
Herstelwerkgroepen 

Bij zelfhulp staat contact met lotgenoten voorop. Samen deel je ervaringen, dilem-

ma's en bedenk je oplossingen zonder tussenkomst van professionele hulpverlening. 

Je neemt je herstel actief in eigen hand. Bureau Herstel heeft speciale zelfhulp-

groepen, zoals de herstelwerkgroepen, die dit mogelijk maken. Maar er kan meer.  

Zelfhulp
In een zelfhulpgroep ondersteunen lotgenoten elkaar door zaken die hen bezig-

houden te bespreken en samen oplossingen te bedenken. Zo vergroot je niet 

alleen je eigen zelfredzaamheid, maar die van de hele groep. Zelfhulp wordt 

zonder tussenkomst van professionele hulpverleners georganiseerd. Je neemt 

zelf, samen met je groepsgenoten, de regie. Een kartrekker staat klaar om 

indien nodig bij te springen. De ervaring leert dat deze werkwijze verrassend 

vaak tot goede resultaten leidt. Deelnemers zijn zeer positief over het meedoen 

met een zelfhulpgroep. 

Herstel in eigen hand
In de herstelwerkgroep neem je je herstel in eigen hand. Je brengt aan de hand 

van thema's ervaringen in en bespreekt die met elkaar. Die kunnen bijvoorbeeld 

gaan over het omgaan met feestdagen, valkuilen, bronnen van steun en hoe je 

omgaat met een hulpverlener. Zo krijg je ervaringskennis en ontwikkel je een 

persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief.

Empowerment
Empowerment is onlosmakelijk verbonden met herstel en speelt een grote rol in 

de herstelwerkgroepen. Iedereen heeft een enorme kracht in zichzelf. De kracht 

waarmee je telkens weer jouw uitdagingen aangaat. Empowerment leert je die 

kracht te ontdekken, maar ook in kaart te brengen en in te zetten voor je eigen 

herstel.

Lees verder op de achterzijde 

Regie 
over je 
leven

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.

Stefanie: ‘De Herstelwerkgroep 
heeft mij mijn zelfvertrouwen 
teruggegeven’
De Herstelwerkgroep heeft mij 
een mooie basis gegeven om 
mijn verleden om te zetten in 
kracht waarmee ik mezelf en 
anderen kan helpen. Het was 
een mooi beginpunt voor mijn 
herstel. Het contact met lotge-
noten was heel fijn. Dat centraal 
stond wat ik nog wel kon in 
plaats van wat ik niet meer 
kon. De werkgroep heeft mij 
het vertrouwen teruggegeven 
dat ik miste. En nu ben ik zelf in 
de positie om als kartrekker te 
fungeren en andere cliënten te 
helpen!
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Ervaring delen
Tijdens de bijeenkomsten komen thema's aan bod waaraan 

elke deelnemer zijn of haar bijdrage levert. Het delen van 

(eigen) ervaringen staat centraal. Er is respect voor elkaar en 

elkaars verhaal. Een herstelwerkgroep wordt voorgezeten 

door kartrekkers, die zelf ook deelnemen aan de groep. 

De bijeenkomsten duren twee uur en vinden één keer in de 

twee weken plaats.

Wat is de toegevoegde waarde?
Deelnemers aan een herstelwerkgroep zijn over het algemeen 

zeer positief over de resultaten. Ze voelen zich sterker omdat 

ze hun uitdagingen beter aankunnen en zelfstandig hun kwa-

liteiten en kracht ontdekken. Met deze positieve grondhou-

ding verdwijnt (zelf)stigma naar de achtergrond.

Help je mee?
Zelf kartrekker worden? Dat kan! Neem daarvoor contact op 

met Bureau Herstel. Bureau Herstel denkt actief met je mee 

over gespreksthema’s.

Wachtlijst
Als de herstelgroepen vol zitten wordt je op een wachtlijst 

geplaatst. 

Aanmelden of vragen?
Herstelwerkgroepen worden zoveel mogelijk in jouw omge-

ving georganiseerd. Om je aan te melden of voor vragen kun 

je terecht bij de contactpersonen van de herstelwerkgroepen. 

Na aanmelding nemen wij contact met je op voor een kennis-

makingsgesprek.

Informatie over de zelfhulpgroepen vind je ook op het cliën-

tenplein (www.ribw-clientenplein.nl) en in de agenda in de 

nieuwsbrief van Bureau Herstel.

”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
”

Je inner-lijke krachtontdekken

Hoe kom ik in contact met 
Bureau Herstel of abonneer ik 
mij op de nieuwsbrief?

Bureau Herstel
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