
  Project  

SAMEN STERK 

Op weg naar herstel 

 

VOOR WIE : 

 voor alle (ex-)patiënten ,  (ex-)cliënten 

en ervaringsdeskundigen, los van de 

zorgsetting 

 

DOELSTELLINGEN :  

 stimuleren en exploreren van de 

werking met ervaringsdeskundigen, 

op hun tempo, mits coaching door 

hulpverleners 

 focus op krachten en kwaliteiten 

 zelfredzaamheid verhogen 

 verhogen levenskwaliteit  

 in kaart brengen van bestaande  

initiatieven en deze verder uit  

bouwen 

 poule ervaringsdeskundigen  

aanleggen  

 werkt destigmatiserend 

 sensibiliseren bevolking 
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Eventjes voorstellen 

WAT :         EEN INITIATIEF 

VOOR EN DOOR  

ERVARINGS- 

DESKUNDIGEN 

IN DE GGZ 

 

Het is een  empowerments-

beweging  met de focus op 

krachten en kwaliteiten 

 

We organiseren een Pop-up 

dag : (ex-) cliënten laten 

proeven van 

lotgenotencontact, mensen 

enthousiast maken om een rol 

op te nemen als 

ervaringsdeskundige, ideeën 

sprokkelen. 
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 stimuleren herstel- 

ondersteunende zorg 

 in onze netwerkregio de 

partners inspireren om in 

te zetten op het werken 

met ervaringsdeskundigen 

 aanspreekpunt bieden naar 

ervaringsdeskundigen 

inzake :  

      - opleidingen 

      - reglementering 

      - hoe kunnen ze ingezet   

      worden 

 duidelijk kader creëren met 

betrekking tot wat is nu 

juist een 

ervaringsdeskundige 

 deelname aan initiatieven 

van de partners binnen de 

netwerkregio 

 

Groep ervaringsdeskundigen 

regio Noord-West-Vlaanderen 



WAAR :  

Regio Noord-West-Vlaanderen 

 

REEDS BESTAANDE INITIATIEVEN :  

 poule getuigenissen :  

herstelverhaal brengen 

 levensverhaal :  

groep waar  men leert een  

levensverhaal opmaken 

 kernteam ervaringsdeskundigen 

 

 

EVENTS : 

 Patiëntenforum 22 april 2016 

 Pop-up dag 26 augustus 2016 

INTERESSE 

MAAR GRAAG NOG 

EEN WOORDJE UITLEG 

 

 

Contacteer 

Annemie Anckaert 

op het nummer 

0492 58 30 35 

of op  

ervaringsdeskundigen@netwerkggzregionw-vl.be 

 

MEER INFO OP : 

www.netwerkggzregionw-

vl.be  
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      Project   

SAMEN 

STERK Op weg naar herstel 

 

 

KERNTEAM 

ERVARINGSDESKUNDIGEN 

GROEP 

LEVENSVERHAAL 

 GETUIGENISSEN &  

MEDEWERKING AAN 

VORMING 

POULE ERVARINGS-

DESKUNDIGEN  

DIE  ZICH WILLEN 

INZETTEN ALS  

VRIJWILLIGER 

ORGANISATIE  VAN 

EVENTS ZOALS PA-

TIENTENFORUM EN 

POP-UP DAG 


