Meer informatie?
Handreikingen, werkboeken e.d.
• Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de GGz. Hendriksen-Favier, A.I.,
Nijnens, K. , van Rooijen, S. (2012). Utrecht: Trimbos-instituut.
• Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz. D. Boertien, M. van Bakel (2012). Utrecht:
Kenniscentrum Phrenos/Trimbos-instituut.
• Herstelondersteuning. Van kans naar realiteit! Kansen voor mensen met een langdurige psychische
kwetsbaarheid. Initiatiefgroep Herstelondersteuning (2011). Zeist: A-D Druk.
• Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (2013). GGZ Nederland, Trimbos-instituut, HEE!,
Kenniscentrum Phrenos.
• Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid. Bouwstenen voor onderwijs en opleidingen voor
ervaringsdeskundigen (2015). Erp, N. van, D. Boertien, S. van Rooijen. Trimbos-instituut /Kenniscentrum
Phrenos, Utrecht.
• Hart voor de GGZ. Werken met compassie in een nieuwe ggz. R. van Staveren (2016). Utrecht: De
Tijdstroom.
• Focus op persoonlijk herstel bij psychische problemen. Van der Stel (2012). Den Haag: Boom|Lemma.
• Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn. Korevaar, L. & Dröes, J. (red.) (2016). Bussum: Uitgeverij
Coutinho.
• Bouwstenen zelfmanagement en passende zorg. Wollaars, M. (2014). Utrecht: Landelijk Platform GGz.
• Toolkit herstelondersteunende zorg en sociale participatie. Neijmeijer, L., & A. Hendriksen (2009). Utrecht:
Trimbos-instituut/Vilans.
• Handreiking ROPI. Recovery Oriented Practices Index. Hendriksen-Favier, A.I., Rooijen, S. van, & Rijkaart,
A.M. (2011). Utrecht: ZuidamUithof Drukkerijen.

Websites
• www.herstelondersteuning.nl In de Werkplaats Herstelondersteuning wordt vanuit de praktijk gewerkt aan
het vormgeven van herstelondersteuning binnen organisaties en het creëren van de hiervoor noodzakelijke
voorwaarden.
• www.deervaringsdeskundige.nl Deze website biedt informatie over de ontwikkeling van ervaringskennis en
de inzet van ervaringsdeskundigheid.
• www.hee-team.nl HEE is onderdeel van het Trimbos-instituut en biedt onder andere de cursussen
Herstelondersteunende Zorg, WRAP, Fotovoice en herstelgroepen aan.
• www.kenniscentrumphrenos.nl Kenniscentrum Phrenos biedt o.a. de trainingen Herstellen doe je zelf,
WRAP en Individuele Plaatsing en Steun (IPS) aan.
• www.erkendeinterventiesggz.trimbos.nl De databank Interventies langdurige GGz biedt informatie over (de
effectiviteit van) interventies zoals Herstellen doe je Zelf, WRAP, IRB, SRH en IPS.
• www.movisie.nl De databank Effectieve sociale interventies van Movisie biedt informatie over (de
effectiviteit van) interventies zoals kwartiermaken, netwerkcoach en netwerkcirkel.
• www.landelijkplatformggz.nl Landelijk Platform GGz is de koepel van 20 patiënten- en familieorganisaties in
de GGz. Deze patiënten- en familieorganisaties bieden tal van cursussen en lotgenotengroepen aan.
• www.rehabilitatie92.nl Stichting Rehabilitatie ‘92 biedt trainingen en consultatie op het gebied van
rehabilitatie, waaronder de IRB.

• www.rinogroep.nl RINO Groep is licentiehouder van de SRH en verzorgt diverse trainingen.

