Nieuwsbrief #2
Stichting HerstelTalent

HZ

Ieder jaar geeft
Irene een aantal
lessen op de HZ,
meer weten? Lees
het verslag!

Herstelwerkgroep gestart
Carla Baas maakt droom waar door een groep op te zetten
voor mensen die moeite hebben met hun emoties
Alweer voor de tweede keer is Carla Baas gestart met de herstelwerkgroep
voor mensen die samen op zoek willen naar beter evenwicht tussen denken,
emoties en gedrag. Ze heeft de groep gebaseerd op de uitgangspunten voor
herstelwerkgroepen die door de mensen van HEE (http://www.hee-team.nl)
eerder al zorgvuldig zijn vastgelegd. Wij zijn benieuwd of de droom van
Carla met iedere groep die ze doet er mooier uit gaat zien!
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YÜCELMETHODE

HOP

ECPR

Op 1 maart ronden de
mensen van
HerstelTalent hun
opleiding af.

Op 1 maart ronden
Josseline en Irene hun
opleiding tot facilitator
af.

11, 12, 14 en 15 maart
worden de mensen van
HerstelTalent opgeleid
in ECPR.
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Uma-hai

7 feb kregen we de
collega’s van Umahai op bezoek,
meer info? Lees het
verslag.

Blog

Klazine blogt over
het belang van
zorgvuldige
communicatie en
haar contract.
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Honest Open & Proud
Een training die het zelfstigma onder
personen met een psychische
aandoening vermindert.
HOP is ontwikkeld door onderzoeksinstituut
NAMI-Chicago onder leiding van Patrick
Corrigan en Robert Ludin. In Amerika is de
training geregistreerd als evidence based.
Onderzoeken daar hebben aangetoond dat de
HOP-training mensen met een psychische
aandoening enorm kan empoweren en het
zelfstigma doet verminderen.

kijken of de deelnemers in Nederland net zo
enthousiast zijn als in Amerika.

'Wat doet HerstelTalent
met HOP? Jullie zijn
toch geen ggz
instelling?’

Aangezien het verminderen van zelfstigma een
belangrijke doelstelling is van het project ggz
zonder stigma, heeft Samen Sterk HOP naar
Nederland gehaald. De training is volledig
vertaald naar de Nederlandse context. In mei
2017 was Patrick Corrigan in Nederland en heeft
een twintigtal ambassadeurs, supporters en ggzprofessionals opgeleid tot HOP-facilitator
(trainer). Samen Sterk zet zich in om HOP ook
in Nederland en voor zoveel mogelijk mensen
die kampen met zelfstigma beschikbaar te
maken. Om dat te realiseren is HOP in
2017-2018 bij 8 ggz-instellingen ingezet. De
trainingen worden na afloop geëvalueerd om te

HerstelTalent is altijd op zoek naar trainingen
die iets voor de Zeeuwse situatie kunnen
betekenen. Stigma en zelfstigma is een ernstig
probleem in Zeeland. Daarnaast willen we
medewerkers van HerstelTalent graag de kans
geven om zich op een eigen terrein te
ontwikkelen. In dit geval heeft Josseline Tolhoek
aangegeven stigma en zelfstigma als
belangwekkend onderwerp te zien. Zij zal de
‘trekker’ worden van deze training.

CONGRES ALL INCLUSIVE
Het congres was bedoeld voor iedereen die (beroepsmatig) te maken
heeft met psychische problemen en stigma, van cliënt tot bestuurder.
Sprekers, workshopleiders én deelnemers brachten tijdens All
inclusive samen in kaart wat we weten, wat nodig is en wat gedaan
kan worden om een inclusieve samenleving te bereiken. In de
ochtend hoorden we wetenschappelijke, vakinhoudelijke en
ervaringskennis vanuit de drie pijlers van het kennisconsortium:
Jeugd, Leefomgeving en Werk. In de middag waren er vooral
workshops. Irene was gevraagd om het congres af te sluiten met een
kritische noot. Dit was aan haar goed besteed!
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Umah-hai op bezoek
Geinteresseerde innovatiecommissie
vraagt HerstelTalent hemd van het lijf.
Op 7 februari kwamen de collega’s van de
innovatiecommissie van Umahai op bezoek. We brachten een leerzame middag met elkaar door en
wisselden vele ervaringen uit. Umah-hai is een organisatie opgericht vanuit een cliënteninitiatief.
Drie bevriende cliënten hadden meerdere malen meegemaakt dat na de terugkeer naar huis na een
opname, toch weer een terugval kwam. Simpelweg doordat voldoende structuur, ondersteuning,
contacten en omzien naar elkaar ontbraken. Zij dachten; dit kan anders. Henny Zee besloot met
twee medecliënten in 2004 de woonwerkgemeenschap Umah-hai op te richten.en biedt mensen met
een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en
werkgerichte dagbestedingsprojecten. Begeleiding is gericht op zelfstandig wonen en re-integratie op
de arbeidsmarkt. Umah-hai betekent in het Dajaks ‘Groot familiehuis’, in de volksmond ook wel
‘longhouse’ genoemd. Je vindt dergelijke huizen in de Aziatische en Indiaanse culturen. Families of
groepen mensen leven er met elkaar, werken op het land en staan dichtbij de natuur. Verbonden zijn
met mens en samenleving heeft een belangrijke plaats in deze gemeenschappen. Umah-hai wil op
eigen wijze aansluiten bij deze traditie. Umah-hai werkt op een unieke wijze: een groot deel van de
medewerkers heeft ontwrichtende ervaringen. Dit houdt in dat zij zelf ervaring hebben binnen de
psychiatrie en/of verslavingszorg, of naaste(n) hebben met deze ervaring. Naast de opleiding die zij
hebben in hun vakgebied, hebben sommigen ook geleerd hun ervaring als deskundigheid in te
zetten. Daardoor kan Amah-hai nog beter herstelgericht werken.

Lesgeven op HZ
Al een aantal jaar geeft Irene van de
Giessen les op de Hogeschool Zeeland. Zij
doet dit gemiddeld 3 tot 4 x per jaar.
Onderwerpen die ze behandelt zijn:
1) Het schrijven van het eigen
herstelverhaal voor hulpverleners.
2) De begrippen: herstel,
ervaringsdeskundigheid en
empowerment
3) De begrippen: stigma, crisiskaart en zelfregulatie
4) De methoden WRAP (Wellness, Recovery Action Plan) en Kwartiermaken
Sabine en Klazine ondersteunden Irene bij het lesgeven op 25 februari door hun eigen
verhaal te vertellen.
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BLOG
“Woorden schieten tekort”

Je hebt van die momenten in je leven waar
eigenlijk geen woorden voor zijn. Maar die
desondanks zeker het delen waard zijn. Zo’n dag
beleef ik vandaag…
Drie jaar geleden had ik dit gevoel ook… Ik
kreeg toen op mijn verjaardag, half februari
mijn vrijwilligerscontract bij HerstelTalent. Als
verrassing, als cadeau. Ik was ontroerd. Iemand
die ik nog maar kort kende en die vertrouwen
had in mij? Terwijl iedereen mij, als werknemer
had opgegeven? Ik was ook verbijsterd, weet ik
nog… en had een hoop vragen… Want wilde ik
eigenlijk wel wat met ervaringsdeskundigheid –
en wat moest ik dan in vredesnaam gaan doen?
Ik was namelijk 100% afgekeurd, en geloofde in
die bijbehorende boodschap: ‘Meer dan een
beetje vrijwilligerswerk zul je nooit gaan
doen…’ Ik maakte me erge zorgen weet ik nog.
En tegelijkertijd dacht ik: ‘Dat vrijwilligerswerk
begin ik dan nu maar mee…’ Zo gezegd zo
gedaan… Ik begon met koffie schenken en kreeg
een paar maanden later mijn eerste persoon om
te begeleiden.

slag ging om het tegendeel te bewijzen ben ik
die woorden nog altijd niet kwijt.
Dat ik nu, deze maand, toch weer een contract
teken, ontroert mij daarom diep. Ik kan het
eigenlijk niet geloven. Het voert mij terug naar
een duistere periode waarin ik alle hoop had
opgegeven. Dat geeft een gevoel van pijn en van
verdriet. Daarom ontroert het mij ook en maakt
het mij niet uitzinnig blij, wel intens dankbaar.
Die tijd van toen, die is niet meer. Er is zoveel
gebeurd, zoveel veranderd. Ik ben ook dankbaar
voor díe mensen die mij al die tijd gesteund
hebben, door het donker heen op weg naar dit
moment. En ook voor het vertrouwen van Irene
en het bestuur van Stichting HerstelTalent die
mij deze kans bieden.

Nu ben ik drie jaar verder. En heb ik een
soortgelijk gevoel. Deze maand teken ik mijn
contract, mijn betaalde contract. En ik kan niet
goed uitleggen wat dat met mij doet. Maar ik
doe een poging.
Diep in mij echoën nog altijd die schadelijke
woorden na: ‘Een beetje meer dan
vrijwilligerswerk zul je nooit doen…’. En al is
het maar twee keer tegen mij gezegd. Ik hoor
het nog altijd naklinken. Het sloeg destijds al
mijn hoop de bodem in om ooit nog normaal
mee te kunnen doen. Hoewel ik keihard aan de

Ja, ik ben ook blij dat ik aan de slag kan. Dat ik
gewoon weer mee kan doen. Dit contract heeft
voor mij daarom ook een grote symbolische
waarde. Ik kan niemand vertellen hoe
vernietigend het is om te horen te krijgen dat je
nooit meer iets kan. Ik kan ook niemand
vertellen hoe een groot geluk het is als anderen
tóch mogelijkheden in je zien en jij dat ook
steeds meer zelf gaat geloven.
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Toevallig heb ik het deze week bij een
bijeenkomst weer moeten horen. Dat psychische
zieke mensen nu eenmaal niet kunnen werken,
niet zelfstandig kunnen wonen en nooit zonder
hulp kunnen. Ik weet dat er mensen zijn voor
wie dat ook werkelijkheid is en ik denk met
respect aan hen en hun naasten. Maar de meeste
mensen kunnen herstellen en kunnen meedoen.
Die boodschap is mijn redding geweest en ik
geef graag door, in mijn nieuwe baan… en
daarbuiten.
Ik roep daarom ook iedereen op, om nooit, hoe
hopeloos het ook lijkt te zeggen dat iemand iets
niet zal kunnen, dat herstel onmogelijk is. Want
het beschadigt mensen diep, het houdt ze tegen
en het belemmert hen soms hun leven lang.
Daarnaast richt ik een figuurlijk standbeeld op.
Voor alle mensen die ooit zo’n schadelijke
boodschap kregen. Die de verdrietige gevolgen
nog altijd ervaren. Maar die vaak desondanks,
toch hun leven leven en heel hard strijden voor
hoop, hoop op herstel!
Projectleider Schouwen-Duiveland
Klazine Tuinier
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