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Beste Lezers,
Het heeft even geduurd maar hier is ie dan: de
tweede Vrijbrief van dit jaar. Het duurde wat
langer dan je van ons gewend bent en dat had
te maken met de Corona-situatie uiteraard maar
ook met de ontwikkelingen die het Herstelbureau
doormaakt. Het overviel ons ook maar we zijn de
uitdaging aangegaan en hebben snel
gereageerd door een aantal activiteiten digitaal
aan te bieden of voort te zetten. Dat was even
wennen, voor deelnemers en voor onze
medewerkers maar we hebben ons er doorheen
geslagen. We kregen van deelnemers terug dat
het niet altijd even makkelijk was in de digitale
omgeving, maar dat ze vooral heel erg blij waren
dat er iets gebeurde, het voorzag echt in een
behoefte. Als het goed is leert men van een
crisis; wij hebben geleerd dat het soms minder
belangrijk is hoe je iets aanbiedt, als je er maar
bent. En wat we ook leerden is dat zo'n situatie
je ook kan dwingen
andere
mogelijkheden te
verkennen en dat
dat nieuwe
mogelijkheden en
kansen creëert.
We blijven dus
doorgaan met het
aanbieden van
digitale activiteiten.
Vorig nummer hadden we het over groei; dat
was nog steeds gaande maar wat de te
vervullen functies betreft hebben we onze
doelen inmiddels bereikt. In dit nummer maak je
kennis met drie nieuwe collega's. Ik hoop dat je
in de gelegenheid komt om deze toppers te
ontmoeten. Ook gaan we gewoon door met het

bedenken van nieuwe mogelijkheden en
activiteiten op het gebied van herstel en
ervaringsdeskundigheid. "Mindfulness en
Herstel" is vrij nieuw maar hebben we al een
aantal keer mogen geven. Wij waren en zijn
enthousiast, lees op pagina 8 wat één van de
cursisten ervan vond, wellicht ook iets voor jou?
Wel helemaal nieuw: Lucien, je wens m.b.t.
digitale vrijplaats gaat in vervulling! Elke dinsdag
van 10.00-12.00 is iedereen van harte welkom in
onze Vrijplaats Zoom-room. En we doen deze
zomervakantie een pilot met WMEE-intensief
(Werken Met Eigen Ervaring). Als dit goed
uitpakt hebben we er weer een interessante
mogelijkheid bij. Maar er zijn natuurlijk nog meer
scholings mogelijkheden op het gebied van
ervaringsdeskundigheid; onze collega Charda
ging op onderzoek uit en interviewde een trainer,
een deelnemer en een docent van drie
verschillende cursussen/ opleidingen.
Ik wens je veel leesplezier en beloof je dat we
ons best aan het doen zijn om het volgende
nummer sneller te laten verschijnen.
Inhoud Vrijbrief
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Groei!
In de Vrijbrief die december 2019 verscheen en
in Januari 2020 verspreid werd, schreef ik iets
over ‘thuiskomen’ na lange tijd, op een plek waar
je vroeger kind aan huis was. Die plek is dan
anders dan je je herinnerde. Dat was met in
gedachten de toen nog behoorlijk recente
verhuizing vanaf de Sarphatistraat.
Op de voorpagina schreef Alex toen, “ Het heeft
even mogen duren. (...) laten we het niet
opnieuw over veranderingen hebben, maar over
groei. (...) “
Wel leuke plannen, maar helaas heeft een
wereldwijde pandemie geleid tot eerder krimp
dan tot groei in de economie, en een behoorlijke
verandering in denken, althans aan de
oppervlakte. Bepaalde patronen zijn echter
behoorlijk koppig, dat weet ik uit ervaring, niet
geheel persoonlijke maar wel vanuit de
geschiedenis en ook nog wel in de praktijk van
alle dag!
Ik hoor heel vaak zeggen, nou wanneer dit over
is, dan gaan we leuke dingen doen, en ook dit
duurt nog wel even, waarbij impliciet meespeelt,
nou het gaat wel weer over hoor!
Zijn we mentaal er wel op voorbereid dat
bepaalde situaties misschien wel eens *niet*
meer anders worden?
Of niet voor iedereen dan.

naar het strand, smeren ons in met NIVEA,
gebruiken LSD en laten OMA thuis. “
Hoewel het handige afkortingen zijn, is het echt
niet meer zo grappig om oma thuis te laten.
Tenzij ze natuurlijk voldoende digitaal overweg
kunnen met de hulpmiddelen om te kunnen
blijven communiceren en dat ook prioriteit heeft
bij de strandgangers.
Nu hoop ik wel weer welkom te zijn bij de fysieke
Vrijplaats, maar tegelijkertijd ook de mogelijkheid
te hebben om er ook bij te kunnen via Zoom, als
ik me even wat minder voel. (Ik schrijf dit op de
tweede donderdag dat de Vrijplaats weer fysiek
open is, met de aanpassingen. De foto’s van
vorig jaar geven geen goed beeld meer van hoe
het nu is. Wennen, maar hopelijk gaat het straks
weer wat gemakkelijker voelen en kan ik (dan)
mensen ook met zoom erbij halen! )
(Tot gauw hoop ik, dat het niet te lang hoeft te
duren tot er weer een Vrijbrief uitkomt)

Namaste, Lucien

Er zijn bepaalde situaties waarvan het goed zou
zijn als hier geen verandering terug naar zou
komen, denk ik zelf.
Net als dat we nu in principe voor iedereen
gelijke rechten hebben om je uit te spreken over
het bestuur van het land, en daar zelfs
theoretisch ook actief aan mee te doen, zo zou
het ook in de Grondwet moeten worden
verankerd dat je recht hebt op een dak boven je
hoofd, en voldoende eten en drinken, ook
wanneer je een werkhandicap hebt, en, maar
dat is volgens mij nog niet echt doorgedrongen,
recht op sociaal contact, is het niet fysiek dan
toch wel met gebruik van de moderne
communicatiemiddelen.
Het bewustzijn lijkt er nu te zijn.
Maar de uitwerking ervan is nog een heel gedoe.
Zo stond in het artikel op de pagina naast mijn
column nog de volgende ezelsbrug “we gaan
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3 Nieuwe
Medewerkers
Sandra Ruijzendaal
Hoii, leuk met jullie kennis te maken! Mijn naam
is Sandra Ruijzendaal en ik ben 38 jaar. Ik kom
van origine uit Sittard, dus spreek met een
zachte g, en ik woon alweer 10 jaar in
Amsterdam. Op 1 april (geen grap ;) ben ik
gestart als Trainer met Ervaringsdeskundigheid
bij het Herstelbureau. Hier ben ik heel erg blij
mee, want werken met herstel is mijn passie! In
eerste instantie omdat ik zelf heb ervaren dat het
een behoorlijke uitdaging kan zijn om terug te
veren van kwetsbaarheden als depressies,
angsten en een eetstoornis. Hierbij hebben
herkenning vinden bij anderen met vergelijkbare
ervaringen en leren wat herstellen eigenlijk echt
inhoudt, mij erg geholpen. Ik kreeg meer
zelfvertrouwen en voelde me meer verbonden
met anderen. Vervolgens ben ik in mijn werk als
projectleider ExpEx* gaan het werken met
ervaringsdeskundigheid. En daar heb ik gezien
dat werken met herstel en (h)erkenning iedereen
positief beïnvloedt die ermee in aanraking komt.
Mijn doel als trainer is dan ook zoveel mogelijk
mensen met elkaar in verbinding brengen en
hen te ondersteunen bij het leren van elkaars en
ieders eigen herstelproces. Dus als je hier
nieuwsgierig naar bent, geef je op voor een van
onze trainingen of herstelgroepen. En dan
ontmoeten we elkaar wellicht snel in het echt.
Tot dan!
Hartelijke
groetjes,
Sandra
Ruijzendaal

Saïra Koolman
Hallo allemaal, ik ben Saïra Koolman, en werk
sinds 1 april als Assistant Trainer bij het
Herstelbureau. Ik woon in Amsterdam West
samen met mijn partner en dochter. Ik ben
geboren op Aruba, ik heb mijn studie gedaan in
Amerika en kwam in 2001 naar Nederland om
mijn carrière in Tourism Management verder te
ontwikkelen. Sindsdien heb ik meerdere
ervaringen gehad met crisis, verandering,
verlies, aanpassen en acceptatie. Als ik één ding
heb geleerd vanuit mijn ervaringen met crisis is
dat ik niet meer bang hoeft te zijn voor
verandering, omdat ik heb geleerd hoe ik moet
omgaan met mijn eigen kwetsbaarheid en waar
kan ik mijn ervaring en kracht inzetten voor mijn
eigen herstel en het herstel van anderen. Mijn
eerste ervaring met een crisis was in 2001, toen
ik plotseling van carrière moest switchen als
gevolg van de “11 September crisis”. Ik ging
werken als Management Consultant en Trainer
en na een burn-out in 2005, ging ik werken als
Sales Trainer. Mijn tweede ervaring met een
crisis was in 2010, toen ik plotseling werkeloos
werd als gevolg van de “Financiële crisis”. Na
een langdurige periode zonder werk belandde ik
in diepe schulden. Uiteindelijk heb ik met veel
schaamte en spijt hulp gezocht en hulp
geaccepteerd bij de Schuldsanering. Dat was
niet makkelijk, maar ik heb veel van deze
ervaring geleerd en vond mijn passie voor
sociaal werk. In 2015 begon ik als vrijwilliger te
werken bij TeamED als Trainer met
Ervaringsdeskundigheid en
Herstelgroepbegeleider. Kort daarna ging ik als
vrijwilliger werken bij de Vrijwilligersacademie
als Co-Trainer met Ervaringsdeskundigheid. In
2018 begon ik als vrijwilliger te werken bij het
Herstelbureau als Herstelgroepbegeleider. Zo
heb ik de laatste jaren mijn ervaringskennis op
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verschillende gebieden ontwikkeld. Bij HVO
Querido voel ik me thuis, mijn collega’s van het
Herstelbureau zijn mijn ondersteunende familie
en mijn deelnemers zijn mijn inspiratie. In januari
werd ik zo blij toen ik hoorde dat ik per 1 april
betaald werk zou krijgen bij het Herstelbureau.
En plotseling in maart… mijn derde ervaring met
een crisis, de “Corona crisis”. Het voelt raar,
maar ondanks de huidige situatie, ben ik HEEL
DANKBAAR dat ik nu betaald werk heb waar
mijn passie ligt want het is een moeilijke periode
waar veel mensen geen of weinig werk hebben.
Ik herken het gevoel van angst, onzekerheid,
eenzaamheid, kwetsbaarheid, maar ik herken
ook het gevoel van positief blijven, goed voor
jezelf zorgen, niet opgeven en doorzetten. In
deze periode van crisis, toen ik op zoek was
naar inspiratie om mijn herstelproces te blijven
ontwikkelen, heb ik mijn kracht gevonden in
dezelfde positieve woorden die mij in de vorige
crisis de kracht en hoop hadden gegeven: “I am
not afraid of storms, for I am learning to sail
my ship” - Louisa May Alcott.

Elwin Goedgedrag
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kon zijn over mijn eigen ervaringen. Praten over
bijvoorbeeld werk, school, relaties e.d. of de
ervaring nu plezierig was of juist helemaal niet,
het hoorde er voor mij allemaal bij. De opleiding
Leraar Nederlandse Gebarentaal ruilde ik in
2014 voor SPH (later Social Work ‘GGZ Agoog),
omdat ik er zeker van was dat ik in deze sector
zou willen blijven werken. Deze opleiding voelde
als thuiskomen.
Thuiskomen vond ik als kind niet heel prettig.
Mijn ervaring met jarenlange fysieke en
geestelijke mishandeling thuis, naast gepest
worden op de basis- en middelbare school
maakte dat ik contact met lotgenoten op latere
leeftijd, hoe zeldzaam dan ook, heel langzaam
leerde koesteren. 2014 werd toen ook het jaar
waarin ik als vrijwilliger voor de Depressie
Vereniging aan de slag ging. Al gauw nam ik de
taak op mij om gespreksgroepen te gaan
begeleiden voor studenten met depressieve
klachten. Om vier jaar lang te mogen ervaren
dat mensen met allerlei verschillende culturele
en opleidingsachtergronden naar elkaar
luisterden, (h)erkenning vonden en er nieuwe
vriendschappen ontstonden was een waar
cadeau.
Bij de eerste editie van ‘De dag van de
ervaringsdeskundigheid’ in 2016 leerde ik de
Experienced Experts (ExpEx) kennen. Jongeren
die de training ‘Werken Met Eigen Ervaring als
ExpEx’ afronden zijn actief als maatje,
voorlichter of adviseur in de zorg en/of
onderwijs. Een paar maanden later zou ik
deelnemen aan de training, een welkome
aanvulling op de opleiding.

Hallo allemaal! Ik ben Elwin Goedgedrag, 29
jaar en ik woon in Rotterdam. Op het moment
van schrijven leer ik mijn nieuwe collega’s bij het
Herstelbureau telefonisch kennen. Hoewel dit
anders is dan elkaar face-to-face te ontmoeten,
doet dit voor mij niets af aan de ervaring van een
warm welkom. Sinds mei 2020 werk ik als
Assistent Trainer binnen het team.

Wie weet tot binnenkort! Je kunt mij o.a.
ontmoeten bij de Vrijplaats Online, via ZOOM,
elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00.
*Nieuwsgierig geworden
naar de ExpEx? Zie
www.expex.nl

Na een aantal jaar in de detailhandel en daarna
in de horeca te hebben gewerkt, kwam ik in
2013 via een klasgenoot terecht bij mijn eerste
baan in de zorg. Als woonbegeleider voor
doven- en slechthorenden kwam ik er al gauw
achter dat ik erg nieuwsgierig ben naar de
belevingswereld en ervaring van de ander. Ook
vond ik het niet meer dan normaal dat ik open
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Woordzoeker!
Thema: Herstelbureau
Zoek de volgende woorden:
beleving, collectief, cursus,
empowerment, ervaring,
ervaringskennis,
ervaringsdeskundigheid, fases,
gelijkwaardigheid, herstel,
herstelgroep, herstelproces, hoop,
hop, hoz, hvoquerido, kmmh, kracht,
kwetsbaarheid, mindfulness, moed,
nabijheid, ontwikkeling, perspectief,
praktisch, reflecteren, training,
vrijplaats, wmee, wrap, zelfregie, zorg
Afkorting herstelactiviteiten
KMMH
(K)ennis(M)aken (M)et (H)erstel
HOP
(H)onest (O)pen and (P)roud
HOZ
(HerstelOndersteunende Zorg)
WMEE
(W)erken (M)et (E)igen (E)rvaring
WRAP
(W)ellness (R)ecovery (A)ction (P)lan
MOED
(M)edewerkers (O)pleiding
(E)rvarings(D)deskundigheid

Zie voor meer informatie over de herstelactiviteiten van het Herstelbureau
https://hvoquerido.sharepoint.com/Waar/Herstelbureau/Paginas/Cursussen.aspx
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Met je ervaring aan het werk!
Er zijn inmiddels vele cursussen, trainingen
en andere opleidingsmogelijkheden
beschikbaar op het gebied van
ervaringsdeskundigheid. In dit artikel kun je
onder andere lezen wat dat precies inhoudt en
of je daar ook je werk van zou kunnen maken.
Wij spraken trainers, docenten en deelnemers
van drie verschillende
opleidingen/cursussen…

Training Opleiding Ervarings
Deskundigheid (TOED) - IGPB (15 dagen,
geen kwalificatie eis) www.igpb.nl
Wij spraken docent Saskia van Dorp en exdeelnemer Paul Edwin Meijer
Voor wie is deze training bedoeld?
Saskia: “Het is bedoeld voor mensen om te
ontdekken of het werken als ervaringsdeskundige
iets voor hen is.”
Wat is ervaringsdeskundigheid eigenlijk
precies?
Paul Edwin: “Als je het mij vraagt is dat het
vermogen hebben op je eigen herstelervaringen
te reflecteren en dan voor anderen ruimte te
maken voor hun eigen herstel. We helpen
mensen niet zoals de standaard hulpverlener, we
steunen mensen in hun herstelproces. Kennis
opdoen door op eigen ervaringen te reflecteren en
ze te analyseren (en op die van anderen).
Literatuur lezen. Dat in combinatie met specifieke
vaardigheden zoals gesprekstechnieken,
feedback geven, maakt je ervaringsdeskundig.”
En wat maakte dat jij deze training bent gaan
volgen?
Paul Edwin: “Ik werkte als gastheer bij
activiteitencentrum Robert Koch en de
Linnaeushof. Een manager kwam op een dag
naar me toe en adviseerde mij de TOED te gaan
doen. Zo is het balletje gaan rollen. Ik had verder
geen kwalificaties nodig voor deze training. Het
enige dat je nodig hebt is een flinke portie
levenservaring, dus ben ik ervoor gegaan.”

Hoever moet je zijn in je eigen herstel om deze
training te kunnen volgen?
Saskia: “Het is geschikt voor mensen die al
genoeg afstand hebben van hun eigen
kwetsbaarheid, omdat een portfolio maken een
groot deel van deze training is. Hier ben je bezig
met het schrijven van je eigen geschiedenis
rondom je kwetsbaarheid en ook je
herstelverhaal. Je moet ook naar de
kwetsbaarheid van anderen kunnen luisteren
zonder dat je dit mee naar huis neemt.”
En hoe zie jij dit?
Paul Edwin: “Je moet wel een beetje in evenwicht
zijn, want soms worden er in de opleiding dingen
geraakt uit je eigen verleden die je niet onberoerd
zullen laten. Ik heb wel een stukje herstelfase
gehad toen ik begon. Er worden vaak
onderwerpen aangesneden die dichtbij je eigen
ervaringen liggen. Daar ga je dan een beetje van,
zoals ik dat noem, deinen in je eigen ervaringen.“
Wat heb je allemaal gedaan en geleerd in deze
training?
Paul Edwin: “Je leest veel literatuur. Je gaat in
gesprek met groepsgenoten en er zijn goede
docenten die je veel kan vragen. Door met elkaar
in gesprek te gaan leer je veel tijdens het
uitwisselen van je ervaringen. Ook heb je een
portfoliogroep, waarbij je in een klein groepje
dieper ingaat op je eigen levensverhaal. Ik was
voor de opleiding heel gesloten, maar hierdoor
ben ik veel opener geworden.”
Kun je na deze training al aan het werk als
ervaringsdeskundige?
Saskia: “Er zijn mensen die na de TOED als
vrijwilliger een baan krijgen of mensen die al
vrijwilliger zijn en na de training te hebben voltooid
een betaalde functie krijgen. Over het algemeen
moet je er niet vanuit gaan dat je gelijk een baan
krijgt, want 15 dagen is natuurlijk niet heel veel.”
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Werken Met Eigen Ervaring (WMEE) - Het
Herstelbureau, HVO Querido (12 keer,
geen kwalificatie eis)

Hogeschool van Amsterdam Associate
Degree Ervaringsdeskundigheid (niveau 5,
HBO, 2 jaar)

www.herstelwerkt.nl/deskundigheid/werken-meteigen-ervaring/

https://www.hva.nl/opleiding/fmr/ervaringsdeskun
digheid-in-zorg-enwelzijn/ervaringsdeskundigheid-in-zor g-enwelzijn.html

Wij spraken Alex van Veen, trainer van deze
opleiding en ex-deelnemer Henry Nijdam.
Alex, voor wie is deze cursus bedoeld?
“De WMEE is een cursus van 12 weken. Deze
training is bedoeld voor mensen die zich willen
oriënteren op het werken met eigen ervaring en
ervaringsdeskundigheid.”
Henry, Hoe ben je erop gekomen om deze
cursus te gaan doen?
“Ik wilde graag een positieve wending aan mijn
eigen ervaringen geven. Ik kende het
Herstelbureau al omdat ik daar de WRAP cursus
deed. De trainer vertelde mij over de WMEE en ik
was direct geïnteresseerd.”
Kun je na deze cursus aan het werk als
ervaringsdeskundige?
Alex: “Het is niet vanzelfsprekend dat je na deze
cursus al aan het werk kunt, maar het kan wel
een goede opstap zijn voor verdere scholing zoals
Howie the Harp, vrijwilligerswerk of een betaalde
baan. Het is aan jou om je verder te ontwikkelen.
Ook ontdek je tijdens de cursus waar jouw
voorkeur naar uitgaat; het werken met individuen,
groepen of in een team met professionele
hulpverleners.”
Henry, hoe is het in dat opzicht voor jou
verlopen?
“Voor mij heeft de cursus wel geleid tot een vaste
functie. Ik had het voordeel dat ik al werkte als
vrijwilliger bij het respijthuis. De combinatie met
dat werk en de verdieping en kennis die ik heb
verworven tijdens de WMEE cursus heeft voor mij
geleid tot een betaalde baan bij het respijthuis.”
Alex, jij werkt voor het Herstelbureau, maar
wat is dat nou eigenlijk, herstel?
“Wil je het korte antwoord? DÓÓRRRRR!! Met
iets meer woorden zou ik zeggen dat herstel, voor
mij, inhoudt, dat je ervoor zorgt dat je door kunt in
het leven met datgene wat je hebt, welke
kwetsbaarheid ook. Ik ervaar het als het streven
naar geluk!”

Wij spraken Eefje Driessen, docent en
coördinator van deze opleiding.
Voor wie is deze opleiding geschikt?
“Voor mensen die ervaring hebben met sterk
ontwrichtende situaties in het leven en daar iets
mee willen.
Het is wel een opleiding op HBO niveau, dus er is
een kwalificatie eis namelijk mbo niveau 4, havo
of de
21+ toets. Daarnaast gaan we nog in gesprek of
de levenservaringen aansluiten bij de opleiding.”
Kun je na deze opleiding aan het werk als
ervaringsdeskundige en zo ja, waar
bijvoorbeeld?
“Je kunt aan de slag op veel plekken bijvoorbeeld
crisis voorzieningen, beschermd wonen, kliniek
van Mentrum, Recovery College, zorginstanties
als Cordaan. Je kunt gaan werken tussen de
professionele hulpverleners of zoals bijvoorbeeld
bij het Herstelbureau in een team met allemaal
ervaringsdeskundigen.” trainers. HVO-Querido
Wat denk je dat men voor vaardigheden nodig
hebt om ervaringsdeskundige te worden?
“Iemand die bewust is van zijn eigen
ervaringskennis en die op passende wijze in kan
zetten ten behoeve van de ander en daarvoor is
het belangrijk dat je heel goed aansluiten, present
kan zijn, kan invoelen wat het goede is om te
doen op verschillende momenten.”
Mocht je na het lezen van dit artikel interesse
hebben gekregen in het inzetten van jouw
ervaringen om anderen te helpen, neem dan
contact op met de cursus of opleiding die jou
aanspreekt. Meer praktische informatie kun je
vinden op de websites, die onder de titels van
de opleidingen vermeld staan.

*HVO Querido adviseert na afronding van de
TOED en/of de WMEE een vervolgopleiding
ervaringsdeskundigheid. *
*Bij HVO-Querido is ervaringsdeskundigheid een
competentie bij een reguliere functie. Andere
organisaties kunnen dit anders ingericht hebben.*
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Mindfulness
Sinds vorig jaar heeft het Herstelbureau er een
nieuwe training bij, namelijk de Mindfulness
training. Deze training helpt je om datgene wat je
ervaart, hoe moeilijk en ellendig het ook is, beter
te leren verdragen. Je creëert bewustwording van
wat er zich in je eigen lichaam, hoofd en hart
afspeelt. Dit kan een waardevolle bijdrage leveren
aan herstel. Lees hieronder het interview met
Leon Prevenier, die de training heeft gevolgd en
daar mooie dingen over te vertellen heeft!
Waarom besloot je de Mindfulness training te
gaan doen?
“Tevredenheid is een ingewikkeld ding in mijn
leven. Hoe ontevredener ik ben, hoe minder goed
ik met mijn emotionele welbevinden om kan gaan.
Dit resulteert bij mij in het naar boven komen van
een hele grote primaire emotie, namelijk
boosheid. Hier kan ik niet zoveel mee en wil daar
eigenlijk niet voor kiezen. Vandaar dat ik liever
mindful met mezelf wil omgaan dan dat ik emoties
toe blijf staan die ik liever niet de boventoon laat
voeren. Deze training was voor mij heel
openbarend. Het geeft me een stukje acceptatie,
terwijl dat in mijn leven altijd heel moeilijk is
geweest op veel vlakken.”

Zijn er ook dingen die je minder prettig vond
aan de training?
“Er zat ook een stukje yoga bij, waar ik niet zoveel
mee heb. Dat vond ik ingewikkeld. Ook het liggen
op de grond vond ik niet zo fijn, ik vind dat al
gauw vies. Maar het grootste minpunt vond ik dat
mensen soms gewoon wegbleven. Het komt de
kwaliteit ten goede als mensen iedere week
aanwezig zijn."
Zou je de training aan anderen aanraden?
“Ja, absoluut. Ik vind het een hartstikke mooi
initiatief. Er wordt heel veel gedaan. Naast de
training krijg je ook nog een map met onder
andere tips hoe je thuis je oefeningen kunt doen,
en er staat nog fruit ook.
Ik vind het ongelofelijk!”

Wat heb je uit deze training specifiek gehaald
waar je echt iets mee kan?
“Ik voel soms dat ik druk word in mijn hoofd, en
merk ik dat ik mij dan moeilijk kan verbinden met
de belevingswereld van een ander. Ik ga dan ook
veel over mezelf praten, zonder voldoende
interesse te tonen in mijn omgeving. Na de
training merk ik nu eerder aan mezelf dat het dan
tijd wordt om even een stapje terug te doen en
even rust te pakken. Ik heb zelfs een post it op
mijn koelkast geplakt met de vraag of ik mezelf
nog sereen voel, want ik voel me oprecht beter als
ik me sereen voel.
Ook heb ik heel veel last van slapeloosheid. Nu
ga ik daar anders mee om; in plaats van daar
allerlei oordelen over te hebben, ga ik nu gewoon
een stukje mediteren en een geleide
lichaamsmeditatie doen op een oude telefoon die
ik heb gedegradeerd tot Ipod. Hierdoor kom ik
weer even in het hier en nu.”
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Herstel Werkt!

Een belangrijk onderdeel van herstel is persoonlijke
ontwikkeling. Daar kun je aan werken door mee te
doen aan herstelgerichte activiteiten.

In Amsterdam is een breed aanbod beschikbaar.

Herstel Werkt is er voor Amsterdammers die willen werken aan het eigen herstel. In je
herstelproces (her)ontdek je de mogelijkheden om eigen keuzes te maken. Wil je aan de
slag met je eigen herstel of wil je weten welke mogelijkheden er zijn in Amsterdam?

Herstel Werkt!
Kijk eens rond op onze website en laat je inspireren! Ook voor activiteiten in coronatijd kun
je terecht op:

www.herstelwerkt.nl
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Herstelbureau Activiteiten
Herstelgroep, in de
herstelgroep kom je (twee)wekelijks bij elkaar om je
gezamenlijk te verdiepen in
diverse en ook zelf gekozen
thema’s.
Kennismaken met Herstel,
in vijf bijeenkomsten van
anderhalf tot twee uur maak
je kennis met het begrip
herstel en verdiep je je kennis
over waar je steun uit haalt,
wat je valkuilen zijn en wat je
belangrijk vindt in je
contacten.
WRAP, In negen
bijeenkomsten van twee uur
ontdek je wat je zelf kan doen
om je goed te voelen, daarbij
gebruikmakend van de
kennis en eigen oplossingen
van de deelnemers.

Werken met Eigen
Ervaring, in deze intensieve
cursus van twaalf weken ga
je aan de slag met jouw eigen
ervaring en leer je deze
toepassen als vrijwilliger of
werknemer.
Mindfulness bij herstel, in
negen bijeenkomsten Het is
een training waarin je
mindfulness leert inzetten bij
je eigen herstel of
persoonlijke ontwikkeling. Je
leert met mildheid en
aandacht kijken naar wat er
zich op dat moment aandient.
Open Inloop - De Vrijplaats,
elke dinsdagochtend via
ZOOM en elke
donderdagochtend tussen
tien en twaalf ben je welkom
voor een gesprek op het

Herstelbureau, gezelligheid
en informatie.
HOP, Honest Open and
Proud. Korte cursus om te
leren wat je wel of niet vertelt
over je kwetsbaarheid. Hoe
doe je dit en wanneer?
WRAP Opfrisgroep, één
keer per twee weken op
woensdag op het
Herstelbureau.
Themabijeenkomsten en
Herstelspellen, het
Herstelbureau organiseert op
verzoek bijeenkomsten rond
diverse herstelthema’s. Ook
hebben we een aantal
herstelspellen om op speelse
wijze met elkaar in gesprek te
gaan over herstelervaringen.

Wil je ook in de redactie van De Vrijbrief?
Wij zoeken creatieve redactieleden om mee te denken en te helpen!

COLOFON- De Vrijbrief
Aan deze Vrijbrief werkten mee: Kim Sjoerdsma (redactie), Charda Stuivenberg (interviewer), Elwin Goedgedrag
(redactie), Masja Abarow (redactie) en Lucien Remmers (column)
De Vrijbrief is een uitgave van het Herstelbureau van HVO-Querido
Facebook:

Herstelbureau HVO-Querido

Redactieadres:

Eerste Ringdijkstraat 5A, 1097 BC Amsterdam

Telefoonnummer:

020-2195168

Aanmelden of afmelden nieuwsbrief:

herstelbureau@hvoquerido.nl
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OVERZICHT PROGRAMMA HERSTELBUREAU HVO-QUERIDO

juli t/m december 2020
Voor meer informatie en voor aanmelden, neem s.v.p. contact op met herstelbureau@hvoquerido.nl
WAT

WANNEER

WAAR

Aanmelden nodig?

Herstelgroep Domselaer

Maandag van 14.00 tot
15.00 uur

Locatie Domselaerstraat
126

Alleen voor bewoners

Herstelgroep Judith van
Swethuis
De Vrijplaats Online

Dinsdag van 10.00 tot
11.00 uur
Dinsdag van 10.00 tot
12.00 uur
Woensdag van 10.30
tot 11.30 uur

Centrum de Miranda

Alleen voor bewoners of bezoekers van
Doet de Miranda.
Via:
https://tinyurl.com/y4pqfeaz
Geen aanmelding nodig,
iedereen is welkom

Herstelgesprek Respijthuis
Amerbos

Donderdag van 14.00
tot 16.00 uur

Respijthuis Amerbos

Geen aanmelding nodig,
iedereen is welkom

De Vrijplaats

Donderdag van 10.00
tot 12.00 uur

Herstelbureau

Geen aanmelding nodig,
iedereen is welkom

Dinsdag 30 juni t/m 26
augustus van 14.00 tot
16.15. 8
bijeenkomsten.
Dinsdag 30 juni t/m 4
augustus van 10.00 tot
12.00. 5
bijeenkomsten.
Dinsdag en Vrijdag 7
juli t/m 14 augustus
van 13.30 tot 16.30. 2
bijeenkomsten per
week.
Dinsdag 27 augustus
t/m 22 oktober van
13.00- 15.00 uur. 9
bijeenkomsten.
Maandag 24 augustus
t/m 21 september van
14.00 tot 16.00. 5
bijeenkomsten.

Roads, Obiplein

VOL!

Zoom

VOL!

Herstelbureau

VOL!

Herstelbureau

Aanmelden kan nog

Herstelbureau

VOL!

GROEPEN

Herstelgroep De Tour

Zoom (vanaf 11
augustus)
Centrum De Tour

TRAININGEN
WRAP (Wellness Recovery
Action Plan)

HOP (Honest, Open &
Proud)

Werken Met Eigen Ervaring
-Intensief

Mindfulness bij Herstel

Kennis maken met Herstel
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HOP (Honest, Open &
Proud)

Werken Met Eigen Ervaring

HOP (Honest, Open &
Proud)

Mindfulness bij Herstel

Kennismaken met Herstel

WRAP (Wellness Recovery
Action Plan)

Dinsdag 22 & 29
september, 6 oktober
en 3 november. 3
bijeenkomsten, 1
terugkomdag.
Maandag 28
september t/m 14
december van 13.30
tot 16.30. 12
bijeenkomsten.
Dinsdag 13, 20 en 27
oktober, 14 december
van 13.30 tot 16.30. 3
bijeenkomsten, 1
terugkomdag.
Woensdag 21 oktober
t/m 18 december van
14.00 tot 16.00. 9
bijeenkomsten.
Donderdag 22 oktober
t/m 19 november van
10.00 tot 12.00. 5
bijeenkomsten.
Vrijdag 23 oktober t/m
18 december van
13.00 tot 15.30. 9
bijeenkomsten.

Juli 2020, jaargang 6, nummer 2

Tijdstip en locatie volgen
nog!

Aanmelden kan nog

Herstelbureau

Aanmelden kan nog

Herstelbureau

Aanmelden kan nog

Herstelbureau

Aanmelden kan nog

De Waterheuvel

Aanmelden kan nog

Herstelbureau

Aanmelden kan nog
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