
Online aanbod Team Herstel tijdens de lockdown
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Het aanbod van team Herstel is gratis. Voor alle bijeenkomsten is het handig om 
je even aan te melden. Het aanbod dat hier wordt weergegeven is allemaal online, 
maar we hopen snel weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Voor algemene vragen 
mail met team.herstel@ribw-nr.nl. 

Team Herstel RIBW Nijmegen & Rivierenland

• Online Themabijeenkomsten
Heb jij behoefte aan een contact- of thema- 
bijeenkomst in het kader van ‘herstel en 
eigen kracht’? Meld je dan aan.  
De bijeenkomsten zijn dinsdagmiddag  
13.00 uur en donderdagochtend 11.00 uur.  
Voor degene die beeldbellen spannend  
vinden of er nieuw mee zijn is er de moge- 
lijkheid en tijd om vooraf een-op-een  
kennis te maken met beeldbellen. 
Stuur een mailtje naar Karin Broere  
k.broere@ribw-nr.nl of stuur je vraag of  
aanmelding via de app 06 22 97 86 90.

• Shared reading online bijeenkomsten
Wil jij perspectieven uitwisselen en luisteren 
naar elkaar aan de hand van een tekst?  
Meld je dan aan voor deze shared reading 
online bijeenkomsten. Ze vinden plaats  
elke donderdag van 15.30 tot 16.45 uur.  
Aanmelden kan via Anne Tomassen van  
Kessel, a.v.kessel@ribw-nr.nl of bel/app  
met Anne 06 23 61 95 76.

• Online informatie bijeenkomst  
   ervaringsdeskundigheid
Ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen  
van ervaringsdeskundigheid, voor jezelf,  
of misschien ook om je daarin professioneel 
te gaan oriënteren? Meld je aan voor deze  
bijeenkomst via zoom op 23 februari van 
14.00 tot 15.30 uur.  
Voor vragen en aanmelden mail met:  
team.herstel@ribw-nr.nl.

• Online introductie op de WRAP
Heb jij behoefte aan persoonlijke uitwisseling 
aan de hand van een thema? Sluit je dan aan 
bij deze online bijeenomsten. 

Start dinsdagmiddag 23 februari 14.00 uur. 
Aanmelden kan via team.herstel@ribw-nr.nl.

• Open spreekuur stemmen horen via  
   (video)bellen
Heb jij behoefte aan ondersteuning op het 
gebied van omgaan met stemmen horen van 
een ervaringsdeskundige? Kom dan naar het 
online spreekuur (als de maatregelen het toe- 
laten weer fysiek), elke maandag van 14.30 
tot 16.30 uur.  
Voor vragen en aanmelden neem contact op 
met Robin Timmers: r.timmers@ribw-nr.nl, 
06 22 76 82 71. 

• Online Stemmenhoordersgroep
Behoefte aan contact met een stemmenhoor-
dersgroep? De deelnemers bepalen zelf wat 
er besproken wordt en hoe. Elke eerste en 
derde dinsdag van de maand is er een online 
stemmenhoordersgroep.  
Voor vragen en aanmelden neem contact op 
met Robin Timmers: r.timmers@ribw-nr.nl, 
06 22 76 82 71. 

• Online cursus 'Omgaan met Stemmen     
   Horen'
Behoefte aan handvatten over hoe je met 
stemmen horen kunt omgaan als stemmen-
hoorder, naaste of hulpverlener? De cursus 
‘Omgaan met Stemmen Horen' (online) start 
weer in de lente. Zodra de maatregelen het 
toelaten is de cursus ook weer fysiek te vol-
gen. Er is veel ruimte voor het uitwisselen  
van ervaringen en ideeën, zodat je met en 
van elkaar kunt leren.  
Voor vragen en aanmelden neem contact op 
met Robin Timmers: r.timmers@ribw-nr.nl, 
06 22 76 82 71. 


