
Samen werken aan herStel

Een plek waar je op ontdekkingsreis kan gaan 
doorheen je persoonlijk psychisch herstel.

‘Gebruik je struikelblokken als stapstenen’

HERSTELACADEMIE KEMPEN

In SamenwerkIng met

OPZ Geel, Netwerk GGZ Kempen, 
Thomas More, OPWEGG Kempen, Dinamo, 
Welzijnszorg Kempen, Stad Turnhout, ...

Netwerk GGZ Kempen



wat?

Een vorming aan de HerstelAcademie Kempen wil iedereen 
ondersteunen in zijn persoonlijke ontwikkeling.
Je leert je eigen krachten en talenten ontdekken en deze op 
een positieve manier inzetten.
Je leert vaardigheden aan op een inventieve manier.
Je gaat aan de slag met je eigen leerdoelen en die van 
anderen.

We leren samen van elkaar, in groep.
Op een creatieve en educatieve manier.
Gegeven door professionals en ervaringsdeskundigen.
Met het accent op veerkracht en hoop.

Voor wIe?

Iedereen die in groep wil werken aan herstel kan zich 
inschrijven: (ex-)cliënt, vriend, familielid, hulpverlener, vrij-
williger ...  

Vragen of SuggeStIeS?

Heb je vragen over de inhoud van de cursus of doe je graag een suggestie naar 
toekomstige thema’s?

Tel.: 0492 23 84 78
Mail: kempen@herstelacademie

PraktISch

Inschrijven kan telefonisch of via website (www.herstelacademie.be/kempen). 

Onze vormingen kosten 5 euro per sessie/per deelnemer, te storten op 
rekeningnummer BE87 3631 2550 4094 van Pas-sage VZW.

Tel.: 0492 23 84 78
Mail: kempen@herstelacademie.be



waar?

De vormingen vinden plaats in een toegankelijke en veilige leeromgeving en 
worden georganiseerd op verschillende locaties in de Kempen. Bijvoorbeeld: 
Hogeschool, biblio-theek ...
Voor de juiste data en locaties: 
zie www.herstelacademie.be/kempen (aanbod per regio)

geluk ZIt In een kleIn DrIehoekJe

Een gelukkig leven: dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ 
of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Het Vlaams Instituut Gezond Leven verza-
melde alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk – Wat is het? Hoe 
kun je eraan werken? – in de geluksdriehoek.

Met de geluksdriehoek willen we informeren en inspireren. We willen mensen 
bewuster maken over geluk. En over hoe ze zich gelukkig en goed in hun vel kun-
nen voelen. We willen hen de weg wijzen over wat ze kunnen doen om zelf aan 
hun geluksgevoel te werken.

In de workshop ‘Geluk zit in een klein driehoekje’ leer je de geluksdriehoek van 
dichtbij kennen. We toveren de informatie uit de driehoek tot leven zodat je 
daarna zelf aan de slag kunt met je geluksgevoel.

Wanneer?
21/11/2022 van 14u-16u
28/11/2022 van 14u-16u

Waar?
CM Turnhout - Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout 

aanBoD In turnhout



aanBoD In geel

Ik PIeker DuS Ik Ben

Wat is piekeren? Doen we dat dan niet allemaal?
Er zijn verschillende vormen van piekeren. We bespreken het tijdens de eerste 
sessie en nemen enkele opdrachten mee naar huis om tijdens de tweede sessie 
na te denken over de gevolgen van piekeren en manieren om ons te wapenen 
tegen negatieve gevolgen als angst en depressie. Tijdens de derde sessie gaan 
we verder in op  ‘Herkennen we onze signalen? Hoe lukt het ons om tijdig op 
een andere manier om te gaan met onze stress en piekergedachten?’

Wanneer?
11/10/2022 van 18u30-20u30
18/10/2022 van 18u30-20u30
25/10/2022 van 18u30-20u30

Waar?
Thomas More Campus Geel - Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

Verhoog Je Veerkracht 

In deze reeks staan we stil bij het veelomvattende begrip “veerkracht”. Wat is 
veerkracht nu net? Hoe kun je veerkrachtig zijn en blijven? Welke tools en inzich-
ten kunnen je helpen om veerkrachtig door het leven te gaan? Hoe evolueerde 
dit op de verschillende levensdomeinen en wat kun je gebruiken aan energie-
gevers?
Veerkracht kan je ook ondersteunen om meer in verbinding te komen met an-
deren.
Op een interactieve manier gaan we samen met jullie na hoe je je veerkracht 
kunt verhogen om zo naar verbondenheid te groeien.

Wanneer?
18/11/2022 van 9u-11u30
25/11/2022 van 9u-11u30

Waar?
Beweging.net – Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout 

 

aanBoD In turnhout



PoSItIef Denken en Doen

Positief denken ...? Een keuze ...?
Gewoon genieten ... door onze denkwijze te veranderen ...?

Problemen zijn onafscheidelijk verbonden met ons bestaan. Ze zijn niet in sé 
slecht of moeilijk, ze zijn een teken van leven. Ieder probleem bevat echter ook 
de kiem van de oplossing.

In drie sessies proberen we wat inzicht te geven in ‘hoe kun je via een andere 
denkwijze positief in je dagelijks leven aan de slag bij soms uitzichtloze chronische 
situaties’. Positief leren denken is in de eerste plaats doelgericht leren denken: 
precies weten wat je wenst te bereiken. 

In een aantal stappen proberen we die positieve mentale ingesteldheid succes-
rijk te maken. Dit inzicht leidt tot een toename van de kwaliteit van ons persoonlijk 
leven en van ons functioneren in de samenleving. Deze kwaliteitsverbetering 
schept dan weer nieuwe positieve gevoelens wat zich uit in denken-emotie-
gedrag.

Sessie 1: Wat belangrijk is in het begin, is dat je je bewust wordt dat er 
denkfouten bestaan en dat je probeert om die fouten die op jou van toepassing 
zijn, te herkennen. Zo kun je het proces van luisteren naar de stijl en de thema’s 
van jouw ‘had ik maar’-gedachten in gang zetten.

Sessie 2: Wat zijn de pijlers van het positief denken en welke hindernissen kom 
je tegen?

Sessie 3: Hoe kies je voor positief denken en hoe leer je bepaalde technieken die 
je daarbij helpen?
 

roeS(t) tuSSen onS 

Wanneer je zelf of iemand die je lief hebt meer gebruikt of drinkt dan goed voor 
je/hem/haar is, ben je vaak radeloos. Je voelt je machteloos, wordt boos, vraagt 
jezelf af waar het fout liep, wat je kan doen, hoe je overeind kan blijven te mid-
den deze storm … Tijdens 3 sessies staan we stil bij deze en andere vragen rond 
de verslavingsproblematiek. Naast het aanreiken van psycho-educatie en het 
stilstaan bij hoe in contact blijven of nieuwe manieren zoeken om te verbinden, 
voorzien we ook voldoende ruimte voor uitwisseling.
Voor iedereen die zich zorgen maakt om het middelengebruik of misbruik van 
zichzelf, kind, partner, familie, vriend …

Wanneer?
10/10/2022 van 13u30-16u
24/10/2022 van 13u30-16u
7/11/2022 van 13u30-16u

Waar?
Natuurpunt Museum - Graatakker 11, 2300 Turnhout 

aanBoD In geelaanBoD In turnhout



aanBoD In geel

De kracht Van hSP

Wil jij jouw hoogsensitiviteit graag inzetten als kracht?
Wil jij graag meer zicht op wat hoogsensitiviteit nu precies betekent, zowel in 
theorie als ook in het praktische dagelijkse leven? 
Ben jij op zoek naar tips en tricks om je eigen hoogsensitiviteit of die van je 
naasten te omarmen? 

In deze 2-delige cursusreeks komen onder meer de volgende thema’s aan bod:
• het hoe en het wat van deze bijzondere karaktereigenschap
• de onaangenamere uitdagingen uitgediept
• de vele mogelijkheden om hoogsensitiviteit in te zetten als kracht 

Je neemt van deze reeks een mix van theoretische en praktische inhoud mee 
naar huis om van hoogsensitiviteit je kracht te kunnen maken en zo de wereld te 
tonen wie je eigenlijk al bent.

Wanneer?
14/10/2022 van 9u30-12u
21/10/2022 van 9u30-12u

Waar?
De Waaiburg - Kameinestraat 35, 2440 Geel 

aanBoD In geel

Was tot nu toe je glas soms ‘half leeg’? Dan wensen we je na deze vormings- 
activiteit voortaan een ‘half vol’ glas toe!

Wanneer?
13/10/2022 van 13u30-16u
20/10/2022 van 13u30-16u
27/10//2022 van 13u30-16u

Waar?
CM Geel - Stationsplein 2b, 2440 Geel


