
We zijn telefonisch bereikbaar op volgende nummer: 
0490/57.22.24

Je kan vrij langskomen op vrijdag van 15u tot 16.30u. 
Aanvullende activiteiten en info zijn terug te vinden
 op:

WWW.CLIENTENBUREAU.BE

Tram 1 vertrekt aan Flanders Expo richting Wondelgem en 
Evergem en  passeert aan Gent St-Pieters. Van daaruit rijdt hij 
verder naar de Korenmarkt en zo naar de Burgstraat richting 
Rabot. Hij rijdt over de Nieuwevaartbrug. De tram rijdt langs 
het water in Palinhuizen.Vervolgens rijdt hij in Jozef Guislain-
straat gevolgd door de Gezondheidstraat zo naar Francisco 
Ferrerlaan en passeer je aan de rechter kant psychiatrisch 

Centrum Guislain. Stap af aan de halte Hortensiastraat.

• Je wil aan de slag gaan met ervarings- 
       deskundigen.

• Je wil (meer) herstelondersteunende zorg 
implementeren.

• Je loopt vast met thema’s rond herstel en 
ervaringsdeskundigheid.

• Je wil coaching binnen bepaalde teams en /
of trajecten.

• Je wil aan de slag met lotgenotengroepen, 
cliëntenraden, ...

We hebben een aanbod naar organisaties in 
Oost-Vlaanderen: vorming, getuigenissen, 
ROPI, WRAP-trainingen, inschakelingstrajecten, 
intervisie voor teams, … ; maar werken ook 
vraaggestuurd, op maat van de organisatie, dus 
“vragen staat vrij”.

Wat kunnen we 
betekenen voor organisaties?

Fr. Ferrerlaan 106, 9000 Gent
info@clientenbureau.be



Wie zijn we? Wat mag je van ons 
verwachten?

Wat kunnen we betekenen 
voor jou?

• We zijn een project rond herstel en 
ervaringsdeskundigheid , voor en 
door mensen met een psychische 
kwetsbaarheid.

• We zijn werkzaam in heel Oost-Vlaanderen.

• We zijn er voor lotgenoten, familie, 
vrienden en hulpverleners.

• We zijn een sterke groep vrijwilligers en 
procesbegeleiders die samen dit project 
verder uitbouwen/realiseren. 

Herstel is jouw zoektocht om op te staan na het 
vallen, je weg om te groeien naar een voor jou 
bevredigend, hoopvol en betekenisvol leven.

Ervaringsdeskundigheid is dat je door te 
werken met je eigen verhaal en dat van anderen, 
mensen en organisaties kan ondersteunen.

• Je staat niet alleen met jouw psychische 
kwetsbaarheid.

• Je bent welkom met jouw verhaal.

• Je kan op eigen tempo een proces door-
lopen, met vallen en opstaan.

• Je mag jezelf zijn, met jouw krachten en 
kwetsbaarheid.

• Je leert jouw eigen verhaal een plek 
geven door het delen van ervaringen 
met anderen.

• Je (her-)ontdekt en ontwikkelt talenten 
en vaardigheden.

We hebben volgend aanbod naar lot-
genoten en ervaringsdeskundigen in Oost-
Vlaanderen: ervaringsdelen, workshops, 
WRAP, herstelwerkgroep, intervisie, 
coaching, ...

• We werken krachtgericht en ondersteunend. 

• We bieden ondersteuning in jouw herstel-
proces.

• We zetten in op positieve beeldvorming o.a. 
via getuigenissen, vorming en deelname aan 
vergaderingen (beleid).

• We delen informatie rond herstel en 
ervaringsdeskundigheid.

Het Cliëntenbureau wordt 
ondersteund door 27 partners 
GGZ uit de netwerken 
GGZ, Het PAKT en ADS in 
samenwerking met het Vlaams 
Overleg platform GG.


