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Niks is zo complex als hulp- en dienstverlening aan multiproblem cliënten. Niet alleen kampen zij met 
veel problemen, ze grijpen ook nog eens in elkaar waardoor er een bijna ontwarbare 
prolbeemkluwen ontstaat. Zonder multi-disciplinaire samenwerking kom je er niet. Studenten van de 
specialisatie Recht & Multiproblem ervaren dat in levende lijve. Een groot deel van hun tijd besteden 
ze in de werkveld. De studenten doen daar onderzoek voor organisaties die met de doelgroep 
werken, zoals het Veiligheidshuis, Verslavingszorg Noord Nederland en de leerplichtambtenaar. Door 
deze unieke en nauwe samenwerking bereiden studenten zich  optimaal voor op de professionele 
wereld waar zij in terecht gaan komen na hun studie. 

Deze wereld beperkt zich niet meer tot Nederland. De specialisatie Recht & Multiproblem werkt ook 
samen met Park Prison in Wales en St Mungo's Broadway Recovery College uit London. St Mungo's 
Broadway is een maatschappelijke opvangorganisatie. Zij ondersteunen 25.000 kwetsbare burgers 
met outreachende teams, nachtopvang, nazorg aan (ex-)gedetineerden, bestrijding huiselijk geweld 
en arbeidsre-integratie. Het Recovery College is onderdeel van het herstelprogramma voor dak- en 
thuislozen (voor meer info: http://www.mungosbroadway.org.uk/st_mungos_recovery_college). Een 
groep studenten had in opdracht van Amaryllis uit Leeuwarden onderzocht of ook in Nederland een 
Recovery College voor (ex)daklozen opgezet kan worden. Op vrijdag 5 juni jongstleden hield de 
coördinator van Recovery College Leila Persaud een presentatie over de aanleiding en opzet van 
Recovery College tijdens het slotcongres Multidisciplinaire teams. De kracht van Recovery College is 
de vrijheid die cliënten hebben. De cliënten zijn de docenten en de deelnemers worden geworven 
onder de cliënten, medewerkers en externe. Meedoen is op vrijwillige basis, de sfeer is relaxed en er 
heerst geen hiërarchie. Iedereen die er komt voelt zich op zijn gemak.  

Uit het deelnemers van het symposium kwamen veel reacties over dit concept. Is het in Nederland 
wel mogelijk, aangezien we overal een systeem omheen willen bouwen? Er heerst een 
controlecultuur in Nederland, overal zijn regels en procedures voor. Kunnen die het vrijwillige en 
relaxte karakter van Recovery College ondermijnen waardoor Recovery College juist datgene verliest 
wat het in Londen juist tot zo'n succes maakt? Leila benadrukt dat het concept hetzelfde is maar de 
context is heel anders. Belangrijk is om te luisteren naar mensen om je heen en met enthousiaste, 
open minded mensen te werken. Er klonk in ieder geval veel enthousiasme vanuit zowel het 
werkveld als van de kant van studenten. De samenwerking tussen student en werkveld houdt hier 
niet op: grote kans dat het opzetten van een Recovery College zal samengaan met 
afstudeeropdrachten en stages. Veel organisaties lieten ook enthousiast weten graag mee te willen 
werken aan RC. 
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