
Er valt niet nieuws te vertellen, 
maar er moet nog van alles 

gebeuren

Flores D’Arcais, 1994

Myriam Bergmans, 2019



Eerst een opwarmertje

• https://www.youtube.com/watch?v=xQ8vaFZ
2DQU

• De start in 1992…..toen alles nog medisch 
getint was 

• 2019 : ‘t Vooruitzicht en herstelgericht 
werken/recovery methode( cfr.M. Farkas,G. 
Shepherd, D. Petry)

https://www.youtube.com/watch?v=xQ8vaFZ2DQU


Herstel is een proces
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Fasen van herstelproces

Stabilisatie • Verkrijgen van controle en balans
• Worstelen met de kwetsbaarheid
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Fasen van herstelproces

Stabilisatie

Heroriëntatie

• Verkrijgen van controle en balans
• Worstelen met de kwetsbaarheid

• Verwerken, onderzoeken, keuzes maken en 
doelen stellen

• Leren leven met de kwetsbaarheid
• Zoeken naar talenten en mogelijkheden

• Verkrijgen van 
gewenste situaties

• Leven met (of voorbij) 
de kwetsbaarheid

Re-integratie



‘t Vooruitzicht‘t Vooruitzicht



Hoe?

• zelfdeterminatietheorie (cfr.Deci en Rya, 
2000) als basismodel tot motivatie nl. heel 
eenvoudig  ABC

• A - (Trougakos, Hideg, Cheng, & Beal, 2013).
• B - relaties
• C - talenten



Vervulling 
ABC

Motivatie
Minder 

gecontroleerde 
motivatie
nl. externe 

motivatie en 
introjectie

Meer autonome 
motivatie

Identificatie en 
vooral intrinsieke 

motivatie

Welzijn
Minder negatieve 

gevoelens 
Meer algemeen 

welzijn nl 
levenstevreden-

heid en 
bevlogenheid

Attitudes
Minder intentie om 

de organisatie te 
verlaten

Meer 
jobtevredenheid en 
betrokkenheid bij 

de organisatie

Gedrag
Minder 

afwezigheid en 
ongewenst 

gedrag
Meer prestatie 
creativiteit en 
pro-activiteit



concept ‘salutogenese en de ‘sense of 
coherence’ (cfr. Antonovsky,1997)

• Sense of comprehensibility (de werkelijkheid 
begrijpen, verstaan)

• Sense of manageability (zich kunnen handhaven)
• Sense of meaningfulness (zin en betekenis 

krijgen)



En dit via….
• Recovery relationships ( de aanwezigheid van 

steunfiguren)
• Recovery beliefs (geloof in mogelijkheden van 

cliënten)
• Recovery self-identity ( het verwerven van een 

nieuwe identiteit, burger in de samenleving)
• Recovery community (deel uitmaken van de 

gemeenschap)
• Recovery skills ( aanleren van specifieke 

vaardigheden)



Door samenspel beter scoren 
• Succeservaring leidt tot motivatie voor nieuwe 

initiatieven door de ‘kiezen’-‘verkrijgen’-
‘behouden’-methodiek

• eigen keuzes realiseren
• strategische ontplooiing van een 

netwerkverband : activeren samenwerking met 
verschillende plaatselijke actoren 

• Dan ontstaat toegevoegde waarde in de vorm van 
schaalvoordeel, synergie of nieuwe expertise die 
binnen bereik komt



Competentiebenadering
• de mogelijkheden in ieder mens aanwezig 

worden aangesproken: 
• de mens als sociaal wezen (vb. MA-NM)
• de mens met een engagement (vb.terug aan Mij)
• de zich ontwikkelende mens (vb. 

HerstelAcademie)
• de mens in de (culturele/sport) maatschappij   

(vb.theater /train de trainer)         
• de werkende mens (vb. B als stafmedewerker)



Gevolg?

• Creëren van nieuwe bronnen van 
ondersteuning : mensen sterker en minder 
afhankelijk van professionele hulpverlening

• dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid
• de identiteit patiënt wordt los gelaten
• WEL: nood aan ondersteunend coachen →

een stap terug te mogen zetten!                   
(Kwadraet :coachen van kwetsbare vrijwilligers)



Besluit:
• Formule =  ontmoeting, eigen keuze en overleg  staan 

centraal  
• Dit draagt bij aan empowerment
• Geeft mensen nieuwe betekenis en kansen om het 

leven zelf in handen te nemen 
• Zo herstel en volwaardig burgerschap bewerkstelligen
• ’t Vooruitzicht is een ankerpunt voor het hierbij zoeken 

naar eigen ritme
• Ervaringsdelen, normalisatie, participatie en 

emancipatie zijn sleutelbegrippen



Bedankt om te luisteren !


