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“WAT WERKT EN VOOR WIE?”

WORKSHOP HERSTEL & TEWERKSTELLING: 
VAN KWETSBAARHEID NAAR KRACHT

TESSA BYN – ARBEIDSCOACH GGZ/MAATSCHAPPELIJK WERKER

CÉLINE DEWITTE – HERSTELONDERSTEUNER/TOEGEPASTE PSYCHOLOGE



1. Wie zijn wij?

2. IJsbreker: ‘Als ik later groot ben…’ 

3. Wat is herstel?

4. Hoe maken wij de brug van zorg naar werk? 

5. Oefening

6. Vragen?



1. Wie zijn wij?

• PSR De MaRe

• Groepsprogramma vs Arbeidscoaching GGZ

• Tessa Byn

• Céline Dewitte



2. IJsbreker: ‘Als ik later groot ben…’

Denk eens na: waar werd jij wild van als kind? 
© Danielle Krekels – Kerntalentenmethode, via kinderspel = de veruiterlijking van je 

dieperliggende, natuurlijke aanleg

• Was je gek op dieren?

• Verslond je boeken? 

• Zat je vroeger uren te tekenen of te schilderen?

• Speelde je vroeger graag met legoblokjes?

• Waren schaak, Stratego, Risk of Monopoly je lievelingsspelletjes?

• Was je dol op voetbal? Was je gelukkig als je rolschaatste of 

fietste?

• Speelde je graag poppenkast? Deed je niks liever dan 

verhaaltjes vertellen?

• … ?



© Danielle Krekels: Krachtig met Kerntalenten. Werk met je sterke punten en maak studie- en 

carrièrekeuzes die levenslang bij je passen. 



3. Wat is herstel?

• Persoonlijk en uniek proces, regie in eigen 
handen kunnen nemen

• Winnen of herwinnen van een betekenisvol 
leven, van kwetsbaarheid naar kracht

• Herstellen doe je zelf, maar niet alleen!

• Herstel verloopt in fasen



3. Wat is herstel?

• Persoonlijk

• Uniek proces 



3. Wat is herstel?

• Winnen of herwinnen van een betekenisvol leven: van kwetsbaarheid 

naar kracht



3. Wat is herstel?

• Herstellen doe je zelf, maar niet alleen



3. Wat is herstel?

• Herstel verloopt in fasen



4. Hoe maken wij de brug van zorg naar werk?

• De MaRe = zorgpartner met focus op werk. Twee sporen binnen de 
werking, steeds vertrekkend vanuit de grondhouding SRH - Steunend 
Relationeel Handelen, © Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander

✓ groepsprogramma

✓arbeidscoaching GGZ



4. Hoe maken wij de brug van zorg naar werk?

• Participatieladder: van trede 3/4 (groepsprogramma) richting trede 5/6 

(arbeidscoaching GGZ)



5. Oefening

• “Nieuw samengesteld team”: vanaf morgen vormen jullie een nieuw 

team. Krijg aan de hand van de Krachtenmatrix zicht op jullie 

krachten.

✓Werk in groepjes van 4 

✓Welk talent van welk groepslid wordt ingezet en waarom?

✓Wees creatief



6. Vragen?


