BUREAU HERSTEL
ANTI-STIGMACURSUS PHOTOVOICE
JE BENT NIET ALLEEN

Informatie voor de client

WAAROM EEN CURSUS PHOTOVOICE?
“Een junk kun je niet vertrouwen.” “De misdadiger was een psychopaat.”
”Borderliners zijn geen goede moeders.” Dat zijn zomaar 3 voorbeelden van
stigma’s: hoe je door anderen in een hokje wordt gestopt. Stigma is een
vooroordeel, een stempel, een mening over een ander omdat deze behoort tot
een bepaalde groep zonder dat je de ander echt kent.

Door middel van foto 1 met onderschrift maken we duidelijk aan anderen hoe we in
ons leven hebben geworsteld met stigma en zelfstigma.
Door middel van foto 2 met onderschrift maken we duidelijk welke kwaliteiten we
hebben ontwikkeld om met dat stigma te leven en laten we onze talenten zien.

JE EIGEN PERSOONLIJKE VERHAAL
Het vertellen en vorm geven van je eigen persoonlijke verhaal kan je op vele
manieren helpen op weg naar herstel. Vanuit de praktijk is gebleken dat het
mensen met een psychische kwetsbaarheid heeft geholpen bij het individuele
herstelproces. Stem geven (Photovoice) aan je ervaringen en aan te raken wat
pijn doet, draagt bij aan het leren omgaan met grenzen en accepteren met wat
niet te genezen valt.

WAT IS HET DOEL?
Doel van Photovoice is om mensen met een psychische kwetsbaarheid, door
middel van foto’s met een verhaal, een stem te geven en in hun kracht te
zetten. Met name de open benadering en het gebruik van foto’s en kleuren
geven je de mogelijkheid om emoties en gevoelens als pijn en schaamte
zichtbaar te maken en te delen met je groepsgenoten. Essentieel tijdens dit
proces is dat jouw verhaal zonder enig oordeel aan het licht mag komen. Je
ontdekt dat jij niet de enige bent, die worstelt met stigma’s en zelfstigma.

HOE?

WANNEER KUN JE DEELNEMEN AAN DE CURSUS?

Tijdens deze cursus ga je aan de hand van opdrachten met jezelf en anderen aan
de slag en ontdek je wat stigma en zelfstigma met je doen. Door Photovoice
kom je op een intense manier in contact met jezelf. Verder verwoord je je eigen
herstelverhaal. De cursus kan een bijdrage leveren aan het wegnemen van
stigma’s bij jezelf, je medecursisten, maar ook bij familie, vrienden, werkgevers
en onderwijsinstellingen.

• Als je jezelf voor 12 bijeenkomsten kan verbinden aan een groep.
• Als je uit de kast wilt komen als mens met psychische kwetsbaarheden,
jezelf wilt leren accepteren
• én met anderen daarover in gesprek wilt gaan.
• Als je de kracht van (je) kwetsbaarheid wilt ontdekken.

EINDPRESENTATIE
We werken toe naar een eindpresentatie met 2 foto’s en verhaal. In 12 bijeenkomsten van twee uur nemen we onder de loep wat is (zelf-)stigma en hoe
beïnvloedt of heeft het ons leven beïnvloed, maar onderzoeken we ook nauwkeurig
wat onze sterke punten en talenten zijn.
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Voor verdere informatie kun je naar ons mailen bureauherstel@mediant.nl
of door te bellen naar: 053 - 475 53 99.
Als je je aanmeldt is het belangrijk dat je ook op de genoemde cursusdata aanwezig
kunt zijn. Kijk op www.mediant.nl voor een overzicht van de cursusdata.
Bureau Herstel wordt mogelijk gemaakt door Mediant GGz.
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Bezoekadres:
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