
Activiteiten vinden plaats in de studio in 
Nijkerk of Hilversum, bij uitzonderingen kan 
er ook op een mobiele plek worden 
afgesproken.  

De zorg in de regio Gooi en Vechtstreek via 
Contact Coaching aanvraag WMO 
specialistisch. Aanvraag in de regio Amersfoort 
op BVDO. 

Contactgegevens: 
Jurgen Oskamp 
Tel: 0614889358 
E-mail: info@ditdus.care  
Adres:  Gezellenstraat 20b, 3861 RD, Nijkerk 
 Schapenkamp 2, 1211 PA Hilversum

Een hulpverleningsvorm die aansluit bij de 
belevingswereld en kwaliteiten van de mensen die 

anders vastlopen in de huidige hulpverlening.

Jurgen Oskamp van DitDus, psychosociaal therapeut, 
gespecialiseerd ambulant begeleider/coach jeugd SKJ/

WMO. KIWA Keurmerk 
KVK nr 51396149 

ALGEMENE INFORMATIE

Hilversum

Nijkerk

Creatieve Hulpverlening  

mailto:info@ditdus.care


VOOR WIE? 
Sommige jongeren of oudere lopen vast omdat    
de hulpverlening te veel gericht is op, je             
moet ‘over jezelf willen/kunnen praten’.  
Dit is soms erg ongemakkelijk. In de praktijk 
geven deze gesprekken dan veel spanningen.  
Misschien door de setting waarin de gesprekken 
plaatsvinden. Hierdoor raakt men vaak 
geblokkeerd. Vooral jongeren ervaren deze 
hulpverlening vaak als ‘koude’ hulpverlening en 
simpel gezegd ‘gewoon niet leuk’. Daarom doe ik 
het anders! 

WAT DOE IK? 
De begeleiding die ik geef is geënt op de 
basisprincipes van muziektherapie. 
Muziektherapie wordt bijvoorbeeld ingezet als 
middel bij angst, depressie en bij emotionele 
verwerking. Het kan mensen erg helpen met de 
verwerking of acceptatie van de dingen die in hun 
leven spelen of gespeeld hebben. Hieruit kunnen 
gedrag en gedachtes ontstaan die belemmerend   
werken in het dagelijks leven. Wat iemand  niet 
kan zeggen in een ‘normaal’ gesprek,  kan hij of     
zij vaak wel uiten doormiddel van creatief bezig te 
zijn.  

• Muziek produceren 
• Rappen 
• Beats maken 
• Songwriting 
• Dichten 
• Script schrijven 
• Filmen 
• Monteren 
• Kleurcorrectie 
• Fotografie 
• Gitaarspelen 
• Drummen 
• Verhalen vertellen

WAAR WERKEN WE AAN? 

Tijdens deze sessies werk je o.a. aan je Talent.  
Het ontdekken of het juist verder ontwikkelen 
daarvan. Zelfvertrouwen winnen, muziek of film 
leren maken, analyseren van teksten, keuzes 
maken, leren iets af te maken,  kaderen, leren 
emoties te uiten.  
Je geeft jezelf een stem en gezicht. Je leert je te  
laten horen en zien. Kortom je participeert in de 
samenleving. 

HOE WERKT HET? 
Tijdens de sessies van muziek of film maken raken 
we in gesprek. Zo ontstaan er bijvoorbeeld 
gesprekken over de achtergrond van de teksten, 
muziek of over script ideeën. Als er goed 
vertrouwen gecreëerd is, kan er subtiel advies 
gegeven worden op punten waar men tegenaan 
loopt. Advies wat er eventueel  anders kan. Of 
duidelijk krijgen wat andere misschien anders 
kunnen doen.  

Wat een heel mooi aspect in deze manier van 
hulpverlening is, is dat je onder andere leert open 
te staan voor kritiek. Leren dat niet alle kritiek 
‘oorlog’ is maar dat positieve kritiek nuttig is.       
En dat je je eigen verhaal terug ziet, hoort of leest.  

Uiteraard is het ook mogelijk gewoon te genieten 
van de diversiteit die er is en gewoon lekker bezig 
te zijn. Niks hoeft maar persoonlijke ontwikkeling 
is wel een doel van mij als begeleider. 

WAT KAN ER? 

KERNWALITEITEN 

Creatieve aanpak 
PGA/Complexe Problematiek  

Relatie opbouwen en zelfstandigheid ontwikkelen 
Goed aansluiten bij jongeren 

Filmmaker 
Producer  

ACHTERGROND 
HBO Psychosociale Therapie 

 17 jaar werkervaring in Geestelijke Gezondheid Zorg 
SKJ Registratie 

KIWA Gecertificeerd 

Jurgen Oskamp


