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Nogal karikaturaal en op z’n Dick’s vorm gegeven. 

1. ORGANISATIE ERVARINGSDESKUNDIGEN / HWP 
2. HOI – HERSTEL ONDERSTEUNENDE INTAKES 
3. EN MEER … 

Rol SPV  
hierin !? 

What’s  
New !? 



Ervaringsdeskundigheid … René Keet verbeeldt het zo mooi 

Kintsukuroi (keen-tsoo-koo-roy) is the 
Japanese art of repairing broken pottery with 
lacquer dusted or mixed with powdered gold 



Ik zeg het graag op mijn manier … Shit happens 

http://www.woenselzuid.nl/?q=node/4495


• Sr. Ervaringsdeskundige (28 uur) 
• Adviseur van de Raad van Bestuur (4 uur) 

 
• FACT – Medemblik 
• HWP “De Kop” en “Regio Alkmaar” 

 
• Afgestudeerd Informaticus Artificial Intelligence (UvA)  
• CC&C Creative Consultancy & Coaching (19 jr) 

 
• Getrouwd (30 jr) en 2 dochters (verpleegkundige) 
• Voetbal, Honkbal, Golf 
• Porsche 944 (‘86), HD Night Rod Special 
• En nog een gelukkige jeugd ook … 

Dick van der Vlugt (1960) … 
Ik ben (wij zijn) zo veel meer dan een wandelende diagnose! 

Oh ja, mijn kwetsbaarheid is er ook nog 



Waan - Zinnig 
Interessante vraag … kan de waan ook zinnig zijn ??? 

 
 

Mijn Psychose … werd ik toen ziek of was het een  
begin van beterschap en herstel ??? 

 
 
 
 
 
 
 

N.a.v. de vele verhalen die ik hoor van cliënten en collega’s denk ik 
“het zou heel ‘gek’ zijn als je onder die omstandigheden ‘normaal’ was gebleven” 

 
… 
 

M.a.w. Jouw visie heeft grote invloed op de wijze van behandelen! 



ruim 10 jaar geleden 
de eerste ervaringsdeskundigen 

pionieren !!!  
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t/m september 2017 
(bijna) ieder team één ervaringsdeskundige 

zeer wisselende resultaten 
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2018 / 2019 
3 herstelwerkplaatsen 

één visie 
goed geschoolde ervaringsdeskundigen 
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Aanbod 

1. Lotgenotencontactgroep 

2. Peercommunity 

3. Zingeving en spiritualiteit 

4. Samen heb je meer ervaring 

5. Lotgenotencontactgroep ASS 

6. Taal workshop, schrijven 

7. Taal workshop, lezen 

8. Informatiebijeenkomst herstelwerkplaats 

9. Aanwezigheid vrijwilligerscentrale 

10. Zelfhulpgroep Postnatale of Postpartum Depressie 

11. Zelfhulpgroep Verslavingszorg 

12. Voorlichting ervaringsdeskundigheid en het werken als 

ervaringsdeskundige 

13. Herstelverhalen 

14. Yoga 

15. WRAP 

16. Vriendschap in beweging 

17. Gedachten en gevoelens 

18. Zelfbeeld en Stigma 

19. Sociale vaardigheden 

20. Getting to know you 

21. Familietraining motiverende interventie 

22. Cursus ‘Omgaan met Emoties’ 

23. Mijn leven door de lens 



psychiater 

psycholoog 

PMT 

IPS 

verpleegkundige 

verbinding & optimale samen-werking 

politiek 

gemeente 

betrokkenen 

En meer … 

FOCUS 
Ervaringsdeskundigheid & HWP 



“Ons herstelverhaal …” 

Ooit wilde ik een 
stukje van jouw 
enthousiasme … 

Mijn analyse … 

Papa had een 
slechte dag … 

Ik (ben) was 
heel boos … 



HOI 
Herstel Ondersteunende Intakes 



HOI & SPV? 
Herstel Ondersteunende Intakes 

SPV vs. basispsycholoog … nagevraagd !?!? 

• Actief met regiebehandelaar meedenken over diagnose 

• Anders kijken … misschien juist wel mooi 

• Verslaglegging, belangrijk doel, administratieve last, wil je dat? 

• “Verkrijgbaarheid” SPV vs. basispsycholoog ?! 



FIN = BEGIN 
Neem dit mee in je (werkzame) leven 

ALS ER ÉÉN IEMAND “ZIEK” IS … 
 
 

WERD IK ZIEK OF BETER … 
 
 

STIGMA EN ZELFSTIGMA … 
 

VAN KLACHT … 
 

ER IS NIET ÉÉN OPLOSSING … 
 
 
 

ERVARINGSDESKUNDIGE … 

worden er meerdere mensen  geraakt en 
ook zij hebben “iets” nodig 
 
wat is jouw diepst liggende visie op de 
psychiatrie … en hoe werkt dat? 
 
we zijn op weg, een hobbelige weg 
 
naar kracht! 
 
we moeten dit samen oppakken: psychiater, 
verpleegkundige, psycholoog, gemeente, 
“Den Haag” en meer. 
 
het is een – heel mooi – professioneel vak  

Met een glimlach 



https://youtu.be/hEvc2Br0wdc 

Meer informatie: 
Herstel Ondersteunende Intake GGZ NHN 
 

https://youtu.be/hEvc2Br0wdc

