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“P4P”-groep staat voor “Peer” voor 
“Peer” groep. 
M.a.w. jongeren die zich willen 
inzetten voor andere jongeren. 
Jongeren die herstellen van een 
psychiatrische problematiek. 
Eigen opgebouwde ervaringskennis 
inzetbaar maken. 
“P4P” is ontstaan vanuit een 
samenwerking tussen 3 
jongerenafdelingen van de kliniek 
St.-Jozef in Pittem. 
 

 

 

 

 

Jongeren die herstellen van een 
psychiatrische problematiek, zijn op 
heel wat terreinen zeer deskundig. 
Ze weten steeds beter wat ze 
moeten doen om niet opnieuw in de 
problemen te komen, of “de 
problemen” niet erger te maken of 
lichtpunten in eigen leven binnen te 
brengen. 

“Ervaringskennis” in psychiatrie is 
niet zo erg naar waarde geschat, of 
maar bij een beperkt aantal 
doelgroepen toegepast. 

 

 

In de eerste plaats een open groep 
zijn voor jongeren herstellend van 
een psychiatrische problematiek. 
Open karakter = belangrijk om een 
sfeer te creëren. 
De groep bestaat uit jongeren die 
nog opgenomen zijn, als jongeren die 
reeds ontslagen zijn. 
 

 
 
 
 
 
Als groep zoeken we hoe we “onze 
eigen kracht” inzetbaar kunnen 
maken voor andere jongeren binnen 
of buiten de psychiatrie. 
 

 

 

We werken samen aan hoe we 
inspirerend kunnen zijn voor andere 
jongeren binnen of buiten de 
psychiatrie. 
Het gaat om het toewerken naar een 
beetje rolmodel zijn voor andere 
jongeren. 
Je doet nieuwe ervaringen op door in 
de groep te staan en mee te denken 
over de invulling van het project. 
Je stem laten horen als jongere, 
 (ex-)patiënt. 
De groepsbijeenkomsten verlopen op 
een open,ondersteunende manier en 
er is geen druk om mee te werken, 
als je niet wil meewerken, of om je te 
engageren voor iets. 
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“P4P”-groep? Watte? 
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Waarom dit initiatief ?  
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Hoe gaan we te werk? 
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Wat kan “P4P”-groep betekenen voor jou 
als persoon? 
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- Samenwerken: samen sterker    
worden; 

- Plezier beleven; 

- Leren van en met elkaar; 

- Opbouwen en delen van 
ervaringen en kennis 

 
 

 

Het is een belangrijke doelstelling uit 
te zoeken hoe je vanuit jouw 
hersteldeskundigheid op allerlei 
manieren mensen met gelijkaardige 
problemen het best kan helpen. Dit 
betekent evenwel niet dat je geen 
persoonlijk voordeel kan halen uit 
het bijwonen van deze groep. 

Uit onderzoek weten we immers dat 
“P4P”-ers winnen aan 
zelfvertrouwen, geloof in zichzelf,en 
sterker staan in het eigen 
herstelproces. 
 

 

 

 

De groep wordt ondersteund door 
een beperkt aantal professionele 
begeleiders, die vertrouwd zijn met 
de herstelgerichte benadering. 

De rol van de begeleiding bestaat uit 
ondersteuning in de ruime betekenis 
van het woord. Ze bewaken de 
grenzen waarbinnen het project zich 
kan ontwikkelen. Maar staan ook in 
om initiatieven vanuit de groep 
mogelijk te maken. 
 

 

 

# Introductie en verwelkoming; 

    nieuwsrondje; 

# “P4P”-ervaringen; 

     aan de slag; 

# Vragen naar de “P4P-coaches?; 

# Afronding 
 

 

 

 

 

 

Initiatief gesteund door 

Kliniek Sint-Jozef Pittem 

 

 

 

Wat willen we bereiken? 
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Is de “P4P”-groep een therapiegroep? 
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Wie begeleidt er? 
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Wat gebeurt er op een bijeenkomst? 
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