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Kernboodschap De Herstelacademie biedt in Haarlem en de regio een uniek aanbod gericht op 

(maatschappelijk) herstel voor mensen met kwetsbaarheid op het gebied van 

psychiatrie en/of verslaving. De Herstelacademie wordt gerund voor en door 

ervaringsdeskundigen. 

Om ervoor te zorgen dat de Herstelacademie blijft bestaan, is er geld beschikbaar  

gesteld om exploitatiekosten te dekken.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

Samenleving om er kennis van te nemen dat er vooruitlopend op de nieuwe 

uitvraag voor de basisinfrastructuur 2020, budget vanuit Wmo wordt vrijgemaakt 

om de Herstelacademie als voorziening in de sociale basis mee te subsidiëren. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 
 Transformatie programma sociaal domein (2015/168421)  

 Beleidskader Opvang, Wonen en Herstel, (2016/324154 in raadsvergadering 22 

september 2016) 

 Uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel, (2017/131203 in 

commissie samenleving 24 mei 2017) 

 

Besluit College  

d.d. 6 maart 2018 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2015/01-september/10:00/Transformatieprogramma-sociaal-domein/2015168421-2-Collegebesluit-transformatie-sociaal-domein.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2016/22-september/19:30/Beleidskader-opvang-wonen-en-herstel-2017-2020/2016324154-2-Raadsstuk-Beleidskader-opvang-wonen-en-herstel-2017-2020-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/24-mei/21:00/21-35-uur-Vaststellen-uitvoeringsprogramma-Opvang-wonen-en-herstel-2017-2020-JB/2017131203-1-Uitvoeringsprogramma-Opvang-wonen-en-herstel-2017-2020-1.pdf
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Inleiding  
De Herstelacademie biedt in Haarlem en de regio een uniek aanbod gericht op 

(maatschappelijk) herstel voor mensen met kwetsbaarheid op het gebied van psychiatrie en/of 

verslaving. Er is een groot draagvlak en succes onder deelnemende kwetsbare inwoners die 

zichtbaar stappen zetten in hun herstel. Daarnaast wordt het initiatief gesteund vanuit het 

werkveld GGZ. Het aanbod van de Herstelacademie richt zich op het bevorderen van 

emancipatie, participatie en zelfredzaamheid, voorliggend op maatwerkvoorzieningen in de 

Wmo of BW. Hiermee wordt het gebruik eigen netwerk en algemene voorzieningen versterkt. 

Het bestaansrecht lijkt door de resultaten afdoende te zijn bewezen.  

 

De Herstelacademie is een nieuw initiatief dat in 2015 is gestart met financiering vanuit een 

provinciale subsidie (ingediend door de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer) en vanuit 

de organisaties RIBW K/AM en GGZ Ingeest. Doel was de haalbaarheid van een 

Herstelacademie te onderzoeken. In navolging van enkele andere (inter)nationale academies 

voor herstel, is de Herstelacademie in de regio Haarlem vervolgens in 2016 gestart met het 

geven van cursussen en trainingen en het faciliteren van zelfhulpgroepen.  

Het aanbod is passend als algemene voorziening (geen maatwerkvoorziening met indicatie), 

maar daarvoor wordt pas vanaf 2020 een nieuwe uitvraag gedaan. Om de periode tot 2020 te 

overbruggen en daarbij continuïteit te bieden voor de Herstelacademie, is een tussentijdse 

financiële bijdrage noodzakelijk. 

In 2017 hebben meerdere partijen financieel bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de 

Herstelacademie. Het is echter duidelijk dat het aanbod niet zonder financiering vanuit de 

gemeente kan. Om continuïteit te waarborgen tot en met 2018 is het – vanwege het wegvallen 

van andere geldstromen richting de Herstelacademie – noodzakelijk een extra bijdrage van € 

120.000 te geven vanuit de gemeente. Hiervoor is budget vanuit de financiële middelen 

vanuit BW en Wmo ambulant beschikbaar.  

 

Deze nota informeert u over het aanbod en de meerwaarde van het aanbod van de 

Herstelacademie. 

 

2. Kernboodschap 

De Herstelacademie bevordert emancipatie, participatie en zelfredzaamheid. 

De Herstelacademie wordt gerund door ervaringsdeskundigen, die zelf een hersteltraject 

hebben doorlopen en daarmee uit eigen ervaring weten hoe moeilijk dat kan zijn. Het aanbod 

wordt volledig door (opgeleide) ervaringsdeskundige lotgenoten en ervaringsdeskundige 

docenten vormgegeven.  

Uit eerdere evaluaties uit de periode waarin het aanbod werd opgestart en na het eerste jaar, 

volgden  positieve bevindingen. Mensen die zich doorgaans niet zo makkelijk ergens thuis 

voelen en om die reden vaak ook geen gebruik maakten van maatwerkvoorzieningen of 

aanbod in de sociale basis, hebben bij de Herstelacademie wel het gevoel (weer) ergens bij te 

horen. Bij de Herstelacademie is ruimte om te leren, ook van elkaar, en dat maakt het 

mogelijk dat mensen doelen stellen om zich te ontwikkelen. Hierdoor creëren zij voor 

zichzelf nieuwe kansen. Door de open en stimulerende omgeving van de Herstelacademie 

neemt de zelfwaardering en het zelfvertrouwen bij mensen toe. Mensen die aan het 

cursusaanbod en/ of lotgenotengroepen hebben deelgenomen, zetten zichtbaar stappen in hun 

ontwikkeling. Bijvoorbeeld door te starten met vrijwilligerswerk, betaald werk, inzet van 

ervaringsdeskundigheid bij aanbieders in het sociaal domein. Of juist op een ander vlak: 

minder drankgebruik en meer contact met lotgenoten.     
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De Herstelacademie is een waardevolle uitbreiding van de sociale basis 

Door de werkwijze van de Herstelacademie is er sprake van een geheel unieke wijze van 

omgang met elkaar en bejegening vanuit respect en eigen ervaring. Het aanbod is nieuw in 

Haarlem en Zandvoort. Het is geen individuele maatwerkvoorziening en betreft geen 

begeleiding, maar richt zich wel op mensen met kwetsbaarheden. Met name op mensen met 

ggz-problematiek. Het aanbod is aanvullend en anders op het aanbod dat beschikbaar is in de 

sociale basis, ook anders dan de dagbestedingsorganisaties die daar sinds dit jaar formeel 

onderdeel van zijn. 

De waarde van herstel wordt onderschreven vanuit de gemeente. Vanuit het beleidskader 

Opvang, wonen en herstel staat de ambitie van “een hersteltraject op maat” centraal. Een 

cliënt heeft hierbij (zoveel mogelijk) de regie over zijn eigen herstelproces. De 

herstelacademie ondersteunt dit. Het aanbod van de herstelacademie is toegankelijk voor alle 

inwoners in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. De Herstelacademie 

biedt naast het aanbod in Haarlem, ook trainingen en cursussen in Zandvoort en Hoofddorp 

aan, met bijdragen vanuit die gemeenten. Veel cliënten vanuit de Maatschappelijke Opvang 

en Beschermd Wonen geven aan baat te hebben bij het aanbod van de herstelacademie. 

 

De Herstelacademie is preventief aan het gebruik van duurdere voorzieningen 

Door een goed en succesvol aanbod neer te zetten, wordt gebruik van specialistische 

voorzieningen verminderd of voorkomen. De eerste resultaten van de Herstelacademie zijn 

erg positief; ze slagen er in een doelgroep te bereiken die niet in beeld was bij zorgaanbieders 

en/of slagen er in mensen vanuit eigen kracht stappen in hun herstel te laten zetten (waardoor 

andere voorzieningen mogelijk niet meer of minder gebruikt worden). De Herstelacademie 

vervult daarmee een belangrijke taak in het bewerkstelligen van de transformatie binnen het 

sociaal domein: werken vanuit het perspectief van de burger.   

    

De Herstelacademie kan niet voortbestaan zonder bijdrage vanuit de gemeente 

Het aanbod van de Herstelacademie is ontwikkeld met een eenmalige bijdrage vanuit de 

provincie. Doorontwikkeling was mogelijk met tijdelijke bijdragen van RIBW K/AM, GGZ 

InGeest, Brijder en de gemeente. De gemeente Haarlem heeft vanuit de versnellingsmiddelen 

wel al €125.000 subsidie voor 2017 en 2018 (dus 62.500 per jaar) aan hen verleend, maar dit 

is onvoldoende voor een toekomstbestendige exploitatie. In die fase werd de Herstelacademie 

onder de hoede genomen van genoemde aanbieders. De Herstelacademie is echter een 

onafhankelijke organisatie en wil in 2018 als zelfstandige stichting verder gaan. Hierdoor is 

hun aanbod ook toegankelijk voor álle kwetsbare inwoners en niet voorbehouden aan een 

cliëntengroep van een bepaalde organisatie. 

De gemeente vindt het aanbod een dusdanig waardevolle toevoeging in Haarlem en 

Zandvoort, dat het voortzetting van het aanbod in 2018 mogelijk wil maken. Hierdoor 

worden inwoners met (psychische) kwetsbaarheid ondersteund om vanuit eigen regie aan hun 

persoonlijk herstel te werken. Hiernaast wordt met het bestaan van de Herstelacademie op 

meerdere gebieden zorggedragen voor een professionele inzet van ervaringsdeskundigen. 

Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het beleid van de gemeente. 
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3. Consequenties 

Financiële consequenties 

Voor de eenmalige bijdrage aan de herstelacademie zijn uit programma 2.1 en 2.3 middelen  

beschikbaar. Het grootste deel van de deelnemers is in Haarlem woonachtig. 

Haarlemmermeer draagt reeds €17.000 bij en Zandvoort €1.100, ter dekking van aanbod op 

locatie in hun gemeente. 

Met deze bijdragen krijgt de Herstelacademie, met de reeds toegekende bijdragen, een 

sluitende exploitatiebegroting in 2018. 

 

Tijdelijke oplossing 

Dit voorstel creëert slechts een tijdelijke oplossing voor het voortbestaan van de 

Herstelacademie in 2018. De gemeente Haarlem gaat op korte termijn in gesprek met de 

Herstelacademie, ggz-ketenpartners en regiogemeenten voor structurele financiering in de 

toekomst vanaf 2019. Hierbij wordt ook een structurele bijdrage vanuit o.a. RIBW K/AM, 

GGZ InGeest en dagbestedingsorganisaties zoals Roads verkend.  

Vanaf 2020 start de nieuwe subsidieronde voor het aanbod in de basisinfrastructuur.  

 

4. Vervolg 

De Herstelacademie wordt geïnformeerd en uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen. 

Na subsidiebeschikking, worden de bedragen overgemaakt. 

 

5. Bijlagen 

- 


