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Wil jĳ de Htien nieuwsbrief
automatisch in je mailbox?

Ga dan naar www.htien.nl
en geef je op!

Of scan
deze code
om naar de
site tegaan:

VAN ALLES EN NOGWAT...

WE HEBBEN EEN LIFT!

VRAGEN?

Voor je ligt of staat de vĳfde nieuwsbrief over Htien, de nieuwe centrale
locatie voor Participatie en Werk van de RIBW Nĳmegen & Rivierenland.
Op de gekoppelde site www.htien.nl kun je ook de laatste verbouwings-
foto’s zien en een lĳst met veelgestelde vragen bekĳken. En als je een
vraag hebt kun je hem daar natuurlĳk stellen.

Op de site www.htien.nl
staan steeds meer
antwoorden op veelgestelde
vragen over H10.

Heb je zelf een vraag?
Stuur die dan naar

H10.vragen@ribw-nr.nl

en je kĳgt snel een antwoord.
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• De nieuwe planning van de verhuizing naar de Hulzenseweg
komt zodra de vergunningen rond zĳn.

• De huren van de huidige locaties, voor dagbesteding, worden
maandelĳks of per kwartaal verlengd.

• Door een miscommunicatie, binnen gemeente Nĳmegen, is de
vergunning voor het houden van bĳeenkomsten nog niet afgegeven.
Alle benodigdheden voor het verlenen van een vergunning voor de
brandveiligheid zĳn afgegeven door het RIBW. De brandweer moet
nu zĳn goedkeuring geven.

• Htien is de officiële naam geworden, dus met hoofdletter H en
dan aan elkaar kleine letters tien.

• Het koffiemoment op Htien, op dinsdag tussen 13:00 en 14:00 uur,
gaat pas in als we in het gebouw zitten. De bedoeling is dat we
starten met een open overleg en niet met een rondleiding. Willen
jullie graag een rondleiding stuur dan een mail naar r.v.tiem@ribw-
nr.nl

• In de sportruimte komen de sportspullen te staan die afkomstig zĳn
van de diverse huidige locaties. Denk aan fitness spullen e.d. Er is
geen doucheruimte.

• Hout en Meubel zal met minder machines gaan werken. De
nadruk zal liggen op ambachtelĳk werk. Er komt, in een afgesloten
ruimte, een machine met afzuiging te staan die gebruikt kan worden
voor zagen e.d.

• Er kan intussen in Htien al aan de inrichting en het schilderen van
de ruimtes gewerkt worden. De gordĳnen, voor de ramen, worden in
februari geleverd.

• Htien zal als één geheel gepresenteerd gaan worden. Er zullen
dus niet allemaal verschillende flyers zĳn, zoals nu het geval is met
b.v. flyers voor Phoenix en DAC Ten Kate. Een spoorboekje zal als
het ware onder de naam Htien komen te hangen met daarop
aangegeven alle mogelĳke vormen van dagbesteding die op die
locatie gegeven wordt.

(Vervolg op pagina 2)
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HOOFDPĲNRUBRIEK

XXX

We
wachten
op de
verhuizing
...

De Lift is inmiddels
geïnstalleerd!
Ook bezoekers die slecht ter been
zĳn kunnen nu makkelĳk naar de
eerste verdieping (en weer terug).

Het interieur van Htien gaat er
fantastisch uitzien.
Er wordt al actief gewerkt aan de
inrichting. Vraag aan de
projectgroep Inrichting wat je
mogelĳkheden zĳn om de
toegewezen ruimte naar eigen
inzicht in te richten.

Er zal een fotowedstrĳd
uitgeschreven worden om de
grote wand, in de algehele ruimte,
te voorzien van een prachtige
afbeelding.

FEESTRUBRIEK
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VAN ALLES EN NOGWAT (VERVOLG) ...
(Vervolg van pagina 1)

• Alle activiteiten die geboden worden passen binnen je herstelplan. Aan
de hand je van persoonlĳke herstelplan zoek je activiteiten die je
kunnen ondersteunen om aan je doel en persoonlĳke ontwikkeling te
werken. Alle deelnemers binnen participatie en werk hebben een
contactpersoon. Als je al begeleiding ontvangt van de ribw is dit een
activiteitenbegeleider. Wanneer je geen begeleiding ontvangt is je
contactpersoon een trajectbegeleider.

• Er komt een vacature voor de rol van receptionist(e)
(gastheer/gastvrouw) in Htien. Omdat dit een nieuwe activiteit betreft
wil ik deze graag vorm gegeven met de deelnemers. Heb je hier
interesse in mail dan naar r.v.tiem@ribw-nr.nl.

• Het registreren van bezoekers van Htien zal d.m.v. een registratielĳst
gebeuren, zoals nu al gedaan wordt op DAC Ten Kate.

• Er wordt gedacht aan het ophangen van camera’s bĳ de ingang van
Htien. Deze zullen niet voor opname gebruikt worden, maar voor
zichtbaarheid, mocht er geen receptionist(e) aanwezig zĳn.

• De mogelĳkheid om een consumerrun te draaien (cliënten zelfstandig
met begeleiding op afstand) zal blĳven.

• Voor Htien zoeken we nog deelnemers die mee willen denken of
iets willen betekenen in de volgende taken:

◦ Conciërge

◦ BHV

◦ Kas beheer

◦ Geven van trainingen

◦ Schoonmaak

◦ Catering

◦ Vervoer

Wil je je hiervoor opgeven of heb je vragen?
mail dan naar r.v.tiem@ribw-nr.nl


