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Welkom bij PEERpoint!
 PEERpoint is de herstelacademie

voor burgers uit de regio
Drechtsteden en Alblasserwaard.

Iedereen die leeft met de
gevolgen van (een) ontwrichtende

ervaring(en) kan hier in eigen
regie, samen met peers

(lotgenoten) en
ervaringsdeskundigen werken aan

het eigen herstel en bijdragen
aan dat van anderen. Dat kan bv.
na een heftige levenservaring met

psychiatrie, verslaving,
dakloosheid of met iets anders. In
eigen regie aan je herstel werken
doen we bij PEERpoint o.a. in de

vorm van supportgroepen,
trainingen en workshops.

Deelname is gratis. 
 

Op
www.peerpointherstelacademie.nl
kun je meer lezen over onze visie,
het activiteitenprogramma en kun

je je aanmelden voor alle
activiteiten.

WARM ONTHAAL GORINCHEM

 

Op  31 augustus 2022, opende Peerpoint haar deuren ook  in Gorinchem.
De kick-off werd bezocht door medewerkers van diverse zorginstanties, de  
Gemeente Gorinchem en tal van andere geïnteresseerden. Wij kijken terug
op een warm onthaal door Wijkcentrum Rozenobel en zijn dankbaar voor de
publiciteit en aandacht die er uit gaat naar onze Herstelacademie.
Inmiddels zijn we al even onderweg en hebben de bezoekers van de
trainingen en workshops mogen ervaren hoe het is om volledig in eigen
regie te werken aan herstel. Sinds 1 november is het nieuwe
winterprogramma bekend. In dit programma wordt weer een diversiteit aan
activiteiten aangeboden die betrekking hebben op thema's die je kan
tegenkomen wanneer je aan je herstel werkt. Aanmelding voor de
workshops en/of trainingen kan via de website
www.peerpointherstelacademie.nl. Deelname aan alle activiteiten is gratis.

 

SOCIAL MEDIA PEERPOINT
Misschien heb je inmiddels opgemerkt dat er wat meer activiteit is op social
media. Met onze social media kanalen willen wij iedereen die interesse heeft
in Peerpoint een inkijkje geven in hoe het bij ons gaat. Alle nieuwtjes en
aankondigingen worden actief gedeeld op onze kanalen. Ook zijn wij
begonnen met het maken van reels. Dit zijn korte filmpjes waarin wij onze
workshops en trainingen belichten. Het bijzondere hieraan is, dat wij sinds
kort een aantal bezoekers hebben gevraagd om de hoofdrol te spelen in
deze reels. Een onderdeel van herstellen kan namelijk zijn dat je je talenten
ontdekt of herontdekt. Met elkaar gaan we op zoek naar ieders kracht en
zetten deze ook met liefde in binnen Peerpoint. Nieuwsgierig? Volg ons dan
op Facebook en Instagram. Interesse om op vrijwillige basis deel te nemen
aan het maken van reels?  Dat kan!  
Stuur een mailtje naar: aaron@peerpointherstelacademie.nl 

https://www.instagram.com/peerpointherstelacademie/
https://www.facebook.com/PEERpointherstelacademie/


Hallo ik ben Hélène Schoenmakers. Ik woon in Capelle a/d IJssel samen
met mijn kat Boeddha. Ik ben sinds de start van PEERpoint in maart
2020 werkzaam als trainer/coach. Ik ben in januari 2016 zelf in herstel
gekomen door een opname in een kliniek voor verslaving, en ben
daarna doorgegaan naar een beschermd/begeleid wonen traject.
Tijdens mijn eigen herstel kwam ik in aanraking met
ervaringsdeskundigen die mij begeleidden en toen dacht ik: "als ik
straks ver genoeg ben in mijn eigen herstel wil ik dit ook gaan doen
voor anderen". Zo ben ik, toen ik in april 2017 mijn eigen woning had en
weer op eigen benen stond, gaan zoeken naar mogelijkheden voor een
opleiding. Door de schulden die ik toen had kon ik dit niet zelf betalen.
Ik ben op zoek gegaan naar fondsen voor opleidingen. Na een aantal
brieven te hebben verstuurd en alles open en bloot te delen over mijn
situatie, werd ik uitgenodigd door een fonds voor een gesprek. Zij
zagen mijn motivatie en wilde mij graag helpen. Dankzij deze hulp kon
ik in september 2017 starten met de opleiding maatschappelijke zorg
met ervaringsdeskundigheid. In juli 2019 heb ik deze opleiding met
succes afgerond. Ik werd aangenomen bij Yulius in het FACT team als
ervaringsdeskundige, waar ik ook mijn stage had gelopen. Toen ik zag
dat er vacatures voor PEERpoint online stonden heb ik hierop
gesolliciteerd als trainer/coach omdat het mij erg leuk leek. Ik werd
uitgenodigd voor een gesprek en zo ben ik bij PEERpoint terecht
gekomen en hebben mijn collega’s en ik PEERpoint opgebouwd tot een
veilige vrijplaats voor iedereen die in eigen regie wil werken aan
herstel. 
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TEAM PEERPOINT IN BEELD
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een start gemaakt met een voorstel
rondje. Bij PEERpoint vinden wekelijks mooie ontmoetingen plaats.
Ontmoetingen waarin we delen en verbinden. Het leek ons daarom leuk
om jullie via deze nieuwsbrief ook nader kennis te laten maken met ons
team. Dit keer een stelt één van de trainer/coaches zichzelf voor.



NIEUW BIJ  PEERPOINT!
TRANSGENDER SUPPORT

THEATERPRODUCTIE 

START DINSDAG 13 DECEMBER
13.30 U -  16.00 UUR
BURGEMEESTER DE 
RAADTSINGEL 49- 71
DORDRECHT

In het programma van deze herfst heb je kunnen zien dat
wij een start maakten met het faciliteren van een veilige
plaats voor mensen die zich niet kunnen identificeren met
het geslacht dat hen is toegewezen bij de geboorte. Een
plaats om te delen, te verbinden en van elkaar te leren.
Wegens lange wachtlijsten in de transgenderzorg krijgen
veel trans personen vaak niet de zorg die ze nu nodig
hebben. Wij weten bij PEERpoint wij als geen ander hoe
groot de waarde van peersupport kan zijn tijdens dit soort
levens veranderende processen. Vanuit
ervaringsdeskundigheid en de behoefte aan verbinding
hebben wij,  met ondersteuning van de Gemeente
Dordrecht, besloten om support te gaan bieden aan
mensen die bezig zijn hun genderidentiteit te onderzoeken
of vorm te geven. De supportgroep komt elke week bij
elkaar in Dordrecht op dinsdagmiddag.  

Start: 13 December
Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Aanmelden: via de website of via een mail naar
aanmelden@peerpointherstelacademie.nl
Voor vragen: aaron@peerpointherstelacademie.nl

De repetities voor de theaterproductie van Inter Amicos en
PEERpoint zijn inmiddels in volle gang! Onder begeleiding van
regisseuse Carmen worden nieuwe talenten ontdekt of
bestaande talenten herontdekt en ingezet voor de
voorstelling. Naast de workshops en trainingen bij PEERpoint
is het maken van deze theatervoorstelling over herstel een
prachtige wijze om met elkaar te verbinden, door het
letterlijke zichtbaar maken dat er meer overeenkomsten dan
verschillen zijn tussen mensen.  In de verbondenheid ontstaat
herkenning en erkenning. Op deze wijze maken wij elkaar
deel van onze levensprocessen. Een prachtige manier om te
werken aan herstel. En niet te vergeten een manier om met
elkaar te genieten en een hoop lol te hebben, wat ook
superbelangrijk is voor je herstel!



A G E N D A
D O R D R E C H T - G O R I N C H E M - S L I E D R E C H T

Een nieuw seizoen betekent een
nieuw programma. Ons nieuwe
winterprogramma is te vinden op
onze website. We hebben weer
een enorme diversiteit aan
activiteiten. De aanmeldingen
stromen binnen! We zijn erg trots
op ons nieuwe programma en
hebben weer zin om samen met
onze bezoekers te ontdekken hoe
we aan ons herstel willen en
kunnen werken. Zoals altijd bij
PEERpoint staat gelijkwaardigheid
centraal in onze activiteiten. We
leren van elkaar en onze
collectieve ervaringskennis.  
Het programma per woonplaats is
op de website te vinden onder het
menu. Aanmelden kan door op de
aanmeldbutton te klikken onder
elke activiteit.

 

 

7, 14 en 21 december van 10.00-12.30 uur in Dordrecht

21 december van 10.30 tot 11.30 uur in Gorinchem

8, 15, 22 en 29 december van 10.00-12.30 uur in Sliedrecht

VAN STIGMA NAAR EMPOWERMENT
Workshop (3 bijeenkomsten)

Een stigma is een schandvlek of brandmerk dat aan een bepaald persoon
wordt gekoppeld (Wikipedia). Hoe we denken en praten over mensen met
een psychische aandoening heeft vaak een grotere impact dan we
beseffen. Het gebeurt nog te vaak dat mensen – bewust of onbewust – in
een hokje worden geplaatst. Een hokje waar je je moeilijk uitvecht. De
gevolgen van stigma zijn groot. Stigma verlamt. Stigma maakt klein. En
uiteindelijk maakt stigma onzichtbaar. Stigma doet doelen verdwijnen,
dromen verdampen en zorgt ervoor dat mensen niet worden aangezien
voor hun volledige potentieel. Bovenal maakt stigma bang. Bang om gezien
te worden en bang om jezelf te laten zien. In deze serie van 3
bijeenkomsten krijg je meer inzicht in de gevolgen van (zelf)stigma voor
jouw herstel en ga je onderzoeken wat empowerment (het versterken van
zelfsturing) voor jou kan betekenen. 

KENNISMAKING 
Koffie ochtend

Maak vrijblijvend een keer kennis met PEERpoint tijdens een lekker bakkie
koffie of thee. Je krijgt informatie over het wat, waarom, hoe, voor wie,
wanneer en waar via een presentatie en een informeel vraag en antwoord
gesprek. Ook voor hulpverleners en alle andere geïnteresseerden. 

VAN ALLES OVER HERSTEL
Serie van 4 workshops

Over herstel zijn vele boeken volgeschreven. Al je er zelf midden in zit, kan
het best lastig zijn om een vinger aan de pols te houden over waar je staat
in je eigen herstelproces. Deze serie van vier workshops “Van alles over
herstel” kan je daar bij helpen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder
meer: de kernconcepten van herstel, fasen van herstel, motivatie voor
verandering, het nut van successen vieren en nog veel meer. Als jij graag
meer wilt weten over verschillende helpende concepten rondom herstel,
dan is deze serie echt iets voor jou!  

Eerstvolgende activiteiten:

http://www.peerpointherstelacademie.nl/
https://www.peerpointherstelacademie.nl/

