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1 Inleiding 
 
Veel mensen krijgen in hun leven te maken met een ingrijpende levensgebeurtenis. Herstellen hiervan is vaak 
een lange en lastige weg. Zeker als je wilt herstellen van een psychische aandoening. Hierdoor ben je vaak 
allerlei maatschappelijke rollen, sociale contacten en 
zelfvertrouwen kwijtgeraakt. Ook heerst er vaak taboe op 
psychische problemen, mensen schamen zich en kunnen er 
moeilijk over praten met de omgeving.  
 
De Stichting Rivierenland Herstelt wil mensen ondersteunen bij 
hun herstel: activiteiten (weer) oppakken, je verhaal delen, en 
onderweg je zelfvertrouwen vergroten. En wat is er fijner 
omdat in je eigen directe omgeving te doen. Ons principe 
hierbij is: ‘voor-door-met’ mensen met eenzelfde ervaring, dus 
altijd op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid. En: ieder 
houdt zelf regie over zijn eigen herstelproces. Ons 
motto: Herstellen doe je zelf, maar ’t hoeft niet alleen.  
 
De Stichting Rivierenland Herstelt is op 17 januari 2018 
opgericht, maar is al sinds november 2016 actief. De Stichting 
richt zich op het vormen van herstelcommunities in 
Rivierenland (zie begrenzing in onderstaande figuur). Culemborg Herstelt is het eerste lopende initiatief, in 
november 2019 is Tiel Herstelt van start gegaan. De Stichting wilt zich verder als een inktvlek verspreiden door 
de gehele regio. Maar dit gaat niet vanzelf.  
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Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door: Marije van Leeuwen (voorzitter), Marjoke Muller (secretaris 
en penningmeester) en Joyce de Vries (algemeen bestuurslid). De Stichting is op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. 
 

 
Figuur 1  Het werkgebied van de Stichting Rivierenland 

 
2 Ons Recept: ‘Herstel in je eigen, vertrouwde omgeving’ 
 
De Stichting Rivierenland Herstelt is ‘op de groei’ georganiseerd, als elders in de regio (zie figuur 1) initiatieven 
ontstaan, kunnen deze makkelijk worden ondergebracht bij onze Stichting en kan van algemene faciliteiten 
gebruik worden gemaakt.  
 
In Tiel en Culemborg zijn we inmiddels actief. Ons belangrijkste ingrediënt in ons recept is ons ‘Kopje Koffie 
met Ervaring’. Hier ontmoeten ervaringsgenoten elkaar. Door het behandelen van bepaalde thema’s kunnen 
ervaringsgenoten werken aan hun herstel. Daarnaast zijn er in Culemborg activiteiten als wandelen en 
schilderen. En vanuit eigen behoefte en talenten ontstaan steeds nieuwe activiteiten en kunnen mensen 
werken aan hun ontwikkeling. Ook zijn we een ‘gids’ naar allerlei andere ondersteunende initiatieven. We 
hebben de mogelijkheid op termijn herstelgerichte cursussen te gaan geven en mensen op te leiden in 
ervaringsdeskundigheid (de e-Pool). Hiermee krijgen we het karakter van een ‘herstelacademie’.  
 
Voor professionals (sociaal domein en zorgverleners) organiseren we jaarlijks een ‘Kopje Soep met Ervaring’. 
Dit om partners mee te nemen in het herstel gericht werken. We vervullen ook graag een voorlichtende en 
adviserende rol voor zorgprofessionals bijvoorbeeld in de vorm van een gastles of workshop. Zorgverleners 
kunnen cliënten naar ons ‘verwijzen’ en andersom. 
 
Kwartiermaken is ook een belangrijke taak van onze Stichting. Kwartiermaken betekent letterlijk vrijplaatsen  
creëeren voor herstel, zowel fysiek (zoals na Culemborg in nu in meerdere wijken in Tiel gebeurt) als in de 
mindset van en in verbinding met de samenleving, sociaal domein en zorg. Wat Rivierenland Herstelt biedt, ligt 
in het verlengde van zowel RIBW als de wijkggz. En is ook doorverwijsplek van en naar sociaal wijkteam, POH’s 
en Welzijn. Onze Stichting is vertegenwoordigd in het Regio-overleg van mensen met 
clientervaring/ervaringsdeskundigheid samen met MIND, Mind Ypsilon, De Kentering, cliëntenraad RIBW, 
wijkGGZ en Pro Persona. Op regionaal niveau is er contact met Werkzaak. Met kwartiermaken proberen we 
bekendheid te geven aan onze initiatieven en een structurele plek in het sociaal domein te verkrijgen.  
 
 



 

 
 

3 
 

 

 
 www.rivierenland.herstelt.org 
 rivierenland@herstelt.org 

Herstellen doe je zelf,  
maar ’t hoeft niet alleen 
 

Stichting Rivierenland Herstelt  KvK: 70652872 Bank: NL07RABO0328516813 

 
 

Figuur 2   Ons Recept: ‘Herstel in je eigen, vertrouwde omgeving’ (wensen gestippeld omlijnd) 

 

3 Wensen voor de toekomst 
 
Een wens van onze Stichting is om mensen meer individuele ondersteuning te kunnen bieden bij hun herstel, 
in de vorm van een herstel-buddy. Denk aan iemand die een intensieve behandeling volgt en daarbij behoefte 
heeft aan een maatje als steun, om mee te delen en een soort nazorg. We merken dat dit een gat is in de 
huidige zorgketen en de behoefte hieraan groot is. Onze ervaring op dit moment is dat dit heel helend werkt en 
de slagingskans van een behandeling behoorlijk vergroot. Wel is dit intensief en emotioneel zwaar werk, 
waarvoor niet iedereen geschikt is en ook vinden we dat dit belangrijke werk betaald zou moeten worden.  
 
Zelfhulp- en herstelgroepen  
Tijdens de koffieontmoetingen zijn we bezig met herstel en ook met wat er nodig is om elkaar peer to peer te 
ondersteunen. Dat is al een vorm van zelfhulp/herstelgroep, maar kan ook een zelfstandiger vorm aannemen. 
Initiatieven hiervoor zijn welkom en kunnen een plek krijgen. Zo kunnen mensen zelf een herstel – of 
zelfhulpgroepje vormen, over een gedeeld thema of voor een bepaalde activiteit. Of een bestaand 
herstelprogramma van een vaste reeks bijeenkomsten kiezen. Binnen Culemborg is op initiatief van een van de 
deelnemers in 2019 een tweewekelijkse soep-kookactiviteit ontstaan, met het plan dit uit te breiden naar een 
activiteit voor eenzame mensen. Rivierenland Herstelt wil dit soort initiatieven graag faciliteren. 
 
Plek in de keten 
We willen graag samenwerken met alle organisaties in de leefomgeving en zorg- en welzijnsketen. We kunnen 
elkaar aanvullen en zo een volwaardige plek in nemen in de gehele keten. Het zou fijn zijn als daar ook 
structurele financiering tegenover kan staan. Hierover zijn we in overleg met de Gemeente Culemborg en Tiel.  
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4 Wat maakt onze herstelinitiatieven zo bijzonder?  
 
De herstelinitiatieven van de Stichting Rivierenland Herstelt zijn een waardevolle aanvulling op bestaande 
inloopinitiatieven en ondersteuning/zorg/hulp. Belangrijke uitgangspunten zijn:  
 
 Niet verbonden aan een zorginstelling, maar in de directe leefomgeving (de 

zogenaamde nuldelijnszorg). 
 Van, voor en door ervaringsgenoten, iedereen is gelijk. 
 Op basis van ervaringsdeskundigheid, geen hulpverleners aanwezig. 
 Open en laagdrempelig: (weer) ergens bij horen.  
 Geen indicatie/verwijzing nodig (drempelvrij).  
 Geen religieuze ondertoon of kleuring. Neutraal, geen oordeel, wat er is mag er zijn, 
 Niks moet, alles kan. 
 De mens staat centraal: (weer) gezien worden.  
 Hoop, herstel en mogelijkheden: (weer) perspectief zien. 
 Wederkerigheid en bottom-up: (weer) iets betekenen. 
 
 

5 Onze maatschappelijke impact, we maken het verschil 
 
De afgelopen jaren hebben we ervaren dat  het werk van de Stichting zeer waardevol is. Onze 
herstelinitiatieven zijn een waardevolle aanvulling op de gespecialiseerde zorg. Wij bieden mensen 
mogelijkheden tot herstel in hun directe woonomgeving. Dit sluit goed aan op de trend van: participatie en 
zelfredzaamheid, inclusie, ambulantisering en reorganisatie van de zorg. We voorkomen terugval, langdurige 
zorg en bieden mensen kansen tot terugkeer in de maatschappij. Onze herstelinitiatieven zijn voor veel van 
onze bezoekers waardevol. We hebben al aardig wat mensen zien groeien, sinds ze onze initiatieven bezoeken.  
 

 De Stichting Rivierenland Herstelt maakt het verschil door een leemte in te vullen binnen het bestaande 
aanbod van zorgorganisaties en is een aanvulling binnen het sociaal domein.  

 De Stichting Rivierenland Herstelt heeft grote impact op het persoonlijk herstel van onze bezoekers.  
 De Stichting Rivierenland Herstelt werkt kostenbesparend. Door onze activiteiten worden kosten voor zorg, 

welzijn en leefbaarheid (ontmoeting) bespaard.  
 

 
 
6 Wat is er nodig? 
Om herstelinitiatieven structureel levend en in ontwikkeling te houden, zijn een aantal voorwaarden nodig:  
 
 Goede ervaringsmensen met lokale binding, die dit willen opzetten in hun gemeente. 
 Structurele financiering en borging van faciliteiten en menskracht (betaald/vrijwillig). 

o Kwartiermaken en coördinatie/organisatie voor een stek en een plek in de keten (verbinden, 
samenwerken): 10 – 12,5 uur/week (FWG 55). 

Enkele quotes van onze bezoekers:  
 “Woensdag is de leukste dag van de week” 
 “Sinds ik bij Culemborg Herstelt kom, heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen” 
 “Ik kan niet meer elke woensdag komen, want ik ben dan aan ’t werk” 
 “Zoveel warmte heb ik nog nooit ervaren” 
 “Ik ben dus niet de enige” 
 “ De eerste keer was spannend, maar ik ben blij dat ik de stap heb gezet” 

Ontmoeting en 
herstel: 

vrije ruimte, kansen, 
mogelijkheden, 
(kleine) stapjes 

vooruit naar een 
leefbaarder leven. 
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o Competente ervaringswerkers in de gemeente en uit de ervaringspool: elk 4-6 uur per week (van 
vrijwillig tot FWG 40-45). Goede mensen zijn lastig te vinden. Dus blijvende 
competentieontwikkeling is nodig (e-Pool). Per initiatief zijn er minimaal 2 ervaringswerkers 
nodig.  

 Budget voor locatie, koffie, activiteiten en materialen 
 Faciliteiten en organisatie: Rivierenland Herstelt biedt website, huisstijl, ‘recept’ en ondersteuning 

(kweekvijver) 
 ‘Magneetkracht’, ‘inktvlek’ en tijd. 
 
Aandachtspunt voor onze Stichting is dat we alleen ZZP’ers in dienst kunnen nemen. Werken als ZZP’er is in 
deze functie vaak een risico dat niet veel mensen durven of kunnen nemen. Kortom de arbeidsmarkt is dun 
bezaaid. We zijn op zoek naar constructies met bijvoorbeeld andere organisaties om betaalde krachten voor 
onze initiatieven te kunnen laten werken.  
 
Van subsidie naar structurele financiering, een volwaardige plek in de keten 
Onze Stichting werkt nu voornamelijk met subsidies. Deze zijn eindig. Omdat we overtuigd van onze waarde en 
andere organisaties dat ook zien, vinden we dat structurele financiering vanuit gemeentelijk budgetten op zijn 
plek is. Hierover zijn we in gesprek met de Gemeente Tiel en Culemborg. Onze herstelinitiatieven zijn een 
verlengstuk van RIBW en Wijk GGZ. Een belangrijke aanvulling op bestaande initiatieven voor psychisch 
kwetsbare mensen is dat we in de leefomgeving van de mens functioneren, dat iedereen uit de wijk bij ons 
terecht kan zonder verwijzing of indicatie.  
 

7 Culemborg Herstelt in 2019  
 
Culemborg Herstelt is in 2019 flink gegroeid. In januari hebben we veel publiciteit gekregen en hebben de Dag 
van Herstel georganiseerd. Tijdens deze open dag hebben ca 60 mensen ons bezocht. Ook stonden we met een 
groot artikel in de Culemborgse Courant.  
 
We hebben in 2019 51 keer ons Kopje Koffie met Ervaring georganiseerd in het Z-Café. Het gemiddeld aantal 
bezoekers was 9, met een maximum van 17 (totaal ca 470 contacten). Naast het wekelijkse kopje koffie hebben 
we gepicknickt, een filmavond georganiseerd. Daarnaast is er ook veel aandacht geweest voor 
themabijeenkomsten rondom herstel en peer to peer support. Ook konden onze bezoekers deelnemen aan 
wandelactiviteiten, schilderen en de filosofische kring. Deze activiteiten worden samen met het Z-Café 
georganiseerd.   
 
Voor professionals uit de regio hebben we een Kopje Soep met Ervaring georganiseerd. Dit om onze Stichting in 
de regio te promoten en onze meerwaarde te laten zien. Deze bijeenkomst is bezocht door circa 30 
werknemers van gemeenten, regio Rivierenland en zorg- en welzijnsorganisaties (oa. RIBW, Pro Persona).  
 
In 2019 hebben wethouder Buwalda en de Burgemeester van Grootheest onze wekelijkse bijeenkomsten 
bezocht en zij hebben zelf kunnen ervaren wat onze waarde is.  

 
8 Tiel Herstelt in 2019 
 
In januari 2019 heeft Tiel Herstelt i.o. de Burgerinitiatief Award gewonnen. Ook heeft de Stichting Rivierenland 
Herstelt subsidie ontvangen van ZonMw om Tiel Herstelt op te starten (kwartiermaken) en voor de opzet van 
een regionale pool van ervaringsdeskundigen; de e-Pool (zie hoofdstuk 9).  
Op 18 november 2019 was het zover en is Tiel Herstelt van start gegaan. De eerste zes ‘Kopjes Koffie met 
ervaring’ waren we gemiddeld al met 10 mensen per keer! Begin januari is de Tielse wethouder Kreuk met 
ambtenaar op de koffie geweest en heeft de waarde van ons initiatief zo zelf kunnen ervaren. 
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De toegezegde vacature voor een betaalde coördinator voor Tiel Herstelt bleek niet haalbaar vanwege gebrek 
aan medewerking van UWV. Wel hebben we een groot netwerk opgebouwd binnen zorg en welzijn (waaronder 
met Wijkggz, RIBW, Welzijn en de gemeente). Via dit netwerk wordt het kwartiermaken voortgezet tot eind 
2020. Doe is een structurele stabiele basis voor Tiel Herstelt te creëren. Er is een nauwe samenwerking met 
Mozaïek en het project Buurt uit de War in Rauwenhof, met Wijk GGZ Tiel en me Matchpoint Mozaïek. Eén van 
de ervaringsdeskundigen van de Wijk GGZ komt ook bij Tiel Herstelt op de koffie en vormt zo een linking pin).  
 
Bij Tiel Herstelt hebben we snel openheid van ervaringsgenoten ervaren en veel focus op herstel gerelateerde 
thema’s. Naast ontmoeting vervullen we hier ook al het karakter van een ‘herstelacademie’.  
 
 

9 Regionale e-pool 
 
Onze initiatieven worden gedragen door mensen met ervaringsdeskundigheid. Goede ervaringsdeskundigen 
die dit willen en kunnen, zijn schaars. Dit maakt onze initiatieven kwetsbaar. Om onze initiatieven stabieler te 
maken, zijn we in 2019 een e-Pool gestart. Dit is een groep van ervaringsgenoten uit de regio die het talent en 
ambitie hebben om hun ervaring in te zetten als ervaringswerker. Door hen voldoende bagage en gereedschap 
meegeven om herstelactiviteiten te begeleiden. We gebruiken daarvoor het beroepscompetentieprofiel 
ervaringsdeskundigheid. De mensen uit deze pool kunnen ingezet worden bij Tiel Herstelt en Culemborg 
Herstelt. Op dit moment zetten we vooral in op het ontwikkelen van peer-to-peercompetenties voor àlle 
ervaringsgenoten, ook op deelvaardigheden (bijvoorbeeld een spel begeleiden). Van daaruit en daarnaast 
werken we verder aan basis-beroepscompetenties. Intussen hebben ook meerdere ervaringsdeskundigen 
in/met opleiding zich bij ons aangesloten.  
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Culemborg Herstelt  
Wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Oranje 
Fonds, Provincie Gelderland en Gemeente Culemborg 
Website:  www.culemborg.herstelt.org 
Email:  culemborg@herstelt.org 
Ook op Facebook 
 

Stichting Rivierenland Herstelt 
RSIN  8584.08.739 
Kvk  70652872 
Postadres:  Johanna Naberstraat 111, 

4105 EJ Culemborg 
Bankrekening:  NL07 RABO 0328 5168 13 
Website:  www.rivierenland.herstelt.org 
Email:  rivierenland@herstelt.org 
 

Tiel Herstelt  
Wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van 
Burgerinitiatief Award en ZonMw 
Website:  www.tiel.herstelt.org 
Email:  tiel@herstelt.org 
Ook op Facebook 
 


