
   
 

   
 

H e r s te l  C e nt ra a l                                     

Nieuwsbrief voor iedereen die te maken heeft met herstel in de regio 
Gooi en Vechtstreek. Jaargang 2, Oktober 2019, nummer 4 
 
 
4de Herstelnieuwsbrief 2019 
Deze laatste nieuwsbrief van 2019 is een extra dikke bijlage. Want wat 
een bijzonder jaar heeft het team Herstel van het Herstelnetwerk Gooi 
&Vechtstreek achter de rug! 
 
Je vindt in deze nieuwsbrief allerlei informatie over onze activiteiten, persoonlijke verhalen, 
uitleg over het aanbod van diverse organisaties die verbonden zijn aan het 
samenwerkingsverband Herstelnetwerk Gooi &Vechtstreek. De volgende nieuwsbrief zal in 
januari verschijnen. 
 
Heb jij een vraag naar aanleiding van de nieuwsbrief, wil je een bijdrage leveren of heb je een 
idee voor de volgende nieuwsbrief? Je kunt ons ook vinden op Facebook, ook kun je mailen of 
bellen. 
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

het herstelteam. 

 
 
 

 
 
Facebook : herstelnetwerk Gooi & Vechtstreek 
Mail: ervaringsdeskundigengooienvechtstreek@ggzcentraal.nl  
Telefoon: Ook kun je ons bellen op werkdagen tussen 10.30 tot 12.30 met 035 6955502. 
 
 
 
 
 
 

mailto:ervaringsdeskundigengooienvechtstreek@ggzcentraal.nl


   
 

   
 

 

 

 

Deze keer in de nieuwsbrief 

 

  

 Inhoud van de nieuwsbrief 

 Herstelrecept 

 Tandemmaatjes project; een positieve 
ervaring 

 Gedicht; Samen lukt het beter 

 Herstel Week  

 Column: # Ik maak ruimte voor 

 Festival van het Samenzijn  

 De onafhankelijke cliëntenondersteuner 

 Team Herstel: nieuwe collega’s en 
stagiaires 

 Fotovoice 

 HOP 

 Inloop en telefoonnummer 

 Aanbod cursussen en activiteiten 

 Programma vierde kwartaal 2019  
 
 
 

Met plezier willen wij aankondigen dat wij vanaf oktober op verschillende locaties te vinden zijn. Tijdens 

dit moment kan je langs komen op locatie en al je vragen stellen over de nieuwsbrief, je zorgvragen 

bespreken of andere dingen waar je mee zit. Heb je geen vraag, maar wel behoefte aan een gesprek? Er 

is ook koffie en ruimte voor een goed gesprek. Wil je meer weten over de locaties waar wij zitten? Houd 

dan de Facebookpagina in de gaten of bel of mail ons.  

 

Facebook : herstelnetwerk Gooi & Vechtstreek 

Mail: ervaringsdeskundigengooienvechtstreek@ggzcentraal.nl  

Telefoon: Ook kun je ons bellen op werkdagen tussen 10.30 tot 12.30 met 035 6955502. 
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Herstelrecept : Wendy’s Soto soep  

 

Ingredienten 

 1 zakje Boemboe Soto 

 500 gr kippenbouten 

 Een beetje olie 

 500 ml water 

 1 Kipbouillon blokje 

 Taugé 

 4 a 6 eieren 

 Lente ui 

 bos selderij, 

 gefrituurde uitjes  

 fijn gesneden prei doorheen 

 eventueel 150 gr pandanrijst/ of Patat 

 

Zo maak je de SOTO: 

 Stap 1 kook kip met een kippenbouillon blokje. 

 Stap 2 kook eieren. 

 Stap 3 spoel de eieren af met koud water en pel de eieren. 

 Stap 4 snij de eieren in stukjes. 

 Stap 5 haal kippenvlees van het bot. Bewaar de bouillon van de kip. 
Dit heb je later nodig voor de soto soep. 

 Stap 6 verwarm de pan met 2 eetlepels zonnebloemolie menig daar het zakje boemboe er door 
heen. 

 Op een laag vuurtje de boemboe mag NIET verbranden. Als je dat hebt gedaan voeg je de kip 
toe. 

 Stap 6 voeg de bouillon botoe de gesneden eieren, selderij, prei op het allerlaatst voor dat je het 
gaat opdienen de taugé.  

 Stap 7 de opmaak van de soto soep. 
 

Eet smakelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Fotovoice; samen werken aan een expositie 

Voor de zomervakantie is er een cursus Fotovoice gevolgd 

door een aantal enthousiaste cursisten. 

Fotovoice is een cursus voor mensen met een 

kwetsbaarheid. 

De cursisten onderzoeken met elkaar met welke ‘stigma’s’ 

(vooroordelen) en ‘zelfstigma’s’ (stigma’s die je zelf bent 

gaan geloven) zij geconfronteerd worden.  

Ieder brengt een (zelf-)stigma in beeld en schrijft daar een 

tekst bij. 

Daarnaast wordt gekeken welke kwaliteiten de cursisten hebben ontwikkeld. Ook deze worden 

in beeld en tekst weergegeven. 

We zijn met elkaar op weg gegaan op een reis van 12 bijeenkomsten van elk 3 uur en hebben 

veel inspiratie en steun bij elkaar gevonden. 
 

Een prachtig proces met mooie resultaten voor een expositie. Op de vierde dag van de 

herstelzomerweek hielden wij een try out expositie in de Zoete Inval op de Mauritzhof.  

Hier lieten de cursisten voor het eerst hun foto’s aan een groter publiek dan alleen elkaar zien. 

Wendy vertelde het publiek wat de cursus voor haar heeft betekend en andere cursisten 

hebben de teksten bij hun foto’s toegelicht. 

Deze foto’s zullen zeer binnenkort ook worden geëxposeerd in een publieke ruimte, meer 

informatie zal ,zodra de locatie bekend is, te vinden zijn op www.meedoengooisemeren.nl of de 

Facebook pagina van het Herstelnetwerk Gooi &Vechtstreek. 
 

De volgende Fotovoice cursus zal medio maart 2020 starten, zie in het overzicht van trainingen 

en cursussen hoe je deel kan nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meedoengooisemeren.nl/


   
 

   
 

Tandemmaatjesproject 

Hallo, mijn naam is Marc en ik ben een verslaafde in herstel!  

Na mijn ontslag uit de verslavingskliniek heb ik contact gezocht met Esther (Versa Welzijn)en zij 

verwees mij naar Jeanette van het Tandemmaatjesproject. Al snel mocht ik kennismaken met de 

beide dames en kreeg ik een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden bij het 

Tandemmaatjesproject alsook de cursussen en trainingen die binnen het herstelnetwerk 

mogelijk zijn. 

Na een vervolgafspraak met Jeanette en Ahmet was het volgen van de cursus “Begin maken met 

herstel’ voor mij de logische eerste stap. In vijf bijeenkomsten heb ik mogen leren over zaken 

als: Bronnen van herstel, de valkuilen en de rol van begeleiders bij herstel. 

De setting binnen deze cursus was fijn. Wij waren met vier cursisten en twee trainers. Op 

verzoek van Jeanette haalde ik voor iedere bijeenkomst een medecursist op. Hij had dit steuntje 

nodig om te gaan, want zelf gaan was een te grote stap geweest voor hem. Zowel op de heen-

als terugweg hadden wij het ook over herstel en diverse onderwerpen die je zoal in de week 

bent tegengekomen. Voor deze cursist was het fijn dat hij met mij kon meerijden. Hij gaf 

namelijk aan dat hij anders nooit deze stap had genomen om aan deze cursus mee te doen. 

Deze verbinding met elkaar hielp beide erg goed en na vijf bijeenkomsten hebben wij dan ook 

allemaal het certificaat in ontvangst mogen nemen. 

Mede door de cursussen die ik nu volg en ga volgen sta ik straks als MAATJE voor een ander 

klaar. Sterker nog, volgens Jeanette ben ik eigenlijk al als een tandemmaatje bezig geweest. Dit 

vond ze een goede reden om deze positieve ervaring te delen. 

Herstellende groet, 

Marc 

 

  



   
 

   
 

 

 

Gedicht; Samen lukt het beter 

Dit gedicht werd geschreven door Marjolijne Yska 

 

Als het donker is 

Als het lijkt of alles zinloos is 

zeg dan niet tegen me 

doe nou eens wat 

dan denk ik enkel  

hoe dan?  

en kruip weg in mijn eigen donkere gat. 

Als het lijkt of ik lui ben 

ongemotiveerd en gehospitaliseerd ben 

geef mij dan niet op 

dan kan ik echt niet anders 

en zit ik niet te wachten  

op jouw rotschop 

Als ik het alleen niet aan durf 

en niet weet hoe te beginnen 

Laat me dan niet stikken 

zeg me 

kom we doen het samen 

Niet alleen jij, maar jij en ikke 

 

“Weet je wat  

ik ga iets leuks doen 

en doe het graag met jou erbij” 

zo trek je mij die drempel over 

en komt er weer beweging in mij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

LEER en WERKBIJEENKOMST Herstelgericht werken. 

Je bent van harte welkom op de volgende leer- en werkbijeenkomst herstelgericht werken van 

het herstelnetwerk Regio Gooi en Vechtstreek! Die vindt plaats op 5 november van 14 tot 16.30 

uur in de Regenboogkerk in Hilversum 

 

Bij de eerste bijeenkomst bruiste het bij de aanwezigen in de Regenboogkerk van Hilversum van 

energie en enthousiasme. Zij hoorden positieve geluiden, niet alleen over de 'goede 

voorbeelden uit de praktijk', maar vooral ook over de mogelijkheid om met de 

beleidsmedewerker en collega's uit de 'eigen gemeente' om tafel te gaan. Dat smaakte naar 

meer! Intussen maakt iedere beleidsambtenaar van het sociale domein zelf afspraken in 

zijn/haar gemeente met degenen die belangrijk zijn om samen vorm te geven aan de inrichting 

van het ggz-voorveld.  

Heb jij belangstelling om daarover mee te denken/praten? Of weet je niet hoe het in jouw 

gemeente is georganiseerd? Laat het ons weten en wij helpen je graag verder op weg. 

En: kom vooral naar de volgende leer- en werkbijeenkomst om te luisteren, mee te praten, te 

leren en mee te doen. Zet die datum alvast in je agenda!  

  

Mail gerust voor meer informatie naar: wilma.beltman@gmail.com 

Projectleider Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek 
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#Ik maak ruimte voor een 

beweging 

 
Een heel groot podium, voor eenieder 
die daar wil shinen, zijn of haar 
talenten & bijzondere vaardigheden wil 
en durft ten tonele te spreiden.  
Het maakt niet uit wie je bent, waar je 
bent geweest of waar je vandaan 
komt.  
Er is plaats op dit podium voor 
eenieder die graag onderdeel wil zijn 
van een niet 
te stoppen beweging waarbij ruimte is 
voor het persoonlijke verhaal en de 
inzet van eigen ervaring. #voorwiekomjijinbeweging.  
 
Als opgroeiende jonge vrouw kreeg ik vaak te horen dat ik alle aandacht opeiste.   
Ik gedroeg mij volgens sommigen als een B - actrice met een veel te luide stem 
of als advocaat van de duivel of een onredelijke activist.  
Deze harde woorden van dierbare naasten, hulpverleners en soms zelfs volslagen vreemden 
nestelden zich in mijn geheugen. Lange tijd nam ik genoegen met dat wat mij overkwam en ook 
met wat ik mijzelf aandeed door keuzes die ik maakte om de verkeerde redenen. 
  
Een combinatie van factoren zorgde ervoor dat ik mij enkele jaren, niet  voor de eerste keer, 
mijzelf verschool en verstopte achterin een donkere zaal, vol schaamte en schuld.   
Het liefst was ik in die periode geruisloos in het grote niets verdwenen, zonder afscheid te 
nemen of een laatste groet. Ik was door de ervaringen bang geworden voor mijn eigen stem, 
niet meer in staat verbinding te maken met mijn omgeving of woorden te geven aan mijn 
diepste gevoel.  
Van een afstand zag ik mijzelf staren naar het podium van het leven, voelde mij lange tijd niet in 
staat hier aan deel te nemen of om wat dan ook bij te dragen.  
Mijn liefde voor het podium ontstond in de jaren dat ik ontluikende puber was en niets liever 
deed dan met anderen in de spotlights staan.  
 
Kostuums, en schmink tijdens de weekafsluiting op vrijdagmiddag vol zang, dans 
en improvisatie.   
Je verkleden, de zenuwen, het samen werken aan een doel en hand in hand het applaus   
in ontvangst nemen. Op deze vrijdagmiddagen klom ik regelmatig met klasgenootjes op het 
podium voor een toneelstukje of het playbacken van top40 hits.   
  
Later in mijn leven besloot ik niet meer op een podium te hoeven, niet omdat de liefde voor het 
theater en samen toewerken naar dat ene speciale moment van een daverend applaus was 
verdwenen: maar omdat ik een nieuwe liefde had ontdekt; het werken achter de coulissen.  



   
 

   
 

  
 
Als jonge vrouw ontdekte ik dat ik niet mijzelf maar vooral anderen graag in de spotlights zet en 
dat dit beter bij mij past. In dit werk achter de coulissen zit altijd in de kern maar één motivatie, 
een missie en een duidelijke visie; ruimte maken voor het persoonlijke verhaal: dromen van een 
toekomst waarbij elke ervaring telt en waardevol is.  
   
Dit doe ik door het coachen en ondersteunen van peers in zowel hun persoonlijke, 
maatschappelijke als economische herstelproces. En door het organiseren van activiteiten, 
en het geven van trainingen en cursussen die dit ondersteunen.  Maar ook door mee te praten 
over beleid, scholing, goede toegankelijke zorg en preventie. Ik draag mijn steentje bij door 
deel te nemen aan het gesprek over de inzet 
van ervaringsdeskundigheid in de zorg, 
het sociale domein en uitvoeringsdiensten 
van de gemeentes binnen de regio.  
  
Ik ben en blijf elke dag opnieuw en altijd op 
zoek naar een vrije ruimte waar het mogelijk 
is om een podium te creëren. Waar plek 
genoeg is voor eenieder die zijn/haar 
ervaringen wil delen of zou willen inzetten 
om samen in beweging te komen.  
  
Met deze motivatie, missie en visie in mijn 
achterhoofd kies ik er soms doelbewust 
voor om heel even de spotlights op te eisen 
en mijn eigen persoonlijke verhaal en ervaringen te delen.  
Niet omdat ik zo nodig in de spotlights moet staan of omdat ik het applaus en de complimenten 
nodig heb om mij waardevol of gezien te voelen.  
Als ik mijn persoonlijke verhaal vertel of mijn stem laat gelden dan is dit omdat ik de weg vrij 
wil maken voor anderen om te shinen en een welverdiend applaus in ontvangst te nemen.   
#elkeervaringtelt #steldevraag #samensterktegenstigma #meedoeniswinnen #durftedromen 
 

Nikey Puper 

 

 

PS Wij willen Nikey feliciteren met het behalen van haar diploma! 

 
  



   
 

   
 

 

 

Team herstel :Nieuwe medewerkers en stagiaires. 

De zomer voorbij… de herfst in het vooruitzicht! 

Een nieuwe start, met nieuwe stagiaires, ervaringsdeskundigen in opleiding en medewerkers in 

ons midden. Wij geven het woord aan Amanda Gewald. 

 

Wat ontzettend leuk, spannend en inspirerend om hier stage te mogen lopen als 

Ervaringsdeskundige in opleiding. En hier is mij op de afdeling Resocialisatie &Herstel op de 

Mauritzhof in Bussum en als trainer bij het Herstelnetwerk Gooi &Vechtstreek. 
 

Ik ben niet de enige die de BGE-opleiding (begeleider met ervaringsdeskundigheid) mag doen. 

Ernst Bins mag tijdens de opleiding stagelopen op Juliana Oord bij het Team Trainers. 

Daarnaast mag Jacky Halsema haar nieuwe werkplek als ervaringsdeskundige in FACT-team 

Hilversum gebruiken als leerplek.  

 

Zij zullen, net als ik, allebei zich actief blijven inzetten in de regio tijdens activiteiten van het 

Herstelnetwerk Gooi &Vechtstreek. Volgens mij mag ik voor ons alle drie spreken als ik zeg dat 

wij super blij zijn met onze plekken!  

 

Voor mij persoonlijk breekt een spannende periode aan; 

Gezin thuis, die graag wil eten en schone was wil hebben, hoe gaan wij dit met zijn drieën 

indelen? Hoe werkt dat ook alweer met huiswerk? Gelukkig heb ik een studeerkamer, dus als de 

mannen beneden bijvoorbeeld naar de formule 1 zitten te kijken dan heb ik rust boven in mijn 

“hokkie”. Hoe zorg ik voor voldoende rust? Hoe deel ik alles in? Misschien moet ik mij daar 

allemaal niet zo druk over maken, het op me af laten komen, luisteren naar mijn lijf, moe om 9 

uur? Dan gewoon naar bed! Geen tijd voor de boodschappen of stofzuigen? Vragen aan een 

ander! Hoe dan ook ik kijk in ieder geval uit naar deze leerzame periode die voor mij ligt op de 

Mauritzhof en in de regio bij het Herstelnetwerk Gooi &Vechtstreek. 

 

Amanda Gewald 

 
  



   
 

   
 

 

Even voorstellen: Ahmet Turkmen  

 

Ik ben Ahmet Turkmen,44 jaar vader van Sinem en Yunus-
Emre. Ik woon samen met mijn vriendin en Taboe de roze 
olifant in Lathum op een heel mooi schiereiland. 
 
Herstel betekent voor mij:  

Leren leven zonder middelengebruik en leren leven met 
mijn kleurrijk verleden. 
Dat ik geloof in mezelf en de ander. Hulp durven vragen. 
Verantwoordelijkheid nemen over mijn eigen leven en er kunnen zijn voor mijn dierbaren en 
anderen als zij mij nodig hebben. 
 
Mijn ervaring en kennis kunnen inzetten om het mooie in mensen die het zelf niet meer 
(kunnen) zien weer naar voren te halen. Genieten en dankbaar zijn dat dit kan en van het leven 
wat ik nu heb. 
 
Wat is je laatst afgespeelde nummer? 

Mama Baba van Moe Phoenix. Tijdens de vakantie dit jaar luisterden Sinem en Yunus dit 
nummer heel vaak. Ik kon het toen niet meer horen. Nu luister ik het af en toe zelf om aan de 
mooie reis die wij samen hebben gehad terug te denken. 
 
Wat is je favoriete eten? 
Turkse Kofte met Turks brood en een lekkere frisse knoflooksaus heerlijk. Ik heb er nu  
weer zin in. 
 

Waar word je blij van op vakantie? 

Ik word blij als ik wakker wordt en zie en voel dat de zon schijnt. Lekker wandelen in het bos en 
natuurlijk op vakantie gaan samen met mijn vriendin en de kids. 
 

Wat vind je lekker tijdens de lunch? 

Strooi ontbijt in Turkije is het eerste wat in mij opkomt als ik aan een lekkere lunch denk. 
Bijvoorbeeld  verschillende kaassoorten, jam, honing, gebakken ei met sucuk (Turkse worst) 
olijven, roomboter etc. 
  
Dit kan ik goed?  

Ik ben heel goed met mijn handen. Ook ben ik creatief en ik heb veel ideeën. 
Ik kan snel en goed contact maken o.a. met mensen die gesloten zijn.  
Stigma’s en Taboes in de kamer, vergaderingen, zichtbaar en bespreekbaar maken. 
Ik kan luisteren en de anderen echt horen. Ruimte maken voor anderen en ook voor mezelf 
nemen. 
  

 

 



   
 

   
 

Honest, Open & Proud (HOP) 

Niemand praat graag over psychische klachten. Maar door er niet over te praten houden wij 

samen het stigma in stand. Jarenlang heb ik te maken gehad met stigma’s rondom mijn 

depressie en als gevolg daarvan met zelfstigma. Ik ben er van overtuigd dat cliënten baat 

kunnen hebben bij contact met iemand die vergelijkbare ervaringen heeft gehad en daar kracht 

en inspiratie uit kunnen halen. Maar het belangrijkste; zelfstigma verminderen en 

empowerment vergroten. Daarom heb ik samen met Jacky Halsema (Ervaringsdeskundige, FACT 

team Hilversum) de training tot HOP-facilitator gevolgd.  Veel mensen met een psychische 

kwetsbaarheid lopen tegen vooroordelen aan. Van anderen, maar soms gaan ze ook geloven dat 

deze vooroordelen kloppen. Honest, Open & Proud (HOP) is een training die mensen met een 

psychische aandoening enorm empowert en zo zelfstigma kan helpen verminderen. HOP is 

ontwikkeld door onderzoeksinstituut NAMI-Chicago onder leiding van Patrick Corrigan en 

Robert Ludin. In Amerika is de training geregistreerd als evidence based. Onderzoeken daar 

hebben aangetoond dat de HOP-training mensen met een psychische aandoening enorm kan 

empoweren en het zelfstigma doet verminderen. 
 

Aangezien het verminderen van zelfstigma een belangrijke doelstelling is van het project “ggz 

zonder stigma”, heeft Samen Sterk HOP naar Nederland gehaald. De training is volledig vertaald 

naar de Nederlandse context. Een facilitator is altijd een persoon die zelf ervaring heeft gehad 

met een psychische kwetsbaarheid.  

Met hartelijke groet, 

Deirde Bloemendaal,GGZ-Agoog, afdeling; Resocialisatie &Herstel, Mauritzhof. 

Meer informatie kun je vinden op www.samensterkzonderstigma.nl 
 

De onafhankelijke cliëntenondersteuner                             

Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Dagmar Doornekamp. Samen met mijn collega 

Mariëtte de Bruijn en Judith Marsman bieden wij vanuit MEE de onafhankelijke cliënt- 

ondersteuning in de GooiseMeren. Een cliëntondersteuner van MEE denkt met u mee, geeft 

informatie en advies, zodat u zelf weer verder kunt. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een 

‘keukentafelgesprek’ met de gemeente voor een WMO-taxi pas, WMO-beschikking voor extra 

ondersteuning zodat u zelfstandig kan blijven wonen of toegang krijgt tot beschermd wonen. 

MEE is onafhankelijk. Dat betekent dat wij naast u staan. Onze hulp is altijd gratis. U heeft 

geen verwijzing nodig en u betaalt geen eigen bijdrage. Een onafhankelijke client ondersteuner 

kan meedenken, informatie en advies geven bij vragen over bijvoorbeeld: opvoeding, 

ondersteuning, zorgtaken, onderwijs, wonen, werk of inkomen. MEE staat naast de cliënt.  

 U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE of u kunt terecht bij het inloopspreekuur; 

 Elke dinsdag van 10.30 - 12.00 uur in bibliotheek Gooi en Meer, Wilhelminaplantsoen 18 in 

Bussum.  

 Elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 11.30 - 12.30 uur in Wijkpost de Schakel,  Kolonel 

Verveerstraat 74 in Naarden. 

Bel gerust of stuur een e-mail. We helpen u graag:  

Tel: 035-3030168 of email: gooisemeren@mee-ugv.nl                                                

https://www.samensterkzonderstigma.nl/
mailto:gooisemeren@mee-ugv.nl


   
 

   
 

 

WRAP (Welness Recovery Action Plan) 

WRAP staat voor Welness Recovery Action Plan. De WRAP is een hulpmiddel om je leven te 

richten op wat jou goed doet. Hiermee bundel je de kennis die je al hebt en zoek je naar nieuwe 

mogelijkheden. Je wisselt ervaringen uit met anderen en leert hoe je de regie over je leven 

meer in eigen hand kan nemen. Je gaat die kennis systematisch ordenen, en door het maken 

van actieplannen, dit gericht in je leven toe passen. 

 

Kennis maken met herstel 

Maak kennis met verschillende herstelthema’s tijdens deze cursus. De cursus bestaat uit 5 
bijeenkomsten en tijdens deze bijeenkomsten staan er diverse thema’s centraal die te maken 
hebben met herstel. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. hoop, steun, eigen regie, identiteit en 
ervaringen met én in de psychiatrie. 
 

Schrijf je verhaal 

Lijkt het je wat om te beginnen met het schrijven jouw (ervaringen)verhaal, en het misschien 
daarna wel te delen met anderen?  
Tijdens deze cursus krijg je kleine opdrachten die je kunnen helpen bij het schrijven.  
Wil jij meer weten over de cursus? Bel, mail of loop even naar één van ons toe. 
Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers. 

 

Fotovoice: 

Door verhaal- en beeldvorming brengen cliënten hun ervaring met stigma en eigen kracht in 
beeld. Dit kan het zelfbeeld èn het beeld van buitenaf verbeteren/versterken. 
De cursus bestaat uit 11 lessen van 3 uur, waarbij je leert negatieve zelfbeelden te benoemen 

en zichtbaar te maken en vervolgens bekrachtigende, positieve beelden aan zichzelf te 

koppelen. Met je camera leggen de cursisten deze beelden vast. Tevens vertellen zij het verhaal 

dat bij de beelden hoort. De cursus wordt afgesloten met een expositie waar de foto's mooi 

ingelijst worden getoond. Deze tentoonstelling kan vervolgens worden ingezet om 

maatschappelijk stigma te bestrijden door die op verschillende plekken binnen en buiten de 

instellingen te laten zien. 

Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers per groep. 

 

  



   
 

   
 

Begin maken met herstel 

Ben jij nieuwsgierig naar de betekenis van herstel? Dan is de cursus Begin Maken Met Herstel 

misschien iets voor jou. 

Deze cursus bied je een eerste kennismaking met het begrip Herstel. 

Herstel gaat over het leren en leven met aanhoudende psychische klachten of een blijvende 

kwetsbaarheid daarvoor. 

In vijf bijeenkomsten van twee uur maak je in een kleine groep kennis met herstel en wat het 

voor jou betekent. Je leert over mogelijke steun, de valkuilen en de rol van begeleiders bij 

herstel. In de laatste bijeenkomst is er ruimte voor een evaluatie en informatie over de 

mogelijkheden om een andere cursus te doen als vervolg hierop. 

De cursussen worden begeleid door trainers die ervaringsdeskundig zijn. Er komt drie keer een 

gastdocent. De bijeenkomsten hebben een vaste structuur. Er is een introductie, een 

presentatie of uitleg, er is ruimte voor vragen en oefeningen. Nadrukkelijk worden er geen 

rollenspellen gedaan. 

Er is plek voor maximaal 5 deelnemers. 
 

WMEE (Werken met eigen ervaring) 

Wil je leren wat herstel- en ervaringskennis voor jou en voor anderen kan betekenen?  

Dan is de cursus WMEE misschien iets voor jou. Met jouw bijzondere kennis kun je anderen 
bijzonder ondersteunen. 
In de cursus WMEE ga je samen met mede cursisten onderzoeken wat het kan betekenen om je 
opgedane ervaring in te zetten. Wat voor rol zou bij jou kunnen passen? Wat is er nodig om met 
je ervaring aan de slag te gaan?   
 

Ervaringen worden verteld en gedeeld. Daarmee doe je ervaringskennis op. Je gaat ontdekken 

wat er gemeenschappelijk is en welke individuele verschillen er zijn. Er wordt gekeken naar 

bronnen van steun en eigen oplossingen die mensen hebben bedacht voor zichzelf. Daarin zie je 

vaak dat mensen al heel veel zelf doen om zich staande te houden in moeilijke tijden en erg 

creatief zijn in het vinden van oplossingen. We oefenen met hoe en wanneer je de eigen 

ervaringen inbrengt in je werk, wat valkuilen daarin kunnen zijn en ook wanneer je ervoor kiest 

om je ervaringen niet in te brengen.  

 
We oefenen gespreksvaardigheden en met praten voor een groep, welke drempels je daarin 
allemaal kan tegenkomen en het trekken van je eigen grenzen. De cursus is een boeiende 
zoektocht en wordt begeleid door ervaringsdeskundige docenten. Ook komen gastdocenten, die 
werkzaam zijn in de GGZ, vertellen over hun ervaringen. Deze cursus is nadrukkelijk bedoeld als 
oriëntatie en niet als opleiding voor ervaringsdeskundigheid. De cursus heeft 12 bijeenkomsten 
en wordt enkele weken later afgesloten met een certificeringsbijeenkomst. De cursus wordt 
gegeven door ervaringsdeskundige van het Herstelnetwerk. 
 

 

 



   
 

   
 

 

 

Module Kwartier maken als maatje 

Deze module gaat over de vaardigheden die je nodig hebt om ervaringsdeskundigheid in te 

zetten als kwartiermaker in maatjescontact. Met vaardigheden wordt bedoeld, datgene wat je 

moet kunnen om deze rol te kunnen vervullen. 

Vaardigheden zijn gedragingen of manieren van doen die je kunt leren. Voorbeelden van 
vaardigheden zijn: een gesprek voeren, informatie vragen, een brief schrijven. 
Het doel van deze module is om vaardigheden te oefenen die je nodig hebt als je je eigen 
ervaringsdeskundigheid wilt inzetten als kwartiermaker in maatjescontact. 
Om inzicht te krijgen in deze vaardigheden is het belangrijk om kennis te hebben van het begrip 
‘kwartier maken’.  
De eerste les zullen we hier aandacht aan besteden. 
Daarna gaan we ons verdiepen in de vaardigheden die nodig zijn om kwartiermaker te zijn in 
een maatjescontact. 
 

Inloopmiddag steekje los 

Op een leuke en speelse manier in gesprek gaan over psychische gezondheid en kwaliteit van 
leven, dat is het doel van het spel “Steekje Los”. 
Taboerijke onderwerpen op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken met als doel meer 
openheid, herkenning, erkenning en begrip. 
Bewustwording en het gesprek aangaan over herstel, kwaliteit van leven en over thema's waar 
je het anders niet zo snel over hebt. 
 
Dit spel kan gespeeld worden met mede cliënten, hulpverleners, familieleden en/of andere 
belangrijke naasten. In de komende periode organiseren wij diverse inloopmiddagen waarbij wij 
iedereen uitnodigen om met ons dit spel te spelen en op deze manier meer over zichzelf en 
anderen te weten te komen. 
Voor deze inloopmiddag hoef je je niet op te geven, kom gewoon langs en schuif aan bij dit 
leuke bordspel. 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

   
 

 

Programma herstelactiviteiten vierde kwartaal 2019 

 
HERFST WRAP;   
Aanvang medio oktober bij minimaal 8 deelnemers.  
Locatie: word nog bekend gemaakt.  
Aanvang: donderdag 13.30 - 16.00   
 
Begin maken met Herstel;  
Aanvang medio november; start bij minimaal 4 aanmeldingen.   
Locatie: St. Joseph, Hilversum  
Aanvang: donderdag 10.00 - 12.00   
 
Aanvang medio december; start bij minimaal 4 aanmeldingen.   
Locatie; De UitWijk, Bussum   
Aanvang: woensdag 14.00 - 16.00  
 
Gezond betrokken voor naasten;   
Aanvang: medio december bij genoeg deelname, minimaal 4 deelnemers.  
Locatie: De Zoete Inval, Mauritzhof, Bussum  
 
HOP (Honest Open Proud) ,  
Start: Medio begin november, bij voldoende deelname, minimaal 6 deelnemers. 
Locatie: Mauritzhof, Bussum  
Aanvang: 1 november 13.30 - 16.00   
 
Kwartier maken als maatje. 
Start: derde dinsdag van oktober bij voldoende deelname, minimaal 5 deelnemers.  
Locatie: De UitWijk, Bussum  
Aanvang: 13.00 - 16.00   
 

 

Schrijf je verhaal;  

3-daagse workshop; Verhalen schrijven & vertellen.  

Maandag 30 september: 10.30 tot 12.30  

Dinsdag 1 oktober: 10.30 tot 16.00  

Woensdag 2 oktober: 10.30 - 12.30   

 
 
 
 
 
 
Schrijf je verhaal introductie;  
Start: medio begin november; start bij minimaal 5 aanmeldingen.  



   
 

   
 

Locatie: Mauritzhof, Bussum  
Aanvang: maandag 13.30 - 15.30   
 
Schrijf je verhaal basis;   
Aanvang medio eind oktober; start bij minimaal 5 aanmeldingen.  
Locatie: Mauritzhof, Bussum   
Aanvang; dinsdag 13.30 - 15.30  
  
  

Themabijeenkomsten;   
Trauma &Herstel  
Datum en tijd: wordt nog bekend gemaakt.  
Locatie: De Zoete Inval, Mauritzhof, Bussum  
 
Naasten &Herstel  
Datum en tijd: Oktober, precieze data worden nog bekend gemaakt. 
Locatie: De Zoete Inval, Mauritzhof, Bussum  
 
Wet verplichte ggz 
Datum en tijd: 19 november  19.30 - 21.00 
Locatie: De Zoete Inval, Mauritzhof, Bussum   
 
Activiteiten & Evenementen  
Toegankelijk voor alle inwoners woonachtig in de gooi en vechtstreek en professionals 
werkzaam in deze prachtige regio.  
 
Inspiratiedag “Elke ervaring telt”"  
Datum: 19 december   
Meer info > Hou onze Facebook pagina Herstelnetwerk Gooi &Vechtstreek of de 
website www.meedoengooisemeren.nl   
  
Wil jij op de hoogte gehouden worden van alle informatie over onze agenda? 
Houdt de facebookpagina en meld je aan via ervaringsdeskundigengooienvechtstreek@ggzcentraal.nl  
aan om digitaal op de hoogte gehouden worden.  
 

 
 
 

 
 

http://www.meedoengooisemeren.nl/
mailto:ervaringsdeskundigengooienvechtstreek@ggzcentraal.nl

