Randvoorwaarden
Reflectie en scholing
•
•
•

Stel de eigen culturele en morele grondslagen ter discussie en reflecteer op de eigen normen en
waarden.
Zorg voor continue reflectie op alle niveaus, bijvoorbeeld door casuïstiekbesprekingen,
intervisie, supervisie en moreel beraad, alsook door feedback te vragen aan patiënten
Faciliteer opleidings- en trainingsprogramma’s voor patiënten, ervaringsdeskundigen en andere
professionals binnen de organisatie.

Organisatie en financiering
•

•
•

•
•
•
•
•

Zorg voor een veelomvattende aanpak, waarbij de hele organisatie, het zorgaanbod en de
manier van werken doordrongen is van de herstelvisie en een samenhangend geheel kan
vormen. Opleidings- en trainingsprogramma’s kunnen hier een belangrijke rol in spelen, evenals
verankering in het strategisch beleid, een voortdurende dialoog tussen alle in- en externe
betrokkenen, voorbeeldgedrag, de bereidheid risico's te nemen, creativiteit in het zoeken naar
alternatieven, vaardigheid in het vormgeven van veranderprocessen.
Breng ervaringsdeskundigheid in op alle niveaus en in alle processen van de organisatie, dus ook
op leidinggevend en bestuurlijk niveau.
Creëer goede randvoorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigen op alle niveaus in de
organisatie, zodat zij toegerust zijn op hun taken en hun werk op een goede manier kunnen
uitvoeren. Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid en het Basiscurriculum
Ervaringsdeskundigheid bieden hiervoor belangrijke bouwstenen.
Creëer een veilige cultuur voor medewerkers met eigen ervaring, doorbreek taboe en
stigmatisering van deze medewerkers.
Zorg voor financiering van ervaringsdeskundigen binnen instellingen en in het sociaal domein.
Faciliteer en financier de verdere ontwikkeling van cliëntgestuurde initiatieven, zoals
zelfregiecentra en herstelacademies om processen van herstel in de regio te ondersteunen.
Zorg voor geïntegreerde budgetten om patiëntinitiatieven en andere activiteiten op het
grensvlak van zorg en samenleving, zoals stigmabestrijding en kwartiermaken te realiseren.
Zorg voor continue monitoring van de mate waarin de omslag naar herstelondersteunend
werken in praktijk is en wordt gebracht. De ROPI kan hierbij behulpzaam zijn.

Onderwijs
•

Integreer herstelondersteuning, empowerment en ervaringsdeskundigheid, gezamenlijke
besluitvorming en zelfmanagement in het curriculum van het beroepsonderwijs voor
ervaringsdeskundigen en professionals in zorg en sociaal domein.

