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Inleiding
Er zijn momenteel veel lokale herstelinitiatieven, herstelacademies of zelfregiecentra. Met ieder zo hun eigen insteek en
opzet. Opvallend zijn de vele positieve herstelverhalen van de
betrokkenen bij verschillende herstelinitiatieven, de professionaliteit en vele mogelijkheden die er geboden worden. Om
deze beweging kracht bij te zetten is het leerzaam meer inzicht
te krijgen in deze verschillende initiatieven, de werkzame factoren en hun toegevoegde waarde en betekenis.
Het is ook van groot belang om deze veelbelovende initiatieven
goed te verbinden met het brede sociaal domein en wijkgerichte ggz. Hoe realiseren we sterke regionale netwerken waar
mensen met een psychische kwetsbaarheid datgene kunnen
vinden en creëren dat optimaal aansluit bij hun persoonlijke
proces van herstel?
In Engeland is al langere tijd ruime ervaring met herstelacademies opgedaan. Deze insteek richt zich meer nog dan Nederland op de samenwerking tussen zorg, sociaal domein en herstelinitiatieven vanuit de cliëntenbeweging. Het congres leert
u hier meer over.
Op het congres worden verschillende herstelinitiatieven gepresenteerd en gaan sprekers in op eerste kwalitatieve onderzoeksresultaten van het Trimbos-instituut. Ook is er aandacht
voor het ‘verdienmodel’, financiële mogelijkheden, samenwerking met ketenpartners/coöperatieverband, samenwerking
met zorgprofessionals, ervaringsdeskundigheid in de wijk,
creëren van een vrijplaats, mogelijkheden naar (on)betaald
werk, samenwerking vanuit ervaringsdeskundigheid.

Zowel plenair als in deelsessies gaan de sprekers in op een divers scala aan herstelinitiatieven, met als aandachtspunten:
W Wat zijn de uitgangspunten en kernactiviteiten van de herstelinitiatieven?
W Wat bindt de verschillende initiatieven? Op welke wijze
wordt dit vorm gegeven?
W Hoe komt de vrije ruimte tot uitdrukking?
W Waarom zijn de initiatieven bevorderend voor herstel en
participatie en wat zijn werkzame factoren?
W In welke mate zijn de initiatieven cliëntgestuurd?
W Welke rollen hebben verschillende betrokkenen: ervaringsdeskundigen, betaalde en onbetaalde medewerkers, bezoekers, eventuele zorg- of welzijnsprofessionals, andere
betrokkenen?
W In welke mate voelen de herstelinitiatieven zich onafhankelijk en hoe bewaken zij hun autonomie ten opzichte van
financiers en samenwerkingspartners?
W Wat is de rol van herstelinitiatieven voor toeleiding naar betaalde arbeid?
Doelgroep
W Medewerkers die betrokken zijn bij verschillende herstelinitiatieven zoals herstelacademies, zelfregiecentra en regionale cliëntenorganisaties.
W Medewerkers bij zorg- en welzijnsorganisaties die te maken
hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid
zoals wijkteams, welzijnsorganisaties, buurtcentra, RIBW,
GGz, maatschappelijke opvang, dagactiviteitencentra en
arbeidstoeleiding.
W Medewerkers bij andere maatschappelijke initiatieven zoals sociale coöperaties, sociale ondernemingen, activeringscentra en werkinitiatieven.

Herstelacademies en zelfregiecentra zijn initiatieven voor en door mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen en/of verslavingen die
op actieve wijze vorm willen geven aan hun eigen herstel. Deze centra bieden een vrijplaats voor peer support, zelfregie en autonomie. Deelnemers geven zelf vorm aan cursussen en activiteiten, alle gericht op participatie en persoonlijk herstel.

www.herstelacademies.nl
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Programma
09.00 Ontvangst en registratie
U ontvangt van ons een naambadge en congresmateriaal met schrijfgerei. De koffie staat voor u klaar!
09.45 Opening door de dagvoorzitter
Dr. Tom van Wel, psycholoog/onderzoeker Altrecht – vroege
psychose ABC.
10.00 Sterke netwerken van herstelinitiatieven in samenhang met zorg en welzijn
Marrig van der Werf, coördinator Herstel & Participatie,
Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland.
Cora Brink, projectleider Herstelacademies-Zelfregienetweken, LPGGz.

13.45 Diagnose bij de deur gelaten- het Londense model van
de RC’s (duopresentatie)
Tom Heywegen, ervaringswerker Traverse en SRH hersteldocent.
Simona Karbouniaris MSc, docent-onderzoeker, Hogeschool
Utrecht.
14.15 Debat onder leiding van de dagvoorzitter dr. Tom van
Wel
Debat met ervaringsdeskundigen en medewerkers vanuit zelfregiecentra en herstelacademies.
14.45 Theepauze
Koffie en thee met een lekkernij staan voor u klaar.

10.30 Ruimte voor peer support: van onderzoek naar praktijk
Christien Muusse, wetenschappelijk medewerker, Trimbosinstituut.
Ton Verspoor, oprichter & coördinator, Enik Recovery College.

15.15

11.00 Theepauze
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met
iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

16.30 Afsluitende borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van
een hapje en een drankje na te praten.

11.30 Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u de mogelijkheid om
uit 8 onderwerpen een eerste en een reserve keuze op te
geven.
12.45 Lunch
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u de mogelijkheid om
uit 8 onderwerpen een eerste en een reserve keuze op te
geven.

Meer informatie over de inhoud van de plenaire inleidingen en
deelsessies vindt u op: www.herstelacademies.nl
Accreditatie
Bij diverse beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd,
ga naar www.herstelacademies.nl voor meer informatie!

www.herstelacademies.nl
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Deelsessies
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Voor iedere ronde heeft u de mogelijkheid om uit 8 onderwerpen een
eerste en een reserve keuze op te geven.
1. Financiën van een herstelacademie
Roland van den Nieuwenhuijzen, ervaringswerker, Markieza.
Margreet Diks-van Heumen, directeur, Markieza.
2. Samenwerken vanuit ervaringsdeskundigheid
Denise Bosma, ervaringsdeskundige medewerker, Ixta Noa.
Tweede spreker, actief binnen Netwerk HET, wordt nader bekend
gemaakt.
3. Zonder co-creatie geen herstelacademie
Verbinding met burgers, maatschappij en samenwerkingspartners - zoals sociaal wijkteam, gemeente, beschermd
wonen, verslavingszorg, maatschappelijk werk en andere
belangrijke partners- is noodzakelijk.
Marjolein Windrich, senior medewerker herstel en ervaringsdeskundigheid, FAMEUS.
Martijn Borsboom, ervaringsdeskundige en vrijwilliger, FAMEUS.
Bart Robbers, ervaringsdeskundige en vrijwilliger, FAMEUS.
4. Van ervaringsdeskundigheid in de wijk tot zelfregieversterkende netwerken
(let op, deze deelsessie is alleen beschikbaar in de eerste
deelsessieronde)
Drs. Eleonoor de Boevère, coördinator, Stichting Door en Voor.

5. Ervaringsdeskundigen in de wijk
(let op, deze deelsessie is alleen beschikbaar in de tweede
deelsessieronde)
Huub Beijers en Hamid el Mansouri, werkzaam bij Steunpunt
GGZ Utrecht.
6. Van witte duiven en stigma’s, herstellen doe je samen
Margriet Paalvast, senior beleidsmedewerker, Landelijk Platform
GGz.
Tweede spreker wordt nader bekend gemaakt.
7. Zonder drempels of hokjes in je kracht komen
Mario Tapia, eigenaar en oprichter Eagle Shelter & Eagle Flight
Recovery College, ervaringsdeskundige, SRH coach.
Conny Ariëns, eigenaar en oprichter Eagle Shelter & Eagle Flight
Recovery College, casemanager, SRH coach-consulent.
8. Hoe kan je als sociaal ondernemer in de zorg, informele
zorg in de wijk bieden en daardoor preventief bezig zijn?
Patrick Deliën, sociaal architect, wijkcoöperatie RotterdamNoord.
Informatiemarkt
Op het Congres Herstelacademies wordt een informatiemarkt
ingericht waar verschillende organisaties en instellingen zich
presenteren. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Neem hiervoor contact op
met het congressecretariaat, tel. 020 - 320 33 64 of stuur een
e-mail naar: office@logacom.nl

www.herstelacademies.nl
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Voorwaarden
Organisatie
Het Congres Herstelacademies is een productie van Logacom en
Uitgeverij SWP. Het programma is inhoudelijk mede vormgegeven door LPGGz en Trimbos-instituut in samenwerking met
medewerkers van zelfregiecentra en herstelacademies. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom te Amsterdam.
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op donderdag 6 oktober 2016 in de
Julianazaal van congrescentrum (Hallencomplex) van de Jaarbeurs Utrecht, Croeselaan 6, 3521 CA Utrecht, www.jaarbeurs.nl.
Deelname
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- excl. btw en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich
inschrijven via het online aanmeldingsformulier op de website
www.herstelacademies.nl. Na ontvangst van uw aanmelding
krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom
van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 22 september 2016 bent u 25% van de
deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 22 en 29 september 2016 bent u 50%
van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 29 september 2016 bent u de volledige
deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de
organisatie is gemeld.
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Kortingsregelingen
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde
instelling/organisatie ontvangt de tweede persoon 5% korting
en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers
gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt toegevoegd.
Abonneekorting: Sozio en Participatie en Herstel abonnees ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave
van uw abonneenummer. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Uw abonneenummer kunt u vinden op de
adresdrager onder de seal van het tijdschrift.
Speciaal tarief: Voor cliënten en ervaringsdeskundigen die op
persoonlijke titel willen deelnemen en niet verbonden zijn aan
een organisatie, geldt een speciaal tarief van €175,- excl. BTW.
Om in aanmerking te komen voor dit tarief selecteert u de kortingsoptie ‘cliënt’ en geeft u een beknopte toelichting op uw situatie. Heeft u
vragen over mogelijkheden en toepassing van het cliëntentarief, neem
dan gerust contact op met het congressecretariaat.
Let op: kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting,
niet worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken
van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen
verwerkt.
Contact
Kirsten Knobbe (programmering)
E-mail: k.knobbe@logacom.nl
Charlotte Koelmans (organisatie)
E-mail: c.koelmans@logacom.nl
Logacom BV (congressecretariaat)
Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam
Tel.: 020 - 320 33 64
E-mail: office@logacom.nl Website: www.logacom.nl
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Aanmeldbon
Persoonsgegevens
Voor- en achternaam:							
Functie:
Instelling / Organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer(s):
				E-mailadres:
				

m/v

Factuuradres		
 Is gelijk aan bovenstaande gegevens.
 Anders, zie onderstaande gegevens.
Instelling / Organisatie:
Referentie en/of kostenplaats:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer(s):
				E-mailadres:
				
Deelsessie keuze
Voorkeur eerste ronde: 						Voorkeur tweede ronde:
Reservekeuze eerste ronde: 					
Reservekeuze tweede ronde:
 Neemt deel aan het Congres Herstelacademies op donderdag 6 oktober 2016 voor een deelnameprijs van € 295,- excl. BTW, en gaat
akkoord met de algemene voorwaarden van Logacom BV. De kosten zullen na ontvangst van de factuur binnen veertien dagen
voldaan worden.
 Maakt gebruik van een kortingsregeling (kortingen zijn, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar te combineren)
 Meerpersoonskorting (namen, functies en deelsessiekeuzes overige deelnemers apart bijsluiten)
 Studentenkorting (kopie studentenkaart bijvoegen)
 Cliënt (mijn toelichting):											
 Ik ben SoziO of Participatie en Herstel-abonnee, mijn abonneenummer is: 		
(Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te geven. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.)

Datum: 						

Handtekening:						

Deze aanmeldbon in een envelop (postzegel is niet nodig) sturen aan:
Logacom Congresbureau o.v.v. CH, Antwoordnummer 9090, 1000 VV Amsterdam
Faxen kan ook: 020 - 330 80 40

Aanmelden kan ook online: www.herstelacademies.nl/aanmelden
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