
Hoe draagt Korak – Herstelplein Oost-Veluwe bij aan een normaliserende werking van 

de GGZ-zorg met en een op meerdere fronten kostenbesparende werking. 

 

Bij Korak komen deelnemers om zich verder te ontwikkelen en verder te leren in hun herstel. 

Een lerende omgeving waar het gaat om: sterker worden, meer inzicht verwerven, persoonlijke 

ontwikkeling en het groeien van zelfvertrouwen. 

 

Het uitgangspunt van Korak is dat een deelnemer zelf het heft in handen neemt, het weer normaal 

gaat vinden om zelf de regie te houden over zijn of haar leven. Los komen van zorgafhankelijkheid. 

We gaan uit van de kracht van Peer support, ervaringsgenoten die weten waar het echt over gaat. 

Het idee is met elkaar en van elkaar leren. Het weer normaal gaan vinden om elkaar te ondersteunen 

en de sterke ontwikkelingsmogelijkheid daarvan te ervaren. Korak wil een stigma vrije en 

genormaliseerde omgeving bieden waar wederkerigheid de ‘normaalste zaak” is.  

Op deze wijze kan de zorgvraag en zorgbehoefte verschuiven naar persoonlijke verantwoordelijkheid 

en maatschappelijke, gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 

Peer support doet een beroep op het persoonlijke herstellend vermogen van een ieder. 

Het lerende programma zal dan ook ingevuld worden door Peers (mensen die ervaring hebben en 

hiermee deskundig support bieden). Vanuit die gedachte zal een deelnemer niet alleen een 

persoonlijk herstel doormaken maar ook een maatschappelijk en medisch herstel. 

Zo zullen de deelnemers aan het programma van Korak minder beroep doen op zorg en 

maatschappelijke instanties. Ook zal er een betere maatschappelijke en sociale positionering 

ontstaan. Men pakt het leven steeds weer wat sterker op.  

Doordat het programma van Korak ook doorgaat na afsluiting van de reguliere zorg, wordt de kans op 

een duurzaam herstel vele malen hoger. De deelnemer leren verder op levensgebieden die voor een 

ander de “normale gang van zaken” genoemd worden. Dit zal ervoor zorgen dat de deelnemers 

minder snel en minder vaak terugvallen of in situaties komen waarin zij weer ziek worden. Op deze 

wijze zal het deelnemen aan het programma van Korak op korte en lange termijn een 

kostenbesparend effect kunnen hebben.  

 

Bovendien zal het Herstelplein zich ook richten op een intensieve samenwerking met de verschillende 

zorgaanbieders. We zoeken het in de toegevoegde waarde, versterken van het aanbod, 

complementair zijn aan het bestaande aanbod en ontwikkelen van nieuw ontbrekend aanbod. 
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