WIT toont aan dat mensen die binnen de GGZ als 

onbehandelbaar werden beschouwd met goede steun 

weldegelijk zelfstandig kunnen leven en maatschappelijk goed 

kunnen functioneren

• “Peer support”



Mind and Body Consultants   donderdagochtend



Mind and Body Consultants

Alle medewerkers zijn ervaringsdeskundig

Ervaringsdeskundige hulpverlening aan clienten vormt de

hoofdmoot van de activiteiten.

Ontwikkeling van beleid

Onderzoek

Training van ervaringsdeskundigen



District Health Board West Auckland vrijdagmiddag

In dit district zijn dankzij de herstelprogramma´s de kosten per cliënt 
met bijna de helft verminderd



In het binnenland – zeer dun bevolkt

Pinnen hier? Dat kun je vergeten



Nieuw Zeeland - enkele websites

• MentaI Health Commission www.mhc.govt.nz

• Like minds, like mine www.likeminds.govt.nz 

• Mary O’Hagen www.maryohagen.com

• Wellink Trust www.wellink.org.nz 

• Lighthouse Trust www.lighthousetrust.co.nz

• Whatever It Takes www.whateverittakes.co.nz

• Mind and Body Consultants www.mindandbody.co.nz


