
Samenvatting werkboek ‘Op eigen kracht’ 

 

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met teleurstellingen en moeilijkheden. Dat kan het verlies 
van een dierbare zijn, een ernstige ziekte, het verlies van een baan, een scheiding of een andere 
trieste gebeurtenis. Daarnaast ervaren mensen soms voortdurend stress vanwege schulden of 
problemen met relaties. Al die moeilijkheden kunnen iemand behoorlijk uit balans brengen. De weg 
om er weer bovenop te komen en greep op het leven te krijgen is lang. Het is een weg van vallen en 
opstaan. Al de stappen die men zet op weg naar een leven dat voor hen de moeite waard is, noemen 
wij herstel. 

  
Dit werkboek is gemaakt om mensen te helpen op weg naar herstel en geeft mensen tips en ideeën 
die helpen bij het werken aan herstel: 

- het helpt mensen moed en hoop te vinden en vast te houden; 

- het helpt mensen te beseffen wat er komt kijken bij herstel; 

- het gaat over stress en wat het met mensen doet; 

- het toont hoe mensen weer grip op hun leven kunnen krijgen en houden; 

- het laat mensen ontdekken waar hun krachten zitten en wat zij in zich hebben; 

- het geeft aan waar zij hulp kunnen vinden in hun omgeving; 

- het helpt mensen om doelen te stellen, en; 

- het laat zien hoe men met een actieplan aan zijn doelen kan werken. 

  

Ieder hoofdstuk van het werkboek richt zich op een specifiek thema. Na een inhoudelijke uitleg 
volgen oefeningen men zelf mee aan de slag kan gaan. De oefeningen helpen mensen om na te 
denken over hun eigen situatie. Het zijn aanknopingspunten om het leven dat ze voor zichzelf zou 
willen, dichterbij te brengen. 

  
Dit werkboek kan op verschillende manieren gebruikt worden. Mensen kunnen er zelfstandig mee 
aan de slag, op momenten dat het hen het beste uitkomt, maar het kan ook gebruikt worden tijdens 
begeleidingstrajecten of tijdens groepsbijeenkomst. 
  
Wil je het werkboek “Op eigen kracht!” bestellen? Neem dan contact op met de Impuls 
Academie via: impulsacademie.elg@radboudumc.nl of T (024)3618826 Mob 06 15 44 93 89. 
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