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Aanbod januari tot en met juni 2018

Bureau Herstel

www.facebook.com/BureauHerstel

RIBW Bureau Herstel

Herstellen doe je zelf, maar niet alleen

Bij Bureau Herstel herneem je de regie over jouw leven.  

Je leert op eigen kracht ontdekken waar jouw kracht en 

mogelijkheden liggen. Bureau Herstel ondersteunt jou in 

dit proces.

Cursussen

Zingevingsactiviteiten

Infotheek
Bureau Herstel heeft een infotheek met boeken, artikelen, spellen en 
dvd’s voor cliënten en medewerkers.

Coaching, advies en informatie

Werk je als ervaringsdeskundige en wil je jouw ervaringen delen?  
Ben je professional en werk je samen met ervaringsdeskundigen en heb je 
behoefte aan intervisie? Of heb je vragen over herstelgericht werken?  
De herstelcoaches van Bureau Herstel zijn er om je te ondersteunen.

Vrijplaats voor herstel

De Vrijplaats voor herstel biedt deelnemers ruimte om te ontdekken wat 
herstel inhoudt en wat nodig is om optimaal aan herstel te werken. 
De Vrijplaats voor herstel is bedoeld voor iedereen die vragen heeft over 
herstel of iets in het herstel van anderen wil betekenen. Een herstelcoach en 
een kartrekker ondersteunen de Vrijplaats voor herstel. 

Openingstijden inloop Vrijplaats voor herstel
Elke donderdag van 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Bijleveldsingel 56 in Nijmegen

Herstelwerkgroepen

Bij zelfhulp staat contact met lotgenoten voorop. Met elkaar deel je er-
varingen, dilemma’s en bedenk je oplossingen. Je neemt herstel actief in 
eigen hand. Binnen de groepen wordt steeds uitgegaan van de eigen kracht 
(empowerment) van de deelnemers.

Een herstelwerkgroep wordt voorgezeten door twee kartrekkers.  
Een kartrekker neemt zelf ook deel aan de groep.

Aanvang: Vrijdag 19 januari van 15.00 - 17.00 uur 
(15 bijeenkomsten van 2 uur) 
Groepsgrootte: maximaal 10 deelnemers
Locatie: Bijleveldsingel 56 in Nijmegen

CURSUS Herstellen Doe Je Zelf

Binnen de cursus Herstellen Doe Je Zelf werk je actief aan je herstel.  
Je neemt de regie over je eigen leven en gaat persoonlijke uitdagingen aan.

In iedere bijeenkomst komt een herstelthema aan bod. Deelnemers wisselen 
ervaringen en praktische vaardigheden met elkaar uit.

Ervaringen
Elementen die de cursus waardevol maken zijn het verkennen van je eigen 
herstelmogelijkheden, de stimulans om de regie van je leven weer in eigen hand 
te nemen, het leren van ervaringen van anderen, sociale steun en persoonlijke 
onderzoeksvragen.

Aanvang: Vrijdag 26 januari van 10.00 - 12.00 uur  
(12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur)
Groepsgrootte: maximaal 10 deelnemers
Locatie: Bijleveldsingel 56 in Nijmegen

CURSUS Wijzer Werken Met Ervaring

Met de cursus Wijzer Werken Met Ervaring (WWME) maak je kennis met het 
werkveld van de ervaringsdeskundige.

Je oefent met vaardigheden die belangrijk zijn bij het inzetten van je eigen  
ervaring. Een persoonlijke onderzoeksvraag maakt deel uit van de cursus.  
Na de cursus ben je in de gelegenheid om het geleerde toe te passen in werk-
zaamheden of projecten binnen Bureau Herstel

Aanvang: Woensdag 7 februari van 10.00 - 13.00 uur 
(15 bijeenkomsten van 3 uur)
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Locatie: Bijleveldsingel 56 in Nijmegen

CURSUS Facilitator voor de cursus Omgaan met 
Stemmen Horen

In deze cursus leer je de cursus ‘Omgaan met Stemmen Horen’ te verzorgen.  
Je leert onder andere presentaties te geven, mensen individueel en in groepen 
te ondersteunen. Je zet hierbij je eigen ervaring in op een herstelondersteunende 
manier. Daarnaast doe je kennis op over stemmen horen, herstel, emancipatie, 
ervaringsdeskundigheid, herstelondersteuning en gespecialiseerde vormen van 
ondersteuning en behandeling van stemmenhoorders. De cursus is behoorlijk 
intensief met o.a. veel huiswerk en officiële beoordelingen. Het cursusniveau is 
mbo/hbo-niveau.
Belangrijk is dat je zelf ook deel heb genomen aan de cursus Omgaan met Stem-
men Horen.

Aanvang: Woensdag 24 januari van 10.30 - 17.00 uur
(8 bijeenkomsten van 6 uur)
Locatie: Bijleveldsingel 56 in Nijmegen

10e WERELD CONGRES STEMMENHOORDAG

Op 12 - 15 september 2018 zal het 10e Wereld Congres Stemmen Horen plaats-
vinden in Den Haag. Het Steunpunt Stemmen Horen werkt mee aan de organisa-
tie van dit bijzondere congres.  www.facebook.com/SteunpuntStemmenHoren

Meditatieve Stiltewandelingen  
 
In de Botanische tuin van Park Brakkenstein Nijmegen organiseert Geestelijke 
Verzorging in samenwerking met Bureau Herstel regelmatig een meditatieve 
stiltewandeling. Tijdens de wandeling lopen we in stilte en richten onze aan-
dacht op dat wat in ons en om ons heen leeft. De wandeling wordt gezamenlijk 
geopend en gesloten. 

De meditatieve stiltewandelingen in Park Brakkenstein vinden op nader te bepalen data 
vanaf het voorjaar plaats.
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Steunpunt Stemmen horen

Steunpunt Stemmen Horen

Het Steunpunt Stemmen Horen biedt informatie en ondersteuning op het 
gebied van stemmen horen, herstel, emancipatie, ervaringsdeskundigheid en 
herstelondersteuning. Bij het Steunpunt werken alleen ervaringsdeskundigen. 
Op dit moment bestaat het team uit: Robin Timmers, Coen Bethlehem en Ineke 
Litjens.
 
Open Spreekuur
Elke dinsdag van 15.00 - 17.00 uur
Iedereen die in gesprek wil gaan met een ervaringsdeskundige over  
stemmen horen en hoe je daarmee om kunt gaan is van harte welkom.  
Wel graag even van tevoren een afspraak maken.
Locatie: Bijleveldsingel 56 in Nijmegen
 
Stemmenhoordersgroep
Elke eerste woensdag van de maand van 15.00 - 17.00 uur.
Deze zelfhulpgroep wordt voor en door stemmenhoorders gedraaid.  
Wil je deelnemen, neem dan contact op met het Steunpunt.
Locatie: Bijleveldsingel 56 in Nijmegen
 
Individuele ondersteuning
Het is mogelijk om individuele ondersteuning te krijgen van een ervaringsdeskun-
dige op het gebied van stemmen horen. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan 
contact op met het Steunpunt, e-mail steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl

 

CURSUS Omgaan met Stemmen Horen voor stem-
menhoorders, naasten en hulpverleners.

Bij deze cursus kun je samen met en van elkaar leren over stemmen horen, 
herstel, emancipatie en herstelondersteuning. Iedere deelnemer maakt een 
(herstel)verhaal en een (herstel)plan. 

Aanvang: de eerstvolgende cursus begint in april 2018 (8 bijeenkomsten) 
Locatie: Bijleveldsingel 56 in Nijmegen

CURSUS Herstelverhaal Drama

In de cursus Herstelverhaal Drama vertaal je je eigen herstelmoment, -verhaal of 
-ervaring naar de speelvloer. Je zult versteld staan van je eigen unieke inbreng.

We maken gebruik van speciale technieken en methoden. Er is veel aandacht voor 
het herstelproces, contact maken, humor, timing, muziek, opbouw, acceptatie en 
spelplezier. Je wordt individueel gecoacht, krijgt positieve feedback en je ontdekt 
waar jouw persoonlijke kracht ligt.
De regie is geheel aan jou! Jij kiest wat je wilt delen en hoe jouw herstelstuk eruit 
komt te zien. Ook word je uitgenodigd om bij anderen mee te spelen. Als afsluiting 
kan er worden gekozen voor een theaterpresentatie. 

Aanvang: Maandag 22 januari van 10.00 - 13.00 uur
Aanvang: Maandag 2 april van 10.00 - 13.00 uur
Aanvang: Maandag 11 juni van 10.00 - 13.00 uur
(10 bijeenkomsten van 3 uur)
Groepsgrootte: maximaal 7 deelnemers
Locatie: Theater De Verspiegeling, Biezenstraat 79-1 in Nijmegen

Doorlopende groep Drama & Herstel

Een doorlopend theaterprogramma in combinatie met herstel. Uit je hoofd, in 
je lijf! Je gaat werken aan je persoonlijke doelen door middel van verschillende 
dramaoefeningen om je herstel te bevorderen.

Elke maandag van 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Theater De Verspiegeling, Biezenstraat 79-1 in Nijmegen
Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Je kan op elk moment aangeven dat je wilt meedoen.

CURSUS Yoga & Herstel 

In deze cursus kom je in beweging en ervaar je hoe je je (weer) bewust kunt 
worden van je lichaam en je ademhaling.
We doen dit door in het eerste uur van de bijeenkomst eenvoudige yogahoudingen 
en ademhalingsoefeningen te doen. Elke week staat in het teken van een bepaald 
herstelthema. Het laatste half uur gaan we hier met elkaar over in gesprek. Er is 
dan gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen.
Je hoeft geen ervaring met yoga te hebben en niet lenig te zijn. Je bent welkom 
zoals je bent.

Aanvang: Donderdag 17 mei van 14.30 - 16.00 uur (8 bijeenkomsten van 1,5 uur)
Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers
Locatie: Yogapoint, Van Welderenstraat 29 in Nijmegen

Pleisterplaats voor de Ziel Nijmegen

Om op adem te komen, je ziel te voeden en opnieuw betekenis te geven aan 
wat je mist of wat je bezighoudt.  
Een gastspreker introduceert vanuit een inspiratiebron een wijsheid of thema in 
de vorm van een verhaal, gedicht en muziek.

Elke 1e maandag van de maand

8 januari
5 februari
5 maart
2 april
7 mei
4 juni

Locatie
Centrum De Appel (Villa Mariënboom),  
Groesbeekseweg 428 in Nijmegen

www.pleisterplaatsnijmegen.nl
e-mail: contact@pleisterplaatsnijmegen.nl 
Telefoon: 024 324 99 75 (De Kentering)

Bureau Herstel
Bijleveldsingel 56

6524 AE Nijmegen

E-mail bureauherstel@ribw-nr.nl
Telefoon 088 382 24 34

www.ribw-nr.nl

CONTACTGEGEVENS

Regie 
over je  
leven

PROGRAMMA

14.00 uur binnenkomst
14.15 uur start van het programma
15.00 uur  koffie/thee (gezamenlijk  
 napraten)
15.30 uur afsluiting

CURSUS Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een praktische cursus waarin 
je een persoonlijk ‘levensplan’ maakt. Stap voor stap pas je acties in je 
dagelijks leven toe, die bij jou goed werken en ervoor zorgen dat je beter in 
balans komt/blijft. Je doet dit vanuit je eigen ervaringen.  
De ervaringen van anderen kunnen je hierbij inspireren en steunen.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van elk 2,5 uur.

Wat levert de WRAP op:
• Meer grip op je leven
• Handvatten om je beter te voelen
• Steun bij mensen die begrijpen wat je ervaart

Nijmegen
Aanvang: Donderdag 22 februari van 13.30 - 16.00 uur
Aanvang: Donderdag 17 mei 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Bijleveldsingel 56 in Nijmegen

Tiel
Aanvang: Maandag 5 februari van 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Wadenoijenlaan 167A in Tiel

Culemborg
Aanvang: Woensdag 14 februari van 14.30 - 17.00 uur
Locatie: Parallelweg Oost 13 in Culemborg

Malden
Aanvang: Dinsdag 13 maart van 13.30 - 16.00 uur
Locatie: De Horst 2 in Malden

Druten
Aanvang: Maart/April 
Locatie: nog niet bekend

Wil je meedoen aan  een CURSUS?  Meld je dan van tevoren aan bij Bureau Herstel, via e-mail  bureauherstel@ribw-nr.nl

Vrijwilligers gevraagd!
Wil je in een ondersteunende omgeving werkervaring opdoen op administratief of huis-
houdelijk gebied en/of je als ervaringsdeskundige ontwikkelen en draag je Bureau Herstel 
een warm hart toe, dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij Bureau Herstel.
Neem voor meer informatie contact op met bureauherstel@ribw-nr.nl.

Iedereen is van harte welkom om de Pleisterplaats voor de Ziel vrijblijvend te 
bezoeken. Op de de website www.pleisterplaatsnijmegen.nl is meer informatie te 
vinden en zijn de verhalen en thema's van eerdere bijeenkomsten terug te lezen.


