
INTERVIEW MEIKE BAK 

Hoe vond je de befriendingbijeenkomsten? 

De bijeenkomsten waren gezellig! Het prettige contact met de deelnemers en de afwisselende activiteiten, vooral de creatieve activi 

teiten, vond ik erg leuk. Ook vond ik het leuk om te zien dat de deelnemers geïnspireerd raakten door kennis te maken met nieuwe 

activiteiten zoals haken, mandala's kleuren, recepten uitwisselen en muziekfragmenten beluisteren.  

Wat heb je er voor jezelf uitgehaald? 

Het was leerzaam en leuk om de bijeenkomsten vorm te geven en goed contact met de deelnemers te houden. Juist het feit dat het 

niet over klachten mocht gaan, maakte dat het vrij gelijkwaardig aanvoelde.  

Wat vond je het belangrijkste bij de befriendingbijeenkomsten? 

Ruimte geven aan de wensen van verschillende deelnemers en het hierop aansluiten. En daarnaast ook het blijven betrekken van al de deelnemers.  

Hoe reageerden de deelnemers op de bijeenkomsten? 

Positief! Wat ik onder andere heb gehoord: ‘leuk dat we zoveel verschillende dingen doen’, ‘gezellig’ en ‘prettig om elke week contact met een groep te 

hebben’. Er werd ook door een aantal deelnemers gevraagd of er soortgelijke groepen bestaan bij de GGZ-instellingen. 

Hoe ging je om met de verschillende interesses van deelnemers binnen de groep? 

Aan het eind van de bijeenkomsten vroegen we altijd hoe de deelnemers de activiteiten vonden  en gaven we opties voor de volgende bijeenkomsten. 

Uiteindelijk kwamen we dan altijd wel tot overeenstemming. Wanneer de deelnemers geen voorkeuren hadden, dan kozen wij als begeleiders.  

Heb je verschillen gemerkt tussen de twee befriending groepen die je hebt begeleid? 

Ik heb vrij weinig verschillen gemerkt, want beide groepen waren heel enthousiast en we hebben bij beide verschillende activiteiten gedaan. 

Denk je dat de bijeenkomsten hebben bijgedragen aan het versterken van de weerbaarheid van de deelnemers? 

Het zou mij niet verbazen als de deelnemers door de bijeenkomsten iets sterker zijn geworden op het gebied van het sociaal functioneren. Dit door de 

positieve ervaringen die ze hebben opgedaan met het doen van activiteiten in een groep met een ontspannen sfeer. Maar ook door het zelf inbrengen 

van hun mening over bepaalde onderwerpen. 


