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De oorsprong van Korak ligt in de Taskforce EPA. Binnen deze taskforce werd met een groot aantal 

betrokken partijen uitgedacht hoe men binnen de regio Oost-Veluwe met elkaar aan de slag zou 

kunnen gaan met de ambulantisering. Hoe zou er genoeg ondersteuning kunnen komen in de wijken 

voor mensen die dat nodig hebben? Al vroeg ontstond het idee om alle (herstel-)initiatieven in de 

regio te bundelen en meer kracht te geven. Er werden in totaal 30 actiepunten geformuleerd. Eén 

daarvan was het oprichten van een Herstelacademie. Er is bewust voor gekozen de projectgroep 

ervaringsdeskundigen in de lead te zetten. Dit bracht nog wel eens een uitdaging met zich mee 

omdat de bestuurders van de grote betrokken instellingen het niet altijd eens waren met de plannen. 

Dit bracht een interessante samenwerking teweeg waarbij betrokkenen elkaar regelmatig een spiegel 

moesten voorhouden: “Waar wilden we naar toe? En hoe wilden we dat bereiken? Daar moeten we 

ons dan ook aan houden”.  Er werd nagedacht over de vorm. Moest het een herstelacademie, een 

respijtvoorziening of meer een herstelnetwerk worden?  

 

Naast de vijf grote instellingen in de regio werden kleinere clubs betrokken. Naast de projectgroep 

was er ook een klankbordgroep met coördinatoren en managers, om te werken aan bestuurlijk 

draagvlak. Er werd nagedacht over de visie, de inzet van ervaringsdeskundigen en over belangrijke 

activiteiten. Uiteindelijk werd er een pand gezocht en werden er drie kartrekkers aangenomen die 

het één en ander gingen opzetten. Financieel en organisatorisch gezien is ervoor gekozen om het 

herstelplein onder Intact Herstel en Zelfhulp te plaatsen (onderdeel van Tactus Verslavingszorg). De 

gemeente Apeldoorn geeft de komende twee jaar subsidie voor het herstelplein. Er is met alle 

betrokken partijen als groep een heel proces doorlopen, maar uiteindelijk kwam er vertrouwen om 

dit herstelplein met z’n allen neer te zetten. 

 

De aanwezigen discussiëren over de vraag “Waarom zijn herstelcentra nodig om de ambulantisering 

te laten slagen?” en “Vanuit welke discipline zou de ontwikkeling van herstelcentra opgezet 

kunnen/moeten worden?” Daarna vertelt Shirley welke enorme betekenis het herstelcentrum in 

haar woonplaats voor haar heeft gehad.  

Tenslotte wordt besproken wat de stand van zaken is van het herstelplein, dat op 6 juni officieel 

geopend gaat worden. Er is bewust gekozen voor een activiteiten- en leercentrum, gericht op herstel. 

Er zijn genoeg andere plekken in Apeldoorn die meer de “inloop en ontmoeten” functie hebben.  

 

Na een verbouwing van het pand wordt er nu hard gewerkt aan het creëren van een netwerk. Er 

wordt gewerkt aan naamsbekendheid, door de inzet van social media. De kartrekkers hebben veel 

werkbezoeken afgelegd om te leren van andere initiatieven in het land. Bestaande activiteiten van 

betrokken organisaties zijn reeds begonnen in het pand. En men is bezig een vollediger programma 

op te zetten en te kijken wat past binnen de doelstellingen van het herstelplein.  

De naam Korak is verzonnen door Darko. Het betekent “Stap” in het Servisch. Het staat symbool voor 

het proces van herstel: stap voor stap in de goede richting.  



Tenslotte volgt nog een discussie met het publiek, gericht op geografische uitdagingen. Iedereen wil 

het liefst een herstelinitiatief dichtbij, in de eigen buurt. Maar je kunt niet alles op elke plek 

organiseren. Korak is nu een fysiek gebouw. Maar misschien kunnen er in de toekomst dagdelen met 

herstelinitiatieven op andere plekken binnen en buiten de gemeente georganiseerd worden. Het is 

daarvoor nodig om out-of-the-box te denken, om meer te denken in “netwerken”. In 2021 zijn de 

centrumgemeenten geen budgethouder meer. Dus dan moet je committment hebben van de 

regiogemeenten om financieel verder te kunnen. Ook de kleine gemeenten moeten gaan ervaren dat 

zij daar ook belang bij hebben. Dit proces moet de komende twee jaar nog wel gebeuren.  

 


