Zelfhulp

Op herstel gerichte activiteiten waarbij mensen
zichzelf en elkaar helpen door ervaringen uit te
wisselen en acties te ondernemen.
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Resultaten
• Sociale contacten
• Empowerment
• Participatie
• Ontdekken van
eigen kwaliteiten

Zelfregieorganisaties
• Inloopspreekuur
• Trainingen & workshops
• Ondersteunen zelfhulpgroepen

Gespreksonderwerpen
• Psychische aandoeningen
• Schulden
• Ziekte
• Werk

Gemeente
• Legitimeren
• Faciliteren
Zorg (o.a. ggz
en huisarts)
• Samenwerken
• Faciliteren

Een geholpen lotgenoot
“Niemand weet dat ik mijzelf wekelijks
snij in de armen. Mijn partner en familie
denken dat ik het niet meer doe.
Ik ben blij dat ik er met een
ervaringscoach over kan praten.”

Ondersteuning
(o.a. wijkteams)
• Samenwerken
• Faciliteren

Zelfhulpgroepen
• Lotgenotencontact
• Educatie

Meer weten?
Kijk op movisie.nl/zelfhulp

Wat te
doen?

Consumer run
organistaties

Ondersteuning van zelfhulpgroepen
Zelfhulpgroepen zijn zelfgeorganiseerd.
De deelnemers werken vanuit inhoudelijke
kennis met elkaar aan herstel.
Ze hebben baat bij ondersteuning: deelnemers zijn niet bij voorbaat bekwaam in het
organiseren van zo’n initiatief.

Zelfbeheer

Cliëntsturing
Somalische mannengroep

Herstel

Anonieme
Alcoholisten

Eetstoornissen
bijeenkomst

Transgender
volwassengroep
Budgetkring

Zelfregieorganisatie
Zelfregieorganisaties zijn organisaties van
mensen die zelf te maken hebben (gehad)
met o.a. psychische problemen.
Ze worden grotendeels door mensen met
eigen ervaringen beheerd en uitgevoerd.

Hoogsensitief

Zelfhulpgroep
Peer-to-peer
coaching

Zelfhulpgroep
Groepen mensen met gelijksoortige aandoeningen en psychische of sociale problemen of
hun verwanten komen vrijwillig samen om in
interactie hun problematiek te beheersen en
te overwinnen en daarmee zichzelf en elkaar
te helpen door bewustwording, uitwisseling
van gelijksoortige ervaringen en door het
ondernemen van acties.

Herstelacademie

Toelichting begrippen

Regionale Cliënten
Organisatie (RCO)

NAH jongerengroep
Door en Voor
Anoiksis

Nabestaandengroep

Illness management
and recovery (IMR)

Ervaringsdeskundigheid

Kanker
lotgenotengroep

Q-koorts
problematiek
Cursus
Herstellen
doe je zelf

Zelfregiecentra
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