Negen vragen aan Simon Goeman (Herstel academie de Stijl)
Naam: Simon
Geboren / leeftijd: 40
Functie: Begeleider & ervaringsdeskundige
Werkzaamheden: Afgelopen 10 jaar heb ik bij
diverse woonlocaties van Reinier van Arkel
gewerkt. Mijn huidige werklocatie is
Herstelacademie de Stijl. Hier begeleid ik
vrijwilligers, bezoekers, en stel met mijn collega’s
het herstelgerichte activiteitenprogramma
samen.
Dagelijks leven: Samen met mijn vriendin en
zoontje woon ik in Den Bosch. Sporten en creatief
bezig zijn is mijn passie en uitlaatklep.

1. Sterke / verbeterpunten:
Door ons gedreven team van vrijwilligers en begeleiders met ervaringsdeskundigheid voelen
nieuwe bezoekers zich door de laagdrempelige sfeer al snel op hun gemak. Ook als ze hun
buik vol hebben van de ‘reguliere’ hulpverlening. Wel is het in dit werkveld lastig om
collega’s te vinden met een zorgachtergrond en een afgeronde opleiding tot
ervaringsdeskundige.
2. Welke sport(en) vind jij het leukst om te doen en te zien:
Alles wat me MMA (mixed martial arts) te maken heeft. Denk aan: boksen, kickboksen en
grappling.
3. Waar kunnen we jou in de nacht voor wakker maken:
Lekker eten.
4. Met welke doelgroep ga je het meeste om en wat vind je daar zo leuk aan:
Ik ga graag met mensen om. Doelgroep maakt mij niet zo veel uit, met- of ‘zonder’
problematiek is me om het even. Ieder heeft zo z’n eigenschappen en eigenaardigheden. Dat
vind ik juist zo leuk in contact.
5. Waarom denk je dat onze samenwerking zo waardevol is:
Sporten en bewegen is voor ieder mens goed.
6. Mooiste moment binnen het werkveld:
Te veel om te noemen. Maar vind het mooi om te zien als mensen hun ziek zijn even kunnen
vergeten.
7. Werkhumor:
Heb in de 10 jaar dat ik dit werk doe veel komische situaties meegemaakt. Deze anekdotes
haal ik met collega’s wel eens op en dan lachen we nog eens kostelijk. Zo houden we het
werk wat zo nu en dan best heftig kan zijn voor onszelf luchtig.

8. Wat wil je nog bereiken:
Heb diverse dromen waar ik momenteel aan werk. Het antwoord komt deels terug in de
volgende vraag.
9. Wat wil je nog bereiken in samenwerking met het Sportloket:
Een plek opbouwen binnen de geestelijke gezondheidszorg, waar mensen hun ziek zijn voor
even kunnen vergeten.

