
Vrijplaats voor herstel

Herstellen leer je niet uit een boek. Er is een actieve opstelling 

voor nodig. Door vragen te stellen, te praten over jouw herstel 

en activiteiten te ondernemen die jouw (en andermans) herstel 

ondersteunen, ontdek je wat jouw herstel inhoudt en wat jij 

nodig hebt om optimaal aan je herstel te werken. De Vrijplaats 

voor herstel biedt hiervoor ruimte.

Voor wie is de Vrijplaats bedoeld?
Iedereen die vragen heeft over herstel, bezig is of wil zijn met zijn eigen 

herstel of iets in het herstel van anderen wil betekenen, is welkom in de 

Vrijplaats. De herstelcoach en een kartrekker ondersteunen de Vrijplaats 

voor herstel.

Wat kun je er doen?
De Vrijplaats voor herstel biedt letterlijk en figuurlijk de ruimte om over je 

herstel te praten. Samen met anderen en de herstelcoach kun onderzoeken 

wat je kunt doen om je wensen en dromen vorm te geven en zo de regie 

over je leven te hernemen.

Openingstijden
De Vrijplaats voor herstel is geopend op maandagmiddag van 13.00 uur 

tot 17.00 uur en op donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur. 

Aanmelden of vragen?
Ben jij geïnteresseerd in deze cursus? Neem dan contact op met 

Bureau Herstel.

Cursussen en trainingen

Josje: ‘Je staat niet alleen’
Ik voel me op mijn gemak bij 
de Vrijplaats van Bureau 
Herstel. Ik kwam de eerste 
keer eigenlijk alleen maar om 
een praatje te maken, maar het 
werd een mooi gesprek. Het is 
fijn om te merken dat je niet de 
enige bent die ergens mee wor-
stelt, dat je herkenning vindt, en 
dat je er soms ook nog samen 
om kunt lachen.”

Mijn herstel
”Herstellen is een proces, geen 
eindpunt of doel. Herstellen is 
een houding, een manier om de 
dag en de uitdagingen die ik te-
genkom onder ogen te zien. Mijn 
herstel betekent dat ik weet dat 
ik bepaalde beperkingen heb 
en dat er dingen zijn die ik niet 
kan. Maar in plaats van dat me 
dat tot wanhoop drijft en aan-
leiding is om op te geven, heb ik 
geleerd alles te zien wat ik wél 
kan. 

William Anthony

”

”

RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk voor 

mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening. De RIBW werkt volgens de principes van herstelondersteunende zorg.
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