
 

 

KENNISNETWERK HET ZWARTE GAT 

Veerkrachtig, weerbaar en zelfsturend  

Gert de Haan en Jos Oude Bos  

KENNISNETWERK HET ZWARTE GAT 



VEERKRACHTIG, WEERBAAR EN ZELFSTUREND; OP WEG NAAR HERSTELONDERSTEUNENDE VERSLAVINGSZORG   
MEI 2011  Pagina 3 

VEERKRACHTIG, WEERBAAR EN ZELFSTUREND 

 

OP WEG NAAR HERSTELONDERSTEUNENDE VERSLAVINGSZORG 
 
 
 

2011- 2016 

 

 

Gert de Haan en Jos Oude Bos, 

Eindredactie: Martinus Stollenga  
 
 
 

KENNISNETWERK HET ZWARTE GAT 



VEERKRACHTIG, WEERBAAR EN ZELFSTUREND; OP WEG NAAR HERSTELONDERSTEUNENDE VERSLAVINGSZORG   
MEI 2011  Pagina 4 

VEERKRACHTIG, WEERBAAR EN ZELFSTUREND 
 

OP WEG NAAR HERSTELONDERSTEUNENDE VERSLAVINGSZORG 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Colofon: 

Dit is een publicatie van Kennisnetwerk Het Zwarte Gat in beperkte oplage  
 
Auteurs:    Jos Oude Bos en Gert de Haan  
Eindredactie:    Martinus Stollenga  
Foto’s en vormgeving:  Gert de Haan 
Bij overname van tekst of afbeeldingen gelieve de bron te vermelden 
 
www.zwartegat.info  
 
Dalfsen/Groningen  april/mei  2011 

GLAD IJS, EEN PARADIJS VOOR DE MAN DIE DANSEN 

KAN.  
 

 
 DE VROLIJKE WETENSCHAP  

FRIEDRICH NIETZSCHE, 1876 

 

http://www.zwartegat.info/


VEERKRACHTIG, WEERBAAR EN ZELFSTUREND; OP WEG NAAR HERSTELONDERSTEUNENDE VERSLAVINGSZORG   
MEI 2011  Pagina 5 

Inhoudsopgave 

 

1. Inleiding 7 
 

2. Visie: herstel en herstelondersteunende verslavingszorg  9  
 

3. Ontwikkelingsroute  10  

 

4. Herstel 10 

- Contouren van Herstel Ondersteunende Zorg  11 

- Talenten van mensen 11 

- Van behandelen naar herstelondersteunende  12 

zorgarrangementen  

-  Pijlers van  (maatschappelijk) herstel en herstelondersteunend 14 

 werken  in de Nederlandse verslavingszorg   

- Herstellen is een werkwoord, iets dat jezelf doet 13 

-  Condities  om te komen tot herstel 15 

-  wat levert herstel op ? 17 

-  Methodieken die het herstelproces ondersteunen 17 

 

5.  Herstel: ontwikkeling van (ervarings) en praktijken 20 

- Participatie: regie nemen of geregisseerd worden  21 

- Wisselwerking tussen herstel en empowerment  22 

6. Empowerment  22 

7. Zelfmanagement 23 

8. Inzet ervaringsdeskundigheid 24  
- generationele overdracht van verslaving 24 

9. Wat levert onze routebeschrijving op?  25 
 

10. Samenvatting en vooruitblik , conclusie 25 
-ontvouwen van het landschap 28 
- hoe kennis de route bepaalt die tot vitaliteit leidt  28 

11. epiloog   29 
 
 
 



VEERKRACHTIG, WEERBAAR EN ZELFSTUREND; OP WEG NAAR HERSTELONDERSTEUNENDE VERSLAVINGSZORG   
MEI 2011  Pagina 6 

BIJLAGEN 
  
1. Handvest van Maastricht  32 
 
2. Kerncompetenties herstel  34 
 
3. Definities van enkele kernbegrippen  38 
 
4. Informatie over Kennisnetwerk Het Zwarte Gat  40 
 



VEERKRACHTIG, WEERBAAR EN ZELFSTUREND; OP WEG NAAR HERSTELONDERSTEUNENDE VERSLAVINGSZORG   
MEI 2011  Pagina 7 

1. Inleiding 

 
We leven in een decennium waarin clientenparticiaptie en ervaringskennis veel beweging 
veroorzaakt heeft in de verslavingszorg. Een ontwikkeling die is ingezet door leden van 
cliëntenraden en het daaruit ontstane Kennisnetwerk het Zwarte Gat. Na het tot stand komen 
van het Handvest van Maastricht zijn Kennisnetwerk het Zwarte Gat, cliëntenraden en 
verslavingszorgorganisaties gestart met het ontwerpen van hun eigen aanpak richting herstel 
en herstelondersteunende zorg. We begeven ons daarmee op glad ijs. Maar met partners die 
willen dansen kunnen we er een feestje van maken. 
 
Parallel daaraan gebeurt er in de omgeving van de verslavingszorg ook het een en ander. Het 
werken aan herstelondersteunende zorg staat niet op zichzelf maar vindt plaats in een bredere 
context. Deze omgevingsinvloeden kunnen de vorm en inhoud van herstelondersteunend 
werken beïnvloeden. Maar ook zullen deze zeker hun weerslag hebben, met een met veel 
bredere werkingskracht, op de verschuiving in de balans tussen hulpverlener en cliënt. 
Bijvoorbeeld de bijna autonome ontwikkeling van Health 1.0, via het tussenstadium 2.0 het 
doorgroeien naar Health 3.0. De essentiële verschuiving van een relatief statische 
aanbodgerichte praktijk in de hele zorgsector, via het veel dynamischer en op basis van 
wederkerigheid werkende 2.0 concept naar het te verwachten daadwerkelijk vraaggestuurd 
stadium. Een concept waarin de vraaggestuurde zorg en herstelondersteunende zorg virtueel 
en in real life rondom de client wordt georganiseerd. De verslavingszorgsector zal hierin 
meebewegen. Hierin staat de wisselwerking tussen de drie kennisbronnen, ervaringskennis, 
professionele kennis en wetenschappelijke kennis ten dienste van het geïndividualiseerde 
ontwerpen van op maat gesneden herstelpaden.  
Politiek/bestuurlijk komt de nadruk steeds meer te liggen op maatschappelijke participatie, de 
WMO gedachte van meedoen en zelf individueel en groepsgewijs verantwoordelijkheid nemen 
en krijgen.  
Ook zien we de waarde in de zorg sterker opkomen dat ‘Kwaliteit van leven’ maatschappijbreed 
steeds meer een ‘norm’ wordt voor de uitkomsten van geleverde zorg. In plaats van de huidige, 
veel smallere opvatting over de uitkomst van zorg als genezing.  
Als gevolg hiervan zien we de ontwikkeling dat de verantwoordelijkheid voor gezondheid en van 
kwaliteit van leven een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van zorgaanbieders en 
patiënten/cliënten. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de snelle ontwikkeling van 
zelfmanagementconcepten. In deze soms bijna tegenstrijdige beweging past een robuuste 
opvatting over kennistoepassingen en herstelondersteunend werken in de verslavingszorg van 
uit cliëntenperspectief.  
 
 Alles in deze wereld is steeds in verandering: "Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier 
stappen, want het is steeds weer vers water dat u tegemoet stroomt." Zei Heraclitus al in de 
Griekse oudheid. Juist daarom willen we herstelondersteunende zorg nog eens beschrijven en 
afbakenen vanuit cliëntenperspectief. Als poging om de vaargeul in de rivier te markeren. Een 
aantal cruciale begrippen nader toe te lichten binnen de context van herstel. Hierdoor hopen 
we dat de (kennis)ontwikkeling van hersteldenken in een redelijk evenwicht met die van 
professionals zal kunnen verlopen. Geplaatst in de brede context van de bedding die er al ligt. 
Wat er al ontwikkeld is, maar ook om aan te geven wat er nog niet is. De vaargeul zal hier en 
daar binnen de bedding iets verlegd worden of op een organische manier ‘verlopen’.  
We zijn ons er echter zeer van bewust dat daar  meer voor nodig is dan deze paar regels tekst. 
Als we ervaringskennis willen inzetten, samen met de beide andere kennisbronnen, verandert 
de aard van de kennistoepassing. Meer pragmatisme met een sterk accent op willen en kunnen. 
De drie elementen: - informatie (o.a. uit deze tekst), - het kunnen en - de wil vormen samen de 
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basis voor de toepassing. In onze ogen is kennis het vermogen dat iemand in staat stelt om een 
bepaalde taak uit te voeren. Nieuwe kennis ontstaat alleen in interactie met anderen. 
Daarvoor is nieuwe informatie onmisbaar. Samen met onze kennispartners; lectoraten, 
kennisinstituten en ‘losse’ studentonderzoekers proberen we op een zorgvuldige manier 
onderdelen van de ontwikkeling te onderzoeken en te beschrijven. Als laatste willen we 
benadrukken dat door het erkennen van ervaringskennis als derde kennisbron de mogelijkheid 
voor duurzamere aanpakken groter wordt. Onze overtuiging is dat in het samenspel tussen de 
drie kennisbronnen de onderstroom van ervaringskennis cliënten in staat zal stellen nieuwe 
wegen te leren bewandelen. Deze verschuiving heeft niet alleen gevolgen voor cliënten maar 
ook voor het professioneel handelen. Iedere betrokkene met wie we ons verbinden en met wie 
we nieuwe duurzame praktijken willen inrichten zal in aanraking komen met het oplossingen 
zoeken in ongestructureerde vraagstukken. Oplossingen die dus voor komende generaties geen 
hypotheek op de toekomst willen leggen. Samen vraagstukken tackelen onder het besef van 
zowel de onderlinge afhankelijkheid als de evenwaardige inbreng. Antwoorden vinden op het 
herstelvraagstuk die daadwerkelijk beklijven. Want vanuit Kennisnetwerk het Zwarte Gat 
worden we ons steeds meer bewust van de vragen in de samenleving waar we deel van uit 
maken. Van die ene grote wereld die ons allemaal verbindt. Wij beseffen dat we (als individu en 
als collectief, hoe klein of groot ook) zelf verantwoordelijk zijn om onze toekomst in te richten 
en te waarborgen. Dit alles onder de veelzeggende titel: veerkrachtig, weerbaar en zelfsturend, 
op weg naar een herstelondersteunende verslavingszorg. 
 
In dit document willen we een mogelijke route schetsen. Een route vol gedachten en mogelijke 
belevenissen langs een pad dat u zelf moet afleggen. Het is geen blauwdruk maar geeft 
ingrediënten om te proeven van het onbekende, en het bekende met andere ogen te bekijken.  
Glad ijs of niet, het lijkt ons een feest om dit herstelpad samen dansend af te leggen. 
 
In de eerste hoofdstukken gaan we in op: onze visie op verslaving(zorg), wat we verstaan onder 
herstelondersteunende zorg het belang van empowerment en zelfmanagement. In de latere 
hoofdstukken hebben we het over onze kennisopvatting. De rol van ervaringsdeskundigheid, 
kennisdeling en kenniscreatie en wat hiervan de opbrengst kan zijn.  
We hopen en verwachten dat we door deze ‘bakens’ te beschrijven de richting van het pad 
waarlangs deze ontwikkeling plaats vindt de goede is.  
 We hebben in deze tekst ervoor gekozen om de persoonsvormen en zelfstandige 
naamwoorden in de mannelijke vorm te gebruiken vanwege de leesbaarheid. Dat laat onverlet 
dat de gehele inhoud ook voor vrouwen geldt  
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2. Visie: herstel en herstelondersteunende verslavingszorg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Kennisnetwerk het Zwarte Gat kiest voor een organisch aangroeiende aanpak. De keus voor 
deze zich in eigen tempo ontwikkelende aanpak heeft tot gevolg dat we de rationele, 
strategische aanpak loslaten. In plaats daarvan kiezen we voor een ontwikkelingsgerichte 
handelwijze die ons langs een niet bekend en niet vaststaand pad voert. Alleen door de 
“bakens’ aan te geven zal ieder voor zich de reis kunnen maken. Tijdens de reis ontvouwt het 
landschap zich vanzelf.  
 

 

  Visie Kennisnetwerk Het Zwarte Gat 

 
Een mens met verslavingsproblemen is meer dan zijn verslaving, zijn 
somatische, psychische (en/of psychiatrische), sociale, relationele, 
arbeidsgerelateerde en of justitiële problematiek. Een cliënt met 
verslavingsproblemen is zelfs meer dan een optelsom van dit alles. 
Kennisnetwerk het Zwarte Gat vindt dat een cliënt in de eerste en op de 
laatste plaats mens is! 
We streven ernaar dat in het herstelondersteunend werken de ‘hele’ mens 
tot uitdrukking komt. In een aanpak die gericht is op evenwaardigheid. Het 
besef dat elk mens uniek is en evenveel kansen krijgt.  
Een benadering die streeft naar empowerde cliënten. In praktijken waarin 
gehandeld wordt vanuit het denken van wat iemand nog wel kan en niet 
wat iemand niet meer zou kunnen. Welke kracht ze daarbij voor zichzelf 
en in hun omgeving aanboren. 
We gaan ervan uit dat clienten hun eigen realistische doelen ten aanzien 
van hun maatschappelijk herstel zelf leren stellen en daarmee ook kunnen 
bereiken. Dat cliënten zelfsturend worden in het bepalen van problemen 
én de betekenis die ze eraan geven. Hoe ze ermee omgaan en 
oplossingen zoeken en hoe ze hun leven weer opnieuw gestalte willen 
geven. Hoe ze zelf bepalen welke hulp ze daarbij nodig hebben. In 
handelingspraktijken waarin professionals zich mede verantwoordelijk 
voelen om een cultuur te vestigen die uitgaat van hoop, heel worden, 
empowerment en verbinding. Het op deze wijze inrichten van 
herstelpaden en ondersteunende herstelondersteunende  zorg, creëert 
duurzame oplossingen. 
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3. Ontwikkelingsroute  

 

De bakens waarlangs de ontwikkeling zich ontvouwt 
- Verslavingservaringskennis, de ‘stille’ bron van kennis, moet worden ontwikkeld tot een 

volwaardige kennisbron. Niet alleen door het doen van onderzoek, maar juist ook door gewoon 
te werken in de praktijk(o.a. in proeftuinen) en samen met professionals nieuwe kennis te 
ontwikkelen.  

- Experimenten in proeftuinen zullen worden opgezet, uitgetest en bij succes worden 
geïmplementeerd. Vervolgens zijn de uitkomsten voor derden beschikbaar. 

- Alle betrokken partijen moeten intensiever gebruik kunnen maken van 
verslavingservaringskennis:  

- Het eigen verhaal van de cliënt is hierbij een onmisbare factor als kompas voor de inrichting van 
het herstelpad. 

- Cliënten in de verslavingszorg moeten in de nabije toekomst hun eigen realistische doelen ten 
aanzien van hun maatschappelijk herstel kunnen bereiken.  

- Cliënten bepalen zelf welke betekenis ze aan hun problemen geven, hoe ze met hun problemen 
omgaan, hoe ze hun leven weer willen opbouwen en welke hulp ze daarbij nodig hebben. Het 
ontwikkelen van zelfmanagement instrumenten is een voorwaarde. 

- Zingevingvraagstukken zullen niet uit de weg worden gegaan maar juist actief aan de orde 
komen. Vanuit de opvatting dat er een sterke wisselwerking bestaat tussen ‘what makes you 
tick’ en hoe iemand de wereld ervaart. Hoe andere perspectieven, die uit de dialoog oprijzen, 
voor energie kunnen zorgen 

- Hulpverleners, ervaringswerkers, andere stakeholders en de cliënt zullen, op basis van 
evenwaardigheid, samenwerken om vorm te geven aan een individueel herstelplan.  

- De zorg zal zijn focus verleggen van de beperking van de cliënt (verslaving), naar zijn individuele 
mogelijkheden als mens. 
 

4. Herstel  

 
Centraal in het hersteldenken staat hoe mensen ondanks mogelijke beperkingen de regie mbt 
tot hun eigen leven weer leren oppakken. Hierdoor creëren ze de mogelijkheid op die manier 
hun maatschappelijke rollen te vervullen. Het verwezenlijken van eigen kracht gebeurt op basis 
van: het creëren van hoop, healing (heel worden), empowerment, verbinding (connection) en 
de dynamiek van zingeving. 
 
Dit herstelproces kan niet alleen op eigen kracht ingericht worden. Er dient ook aan een aantal 
externe voorwaarden gewerkt te worden.  
Onder externe voorwaarden vallen de omstandigheden, gebeurtenissen en praktijken die 
herstel bevorderen en verlichten. In onze ogen de omstandigheden die samen met 
professionals gerealiseerd moeten worden om in netwerkaanpakken de weg naar wonen, 
werken en zingeving te realiseren, de structuur kant.  
De interne condities zijn de ervaring(skennis)en het individuele veranderingsproces van een 
herstellend mens en de daaruit voortvloeiende (mentale)houding. Mede onder invloed van de 
ervaringsdeskundige en professionele support. Ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Maar 
ontspruiten vooral voort uit de in iedere persoon aanwezige veerkracht en de natuurlijke drang 
tot zelforganisatie die beide de drijfveren achter empowerment vormen. Zij kunnen in een 
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dynamisch proces leiden tot een verdere transformatie van zowel het zorgsysteem als de 
gedaanteverandering van betrokken individuen (vrij naar Jacobson & Greenley, 2001). 
 
Deze twee uitgangspunten, het vormgeven en uitbreiden van intern en externe voorwaarden, 
vormen het fundament van herstel en de hierna volgende aanpak. De belangrijkste accenten 
liggen op kracht en niet op zwakte, op weerbaarheid en niet op kwetsbaarheid, op de oplossing 
en niet op het probleem. Hoe zien die contouren vanuit cliëntenperspectief eruit? 
 

Contouren van Herstel Ondersteunende Zorg  
 

De eigen kracht en weerbaarheid van de cliënt vormende basis van zijn/haar herstel. Herstel is 
daarmee een persoonlijk proces, dat mensen met verslavingsproblemen kunnen aangaan, om 
weer meer controle over het bereiken van concrete doelen en zingeving in hun eigen leven te 
verwerven. Herstel is dus een individuele zaak en zelfsturend. 

Talenten van mensen (vrij naar Kok, 2004 ) 

 

Ieder mens wordt geboren met een drietal basale talenten die voor leren en 
ontwikkeling(verandering) van belang zijn. Dat zijn nieuwsgierigheid, overgave en bewustzijn. 
Leren gebeurt van nature. Net als veranderen, dat is de spiegel van leren. Daar zorgen deze drie 
aangeboren talenten voor. De verslavingszorg en aanpalende dienstverlening, o.a. door 
ervaringsdeskundigen, zouden dienstbaar moeten zijn aan het tot ontplooiing brengen van deze 
talenten.  
 
Nieuwsgierigheid brengt ons er toe om op verkenning te gaan, te experimenteren en daardoor 
ervaringen op te doen die min of meer ordelijk worden opgestapeld in ons geheugen. Bij die 
nieuwsgierigheid worden alle zintuigen ingezet: zien, horen, ruiken, tasten en proeven. Het 
verkennen en waarnemen van de omgeving is de basis voor interactie. In doelgerichte 
herstelpraktijken dienen hiervoor wel omgevingen te worden geconstrueerd die 
nieuwsgierigheid uitlokken.  
 

Overgave, is voor het herstel zeker zo belangrijk. Overgave is de crux van de spelende mens. 
Het gaat dan niet alleen om overgave in het spel (sport, toneel, muziek), maar ook om 
aandachtig waarnemen, geconcentreerde oplettendheid en het vermogen om je te verplaatsen 
in de ander. Overgave is de basis voor betrokkenheid. En betrokkenheid is een voorwaarde voor 
duurzaam veranderen 

 
(Zelf)bewustzijn is het derde basale talent waar mensen mee zijn uitgerust. Het is ook een 
typisch menselijk talent: het talent om zich bewust te zijn van zichzelf, van het eigen bestaan en 
handelen, en van de gevolgen daarvan. Het ligt aan de basis van de morele ontwikkeling, maar 
heeft ook betrekking op het ontwikkelen van het vermogen om eigen keuzes te maken in het 
opzoeken van herstelervaringen en het aangaan van relaties. Zelfbewustzijn is een meta- talent: 
het is een talent dat de ontwikkeling van beide andere talenten kan reguleren. Het kan sturing 
geven aan het herstellen en het spelen. Bewustzijn is daarmee niet alleen reflexief, maar ook 
proactief. Het staat in het hier en nu. Het stuurt de nieuwsgierigheid en zoekt de uitdaging.  
 
Deze drie basale talenten vormen het uitgangspunt van ons denkraam voor het ontwerpen en 
ontwikkelen van herstelarrangementen. Zo'n arrangement moet in een dynamische balans alle 
drie talenten aanspreken. Herstellen vindt de hele dag door plaats; in het dagelijks leven, maar 
ook in speciale daarvoor ingerichte herstelpraktijken. Het veranderen van clienten door de inzet 
van hun talenten is onderling verbonden, maar ook vervlochten en gestapeld. 
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                                                                    Bewustzijn 

 
 

                                       Overgave      Nieuwsgierigheid 

 

 

Van behandelen naar herstelondersteunende zorgarrangementen  
 
Herstelpraktijken lijken ons bij uitstek plaatsen waar de dynamische vorm van veranderen/leren 
kan plaatsvinden. Soms uitgetest in proeftuinen, of ook wel direct in de praktijk toegepast. De 
hoeveelheid nieuwe kennis neemt hierdoor in een fors tempo toe. Niet alleen de hoeveelheid 
kennis rond Herstel, maar ook het leervermogen van betrokkenen door de onderlinge dynamiek 
die ontstaat.  
De betekenis van ‘kennis’ verandert. Kennis vatten wij op als het vermogen dat mensen in staat 
stelt tot handelen. Leren en nieuwe kennis creëren wordt veel meer co – construeren. 
Samenwerken in verbinding met elkaar om nieuwe werkwijzen uit te proberen. In tegenstelling 
tot vroeger. Toen ging het veel meer om traditionele aanpakken. Vooral om kennis die door 
anderen (vooral door geleerden aan universiteiten) werd ontwikkeld, scherp was gedefinieerd 
en in boeken opgeslagen. Die kennis had de schijn van absolute, onwrikbare waarheid. Dat is nu 
verleden tijd. Over kennis denken wij nu in termen van: hoe functioneert het in de praktijk, hoe 
krijgt het daar gestalte. Hoe passen mentale modellen zich aan. Hoe geef je betekenis aan je 
handelen in allerlei contexten. 
Het wordt meer en meer een vraagstuk hoe kennis functioneert in netwerken van mensen en 
hoe deze kennis is ingebed in producten en diensten. 
De ‘stille’, zachte en informele kennis, die mensen opdoen door ervaring, maar die moeilijk in 
woorden is uit te drukken wordt meer gewaardeerd. Het staat bekent als tacit knowledge  
Denk aan hoe Ikea kennis opdoet in de wisselwerking tussen cliënten en ontwerpers.  , hoe in 
de zorg kennis over diabetes wordt gedeeld, of over HIV en kanker.  
 
Netter geformuleerd betekent dit: denk- en leerprocessen spelen zich niet puur af in het hoofd, 
maar verlopen in voortdurende interactie met de omgeving. De dialoog speelt daarin een 
belangrijke rol. Dit proces om samen de werkelijkheid betekenis geven (co-constructie) vormt 
een belangrijke hefboom voor het organiseren van herstelprocessen.  
Gevolg van co- constructie is dat de kennis die in het hoofd van mensen zit en tot uitdrukking 
komt in het handelen. Maar kennis beweegt ook tussen mensen (actualiseert snel, exclusief, 
onderscheidend).  
Een ander conclusie is dat kennisontwikkeling daardoor niet makkelijk te organiseren valt. Dat 
lukt vrijwel alleen door mensen te verleiden.  
Tenslotte; kennisontwikkeling is dus niet een kwestie van coördineren maar van samenwerken, 
en gaat nog een stap verder. Alleen door kennis te delen zal er nieuwe kennis gecreëerd 
worden. Vandaar onze nadruk op het belang van inzetten van ervaringskennis op diverse 
plaatsen. Zelfsturing, zelforganisatie en ondersteuning door zelfmanagementtools nemen daar 
een grote plaats in.  
 

 

Talenten 
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Hieronder vindt u een overzicht hoe de verschuiving van ‘klassiek’ werken naar 
herstelondersteunende zorgarrangementen eruit ziet. 
In de rechterkolom kunt u op de daarvoor aangewezen plaatsen voor zorgverlener ook 
ervaringsdeskundige lezen.  
 
 

 

VAN 'KLASSIEKE’ VERSLAVINGSZORG 
AANPAK 

NAAR ‘HERSTELONDERSTEUNENDE 
ZORGARRANGEMENTEN' 

Aanbodsturing; consumeren van door 
anderen gevonden kennis in een door 
anderen bedachte volgorde 
 

Vraagsturing en co- creatie; actief 
construeren van kennis, voortbouwend 
op aanwezige kennis en denkschema's 
door deskundigen en cliënten 

Groepsaanpak;  
Iedereen dezelfde gefaseerde aanpak  
 

Opbouw herstel in gevarieerde 
arrangementen en met een variëteit van 
sturingsmogelijkheden naar inhoud, vorm 
en tijdstip. Ict ondersteund  

 
Overdrachtsmodel. opgelegd veranderen in 
een één op één relatie met als uitgangspunt 
de bron van “objectieve’ (absoluut ware) 
kennis; 
 

 
Van binnen leren in een voortdurende 
communicatie over en weer in de eigen, 
gegeven, sociale en culturele context;  
subjectieve kennis; metacognitieve 
vaardigheden om het eigen herstelproces 
te reguleren  

 
Standaardisering 
Vanuit beheersmatige opvattingen, met 
sterke causale redeneringen(ieder gevolg 
heeft een rechtstreekse oorzaak)  

 
Maatwerk 
Vanuit denkbeelden die hun oorsprong 
hebben in verleiden, inspireren, en 
ondersteunen 
 

 
De zorgverlener is de expert, aangever en 
beoordelaar; de cliënt als een passieve 
luisteraar; weinig mogelijkheden voor 
daadwerkelijke wisselwerking in de 
communicatie . één waarheid staat centraal. 
 
Vanuit planning en control mechanismen 

 
De zorgverlener is coach en begeleider; 
de cliënt is actief en construeert zelf 
kennis; kleinschalige praktijken met veel 
interactie. (waarheid is wat werkt) 
 
 
Vanuit zelfregulatieprincipes  

 
Lineaire aanpak; opdeling in deelvaardigheden 
en hapklare brokken 
 

 
Circulaire opzet; duurzaam, flexibel, 
functioneel geïntegreerd en betekenisvol 

Summatief evalueren dient om de 
zorgverlener te informeren of de cliënt iets 
heeft veranderd(geleerd) kan daarmee zelfs 
tot ranking en selectie overgaan. 
 

Formatief beoordelen, continu bijsturend 
hoe proces verloopt, wat er geleerd is; de 
tussentijdse evaluaties dienen vooral om 
cliënt en zorgverlener te informeren over 
het herstelproces om op basis daarvan 
vervolgens het arrangement eventueel te 
verrijken. 

 
Op beheersing gerichte aanpak; waarbij 

 
Authentieke contexten; situatiegebonden 
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herstellen is losgemaakt van de context; leren 
van feiten en geïsoleerde vaardigheden; 
weinig aansluitend op al aanwezige kennis en 
vaardigheden 
 

herstellen; verwerven van competenties 
voortbouwend op al aanwezige en elders 
verworven competenties t.b.v. duurzaam 
herstel 

Beperkt aantal bronnen (de zorgverlener en 
richtlijnen, voorschriften etc) 
 
 

Een rijke variatie aan herstelbonnen en 
hulpmiddelen (onder andere ICT, ) 
 

Mogelijkheden tot transfer van kennis beperkt Wordt nagedacht hoe kennis kan worden 
verspreid, hoe toegankelijk te maken  

 
 
 

 

Pijlers van (maatschappelijk) herstel en herstelondersteunend werken in de 
Nederlandse verslavingszorg  
 

 
We geven hier geen sluitende definitie maar een aantal richtlijnen waarop maatschappelijk 
herstel gebaseerd kan worden. Met deze procesmatige invalshoek is de outcome aan de 
cliënten zelf, steeds bijsturend zullen ze hun eigen weg moeten creëren om te herstellen. De rol 
van professionals is in het beste geval faciliterend en coachend in dit proces. In Nederland zien 
we vier gangbare methodieken. 
 

 
- Herstel gaat uit van wat iemand nog wel kan en niet wat iemand niet meer zou kunnen. Het 

gaat uit van iemands vermogen i.p.v. ‘tekorten’.  
- Herstel is gericht op het leren omgaan met je beperking, waardoor je ruimte krijgt om je eigen 

kwaliteit van leven gestalte te geven. Herstel kan genezing van de ziekte in houden, maar 
evenzeer ook niet 

- Herstel maakt dat je de regie over eigen leven voert. Daarbij kunnen er natuurlijk wel degelijk 
beperkingen zijn, maar desondanks weet je de teugels over je eigen leven in handen te houden. 

- Geen verdere belemmering ondervindt om de regie over je eigen leven te voeren.  
- De herwaardering van waarden, gebaseerd op veerkracht en het ontplooien van weerbaarheid, 

het vormgeven aan participatie en inclusie, zorgt voor de noodzakelijke zelfsturing. 
- Herstel maakt het mogelijk dat je je geaccepteerd voelt door je omgeving en maatschappelijk 

deel kunt nemen aan activiteiten die voor jou belangrijk zijn om te doen.  
- Herstel vraagt van de hulpverlener een andere focus op behandeling, de hulpverlener gaat uit 

van zelfmanagement/ empowerment van zijn cliënten en ondersteunt deze daarbij in het 
proces.  
 

 

Herstellen is een werkwoord, iets dat jezelf doet 
 

 
Als er nieuwe zin en betekenis in iemands leven ontstaat na psychische en verslaving- 
problemen spreken we over herstel. Dat je weer je eigen leven in de hand krijgt, ook al heb je 
de symptomen van je ziekte niet volledig onder controle. Het gaat dus niet om volledige 
genezing, maar om het opnieuw ontwikkelen van vaardigheden, het weer oppakken van 
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betekenisvolle relaties, rollen en doelen in het leven. Het is geen rechtlijnig proces; het is heel 
persoonlijk en verloopt grillig en onvoorspelbaar volgens de lijnen van zelforganisatie.  
Het principe van zelforganisatie lijkt op het eerste oog een weerbarstige. In ieder geval door de 
ogen van een aantal cliënten, hulpverleners en beleidsmakers die gewend zijn aan 
gecontroleerde en hiërarchische manieren van werken.  
Herstel is gebaseerd op zelforganisatie. Vooral de moeiteloosheid, effectiviteit en passie 
waarmee zaken tot stand kunnen komen, maakt zelforganisatie tot een zeer aantrekkelijk 
perspectief. Een belangrijke les die we uit de zelforganisatie kunnen trekken is, dat mensen in 
staat zijn zich te organiseren zonder dat ze van bovenaf verteld wordt hoe ze dat moeten doen. 
Dat pleit voor het stimuleren van autonoom gedrag en een flexibele omgang met structuren. 
Het pleit er ook voor dat mensen een intrinsieke behoefte hebben aan leren en zich aan elkaar 
aan te passen. Het is dit gedrag dat aan de basis ligt van het ontstaan van orde, en voorwaarden 
creëert voor de ontwikkeling en groei van een systeem. We beseffen dat deze manier van 
denken een grote uitdaging kan zijn voor betrokken zorgvragers en zorgverleners, maar dat er 
in een gezamenlijk leerproces vorm in gevonden kan worden. 
  
 
Een van meest fundamentele principes van de herstelvisie is “ mensen op de eerste plaats”. Dat 
wil zeggen: mensen met psychische klachten zijn bovenal mensen, mensen zijn meer dan hun 
beperking of ziekte. Dit principe geeft aan dat mensen met een ernstige psychische en/of 
verslaving bovenal zelf de regie willen hebben over hun eigen leven. Ze worden weliswaar 
beïnvloed door hun relaties met anderen, maar geleid door hun eigen doelen, hun hoop, 
dromen, interesses, enzovoort en maken hun eigen keuzes. Ze realiseren het zelf door hard te 
werken! 
 
Belangrijkste is het besef dat herstellen iets is wat je moet dóen en niet teveel over moet 
praten. Strategieën ontwikkelen om eigen kracht te ontwikkelen. Zelfsturend keuzes maken. 
Voor ervaringsdeskundigen en professional om hierbij aansluiting te zoeken en waar nodig mee 
te helpen om, op verzoek, dit te faciliteren.  
In essentie zijn de antwoorden op vragen van Gerrits1 mantra het richtsnoer: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
‘Bezint eer ge begint’ een oude wijsheid die heden ten dage nog steeds opgaat. Een aantal 
aspecten verdienen bij start van herstel de aandacht om niet kopje onder te gaan in een 
moeras. Bij de start is een grondige zelfreflectie van groot belang, al of niet met anderen. De 
tien onderstaande aspecten geven hier richting aan.  
 
 
 
 

                                                
1
 Opgesteld door ervaringsdeskundige Gerrit Zwart naar aanleiding van zijn bezoek aan Herstelondersteunende zorg in Nieuw 

Zeeland. 
 

  
 - wat ben je kwijtgeraakt? 
 - wat wil je er van terug? 
 - wat wil je persé niet terug? 
 - wat kan ik voor je betekenen? 

 
GERRITS MANTRA  
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Condities om te komen tot herstel, (vrij naar Guus Schrijvers, 2011) 
 

In een zelfsturende rol is het nodig dat je op geregelde tijden terug kijkt op hoe het proces 

verloopt, waarlangs het pad voert en welke landschap zich aan je ontvouwt. Vooral bij de start 

is het belangrijk dat je nagaat onder welke condities je begint. 

Reflectie op het hierna volgende kan je helpen om je situatie helpen te bepalen. 

    
- Kennis van de aandoening  
- Tijdige kunnen signaleren dat het psychisch niet goed zit 
- Kennis en vaardigheden om met de aandoening om te gaan  
- Het vermogen om zelf bij crisissituaties handelend op te treden  
- Durf en zelfvertrouwen om het hersteltraject en de behandeling, aan te passen 
- De regie nemen om samen met de behandelaar te beslissen over de meest wenselijke 

therapie/traject  
- Kennis van het beschikbare zorg- en hulpaanbod. Zowel in het formele als in je (informele) 

sociale netwerk  
- Motivatie om een gezonde, desnoods aangepaste leefstijl in acht te nemen 
- Zelfvertrouwen dat je leven met een aandoening ertoe doet  
- Zorgdragen voor financiële middelen, huisvesting en sociaal netwerk om zelfmanagement te 

hanteren. 
 
Het is nog niet vanzelfsprekend dat het hersteldenken bij de huidige generatie hulpverleners en 
andere stakeholders tussen de oren zit, dat geldt ook voor cliënten. De ervaring leert dat het 
hersteldenken door leerprocessen vorm krijgt. Een belangrijk hulpmiddel bij de start van het 
leerproces is om te bepalen welke opvattingen hulpverleners hebben over participeren. De 
verderop beschreven, veel gebruikte begrippen, zoals o.a. ervaringsdeskundigheid, 
empowerment, laten zien hoe de invloed en kennis van cliënten in toenemende mate benut 
wordt. 

 

Wat levert herstel op?  
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Gloort er aan de einder een grote zak met geld? Of levert het werken aan herstel meer 

immateriële opbrengsten op? Gaat het om kwaliteit van leven? 

 

De opbrengst verwachten we in de sfeer van mogelijkheden om de verbetering van kwaliteit 

van leven zelf gestalte geven, maatschappelijk (weer) volop te participeren. Door hard te 

werken aan de aspecten die je machteloos hebben. Zelf keuzes te maken gevoed door bronnen 

die je bij je zelf en anderen hebt aangeboord. Een dergelijke ontwikkelingsgang kan bij 

voorbeeld als vrucht dragen:  

- Voorkomen recidive. Niet in de strafrechtelijke betekenis maar in zoals die opgesloten zit in de 

(morele) term terugval. Een term die nodig toe is aan vervanging in de herstel benadering  

- Voorkomen van trans- generationele overdracht  

- Rechtvaardige zorg  

- Draagt bij aan het zelfvertrouwen en weerbaarheid van mensen met een beperking en geeft, 
- Aanboren Levenskracht (vitaliteit)  
- Inzet,  
- Afstemming,  
- Identiteit,  
- Responsiviteit,  
- Weerklank, 
- en het vergroot de kansen op maatschappelijke participatie. 
 
 

Methodieken die het herstelproces kunnen ondersteunen.  
 
Kenmerkend voor deze modules is dat ze allemaal vanuit professioneel perspectief zijn 
beschreven. Ze bieden ieder voor zich goede uitgangspunten voor professionals om hun 
herstelondersteunend  handelen op te baseren; we beschrijven in het kort de vijf enigszins 
verschillende aanpakken. 
 

 Strengths model 
 
Centraal in deze benadering staan de eigen mogelijkheden van cliënten, evenals de 
hulpbronnen die de omgeving biedt om mensen met een ernstige psychiatrische stoornis en/of 
verslaving als burger in de samenleving te laten participeren. Het Strengths Model ontleent zijn 
inspiratie vooral aan de empowerment theorieën waarin de eigen krachten van cliënten en de 
mobilisatie van deze krachten centraal staan. In de loop van de ontwikkeling van het Strengths 
Model werd de empowerment benadering steeds meer verbonden met het herstelproces van 
cliënten met ernstige psychiatrische en verslavende aandoeningen. Het Strengths Model kan 
goed verbonden worden met het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en is er de 
afgelopen jaren steeds meer in geïntegreerd. Meer Informatie over de inhoud is te vinden op 
het internet.  

Oplossingsgerichte psychologie in actie 
 

Essentieel in de aanpak. O.a. beschreven in het boek – Simpel- van Louis Caufmann, is dat 
hulpverleners uitgaan van de kracht en niet van het probleem. De client stimuleren op zoek te 
gaan. Professionals op zoek gaan naar de eigen ‘krachtige’ kanten van de cliënt en die in de 
omgeving. Deze eigen kracht probeert te benutten en te bevorderen. ‘Simpel’ werken is niet 
gemakkelijk. Hulpverlening is een cocreatie van cliënt en hulpverlener, hierin zijn zorg en 
welzijn twee kanten van de zelfde medaille. De tijd dat de hulpverlening louter zorg behelsde is 
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voorbij. Hulpverlening is het scheppen van een context waarin de cliënt geholpen wordt om de 
moeder van alle doelstellingen in het leven te bereiken: Kortom geluk. 
 

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen  
Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander 
 

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) is een methodiek die ingezet wordt ter 
ondersteuning van maatschappelijke herstelprocessen van cliënten. SRH is bedoeld voor 
psychosociale rehabilitatie in al haar facetten. Om mensen op een humane wijze te bejegenen 
en hen een volwaardige plaats in de samenleving te geven. Tevens bedoeld als een manier om 
de zorg te vernieuwen. SRH biedt zorg-naar-wens aan individuele cliënten, bij het ondersteunen 
van familieleden en het sociale netwerk. 
 

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), Center for Psychiatric 
Rehabilitation van Boston University, vertaald door Jos Dröes  

 

De kern van de IRB is dat mensen met beperkingen via gesprekken en activiteiten worden 
ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen op de 
terreinen wonen, werk/dagbesteding/vrije tijd, leren, sociale en familiecontacten en financiën. 
De IRB heeft naast het doel cliënten te ondersteunen bij hun herstelprocessen een 
eindresultaat voor ogen dat tot tevredenheid bij cliënt en omgeving moet leiden. In de IRB 
staan de leefgebieden "Wonen", "Leren", "Werken", "Sociale contacten en recreatie" centraal. 

Community Reinforcement Approach (CRA),  
George Hunt en Nathan Azrin 

CRA is een behandeling met meerdere invalshoeken die de psychosociale en farmacologische 
benadering integreert en ook het Bio- Psycho- Sociale model vorm geeft. CRA is gebaseerd op 
de gedachte dat, alcohol en drugsmisbruik gedrag is dat onder invloed staat van operant leren. 
Operant leren is een manier van leren waarin beloningen bepaald gedrag uitlokken. Positieve 
bekrachtiging van gewenst gedrag kan dat gewenste gedrag uitlokken. Centraal binnen de CRA 
staan dus positieve bekrachtigers, zoals sociale steun, plezierige activiteiten en materiële en 
symbolische beloningen. Doel wat beoogt wordt is om te bereiken dat cliënten ervaren dat niet 
gebruiken ook aantrekkelijk en leefbaar kan zijn. Dit doet men door het aanreiken van 
alternatieven voor middelengebruik. Ook worden mensen die van betekenis zijn of kunnen zijn 
(denk aan familie of goede vrienden buiten de scene) betrokken bij het herstel/de behandel 
route. Uiteindelijk moet deze aanpak er toe leiden dat cliënten voldoende aanknopingspunten 
krijgen, om weer zelfstandig te kunnen navigeren in de maatschappij.  

 
Herstellen is per definitie een individueel proces van cliënten en kan niet afgedwongen worden. 
Professionals kunnen dit slechts faciliteren. De keuze voor een bepaalde methodiek is 
ondergeschikt aan het verleiden van cliënten om te herstellen. Professionals en 
ervaringsdeskundigen spelen hierin samen een rol. Het belangrijkste is het besef dat herstellen 
iets is wat je moet doen en niet teveel over praten. Strategieën ontwikkelen om eigen kracht te 
ontwikkelen. Zelfsturend keuzes maken. Voor ervaringsdeskundigen en professionals rust de 
taak op hun schouders om hierbij aansluiting te zoeken en waar nodig mee te helpen om, op 
verzoek, dit te faciliteren.  
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5. Herstel: ontwikkeling van (ervarings)kennis en praktijken 

 

Kennisdeling 
Door verslavingservaringskennis te verbinden en te participeren met onderzoeksinstituten en 
kenniscentra zoals, Zonmw (VWS), Resultaten Scoren, (GGZ Nederland) en hogescholen en 
welzijnsinstellingen, willen we de weg ontdekken om hersteltheorie te ontwikkelen.  
 

Innovatie door koppelen van kennis 
Het belangrijkste wat je met koppelen bereikt is, dat je in samenspraak kennis ontwikkelt en 
beschrijft. Die kunnen uitmonden in ontwikkelscenario’s en richtlijnen. De kennis die je vanuit 
cliëntenperspectief kunt inbrengen en delen met onderzoekers is van grote waarde. De 
verschillende invalshoeken garanderen dat herstelondersteunende zorgprocessen innovatie op 
gang brengen  
 

Herstel Ondersteunende Zorg en maatschappelijke participatie door robuuste 
cliënteninbreng  
 
De cliëntenbeweging in de verslavingszorg is een geprofessionaliseerde kennisbron, die vanuit 
cliëntenperspectief herstel ondersteunende zorg- innovatie in de verslavingszorgsector helpt 
onderbouwen door actief te participeren met eigen initiatieven in de vorm van consumer run 
projecten en in samenwerkingsprojecten van onderzoek en hoger- onderwijsinstellingen.  
 
In innovatieve projecten zal een spannende praktijk ontstaan. Een praktijk waarin de sector 
verslavingszorg, waarin cliënten i.s.m. de sector verslavingszorg de regie voeren over het 
creëren van baanbrekende oplossingen. Deze ontwikkeling kan volgens ons ook buiten de lijn 
plaatsvinden in onderstaande projectvormen; 
 

 
o Proeftuinen,  
o Cliëntgestuurde projecten,  
o Leren met en door professionals, studenten, cliënten en wetenschappelijke 

kennisinstituten  
 
 
De concretisering van deze verschuiving is moeilijk in een eenduidige techniek te vangen. Het 
kan geen van bovenaf opgelegde of afgedwongen, samenhang van mensen, activiteiten, sferen 
en mogelijkheden zijn. Het is in feite een organisch proces dat in verbinding met anderen 
gestalte moet krijgen. De verschuiving zal zich werkende weg ontvouwen, dynamisch verlopen. 
Tempoverschillen, verdichtingen en verdunningen zullen aan de orde van dag zijn. Belangrijke 
principes in de aanpak zijn het zoeken naar vitaliteit, voortdurende afstemming(responsiviteit) 
en authentieke inzet;  
Deze principes kunnen noch hiërarchisch, noch procesmatig tot resultaten worden gebracht, ze 
verdienen de ruimte. Reden hiervoor is dat het aantal interacties en onderlinge 
afhankelijkheden tussen mensen te groot is. Het vereist echter wel leiderschap dat ruimte 
schept. 
 

Participatie: regie nemen of geregisseerd worden  
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Ons doel is: Cliënten regisseren hun eigen herstelproces. Daarbuiten denken 
ervaringsdeskundigen en professionals mee om de kwaliteit van de herstelondersteunende zorg 
op een hoger plan te brengen. De context, herstelondersteunde zorg, het ontwikkelen van 
netwerken richting wonen en werken waadoor herstel gefaciliteerd wordt, is sterk bepalend.  
Bij het inrichten van die context speelt continu het vraagstuk van zelf het heft in handen 
nemen, of in samenwerking gestalte geven of uit handen geven.  
Die regievraag, net als bij toneel en film, speelt voortdurend een rol. Is het toneelstuk een solo 
manifestatie of een groepsprestatie, bepaalt de regisseur alles of laat de regie juist in het 
samenspel het stuk tot bloei komen.  
 
 
Het is nu nog zo dat de regie over participatie en herstel in sterk wisselende mate wordt 
toegestaan of opgepakt door professionals. Het gedrag varieert van ‘gedogen tot appreciëren in 
de besluitvorming.  
De groei naar daadwerkelijke inbreng en (gedeelde) besluitvorming typeren we in vijf 
niveaus(vrij naar Masterprotocol: Snoek, 2007).  
 

De oplopende participatiegraad  
 

-  NIVEAU 1  
Positieve instelling van professionals voor cliëntenparticipatie, van betrokkenheid is 
niet echt sprake 
 

- NIVEAU 2  
Informeren door cliënten: informatie wordt gezocht over het cliëntenperspectief, maar 
van consensusvorming en overleg tussen cliënt en hulpverlener binnen zorgpraktijk is 
geen sprake.  
 

- NIVEAU 3  
Advisering door cliënten: Er is binnen de zorgpraktijk sprake van overleg en inhoudelijk 
contact tussen cliënt en hulpverlener. 
 

- NIVEAU 4  
Partnerschap: gelijkwaardige samenwerking, de cliënten hebben een eigen rol binnen 
het herstelontwikkelingsproces, en zij kunnen de inhoud van de zorgverlening 
beïnvloeden. 
 

- NIVEAU 5  
Cliëntenperspectief stuurt in grote mate de beslissingen over de thema’s en doelen 
aan. De regie voor de aanpak in zorgpraktijken ligt primair in handen van cliënten en 
hun vertegenwoordigers. In het samenspel rijst een nieuwe praktijk op.  

 
Als we reflecteren op het Handvest van Maastricht wordt het duidelijk dat dit convenant is 
ingestoken op niveau 4 en 5. Het moge ook duidelijk zijn dat we, in de volle breedte hier nog 
enkele ‘leer’slagen in te maken hebben. Partnerschap en het wenkend perspectief in een 
vraaggestuurde omgeving waar cliënten de regie voeren t.a.v. hun eigen trajecten zijn 
mechanismen waarop herstelondersteunend werken draait. 
 
 

Wisselwerking tussen herstel en empowerment  
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Herstel staat niet op zich zelf. Empowerment is er onlosmakelijk mee verbonden. Wil herstel 

succesvol verlopen dan moeten cliënten zich daarvoor in staat achten. Helaas zijn moderne 

zorgpraktijken de laatste vijftig jaar verworden tot instituties die gehoorzaamheid als van 

zelfsprekend opvatten. Weinig reflectie in samenspraak met cliënten organiseerden, de 

voorgestelde behandeling als vanzelfsprekend hanteerden. Het gedrag van de zorgconsument 

werd daarmee passief en afhankelijk. Deze eigenschappen zijn in herstelprocessen not done. De 

wending naar empowerment is hier een logische reactie op.  

 

6. Empowerment  

Empowerment betekent letterlijk ’in staat stellen’. Het woord blijft meestal onvertaald, het 
heeft alles te maken met kracht en macht. 
Empowerment is te voelen en te ervaren: waar ligt mijn kracht, wat zijn mijn dromen, wat doe 
ik graag met hart en ziel, wat zijn mijn kwaliteiten en competenties en welke stappen ga ik 
ondernemen. 
 
De kern van empowerment is het versterken van de capaciteiten om meer zeggenschap te 
verkrijgen over de eigen situatie en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.  
Eigen kracht ontwikkelen gaat zowel over het geven en ondersteunen door de 
gezondheidsbevorderaar, als over het verkrijgen van meer controle door de doelgroep over de 
eigen situatie. Of over factoren die invloed hebben op de eigen gezondheid.  
 
Empowerment heeft zo een dubbele betekenis en leunt sterk op wederkerigheid. Aan de ene 
kant zelf sterker worden, kracht en macht verwerven en de eigen invloed op zelfmanagement 
vergroten. Aan de andere kant de ander macht en kracht geven of ondersteunen bij het 
verkrijgen van macht. Voor ieder individu of voor iedere groep waarmee of waarvoor een 
gezondheidsbevorderend programma wordt ontwikkeld kunnen de beschikbare capaciteiten 
verschillen en kan ook de invulling van empowerment verschillen.  
 
Empowerment en zelfmanagement liggen in elkaars verlengde. Ook de overlap tussen 
zelfmanagement en het herstel- denken vanuit cliëntenperspectief is groot. In onze ogen 
wisselt het perspectief van degene die zelf zijn herstel gestalte geeft naar het gezichtspunt van 
de professional als we het over zelfmanagement hebben. Dus een term die door professionals 
makkelijk in de mond wordt genomen, maar wel veel van cliënten vraagt.  
 

7. Zelfmanagement 

Zelfmanagement is een verzameling van kennis, gedrag, activiteiten en hulpmiddelen waarmee 
mensen met een chronische aandoening beter de regie behouden op hun leven. Hierbij op 
maat gesteund door professionals, waarbij ze mede richting geven aan hoe zorg en behandeling 
worden ingezet ten behoeve van iemands herstel. Samengevat leidt zelfmanagement- op de 
juiste manier toegepast- tot een betere kwaliteit van leven, betere zorg en kostenreductie. Het 
is de hoogste tijd om gezamenlijk de sector verslavingszorg op dit terrein nieuw leven in te 
blazen. Ambitieuze medewerkers in de zorg moeten weer kunnen doen waar ze goed in zijn en 
wat ze leuk vinden. Het zorgondernemerschap biedt aantrekkelijke mogelijkheden. 
 
 
Essentieel bij het werken met zelfmanagement is onze overtuiging dat: 
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Kracht, eigen regie, geloof in eigen kunnen, perspectief op wat wel kan i.p.v. wat niet kan 
centraal staan. Waarbij we van de professional vragen: Authentieke inzet, intuïtie, geïnspireerd 
leiderschap, transparantie en als belangrijkste: de wil om er iets van te maken. In feite 
faciliteert dit empowerment. 
Wij vinden deze opgave geen sinecure want, procedures en protocollen lijken heden ten dage 
belangrijker dan het bieden van persoonlijke aandacht. Eigen initiatief staat bijna gelijk aan een 
uiting van ongewenst gedrag.  
 
We staan aan de vooravond om dit te realiseren. Aan de horizon doemt het hierboven 
geschetste beeld op, maar we constateren dat het machtsbalans nog niet evenwichtig is. Een 
belangrijk middel om dit evenwicht te bereiken is ‘samen beslissen’  
Zelfmanagement gaat om shared decision making, dat is gedeelde besluitvorming tussen cliënt 
en zorgverlener. Dat betekent dat de individuele klinische expertise en het beste externe 
(wetenschappelijk) bewijs dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is, wordt 
geïntegreerd met de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de cliënt. (Higgs, 2004) De 
cliënt speelt bij de besluitvorming een belangrijke evenwaardige rol, zo mogelijk gevoed en 
ondersteund door ingebrachte ervaringskennis van ervaringsdeskundigen.  
 
Belangrijke zaken bij zelfmanagement zijn dus in ieder geval; samen beslissen, vertrouwen in 
eigen kunnen, zelf vorm te geven aan veranderingen en verbonden zijn met de omgeving. 
Mensen weten zelf wel wat goed of niet goed voor ze is om gestalte te geven aan hun kwaliteit 
van leven. Deze spruit voort uit een lange traditie van ervaringskennis in de verslavingszorg. 
Denk aan de AA, therapeutische gemeenschappen, cliëntenraden. Het verwijst tevens naar 
ieders vermogen om de gevolgen en veranderingen in leefstijl vorm te geven die eigen zijn aan 
het leven met een chronische aandoening. Al dan niet abstinent.  
 
De kunst is om met familie, ervaringsdeskundigen en professionals het dynamisch proces van 
zelforganisatie vorm te geven. Ongeacht wat de zorgaanbieder doet of zegt, de cliënt is ‘in 
control’ over de beslissingen.  
 

8. Inzet ervaringsdeskundigheid  

Wat verstaan we onder ervaringsdeskundigheid? 
Ervaringsdeskundigheid is het vanuit de ervaring en de verwerking daarvan kunnen hanteren 
van verslavingsproblematiek en het kunnen aanwenden van deze deskundigheid ten behoeve 
van derden. 
 
De inbreng van ervaringsdeskundigheid wordt een belangrijk instrument voor het realiseren van 
vraagsturing of vraaggerichtheid vanuit cliëntenperspectief. 
Waartoe dient het: toepasbaar bij de ondersteuning lotgenoten, kennis over werking en 
kwaliteit van het zorgsysteem, kennis m.b.t. maatschappelijke systemen. 
 
Het bijzondere aan de soort kennis:  

- Aard van de kennis, ondersteuning voor herstelondersteunde zorg 
- Kennis is vermogen dat mensen in staat stelt om te handelen,  
- Buiten mensen bestaat hij niet, dan is het informatie, ‘stille kennis(Tacit knowledge) i.p.v. door 

scholing en opleiding verkregen kennis, veelal gehaald uit boeken en andere schriftelijke 
bronnen(propositional knowledge),  

- Aan den lijve ondervonden, analoog aan hoe professionals hun kennis hebben ontleend,  
- Kennis dat leidt tot competenties; kennis opbouwen en in gedrag in bepaalde context 

overbrengen, 
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- Balans in Herstel Ondersteunende Zorg en maatschappelijke re-integratietrajecten.  
- Sociale vermogens rolmodel in assertiviteit, maatschappelijke rollen,  
- Wegbereider en coach competenties nodig want, herstellen doe je zelf!  

 
Door de al langer bestaand recovery werkwijze in Angelsaksisch landen is daar veel meer 
ervaring opgedaan met ervaringsdeskundigen en hun mogelijke rollen, o.a. in relatie tot 
professionele hulpverlening. Maar ook in rollen op de rand en buiten de formele zorg. Nieuwe 
rollen die de kloof tussen meestal kortdurende therapie aanpakken in instituten overbruggen 
naar duurzaam herstel in de natuurlijke omgeving.  
Functies als herstelcoach, herstelmanager, herstelgids, persoonlijk herstelbegeleider zijn daar 
ontstaan. De bijbehorend competenties zijn in de Angelsaksische wereld beschreven, op hun 
waarde getoetst en verder doorontwikkeld in allerlei praktijken en cursusaanpakken. 
We hebben 16 competenties voor de inzet van ervaringsdeskundigen uit New Zealand. (zie 
bijlage) vertaald. Ze zijn bedoeld als inspiratie voor de Nederlandse situatie. Om functies te 
ontwikkelen binnen aanpakken die herstel bevorderen en uitbouwen. Functies, die bestaan uit 
een set van competenties, die binnen bepaalde contexten bepalend zullen kunnen zijn voor het 
welslagen van de omslag. In, buiten of op de rand van de formele, herstelondersteunde zorg.  
 

Generationele overdracht van verslaving en duurzaamheid  
 
Hoe kun je voorkomen dat verslaving overslaat naar de kinderen? Dat er een hypotheek gelegd 
wordt op de toekomst. Hoe er een evenwicht ontstaat tussen persoonlijke belangen en het niet 
aantasten van allerlei economische, sociale en biologische leefwerelden? Onze overtuiging is 
dat herstel hiervoor de balans aanbrengt die uitgaat van zelf vormgeven, inpassing van mensen 
in hun omgeving en in voortdurende wisselwerking met die omgeving.  
Als herstel goed geïntegreerd is bij cliënten en zingeving een belangrijke rol vervult hun leven, 
kan dit een bijdrage leveren aan het voorkomen van generationele overdracht van verslaving. 
We verwachten dat het effect zal zijn dat risicofactoren worden omgebogen naar bevorderende 
factoren. Door o.a. bewust zijn van eigen (jeugd)ervaringen, steun uit omgeving. En bij de 
kinderen dat er door meer zelfwaardering en toegenomen weerbaarheid en veerkracht niet de 
negatieve spiraal in werking treedt en doorgegeven wordt naar de volgende generatie. 
 
 

9. Wat levert onze routebeschrijving op?  

 

Van Harm Reduction naar: Zelfmanagement en duurzaamheid in Herstel 
Ondersteunende Zorg. 
 
Wat maakt dat mensen met verslavingsproblematiek zolang in de zorg blijven hangen? Ligt het 
aan de manier van behandelen of juist aan omliggende factoren?  
We moeten leren van het verleden en kijken naar het heden. Dan komen we tot 
overeenstemming dat cliënten de regie moeten leren nemen en de hulpverlener dit proces 
dient te ondersteunen. 
We zullen in de toekomst onderzoek naar de effecten van herstel moeten uitvoeren. De 
duurzame effecten onder woorden brengen. In een continu leerproces steeds weer in de rivier 
stappen om het verse water aan een experiment te onderwerpen. In buitenlands onderzoek 
worden aanwijzingen gevonden dat inzet van ervaringskennis, en, op herstelgericht werken 
positieve invloed heeft op middelenmisbruik, stabiliseren van psychiatrische symptomen, 
zelfwaardering, zelf beeld en zelf werkzaamheid, en op de kwaliteit van leven. Uit verhalen uit 
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eigen gelederen van lopende experimenten in proeftuinen horen we in toenemende mate 
dezelfde geluiden. 

 

Hoe maken we de omslag? 
Door een paradigmashift in de zorghulpverlening. Door samen te werken en kennis te delen 
met elkaar om te komen tot een kwalitatieve verslavingszorg waar herstel ondersteunende zorg 
het uitgangspunt is. Waar empowerment en zelfmanagement van onze cliënten volledig is 
geïntegreerd in het zorgproces. Dus van Harm Reduction naar: Zelfmanagement en 
duurzaamheid in Herstel Ondersteunende Zorg.  
 
 
 

10. Samenvatting en vooruitblik/ conclusie en aanbevelingen 

Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om de visie en missie op herstel de komende jaren 
vorm te geven. Dit is geen gemakkelijke opgave, maar vergt inzet en toewijding van zowel de 
cliënten als van de hulpverleners die het in praktijk moeten uitvoeren. 
Het vraagt om een houding verandering van hulpverleners en cliënten. Hulpverleners zullen 
hun rol ten opzichte van hun cliënten moeten bijstellen. Om niet alleen van uit diagnostisch 
oogmerk te handelen, zullen ze daarnaast een coachende rol moeten innemen. Een coach die 
evenwaardig aan zijn cliënt is en die zich richt op maatschappelijke mogelijkheden en niet op 
beperkingen die verlammend kunnen werken. Een coach die uitgaat van de eigen kracht van de 
cliënten en die bij de cliënt zijn weerbaarheid stimuleert. 
Voor cliënten geldt dat ze de regie moeten pakken en vormgeven, en zelfmanagement moeten 
leren organiseren om zodoende de regie over hun eigen leven terug te krijgen. Ze moeten in 
staat zijn vraaggestuurd te handelen om hun eigen herstel te bevorderen.  
 
Als we het meedoen (WMO gedachtegoed) van kwetsbare groepen willen stimuleren moeten 
we het herstel- denken meer ontwikkelen. Kennis met elkaar delen. Gebruik maken van 
positieve omgevingsfactoren van cliënten. Instellingen zullen ervaringskennis meer moeten 
benutten als derde kennisbron. Professionals en ervaringsdeskundigen zullen moeten leren 
samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis. Ervaringsdeskundigen kunnen het 
herstelproces mede ondersteunen door hun kennis m.b.t. maatschappelijk- herstel. Zij zijn als 
geen ander instaat dit over te brengen op cliënten. Professionals en ervaringsdeskundigen 
zullen hun kennis overbrengen aan hogescholen. Hierdoor ontstaat kennisoverdracht die de 
huidige leerwegen zal gaan beïnvloeden. Het uitbreiden van een andere manier van werken 
begint, als hij pioniersfase voorbij is, bij het opleiden.  
 

Vooruitblik  
 

Tussen nu 2011 en 2016 zullen tientallen nieuwe herstelondersteunende 
praktijken/proeftuinen zijn ingericht. Professionals, ervaringsdeskundigen en studenten zullen 
hierin samenwerken om zich het herstel- denken eigen te maken en over te brengen op hun 
cliënten. Onze verwachtingen zijn hierbij hooggespannen. Het leren nemen van eigen 
verantwoordelijkheid (empoweren) en het organiseren van zelfmanagement zal een omslag zijn 
t.a.v. hun huidige afhankelijkheid van de zorg en het zorgaanbod. Cliënten geven in de nabije 
toekomst hun eigen herstel vorm in concrete realistische doelen. Waar nodig stellen ze dit bij 
als blijkt dat een doel op dat moment te hoog gegrepen is. Ze communiceren dit met hun coach 
en kijken samen naar de oplossing.  
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Als kennisnetwerk blijft het Zwarte Gat zich sterk maken voor het ontwikkelen en delen van 
kennis op het gebied van (maatschappelijk)-herstel. Verder zal Kennisnetwerk het Zwarte Gat 
leerwegen blijven ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen die hun kennis willen inzetten in de 
verslavingszorg. 
 
We willen met dit document een handreiking doen m.b.t. enkele kaderbegrippen over herstel, 
kennisdeling, empowerment, zelfmanagement en ervaringsdeskundigheid. Hiermee willen we 
weerklank vinden in de cliëntbeweging, maar net zo goed in de formele zorgsector. Weerklank 
zorgt voor zinvolle respons. In onderlinge afstemming willen we starten met proeftuinen waarin 
we de herstelaanpak kunnen beproeven.  
Verder hebben we er vijf methodieken uitgelicht die kunnen bijdragen in het herstelproces. 
Naast deze methodieken zijn er nog enkele gangbare modules die herstel kunnen helpen 
ondersteunen. Denk hierbij aan de Liberman module en de motiverende gespreksvoering. Al 
met al genoeg ingrediënten om herstel- denken tot een succes te laten worden. Het biedt meer 
mogelijkheden voor cliënten om de kwaliteit van leven zelf gestalte geven en, maatschappelijk 
(weer) volop te participeren. 
 

Conclusie  
 
We realiseren ons dat we met het nieuw te introduceren herstel- denken een paradigmashift 
op gang hebben gebracht. Maar er moet nog veel gebeuren voor die omslag werkelijkheid is 
geworden. Daarom vragen wij jullie dit ingeslagen (herstel)pad te vervolgen en erin te 
volharden. Belangrijk fundament daarvoor is het gebruik leren maken van ervaringskennis van 
cliënten en de inzet van ervaringsdeskundigen om bij cliënten het proces van zelforganisatie te 
stimuleren. Maar vooral te versnellen. We zijn er van overtuigd dat we samen met de 
professionals in de sector duurzame werkwijzen kunnen ontwikkelen. 
Gezien vanuit het beleid van de overheid en organisaties als GGZ Nederland (visiedocument, 
van Herstel naar gelijkwaardig burgerschap, GGZ Nederland, 2008) en Kennisnetwerk het 
Zwarte Gat (Handvest van Maastricht, 2008) is een weg terug voor ons niet denkbaar.  
 

Aanbevelingen 
 
Naast het hanteren van rehabiliterende, herstel en ondersteuning aanpak zal naar onze mening 
het behandelplan een herstelplan moeten worden. Hierin kan een behandelplan een onderdeel 
op vormen. Herstelondersteunend werken zal de uitdaging voor iedere hulpverlener moeten 
zijn. Menselijkheid is hem daarbij niet vreemd, net als het reflecteren en mogelijk loslaten van 
ingeslepen routines. Er ontstaat vanzelf een nieuwe ordening.  
 
Aangaande cliënten wordt gewerkt vanuit een dienstbare opstelling, waarbij een juiste attitude 
en een evenwaardige relatie tot de cliënt vanzelfsprekend zijn. Vanuit het herstelproces wordt 
uitgegaan van mogelijkheden die perspectief bieden op maatschappelijk participatie. Hierbij ligt 
de regie bij de cliënt waarin het eigen verhaal een centrale rol speelt. Het eigen verhaal geeft 
betekenis aan het eigen leven: wat inhoudt dat leven meer inhoudt dan een verslaving. Niet 
alleen in het verleden maar zorgt ook voor een brug naar het heden. Het maken van het eigen 
verhaal werkt ook als stip op de horizon in de toekomst. Het eigen verhaal bevat de ijkpunten, 
voor het bereiken van de realistisch haalbare doelen op basis van de eigen kracht van de cliënt.  
 
Om richting/ overzicht te geven aan het geheel beschrijven we het aan d hand van in de 
volgende clusters.  
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Ontvouwen van het landschap/ doorontwikkeling visie en aanpak 
 
In een aantal hoofdstukken hebben we een situatie geschetst, waarin we vanuit een drassige 
sompige en moerasachtige ondergrond waarop we ons nu bewegen een landschap creëren 
waarin onze cliënten droge voeten kunnen behouden.  
In de visie ontvouwen we onze kijk op het vormgeven van herstel vanuit cliëntenperspectief. 
Deze visie heeft een sterke relatie met de gedachte dat herstelondersteunende zorg duurzame 
oplossingen nastreeft en kan leiden tot het voorkomen van generationele overdracht van 
verslaving. In het laatste hoofdstuk geven we aan dat hiervoor weliswaar een cultuuromslag 
nodig is, maar dat dit mogelijk is door kennisdeling en een respectvolle bejegening tussen cliënt 
en zorgaanbieder die op basis van zelfmanagement en zelfsturing richting wil geven aan het 
herstelproces. De gedachten over kennisdeling en innoveren hebben we inde tussengelegen 
hoofdstukken uiteengezet 
 

Hoe kennis de route bepaalt die tot vitaliteit leidt 
 

Hoe meer kennis we vergaren om herstel ondersteunende zorg met elkaar vorm te geven, des 
te mooier ons landschap kan bloeien en groeien. Want levende vitale organismen ontwikkelen 
zich autonoom en vertonen een natuurlijke tendens tot ordening, variatie en schoonheid. 
De hoofdstukken drie en vijf gaan respectievelijk over de ontwikkelingroute die we voor ogen 
hebben en het verder ontwikkelen van ervaringskennis tot ervaringsdeskundigheid. Hoofdstuk 
acht gaat over de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de verslavingszorg. Ondanks dat 
herstel ondersteunende zorg los staat van de inzet van ervaringsdeskundigen, vinden wij hun 
inzet een belangrijk instrument m.b.t. het realiseren van vraagsturing en vraaggerichtheid.  
Waartoe dient het? Toepasbaar bij het ondersteunen van lotgenoten, kennis over werking en 
kwaliteit van het zorgsysteem, kennis m.b.t. maatschappelijke (steun) systemen. Het koppelen 
van professionele en van toepassing zijnde wetenschappelijke kennis zal de route spannend en 
inspirerend maken. Daaruit voortvloeiende dilemma’s leren hanteren. De voorwaarden leren 
ontdekken waarop ieder zijn eigen pad kan inrichten en afgaan door te sturen op vitaliteit.  
 

De moerasboot als hulpmiddel  
 

Om door het moeras te komen zetten we de moerasboot als hulpmiddel in. Als een bijzonder 
netwerk dat vitaliteit inzet en afstemming bundelt zijn we in het hoofdstuk over Herstel op 
enkele methodische hulpmiddelen ingegaan. Ze kunnen bijdragen aan de begrippen 
empowerment en zelfmanagement. De moerasboot helpt ons een weg te banen door het natte 
terrein, langs soms ogenschijnlijk onbegaanbare paden. De bereidheid van individuen om 
hieraan mee te doen hangt af van hun vertrouwen in de netwerkopzet. Hieraan zal ook de boot 
zijn identiteit ontlenen. Het pad kronkelt alle kanten op om ons uiteindelijk op het droge 
landschap af te sturen. De verkenning van de route is een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het vermogen tot afstemming en de authentieke inzet zorgt voor 
responsiviteit. Dat omvat de waarneming wat in bepaalde situaties nodig is als de afstemming 
op het groter geheel. Ook omvat het, het vermogen om eigen antwoorden te geven 
onafhankelijk van de verwachting van anderen. De gezamenlijke inzet komt tot meerwaarde als 
er sprake is van afstemming. Hierin kunnen patronen ontstaan die zichzelf reproduceren. 

 

Epiloog  
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Is het uitgangspunt van het moeras, zoals we bij de start van Kennisnetwerk Het Zwarte Gat 
opschreven nog steeds van kracht? Dat het gestalte geven en leveren van gezondheidszorg in 
de kern van de zaak bij de vraag van patiënten begint? . Cliënten die met hun klachten en 
beperkingen een beroep doen op allerlei voorzieningen. Is er ondertussen al vooruitgang 
geboekt wat betreft onze constatering dat cliënten de zorg en maatschappelijk hersteltrajecten 
als een doolhof beleven? We durven het niet met zekerheid te zeggen. Maar we bespeuren wel 
dat door het Handvest van Maastricht e overal nieuwe energie is losgekomen. 

We blijven ervan overtuigd dat de patiënten als klant en gebruiker van zorg het aanbod zouden 
moeten aansturen. De huidige praktijk wijst echter nog steeds uit dat het aanbod bepalend is 
voor de zorgverlening. We hoeven niet in een netjes aangeharkt polderlandschap aan te 
komen, maar een wat steviger ondergrond om te reizen zou de reis wel vergemakkelijken. Uit 
de eerste monitoringronde over herstel, zoals afgesproken in het Handvest van Maastricht, 
komt het beeld naar voren dat die stevige bodem bij sommige organisaties al aanwezig is. 
Andere wachten nog even af of zijn nog druk bezig om zich te oriënteren. Een normaal 
verschijnsel bij veranderingen. 

Maar het gevaar om weggezogen te worden in het moeras is nog steeds aanwezig. Kennis van 
de kaart en oriëntatie op de tocht zijn in hoge mate bepalend voor het kunnen reizen. De 
huidige praktijk, dat cliënten in hoge mate afhankelijk zijn van de kennis en de informatie die 
men beschikbaar wil stellen, verandert echter snel. Cliënten trekken zichzelf als het ware aan de 
haren uit het moeras. Internet, sociale media en natuurlijke kennisontwikkelingsprocessen en 
ook de proeftuinen leveren daar een grote bijdrage aan. Bovendien onttrekt zich waarschijnlijk 
veel aan onze ogen. We hebben ook niet over al zicht op. Wat we wel zien is dat er allerlei 
bijzondere bootjes, bruggetjes en andere hulpmiddelen in de geest van zelfmanagement 
worden geconstrueerd om droge voeten te houden.  
 
 
Dansen op glad ijs. Ook voor dit verhaal geldt dat we misschien cynici voeden met allerlei 
munitie om hun wereldbeeld te bevestigen. Dat we optimisten nog harder laten lopen. Maar 
onverkort blijven we hopen dat het ons met deze tekst weer gelukt is dat de zwaarmoedige 
lezer een lach opbrengt, de goedlachse zijn lach verbreedt, de simpele niet wordt gekwetst, de 
schrandere onze vindingrijkheid bewondert, de ernstige geen aanstoot neemt, en de 
voorzichtige ons zijn lof niet onthoudt.  
Kortom dat hij inspiratie oplevert voor de komende tijd. We zijn erg benieuwd naar jullie 
reacties in daad en woord. Laten we ons op het gladde ijs begeven en er iets moois van maken. 
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Bijlage 1 
 
 

HANDVEST MAASTRICHT RAAMOVEREENKOMST 

 

De cliëntenraden en bestuurders van de in de bijlage genoemde voorzieningen komen overeen 
dat met ingang van 1 januari 2010 op het terrein van: 
 
Maatschappelijk herstel en Kwaliteit van leven: 
Van begin tot eind de herstelaanpak als uitgangspunt hanteren gericht op maatschappelijk 
herstel en kwaliteit van leven.  
 
Herstel is een individueel proces, dat mensen met verslavingsproblemen aangaan, om weer 
meer controle te krijgen over het bereiken van realistische concrete doelen en zingeving in hun 
eigen leven. De behandeling is een onderdeel van het herstelproces bij cliënten die dit niet op 
eigen kracht kunnen realiseren.  
 
Bij maatschappelijk herstel is tevens inzet nodig van andere instellingen op alle in aanmerking 
komende leefgebieden, zoals wonen, werk en welzijn. De verslavingszorg biedt niet alle zorg, 
begeleiding of ondersteuning zelf. De besturen van de verslavingszorginstellingen nemen in 
samenspraak met hun eigen cliëntenraden het initiatief om de noodzakelijke inzet van 
genoemde instellingen in de gemeente te regelen.  
 
Ervaringskennis: ·Ervaringskennis is de erkende, derde kennisbron, naast wetenschappelijke en 
professionele kennis. De ervaringskennis van (ex)cliënten moet meer benut worden binnen de 
behandeling als onderdeel van herstel, die empowerment onder cliënten moet stimuleren. 
Echter, ervaringskennis alleen kwalificeert iemand niet voor een beroep of functie, deze 
kwalificaties zijn afhankelijk van een opleiding. 
 
Proeftuin: 
In de proeftuin worden praktijken ontwikkeld waarin activiteiten en projecten ten dienste van 
herstel worden beproefd.  
 
Om het bovenstaande tot een succes te maken wordt het reguliere overleg tussen 
cliëntenraden en bestuurders gebruikt. Daarnaast werken de instellingen samen in het netwerk 
van directeuren Verslavingszorg en de cliëntenraden binnen het Kennisnetwerk Het Zwarte Gat.  
Het netwerk van directeuren Verslavingszorg en het Kennisnetwerk Het Zwarte Gat zullen nader 
gaan samenwerken. De samenwerking bestaat uit: 
 
 

- Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid al datgene zal doen dat nodig is voor het realiseren 
van een nader af te spreken resultaat uitgedrukt in meetbare, kwantitatieve en de benodigde 
kwalitatieve doelen. Ieder koppel van bestuurder en cliëntenraad zal in zelf opgelegd overleg 
verder invulling geven aan dit Handvest.  
 

- De maximale looptijd voor het behalen van het resultaat is twee jaar en eindigt op1 januari 
2012. Over uiterlijk 2 jaar zal het resultaat van de gezamenlijke inspanning bekend worden 
gemaakt en gedeeld met alle deelnemende raden en bestuurders van deze raamovereenkomst. 
 

- Er een gezamenlijke inspanningsverplichting is om eendrachtig financiers aan te trekken. 
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- Vóór 1 april 2010 rapporteren de bestuurders van de instellingen en de cliëntenraden over de 

door hen overeengekomen plannen en initiatieven, voorzien van concrete doelen en termijnen. 
Op basis daarvan vindt halfjaarlijkse evaluatie en monitoring plaats. Kennisnetwerk Het Zwarte 
Gat en haar kennispartners zullen periodiek hier een stimulerende en ondersteunende rol in 
vervullen. 
 

- Er onderzoek wordt opgezet in het kader van deze raamovereenkomst. Kennisnetwerk Het 
Zwarte Gat en haar kennispartners zullen hierbij een ondersteunende rol hebben.  
 

- De resultaten en innovatieve kennis zullen in een nader te bepalen vorm met de sector en de 
stakeholders gedeeld worden. Om zo de overgang naar herstelgericht werken binnen de kaders 
van het Kennisnetwerk het Zwarte Gat en GGZ Nederland duurzaam te realiseren.  
 
 
Aldus opgemaakt en getekend op ..….. 
  
Namens  
 
Netwerk directeuren verslavingszorg Kennisnetwerk het Zwarte Gat  
 
Per afzonderlijke instelling is een overeenkomst gesloten door de Raad van Bestuur en de 
Cliëntenraad. Deze zijn:  
 

VNN Groningen Leger des Heils/de Wending  

Arkin/Jellinek Amsterdam Lievegoedzorggroep Zeist 

Bouman GGZ Rotterdam Novadic-Kentron Vught 

Brijder/ Parnassia Den Haag Tactus Deventer 

De Hoop Dordrecht Vincent van Gogh/NML Venray 

Emergis Goes RvB Mondriaan Heerlen 

GGZ Centraal/v.h. Meerkanten Ermelo Iriszorg Arnhem 

Maliebaan Utrecht  
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BIJLAGE 2. 
 

BESCHRIJVING VAN KERNCOMPETENTIES, VAN TOEPASSING 

VOOR DE ERVARINGSDESKUNDIGE IN HERSTELGERICHT 

WERKEN  

Ervaringsdeskundigen zijn in staat om een bijdrage te leveren aan het herstel van cliënten in de 
verslavingszorg. Ze kunnen in talrijke settingen ingezet worden in de directe zorgverlening bijv. 
(F)ACT teams, op de rand van de zorg en buiten de zorg. Ze leveren niet alleen als rolmodel een 
bijdrage. In een systeem van het geven en ontvangen van hulp die gebaseerd zijn op de 
sleutelbegrippen respect, gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijds overeenkomst van 
wat daadwerkelijk zinvolle hulp is. Niet alleen als toonbeeld van hoop en veerkracht. Maar ook 
als voorbeeld hoe hun deskundigheid te verwoorden is in diverse competenties. Een scala aan 
mogelijkheden om voor ervaringsdeskundigen aparte functies te gaan ontwerpen opent zich. En 
het maakt ook het ontwerpen van leerwegen makkelijker.  
We hebben een set van 16 ervaringsdeskundige competenties vertaald uit de Angelsaksische 
wereld. Deze 16 competenties hebben hun waarde bewezen in de Amerikaanse context, ze zijn 
beproefd in een herstelondersteunende omgeving. Ze kunnen als inspiratie dienen voor het 
ontwikklen van divers herstel ondersteunden functies in de Nederlandse situatie. 
Door bundeling van competenties is het redelijk eenvoudig de contouren van nieuwe functies 
te ontwerpen. Voorwaarde hiervoor is dat de context waarin ze toegepast worden ook duidelijk 
moet zijn om volwaardige functie- en rolomschrijvingen te ontwerpen. Dat houdt tevens in dat 
organisaties duidelijk voor ogen moeten hebben hoe en op welke wijze ze herstel gestalte 
willen gaan geven. 
 
 

W. L White. Core Competencies, Adapted for the Recovery Support Specialist 
 
1. Outreach worker: Identifies and engages hard-to-reach individuals; offers living proof of 
transformative power of recovery and makes recovery attractive. 

DE AMBULANTE HULPVERLENER:  

Identificeert en is betrokken bij moeilijk te bereiken individuen; is het levende bewijs van de 
transformerende kracht van herstel en maakt herstel aantrekkelijk. 

2. Motivator: Exhibits faith in client’s capacity for change; encourages and celebrates their 
recovery achievements and mobilizes internal and external recovery. 

MOTIVATOR:  

Straalt vertrouwen uit in de capaciteit van de cliënt om te veranderen; moedigt de 
herstelsuccessen aan, viert ze en mobiliseert de interne en externe herstel.  

3. Resources: Encourages the client’s self-advocacy and economic self-sufficiency. 

BRONNEN:  

Moedigt de zelfweerbaarheid en de economische zelfstandigheid van de cliënt aan. 

4. Ally and Confidant: Genuinely cares and listens to the client can be trusted with confidences 
and can identify areas for potential growth. 

BONDGENOOT EN VERTROUWELING:  
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Luistert en zorgt oprecht voor de cliënt op basis van vertrouwen en kan leefgebieden 
identificeren waar de cliënt zich kan ontwikkelen. 

5. Truth-Teller: Provides feedback on the recovery progress. Identifies areas which have 
presented or may present roadblocks to continued abstinence. 

WAARHEIDSZEGGER: geeft feedback over het herstelproces. Identificeert gebieden die hebben 
aangetoond obstakels te zijn of kunnen zijn voor abstinentie.  

6. Role Model and Mentor: Offers their life as living proof of the transformative power of 
recovery and provides stage-appropriate recovery education. 

ROLMODEL EN MENTOR:  

Laat hun eigen levensgeschiedenis als levend bewijs zien als de transformerende kracht van 
herstel en voorziet in de herstel gerichte educatie passend bij de herstelfase. 

7. Planner: Facilitates the transition from a professionally directed treatment plan to a client-
developed and directed personal recovery plan. Assists in structuring daily activities around this 
plan. 

PLANNER:  

Faciliteert de overgang van een professioneel georiënteerd behandelplan naar een 
cliëntgericht en individueel herstelplan. Helpt bij het structuren van de dagelijkse activiteiten 
die bij dit herstelplan horen. 

8. Problem Solver: Helps resolve personal and environmental obstacles to recovery. 

PROBLEEMOPLOSSER:  

Helpt bij het oplossen van persoonlijke en omgevingsobstakels voor herstel.  

9. Resource Broker: Is knowledgeable of links for individuals or for their families, to sources of 
sober housing, recovery conducive employment, health and social services, recovery support 
and matches the individuals to particular support groups or twelve-step meetings. 

TUSSENPERSOON:  

Is goed bekend met relaties voor de individuen of voor hun families, goedkope huisvesting, 
herstelondersteunend werk, gezondheid en sociale voorzieningen, steun bij herstel en 
koppelt de individuen met bijzondere ondersteuningsgroepen of 12-stappen bijeenkomsten 

10. Monitor or Companion: When the client will be best served with regular, around the clock 
attendance, or attendance for a set number of hours per day, the client may need a Sober 
Companion. A Sober Companion can be available for travel in and out of the country. The Sober 
Companion processes each client’s response to professional services and mutual aid exposures 
to enhance the engagement, reduce attrition, and resolve problems in the relationship. 
Additionally, the Sober Companion provides early re-intervention and recovery re-initiation 
services. 

10. SIGNALEERDER OF BEGELEIDER:  

Indien de cliënt het beste gediend is met reguliere, tijdens kantooruren beschikbare hulp of 
een aantal uren per dag, is een ‘sobere’ begeleider voldoende. De “sobere” begeleider kan 
onder andere vroeghulp toepassen en herstelondersteunende e dienstverlening.  

 

11. Tour Guide: Introduces newcomers into the culture of recovery; provides an orientation to 
recovery roles, rules, rituals, language, and etiquette; and opens doors for opportunities for 
community participation. 

GIDS:  
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Introduceert nieuwkomers in de cultuur van herstelondersteunend werken: geeft richting 
naar herstelondersteunende e rollen, regels, taal rituelen, en etiquette. En opent deuren voor 
mogelijkheden voor maatschappelijke participatie. 

 

12. Advocate: Provides an invaluable service for those resistant to remaining abstinent from 
drugs and/or alcohol, but who must do so due to legal, medical, family or contractual 
obligations, as well as, helping the individual’s families navigate complex social, service and 
legal systems. 

ADVOKAAT:  

Levert een onschatbare dienstverlening aan individuen die niet clean kunnen blijven, maar 
die het wel moeten zijn vanwege wetgeving, medische of familiaire verplichtingen en staat 
hierbij ook de familie van de client bij. 

13. Educator: Provides a client with normative information about the stages of recovery. They 
can facilitate the process necessary to remain free from the addiction, inform client of the 
professional helpers within the community and about the prevalence, pathways, and life-styles 
of long-term recovery. 

OPLEIDER:  

Geeft de client normatieve informatie over de stadia van herstel. Faciliteert het proces van 
clean blijven, informeert over professionele hulp in de samenleving en over de prevalentie, 
toeleiding en leefstijlen van lange termijn herstel. 

14. Community Organizer: Every member of the community support center helps develop and 
expand recovery support resources, enhances cooperative relationships between professional 
service organizations and local recovery support groups; cultivates opportunities for people in 
recovery to participate in volunteerism and performs other acts of service to the community. 

MAATSCHAPPIJ-ORGANISATOR:  

Stimuleert de samenwerking tussen professionele zorginstellingen en locale op herstel 
gerichte groeperingen. Stimuleert o.a. vrijwilligerswerk of andere dienstverlening in de 
maatschappij. 

15. Lifestyle Consultant/Coach: Supports the client through challenges arising from everyday 
activities. For some, this is done through several one-on-one sessions each week, while some 
clients prefer daily telephone contact. Assists individuals and their families to develop sobriety-
based rituals of daily living; and encourages activities across religious, spiritual, and secular 
frameworks that will enhance life meaning and purpose. 

COACH M. B. T. LEEFSTIJL:  

Ondersteunt de cliënt bij de uitdagingen die elke dag kunnen optreden. Dit varieert van bijna 
wekelijks face to face contact, tot een dagelijks telefonisch contact. Stimuleert activiteiten op 
het gebied van religie en spiritualiteit die meer inzicht geven in de zin van het leven.  

16. Friend: Provides sober companionship; a social bridge from the culture of addiction to the 
culture of recovery (Faces and Voices of Recovery.org, 2007). 

VRIEND:  

Geeft “sobere” begeleiding; is een sociale brug tussen de cultuur van de verslaving met de 
cultuur van herstelondersteunend werken. 

BIJLAGE 3 
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DEFINITIES EN OMSCHRIJVINGEN VAN EEN PAAR 

KERNBEGRIPPEN: 

 

Ervaringsdeskundigheid, ervaringsdeskundigen  
 

 Ervaringsdeskundigheid: " het geheel van overdraagbare expertise, (kennis, kunde en 
vaardigheden) wat betrekking heeft op de dagelijkse omgang met een chronische aandoening 
en de daarmee verbonden sociale identiteit" 

 Ervaringsdeskundigen:" mensen met betreffende aandoening die deze deskundigheid 
verworven hebben. Zij hebben zich al doende, reflecterend en toetsend in samenspraak met 
lotgenoten deze expertise eigen gemaakt in het streven naar individuele integratie (emotionele 
en cognitieve aspecten) en sociaal-maatschappelijke integratie (competentie-, gebruikers- en 
bejegeningaspecten) van het leven met de aandoening" 

 Het kerndomein van ervaringsdeskundigheid: "zelfmanagement als samenstel van zelfcontrole 
en zelfregulatie". Hierbij gaat het om het hanteren van de aandoening - als lichamelijk-
biologische entiteit - en om het hanteren van de daarmee samenhangende identiteit - als 
psychosociale entiteit - op eerder onderscheiden 

Bovenstaande definities zijn van Tineke Abma. in het dagelijks gebruik, en in de 
wandelgangen, gebruiken we onderstaande kortere en meer toegankelijker definitie van 
ervaringsdeskundigheid 

Ervaringsdeskundigheid is het vanuit de ervaring en de verwerking daarvan kunnen hanteren 
van verslavingsproblematiek en het kunnen aanwenden van deze deskundigheid ten behoeve 
van derden. 
De inbreng van ervaringsdeskundigheid wordt een belangrijk instrument voor het realiseren van 
vraagsturing of vraaggerichtheid vanuit cliëntenperspectief. 

in het handvest van Maastricht wordt gesproken van drie kennisbronnen 

Drie kennisbronnen definiëren we als volgt 

 Evidence,  
onderzoeksresultaten over de werkzaamheid van interventies; meestal monodisciplinair 
samengesteld 

 Expertise van professionals,  
klinische inzichten die uitgekristalliseerd zijn bij zorgprofessionals na jarenlange behan-
delcontacten met cliënten; (Vaak in de vorm van tacit knowledge) 

 Ervaringskennis/Expertise van patiënten/consumenten over: ·1e De aandoening. 
2e Het systeem waarin deze aandoening wordt behandeld, c.q. tot een dragelijke vorm van 
chronische ziekte wordt gereduceerd, waarin de kwaliteit van leven vooropstaat. 
3e hoe we (in projecten en werkwijzen) cliënten in staat kunnen stellen zelf de problemen op te 
lossen. m zo een optimale kwaliteit van leven te bereiken: 

In het Engels wordt de term: Propositional Knowledge gebruikt, kort gezegd betekent het 
‘weten –dat”. Kennis verkregen uit onderzoek en scholing. In tegenstelling tot een andere vorm 
van kennis: tacit knowledge: ‘weten- hoe “ . Veelal verworven inde praktijk, beroeps- en 
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cliëntenpraktijk. Deze vorm van kennis lijkt veel op ‘stille’ kennis, term uit de 
verslavingscliëntenbeweging. Deze bron van kennis geldt zowel voor clienten en professionals  

Herstel  

Herstel is een individueel proces dat mensen met verslavingsproblemen aangaan, om weer 
meer controle te krijgen over het bereiken van realistische concrete doelen en zingeving in hun 
eigen leven. 
 
 De behandeling kan een onderdeel zijn van dit herstelproces, bij cliënten die dit niet op eigen 
kracht kunnen realiseren. De behandeling moet empowerment onder cliënten stimuleren, dat 
wil zeggen dat het door een cliënt zelf ingezette herstelproces wordt ondersteund. 
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Bijlage 4 
 

KENNISNETWERK HET ZWARTE GAT 

Het Zwarte Gat is een cliëntgestuurd kennisnetwerk dat verrezen is uit het basisnetwerk 
van de gezamenlijke cliëntenraden uit de verslavingszorg. Het Zwarte Gat neemt het initiatief 
om het perspectief op maatschappelijk herstel voor cliënten in de verslavingszorg te vergroten. 
Het netwerk bestaat uit ervaringsdeskundigen die allemaal een achtergrond in cliëntenraden 
hebben. 

Primair staat denken en doen vanuit netwerken. (Ervaring s)Kennis is de grondstof, wederzijdse 
aantrekkelijkheid het bindmiddel. Het opbouwen van nieuwe kennis door deze te delen met 
professionals, onderzoekers en beleidsmakers en meerdere netwerken en vorm geven aan 
nieuwe praktijken.   
De basis voor deze aanpak is in gelegd in de verslavingsweekenden van de gezamenlijke Neder-
landse VZ cliëntenraden. 
Samen met verschillende bij de innovatie van Zorg voor Verslaafden betrokken partijen zullen 
we, onder regie van ervaringsdeskundige cliënten, de komende jaren richting geven aan:  

 betekenis geven aan het begrip verslavingservaringsdeskundigheid 

 het ontwikkelen van op herstel georiënteerde systemen in de VZ 

KENNISPARTNERS  

De partijen, die zich via de netwerkaanpak van het Zwarte Gat hieraan verbonden 
hebben, zijn: 

 Lectoraat Rehabilitatie Hanze Hogeschool Groningen, Lies Korevaar. 

 VU, Metamedica, EMGO, Guy Widdershoven/ Tineke Abma, Arnold van Elteren. 

 Odyssee Maastricht, Kirsten Lammers 

 School of Social Work Inholland: Hans-Jan kuipers 

 Lectoraat OGGZ, Hanze Hogeschool Groningen, Gert Schout. 

 Lectoraat GGZ, Hogeschool Leiden; Jaap van der Stel 

 IVO onderzoekstituut: Dike van der Mheen, Elske Wits 

 En vanzelfsprekend de raden van bestuur van 15 verslavingszorg instellingen 

Kennisnetwerk Het Zwarte Gat komt langzamerhand in ander vaarwater. De proeftuinen 
worden opgezet, instellingsbeleid t.a.v. herstel wordt geformuleerd. Na de onstuimige start 
komen we in de volgende fase: opzetten en testen van herstel initiatieven. De roep over wat we 
nu precies voorstaan en hoe wordt steeds duidelijker. We hebben enkele termen en definities 
opnieuw uitgeschreven die we binnen het Zwarte Gat gebruiken om ons streven naar de 
uitbouw van het concept van ervaringsdeskundigheid in te vullen. En daarmee ook ons ander 
doel het realiseren van herstelondersteunende systemen een stevige bodem te geven.  
Uiteindelijk hopen we hiermee de verslavingszorg te transformeren naar zorg voor verslaafden 
 
 

Rationale  
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De reden waarom we zo sterk insteken op kennis en niet op belangbehartiging is de overtuiging 
dat we leven in een kennismaatschappij en – economie. Dat er alleen met de crucial grondstof 
kennis een nieuwe aanpak valt te ontwerpen. In tegenstelling tot de ‘schaarse’ bronnen; 
kapitaal, mensen en grondstof is ‘kennis’ als de vierde bron, bijna onuitputtelijk. Dat maakt het 
werken ook veel interessanter in de clientenbeweging. Het is niet meer onderhandelen over 
schaars aanwezige bronnen maar het leren kiezen uit een overvloed. Van belangenbehartiging 
naar (mee) regisseren. 
We kiezen een overduidelijk andere insteek dan tot nu toe gebruikelijk. We doen dat vanuit de 
overtuiging dat het inrichten van de verslavingszorg anders en duurzamer kan.  
We zoeken geen gebruikelijke oplossingen die nauwelijks verrijken, voorbijgaan aan het alle-
daagse, niet aanpakken wat zich feitelijk voordoet. Welke oplossingen vaak gevat zijn in - als 
dan – redeneringen en de voorbarige neiging om te definiëren.  
In plaats daarvan stappen we over op een aanpak die permanente verwondering eist. Die 
continu op zoek is naar het maken van verbinding, het op een andere manier willen denken. Die 
als het ware met een andere bril op zoek is naar organische ordening. Die ruimte creëert voor 
nieuwe visies op het probleem en voor veranderde verhoudingen tussen partijen.  
 
Kennis als grondstof draait het automatisme van het schaarsteprobleem eigenlijk om. We 
moeten leren om te gaan met hoe ons te beperken in de overdaad aan kennis, o.a. door 
Internet. Hiermee wordt het veeleerder een constructief proces, waar flexibiliteit en informatie 
een grote rol spelen.  
Het draait dan in onze ogen om intrinsieke motivate, de wil om er iets van te willen maken bij 
betrokkenen. In situaties waar een appel wordt gedaan op zowel cognitie als affectie. Een 
leerproces zodanig ingericht dat reflectie continue een rol speelt  
Het proces van interactie, samen leren, staat dus centraal, niet de (technische) oplossing van 
het herstel. In feite streven we naar een transitie van het, volgens de clientenbeweging in de 
verslavingszorg, vastlopende systeem door alle aanwezige kennis te koppelen. ‘Neue 
Kombationen’ te maken, dynamiek erin brengen door onderstaande principes te hanteren.  
De focus van de (gezamenlijke) inspanningen ligt op: 
 

O    WAT WEL KAN IN PLAATS VAN WAT NIET KAN 
O    ACTIE IN PLAATS VAN STUDIE 
O    OP GEZONDHEID IN PLAATS VAN ZIEKTE 
O    OP HET DELEN VAN KENNIS 

Zo verrijst er een lerend systeem dat vanuit de optiek van ervaringsdeskundigen kan worden 
ontworpen met de spelregels als: 
 

 Ambities zijn leidend. Inspirerende visie te ontwikkelen, mensen met overtuiging en hoge 

ambities zetten aan tot nadenken en prikkelen tot actie. Daarbij is het essentieel dat de 
ambities, ervaringsdeskundigheid inzetten en herstelsytemenontwerp, en visies niet op één 
moment leidend zijn, maar dat ook in de uitvoeringspraktijk blijven. 

 Denk groot, zoek klein. Om de omslag naar herstelondersteunend werken te 
bewerkstelligen is het belangrijk de grote lijn in het oog te houden, maar ook aandacht te 
besteden aan het gouden idee dat zich vaak in het detail bevindt. 

 Ruim baan voor experimenten Om te veranderen is ruimte voor experimenten nodig, 
daarvoor gebruiken we onze proeftuinen. Een soort vrijplaatsen waarin 
ervaringsdeskundigen, cliënten en professionals samen een nieuw handelingsperspectief 
ontwikkelen. Dat doen ze door vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen en al doende 
te leren. 
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 Vier succes èn mislukking Stilstaan bij successen en mislukkingen zorgt ervoor dat we 
samen leren anders te handelen. Daardoor ontstaat hechtheid in het netwerk dat in staat is 
veranderingen daadwerkelijke te implementeren. 

 Dynamisch verankeren In een verandertraject moet verankering cyclisch plaatsvinden. 
Resultaten van experimenten landen in nieuwe routines en scherpen ambities aan. Dan 
ontstaat weer ruimte voor het volgende. Daarmee is het een nooit eindigend zelflerend en 
zelfsturend proces tot stand gekomen 

 

 

 DRIE KENNISBRONNEN in het Handvest van Maastricht 

 

de drie kennisbronnen waar sprake van is in het Handvest van Maastricht definiëren we als 
volgt 

 Evidence, onderzoeksresultaten over de werkzaamheid van interventies; meestal 
monodisciplinair samengesteld 

 Expertise van professionals, klinische inzichten die uitgekristalliseerd zijn bij zorgprofessionals 
na jarenlange behandelcontacten met cliënten; 

 Ervaringskennis/Expertise van patiënten/consumenten over: · 
1e De aandoening. 
2e Het systeem waarin deze aandoening behandelt, c.q. tot een dragelijke vorm van chronische 
ziekte wordt gereduceerd, waarin de kwaliteit van leven vooropstaat. 
3e de ideeën, projecten en werkwijzen waarin de gevolgen van de aandoening tot een ac-
ceptabele kwaliteit van leven leidt: ··Kortom, de cognitie, als breder begrip over hoe kennis tot 
stand komt, waarin de wensen, voorkeuren, ervaringen en betekenisgeving van cliënten de 
hoofdrol spelen 
*  

MAATSCHAPPELIJK HERSTEL  

Maatschappelijk herstel bestaat uit een breed palet van onderdelen die deel uit maken van het 
dagelijkse maatschappelijke leven.  

Voor veel mensen met een verslavingsprobleem geldt dat zij door hun verslaving 
persoonlijke contacten zijn kwijtgeraakt in hun netwerk en (mede) daardoor in een sociaal 
isolement terecht zijn gekomen. Naast het verliezen van sociale contacten raken cliënten vaak 
ook een stuk autonomie kwijt.  
Afhankelijkheid van middelen kan gepaard gaan met andere psychische ziekten of stoornissen. 
Deze, en de problemen vanuit middelenafhankelijkheid, hebben naast de ernst van de 
verslaving een grote invloed op het vermogen van de client om - al dan niet met hulp van 
buitenaf – herstelprocessen in gang te zetten.  Herstel betekent bouwen aan het leven. De 
opbouw rond wonen, werk en zingeving, welzijn en sociale relaties. 

Bij die opbouw gaat het in essentie om vier vragen in de relatie met mensen met een 
verslaving, de zogenaamde mantra van Gerrit Zwart:  

 - wat ben je kwijtgeraakt? 
               - wat wil je er van terug? 
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               - wat wil je persé niet terug? 
               - wat kan ik voor je betekenen?  

Voor alle duidelijkheid: we schetsen hier het herstelperspectief vanuit de client om verdere 
verwarring met het medisch herstelbegrip te voorkomen. 

In de ogen van cliënten gaat het bij herstel om unieke persoonlijke processen, waarbij mensen 
met verslavingsproblemen proberen de draad weer op te pakken, de regie te hervinden in hun 
persoonlijk leven. Om daarmee hun leven opnieuw inhoud en richting te geven. Bij 
deze invalshoek staat van een veranderende identiteit op de voorgrond. Herstel is vanuit dit 
perspectief geen uitkomst, maar een vaak langdurend proces waarin aspecten als (persoonlijk) 
welzijn, het overwinnen van de verslaving of het leren omgaan met een verslaving, en het 
verbeterreen van de kwaliteit van leven centraal staan. Herstel is vanuit dit perspectief dan ook 
niet hetzelfde als ‘genezing’.Vanuit deze benadering willen we het begrip ‘maatschappelijk 
herstel’ benaderen. Waarbij uitgegaan wordt van wat de client nog wél kan en waarbij de regie 
bij de client ligt. Het doel ligt bij de verhoging van de kwaliteit van leven, dat is het functioneren 
van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied zoals zij dat zelf ervaren.   
Hiervoor zullen op cliëntniveau, organisatieniveau en in de sfeer van regelingen nog veel 
aanpassingen moeten plaatsvinden die met allerlei maatschappelijk partners gestalte moeten 
krijgen( zie Langdurende zorg: Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap”(GGZ Nederland, 
maart 2009)  

Deze benadering van herstel staat in tegenstelling tot de medische benadering. Hierin wordt 
herstel opgevat wordt als een specifieke uitkomst van de hulpverlening en niet zozeer als een 
procesmatige ontwikkeling. Deze hulpverlening is gericht op afname van symptomen, 
verbeteren van functioneren en verminderen van terugval. De regie ligt in veel mindere mate 
bij clienten zelf. In deze benadering is sprake van herstel als er ‘remissie’ optreedt: een 
(tijdelijke) vermindering of verdwijning van verslavingsverschijnselen. Overigens sluiten beide 
benaderingen elkaar niet uit. Ze kunnen elkaar uitstekend aanvullen en hoeven ze niet op 
gespannen voet te staan.  

 

FILOSOFIE ACHTER PROEFTUINEN:  

Proeftuinen in de verslavingszorg zijn bedoeld om praktijken te ontwikkelen waarin 
activiteiten en projecten ten dienste van herstel worden beproefd. Zo luidt de tekst over 
proeftuinen uit het Handvest van Maastricht. Een overeenkomst tussen bestuurders van 
verslavingszorginstellingen, cliëntenraden en Kennisnetwerk Het Zwarte Gat. Hierin staat het 
concept herstel centraal. Herstel wordt gedefinieerd als het individueel proces, dat mensen met 
verslavingsproblemen aangaan, om weer meer controle te krijgen over het bereiken van 
realistische concrete doelen en zingeving in hun eigen leven. De behandeling is een onderdeel 
van het herstelproces bij cliënten die dit niet op eigen kracht kunnen realiseren. Herstel is een 
visie die nadere uitwerking behoeft. Het product ervan levert instrumenten, methodieken en 
bepaald leergedrag op  
Het begrip maatschappelijk herstel wordt in de verslavingszorgcliënten beweging als 
verbijzondering gehanteerd en onderscheidt zich hiermee enigszins van de GGZ. In deze 
opvatting richt de het streven op (weer) een zo volwaardige mogelijke verwerven inde 
maatschappij, met nadruk op de gebieden wonen, werken, zingeving/welzijn. Bij 
maatschappelijk herstel is tevens inzet nodig van andere instellingen op deze leefgebieden. De 
verslavingszorg biedt niet alle zorg, begeleiding of ondersteuning zelf. In de overeenkomst, het 
handvest van Maastricht, staan de voorwaarden en doelen beschreven. 
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Het concept proeftuinen is nieuw voor de cliëntenbeweging, maar ook voor de sector 
verslavingszorg. Het idee is dat we met de drie kennisbronnen, ervaringskennis, professionele 
kennis en wetenschappelijk kennis innovaties op het terrein van maatschappelijk herstel kan 
creëren. Hiertoe zijn bepaalde opvattingen over leren en kennis vereist die we in deze 
toelichting uiteen proberen te zetten. Geïnspireerd door de visie -leren door te doen -. 
Afkomstig uit het sociaal constructivisme, dat is een stroming in de leertheorie die als 
belangrijkste uitgangspunt heeft mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving en dat 
sociale processen hierbij een prominente rol spelen. Kennis wordt door ieder mens op een 
eigen wijze geconstrueerd. Kennis wordt niet alleen individueel geconstrueerd, maar wordt ook 
steeds weer gespiegeld aan de opvattingen van anderen. Kennis komt tot stand door 
interpretatie van informatie. De werkbaarheid, van een theorie of aanpak bestaat daarin dat ze 
bevestigd wordt in de praktijk. Dus gericht op actie en verandering. “Waarheid is wat werkt.”  


