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De Workshop
De landelijke voorlichtings- en
beeldvormingscampagne Het is
nooit te laat richt zich op het vroeg
signaleren en normaliseren van
psychoses en het stimuleren van
herstel na het krijgen van een
psychose. Een unieke workshop
voor professionals en cliënten is nu
beschikbaar.

De bevlogen ervaringsdeskundigen van Het is nooit te laat hebben een doel:
het wegnemen van stigma’s bij doelgroepen waaronder werkgevers,
onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties om sociale insluiting van
jongeren met psychische kwetsbaarheid te stimuleren. Het is nooit te laat heeft
een unieke insteek door de sturende kracht die vanuit een team
ervaringsdeskundige jongeren komt. 

Samen met hun is er een op maat gemaakte documentaire ontwikkeld met een
bijpassend werkboek en een unieke workshop. Het team van
ervaringsdeskundigen touren het hele land door om workshops te organiseren,
welke bestaat uit een filmvertoning en interactieve workshop. Deze
bijeenkomsten zijn op maat ontwikkeld voor organisaties zodat ze goed
aansluiten bij de organisatie en de doelgroep in kwestie. De workshops staan
onder leiding van het ervaringsdeskundige team en is nu ook beschikbaar voor
jouw organisatie.



De insteek van onze workshop is persoonlijk en motiverend. Er wordt gesproken
over eigen ervaringen en belevingen van de ervaringsdeskundigen. Hoe het
voelt om een psychose te hebben, de impact die het op je leven heeft en hoe je
weer proactief in het leven kan staan op het gebied van werk en opleiding
wordt invoelbaar als je oog in oog staat met iemand die het hele proces heeft
meegemaakt. Dit maakt deze workshop uniek: geen theoretische voordracht van
feiten, maar een eerlijk eigen verhaal dat voorlicht, de-stigmatiseert en
inspireert.

Psychose
Workshop: 

Hoe helpen wij professionals 
en cliënten nieuwe perspectieven
bij te brengen over psychoses?

Tijdens onze workshops komen de volgende thema’s aan de orde:
Op basis van uw specifieke wensen is het ook mogelijk om één van deze
thema’s te benadrukken/uit te lichten.

Vroegsignalering (Hoe herken ik een psychose? Hoe kan ik als
ouder/broer/zus/vriend in een vroege fase zo goed mogelijk hulp
bieden?)

Tijdens de psychose (Hoe is het nou eigenlijk om een psychose te
hebben? Wat kun je niet meer? Wat kun je nog wel? Hoe ziet de
behandeling eruit?)

Herstel (Hoe ga je weer aan het werk? Welke obstakels moet je
overwinnen tijdens je werk en/of opleiding? Hoe kom je weer in
contact met vrienden? Of met potentiële partners?)



De documentaire PSYCHOSE is een
verhaal van hoop, inzicht en kracht. 

FILM

Bekijk trailer

De film geeft een duidelijk inzicht in de wereld van psychoches. Hoe het te
herkennen, hoe ernaar te handelen en hoe ervan te herstellen. De
ervaringsdeskundigen in de film bieden een stem en gezicht aan een doelgroep
die het nodig heeft, en maken het onbespreekbare bespreekbaar. De film richt
zich op alle facetten die komen kijken bij het krijgen van een psychose en het
herstellen ervan.

8 150+ 1.000.000
Theater premières Viewings Keren bekeken

Speelduur: 60 min.
Producent: Ideefix Film & Media

Regiseur: Daniel Krikke
Genre: Film / Documentaire



UNIEK NASLAGWERK

In samenwerking met professionals uit de GGZ en verslavingszorg en een team
van bevlogen ervaringsdeskundige jongeren is er naast de prachtige
documentaire ontwikkeld ook een werkboek ontwikkeld. In te zetten voor
preventieve, herstel en educatieve doeleinden. Alles wat je moet weten over
psychoses staat hierin. Van de eerste symptomen tot aan concrete handvatten
voor herstel. Speciaal ontwikkeld voor professionals, cliënten en andere
belanghebbenden. 

Bekijk lesmateriaal



Sprekers

Mohamed Teeri

Yve Baya
Yve Baya is ervaringsdeskundige, ondernemer en
filmmaker. Yve zit zelf in de film en geeft samen met
Daniël Krikke de workshops. Inspirerender dan Yve
krijg je het niet. 

Lorem ipsum dolor.

Daniel Krikke
Daniel Krikke is ervaringsdeskundige,
ondernemer en filmmaker. Daniel heeft de regie
van de film op zich genomen en geeft samen
met Yve Baya de workshops. 



Referenties
“Op een treffende en rake manier inzicht gevend.

Zowel persoonlijk als maatschappelijk relevant”

"De aanwezigen, voornamelijk professionals van vroege
psychoseteams waren geboeid door de presentatie en er ontstond

een levendige discussie. Ik was vooral getroffen door hun
openheid en hun enorme drive om te laten zien dat herstel van een

psychose echt mogelijk is. Mooi initiatief!"

"Het gemak waarmee de ervaringsdeskundigen praten over hun
psychose(s) nodigt uit voor een open en leerzaam gesprek. Er zijn
deze middag plannen gemaakt om de samenwerking een vervolg
te geven, door een dergelijke middag te organiseren voor onze

jongeren en hun ouders. Wij vinden dat de hoopvolle boodschap
van deze campagne een is die aangemoedigd en ondersteund

dient te worden waar mogelijk."

De weg naar herstel en/of wat te bereiken, is naar elkaar te
luisteren en vertrouwen te creëren, dit is precies wat wij beleefd

hebben tijdens de bijeenkomst.

"Hoop, wil en herstel.
Erg uniek project."
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Boek vandaag nog
onze workshop.
Neem contact op met:

Jerom de Roos
jerom@ideefixfilm.com
+31 6 40987058

www.hetisnooittelaat.nl


