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Hylke van Zwol heeft zich tijdens zijn leven steeds weer op fantastische wijze ingezet voor de triade
tussen cliënt – hulpverlener – familie. Dat er nu congressen worden georganiseerd waar zoveel
professionals op af komen, geeft al aan dat zijn werk niet voor niets is geweest. Familie/naasten
zijn gaan leven voor cliënt en hulpverlener.
Onder de genomineerden waren alle kandidaten zich bewust van de noodzaak om familie/naasten te
betrekken bij de behandeling van hun familielid. Dit maakte de beslissing moeilijk. Vanuit hun eigen
kracht en ervaring weten ze hoe belangrijk het is dat familie/naasten worden gehoord.
Gerrit Zwart zet zich met zijn VIPpunt al jaren actief in om samen met ervaringsdeskundigen,
verslaafden uit hun sociaal isolement te halen. Daarnaast geven ze les op scholen over de gevaren
van verslaving. Juist vanuit zijn eigen ervaringen en kracht en in goede samenwerking met een
verslavingsorganisatie, geeft hij verslaafden en daarmee hun omgeving een nieuwe kans.
Mevrouw Spanjaard heeft in de instelling waar haar man in behandeling is, zich niet alleen als zeer
betrokken partner, maar ook als cliënt, actief ingezet om het verhaal van familie bij behandelaren te
laten horen. Haar actieve inzet heeft ervoor gezorgd dat binnen deze instelling de inbreng familie
serieus wordt genomen en de CCE actief wordt ingezet.
Met zijn jonge enthousiasme zet Jerry Allon zich in om cliënt- en familie ervaringsdeskundigheid
binnen de ggz organisatie waar hij werkt, een vaste plaats in teams te geven. Zelf is hij als
ervaringsdeskundige actief aan de slag gegaan met zijn toekomst. Hij gaf een carrière met mooie
vooruitzichten, gestart na zijn ziekte, op, om ervaringsdeskundigheid op de kaart te zetten.
Wij zien in hem een hele goede kandidaat voor de toekomst.
Ondanks dat de Eigen KrachtCentrale niet werd genomineerd dit jaar, wil de jury toch kort de
aandacht vestigen op dit initiatief. Dit initiatief is volgens de jury de feitelijke belichaming van de
triade zoals deze door Hylke van Zwol ook steeds werd uitgedragen. Inmiddels hebben zij hun
erkenning en zijn ze landelijk actief. Graag wil de jury EKC daarom hierbij eervol vermelden.

De winnaar is een man, die zich al jaren op uitvoeringsniveau en op beleidsniveau inzet om familie,
cliënten en hulpverleners met elkaar te verbinden. Hij is open en rechtstreeks in zijn kritiek, maar
zoekt wel altijd de verbinding. Hij is onvermoeibaar om voor cliënten met weinig tot geen naasten,
die rol op zich te nemen. Hij vertegenwoordigt zelf twee van de drie partijen uit de triade en kent
dus de verschillende kanten van de medaille. Hij heeft op de barricades gestaan, trok zelfs met een
isoleercel naar het Binnenhof, heeft met zijn vrouw in Libelle gestaan en gaat onvermoeibaar door.
Hij is het gezicht van vele verenigingen (Cliëntenbond/Voice/Geestdrift, VMDB), commissies en,
last but not least, de Week van de Psychiatrie. Als een iemand weet hoe belangrijk het is om familie
te betrekken en te informeren, hen een erkende plek te gunnen en hen hiermee de ruimte te geven
om de cliënt echt te kunnen ondersteunen, dan is het Bert Aben wel. Daarom willen we graag Bert
in het zonnetje zetten en hem eren met deze prijs.

