
Wat is de Herstelacademie Noord-West-Vlaanderen? 

Onze Herstelacademie biedt een open cursusaanbod  
aan rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel.  
Het zijn korte, behapbare cursussen die telkens gegeven worden  

door een docenten-duo: een ervaringsdeskundige en een professional. 
  

Samen brengen zij een boodschap van hoop,  
verbondenheid, betekenisgeving en veerkracht. 

  
Hoewel ontstaan vanuit de psychische hulpverlening, bieden de cursussen 

inhoud aan die iedereen kan aanspreken.  
Mensen met persoonlijke ervaringen, een vriend, een familielid,  

een hulpverlener, een vrijwilliger, een student, …  
 

Iedereen is welkom! 
  

 

Cursusaanbod voorjaar 2023 

Netwerk Nowe 

Huis met vele kamers 

Oostmeers 105 

Brugge 

ZoWe 

Barrièrestraat 2d 

Sint-Michiels 

De Klaver 

Stationstraat 127 

Beernem 

 

‘t Ander 

Pannestraat 66 

Veurne 

Avansa 

Sint-Pieterskerklaan 5 

Brugge 

‘t Centrum Torhout 

Beerstraat 20 

Torhout 

‘t Leeshuus 

Groentemarkt 3 

Oostende 

Antenne 

Torhoutsesteenweg 291 

Oostende 



Train de trainer 
 

Waar  Woensdag 11 en 18 januari van 9.00 tot 16.30u 
  en 25 januari en 1 februari van 14.00 tot 16.30 u   
  Zowe, Brugge 

 
Wat  In deze vierdaagse cursus bereiden we de cursist voor om  
  zelf lesgever in een Herstelacademie te worden.  
  Dit begint met de visie en basisbegrippen van wat een   
  Herstelacademie is, wat het betekent docent te zijn en hoe  
  je de cursus opbouwt.   
  Daarna volgt een dag basisbegrippen om voor een groep   
  te staan en les te geven.   
  De laatste twee halve dagen bereiden we in duo een   
  stukje cursus voor om die de laatste les te geven.    
  Hiermee oefenen we het werken in duo’s en     
  kan je concreet werken aan een eigen les idee. 

 
Prijs  200 euro voor een professional of een professional met   
  een ervaringswerker, 25 euro voor een ervaringswerker.   
  We geven de voorkeur aan het inschrijven als duo. 
 

Hoe kan je inschrijven voor een cursus? 

1. Surf naar de website www.herstelacademie.be 
2. Klik op ‘Kies jouw regio’. 

3. Klik op ‘ West-Vlaanderen-Noord’. 
4. Klik op ‘Aanbod voorjaar 2023’. 

5. Zoek en klik op de cursus naar keuze voor meer informatie. 
6. Gekozen? Klik op ‘Ik ga’. 

7. Vul jouw gegevens in en druk op ‘Inschrijven’.  
Zorg dat alle velden correct zijn ingevuld.  

Op het scherm verschijnt ‘ Gedaan.  
Bevestig email’. Druk op’ Ok. Bedankt.’ 

8. Je ontvangt een no-reply bericht op je emailadres  
met bevestiging van je inschrijving. 

9. Schrijf het inschrijvingsgeld over op BE47 0689 4063 3780.  
Zet je naam en cursus bij de overschrijving.  
Je inschrijving is pas definitief na betaling. 
10. Een week voor de start van de cursus  

ontvang je een herinneringsmail. 
 
 
 

 
Problemen met inschrijven? 

 
Heb je zelf geen internet of moeite om ermee te werken?  
Heb je niemand in de omgeving die je kan ondersteunen?  

Wij helpen je graag.  
 

Je kan ons bereiken via volgende kanalen 
050 / 15 12 01 

herstelacademienwvl@gmail.com 

 
We zijn aanwezig en telefonisch bereikbaar in het 

Huis met vele kamers, Oostmeers 105 in Brugge op: 
 

Maandag en vrijdag  13.30 - 16.00u. 
Woensdag    10.00 - 16.00u. 
Donderdag    18.00 - 20.30u. 
Zaterdag    13.00 - 16.30u. 
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Omgaan met eenzaamheid 
 
Waar  Maandag 6, 13 en 27 februari en 6 maart 
  14.00 tot 16.30u. in het Huis met vele kamers, Brugge 
 
Wat  Eén van de grote problemen van deze tijd is eenzaamheid.  
  We bieden een aantal hulpmiddelen en inzichten aan om   
  de negatieve spiraal te doorbreken en op zoek te gaan   
  naar nieuwe mogelijkheden. 
 
Prijs  20 euro 

Herstel in beweging 
 

Waar  Woensdag 25 januari, 1, 8 en 15 februari  
  14.00 tot 16.30u in De Antenne, Oostende 

 
Wat  In deze cursus wordt getoond dat een goed gevoel krijgen  
  door te bewegen voor iedereen mogelijk is, ongeacht de   
  fysieke mogelijkheden en motivatie.  
  Via oefeningen wordt duidelijk dat herstel in beweging te   
  vinden is. 

 
Prijs  20 euro 
 

Geef een boost aan je zelfvertrouwen 
 
Waar  Dinsdag 1, 8, 22 en 29 augustus  
  18.00 tot 20.30u. in het Huis met vele kamers, Brugge 
 
Wat  We zoeken met de groep welke factoren twijfels kunnen  
  versterken en verminderen.  
  Aan de hand van oefeningen werken de cursisten aan het  
  zelfvertrouwen. We reflecteren hierover in groep. 
 
Prijs  20 euro 



Yoga 
 

Waar  Dinsdag 14, 21 en 28 februari en 7 maart     
  18.30 tot 21.00u. in Zowe, Brugge 

 
Wat   In de zoektocht naar rust en evenwicht in onrustige tijden kan 
  deze introductie in yoga een stap zijn in de juiste richting. 

 
Prijs  20 euro 
 

Vrije tijd is… genieten 

 
Waar  Dinsdag 7, 14, 21 en 28 februari      
  14.00 tot 16.30u. in het Huis met vele kamers, Brugge 

 
Wat  In deze cursus staan we stil bij de zoektocht naar betekenis-
  volle invulling van vrije tijd. Hoe ga je om met leegte, nieuwe 
  uitdagingen? Verschillende oplossingen en mogelijkheden 
  worden besproken en geoefend. 

 
Prijs  20 euro 

Leven met … 
 
Waar  Maandag 8, 15, 22 mei en 5 juni  
  14.00 tot 16.30u.in het Huis met vele kamers, Brugge 
 
Wat  Vele mensen kampen met verslaving in hun leven en geven aan  
  dat dit een levenslange uitdaging is. 
  Welke hulpmiddelen kunnen je ondersteunen en welke valkuilen  
  wil je vermijden om ten volle te kunnen leven ondanks de  
  voorgeschiedenis van een verslaving? We gaan als groep op  
  zoek naar werkende oplossingen. 
 
Prijs  20 euro 

De helende kracht van de natuur 
 
Waar  Woensdag 7, 14 en 21 juni  
  14.00 tot 16.30u. in De Antenne, Oostende 
 
Wat  Tijdens drie wandelingen op verschillende locaties wordt  
  natuurbeleving en verbinding met de natuur opgezocht. 
 
Prijs  15 euro 



Positieve mindset 
 

Waar  Donderdag 23 februari en 2, 9, 16 maart  
  14.00 tot 16.30u. In het Huis met vele kamers, Brugge 
 
Wat  Een positieve mindset kan stress verminderen,  
  leidt tot nieuwsgierigheid en creatief denken,  
  laat ons sterker staan in onze relaties en kan ons helpen om 
  efficiënter te handelen. 

 
Prijs  20 euro 
 

Omgaan met eenzaamheid 
 

Waar    Woensdag 1, 8, 15 en 22 maart  
  14.00 tot 16.30u. in ’t Centrum, Torhout 

 
Wat  Eén van de grote problemen van deze tijd is eenzaamheid.  
  We bieden een aantal hulpmiddelen en inzichten aan om de  
  negatieve spiraal te doorbreken en op zoek te gaan naar   
  nieuwe mogelijkheden. 

 
Prijs  20 euro 

 

Creatief met taal 
 
Waar  Maandag 15, 22 mei en 5 juni 
   14.00 tot 16.30u. in ‘t Leeshuus, Oostende 
 
Wat  Iedereen zoekt een manier om gevoelens uit te drukken.  
  In deze cursus zoeken we het in taal, via poëzie, besprekingen  
  en schrijfoefeningen. 
 
Prijs   15 euro 

De helende kracht van de natuur 
 
Waar  Op woensdag 10, 17 en 24 mei  
  14.00 tot 16.30u. in het provinciaal domein Bulskampveld  
  Een specifieke afspreekplaats wordt later gecommuniceerd 
 
Wat  Tijdens drie wandelingen op verschillende locaties wordt  
  natuurbeleving en verbinding met de natuur opgezocht. 
 
Prijs  15 euro 



Tevree met de portemonnee 
 

Waar  Woensdag 1, 8, 15 en 22 maart 
   14.00 tot 16.30u.  in ’t Ander, Veurne 

 
Wat  Hoe blijven we tevreden met de portemonnee?  
  Hoe verwezenlijken we toch nog wensen ondanks 
  budgetschaarste?  
  We overlopen als groep tips en trucs en oefenen die in.  
  Laat ons het maximale uit elke euro halen! 

 
Prijs  20 euro 
 

Je lichaam als kompas 
 

Waar  Dinsdag 7, 14 en 21 maart  
  14.00 tot 16.30u. in Avansa, Brugge 

 
Wat  Je lichaam communiceert altijd eerlijk met je rond stress, druk,  
  geluk, verdriet,…maar luister je  wel? Hoe doe je dat?  
  Hoe maak je er tijd voor en leer je richting geven aan leven met je 
  lichaam als kompas.  
  Vele oefeningen helpen je hiermee. 

 
Prijs  15 euro 
 

Jezelf in herstel 
 

Waar  Maandag 6, 13, 20 en 27 maart 
  14.00 tot 16.30u. in het Huis met vele kamers, Brugge 
 
Wat  Dit is onze basiscursus, waarin begrippen zoals herstel,  
  hoop, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid aan bod komen.  
  Welke plaats hebben ze nu al in je leven en hoe kunnen we 
  ze centraler in je leven krijgen? 
 
Prijs   20 euro 

Kunst van het nietsdoen 
 
Waar  Maandag 17, 24 april en 8 mei  
  14.00 tot 16.30u. in het Huis met vele kamers, Brugge 
 
Wat  Vele mensen lijken het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk  
  te vinden de dag leeg te maken, de agenda niet vol te  
  proppen. Wat maakt ons zo geobsedeerd met ‘dingen doen’?  
  We oefenen hoe we kwaliteit boven kwantiteit kunnen zetten 
  en leegte als een vriend zien. 
 
Prijs  15 euro 
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