
 

Een speciale uitgave in het kader van  

‘herstel en gelijkwaardig burgerschap’ 

 

i.s.m. de SBWU 

‘DE HERSTEL 

SPECIAL’ 

De route naar 

herstelondersteunende zorg:  

wat werkt en wat niet 



P A G I N A  2  D E  H E R S T E L S P E C I A L  

Colofon 
Ellen de Haan 

GGZ Nederland,  januari 2013 

 

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door de SBWU.  

Met medewerking van: Martijn Kole, Maurits Beenackers, Jan Berndsen. 

 

Deze uitgave is te downloaden via www.ggznederland.nl  

Kijk onder: ‘beleidsthema’s’, ‘langdurende zorg’ en ‘herstel en burgerschap’ 

 

Meer informatie, aanvullingen of aanmelden voor de nieuwsbrief 

Herstel en burgerschap? 

GGZ Nederland 

Ellen de Haan, 

beleidsadviseur langdurende zorg 

Email: edhaan@ggznederland.nl  

Telefoon 033-4608958 

 



P A G I N A  3  

 

 

HOOFDSTUKKEN P 

Inleiding: waarom een special over herstel 4 

1 Het vertrekpunt: de visie op herstel 

 De visie maak je samen 

 “herstel’ uitgewerkt 

 Empowerment is de basis voor herstel 

 Vormen van herstel 

 Steun bij herstel betekent vragen stellen ipv antwoorden geven 

 De inzet van ervaringskennis 

 Wat is herstelondersteunende zorg? 

 De vragen die je jezelf als hulpverlener kunt stellen 

6 

2 Hoe ziet een herstelondersteunende organisatie eruit? 

 Er is geen blauwdruk 

 Algemene uitgangspunten 

 Activiteiten die passen in een herstelondersteunende  

 organisatie 

 Rol van het bestuur 

 Rol van ondersteunende diensten 

 Invloed van landelijke ontwikkelingen: druk van buitenaf 

13 

3 De omslag, hoe pak je dat aan? 

 Succesfactoren bij een implementatietraject 

 Beoogd resultaat: van kennen naar willen naar kunnen 

 Fasen in een implementatietraject 

20 

4 Ter inspiratie 

 Websites ter inspiratie 

 Boeken ter inspiratie 

31 

5 Direct aan de slag? Hulpbronnen 

 Kennis, scholing en opleiding 

 Handige documenten 

 Methodieken en instrumenten 

 Meetinstrumenten om de voortgang te meten  

34 

Inhoud 



P A G I N A  4  

 

 

In het visiedocument ‘naar herstel en gelijkwaardig burgerschap, voor men-
sen met ernstige psychische aandoeningen’ (GGZ Nederland, maart 2009) 

heeft de ggz sector onder andere als ambitie uitgesproken dat ‘herstel’ het 
leidend principe moet zijn/worden in de zorg.  

Dit vraagt een (vaak) rigoureuze omslag in de manier van denken en doen 
binnen de instellingen en een jarenlange investering om hier stappen in te 

zetten. GGZ Nederland probeert haar lidinstellingen te ondersteunen bij het 

maken van die omslag. Dat doet zij onder andere door hierover kennis te 
verzamelen en te verspreiden en door randvoorwaarden op landelijk niveau 

te borgen (financiering, aansluiting bij wet– en regelgeving, kwaliteit van 
zorg en opleidingen).   

 

Er is al veel kennis en ervaring, dus waarom opnieuw het wiel uitvinden?  

Deze uitgave van Herstel en Burgerschap heeft als doel om (een deel van) 
de kennis en ervaring die er al is, beschikbaar te stellen voor andere instel-

lingen. In dit geval maken we daarbij gebruik van de kennis en ervaring die 
de SBWU heeft opgedaan. De inhoud van de nieuwsbrief is namelijk tot 

stand gekomen doordat GGZ Nederland voor een periode van 9 maanden bij 
de SBWU is gedetacheerd, in de persoon van Ellen de Haan, beleidsadviseur 

langdurende zorg.  

 

Er is geen blauwdruk 

Ondanks alle goede praktijken werkt er nog geen enkele instelling helemaal 
herstelondersteunend. Er is ook geen blauwdruk van hoe zo’n organisatie er-

uitziet. Toch valt er heel veel over te zeggen op basis van alle kennis en er-
varing die is opgedaan. In deze uitgave combineren we de ervaringen bij de 

SBWU met die van anderen en wat we weten uit de literatuur. Hiermee ho-
pen we een handreiking te bieden voor andere instellingen om mee verder 

te gaan. Uiteraard is iedere instelling weer anders dus niet alles zal iedereen 
aanspreken. Maar juist omdat er geen blauwdruk is, is het belangrijk om be-

schikbare kennis met elkaar te delen. 

 

Wil je ook kennis en ervaring delen? 

Voor een ieder die na het lezen van deze special ook zijn/haar kennis wil de-

len of aanvullingen heeft: meld je dan vooral! Aanvullingen kunnen worden 
opgenomen in de nieuwsbrief Herstel en Burgerschap want die maken we 

immers samen. 

Waarom een special over ‘herstel’? 

Inleiding 

D E  H E R S T E L S P E C I A L  
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Met dank aan 

‘Op deze plek wil ik de SBWU bedanken voor hun gastvrije ontvangst, alle 

ruimte die ik heb gekregen om mee te lopen en mee te denken en in het bij-
zonder voor het beschikbaar stellen van de kennis en kunde van de SBWU 

aan anderen.  

In het bijzonder wil ik iedereen van Bureau Herstel bedanken voor het war-

me welkom, het meelopen en het laten ‘voelen’ van wat herstel nu eigenlijk 

betekent’. (Ellen de Haan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 

Ellen de Haan is in januari 2013 nog bij de SBWU bereikbaar via  

ellendehaan@sbwu.nl. 
Na haar zwangerschapsverlof (t/m juni 2013) is zij weer bij GGZ Nederland 

te bereiken op 033-4608958 en edhaan@ggznederland.nl . 
In de tussentijd kunt u voor vragen terecht bij Jiska van den Hoek: 033-

4608948 of jvdhoek@ggznederland.nl  

mailto:ellendehaan@sbwu.nl
mailto:edhaan@ggznederland.nl
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1 Het vertrekpunt: de visie op herstel 

Herstel uitgewerkt 

 ‘Herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer pro-

beert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te ge-
ven’ (Anthony, 1993, Deegan, 1995).                  

 

Herstel is niet (perse) hetzelfde als genezen. Het impliceert een actieve accep-

tatie (en dus bewustwording) van de eigen problemen, omstandigheden, be-
perkingen en mogelijkheden. Het is een langdurig proces dat gepaard gaat met 

vallen en opstaan, met crisissen en keerpunten en met pogingen die soms mis-

lukken en soms slagen. Cliënten benoemen herstel vaak in termen van het 
overwinnen van gevoelens van diepe wanhoop en hulpeloosheid, het leren anti-

ciperen op en hanteren van symptomen en stressvolle gebeurtenissen, het her-
vinden van controle op hun leven, het weer nemen van eigen verantwoordelijk-

heid. Het toenemen van eigenwaarde, het gevoel weer iets voor de ander te 
kunnen betekenen en het als persoon erkend worden (Deegan, 1998, Boevink, 

1997). Hoop, toekomstperspectief en steun en optimisme van familie en vrien-
den, spelen een centrale rol in het herstelproces, evenals de mogelijkheden om 

de eigen autonomie te versterken door zelf keuzes te maken, beslissingen te 

De visie maak je samen 

De ontwikkeling naar herstelondersteunende zorg start met het hebben of 

ontwikkelen van een gezamenlijke visie op herstel, empowerment en er-
varingsdeskundigheid. Als we het in deze nieuwsbrief over herstel heb-

ben, doelen we op deze 3 begrippen.  

Over de visie op herstel is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. 

Hieronder een samenvatting van uitspraken van een aantal personen die 
hierin belangrijk zijn. Verderop in de nieuwsbrief staat een lijst met deze 

en aanvullende literatuur die behulpzaam kan zijn.  

In de praktijk blijkt het heel belangrijk om als organisatie samen met  

cliënten een eigen visie te ontwikkelen en deze ook te vertalen naar wat 
dat betekent voor de praktijk. Bij het ontwikkelen van de visie worden  

uiteraard wel de basisprincipes als uitgangspunt genomen, zoals hieron-

der omschreven. Dit proces gezamenlijk doorlopen is een belangrijke ba-
sis voor de verdere doorontwikkeling omdat iedereen in dit proces gaat 

voelen en begrijpen waar het (voor hem of haar) om gaat. Om succesvol 
te zijn en het herstelconcept levend te houden is het van belang om het 

gesprek over de visie regelmatig te (blijven) voeren.  
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Uit de praktijk: iemand serieus nemen 
‘De eerste keer dat ik me echt serieus genomen voelde in de zorg, was toen 

mijn hulpverlener mij aansprak op mijn tegendraadse houding. Ik liep altijd te 

mopperen en was boos op alles en iedereen. Deze hulpverlener zei: ‘ik zie al dat 

je weer zo’n bui hebt en zo kan ik geen normaal gesprek met je voeren. Ik kom 

wel terug als je afgekoeld bent’. Andere hulpverleners lieten me vaak mijn gang 

gaan.’ 

nemen en risico’s aan te gaan (Wolf, 1997). Herstel en herstelondersteuning 
betekent het aangaan en verdragen van spanning en onzekerheid en het proces 

de tijd durven geven die het nodig heeft, soms wars van afspraken, gewoontes 
of verwachting in  (Kole, 2012). Herstel is het proces van de cliënt. Het ant-

woord op de vraag ‘hoe moet ik mijn cliënt ondersteunen bij zijn/haar herstel?’ 
vind je altijd maar op één manier: door het de cliënt te vragen (Timmer, 2011).  

 

Empowerment is de basis voor herstel 

Herstellen gaat over het hervinden van eigen kracht, oftewel empowerment. 
Het empowerment proces is een dynamisch proces en dit gaat gepaard met het 

innemen van eigen ruimte en de daarbij vrijkomende spanning.  

Wanneer je als mens geconfronteerd wordt met ernstige psychische problemen 

of verslaving, dan heeft dat vaak een groot ontwrichtend effect op je leven. Je 
verliest een deel van je gezondheid en soms ook relaties, er komt zware druk 

op je geloof in je eigen kunnen en je voelt je snel machteloos en hopeloos. 
Daarnaast kun je te maken krijgen met stigma, het gevoel niet meer mee te 

tellen in de samenleving, armoede en het feit dat je bepaalde rechten verliest. 

Ook heb je te maken met het effect op je omgeving zoals naastbetrokkenen 
maar ook hulpverleners en organisaties.  

Kortom: herstellen is zoveel meer dan alleen herstellen van de aandoening of 
het leren omgaan met de aandoening. Empowerment verwijst naar hoe mensen 

door een actieve inzet hun eigen kracht ontdekken en ontwikkelen en leren in-
zetten. 

In de hulpverlening gaat het erom te komen tot een vruchtbare samenwer-
kingsrelatie waarin  ruimte is voor het proces van empowerment. De kern van 

dit proces is het mogen onderzoeken van ‘wie ben ik’, het zoeken naar de eigen 
kracht en het gebruiken van eigen kennis om grip te krijgen op de psychische 

aandoening en/of verslaving.  

(Bron: Kole, M. 2012) 
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Vormen van herstel 

J. Dröes heeft recent 4 aspecten omschreven die onderdeel zijn van herstel-

processen. Die aspecten kunnen gebruikt worden om een beter begrip te 
krijgen van herstel, dat zo breed is en zoveel levensgebieden omvat, dat een 

ondersteuner soms door de bomen het bos niet meer ziet. De verdeling kan 
niet worden gebruikt om mensen mee in te delen, maar om in de juiste peri-

ode de goede vragen te stellen die helpen om aan te sluiten bij de beleving 
van herstel van de cliënt. De aspecten zijn: 

 

Herstel van gezondheid 

Bij herstel van gezondheid gaat het om de worsteling met lichamelijke en 

psychische klachten, maar ook met de krachten. Dit laatste geldt voor alle 
aspecten die hier genoemd worden.  

 
Herstel van identiteit 

Het gaat om het proces van ontdekking over wie iemand is. Wat zijn mijn 
persoonlijke waarden en normen? Op welke manier vormen die mijn per-

soonlijkheid en hoe vind ik de kracht om daaraan vast te houden? Herstel 
van identiteit is een aspect van herstel dat regelmatig terugkomt.  

 

Jan wil zich niet douchen. De hulpverleners grijpen hier niet op in onder 
het mom van de ‘eigen regie’ van de cliënt. In het team vindt er discussie 

plaats. Sommige medewerkers vinden dat er ingegrepen moet worden en 
Jan gedwongen moet worden om te douchen.  

Het wel of niet ingrijpen is een veelvoorkomend vraagstuk in de hulpverle-
ning: wanneer grijp je in en wanneer laat je de verantwoordelijkheid bij de 

cliënt? 

Een gesprek hierover met de ervaringsdeskundigen van Bureau herstel 

biedt verheldering. De regie bij de cliënt laten betekent dat de cliënt zijn 

eigen keuzes maakt en de verantwoordelijkheid daarvoor krijgt/neemt. Dit 
betekent echter niet dat je je als begeleider terugtrekt en zeker niet op 

het moment dat je constateert dat het gedrag van de cliënt schadelijke 
gevolgen heeft. Het hoort bij een open en gelijkwaardige relatie dat je het 

gesprek hierover aangaat en terugkoppelt wat je ziet gebeuren. Eigen re-
gie betekent vooral dat je niet zomaar dingen overneemt of beslist voor de 

cliënt, maar hierover het gesprek aangaat. 

Uit de praktijk:  

de juiste vragen durven stellen 

D E  H E R S T E L S P E C I A L  



P A G I N A  9  

  

tussentitel 

Herstel van maatschappelijke rollen 

Dit is een aspect van herstel waarbij mensen op zoek zijn naar hun rollen in 
de maatschappij. Daarbij horen vragen als: Welke rollen zijn voor mij belang-

rijk? Welke rollen passen bij mijn identiteit of hoe wordt mijn identiteit ge-
vormd door die rollen? Het is niet zo eenvoudig als het bieden van een ‘plek 

in de maatschappij’ door bijvoorbeeld werk, vrijwilligerswerk of hobby’s, maar 
gaat voor mensen vaak veel verder. Het is een zoektocht naar een plek in de 

maatschappij die men in de kern al heeft ingenomen, maar nog geen vorm 
aan heeft gegeven. Inventariseren van talenten, krachten en mogelijkheden 

speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

Herstel van dagelijks functioneren 

Bij dit aspect gaat het om de dagelijkse beslommeringen zoals dagritme, voor 

jezelf zorgen en voor anderen, zorgen voor je leefomgeving. Er speelt vaak 
een misvatting in de hulpverlening dat het hier gaat om vaardigheden. Hoe-

wel het aanleren van vaardigheden wel belangrijk kan zijn voor het dagelijks 

functioneren, is het in feite niet meer dan de laatste stap in de zoektocht. 
Mensen zijn vooral bezig met onderzoeken wat dagelijks functioneren voor 

henzelf inhoud. Vind ik het belangrijk om ’s ochtends op tijd op te staan? 
Welk leeftempo past bij mij? Waar leg ik mijn prioriteiten en welke zaken geef 

ik uit handen en aan wie? 

 

Steun bij herstel betekent vragen stellen in plaats van antwoorden 
geven 

Wat opvalt bij de aspecten is, dat het vooral gaat om een persoonlijke zoek-
tocht. Als iemand niet zelf de antwoorden vindt op de vragen waarmee men 

worstelt, dan is er geen sprake van ontwikkeling. Steun bij herstel komt daar-
om vooral neer op het helpen vragen stellen in plaats van het helpen ant-

woorden te vinden. 

Verder is van belang, dat de aspecten niet los van elkaar staan. Ze hebben 

veel met elkaar te maken. Gezondheid heeft grote invloed op de inventarisa-

tie van mogelijkheden en op de vragen over dagelijks functioneren bijvoor-
beeld. Daarnaast ontwikkelt identiteit zich in samenhang met alle andere as-

pecten. Die worden door de eigen waar-
den en normen beïnvloed en andersom. 

De aspecten lopen in een herstelproces 
dus door elkaar. 

De aspecten kunnen daarom niet gebruikt 
worden om mensen in te delen of om ie-

mands proces in te delen, maar ze helpen 
wel bij het herkennen waar iemand mee 

bezig is en welke vragen daarbij horen. 

(Bron: Hilko Timmer, 2012) 
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De inzet van ervaringskennis  

Bij de omslag naar herstelondersteunende zorg, kan de inzet van ervarings-
deskundigheid niet ontbreken. Ervaringsdeskundigen hebben ervaringskennis 

over wat het betekent om psychische problemen te hebben, welke handvat-
ten, oplossingen en strategieën wel en niet werken, welke steun belangrijk is, 

welke begeleiding en behandeling aansluit of herstelbevorderend is. Ook ken-
nen ze van binnenuit het gevoel dat anderen vooroordelen en beelden van 

hen hebben die niet kloppen en wat dat betekent voor hun zelfbeeld. Zij heb-
ben adequate en minder adequate strategieën ontwikkeld om daar mee om 

te gaan. Ervaringsdeskundigen beseffen wat de gevolgen van psychische pro-
blemen  voor hun sociale leven kunnen zijn en hebben zelf vaak belemmerin-

gen ondervonden om te participeren in leven, leren en werken. Deze erva-
ringskennis is waardevol voor cliënten en collega’s in de ggz 

(bron: agenda inzet van ervaringsdeskundigheid. GGZ Nederland, 2010) 

 

Definities 

In Nederland worden diverse begrippen gehanteerd rondom de inzet van cli-
ëntervaringen. De begrippen die we in deze uitgave onderscheiden zijn  

 Cliëntervaring 

 Ervaringskennis 

 Ervaringsdeskundigheid 

Het onderscheid tussen deze 3 niveaus is als volgt te 

onderbouwen: 

 ‘Het ontstaan van ervaringsdeskundigheid begint met 

het hebben van eigen ervaringen (in dit geval ervarin-
gen met psychische beperkingen en herstel). Door die 

ervaringen te analyseren en erop te reflecteren ont-
staat ervaringskennis. Deze kennis is nog eenzijdig en 

wordt verbreed door ervaringen te delen met lotgenoten. Ook die ervaringen 
worden meegenomen in het proces van analyse en reflectie, waardoor brede 

en genuanceerde ervaringskennis ontstaat.’ 

(Timmer, H. 2009) 

 

Ervaringsdeskundigheid is dus wat anders dan het hebben van cliëntervaring. 
Dat betekent dus ook dat niet iedere persoon met cliëntervaring, ervarings-

deskundigheid heeft ontwikkeld. 

 

 ‘Ervaringsdeskundigheid betreft de professionele inzet en overdracht van 
kennis die vergaard is door: analyse van en reflectie op eigen ervaringen en 

ervaringen van deelgenoten, aangevuld met kennis uit andere bronnen zoals 
literatuur, presentaties en media’ 

(SBWU, Timmer, H. 2009) 
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Wat is herstelondersteunende zorg? 

Herstelondersteunende zorg is alle zorg die erop gericht is om het persoonlijk 
herstelproces van iemand te bevorderen.  

 
Herstelondersteunende zorg heeft de volgende concrete kenmerken (Dröes, 

Plooy (2010):  

De hulpverlener: 

 Is present (aandachtig aanwezig) en heeft oog voor de persoon. Wat 
zijn iemands dromen, wensen, geschiedenis, levensverwachtingen, ta-

lenten, sterke en zwakke punten enzovoort. 

 Gebruikt zijn professionele referentie-

kader op een terughoudende en be-
scheiden wijze. Dat wil zeggen, dat 

hij/zij de professionele kennis niet op-
dringt aan de cliënt, maar gebruikt 

om de juiste vragen te stellen en de 

cliënt opties aan te bieden. 

 Maakt ruimte voor, ondersteunt het 

maken van en sluit aan bij het eigen 
verhaal van de cliënt, zodat de zorg 

daadwerkelijk is gericht op de per-
soon en niet op de ‘zieke’. 

 Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt 
(empowerment) zowel individueel als collectief. Dat wil zeggen, dat de 

hulpverlening erop gericht is iemand te helpen zichzelf te helpen, daarbij 
gebruik makend van de eigen kracht en eigen bronnen van steun die ie-

mand heeft. Eventueel kan de hulpverlener die helpen ontdekken door te 
vragen naar ervaringen van vroeger, of naar wat iemand doet om op de 

been te blijven. Een vragende houding van de hulpverlener kan iemand 
helpen ervaringskennis op te bouwen over onder andere de bronnen van 

steun. 

 Erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de cliënt, 
omdat deze als geen ander weet wat de situatie voor hem/haar betekent 

en op welke manier de zorg voldoende kan aansluiten op het persoonlij-
ke proces. 

 Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belang-
rijke anderen die een belangrijk deel vormen van het eigen steunsys-

teem van de cliënt. 

 Is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen 

regie/autonomie. Dat wil zeggen, dat het verlichten van lijden nooit 

ten koste gaat van eigen regie en autonomie en ook andersom. 
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De vragen die je jezelf als hulpverlener kunt stellen: 

Hieronder een verzameling van vragen, die afgeleid zijn van de herstelwaar-

den. Uiteraard kunnen ze aangevuld worden met andere vragen: 

 Luister ik vaak genoeg naar de cliënt en hoor ik ook echt wat iemand 
zegt (of ben ik al bezig met de analyse of het vormen van een mening 

over wat iemand zegt)? 

 Stel ik genoeg open vragen ten aanzien van wat iemand bezig houdt en 

beweegt? 

 Heb ik een onophoudelijk vertrouwen in het kunnen van de cliënt? Zo 

nee, ben ik bereid om mijn plaats als hulpverlener af te staan aan ie-
mand die dat vertrouwen wel heeft? 

 Lukt het me om optimisme uit te stralen en hoop en vertrouwen te ge-
ven aan de cliënt? 

 Laat ik de verantwoordelijkheid voldoende bij de cliënt of neem ik wel-
eens iets over, bijv. omdat dat nu eenmaal sneller gaat? 

 Lukt het me om uit te gaan van de wensen en behoeften van de cliënt of 
zijn de beoogde resultaten van de hulpverlening leidend?  

 Deel ik ook mijn eigen belevenissen met de cliënt, de dingen die me be-

zig houden, positief en negatief?  

 Deel ik mijn zorgen of vragen over de begeleiding/behandeling met de    

cliënt of zoek ik vooral andere manieren om die op te lossen?  

 In hoeverre lukt het me om gelijkwaardigheid te creëren in de hulpverle-

ningsrelatie?  

 Als deze dingen niet lukken, bespreek ik dat dan met de cliënt? 

Heb jij onophoudelijk vertrouwen in de ander? 
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Algemene Uitgangspunten: 

‘nothing about us, without us’: het vertrekpunt is de wensen en behoeften 

van cliënten. Dat vraagt van de organisatie het volgende: 

 Het ondersteunen van het herstelproces begint bij de cliënt zelf. Dat wil 

zeggen dat je bij de omslag naar herstelondersteunende zorg in eerste 
instantie investeert in activiteiten die ten goede komen aan cliënten zo-

als herstelwerkgroepen, cliëntinitiatieven en andere vormen van zelfhulp. 
De medewerkers en organisatie zijn ondersteunend hieraan. 

2 Hoe ziet een herstel-

ondersteunende organisatie eruit? 

Er is geen blauwdruk 

In Nederland bestaat geen organisatie die helemaal herstelondersteu-
nend werkt. Een blauwdruk voor hoe een organisatie eruit moet zien, be-

staat er dan ook niet. In dit hoofdstuk zijn wat uitgangspunten verzameld 
die van belang zijn om als basis te nemen. Daarnaast  geven we wat 

voorbeelden van activiteiten die passen in een organisatie die het her-

stelproces van cliënten ondersteunt.  
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 Een 2e algemene uitgangspunt is dat er een infrastructuur aanwezig is-

waarin cliënten als vanzelfsprekend invloed hebben op de zorg, direct en 
indirect. Denk aan de cliëntenraad, betrokkenheid van cliënten bij het 

reilen en zeilen op locaties, betrekken van cliënten bij beleid, betrekken 
van cliënten bij het aannemen van nieuw personeel, het ondersteunen 

van cliëntgestuurde projecten, etc. etc. 
 

 

De principes van herstel zijn in de hele organisatie verweven: 

 De visie op herstel is het fundament onder de organisatie. Dat uit zich in 

de visie en missie van de organisatie en is vertaald in (meerjaren)beleid 
van de organisatie.  

 Het is een misvatting om te denken dat de waarden van herstel alleen 
op de werkvloer een plek hoeven te krijgen. ‘Practice what you preach’ 

geldt hier. Hoe kun je immers als begeleider uitgaan van de eigen regie 
van cliënten als jezelf aangestuurd wordt vanuit een beheerscultuur met 

richtlijnen en protocollen? 

Dit vraagt het volgende van de organisatie: 

 De cultuur: er is een cultuur van openheid, vertrouwen, ruimte voor ei-

gen regie, maar ook voor zelfreflectie en er wordt gewerkt vanuit hoop 
en optimisme. Men kent elkaars krachten en talenten en daar wordt ge-

bruik van gemaakt. Er is aandacht en interesse voor de mens achter de 
medewerker. Er is ruimte voor reflectie op het handelen en het verbete-

ren daarvan. Etc. etc.  

 De structuur: de structuur is gebaseerd op vertrouwen in het kunnen 

van medewerkers, uitgaan van de eigen regie en verantwoordelijkheid 
van medewerkers. Verantwoordelijkheden zijn bijv. zo laag mogelijk in 

de organisatie neergelegd, er is veel zelfsturing in teams en er zijn veel 
mogelijkheden om gezamenlijk beleid te bepalen. Er wordt gestuurd op 

resultaat, minder op het proces.  

 De fysieke omgeving: er wordt een helende omgeving gecreëerd waarin 

iemand zich thuis kan voelen. 

Uit de praktijk: wat vind je er zelf van? 
Begeleiders voeren een discussie over de SBWU tas die alle cliënten 

gekregen hebben. Een aantal begeleiders vindt de tas stigmatiserend 
werken. Na een lange discussie over en weer, vraagt iemand: hebben 

jullie het eigenlijk ook aan de cliënten zelf gevraagd wat zij vinden? 
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Activiteiten die passen in een herstelondersteunende organisatie 

In je organisatie moet je investeren op het niveau van cliënten, medewerkers 
en de organisatie als geheel. Hier volgt een opsomming van activiteiten die 

daarbij passen. 

 

Algemeen 

 Scholings- en trainingsaanbod voor medewerkers in alle lagen van de or-

ganisatie. Scholing varieert van kennisoverdracht tot training on the job.  

 Platform voor medewerkers met cliëntervaring om hun ervaringen te de-

len en te onderzoeken of iemand dit verder wil ontwikkelen tot erva-
ringsdeskundigheid en dit in het werk wil inzetten. Uit ervaring blijkt dat 

er in de praktijk veel medewerkers zijn met cliëntervaring. 

 

Op cliëntniveau  

 Aanbod aan voorlichting over en kennismaking met het begrip herstel. 

 Aanbod aan zelfhulp zoals: 

 Herstelwerkgroepen waarin cliënten kunnen werken aan hun eigen 
herstelproces. 

 Cliëntcursussen: begin maken met herstel, herstellen doe je zelf, 
werken met eigen ervaring, etc. etc.  

 Ruimte voor cliëntinitiatieven. 

 Een begeleidings- en of behandelplan waar de cliënt de regie over voert. 

 Cliëntparticipatie zoals bijvoorbeeld cliëntenpanels op locaties. Cliënten 
beslissen mee over het reilen en zeilen op de locatie. Dit kun je ook op 

andere terreinen organiseren zoals meedenken over beleid.  
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Op het niveau van de hulpverlening (begeleiding en/of behandeling): 

 Scholing en training van nieuwe medewerkers op het gebied van HoZ 

 Aanbieden van de studiedag herstel: cliënt en hulpverlener leren elkaar 

beter kennen en kijken samen naar de plek van herstel binnen de hulp-
verleningsrelatie. 

 Instellen herstel-
intervisie in 

teams: regelma-
tige bespreking 

van casuïstiek in 
het team aan de 

hand van de 
vraag hoe het 

herstelproces 
goed kan worden 

ondersteund. 

Herstelintervisie 
wordt begeleid 

door een getrain-
de ervaringsdes-

kundige. 

 Benoemen herstelambassadeurs die in hun team de herstelvisie uitdra-

gen, collega’s spiegelen en het werken aan herstel bespreekbaar maken 

 Opstellen van het begeleidings- of behandelplan onder regie van de cli-

ënt. 

 

Rol van het bestuur 

 De visie op herstel moet de basis zijn voor richtinggevende beleidsdocu-

menten zoals visie, missie en (meer)jarenbeleidsplannen. 

 Het bestuur bepaalt doorgaans de kaders voor het beleid. Het is belang-

rijk om een lange periode van wellicht wel 10 jaar uit te trekken waarbij 

de ontwikkeling naar herstelondersteunende zorg een speerpunt blijft 
binnen dat beleid. Afhankelijk van de implementatie fase zal er wisse-

lend geïnvesteerd worden op ontwikkeling, uitvoering, evaluatie, etc.  

 Het bestuur stuurt de organisatie aan vanuit de principes van herstelon-

dersteuning en geeft daarin het goede voorbeeld door een open manier 
van communiceren, het aanspreken van medewerkers op hun eigen 

kracht, regie laag in de organisatie, etc. etc.  

 Het bestuur spreekt de middenlaag van management en staf aan op de 

mate waarin zij volgens de principes van herstelondersteuning werken. 
Dit geldt zowel voor de persoonlijke werkwijze als de mate waarin de 

principes van herstel in de organisatie vorm krijgen.  
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Rol van ondersteunende diensten: beleid, personeelszaken, facilitair, 

etc.  

Beleid 

Beleidsmedewerkers kunnen als geen ander de visie van herstel naar beleid 
en instrumenten vertalen die de praktijkwerkers en hun leidinggevenden on-

dersteunen. Voorbeelden van ondersteunende activiteiten van beleidsmede-
werkers (ism ervaringsdeskundigen en andere experts op het gebied van her-

stel): 

 Ontwikkeling van beleid op het gebied van de inzet ervaringsdeskundig-

heid, cliënteninvloed, familiebeleid, werk en dagbesteding, etc. etc. 

 Ontwikkeling van instrumenten voor praktijkwerkers: handreikingen, 

protocollen, richtlijnen, vragenlijsten, etc. etc. 

 Borgen van de principes van herstel binnen zowel organisatie beleid als 
bij de vertaling van landelijk beleid naar de praktijk van de instelling. 

Voorbeelden van landelijke ontwikkelingen: invoering van de wet werken 
naar vermogen en transities zoals het scheiden van wonen en zorg, de-

centralisatie van de AWBZ naar de Wmo, etc.  

 De beleidsafdeling doet  een check op al het nieuw beleid of dit wel/niet 

ondersteunend is aan de visie op herstel. 

 Evaluatie en onderzoek: als instelling wil je ook weten in hoeverre je vi-

sie en missie in de praktijk wordt uitgevoerd.  Er zijn verschillende meet-
instrumenten beschikbaar die de mate van herstelondersteuning van een 

organisatie meten of die zicht geven op de ervaringen van cliënten (zie 
hoofdstuk5)  

 

Uit de praktijk: Leef de visie 
‘Ik heb tijdens mijn detachering bij de SBWU zowel tijd doorgebracht op 

de beleidsafdeling als bij Bureau Herstel. Wat mij van Bureau Herstel het 
meest is bijgebleven is de gastvrijheid die zij uitstralen en de warmte 

waarmee zij met elkaar en met anderen omgaan. In de hele manier van 

werken zijn de principes van herstelondersteuning verweven. Er heerst 
een onderlinge sfeer van openheid en vertrouwen, ruimte voor ieders 

kwaliteiten, reflectie op het eigen handelen en er is ook ruimte voor ieders 
kwetsbaarheid, zonder dat het therapeutisch wordt. Op deze manier ‘leeft’ 

Bureau Herstel haar visie en is daarmee een voorbeeld voor de rest van 
de organisatie. Bovendien is het een zeer professionele club mensen met 

veel expertise en visie.’ (persoonlijke noot Ellen de Haan) 
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Aanmelding en intake 

 Herstelondersteunende zorg bieden begint al bij de voordeur. Dat bete-
kent dat je niet alleen focust op de hulpvraag, maar ook op wensen, ver-

wachtingen en kwaliteiten van iemand.  

 In de meeste instellingen is het niet de cliënt zelf die kiest voor de loca-

tie of afdeling waar hij of zij terecht komt. In een herstelondersteunende 
organisatie zorg je dat dat cliënten goed geïnformeerd worden over wat 

je als zorgaanbieder kunt bieden en laat je de keuze bij de cliënt van 
welk aanbod hij/zij gebruik wil maken.  

 
Personeelsbeleid 

 De herstelwaarden moeten verweven zitten in de vacature teksten en 
functieprofielen. In sollicitatieprocedures wordt gekeken of iemand werkt 

of kan leren te werken vanuit de herstelwaarden 

 In functionerings- en beoordelingsgesprekken met alle medewerkers 

zouden standaard ook de waarden van herstel aan bod moeten komen 

en de mate waarin iemand deze toepast in het werk.  

 

Vastgoed en facilitaire dienst 

Ook vanuit deze diensten is het van belang om vanuit de principes van her-

stel te werken zoals het respecteren van privacy, gelijkwaardigheid, eigen re-
gie versterken, etc.   

Uit de praktijk: veel voorkomende 

valkuilen bij het wonen in de instelling 
 Woningen van cliënten zonder toestemming binnentreden die niet 

thuis zijn. 

 Contacten met de facilitaire dienst via begeleiders laten lopen ipv 
direct met de cliënt.  

 Kleine onderhoudswerkzaamheden in woningen verrichten die 
bewoners prima zelf kunnen doen (of met hulp), zoals een lamp of 

wc bril vervangen. 

 Geen ruimte bieden aan de cliënt om zelf aanpassingen te doen in 

de leefruimte zoals schilderen of spijkers in de muren slaan. 
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Communicatie 

 De communicatie over herstelondersteuning is cruciaal in de ontwikke-
ling naar herstelondersteuning. Regelmatige berichten hierover op de 

website, intranet, in personeelsbladen en andere media helpt daarbij. Dit 
moet een plek krijgen in de communicatieplannen van de organisatie. 

 Doelen zijn: inspireren, informeren en 
kennis verspreiden. Het gaat enerzijds 

om het verspreiden van succesverhalen 
en goede voorbeelden en anderzijds over 

het informeren van medewerkers over 
nieuwe ontwikkelingen. 

 De rode draad binnen het communicatie-
beleid is de boodschap dat je als organi-

satie wilt werken volgens de principes 
van herstel. Het is ook belangrijk dat de 

taal ‘herstelondersteunend’ is.   

 

Invloed van landelijke ontwikkelingen op HoZ: omgaan met druk van 

buitenaf 

Er zijn een flink aantal ontwikkelingen gaande waarbij het goed is om met el-

kaar te kijken hoe dit bij het ondersteunen van het herstelproces van cliënten 
een plek kan krijgen. Denk aan de druk vanuit de overheid om meer mensen 

toe te leiden naar een baan, de druk om cliënten uit te laten stromen, nadruk 
op eigen verantwoordelijkheid, de afbouw van individuele zorg en inzet van 

collectieve zorg, etc. etc.  

Het is belangrijk om binnen je organisatie met elkaar in gesprek te gaan over 

hoe je deze ontwikkelingen kunt passen binnen een herstelondersteunende 
manier van werken. 

 

Herstelondersteuning bewijst zichzelf 

De overheid wil steeds meer sturen op resultaten terwijl herstelondersteuning 

juist gaat op ondersteuning tijdens het proces. Het een hoeft het ander niet 
uit te sluiten. Goede ondersteuning in het herstelproces van de cliënt heeft 

immers vaak als logisch gevolg dat de cliënt stappen maakt. Voor de een be-
tekent dat weer contact opnemen met familie of vrienden, bij een sportvere-

niging gaan, de ander gaat (vrijwilligers)werk doen en weer een ander gaat 
aan zijn verslaving werken. In die zin bewijst herstelondersteunende zorg 

zichzelf. Het is de kunst om de druk van financiers niet teveel om te buigen 
naar sturing vooraf op individuele uitkomsten voor cliënten, maar de princi-

pes van herstelondersteuning goed door te voeren en de resultaten daarvan 
op cliëntniveau zichtbaar te maken voor gemeenten en verzekeraars.  
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3 De omslag, hoe pak je dat aan? 

Succesfactoren bij een implementatietraject 

Maak voldoende ruimte voor verkenning van het begrip ‘herstel’, empower-
ment en ervaringsdeskundigheid 

Om de omslag te kunnen maken, moet iedereen de kans krijgen zich de vi-
sie eigen te maken.  

 Maak ruimte voor cliënten om te verkennen wat het begrip ‘herstel’ 
voor hen kan betekenen. Organiseer laagdrempelige voorlichting door 

ervaringsdeskundigen, faciliteer herstelwerkgroepen en laagdrempeli-
ge trainingen voor cliënten, etc. Houd er hierbij wel rekening mee dat 

het vooral gaat om het creëren van randvoorwaarden. De valkuil bin-
nen veel organisaties is dat er snel in de actie geschoten wordt en cli-

ënten een aanbod als het ware krijgen opgedrongen. Het gaat er voor-
al om dat je zorgt dat de vraag van cliënten op tafel komt ten aanzien 

van wat zij nodig hebben bij de ondersteuning van hun herstelproces.  

 Idem voor medewerkers in alle lagen van de organisatie. Organiseer 

voorlichtingsbijeenkomsten, discussie-, themabijeenkomsten en trai-

ningen en agendeer het regelmatig tijdens bestaande overleggen in de 
organisatie. Hier organiseer je ruimte om erover te horen, maar ook 

ruimte voor discussie met elkaar over waar dit wringt met heersende 
opvattingen over wat goede zorg is en over wat dat betekent voor de 

dagelijkse praktijk. Er moet ruimte zijn voor weerstand en menings-
verschillen met als doel te komen tot een gezamenlijke taal en begrip 

van herstel.  

 

Laat de stip op de horizon zien: wat is onze droom? 

 Mensen veranderen alleen als er een ‘sense of urgency’ zien en/of ge-

ïnspireerd worden door wat er beter en anders kan. Een veelvoorko-
mende valkuil rondom het thema 

‘herstel’ is dat de beweging ingezet 
wordt vanuit een aanval op de huidige 

psychiatrie. Hulpverleners wordt ver-

teld dat ze het allemaal niet goed doen 
en dat verandering nodig is. Boosheid 

over wat er mis is gegaan, hoort er bij 
en is ook een teken van kracht en be-

weging. Het gaat er uiteindelijk om hoe 
je dat kunt omzetten naar betere zorg.   

 Benut ook in het veranderingstraject 
de principes van herstelondersteunen-

de zorg.  
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Hulpverleners werken in de psychiatrie om betekenisvol te kunnen zijn 

voor cliënten. Sluit aan bij deze dromen en laat zien dat er mogelijkhe-
den zijn om die rol beter te kunnen vervullen en dat er veel meer mo-

gelijk is met een andere manier van werken.  

 Inspireer en motiveer! 

 Investeer in eerste instantie vooral in kartrekkers en inspirators en vier 

successen. Hierdoor ontwikkel je een sfeer waarin HoZ vooral als iets po-
sitiefs wordt gezien en anderen enthousiasmeert om hier ook iets mee te 

gaan doen. In een latere fase ga je meer sturen op de achterblijvers en/
of karhangers door hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en 

het feit dat hun gedrag niet overeenstemt met de visie op zorg in deze 
organisatie. 

 

Zorg voor een groep trekkers, een groep ‘dragers’  en voldoende experts op 
het gebied van herstel: 

 Een raad van bestuur/directie die de visie omarmt en de organisatie 
hierop stuurt is van cruciaal belang. Zonder dat, lukt het niet. Het initia-

tief hoeft niet bij het bestuur te liggen, maar het bestuur moet wel zo 
snel mogelijk meegenomen worden en deze rol oppakken.  

 Maak een groep mensen verantwoordelijk voor het aansturen van het 
proces van de ontwikkeling naar herstelondersteunende zorg: een pro-

jectgroep, trekkersgroep, werkgroep, geef het maar een naam. Deze 
groep mensen maakt de plannen en is verantwoordelijk voor de realisa-

tie (door anderen),evaluatie en bijstelling. Zorg dat deze mensen voor 
hun inzet ook uren beschikbaar hebben.  

 Zorg voor een goed steunsysteem rondom de kartrekkersgroep. Veran-
deren kost tijd, geduld en energie. ‘Gedeelde smart is halve smart’ gaat 

hier zeker op. 
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 Zorg dat er naast deze trekkersgroep een grote groep ‘dragers’ is of komt 

van deze ontwikkeling. Dragers zijn mensen die de visie omarmen en die 
inhoudelijk specialist zijn. Zij vervullen de functie van ambassadeurs, in-

spiratoren, aanjagers en kennishouders. Deze dragers moeten in alle la-
gen van de organisatie aanwezig zijn. Denk aan bestuur, locatie- en staf-

hoofden, zorgcoördinatoren, begeleiders en cliënten. Je kunt dit bijv. 
vormgeven in de vorm van ‘herstelambassadeurs’ die elkaar ook regelma-

tig ontmoeten voor intervisie en uitwisseling van ervaringen.  

 Als er in de organisatie geen experts aanwezig zijn op het gebied van 

‘herstel’ en ‘herstelondersteunende zorg’ kun je die van buiten halen: bijv. 
ervaringsdeskundigen of medewerkers van kennisinstituten zoals Rehabili-

tatie ’92, HEE, Kenniscentrum Phrenos, Trimbos en Tranzo (zie ook H5). 

 Werk met ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als geen ander uitdragen 

waar het echt over gaat. Bovendien kunnen ervaringsdeskundigen een 
voorbeeldrol hebben (zie ook H1). 

 

Kies er echt voor en neem de tijd:  

 De ontwikkeling naar herstelondersteuning doe je er niet even bij. Dit 

vraagt een jarenlange investering en een totaalomslag in je organisatie.  

 Neem de tijd. De gemiddelde tijd voor het realiseren van gedragsveran-

dering in een organisatie is 9 jaar.  

 Maak een gedegen en meerjaren implementatieplan (zie het volgende 

kopje) 

 In de praktijk van veel organisaties wordt vooral voor de borging te wei-

nig tijd en energie uitgetrokken. Maak een meerjaren plan en blijf inves-
teren.  

 HoZ is niet iets wat je erbij doet. Doel moet zijn om de herstelvisie on-
derdeel te laten zijn van de totale organisatiestructuur en cultuur. 

 

Uit de praktijk: geen half werk 
Uit een inventarisatie van GGZ Nederland blijkt dat vrijwel alle ggz 

instellingen in de langdurende zorg bezig zijn met de ontwikkeling naar 
herstelondersteunende zorg. De inzet hierop verschilt echter en richt zich 

vaak slechts op onderdelen van herstelondersteuning zoals het faciliteren 
van zelfhulp of de inzet van ervaringsdeskundigen. Het risico daarvan is, is 

dat deze initiatieven stuk lopen op het feit dat organisatie als geheel niet 
meebeweegt naar de nieuwe manier van denken en werken. Om 

herstelondersteuning echt een kans te geven moet je de implementatie 
dus organisatie breed oppakken. 

http://www.ggznederland.nl/langdurende-zorg/project-herstel-en-burgerschap/ggz-nl-inventarisatie-activiteiten-herstel-ggz-instellingen-update-feb-2011.pdf
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 Neem de herstelvisie op in de missie en visie van de organisatie en ver-

taal dit naar beleid(splannen) en praktijk . 

 Zorg voor een gedegen scholings en trainingsaanbod. Alleen een cursus 

HoZ is onvoldoende. Begeleiding ‘on the job’ en/of regelmatige casusbe-
spreking is aanvullend nodig. 

 ‘Herstelondersteunende zorg’ is niet iets wat je erbij doet. Het is van be-
lang dat het ‘nieuwe’ aanbod het standaard aanbod wordt en vanuit de 

reguliere financieringsbronnen bekostigd wordt.   

 

Zorg voor een gedegen implementatietraject 

Wat een effectieve manier van organiseren is, hangt af van hoe je organisatie 

er nu uitziet. Sluit daarbij aan. Wat in ieder geval belangrijk is: 

 Maak een aantal fte vrij om het ontwikkeltraject te coördineren en aan te 
sturen. Daarbij is het van belang dat je zowel mensen hebt met kennis 

van dit soort processen als inhoudsdeskundigen. Zorg dus voor iemand 
met voldoende kennis en ervaring met hoe je een veranderingsproces 

succesvol opzet en hoe je zo’n proces begeleidt en zorg ook voor iemand 
met kennis op het gebied van herstel en herstelondersteunende zorg, bij 

voorkeur een ervaringsdeskundige.  

 Zorg voor een actieve trekkersgroep van mensen uit alle lagen van de 

organisatie die het proces actief volgt, adviseert over opzet en inhoud en 
zelf ook delen van de uitvoering voor haar rekening neemt (bijv. in 

werkgroepen dingen uitwerken).  In de trekkersgroep zitten mensen die 
achter het traject staan.  
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 Betrek cliënten en medewerkers uit alle lagen van de organisatie bij de 

te nemen beslissingen. Benut het feit dat zij weten wat er speelt in de 
organisatie en wat de impact kan zijn van sommige beslissingen. Zij 

kunnen adviseren over de juiste aanpak en inhoud van de boodschap. 
Dit kan in een stuurgroep, klankbordgroep, projectgroep, etc.  

 Maak een communicatieplan en maak    
iemand hiervoor verantwoordelijk.  

 Besteed veel aandacht aan de communi-
catie over het traject zodat iedereen goed 

geïnformeerd is en richt je op de diverse 
doelgroepen. Sluit daarbij zoveel mogelijk 

aan bij wat er is: personeelsblad, intra-
net,  personeelsbijeenkomsten, vergade-

ringen (management en op locaties en af-
delingen), etc.  

 Evalueer en vier successen: 

 Een verandertraject als dit vraagt een lange adem en betekent soms dat 
je 1 stap vooruit zet en 2 stappen terug. Het vieren van successen is 

daarom heel belangrijk. Zorg er daarom voor dat je van tevoren duide-
lijk hebt welke resultaten je wilt behalen en evalueer en monitor de 

voortgang. 

Je kunt op verschillende onderdelen monitoren: 

 Mijlpalen in het proces: kick off van het traject, afsluiten van startbijeen-
komsten, etc. 

 Mijlpalen in de inhoudelijke voortgang: 1e zelfhulpgroepen of resultaten 
cliëntenfeedback, etc.  

Zie ook H5 voor meetinstrumenten. 

 

Maak de visie concreet, behapbaar en toepasbaar 

 Om medewerkers mee te krijgen in het ontwikkeltraject is het van be-

lang dat je de visie op herstel relatief eenvoudig kunt uitleggen en op 

een aansprekende manier. Op die manier blijft de visie beter  ‘hangen’ 
en daagt het uit naar meer. Een mooi voorbeeld hiervan is het handza-

me boekje: herstelondersteuning. Van kans naar realiteit 
(www.herstelondersteuning.nl). Als je dit vervolgens ook nog kunt sa-

menvatten naar 1 A4’t je, zet je hierin nog een stap.  

 De visie op herstel blijkt voor veel hulpverleners 

nog te abstract om goed in de praktijk te kunnen toe-
passen. Daarom moet je in je eigen organisatie met je 

medewerkers kijken wat ervoor nodig is om de visie te 
vertalen naar de praktijk en het dagelijks handelen 

van medewerkers.  

 

http://www.herstelondersteuning.nl/
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Pas de principes van herstelondersteuning ook toe in de werkwijze van het 

implementatietraject 

 Benut ieders kracht: zet ervaringsdeskundigen in als inhoudelijke ex-

perts, bron van hoop en als inspiratoren en ambassadeurs. Benut be-
leidsmakers om de vertaling te maken van visie naar het handelen. Zet 

afdelingshoofden of locatiehoofden in om feedback te geven op wat er in 
de praktijk nodig is. Bestuur en directie faciliteert en stuurt. Personeels-

adviseurs vertalen de visie naar concrete functieprofielen, etc.  

 Versterk de eigen regie in de organisatie: stuur op hoofdlijnen en vraag 

input van onderop, geef ruimte aan eigen kleur en invulling, stimuleer 
eigen initiatief, reken af op eindresultaten, niet op de route ernaar toe, 

geef niet alleen veel verantwoordelijkheid, maar ook de instrumenten 
voor uitvoering. 

 Wees open: zet in op de communicatie over het ontwikkeltraject, betrek 
alle partijen bij de ontwikkeling, geen verborgen agenda’s. Blijf steeds 

communiceren over welke kant het op moet en blijf betrokkenen bevra-

gen op hun ideeën. 

 Bied  een omgeving waarin kwetsbaar zijn mag: maak ruimte voor het 

maken van fouten, zorg voor veel momenten van reflectie op de stand 
van zaken en ruimte voor bijstelling 

 Straal hoop en optimisme uit: focus op kartrekkers en niet op karhan-
gers, verspreid succesverhalen. Besteed je namelijk veel aandacht aan 

wat fout gaat in een organisatie (problemen, knelpunten), dan worden 
die problemen en knelpunten vanzelf groter. Geef je daarentegen aan-

dacht aan wat (nog) goed gaat en aan de dingen die mensen energie ge-
ven en inspireren, dan hebben die positieve elementen de ruimte om te 

groeien. 
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Beoogd resultaat: van kennen naar willen naar kunnen 

Er blijkt in de praktijk een groot verschil te zijn tussen het kennen van het 
begrip herstel en het ook daadwerkelijk begrijpen en juist toepassen. Een 

cursus herstelondersteunende zorg kan medewerkers kennis bijbrengen, 
maar om de principes echt toe te kunnen passen is vaak meer nodig.  

Er zijn een aantal fasen te onderscheiden, namelijk: 

 Bekendheid van het HOZ gedachtegoed 

 Begrip van het HOZ gedachtegoed 

 Bereidheid tot toepassing 

 Daadwerkelijke toepassing 

 Juiste toepassing van het HOZ gedachtegoed 

 
Om te komen tot juiste toepassing van het gedachtegoed is meer nodig dan 

alleen een training HoZ. Bij de SBWU werken ze bijv. met herstelambassa-
deurs en  herstelintervisie om die verdieping te realiseren. Herstelambassa-

deurs zijn hulpverleners die de herstelvisie omarmen en deze naar de praktijk 

weten te vertalen. Zij dragen de visie in een team uit en gaan het gesprek 
aan over de mate waarin er in het team herstelondersteunend gewerkt 

wordt.  

Herstelintervisie is ook bedoeld voor begeleiders. Hier worden casussen be-

sproken aan de hand van de vraag hoe je hier op een herstelondersteunende 
manier mee om kan gaan.  

Uit de praktijk: herstelondersteunend 

werken IS Niet makkelijk 

In de praktijk blijkt dit onderdeel het meest lastig in het hele 

verandertraject. Herstelondersteunend werken is in de basis misschien wel 

heel simpel omdat je eigenlijk vooral je zelf moet durven zijn. In de 
praktijk is dat echter het meest ingewikkelde wat je van veel mensen kunt 

vragen. We leven immers niet in een samenleving waarin kwetsbaar zijn 
gestimuleerd wordt of waarin we zomaar durven te zeggen wat ons bezig 

houdt. En ‘het even niet weten’ past niet bij je rol als professional….of 
toch wel?  

Dit is dan ook een proces wat je met elkaar moet ingaan en waarbij je van 
elkaar leert door het goede voorbeeld te geven. En niet iedereen zal zich 

thuis voelen in een dergelijke organisatie.  
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Fasen in een implementatietraject 

Er zijn verschillende fasen te benoemen in een veranderingsproces. In de 
praktijk van de SBWU is gebleken dat deze fasen over de jaren heen steeds 

weer opnieuw doorlopen worden. Ook nu nog is de SBWU bezig met het cre-
ëren van draagvlak en wordt de inhoud van herstelondersteunende zorg ver-

der ontwikkeld. Op deze manier wordt er al werkenderweg steeds meer ge-
werkt aan de implementatie en bestendiging van het werken volgens de her-

stelprincipes. 

Het is belangrijk om hierbij constant te streven naar cliëntleiderschap. De or-

ganisatie moet in alle fasen cliënten zelf als belangrijkste bron van verande-
ring en toetsing nemen.    

 
Verkennen en draagvlak creëren 

 Om te starten met een nieuwe manier van werken moet je eerst zorgen 
voor een kritische massa aan mensen die zich wil inzetten voor verande-

ring. Bij de SBWU was dat een groep cliënten. 

 Vervolgens is het van belang dat er draagvlak is bij een aantal sleutelfi-
guren die nodig zijn bij het maken van de omslag. Bij de SBWU moest 

de directie meegenomen worden zodat er gestart kon worden met een 
verkenning.  

 Zodra er draagvlak is onder deze groep mensen kun je starten met een 
project of ander traject. 

 Het is van belang om gedurende 
het hele traject aandacht te blij-

ven houden voor het creëren 
van draagvlak bij de diverse be-

trokkenen: cliënten, hulpverle-
ners, management en stafafde-

lingen, etc.  

 

Bereidheid constateren en inhoud verder ontwikkelen 

 Na het eerste draagvlak bij een aantal sleutelfiguren is het van belang 
dat het begrip herstel eigengemaakt wordt. Op die manier wordt het iets 

van iedereen en ga je er gezamenlijk voor.  

 De volgende stap is dus dat je met elkaar bepaalt wat het begrip herstel 

betekent. Meestal begin je bij een kerngroep om met een voorstel te 
kunnen komen, vervolgens zorg je dat er in alle geledingen van de orga-

nisatie dit gesprek gevoerd wordt.  

 Bij de SBWU startte een project en een werkgroep van cliënten rondom 

deze vraag. Doel was om andere cliënten en begeleiders kennis te laten 
maken met herstel en hen te bevragen op de betekenis van herstel voor 

hen. Dit resulteerde onder andere in het ontwikkelen van een cursus 
over herstel.  
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De doorontwikkeling van de visie 

op herstel is een doorgaand proces 
waar ruimte voor moet blijven en 

waar je met elkaar op moet inves-
teren. Binnen de SBWU is een aan-

tal jaren geleden een richtlijn voor 
goede zorg gemaakt op basis van 

die visie en zijn de 5B’s ontwik-
keld (bewust, bekwaam, betrok-

ken, betekenisgevend, betrouw-
baar) Momenteel is men aan het 

kijken naar een vertaling van de 
visie en de 5 B’s naar 

‘zorgprogramma’s’ en het maken 
van instrumenten voor methodisch handelen.  

 

Voorbereiden van de implementatie 

In deze fase bepaal je met elkaar op welke wijze je het implementatieproces 

wilt vormgeven. Bij de SBWU is gestart met een werkgroep die dit voorbe-
reidde. In deze werkgroep waren mensen uit alle lagen van de organisatie 

betrokken. 

 

De implementatie 

In deze fase worden de plannen uitgevoerd. In het beginstadium is dit vaak 

primair een taak van de trekkersgroep en na de eerste opstart fase is het de 
bedoeling dat alle afdelingen in een organisatie zich bezig houden met de uit-

voering en daarin hun eigen plannen maken.  

 

Bestendigen 

In deze fase gaat het erom dat het werken volgens de visie op herstel vast 

onderdeel wordt van de organisatie en dat de projectstatus verdwijnt. Voor-

beelden hiervan: 

 De herstelvisie is onderdeel van de visie en missie van de organisatie 

 Ontwikkelde kennis over herstel en herstelondersteunende zorg wordt 
vastgelegd en benut: in beleidsplannen, richtlijnen, handreikingen en 

protocollen. 

 Scholing en training wordt vast onderdeel van het opleidingsaanbod 

 Er is een vast aanbod aan zelfhulp zoals herstelwerkgroepen en cliënt-
cursussen.  

 Er komt ruimte voor onderzoek en evaluatie, bijv. door een 0-meting te 
doen. 

 Etc. etc. (zie ook H3 voor meer activiteiten) 

Al doende leert men 
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Behouden 

De nieuwe werkwijze zit verankerd in het denken en doen van de organisatie, 
in de structuur en de cultuur. Een gemiddelde succesvolle organisatieveran-

dering kost 9 jaar. Om daar te komen zal er in de voorgaande jaren altijd 
blijvende aandacht moeten zijn voor het bestendigen en behoud van deze 

manier van werken. Ook als de organisatie in deze fase is aangekomen is het 
van belang dat er blijvende aandacht voor is, zodat deze manier van werken 

meegroeit met nieuwe ontwikkelingen.  
 

Aansluiten bij de fasen in gedragsverandering  

De ontwikkeling naar herstelondersteuning vraagt een gedragsverandering 

binnen alle lagen van de organisatie. Om succesvol te zijn is het dus goed om 
zicht te krijgen op hoe de fasen van gedragsverandering er uitzien. Een be-

proefd model, die ook vaak binnen de zorg zelf toegepast wordt, is het model 
Stages of Change van Prochaska & Diclemente (1986). Dit model laat zien 

welke fases mensen doorlopen en welke stappen ze zetten om te komen tot 

verandering van gedrag (Brug, 2002). Het geeft inzicht in welke fase van ge-
dragsverandering mensen zich bevinden, zodat de activiteiten hier beter op 

afgestemd kan worden. 

Voorbeeld: als iemand nog niet eens overweegt om zijn gedrag te gaan ver-

anderen, heeft het geen zin om die persoon informatie te geven over hóe hij 
dat zou kunnen doen. 

 

Uit de praktijk:  

boosheid zorgt voor beweging 

‘Boosheid over wat er is misgegaan, hoort erbij. Boosheid is ook een 

teken van kracht. Boosheid is bij individuele herstelprocessen een 

belangrijke stimulans en indicator van beweging. Het komt voort uit 
‘verontwaardiging’, daar zit het woord waarde in. Mensen komen op 

voor hun waarden, hetgeen zij decennia lang niet hebben kunnen doen. 
Uiteindelijk vraagt het wel een doorontwikkeling van 

ervaringsdeskundigheid zodat de boosheid niet contraproductief wordt. 
Maar zonder boosheid verliest het zijn kracht en richting. Er is nog nooit 

een revolutie geweest zonder kracht. De aandacht voor misstanden 
moet dus altijd een plek blijven houden.’ 

Martijn Kole, 2012 
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4 Ter inspiratie 

 

Websites ter inspiratie: 

Een greep uit het aanbod: 

Samen sterk tegen stigma 

www.ggzmooianders.nl   

www.ervaringsverhalen.nl  

www.patientervaringsverhalen.nl  

www.herstel4u.nl  

www.gelukenco.nl  

www.mijnherstel.nl  

www.ervaringswijzer.nl 

www.anoiksis.nl  

www.cinementaal.nl  

www.defirmazorgbehang.nl 

‘Toen de ervaringsdeskundige met de cliënt in gesprek ging, gebeurde er 
iets in de relatie met de cliënt. Voorheen werd deze cliënt door 

begeleiders gezien als iemand die moeilijk in beweging te krijgen was, 
maar door het begrip, vertrouwen en hoop wat de ervaringsdeskundige 

uitdraagt en uitstraalt, maakte deze cliënt grote stappen in korte tijd.’ 

Weetje: Herstel is niet hetzelfde als genezen, maar toch… 

Is werken aan herstel realistisch? Gelukkig wel. We weten bijvoorbeeld 
dat genezing van psychiatrische ziektes moeilijk is, maar toch voor circa 

20% op lange termijn wel bereikbaar is (Deegan e.a.). Deze cliënten 
kunnen uiteindelijk symptoomvrij door het leven gaan en ervaren geen 

psychiatrische klachten meer. 40-60% Van de cliënten herstelt goed in 
hun sociale en maatschappelijke rollen en in de ontwikkeling van de 

(soms nieuwe of aangepaste) persoonlijke identiteit. Voor circa 20% 
van cliënten blijven de klachten gemiddeld onveranderd. 

(uit: inspiratiedocument methodisch werken, M. Beenackers, SBWU 
april 2012)  

http://www.psychischegezondheid.nl/action/activiteiten/61/samen_sterk_tegen_stigma.html
http://www.ggzmooianders.nl/
http://www.ervaringsverhalen.nl/
http://www.patientervaringsverhalen.nl/
http://www.herstel4u.nl/
http://www.gelukenco.nl/
http://www.mijnherstel.nl/
http://www.ervaringswijzer.nl/
http://www.anoiksis.nl/
http://www.cinementaal.nl/
http://www.defirmazorgbehang.nl/
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Boeken ter  inspiratie: herstelverhalen  

(Bron www.ervaringsverhalen.nl )  

 

Ingrid Bogert, Guido Bogert, Jan Sitvast (2012) 

Kijk mij nou! 

Onderwerpen: herstelervaringen, levensfasen, psychische 
aandoeningen allerlei 

Soort verhaal: Herstelverhaal, 15 portretten 

 

Peter Goossens, Maryke Tieleman, Monique Engelbertink, Inke 
Schaap, Resi Oberauer (2012) 

Veerkracht, herstelverhalen vanuit drie perspectieven 

Soort verhaal: Herstelverhaal, 6 portretten vanuit perspectief 

van (ex-)cliënt, partner/familie en hulpverlener 

 

Miek Smilde (2011) 

Raarhoek 

Soort verhaal: Ervaringsverhaal, diverse portretten 

Extra: Het is niet alleen een ontroerende verzameling persoonlij-
ke menselijke drama's maar ook een scherp overzicht van een 

halve eeuw denken en handelen in de geestelijke gezondheids-
zorg. 

 

Annette Plooy, Hilko Timmer (2009) 

Weten over leven, ervaringskennis van mensen met langdurige 
psychische aandoeningen 

Soort verhaal: Herstelverhaal, ervaringen uit groepsgesprekken 

 

Maurice van Lieshout, Erik Christenhusz (2008) 

Bang voor bloemkool, reportages uit de kinder- en jeugdpsychi-

atrie 

Onderwerpen: autisme, eetproblemen, jeugd, psychiatrische 
instelling, psychische aandoeningen allerlei, schizofrenie 

Soort verhaal: Ervaringsverhaal, diverse portretten nav ge-
sprekken en observaties 

Extra: Serie zwart-wit foto's n.a.v. acht jaar observeren. On-
dersteund met teksten. 

http://www.herstel4u.nl/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/kijk-mij-nou/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/Veerkracht-herstelverhalen/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/raarhoek/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/weten-over-leven-ervaringskennis/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/weten-over-leven-ervaringskennis/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/bang-voor-bloemkool-reportages-kinderpsychiatrie/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/bang-voor-bloemkool-reportages-kinderpsychiatrie/
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Paul Teunissen (2008) 

In de beste families. Een zoektocht in dertien verhalen naar wat 

het betekent om dierbaren te zien lijden aan een psychische 
ziekte 

Onderwerpen: angst, bipolaire stoornis, borderline, dementie, 
depressie, psychische aandoeningen allerlei, schizofrenie 

 
 

Paul Teunissen (2006) 

Extreme overlast, over randfiguren en psychoten, slikkers en 

spuiters en mensen die er iets aan doen 

Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 22 portretten 

Extra: Ook de hulpverleners in deze zware bedrijfstak komen 
aan het woord; de psychiatrisch verpleegkundige tijdens een cri-

sisdienst, de buurtregisseur uit een verpauperde wijk, het 

schoonmaakteam en de daklozenpsychiater.  

 

 
Wilma Boevink, Annette Plooy, Sonja van Rooijen (2006) 

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen 
met een psychische aandoening 

Doelgroep: Volwassenen 

Onderwerpen: ervaringsdeskundigen, psychische aandoeningen 

allerlei 

Soort verhaal: Herstelverhaal, 19 portretten  

Extra: De ex-cliënten in dit boek zijn in dienst als ervaringsdeskundigen in de 
GGZ. 

 
 

 

C. van Well (2004) 

Van lood naar goud, inspirerende verhalen van 

'ervaringsdeskundigen' 

Onderwerpen: allochtone cultuur, dak- of thuisloos, depressie, 

herstelervaringen, jeugd, kanker, medisch allerlei, psychische 
aandoeningen allerlei, relatie, rouwverwerking, verslaving 

 
 

http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/de-beste-families-een-zoektocht-dertien-verhalen/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/de-beste-families-een-zoektocht-dertien-verhalen/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/de-beste-families-een-zoektocht-dertien-verhalen/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/extreme-overlast-portretten/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/extreme-overlast-portretten/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/herstel-empowerment-en-ervaringsdeskundigheid/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/herstel-empowerment-en-ervaringsdeskundigheid/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/van-lood-naar-goud-inspirerende-verhalen/
http://www.ervaringsverhalen.nl/boek/van-lood-naar-goud-inspirerende-verhalen/
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5 Direct aan de slag: hulpbronnen 

Kennis, opleiding en scholing 

Een aantal suggesties: 

 HEE-team: www.hee-team.nl  
 Rehabilitatie ’92, www.rehabilitatie92.nl  

 STORM Rehabilitatie: 
www.stormrehabilitatie.nl  

 Stichting presentie: www.presentie.nl  
 www.rinogroep.nl  

 
 

 
 

 
 

Kennis 

 GGZ Nederland: klik hier voor een directe link of surf naar 
www.ggznederland.nl en ga naar ‘beleidsthema’s’ -> langdurende zorg  

-> herstel en burgerschap.  
 IGPB: Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid: www.igpb.nl  

 Kenniscentrum zelfhulp en ervaringsdeskundigheid: 
www.kenniscentrum-ze.nl 

 Kenniscentrum Phrenos: www.kcphrenos.nl  
 Trimbos Instituut www.trimbos.nl 

 Project LIVE (landelijke inzet van ervaringsdeskundigheid): www.live-
ervaringsdeskundigheid.nl  

 Tranzo: www.tilburguniversity.edu/tranzo 
 Werkplaats herstel: www.herstelondersteuning.nl  

 Zwarte gat: kennisnetwerk in de verslavingszorg www.hetzwartegat.info  
 Transitieprogramma Langdurige Zorg: inzet van ervaringsdeskundigheid 

in Eindhoven: www.tlpz.nl 

 
 

 
 

 
Over de grenzen 

 National Empowerment Centre: 
www.power2u.org  

 Scottish Recovery Network: 
www.scottishrecovery.net  

 

http://www.hee-team.nl/
http://www.rehabilitatie92.nl/
http://www.stormrehabilitatie.nl/
http://www.presentie.nl/
http://www.ggznederland.nl/beleid-in-de-ggz/beleidsthemas/langdurende-zorg/herstel-en-burgerschap.html
http://www.ggznederland.nl/
http://www.igpb.nl/
http://www.kenniscentrum-ze.nl/
http://www.kcphrenos.nl/
http://www.trimbos.nl/
http://www.live-ervaringsdeskundigheid.nl/
http://www.live-ervaringsdeskundigheid.nl/
http://www.tilburguniversity.edu/tranzo
http://www.herstelondersteuning.nl/
http://www.hetzwartegat.info/
http://www.tlpz.nl/
http://www.power2u.org/
http://www.scottishrecovery.net/
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Handige documenten 

Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap, voor mensen met ernstige psychi-
sche aandoeningen. GGZ Nederland, maart 2009 

Agenda inzet van ervaringsdeskundigheid, GGZ Nederland, december 2010 

Op weg naar herstelondersteunende zorg, overzicht van activiteiten bij ggz 

instellingen anno 2010. GGZ Nederland, februari 2011 

Herstelondersteuning: van kans naar realiteit. Kansen voor mensen met een 

langdurige psychische kwetsbaarheid. Initiatiefgroep herstelondersteuning, 
maart 2011.  

Herstelondersteunende zorg volgens Ma-
ry O'Hagan; alle presentaties uit de mas-

terclass 

Handreiking voor de implementatie van 

herstelondersteunende zorg in de ggz, 

Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nij-

nens en Sonja van Rooijen. Trimbos 

2012 

Ervaringsdeskundigheid en herstelonder-

steuning, inventarisatie van initiatieven 

in Nederland. Nicole van Erp, Dienke 

Boertien, Gerda Scholtens, Sonja van Rooijen. Trimbos 2011 

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid. Evaluatie onderzoek in 18 

ggz-instellingen. Nicole van Erp, Anne-Marije Rijkaart, Dienke Boertien, Mari-

anne van Bakel, Sonja van Rooijen, 2012 

 

TIP: Kijk ook op de site van kenniscentrum Phrenos voor een overzicht van 

relevante beschikbare literatuur of klik op deze link 

Methodieken en instrumenten 

Op cliëntniveau 

 Herstel cursussen: diverse workshops en cursussen die ondersteunend 

kunnen zijn in het herstelproces zoals ‘begin maken met herstel’,  her-

stelwerkgroepen en studiedagen herstel (voor client en begeleider), aan-

geboden door het HEE-team. 

 Foto Voice: De cursus FotoVoice helpt mensen met een beperking, be-

wust te worden van stigma's en zelfstigma's. De cursist gaat op zoek 

naar de eigen kwaliteiten. FotoVoice geeft mensen een stem door hun 

verhalen in foto's uit te beelden. Er zijn meerdere varianten beschikbaar. 

http://www.ggznederland.nl/langdurende-zorg/visiedocument-langdurende-ggz-definitieve-versie-maart-2009.pdf
http://www.ggznederland.nl/langdurende-zorg/visiedocument-langdurende-ggz-definitieve-versie-maart-2009.pdf
http://www.ggznederland.nl/langdurende-zorg/2011-ggz-nederland-agenda-ervaringsdeskundigheid.pdf
http://www.ggznederland.nl/langdurende-zorg/project-herstel-en-burgerschap/ggz-nl-inventarisatie-activiteiten-herstel-ggz-instellingen-update-feb-2011.pdf
http://www.ggznederland.nl/langdurende-zorg/project-herstel-en-burgerschap/ggz-nl-inventarisatie-activiteiten-herstel-ggz-instellingen-update-feb-2011.pdf
http://www.herstelondersteuning.nl/downloads/KAA_028%20herstelondersteunende%20zorg_01.pdf
http://www.herstelondersteuning.nl/downloads/KAA_028%20herstelondersteunende%20zorg_01.pdf
http://www.ggznederland.nl/beleid-in-de-ggz/beleidsthemas/langdurende-zorg/presentaties-masterclass-mary-ohagan-25-mei-2010.html
http://www.ggznederland.nl/beleid-in-de-ggz/beleidsthemas/langdurende-zorg/presentaties-masterclass-mary-ohagan-25-mei-2010.html
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/implementatie/af/af1111-handreiking-voor-de-implementatie-van-herstelondersteunende-zorg-in-de-ggz
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/implementatie/af/af1111-handreiking-voor-de-implementatie-van-herstelondersteunende-zorg-in-de-ggz
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/behandeling-en-re-integratie/af/af1068-ervaringdeskundigheid-en-herstelondersteuning
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/behandeling-en-re-integratie/af/af1068-ervaringdeskundigheid-en-herstelondersteuning
http://www.kcphrenos.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=157
http://www.hee-team.nl/cursusaanbod
http://www.anoiksis.nl/content/photovoice
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D E  H E R S T E L S P E C I A L  

 WRAP: wellness recovery action planning: instrument voor zelfmanage-

ment (copeland, 1997). De WRAP helpt iemand om een plan voor zich-

zelf te maken hoe hij/zij een goed leven kan leiden. 

Om in te zetten in de hulpverlening: 

Genoemde cursussen worden door diverse instituten aangeboden.  

 Strengths model: in deze benadering staan de krachten van de cliënt 

centraal. Het model gaat er vanuit dat mensen met ernstige psychische 

aandoeningen voortdurend kunnen leren, groeien en veranderen. 

 Motiverende gespreksvoering, shared decision making (deegan & Drake, 

2006):helpt hulpverlener en hulpvrager om tot een gezamenlijk besluit-

vormingsproces te komen door gelijkwaardige dialoog. 

  IRB trainingen: Het doel van de Individuele Rehabilitatie Benadering 

(IRB) is: mensen met ernstige, langdurige beperkingen helpen beter te 

functioneren, zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, 

werken, leren en sociale contacten hebben in de omgeving van eigen 

keuze met zo min mogelijk professionele hulp (Anthony e.a., 2002). 

 Illness Management and Recovery: Illness Management and Recovery 

(IMR) is een herstelgerichte methodiek die patiënten die al langer kam-

pen met psychiatrische symptomen leert om persoonlijke strategieën te 

ontwikkelen waarmee zij hun psychiatrische klachten kunnen beheersen 

en hun dagelijks leven kunnen oppakken.  

Uit de praktijk: begeleidingsplannen 

vanuit de IK-vorm 
Binnen de SBWU wordt sinds kort gewerkt met een nieuwe vorm van 

begeleidingsplannen. Kern hiervan is dat de eigen regie van de cliënt 
centraal staat bij het maken van de plannen. In de begeleidingsplannen is 

de inbreng en regie geborgd doordat cliënten op de levensdomeinen 
steeds de eerste vragen moeten beantwoorden (met of zonder hulp van de 

begeleiding). Ook kunnen cliënten een keuze maken uit de 
levensdomeinen: welke verdient op dit moment het meeste aandacht.  

De SBWU begeleidingsplannen hebben het predicaat ‘best-practise’ 
herstelondersteunend begeleidingsplan meegekregen vanuit het ministerie 

van volksgezondheid via de zogenaamde ‘doorbraakprojecten in de ggz’. 
Meer info: Maurits Beenackers: mauritsbeenackers@sbwu.nl of 030-

2361070 

http://www.hee-team.nl/wrap
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/feiten---cijfers---beleid/af/~/media/files/inkijkexemplaren/af1040%20op%20krachten%20komen_web.ashx
http://www.movisie.nl/smartsite.dws?id=131387
http://www.rehabilitatie92.nl/wp-content/uploads/2011/05/Methodebeschrijving-Individuele-Rehabilitatiebenadering-80.pdf
http://archief.saxion.nl/files/storage/genw/110527%20beknopte%20beschrijving%20IMR.pdf
mailto:mauritsbeenackers@sbwu.nl
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Meetinstrumenten om de voortgang te meten 

Een aantal opties op een rij: 

Op cliëntniveau: 

 NEL: Nederlandse Empowerment lijst. (Boevink, Kroon & Giesen, 2008). 
De NEL meet in welke mate cliënten groeien in hun kracht 

 HOOP (Herth, 1992; Van Gestel-Timmermans, van den Boogaard, brou-
wers, Herth & van Nieuwenhuizen, 2010). Meet de hoop en empower-

ment van individuele cliënten 

 MHCS: Mental Health Confidence Scale (Carpinello, Knight, Markowitz & 

Pease, 2000) Meet het geloof in eigen kunnen of het vertrouwen in eigen 
mogelijkheden. 

 MANSA: Manchester Short Assessment of Quality of life: Meet de kwali-
teit van leven aan de hand van de tevredenheid op een aantal levensge-

bieden. 

 

Op organisatieniveau: 

ROPI: Recovery Oriented Practises Index. Met de ROPI wordt onderzocht in 
welke mate de begeleiding/behandeling van de cliënt herstelgericht is en wat 

hierin verbeterd kan worden. Er is een handreiking ontwikkeld en scorelijsten 
voor 3 settings. Zie ook deze link naar de website van GGZ Nederland.  

 

 

De tips in dit hoofdstuk bevatten slechts een 
selectie van alle mogelijkheden.  

 

Aanvullingen?  

Mail Ellen de Haan:  

edhaan@ggznederland.nl  

Goed om te weten: er wordt in het kader van de ROM (Routine Outcome 

Monitoring) gewerkt aan een herstelschaal die op landelijk niveau toege-

past kan worden. Meer info: Djieuwke Verseput: 033-4608961 of 

dverseput@ggznederland.nl  

http://www.hee-team.nl/~/media/Themasites/HEE/Downloads/NEL%20vragenlijst.ashx
http://www.ggznederland.nl/beleid-in-de-ggz/beleidsthemas/langdurende-zorg/herstel-en-burgerschap.html
mailto:dverseput@ggznederland.nl
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