
Cursus Werken Met Eigen Ervaring (WMEE)

Heb je cliëntervaring en wil je die graag gebruiken om anderen te helpen? 

Heb je zelf een herstelproces doorgemaakt of ben je daarmee bezig? 

Dan is de cursus 'Werken Met Eigen Ervaring' (WMEE) misschien iets voor jou.

Wat biedt de cursus?
In de cursus die bestaat uit 12 bijeenkomsten van elk 3 uur, leer je meer over je 

eigen herstelproces. Ook maak je kennis met het werkveld van de ervarings-

deskundige en doe je ervaring op met het delen van jouw herstelverhaal.

Je werkt met een werkboek, met per onderwerp een inleiding en een aantal 

werkopdrachten. Elke les sluit af met een huiswerkopdracht als voorbereiding 

op het volgende onderwerp. Ook is er per les, ter verdieping, een aantal artike-

len opgenomen. 

De cursus WMEE wordt regionaal georganiseerd. Bij voldoende interesse wor-

den groepen gestart in Nijmegen en op andere locaties.

Deelname
Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is het fijn als je de cursus 'Begin 

maken met herstel', 'Herstellen doe je zelf (HDJZ)' of de Wellness Recovery 

Action Plan (WRAP) hebt gevolgd.

Als je de cursus succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat. 

Groepsgrootte
De groepen variëren van 8 tot 12 deelnemers.

Kosten
Deelname is gratis.

Lees verder op de achterzijde 

Regie 
over je 
leven

Hans: ‘Ik kreeg een helder 
beeld van mijn herstel-
momenten’
Ik vond het een bijzonder fijne 
cursus. Zo heb ik bijvoorbeeld 
geleerd om afstand te nemen 
van mijn eigen crisis/ziekte. Ook 
het relativeren en het benoemen 
van de verschillende aspecten 
van mijn ziekte gaan me nu 
beter af. Door de cursus heb 
ik een helder beeld van waar 
herstelmomenten liggen en 
wat daaraan heeft bijgedragen. 
Deelname heeft mij dus veel 
gebracht en ik kan de cursus 
iedereen aanraden. Het verlicht 
jezelf, je deelt problemen met 
lotgenoten en je leert positiever 
en krachtiger in het leven te 
staan. 

”

w
w

w
.rib

w
-n

r.n
l

Cursussen en trainingen

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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Na de cursus
Naast het volgen van de cursus biedt Bureau Herstel de 

mogelijkheid het geleerde verder toe te passen in werkzaam-

heden of projecten. Neem voor meer informatie contact op 

met Bureau Herstel. 

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

met Bureau Herstel.

Je inner-lijke krachtontdekken

”Mijn herstel
Herstellen is een proces, geen eind-
punt of doel. Herstellen is een houding, 
een manier om de dag en de uitda-
gingen die ik tegenkom 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 aanleiding is om 
op te geven, heb ik geleerd alles te 
zien wat ik wél kan. 

William Anthony
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