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maandelijks huis aan huis in ruim 31.000 brievenbussen
in de gemeenten Weert en Nederweert
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8 "heerlijke jas" 10 14 oude rotzooi?natte voeten

    Het  
 aangrijpende 
levensverhaal
van Jozé   
   Moonen



  Fokke

Jozé Moonen, een Weertse met een 
                 aangrijpend levensverhaal

In 2010 stond zij als ZZP-er in Weert aan de basis van het project Andere Kans – Housing First. Dit project richtte zich op mensen die 
door omstandigheden op straat terecht zijn gekomen. Mensen die dak- en thuisloos zijn hebben geen adres, dus krijgen ze ook geen 
uitkering. Eerste zorg is dan ook ‘een dak boven het hoofd’, daarna pas kijken naar de mogelijkheden om het leven weer op de rails 
te krijgen. Geen gemakkelijke klus want vaak is er ook sprake van verslavingsproblematiek of een psychiatrische aandoening.
Onder de vlag van het Zelfregiecentrum Venlo start zij in 2013 een Zelfregiecentrum aan de Roermondseweg in Weert. Het is een 
laagdrempelige innovatieve inloop waarbij de bezoekers (momenteel gemiddeld 65 per dag!) vanuit eigen initiatief tot een zinvolle 
daginvulling komen. Aan het centrum zijn ook enkele eengezinswoningen in diverse wijken verbonden waarvan de bewoners ‘een 
andere kans’ krijgen, vergelijkbaar met het Housing First-project. In deze huizen is naast bewoning ook tijdelijke nachtopvang 
mogelijk.
In januari 2017 is zij gestart met het Herstelhotel aan de Maaspoort in Weert, een gezamenlijk initiatief van het Zelfregiecentrum 
Weert en Vincent van Gogh Zorginnovaties regio Weert. Deze vernieuwde zorg sluit aan bij de inzichten dat ‘zo lang mogelijk thuis’ 
de voorkeur heeft boven klinische opname. Voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn is het soms nodig even tot rust te komen en 
wat aandacht en zorg te ontvangen. Dit om een crisisopname te voorkomen.
We hebben het hier over Jozé Moonen, een hulpverlener/ervaringsdeskundige die zelf door diepe dalen is gegaan.

Door Ton Adriaens
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In de werkplaats van het Zelfregiecentrum kunnen fietsen van bezoekers gerepareerd worden.

Seksueel misbruik
Laten we bij het begin beginnen. 
Wie is Jozé Moonen, waar en in welke 
omstandigheden ben je opgegroeid?
‘Ik ben geboren in Weert. Na twee jaar ver-
huisde ons doorsnee gezin (vader, moeder en 
vier dochters) naar Stramproy. Tot zover niets 
bijzonders aan de hand. Op zesjarige leeftijd 
kreeg ik echter te maken met seksueel mis-
bruik. Niet door een familielid of een beken-
de, nee door een toevallig aanwezige schilder 
die in ons huis werkte terwijl ik alleen thuis 
was. Ik heb me daarna in een hoekje verstopt 
en was in de war. Ik kon toen niet verwoorden 
wat er was gebeurd maar het voelde niet goed. 
Mijn veiligheid en geborgenheid was ik kwijt 
en ik was boos op mijn moeder die mij alleen 
had gelaten. Zo kwam ik vast te zitten in mijn 
gevoelens en gedachten. Op school ging het 

ook steeds slechter en ik werd veel gepest. 
Ik voelde me vaak alleen en onrechtvaar-
dig behandeld en werd steeds opstandiger.’

Puberteit
En dan komt zo’n jonge opstandige meid 
in de puberteit. Hoe pakte dat uit?
‘Rampzalig! Op de Huishoudschool stond 
ik meer voor straf op de gang dan dat ik 
in de klas zat. Ook spijbelen was aan de 
orde van de dag. Op vijftienjarige leeftijd 
werd ik wéér, en dit keer met een mes op 
mijn keel, misbruikt. Ik ontspoorde daar-
na volledig. Ik ging op zoek, de straat op, 
de kroeg in, naar zogenaamde vrienden. 
Waar ik naar op zoek ging? Géén idee! Mijn 
eerste jointje voelde geweldig. Ik kreeg 
een gevoel van vrijheid en was nergens 
meer bang voor, kon de hele wereld aan.

De stap naar heroïne en cocaïne was niet al te 
groot. In die scene leerde ik iemand kennen, 
we trouwden toen ik negentien was en twee 
jaar later kreeg ik mijn eerste kind Sean.’ 

Dubbelleven
‘Toch besefte ik al snel dat dit leventje 
niet goed was voor mij en mijn zoon maar 
eruit stappen is niet gemakkelijk. Na zeven 
jaar ben ik gescheiden en kreeg ik op basis 
van ‘sociale urgentie’ een flatje toegewe-
zen. Ik leerde een andere man kennen die 
mijn grote steun en toeverlaat werd. Hij 
liet mij zien dat er ook een normaal leven 
mogelijk was, met vrienden, werk en fami-
lie. Ik dacht nu gemakkelijk van de drugs 
af te komen. Het tegendeel was waar! Ik 
ging een dubbelleven leiden: Een ‘nor-
maal’ leven met mijn vriend en daarnaast 

een verborgen drugsleven. Ik kreeg last van 
agressieve uitbarstingen, black-outs en ging 
mezelf beschadigen. Ik was depressief en 
helemaal in de war. Rekeningen en aansla-
gen stapelden zich op in mijn brievenbus.’

Dieptepunt
‘Twee jaar later zat ik op het dieptepunt van 
mijn leven. De relatie met mijn vriend werd 
verbroken en ik werd uit mijn woning gezet. 
Na meerdere gesprekken met een hulpver-
leenster van het Consultatiebureau voor Alco-
hol en Drugs werd ik opgenomen in een ver-
slavingskliniek. Mijn zoon moest ik bij mijn 
ex-man achterlaten. In die therapeutische 
gemeenschap werkte ik een jaar aan mijn her-
stel. De bodem raken brengt inzicht! Ik bouw-
de aan een nieuw zelfbeeld (zie illustratie). 
Toen ik jaren later mijn dossier inzag ontdek-

te ik dat er een hele waslijst van psychische 
aandoeningen in was opgenomen, van border-
line tot antisociale-persoonlijkheidsstoornis.’

De weg omhoog
‘Nadat ik uit de kliniek werd ontslagen heb ik 
drie jaar in Maastricht gewoond en werkte ik 
in ploegendienst bij NedCar in Born om mijn 
schulden (zo’n € 20.000,-) af te kunnen los-
sen. En dat lukte! Bij toeval ontmoette ik mijn 
vriend weer, het klikte en we gingen samen-
wonen in Weert. Ik voelde me veilig en bevrijd 
en had het verleden een plaats kunnen geven.’

Nieuwe dieptepunten
‘Totdat ik onverwachts, en voor het eerst 
zonder onder invloed van alcohol en drugs te 
zijn, de man zag lopen die mij op vijftien-
jarige leeftijd met geweld had aangerand. 

Ik was totaal in paniek en kreeg mezelf 
niet meer onder controle, ging dwangma-
tig gedrag vertonen en kreeg lichamelijke 
klachten. Een praatgroep voor vrouwen 
die met seksueel misbruik te maken had-
den gehad hielp me er weer bovenop. 

Ik besefte dat niet álles was ingestort, dat 
mijn inzicht juist was en ik weer goed op weg 
was. Voor de tweede keer stapte ik in het 
huwelijksbootje en na een zoon op mijn een-
entwintigste kreeg ik op mijn zesendertigste 
mijn dochter Vera. Er kwam rust en regel-
maat in mijn leven. Helaas niet voor lang. 
Bij mijn moeder werd kanker geconstateerd 
en mijn man hield trombose over aan een 
knieoperatie en weer enige tijd later had ik 
mijn dochtertje voor dood in mijn armen. 
Zij bleek een ‘breath holding disorder’ te 
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hebben. Gelukkig is zij hier helemaal van hersteld. 
In april 2003 overleed mijn ex-man, de vader van 
Sean en kwam mijn zoon weer bij mij wonen. In 
mei overleed mijn moeder. Ondanks alle proble-
men was dit wel een periode in mijn leven waarin 
de ruimte ontstond om met mijn moeder en mijn 
zussen (een van hen bleek ook door de huisschilder 
te zijn aangerand!) de shit uit mijn leven bespreek-
baar te maken en schoon schip te maken. Dat deed 
me echt goed. Het sterkte mij in het geloof in de 
toekomst.’ In augustus van datzelfde jaar werd bij 
mij een reumatische aandoening geconstateerd.

Ervaringswerker
 ‘Mijn reumatische klachten werden steeds erger, 
niet alleen lichamelijk maar ook psychisch was ik 
aan het eind van mijn Latijn. Het werk bij NedCar 
kon ik niet meer doen. Ik besefte dat ik het, net 
als die andere keren, zelf moest doen. Avonden 
heb ik zitten lezen over de werking van het zenuw-
stelsel en de hersenen. Maar wat nog belangrijker 
was, ik ben gaan kijken wat ik eigenlijk wilde met 
mijn leven, welke mogelijkheden er nog waren 
voor mij. Weloverwogen nam ik het besluit een 
opleiding te gaan volgen, daar was ik nooit eerder 
aan toe gekomen. Met de financiële steun van het 
re-integratiebudget van NedCar ben ik toen aan 
de vierjarige hbo-opleiding Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening begonnen. Tijdens die opleiding heb 
ik de ‘vrije ruimte’ grotendeels ingevuld met spe-
cifieke competenties ervaringsdeskundigheid. Ook 
heb ik modules over dit onderwerp ontwikkeld en 
aan eerste- en tweedejaars studenten lesgegeven 
over ervaringsdeskundigheid. Toen ik in 2009 op 
drieënveertigjarige leeftijd de opleiding afrondde 
had ik de sterke overtuiging dat het in de hulpver-
lening ook anders kon, effectiever, meer vanuit de 
leefwereld van de mens dan vanuit de systeem-
wereld van de professional. Ik heb me in laten 
schrijven bij de Kamer van Koophandel en ben als 
ZZP-er aan de slag gegaan. Mijn eerste project 
was Andere kans – Housing First en daarna volg-
den het Zelfregiecentrum en het Herstelhotel.’

Dit aangrijpende levensverhaal brengt ons 
terug bij haar huidige werkkring, het wer-
ken met de kwetsbaren in onze samenleving.
Voorkomen is beter dan genezen. Welke 
adviezen heb jij vanuit jouw ervaringen? 
‘Méér aan de voorkant investeren door een be-
tere signaalwerking en door preventief te wer-
ken zodat je crisisopvang kunt voorkomen. Wij 
spreken hier van het ‘participatiepallet’. Mensen 
moeten méédoen in de maatschappij. Voor hen 

die dat niet alleen kunnen is het opbouwen van 
een sociaal netwerk heel belangrijk. Zij moeten 
laagdrempelig toegang krijgen tot herstel- en 
zelfregie activiteiten en uitgedaagd worden tot 
het zelf opzetten van betekenisvolle activiteiten.’

Alle politieke partijen beloven nu extra geld 
voor de zorg. Ben je positief over de toekomst?
‘Nou, in Weert zitten we best wel in een luxepo-
sitie. We hebben hier te maken met wethouders 
en ambtenaren die onze visie begrijpen. Dat be-
grip is in andere gemeenten nogal eens ver te 
zoeken. Dus als er méér geld vrijkomt, zal dat 
ons werk zeker ten goede komen. De gemeente 
Weert toont ook de nodige daadkracht. Om hier 
het Zelfregiecentrum mogelijk te maken was er 
bijvoorbeeld een wijziging in het bestemmings-
plan nodig. Vaak een procedure van maanden. 
Die werd in dit geval in drie weken afgerond!’

Jozé, wat wil je nog kwijt?
‘Nou, laat ik dan mijn levensfilosofie eens citeren: 
“What doesn’t kill you, makes you stronger”, dat 
heb ik persoonlijk ook mogen ervaren. En verder 
zou ik graag nog willen toelichten waarom ik heb 
ingestemd met dit interview waarbij de nadruk 
op mijn persoonlijk leven ligt. Met dit verhaal wil 
ik ook iets doen aan de eenzijdige en negatieve 

beeldvorming rondom mensen die dak- en thuis-
loos zijn, die verward zijn of die een verslavings-
probleem hebben. Mensen hebben vaak vooroor-
delen zonder te weten welke omstandigheden 
allemaal meespelen. Achter dat eerste beeld zit 
een mens, met een verhaal, met gevoelens en 
met behoeften. Een concreet voorbeeld: Een van 
de mensen die het Zelfregiecentrum bezoeken 
is over zijn hele lichaam getatoeëerd. Dat roept 
vaak een negatief vooroordeel op. Maar als je 
dan hoort waarom hij zo overdadig getatoeëerd is 
verandert dat beeld. Hij heeft een traumatische 
jeugd gehad en wil zich op deze manier presente-
ren om contacten af te houden. Hij zegt ook “Ik 
ben niet asociaal, ik ben non-sociaal. Ik heb geen 
behoefte aan contact.” Ander voorbeeld: Bij dak-
lozen hebben mensen een beeld van verslaafde, 
overlast veroorzakende zwervers. Maar de praktijk 
is dat er onder de mensen die dakloos zijn veel 
keurig nette mensen zijn die door bijzondere om-
standigheden als een faillissement, schulden of 
een echtscheiding op straat zijn komen te staan.
Het is ontzettend belangrijk met andere ogen 
naar deze mensen te kijken en ze vanuit de men-
selijke kant, als ervaringswerker te benaderen. 
De professionele systeemwereld met zijn proto-
collen, wetten en regeltjes en wetenschappelijke 
theorieën schiet namelijk soms zijn doel voorbij.‘

De doorgeknipte stropdas van toenmalig wethouder Harry Coolen.
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Wat ‘veilig autorijden ‘betreft, strookte de 

perceptie van mijn bejaarde schoonvader niet 

helemaal met die van het CBR. Hoewel zijn 

autootje er regelmatig uitzag als een in de knuisten 

van een Hells Angel geplet bierblikje ging hij prat 

op zeventig jaar schadevrij rijden. Dit was iets 

bezijden de waarheid maar allé, het was hem 

vergeven. Na het bericht van het CBR dat het 

autorijden hem per direct werd verboden was er 

nog heel wat overredingskracht nodig om hem zijn 

rijbewijs in te laten leveren.

Ik hielp hem met het stopzetten van de 

verzekering en vroeg voor hem de vooruitbetaalde 

motorrijtuigenbelasting terug. Binnen tien dagen 

waren de verzekeringspenningen en belastinggelden 

teruggestort.

Hoe anders ging het met de gemeentelijke 

parkeerkaart! Daarvoor moet je je lijfelijk melden 

ten stadhuize en word je door een vriendelijke 

receptiemedewerkster en onder het toeziend 

oog van een beveiliger verwezen naar een balie 

met volgnummer. Daar vulde een alleraardigste 

juffrouw een formulier in waarmee officieel werd 

bekrachtigd dat per 1 juli 2016 de geldigheid van 

de parkeerkaart werd stopgezet en het resterende 

geld zou worden terugbetaald.

Half augustus had schoonpa nog steeds niets 

ontvangen. Toch maar weer eens naar het 

stadhuis. Héél veel vriendelijke hardwerkende 

mensen waren er druk, druk, druk. Vanwege de 

wachttijd bij de receptie wierp de beveiliger zich 

op als receptionist met de vraag of hij mij kon 

helpen. Na mijn geduldige uitleg verwees hij mij 

met minder geluk dan wijsheid naar ‘Handhaving’ 

maar daar werd mij duidelijk gemaakt dat ik terug 

naar ‘Receptie’ moest. ‘Receptie’ zei dat ik bij 

‘Parkeerbeheer’ moest zijn ‘maar daar is op dit 

moment helaas niemand aanwezig’. Vanuit mijn 

ooghoek zag ik de juffrouw van het formulier lopen. 

Buiten alle formele procedures om sprak ik haar 

aan en zij beloofde mij het een en ander na te 

kijken maar ‘of ik me ook gerealiseerd had dat het 

vakantietijd was!’

Op 6 september werd € 61,20 op de rekening van 

mijn schoonvader bijgeschreven.

Als ik eens wat slecht getafeld heb, droom ik 

dat het formulier van ‘Parkeerbeheer’ naar 

‘Handhaving’ gaat én vice versa, dat er stempels en 

parafen op komen, er een belletje wordt gepleegd, 

met ‘Financiën’ een overleg in vergaderruimte C3 

wordt gepland, vakantieroosters worden gemaakt, 

besproken en aangepast, dat er prioriteiten worden 

gesteld en dat er vanwege de toegenomen werkdruk 

op hoge poten door de teammanagers spoedoverleg 

wordt aangevraagd met de verantwoordelijke 

wethouder!

Wat zo’n terugvordering van € 61,20 niet allemaal 

teweeg kan brengen. Ik word zwetend wakker 

met een enorm schuldgevoel: Ik heb te veel wind 

geblazen in de ambtelijke molen.

Ambtelijke  
  molens … 

mensendingen

Ton Adriaens

Anique Houben, 
Advocaat

Nieuw! voor Weert e.o.

Autoruitschade of 
een sterretje in de voorruit? 

Wij helpen u snel en vakkundig weer op weg.
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