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Samendoen
Collectief aanbod van de RIBW Nijmegen & Rivierenland

Dromen en ambities, we hebben ze allemaal. Maar hoe weten we hoe 
we deze dromen kunnen realiseren? Wat heb je nodig om jezelf verder te 
ontwikkelen? Wat kan je allemaal bij de RIBW halen, als aanvulling op 
de ondersteuning die je nu krijgt? Zicht krijgen op wat jij nodig hebt om 
zoveel mogelijk eigen regie te krijgen over jouw leven. Hierin staan jouw 
eigen wensen en behoeften centraal. En het liefst leren we van … én met 
elkaar. 

Er is ontzettend veel mogelijk bij de RIBW, en dat is nou precies wat kiezen 
ook lastig kan maken. Want wat past nou bij mij? En waar moet ik zijn om 
de juiste informatie te krijgen? Hopelijk geeft deze folder je antwoord op je 
vragen. We hebben alle trainingen en diensten van Samendoen, bestaande 
uit; VITA, Samensterk begeleiding, Bureau Herstel, Z11 en Anders RIBW, in 
een overzicht gezet. 

Samen werken aan persoonlijk herstel. Bijvoorbeeld samen leren koken of 
leren hoe je met geld om kan gaan. Samen werken aan een gezonder leven 
en aan het ontwikkelen van je eigen regie. Leren omgaan met anderen, het 
aangaan van nieuwe contacten. Voor iedereen kan herstel wat anders bete-
kenen, daarom zijn er verschillende mogelijkheden bij Samendoen. 

We hopen je graag een keer te ontvangen tijdens een training op een  
locatie óf misschien wel in je eigen keuken of woonplek. 

Tot ziens! 
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Z11 heeft verschillende trainingen in het assorti-
ment. Naast een vast aanbod van trainingen, bieden 
we ook trainingen op maat.  

De trainingen focussen zich op 6 thema’s: 
• Gezond leven
• Geld en administratie
• Omgaan met anderen
• Wonen en huis houden
• In de maatschappij
• Touwtjes in eigen handen

Hoe werkt het?
Je kiest 1 thema waar je een training in wilt volgen. Je bepaalt je eigen doel 
binnen het thema. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en een 
terugkombijeenkomst. De training ‘Touwtjes in eigen handen’ bestaat uit  
12 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst. Voordat de  
training start heb je een intakegesprek om je doel te bepalen en we sluiten 
af met een evaluatie om te bespreken of het doel is behaald. 
Na afronding van de training krijg je een certificaat. 
 
Voor wie?
Voor iedereen die wil groeien in zelfstandigheid. 
Je hebt voor Z11-trainingen een beschikking nodig.

Door wie?
De trainers maken deel uit van de training. Dit doen ze door op een  
eigenwaardige manier deel te nemen aan de training. Inmiddels zijn er al  
12 trainers actief, via de website maak je kennis met ze!

Aanbod  Z11
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Rik van Tiem (coördinator)
Telefoon: 06 10 36 35 12
E-mail: ribwz11@ribw-nr.nl
Website: www.z11-leren.nl

ehermans
Notitie
Je hebt voor deelname aan een Z11-training een beschikking nodig.
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Deelnemers aan het woord
Ik ben me bewuster geworden van mijn financiën.

Ik kijk nu eerst in de kas voordat ik mijn uitgave doe.

Goed om van elkaar tips te horen.

Ik vond het erg fijn dat de trainers meededen in de training.
Ik neem mijn leven zelf in handen.

Tijdens de training praten we niet alleen, maar gaan we echt aan  
de slag.

Door mijn doelen SMART te maken, zijn het kleine overzichtelijke  
stappen geworden.

Een plan van aanpak maakt dat het van wat in het hoofd zit nu  
op papier staat.

Ik ben me bewust van mijn oude patroon en zie nu hoe hardnekkig het is!

Ik wil doorzetten, het was een eye opener.

Het heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven. 

Z
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Anders RIBW biedt via lichaamsgerichte begeleiding 
ondersteuning aan jouw herstelproces. Het aanbod van 
Anders RIBW is een aanvulling op de begeleiding van de  
persoonlijk begeleider. Bij lichaamsgerichte begeleiding ligt de  
nadruk veel meer op het ervaren van wat er is, dan het praten erover. 

Door deze vorm van begeleiding kan je meer ontspanning gaan ervaren en 
maak je meer contact met je lichaam. We besteden ook aandacht aan het 
je eigen maken van oefeningen en technieken die je in het dagelijks leven 
kan toepassen. Daardoor leer je zelf hoe je je kan ontspannen en luisteren 
naar je lichaam.

Het effect van de begeleiding is dat je stressniveau daalt en je je meer  
thuis gaat voelen in je lichaam. Je leert de signalen van je lichaam beter 
herkennen.
Dit leidt ertoe dat je gevoel van vertrouwen en zelfvertrouwen toeneemt. 
Juist daardoor wordt het makkelijker om verdere stappen te zetten in je 
herstelproces en het behalen van de doelen in je begeleidingsplan.

Hoe werkt het? 
Individuele begeleiding:
In de individuele begeleiding staat jouw wens/doel centraal en ga je  
samen met je begeleider op pad om die wens te vervullen.  
Je hebt hierbij 2 keuzemogelijkheden:
• Begeleiding op basis van beweging. Door samen oefeningen te doen 

neemt je bewegelijkheid toe, leer je beter voelen wat er gebeurt in je 
lichaam en wat je lichaam kan. 

• Begeleiding gericht op ontspanning en thuiskomen in je lijf op basis van 
massagetechnieken en het leren van (niet belastende) oefeningen.

Aanbod  Anders RIBW
Lichaamsgerichte begeleiding

E-mail: team.ribw.anders@ribw-nr.nl
Adres: Dommer van Polderveldtweg 73, 
6523 CW Nijmegen
Website: www.ribwclientenplein.nl/ 
met-en-voor-elkaar/anders-ribw/

Conny Hekker 
Telefoon: 06 55 37 00 15

Cathrine Samson
Telefoon: 06 55 36 69 46

ehermans
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Groepsaanbod
In kleine groepen worden er ook cursussen gegeven met verschillende  
thema’s. Deze cursussen worden op aanvraag gegeven en georganiseerd.

Consultatie cliënt en P.B-er.
Samen met je begeleider maak je een afspraak met een begeleider van 
Anders RIBW. Samen leer je de oefeningen die kunnen helpen. Omdat de 
begeleider de oefeningen ook kent, kun je die voortaan ook samen met je 
begeleider oefenen. Zo worden de oefeningen gemakkelijker een onderdeel 
van je dagelijkse gewoonten en heb je er meer profijt van.

Voor wie?
Voor iedereen die de mogelijkheden van lichaamsgerichte begeleiding wil 
onderzoeken. 
Voor deelname aan Anders RIBW heb je een beschikking nodig.
 
Door wie?
Wanneer je graag meer wilt weten over lichaamsgerichte begeleiding en/
of een oriëntatiegesprek wilt hebben kan je contact opnemen met Con-
ny Hekker of Cathrine Samson. Krijg je ons niet meteen aan de telefoon, 
spreek van gerust een boodschap in.

Deelnemers aan het woord 
Het effect van een sessie Shiatsu is altijd duidelijk merkbaar. Ik voel veel minder 
fysieke spanning en mentale belasting.
Aansluitend ga ik meestal niet direct naar huis, maar onderneem iets wat ik 
normaliter niet snel durf: een stuk doelloos fietsen, ergens alleen zitten of wat 
winkelen. Ik sta rechtop, kijk om me heen, maak sneller oogcontact met pas-
santen, maak sneller een praatje met winkelpersoneel.
's Avonds voel ik me moe, alsof ik die dag intensief heb gesport. 

Ik ben iemand die erg in mijn hoofd zit, soms dissocieer ik en kijk ik van  
buitenaf naar mezelf. Door de massages ga ik steeds meer mijn lichaam voelen,  
angsten worden minder en voel ik me meer geaard. Bovendien voel ik me na de 
massage vaak heel ontspannen.
Verder merk ik dat het doorwerkt, dat ik me dichter bij mezelf voel, helder in 
mijn hoofd ben, meer vertrouwen heb en daardoor me gemakkelijker in het 
leven beweeg en het in contact zijn met anderen gemakkelijker is.
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Vind je het ook prettig om met gelijkgestemden 
ervaringen uit te wisselen en op een veilige en 
positieve manier van elkaar te leren?
Dan is SamenSterk begeleiding - een vorm  
van collectieve ondersteuning - misschien iets 
voor jou!

Samensterk begeleiding is een vorm van begeleiding binnen de RIBW  
Nijmegen & Rivierenland waarbij cliënten gebruik maken van de kracht  
en ervaringen van andere gelijkgestemden in hun wijk.

Hoe werkt het?
Tijdens de bijeenkomst ga je met een kleine groep van 6 tot 8 deelnemers 
met elkaar in gesprek, wissel je ervaringen uit en ga je op zoek naar  
herkenning bij elkaar. Je individuele doelen op de verschillende levens- 
domeinen zijn leidend voor de gespreksthema’s. De groep heeft de regie 
of ze hier een gespreks- of spelvorm voor inzet. Door je eigen ervaringen 
op een positieve manier in te zetten kun je niet alleen jezelf, maar ook een 
ander helpen. Zodoende leer je van elkaar in een veilige en betrokken sfeer. 
Dit proces ondersteunt verdere stappen in het eigen herstelproces.

Voor wie?
Samensterk begeleiding is bedoeld voor alle mensen die specialistische hulp 
hebben of nodig hebben en dit groepsverband willen afnemen. Samen met 
je begeleider en het Sociaal Wijkteam maak je afspraken over de vorm van 
ondersteuning die je nodig hebt. Als Samensterk begeleiding passend is, 
maar alléén niet voldoende ondersteunt, dan kan individuele begeleiding 
naast Samensterk begeleiding plaatsvinden. 

Aanbod  Samensterk begeleiding

Adres: Verschillende locaties

Website: www.ribw-nijmegenrivierenland.nl/
Hulp-nodig-/Collectieve-ondersteuning

Jeroen Meijman  
Telefoon: 088 382 24 22  
of 06 22 98 74 31 
E-mail: j.meijman@ribw-nr.nl

ehermans
Notitie
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Door wie??
De groepsbijeenkomsten worden ondersteund door een begeleider van 
de RIBW en een ervaringswerker/vrijwilliger. Belangrijk om te weten is dat  
deze begeleider een onderdeel is van het proces. Hij of zij doet met alle 
activiteiten mee. De begeleider draagt zorg voor een veilige en betrokken 
sfeer waarin iedereen zichzelf mag zijn, zonder dat de diagnose centraal 
staat. De begeleider staat ten dienste van de groep en ondersteunt de 
deelnemers waar dit nodig is. Hiermee wordt een sterke mate van ‘samen-
hulp’ aangesproken. De ‘samenhulp’ zou op den duur zo sterk ontwikkeld 
kunnen worden dat de begeleider steeds minder of zelfs niet meer nodig is.
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rk”Jessica: ‘Veel mensen die begeleiding krijgen van de RIBW zijn eenzaam. Daarom  

is de Samensterk begeleiding die de RIBW aanbiedt zo belangrijk, ook voor mij.  
Je ontmoet andere mensen en bespreekt onderwerpen die je bezig houden.’

Bertine: ‘Ik had aanvankelijk twijfels bij Samensterk begeleiding. Ik ben prik-
kelgevoelig, wist niet hoe het in een groep zou zijn voor mij. Daarnaast heb ik  
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en minder goede ervaringen met groeps- 
therapie. Bovendien was ik bang dat voortdurend dezelfde persoon aan het 
woord zou zijn. Ik merk nu dat het niet op groepstherapie lijkt en ontdek steeds 
meer de voordelen van de bijeenkomsten. Je vindt steun bij elkaar en ontmoet 
gelijkgestemden. De bijeenkomsten geven mij energie en kracht om mijn situatie 
onder ogen te zien en de juiste stappen te zetten. Het lotgenotencontact  
helpt mij daarin.’

Jessica: ‘De rol van de begeleiding vind ik belangrijk. Ik vind het fijn dat de 
begeleider de rust bewaakt en ingrijpt als mensen te heftige persoonlijke verhalen 
vertellen, want dat kan heel zwaar zijn. Ook is het prettig als de begeleider op 
de hoogte is van wat er speelt bij de deelnemers, zodat opmerkingen in de groep 
beter geplaatst kunnen worden. Het is goed dat we zelf proberen zo open moge- 
lijk te zijn en elkaar positief stimuleren en dat er ook naar de mening  
van de groepsleden wordt gevraagd.’

Willy: ‘De relatie met je begeleider is anders, als mens gelijkwaar-
dig, maar toch is het een zakelijke relatie. De begeleider komt bij 
mij over de vloer en ik niet bij hem of haar. Bovendien vertel ik veel 
persoonlijke dingen en de begeleider niet. Dat is prima, maar toch 
anders dan met lotgenoten.

Herkenning en erkenning

”

Mensen 
ontmoeten

Persoon- 
lijk

Deelnemers aan het woord
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RIBW Bureau Herstel
Bureau Herstel richt zich vooral op persoonlijk 
herstel. Onderwerpen als verwerking, zelfbeeld, 
ervaringskennis, stigma, hoop en empowerment 
komen vaak terug als belangrijke thema’s in het 
leven van mensen. Met de focus op eigen kracht  
en mogelijkheden, ondersteunen wij jou graag in 
jouw persoonlijke leerproces.

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.

Hoe werkt het?
Tijdens deze bijeenkomsten bespreek je met elkaar thema’s en praat je over 
de dingen die op je pad zijn gekomen. Bij voldoende aanmeldingen kan er 
een groep starten. Er zitten maximaal 10 deelnemers in de groep.  
De herstelwerkgroep bestaat uit 15 bijeenkomsten van 2 uur. In overleg 
wordt soms besloten dat de groep langer bij elkaar blijft. Deze groepen 
worden bij Bureau Herstel of op locatie gegeven.

Voor wie?
Voor als je met lotgenoten in gesprek wilt om herkenning te vinden en van 
elkaar wilt leren. Je hebt geen beschikking nodig voor deze training.

Door wie?
Een herstelwerkgroep wordt voorgezeten door twee kartrekkers met erva-
ringskennis. Een kartrekker neemt zelf ook deel aan de groep.

Aanbod Bureau Herstel

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

10
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CURSUS Begin maken met herstel 
Begin maken met herstel is een kennismakingscursus herstel. Herstel heeft 
alles te maken met hoe je de uitdagingen van aanhoudende kwetsbaarheid 
aangaat en ermee leert omgaan. 

Hoe werkt het?
Je meldt je aan bij Bureau Herstel. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten 
van 2 uur. Er kunnen maximaal 8 deelnemers meedoen. Deze groepen  
worden bij Bureau Herstel of op locatie gegeven.  
Bij het behalen van de cursus krijg je een certificaat.

Voor wie?
Dit is een opstartcursus van Bureau Herstel. Vanwege de kortere duur van 
de cursus is deze minder belastend qua tijd en intensiteit. Je hebt geen 
beschikking nodig voor deze cursus. 

Door wie?
De cursus wordt altijd gegeven door twee trainers met ervaringskennis. 

CURSUS Herstellen Doe Je Zelf     
In 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. 

Hoe werkt het?
De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Iedere bij-
eenkomst behandelt een herstelthema, zoals keuzes maken, doelen stellen, 
hulpbronnen en empowerment. Waardevolle elementen zijn het verkennen 
van de eigen herstelmogelijkheden, de stimulans om de eigen regie weer 
op te nemen, het leren van ervaringen van anderen en sociale steun. Kennis 
over herstel of ervaring daarmee is niet nodig. Bij het behalen van de cursus 
krijg je een certificaat.

Voor wie?
Iedereen die actief bezig wil zijn met z'n herstel.

Door wie?
De cursus wordt geleid door 2 ervaren cursusleiders met ervaring.

Trainingen

ehermans
Notitie
Deze bijeenkomsten worden
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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.

Hoe werkt het?
Je meldt je aan bij Bureau Herstel. Bij voldoende aanmeldingen start de 
WRAP-cursus, de WRAP bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur.  
Er zitten maximaal 12 deelnemers in de groep. Deze cursus wordt bij  
Bureau Herstel of op locatie gegeven. 
Bij afronding van de cursus krijg je een certificaat

Voor wie?
Als je meer grip op je leven wilt krijgen, handvatten zoekt om je beter te 
voelen en steun wilt vinden bij mensen die begrijpen wat je ervaart.  
Je hebt geen beschikking nodig voor deze cursus

Door wie?
De WRAP-cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundigen. Zij ondersteu-
nen jou bij dit proces. In de groepen leert iedereen van elkaar.

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 theatertechnieken en  
methoden. Er is veel aandacht voor het herstelproces, contact maken,  
humor, timing, muziek, opbouw, acceptatie en spelplezier. 

Hoe werkt het?
De regie ligt bij 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. 

12

Deelnemer aan het woord 
Hans: De cursus heeft mij geleerd dat ik niet de enige ben die met zijn herstel 
worstelt. Je kan veel leren van anderen. Herstel is een langzaam proces dat 
tijd nodig heeft en eigenlijk nooit ophoudt. Herstellen is geen doel maar een 
proces. Het is een houding die je leert om met je eigen kwetsbaarheden om te 
gaan. Dat heb ik geleerd in deze cursus en dat werkt iedere dag!

”
”
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Als afsluiting kan er worden gekozen voor een theaterpresentatie.  
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur. Er doen maximaal  
7 deelnemers mee.  
Locatie: Theater De Verspiegeling, Biezenstraat 79-1 in Nijmegen. 

Voor wie?
Als je het leuk vindt om je herstelverhaal te spelen op de spelvloer, of nieuws-
gierig bent naar wat drama voor jou kan betekenen, kom dan eens proeven 
aan deze vorm van theater. Je hoeft geen ervaring te hebben, iedereen is 
welkom. Je hebt vooralsnog geen beschikking nodig voor deze cursus. Aan-
melden kan via Bureau Herstel. De cursus start bij voldoende aanmeldingen.

Door wie?
Linde Notmeijer, ervaringsdeskundige en dramatherapeute ontwikkelde en 
geeft deze cursus. Zij coacht individueel en geeft hierin voornamelijk  
positieve feedback. Dit helpt in de  zoektocht naar je eigen kracht en moge-
lijkheden. 

Doorlopende groep Drama & Herstel
Een doorlopend theaterprogramma in combinatie 
met herstel. Uit je hoofd, in je lijf! Er is veel aandacht 
voor het herstelproces, contact maken, humor, timing, 
muziek, opbouw, acceptatie en spelplezier. Niks moet 
alles mag. Je mag ook gewoon komen kijken.

Hoe werkt het?
Je gaat werken aan je persoonlijke doelen door middel van verschillende 
dramaoefeningen om je herstel te bevorderen, de groepsgrootte is maximaal 
12 deelnemers.
De doorlopende groep Drama & Herstel vindt elke maandag van 13.30 - 
16.30 uur plaats in Theater De Verspiegeling, Biezenstraat 79-1 in Nijmegen.

Voor wie? 
Als je het leuk vindt theater te spelen en te werken aan een leerdoel dat met 
jouw herstel te maken heeft. Je hoeft geen ervaring te hebben, iedereen is 
welkom. Je hebt geen beschikking nodig voor deze training.  
Aanmelden kan via Bureau Herstel.

Door wie?
Linde Notmeijer, ervaringsdeskundige en dramatherapeute ontwikkelde en 
geeft deze doorlopende training. Zij coacht individueel en geeft hierin  
voornamelijk positieve feedback. Dit helpt in de zoektocht naar je eigen 
kracht en mogelijkheden.
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TRAINING Wijzer Werken Met Ervaring
In de training 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 training. Na de training kunnen  
we samen kijken of je het geleerde wilt toepassen in werkzaamheden of 
projecten binnen Bureau Herstel. Deze training is ook een mooie opstap 
voor een vervolgopleiding als ervaringsdeskundige.  
Bij afronding van de training krijg je een certificaat. 

Hoe werkt het?
Je meldt je aan bij Bureau Herstel. Bij voldoende aanmeldingen start er een 
WWME-training, de WWME bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur.  
Er zitten maximaal 12 deelnemers in de groep. Deze groepen worden bij 
Bureau Herstel of op locatie gegeven.

Voor wie?
Voor mensen die zich willen oriënteren op hoe ze hun eigen ervaring als 
cliënt binnen de GGZ kunnen inzetten voor anderen. De training is voor  
jou van toepassing als je meer wilt leren over begrippen als herstel en  
empowerment en wilt leren van ervaringen in de groep. Je hebt geen  
beschikking nodig voor deze training. Aanmelden via Bureau Herstel.

Door wie?
De WWME-training wordt gegeven door ervaringsdeskundigen, zij helpen 
jou bij dit proces. In de groepen leert iedereen van elkaar. 

Vrije Ruimte 
De Vrije Ruimte biedt jou de mogelijkheid om samen met anderen te ont-
dekken waar je passie, interesses en dromen liggen. Binnen de Vrije Ruimte 
kan alles besproken worden, ook de moeite en de strijd die het leven soms 
geeft. Je bepaalt samen de richting die je op wilt gaan. Binnen de Vrije 
Ruimte is er ook plek voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Mis-
schien heb je een groot talent wat je met anderen wilt delen? Er is van alles 
mogelijk binnen de Vrije Ruimte, laten we samen aan de slag gaan!

ehermans
Notitie
trainingen



Hoe werkt het? 
Iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur kun je zonder afspraak binnen 
lopen bij Bureau Herstel om deel te nemen aan de Vrije Ruimte. Er is daar 
iemand van ons aanwezig die je te woord staat en je een kopje koffie of 
thee aanbiedt. Per week verschilt het welke mensen er komen.  

Voor wie?
Als je het leuk vindt om met anderen in gesprek te gaan en samen te ont-
dekken wat je nodig hebt in jouw herstel of wilt gaan ontwikkelen.  
Je hebt geen beschikking nodig voor deze bijeenkomst.

Door wie?
Een of meerdere medewerkers van Bureau Herstel ondersteunen de Vrije 
Ruimte.

Coaching, advies en informatie
Bureau Herstel deelt haar expertise graag over herstel, empowerment en 
ervaringsdeskundigheid. We ondersteunen de ontwikkeling van ervarings-
kennis en ervaringsdeskundigheid.

Hoe werkt het? 
Voor vragen kun je contact opnemen met Bureau Herstel. We verzorgen 
ook intervisie voor iedereen die zijn ervaringskennis inzet. Deze intervisie is 
eens in de 8 weken. Je kunt je hiervoor opgeven bij Bureau Herstel.

Voor wie?
Als je je ervaringskennis wilt ontwikkelen of vragen hebt over herstelgericht 
werken, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige vrijwilliger, kan je bij ons 
terecht. 

Door wie?
De herstelcoaches van Bureau Herstel staan je graag te woord, via telefoon 
of e-mail, of je maakt een afspraak.
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Infotheek
Bureau Herstel heeft een infotheek met boeken, artikelen, spellen en dvd’s.

Hoe werkt het?
Er staat een kast met boeken bij Bureau Herstel. Je kunt hier op donder- 
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur langskomen om een boek te lenen.  
Dit is gratis. Via een intekenlijst houden we bij wie welk boek heeft geleend.

Voor wie?
Voor cliënten en medewerkers.

Door wie?
Een vrijwilliger houdt de infotheek bij.

Deelnemer aan het woord: 
Roos: Ik heb bij Bureau Herstel de WWME gevolgd, de WRAP en Herstelverhaal 
Drama. Het fijne van deze cursussen was om van anderen te horen wat ze heb-
ben meegemaakt en daar herkenning in te vinden en ook zelf mijn verhaal  
te vertellen. Dit heeft bij mij geleid tot inzichten in mijn eigen situatie en dat ik  
mezelf minder stigmatiseer. Ik heb gevoeld dat anderen ook worstelen en dat 
wat ik mee heb gemaakt helemaal nog niet zo gek is. Bij Herstelverhaal Drama 
was het ook heel fijn om naasten een stukje van mijn herstelverhaal te laten 
zien. Het delen leidde tot meer begrip en acceptatie van beide kanten. Bij de 
WWME heb ik echt uit kunnen zoeken wat ik wilde met het stukje ervarings-
deskundigheid en nu werk ik als vrijwilliger bij Bureau Herstel! Ik geef nu zelf de 
WWME en werk mee aan de communicatie en pr. De WRAP tenslotte heeft me 
geholpen in kaart te brengen hoe ik ben als ik me goed voel en minder goed 
voel. Het delen met anderen vond ik erg verrassend.

”

”
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Steunpunt Stemmen Horen open spreekuur
Het Steunpunt Stemmen Horen (SSH) biedt informatie en ondersteuning  
op het gebied van stemmen horen, herstel, emancipatie, ervaringsdeskun-
digheid en herstelondersteuning. 

Hoe werkt het?
Het SSH heeft elke dinsdag van 15.00 - 17.00 uur een open spreekuur. 
Graag van tevoren een afspraak maken. Het open spreekuur vindt plaats  
op de Bijleveldsingel 56 in Nijmegen.

Voor wie?
Iedereen die in gesprek wil gaan met een ervaringsdeskundige over  
stemmen horen en hoe je daarmee om kunt gaan is van harte welkom.  
Je hebt geen beschikking nodig voor deze training.

Door wie?
Bij het Steunpunt werken alleen ervaringsdeskundigen. 

SSH Stemmenhoordersgroep
Bij het SSH horen wordt elke week een stemmenhoordersgroep georga- 
niseerd.

Hoe werkt het?
De stemmenhoordersgroep is elke eerste woensdag van de maand van 
15.00 - 17.00 uur.
Wil je deelnemen, neem dan contact op met het Steunpunt. De stemmen-
hoordersgroep vindt plaats op de Bijleveldsingel 56 in Nijmegen. 

Voor wie?
Iedereen die in gesprek wil gaan met ervaringsdeskundigen en andere 
stemmenhoorders over stemmen horen en hoe je daarmee om kunt gaan  
is van harte welkom. Je hebt geen beschikking nodig voor deze training.

Door wie?
Deze zelfhulpgroep wordt voor en door stemmenhoorders gedraaid.

Steunpunt Stemmen Horen
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Steunpunt stemmen horen Individuele Ondersteuning
Het is mogelijk om individuele ondersteuning te krijgen van een ervarings-
deskundige op het gebied van stemmen horen. 

Hoe werkt het?
Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met het Steunpunt.

CURSUS Omgaan met Stemmen Horen voor stemmen- 
hoorders, 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.

Hoe werkt het?
De cursus beslaat 8 bijeenkomsten en vindt plaats op de Bijleveldsingel 56 
in Nijmegen.

Voor wie?
De training Omgaan met Stemmen Horen is voor stemmenhoorders,  
naasten en hulpverleners.

Door wie?
De training wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige trainers.

” Deelnemer aan het woord:  
Hans: Met de cursus Omgaan met Stemmen Horen ging er een wereld voor mij 
open; ik was niet meer alleen. In de cursus ontmoette ik lotgenoten en leerde ik dat 
grofweg 13% van de wereldbevolking vroeg of laat ervaringen heeft met het horen 
van stemmen en lang niet iedereen daar problemen mee heeft. Binnen de cursus 
wordt het stemmen horen niet als een ziekte benaderd maar als het hebben van 
een bijzondere ervaring. Ik vond verdieping in mijn zoektocht naar mijn persoonlijke 
verklaring voor mijn stemmen. Het mocht binnen de cursus over de inhoud gaan van 
wat de stemmen mij al die jaren hadden verteld. De boodschap van jij bent raar, je 
hoort er niet bij, je doet je best niet, je bent lui, kon ik voor het eerst zien als een 
oude boodschap uit het verleden. ”
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Wil je in een ondersteunende omgeving 
werkervaring opdoen op administratief of 
huishoudelijk gebied en/of je als ervarings-
deskundige 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.

TRAINING Facilitator voor de cursus Omgaan met  
Stemmen Horen
In deze training leer je de cursus Omgaan met Stemmen Horen te verzorgen. 
Je leert onder andere presentaties te geven, mensen individueel en in groe-
pen te ondersteunen. Je zet hierbij je eigen ervaring in op een herstel onder-
steunende manier. Daarnaast doe je kennis op over stemmen horen, herstel, 
emancipatie, ervaringsdeskundigheid, herstelondersteuning en gespecia- 
liseerde vormen van ondersteuning en behandeling van stemmenhoorders. 

Hoe werkt het?
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 6 uur en vindt plaats op de  
Bijleveldsingel 56 in Nijmegen.

Voor wie?
Het is belangrijk dat je zelf ook deel hebt genomen aan de cursus Omgaan 
met Stemmen Horen voordat je met deze facilitatortraining start. De cursus is 
behoorlijk intensief met o.a. veel huiswerk en officiële beoordelingen.  
Het cursusniveau is mbo/hbo-niveau.  
Bij het behalen van de training krijg je een certificaat. 

Door wie?
De cursus wordt gegeven door medewerkers van Steunpunt Stemmen Horen.

Bureau Herstel
Contactpersonen  
Josephine Tukker (herstelcoach) 
Roos Scholten (herstelcoach) 
Jeroen de Haan-Rissmann (herstelcoach) 
Robin Timmers (Steunpunt Stemmen Horen)

Telefoon: 088 382 24 22
E-mail Bureau Herstel:  
bureauherstel@ribw-nr.nl
E-mail Steunpunt Stemmen Horen:  
steunpuntstemmenhoren@ribw-nr.nl 
 
Adres: Bijleveldsingel 56, Nijmegen
www.ribwclientenplein.nl/herstel/aanbod
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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.

Hoe werkt het?
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
PROGRAMMA 
14.00 uur binnenkomst
14.15 uur start van het programma
15.00 uur afsluiting met koffie en thee

Voor wie?
Iedereen is welkom. In het bijzonder mensen voor wie het leven van alledag 
minder vanzelfsprekend is. Deelname is kosteloos en aanmelden is niet nodig.

Door wie?
Een gastspreker introduceert vanuit een inspiratiebron een wijsheid, thema  
of onderwerp, met een verhaal, gedicht, muziek of film. Voor jou, om op 
adem te komen en om je ziel te voeden.

Meditatieve stiltewandelingen
In de Botanische tuin van Park Brakkenstein Nijmegen organiseert Geestelijke 
Verzorging in samenwerking met Bureau Herstel regelmatig een meditatieve 
stiltewandeling. 

Hoe werkt het?
Tijdens de wandeling lopen we in stilte en richten onze aandacht 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 najaar plaats.

Voor wie?
Iedereen is welkom. In het bijzonder mensen voor wie het leven van alledag 
minder vanzelfsprekend is. Bij interesse kun je je opgeven bij Rianne Immel  
of Bureau Herstel.

Door wie?
Rianne van Immel is de geestelijk verzorger van de RIBW en organiseert deze 
wandeling samen met een vrijwilliger van Bureau Herstel.

Zingevingsactiviteiten
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Pleisterplaats voor de ziel
Adres: Centrum de Appel (Villa Mariën-
boom), Groesbeekseweg 428, Nijmegen 
Website: www.pleisterplaatsnijmegen.nl 

Meditatieve stiltewandelingen
Adres: Park Brakkenstein

Zingevingsactiviteiten
Rianne Immel
Telefoon: 06 34 20 45 23
E-mail: r.immel@ribw-nr.nl
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Yoga4u
Herken je dat, dat je veel in je hoofd zit? Last hebt van prikkels? Moeite hebt 
met ontspannen, angstig bent?
Yoga is een goede manier om weer contact te maken met je lichaam.  
Om weer te gaan ervaren en te voelen wat je lichaam voor signalen afgeeft. 
Als je hier naar leert luisteren kun je pas goed voor jezelf gaan zorgen.  
Yoga kan veel rust en bezinning bieden als het vanbinnen zo onrustig kan zijn.

Hoe werkt het?
Bij Yoga4u zijn de houdingen laagdrempelig, iedereen kan mee doen.  
Ervaring met yoga is niet nodig. Er zijn 10 bijeenkomsten van 1½ uur uur, in 
een yogastudio in de binnenstad van Nijmegen. We leren van elkaar door  
ervaringen te delen, terwijl we samen theedrinken. We creëren gezamenlijk 
een fijne sfeer, waarin we mogen uitproberen, onderzoeken en ervaren.

Voor wie?
Dit is voor jou, als je wilt onderzoeken hoe je goed voor jezelf kan leren zor-
gen, in de les en daarbuiten. Dit is voor jou, als je wilt ontdekken hoe het is 
om weer te gaan voelen. Dit is voor jou, als je bewust wilt worden van wat er 
vanbinnen in je leeft. Yoga4u: aandacht en tijd voor jezelf, op adem komen.  
Je mag hier zijn zoals je bent, nu, op dit moment.

Door wie?
Mijn naam is Bertine Rosink, en ik ben yogadocente en ervaringsdeskundige. 
Yoga is voor mij een heel groot onderdeel geweest van mijn herstelproces.  
Dat wat mij zo geholpen heeft, wil ik heel graag delen. Als yoga zoveel voor 
mij kan betekenen, waarom dan niet voor jou! Geef je op via Bureau Herstel.
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Wat is het
VITA staat voor alle activiteiten op het gebied van gezonde 
leefstijl. Dit kan gaan over beweging, sporten en voeding, maar  
ook over dagritme, (niet) roken, persoonlijke verzorging enzovoorts.

Voor wie?
Iedereen die vragen heeft op het gebied van leefstijl.

Door wie?
VITA is geborgd in verschillende vormen binnen de RIBW, zoals in de  
beschermd wonen huizen, dagactiviteitencentra, hardloopgroepen,  
ambulante en collectieve begeleiding en Z11-trainingen. Op veel locaties 
van de RIBW komen Han-studenten van de opleiding PMT (Psychomoto-
rische Therapie) om activiteiten met jou te ondernemen. Daarnaast werkt 
VITA onder andere samen met Stichting LifeGoals, leefstijlcoaches en 
gemeenten om wijkinitiatieven vorm te geven. 

Hoe werkt het?
Heb je interesse en wil je meer informatie over 
de mogelijkheden, neem dan contact op met de 
VITA-coach in je regio of stuur een e-mail naar 
vita@ribw-nr.nl.

De meest actuele informatie en activiteiten  
vind je op de website van de RIBW voor  
en door cliënten: RIBW Cliëntenplein  
(www.ribwclientenplein.nl/vita).

Aanbod VITA
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Margot Guitjens (VITA coördinator)
Telefoon: 06 83 69 1741
E-mail: vita@ribw-nr.nl
Adres: Verschillende locaties
Website: www.ribwclientenplein.nl/vita
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Samen yoga-oefeningen doen, daarna een brunch met heerlijke salades, 
een smoothie én gezellig napraten. Het is een recept om je een stukje 
beter te voelen, daar kan geen medicijn of therapie tegenop. 
De yogalerares doet het heel goed; met aandacht worden de oefeningen 
voorgedaan en je wordt vriendelijk en kundig door de sessie heengeleid 
met tips en adviezen. Je voelt alles weer stromen in je lichaam en je  
ontspant. Je kan helderder denken en frist er vanop. 
De vitaminen in de salades en smoothies, samengesteld door de  
VITA-expert, versterken het effect van de oefeningen. Je voelt je na  
afloop echt beter. 
De professionele VITA-begeleiders bieden met hun affiniteit voor cliënten 
een programma aan dat heel goed past binnen de RIBW. Deelname aan 
VITA is goed voor lichaam en geest en voor het onderlinge contact.  
Een aanrader voor iedereen!

”
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Deelnemer aan het woord
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