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Systematisch rehabilitatie gericht 
handelen 

Binnen mediant

Marian Heuvelink, SRH Coach

De basis is gelegd in de tweede helft van de 
jaren 80 door:

Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander
Mediant is gestart in 2005/2006

Zeven coaches werden opgeleid, daarna start 
met het scholen van de klinische teams

Wat is het  fundament van de SRH?

De SRH is gericht op kwaliteit van leven en

samenleven

• Kwaliteit van leven: welzijn en gezondheid (focus van 
persoonsgerichte zorg)

• Kwaliteit van samenleven: positieve relaties, 
mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en 
participatie (focus van samenlevingsgerichte zorg).

Waarden en visie van de SRH

• gericht op kwaliteit van leven:

ontwikkeling, herstel, welzijn en sociale inclusie.

“Sociale inclusie is een mensenrecht”

• De relatie met de cliënt en zijn/haar naasten, 
gebaseerd op presentie en samenwerking.

Kern-elementen van SRH

• Presentie: het aangaan van een persoonlijk-
professionele verbinding, gekarakteriseerd door 
compassie en aandacht, hoop en vertrouwen

• Herstel: van hoop en zelfvertrouwen, eigen identiteit, 
autonomie, zingevende activiteiten en sociale rollen

• Kracht: persoonlijke ervaringen, kwaliteiten en 
talentontwikkeling, omgaan met kwetsbaarheid.

Zorgresponsiviteit

• Het gaat om het begrijpen van het perspectief van de 
ander (jezelf verplaatsen)

• Om aansluiten, aansluiten en aansluiten....

• Vraagt inzet van alle zintuigen

• Vraagt continue aandacht

• Vraagt waakzaamheid.
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Fasen van de methodische 
cyclus SRH

• Systematisch een samenwerkingsrelatie 
opbouwen (persoonlijk/krachtenprofiel)

• Samenwerken aan concrete doelen en 
activiteiten (even-waardigheid).

Kennisbronnen gebruiken

• Ervaringskennis: van cliënten, familieleden en jezelf

• Praktijkkennis: de kennis en de ervaring die je hebt 
opgebouwd als professional

• Wetenschappelijk kennis b.v. over ziekte, aandoening 
en herstelprocessen en herstel factoren

• Methodische kennis: methodisch werken in de 
kwaliteitscyclus.

Systematische werkwijze SRH

1. In relatie komen

(en vervolgens blijven)

Contact maken;  kennismaking; (start) opbouwen van relatie; 
oriëntatie op cliënt en context (biografie, situatie, ervaringen, 

problematiek, netwerk, omgeving)

2. Informatie verzamelen 2. Inventariseren van wensen, ambities. persoonlijke voorkeuren, 
ervaringen, hulpbronnen, mogelijkheden en beperkingen,  

ondersteuningsvragen, ondersteuningsbehoeften (op levens- en 
persoonlijke domeinen)

3. Doelen bepalen 3. Doelen stellen: toekomstperspectief (algemeen doel); oplossen 
belemmeringen en vergroten van kracht (acties = specifieke doelen)

4. Plan maken 4. Plan maken (persoonlijk plan; persoonlijk ondersteuningsplan; 
behandelplan)

5. Plan uitvoeren 5. Plan uitvoeren: activiteiten ondernemen

6. Evalueren en bijstellen 6. Evalueren, leren en bijstellen

Waar staan we nu als mediant?

• Alle klinische teams zijn geschoold

• Het leerwerkbedrijf is geschoold

• Er is een begin gemaakt met scholen van de 
ambulante teams

• Alle geschoolde medewerkers nemen deel aan 
groepscoaching 

• Alle geschoolde teams worden gemonitord 
doormiddel van ROPI audits. 

Wat willen we met de SRH binnen 
mediant?

• SRH is een hulpmiddel om:

• Goede zorg te realiseren

• Zorg die als weldadig en helpend wordt ervaren, 
welzijn en gezondheid bevorderend

• Presentie, herstel en krachtgericht.

Joke Salvatori, Ervaringswerker 

Antje Barels, Ervaringswerker 
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Persoonlijk Krachtenprofiel
 

Persoonlijk Krachten 
Ondersteuningsprofiel 
versie 1.1, nov 2016 
© J.P. Wilken en D. den Hollander (2010; versie 2015; op 
basis van Rapp & Goscha, 2006) 

Naam: 
Naam persoonlijk begeleider: 

Naam familielid: 
Datum:  

Nu 

Wat is de situatie nu? 
Wat is voor de persoon belangrijk in het leven? 
Waar kan hij/zij gebruik van maken? 

Hoe ziet het leven er nu uit? 
Wat zijn zijn/haar krachten: kernkwaliteiten, 
interesses en talenten?  

Wat vindt hij/zij belangrijk in het leven? Wat is de 
kracht van de huidige omgevingen? Waar kan hij/zij 
steun vandaan halen? 

Wensen en ambities 
Wat wil de persoon? 

Wat wil hij/zij het liefst? 

Mogelijkheden en ervaringen uit het verleden  

Wat was de situatie hiervoor? Wat vond hij/zij belangrijk 
in het leven? Waar heeft hij/zij gebruik van gemaakt 
(mensen, plekken)? 

Wat zijn zijn/haar ervaringen? 
Wie waren belangrijk in zijn/haar omgeving? Van wie 
kreeg hij/zij steun? 

 Wonen  

 Werken  

 Leren  

 Vrijetijdsbesteding  

 

 Welzijn en Gezondheid  

 Zorg voor mezelf en 
anderen 

 

 Relaties  

 Veiligheid  

Welke wensen zijn voor de cliënt het belangrijkst?  

 
 
Toelichting 
 

Het SRH heeft ten doel de cliënt te ondersteunen bij een zinvol leven. Zingeving loopt als een rode draad door het hele profiel heen Zingeving kan 

ontleend worden aan bijvoorbeeld zinvolle activiteiten en sociale relaties. Ook de plek waar de cliënt woont en leeft kan betekenisvol voor de cliënt zijn. 
In het profiel ziet u een aantal levensdomeinen zoals wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding. Daarnaast gaat het om wat voor de cliënt belangrijk is 
rond gezondheid en welzijn, zorg, relaties en veiligheid. Niet alle domeinen zijn waarschijnlijk voor deze cliënt van belang. 
Loop eerst alle domeinen door en bekijk of en hoe belangrijk dit domein voor deze cliënt is. Als deze wensen of behoeften heeft op een bepaald gebied, 
dan betekent dit dat dit gebied van belang is. Als er wensen zijn, dan betekent dat de cliënt zijn kwaliteit van leven wil verbeteren. Kortom, werken aan 
deze wensen is voor deze cliënt zinvol. 

Persoonlijk Krachten Profiel
versie 1.1, nov 2016

© J.P. Wilken en D. den Hollander (2010; versie 2015; op basis van Rapp & Goscha, 

2006)

Naam: dhr. X

Datum: 30 april 2017

Huidige mogelijkheden en ervaringen

Hoe ziet mijn leven er nu uit? Welke kansen, mogelijkheden en 

succeservaringen zijn er? Wat zijn mijn passies? Mijn 

kernkwaliteiten en talenten? Wat spreekt mij aan? Wat zijn 

krachten in mijn huidige omgevingen? Waar en van wie kan ik 

steun krijgen en wat betekent dit voor mij? Wat zijn mijn 

ervaringen hierbij?

Wensen en ambities

Wat wil ik graag?

Mogelijkheden en ervaringen uit het verleden

Wat waren succes ervaringen? Hoe wist ik het vol te houden? Hoe 

heb ik het overleefd? Wat werkte er voor mij? Wat heb ik (mezelf) 

geleerd en hoe deed ik dat? Wat waren krachten in mijn omgeving? 

Van wie kreeg ik steun? Welke precies? Wat vond ik daarvan? Wat 

waren mijn ervaringen m.b.t. steun?

Ik woon bij mijn zoon in op dit moment, al ruim 10 jaar.

Wonen

De wens van mij is om 

zelfstandig te wonen en dat 

moet ook de mogelijkheid zijn. 

Een aanleunwoning met hulp 

van Mediant ambulant, mijn 

zoon en van de Posten, zodat 

goede contacten met anderen 

ontstaan.

Ik heb een aantal jaren bij het RIWB in Hengelo gewoond, van 2002 

tot en met 2005. Voordat ik bij mijn zoon woonde, woonde ik 

zelfstandig, van 1998 tot en met 2002. Ik ben in 1998 voor de tweede 

keer gescheiden van mijn vrouw, de eerste scheiding was in 1989. 

Bij het RIWB was het een succes voor mij. Ik kon hier mezelf zijn en 

kwam onverwachte dingen tegen zoals bijvoorbeeld eten koken voor 

iedereen. Er woonden veelal jongere mensen en ik was moeder 

overste. Ik kon het goed volhouden bij het RIWB, omdat ik me nodig 

voelde, de mensen konden een stukje bescherming bij mij krijgen en 

dat deed mij wat. Ik hield van die mensen. Ik ben uit mezelf 

vertrokken op 5 november 2005 en naar Ierland gegaan waar mijn 

dochter woonde. Op 5 november 2006 ben ik terug gekomen. Ik heb 

mezelf koken geleerd bij het RIWB en bij het problemen oplossen 

hielp het RIWB ook. Krachten in de omgeving was het sociale, er zijn 

altijd mensen die het slechter hebben, mensen helpen. Ik kreeg 

steun van iedereen, de begeleiding hielp mij met het rustiger aan 

doen. Voor mij was het RIWB het thuisgevoel elkaar nodig te 

hebben.

Werken

Het oudheidkundig archief 

rangschikken, wat nu helaas 

automatisch gaat. Ik wil graag boeken 

lezen, muziek luisteren. Bij de Posten 

een bardienst draaien of in de 

bibliotheek werken.

Van 1970 tot en met 1974 was ik magazijn bediende bij Holec. Van 1974 tot en 

met 1979 was ik productiemedewerker bij Akzo.

In 1979 ben ik afgekeurd vanwege hersenvliesontsteking, in het ziekenhuis 

gekomen, gerevalideerd en daarna afgekeurd. Van 1979 tot en met 1982 heb ik 

vrijwilligerswerk verricht als beheerder van het werkcentrum in Glanerbrug. 

Bijvoorbeeld ludieke acties voorbereiden en uitvoeren tegen de 

armoedebestrijding was één van mijn werkzaamheden. Ik zat in het platform van 

het WAO beraad en we hebben bijvoorbeeld het GAK gebouw gebarricadeerd. 

Van 1982 tot en met 2000 had ik een betaalde baan, daarna kwam ik terug in de 

WAO, omdat ik overspannen was. Er werd beknot op het bestedingspatroon bij 

het dorpshuis, ik vond dat de tent open moest blijven, maar de gemeente wou 

eraf. Ook mijn oude blessure(hersenvliesontsteking) kwam terug.

Leren op dit moment is voor mij wat ik op dit moment kan bevatten, ik ben 

weer begonnen met het lezen van een geschiedenisboek.

Leren

Computerles en ik wil graag facebook, 

omdat mijn dochter in het buitenland 

woont. 

Ik heb vroeger voortgezet lager onderwijs genoten. Op latere leeftijd (38 jaar) 

heb ik 2 jaar avond mavo en drie jaar avond havo gevolgd. Ik heb het 

examenjaar niet gedaan. Ik had de vakken Engels, Duits, Nederlands, 

handelsrekenen, boekhouden, geschiedenis, economie en maatschappijleer. Het 

vak geschiedenis was voor mij een groot succes, ik had daarvoor een 9. Ik mocht 

graag voor de klas vertellen. Geschiedenis is voor mij een hobby.

Nu is het tv kijken wat iedereen kijkt in de huiskamer van de kliniek. Lezen 

doe ik nu ook weer.

Vrijetijdsbesteding

Tv kijken, een boek lezen, misschien 

weer een hond hebben, dat zou me 

niets verbazen, wandelen en weer 

ontspannen zijn, daar teken ik voor.

Wandelen met de hond, heel veel fietsen en daarna uitgerust thuis komen, veel 

boeken lezen(geschiedenis), tv kijken en dan dat wat mij echt interesseerde.

Mijn gezondheid is op dit moment slecht, ik heb copd en 

ben daardoor kortademig. Ik ben geestelijk in de war en heb 

last van angstgevoelens die niet helemaal weg willen.

Welzijn en Gezondheid

Ik wens te stoppen met roken 

en gezonder te gaan eten, 

ook wanneer ik alleen ben. 

Dus geen frikadel, tosti en 

patat, maar bijvoorbeeld 

spaghetti en veel groente.

In het verleden was ik altijd in beweging en 's avonds munt.

Zorg voor mezelf

en anderen

Als ik voor mezelf zorg, zorg 

ik ook voor de ander. Ik loop 

graag in vrijetijdskleding.

De relaties die ik nu heb zijn mijn zoon en mijn dochter. Een 

nieuwe relatie zit er niet in, daar ben ik nog niet aan toe.

Relaties

In het verleden was ik gehuwd wat niet werkte. Ik wil niet dat 

iemand eisen aan mij stelt. Later in mijn leven heb ik een 

relatie in Hengelo gehad, waar ik nog wel eens aan terug denk. 

Ik vind het nu ook jammer dat de relatie verbroken is.

Ik voel mij nu veilig bij Mediant en thuis bij mijn zoon. Ik voel 

beschutting. Ik moet nu mijn eigen veiligheid creëren en 

mijn eigen beschutting zoeken door mij open te stellen. Ik 

voel me veilig wanneer ik kan praten als dat nodig is.

Veiligheid

Veiligheid ervoer ik in mijn eigen directe omgeving, gewoon 

thuis, ook bij mijn vrouw.

Welke wensen zijn voor mij het belangrijkst?

Het aller belangrijkste voor mij is dat ik weer zin in het leven krijg, dat ik mij weer open ga stellen voor het leven.

Ervaringswerk, 
herstelgericht werken
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