
ONLINE AANBOD  
TEAM HERSTEL EN STEUNPUNT STEMMEN HOREN 

TIJDENS DE LOCKDOWN DEC 2020 / JAN 2021 

 

 
 
Heb je tijdens de huidige lockdown behoefte aan contact, uitwisseling en steun en wil je aan 
de slag met herstel en/of ervaringsdeskundigheid. Dan kun je gebruik maken van het online 
aanbod van Team Herstel van RIBW N&R. 
 
 
ONLINE THEMA-BIJEENKOMSTEN 
Tijdens deze thema-bijeenkomsten richten we ons samen, op werken aan het ‘in je kracht 
komen en blijven’, hierin (h)erkenning en steun ervaren, het eigen herstel in het vizier te 
houden. Uiteraard ben je ook op meerdere data van harte welkom! 
Voor informatie en aanmelding kun je terecht bij Karin Broere: K.Broere@ribw-nr.nl.. 
 
December 2020 
Dinsdag 22 december 2020   13.00 uur 
Woensdag 23 december 2020  11.00 uur 
Dinsdag 29 december 2020   13.00 uur 
Woensdag 30 december 2020`  11.00 uur 
 
Januari 2021 
Elke dinsdag vanaf 5 januari 2021  15.30 uur 
Elke donderdag vanaf 7 januari 2021 09.30 uur 
Elke donderdag vanaf 7 januari 2021 11.00 uur 
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STEUNPUNT STEMMEN HOREN 
Bij het Steunpunt Stemmen Horen kunnen stemmenhoorders, naasten en hulpverleners  
terecht voor informatie en ondersteuning bij het leren omgaan met stemmen horen. 
Gedurende de lockdown bieden we individuele gesprekken via (beeld)bellen en online 
groepsbijeenkomsten. 
Voor informatie en aanmelding kun je terecht bij Robin Timmers: r.timmers@ribw-nr.nl, 06- 
06-22768271. 
 
Open Spreekuur: 
Elke maandag vanaf 4 januari 2021:  14:30-16:30 
 
Stemmenhoordersgroep: 
Elke 1e en 3e woensdag van de maand: 14:00-16:00 
 
 
CURSUSSEN OVER HERSTEL EN ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
Team Herstel verzorgd een cursussen op het gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid. 
Een aantal cursussen zullen online verzorgd worden, andere zullen worden uitgesteld in 
afwachting van de ontwikkelingen. Deelnemers aan lopende cursussen worden 
geïnformeerd over de voortgang van de cursus. 
Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij: Team.Herstel@ribw-nr.nl.  
 
Online 
Een aantal lopende cursussen worden online voortgezet:  

 Cursus Wijzer Werken met Eigen Ervaring 

 Cursus Omgaan met Stemmen Horen 

 Facilitatortraining Omgaan met Stemmen Horen 
 
Uitgestelde cursussen 
De cursussen die voor januari en februari zijn ingepland worden vooralsnog uitgesteld: 

 Begin Maken met Herstel (Tiel & Nijmegen) 

 Herstellen Doe Je Zelf (Nijmegen) 

 WRAP (Nijmegen) 
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