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Een avond met 
Joke Hermsen
Bibliotheek Mariënburg, Nijmegen

Aanvang: 20:00u

Toegang: €2,00 (leden) of €3,00
www.obgz.nl

De 12e Dag van de Kwaliteit

De Lindenberg Nijmegen 10.00 – 16.00u

Toegang gratis

Informatie en aanmelden: 
ondersteuning@dekentering.info

024-3249975 www.dekentering.info

De Kentering
Sterk voor mensen uit en in de psychiatrie

De Kentering is een onafhankelijke organi-
satie van, voor en door mensen in en uit de 
psychiatrie. Maar ook voor familieleden en 
andere betrokkenen. We geven informatie, 
bieden cliëntondersteuning en doen aan be-
langenbehartiging. Eigen initiatieven krijgen 
hier onderdak en ondersteuning.  Er worden 
cursussen gegeven die gericht zijn op herstel 
en ervaringsdeskundigheid. Er is plek voor 
lotgenotencontact en eetgroepen. Ervarings-
deskundigen werken samen met en naast 
professionals. 

Meer informatie:
De Kentering
Limoslaan 10, 6523 RZ Nijmegen
Telefoon: 024-3249975
Email: ondersteuning@dekentering.info
Website: www.dekentering.info

Voor deze 12e Dag van de Kwaliteit zijn we 
dank verschuldigd aan: 
De Cellenbroederen, Dela, Woonzorgnet, 
RIBW Nijmegen en Rivierenland en 
gemeente Nijmegen die ons financieel heb-
ben gesteund.



De Dag van de Kwaliteit is een tweejaarlijks 
symposium, een dag van ontmoeting, bezin-
ning en inspiratie over de kwaliteit van leven 
van mensen met een psychische kwetsbaar-
heid. Op 22 november 2018 vindt de 12e  
editie plaats onder de titel: “Alle zeilen 
bij…!”. 

Koersverandering
De zorg verandert, kleine initiatieven in de 
wijk nemen de rol over van grote instel- 
lingen voor de ondersteuning van mensen 
die psychisch kwetsbaar zijn. Mensen wor-
den aangesproken op hun rol van burger 
van de stad, in plaats van cliënt van een 
instelling. Betekent deze koersverandering 
een verbetering van de kwaliteit van leven? 
Houden we iedereen binnenboord? Slagen 
psychisch kwetsbare burgers erin zich te ver-
binden met de wijk waar ze wonen? Weten 
ze de nieuwe wegen naar zorg en begelei-
ding te vinden?

Iedereen is welkom op deze dag: ggz-cliën-
ten en andere mensen met een psychische 
kwetsbaarheid, hun naasten, beleidsmakers, 
ervaringsdeskundigen, medewerkers van 
zorginitiatieven en -instellingen. 

Verbinding
In de ochtend presenteren een aantal  
organisaties zich in de vorm van een revue. 
Dan volgt de lunch. Daarna wordt iedereen 
uitgenodigd om in gesprek te gaan rond  
thema’s als: de toegang tot zorg, het vinden 
en behouden van werk, interculturele zorg 
en ondersteuning, de cliëntenbeweging, 
ervaringsdeskundigheid in de wijk.

De 12e Dag van de Kwaliteit   
“Alle zeilen bij…!”

Datum: donderdag 22 november
Plaats: De Lindenberg Ridderstraat 23,  
6500 AN Nijmegen
Tijd: 10:00 ontvangst met koffie en thee. 
10.30 uur aanvang programma, in de  
Steigerzaal 16:00 afsluiting. 
Details over het programma worden bekend 
gemaakt op onze website en op de dag zelf. 

Toegang gratis, aanmelding i.v.m. de lunch 
gewenst: ondersteuning@dekentering.info, 
tel.: 024-3249975
Meer informatie www.dekentering.info
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Een avond met 
Joke Hermsen

In aanloop naar de Dag 
van de Kwaliteit is er voor 

een breder publiek een avond 
met Joke Hermsen, schrijfster en 

filosoof. Zij zal o.a. spreken over hoe 
melancholie in deze tijd plaats gemaakt 

heeft voor depressie. 

Datum: woensdag 14 november 
Plaats: Openbare Bibliotheek De Mariënburg, 

    Mariënburg 29,  6511PS Nijmegen
Tijd: 20:00 – 22:00 uur

Toegang : €2,00 (leden), €3,00 (niet-leden)
Kaartverkoop:  via de bibliotheek www.obgz.nl


