
1 oktober 2018 

Vooraankondiging 2-jaarlijks R92 Congres:

Maatschappelijk 
Herstel is  
(g)een Kunst?!

Dit kunstwerk is 
gemaakt door 
Franca Hiddink



Stichting Rehabilitatie ’92 (R92) houdt zich bezig met bij- en nascholing van 
werkers in de zorg en in het sociale domein. Onze methodiek is de Individuele 
Rehabilitatie Benadering (IRB), een evidence based methode. We richten ons op de 
begeleiding van kwetsbare burgers, zoals jongeren en volwassenen met psychische 
en verslavingsproblemen en/of een verstandelijke beperking.

Kort gezegd houden we ons bezig met het helpen realiseren van wensen en 
kansen van deze mensen. We richten ons op hun maatschappelijk herstel op alle 
levensgebieden, zoals wonen, werken, leren, sociale contacten en financiën. Al 
25 jaar probeert R92 zorg en welzijn van binnenuit te inspireren om zich met deze 
thema’s bezig te houden.

Nog steeds is het zo, ook al werkt de landelijke en lokale overheid nu voortvarend 
de goede kant op, dat echt bezig zijn met en het behalen van resultaten in het 
ondersteunen van participatie in de praktijk tegenvalt. Betrokken burgers met een 
beperking rapporteren nog steeds een grote achterstand op de terreinen financiën, 
arbeid, opleiding, sociale contacten, activiteiten etc. (bron: 3-e Trimbosmonitor 
Ambulantisering, 2017)

Op 1 oktober 2018 organiseert R92 het 2-jaarlijks Congres, dit keer met de titel: 

Maatschappelijk Herstel is (g)een Kunst?! 

Maatschappelijke participatie wordt bevorderd en bemoeilijkt door een complex 
van factoren. De overheid gaat in toenemende mate uit van zelfbewuste, 
competente burgers die hun leven in eigen hand hebben/nemen en zelf keuzes 
maken. We zijn daar echter nog niet. Het bevorderen van maatschappelijk herstel 
vraagt om een integrale aanpak in samenhang. 

Individuele kwetsbaarheid van burgers kan gevolgen hebben voor succes en 
tevredenheid op de terreinen werk, opleiding, sociale contacten, vrije tijd, wonen 
en financiën. Deze terreinen hebben een grote onderlinge samenhang. 

Tijdens dit congres willen we een viertal thema’s expliciet aan de orde stellen in 
beschouwende zin in het plenaire gedeelte. De workshops borduren voort op deze 
vier thema’s, tevens is een deelsessie geheel gewijd aan rehabilitatie Onderzoek.



De sprekers op deze dag zijn: 
 

Jeroen Kloet 
Psychiater, en zelf kampend met een psychische kwetsbaarheid

Het belang van verbinding tussen hulpverlener en cliënt en hoe zelfonthulling 
daarin een rol kan spelen. 
De verbinding tussen hulpverlener en cliënt is van enorm belang. Zelfonthulling 
kan hierbij een rol spelen. Bewustwording van stigma en zelfstigma is essentieel 
voor cliënten maar óók voor hulpverleners.  Binnen die bewustwording ligt ruimte 
voor verbinding met elkaar en het samen zoeken naar een weg naar herstel. 
 

Lara de Brito
Wethouder Gemeente Wageningen

Maatschappelijk herstel en de rol van de gemeente; Eigen regie in de praktijk
Een betrokken samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en waarin ze 
optimaal worden ondersteund om invulling te geven aan eigen regie, dat is het 
ideaal. Een mooi streven,  maar wat kan de gemeente in de praktijk doen om het 
herstel van haar inwoners zo goed mogelijk te (onder)steunen? Hoe zorgen we 
ervoor dat niet alleen het vragende individu maar ook de omgeving, de buurt,  
helpt bij herstel? Lara de Brito beantwoordt deze vragen op basis van haar 
ervaring en verantwoordelijkheid als wethouder van de stad Wageningen.  
In haar lezing staat ze stil bij de belangrijke rol van de overheid daarbij en de 
betekenis van onder meer intentie, context en democratisering daarbij.   
 

Nadja Jungmann
Lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht

De fnuikende werking van aanhoudende geldstress
Wie langdurig moet rondkomen van een laag inkomen of (grote) schulden heeft 
ervaart vaak geldstress. Als die stress te lang aanhoudt trekt het vaak een 
wissel op het dagelijks functioneren. In deze lezing wordt op basis van actuele 
wetenschappelijke inzichten toegelicht hoe aanhoudende (geld)stress doorwerkt in 
ons dagelijks functioneren en wat dat vraagt van organisaties en professionals die 
mensen in deze positie begeleiden.



Erik Dannenberg
Voorzitter Divosa

Een beschermd thuis: voorwaarden voor sociale inclusie van mensen in een 
kwetsbare positie
In deze toespraak worden enkele randvoorwaarden benadrukt voor sociale 
inclusie van mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. De belangrijkste 
voorwaarden zijn stabiliteit in de normale maatschappelijke context. Waar nodig 
wordt deze voorzien van beschermende factoren. Behandeling in een medisch 
model is hierop een aanvulling, geen vervanging.
 
Zo gezien is beschermd wonen niet vooral ‘een gebouw in de stad’ waar 
‘een doelgroep’ wordt gehuisvest en begeleid op basis van een diagnostisch 
model, maar vooral een intensieve ambulante service in elke wijk, gericht op 
ondersteunen van mensen en hun naasten/omgeving in hun herstelproces en 
participatie.

Een kleine greep uit de workshops:

Lucia Olthuis, Eigenaar Via Lucia, bewindvoerder en Birgit Sporken,  
Stafmedewerker Met de Wijk bij MET ggz en projectmanager R92,  
over het vergroten van financiële zelfredzaamheid Nieuwe Stijl

Franca Hiddink, van het lectoraat Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool 
Groningen, over recente ontwikkelingen op het terrein van het begeleid leren

Tom van Wel, Psycholoog en docent R92 met aandacht voor:  
Hulpverlening uit de kast 

Derk Tetteroo, werkzaam bij Bureau Frontlijn, Rotterdam, over de praktijk van 
alledag bij armoede-bestrijding en de gevolgen van schulden op het leven van 
kwetsbare burgers. 

 
Het definitieve programma volgt zeer binnenkort.  
Noteer 1 oktober vast in je agenda, en maak gebruik van de vroeg-boeking 
mogelijkheden! 



Voorlopig Programma 

IRB-congres ‘Maatschappelijk herstel is een kunst’ 

Datum:   Maandag 1 oktober 2018
Locatie:   Rondom Utrecht

 9.30  – 10.00  Ontvangst met koffie
10.00 – 10.10  Opening door de dagvoorzitter
  Annemarie Zijlstra 
  Directeur Stichting Rehabilitatie ’92  

10.10 – 10.35  Jeroen Kloet 
  Psychiater en zelf kampend met een psychische kwetsbaarheid
  Het belang van verbinding tussen hulpverlener en cliënt en  
  hoe zelfonthulling daarin een rol kan spelen. 

10.35 – 11.00  Lara de Brito 
  Wethouder Gemeente Wageningen
  Maatschappelijk herstel en de rol van de gemeente;  
  Eigen regie in de praktijk 
 
11.00 – 11.20  Koffiepauze 

11.20 – 12.35  Workshopronde 1

12.35 – 13.35  Lunchpauze  

13.35 – 14.00    Nadja Jungmann 
  Lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht
  De fnuikende werking van aanhoudende geldstress

14.00 – 14:25  Erik Dannenberg
  Voorzitter Divosa
  Een beschermd thuis: voorwaarden voor sociale inclusie  
  van mensen in een kwetsbare positie 

14:25 – 14:45  Pauze 
  
14.45 – 16.00  Workshopronde 2 

16.00 – 17.00  Afsluitend hapje en drankje
 



Informatie

Datum en locatie
Het congres wordt gehouden op maandag 1 oktober van 10.00 tot 17.00 uur.
Locatie is nog onbekend, maar zal rondom Utrecht liggen.
Ontvangst met koffie en thee is vanaf 09.30 uur. 

Kosten
Schrijf je in voor 1 mei 2018 en betaal het Early Bird tarief van € 225,- 
(incl. consumpties en lunch) 
Vanaf 1 mei zijn de deelnamekosten € 299,- per persoon. 

R92 kent een speciaal tarief voor: Studenten, cliënten en organisaties met meer 
dan 20 deelnemers. Vraag naar de voorwaarden.

Aanmelding
Je kunt je direct online aanmelden via onze website: www.R92.nl
Je ontvangt per mail de definitieve bevestiging van jouw deelname. Uiterlijk een 
week voor het congres ontvang je een mail met daarin de laatste informatie.

Workshopindeling
De workshops zijn eind maart bekend. Heb je je al eerder opgegeven dan zullen 
wij je per mail vragen naar jouw keuzes. Toewijzing gaat op binnenkomst van 
aanmelding.

Vanaf april kun je op het inschrijfformulier meteen jouw 4 workshopkeuzes 
aangeven. Het streven is om je in te delen in de eerste twee workshops van jouw 
keuze. De indeling wordt bij binnenkomst bekend gemaakt. 

Betaling deelnamekosten
Na de bevestiging zal de factuur worden verzonden. Bij afmelding na 1 september 
2018 vervalt het recht op teruggave van de deelnamekosten. Je kunt wel een 
plaatsvervanger opgeven.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen 
& Verzorgenden, verpleegkundig specialisten en het Registerplein (Maatschappelijk 
werkers). Eventueel andere beroepsverenigingen bij voldoende verzoeken.

 
R92
Bilderdijklaan 118
3723 DG  Bilthoven
030-2145002

Mail: info@rehabilitatie92.nl
www.R92.nl
R92 is CRKBO geaccrediteerd en 
derhalve niet BTW-plichtig
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