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MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz 
en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Met de stichting 
MIND, MIND Korrelatie, 19 lidorganisaties, 40 regionale organisaties, 25 familie- en naastenraden en 25 
cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland.  

 
   

 

Uitnodiging  
Kom naar de uitreiking van de GGZ Herstelspecial! 

  

 

  Dinsdag 29 oktober 13.30 - 16.30 uur in Arnhem 
In de ggz zijn er steeds meer initiatieven op het gebied 

van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze 

initiatieven bieden mensen met psychische problemen 

structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. 

Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval 

voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en 

een steuntje in de rug.  

 

MIND en VGZ reiken daarom jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit aan een van deze 

initiatieven. Iedereen is van harte welkom om bij deze uitreiking te zijn (ook als je zelf 

niet meedingt naar de prijs). De uitreiking van de Herstelspecial 2019 vindt plaats op 

dinsdag 29 oktober 2019. Vanaf 13:30 uur ben je - na aanmelding - van harte welkom 

op het kantoor van VGZ in Arnhem (Nieuwe Stationsstraat 12, Arnhem). Het 

programma duurt tot ongeveer 16:30 uur.  

Net als voorgaande jaren belooft het een inspirerende en interactieve middag te 

worden. Lees hier het blog van Marloes van Dongen, waarin zij enthousiast terugkijkt 

op de vorige uitreiking: 'Herstelinitiatieven doen ertoe!'  

Naast de bekendmaking van de prijswinnaars treden er verschillende sprekers op, 

waaronder Nanette Waterhout, senior ervaringsdeskundige bij GGZ Noord Holland 

Noord. Zij zal gaan vertellen over de ‘Herstel Ondersteunende Intake’ (HOI). Een 

intakegesprek waar naast een psychiater of klinisch psycholoog ook een 

ervaringsdeskundige bij betrokken is en waarbij een persoonlijke en herstelgerichte 

diagnose centraal staat. 

Daarnaast vertelt ervaringsdeskundige Jerry Allon zijn verhaal over hoe een ernstige 

psychische crisis, die hij omschrijft als een bosbrand, een einde maakte aan zijn 
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carrière of misschien wel heel zijn leven. Zijn moeder wees hem echter op de 

vruchtbare grond die na een bosbrand ontstaat. Sindsdien werkt hij als spreker en 

richtte hij samen met andere ervaringsdeskundigen de Veerkrachtfabriek op. Een 

project dat beoogt de beeldvorming rondom psychische aandoeningen te verrijken. 

Kom je ook inspiratie opdoen op 29 oktober bij de uitreiking van de Herstelspecial in 

Arnhem? Je bent van harte welkom! 

  

Meld je hier uiterlijk 18 oktober aan! 

  

Meer informatie over de Herstelspecial vind je hier. 

 
 
   

 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-

partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND 

Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Mocht je deze nieuwsbrief niet meer 

willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze 

link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de 

redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl  

  
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400 
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