Donderdag 24 oktober
RIBW Tilburg
Module 1
Dinsdag : 26 februari
Donderdag : 28 maart
Donderdag : 12 september

groep 1
groep 2
groep 3

Module 2
Dinsdag : 19 maart
Donderdag : 25 april
Donderdag : 03 oktober

groep 1
groep 2
groep 3

Module 3
Dinsdag : 08 april
Donderdag : 16 mei

groep 1
groep 2

Module 4
Dinsdag : 07 mei
Donderdag : 06 juni
Donderdag : 14 november

groep 1
groep 2
groep 3

Module 5
Dinsdag : 04 juni
Donderdag : 27 juni
Donderdag : 05 december

groep 1
groep 2
groep 3

groep 3

Nieuwsbrief Maart 2013
Beste mensen,
Vorig jaar hebben we een nieuwe start
gemaakt tijdens de bijeenkomst in
september.
Voor velen een mooie gelegenheid om
weer bij te praten en voor anderen een
eerste kennismaking. Hoewel een eerdere
Nieuwsbrief de aanhef droeg: “Hallo we
zijn er nog”, kunnen we vaststellen, dat we
(weer) springlevend zijn! FAB staat bol
van nieuwe initiatieven en door vele
presentaties alsmede publicaties in Ypsilon
Nieuws, de nieuwsbrief van Labyrint in
Perspectief en de vernieuwde website raakt
FAB landelijk bekend. We merken dit ook
aan vragen of reacties ver buiten de regio
waar FAB en FAB West inmiddels actief
zijn.

2013
Noordoost - Brabant
Groep 1
Module 1: 21 mei
Module 2: 11 juni
Module 3: 03 september
Module 4: 24 september
Module 5: 22 oktober
Groep 2
Module 1: 17 september
Module 2: 08 oktober
Module 3: 29 oktober
Module 4: 19 november
Module 5: 10 december
2013
GGz Eindhoven

Nieuwe cursussen

Een cursus bij het GGzE voor 12
hulpverleners, gestart najaar 2012 werd
begin 2013 succesvol afgesloten.
Succesvol? De eindevaluatie was zeer
positief * en voor dit jaar is er nog
tweemaal een cursus ingepland. Hierbij het
volledige lesrooster.

Groep 1
13 mei module 1
03 juni module 2
24 juni module 3
02 september module 4
23 september module 5
Groep 2
07 oktober module 1
28 oktober module 2
18 november module 3
09 december module 4
06 januari 2014 module 5
Voor wat betreft locatie en tijdstip kunt u terecht op de website
www.familiealsbondgenoot.nl Lesrooster.

*Geïnteresseerd in het volledige evaluatieverslag van de
laatste cursus stuur dan een bericht naar
j.pieters1@chello.nl

 Castricum 3 lesmodules waarin het
Triadegesprek een centrale plaats in
zal nemen.
 Aan Deskundigheidsbevordering
van de Landelijke Stichting Familie
Vertrouwenspersonen in Utrecht
levert FAB een bijdrage van 3
dagdelen.
 Landelijke secretaressedag GGZOost-brabant
Cliëntervaringsdeskundigheid

Nieuwe training familieleden en
professionals
In dit voorjaar gaat er een nieuwe training
voor familieleden van start. “Hebben we
niet voldoende familieleden”? Nee is het
volmondige antwoord. Tilly Gerritsma
heeft haar handen vol om de planning voor
alle cursussen rond te krijgen. Niet altijd
kunnen onze mensen gehoor geven aan de
vraag op dat specifieke moment, daarnaast
is het goed om te blijven vernieuwen en
ervaringsverhalen aan te passen. Na de
laatste afrondende intake-gesprekken gaan
we in april van start met een nieuwe groep
van ongeveer 10 familieleden. Tilly
Gerritsma en Jos Pieters zullen deze groep
trainen. Tegelijkertijd, 15 april, 13 mei en
27 mei wordt een nieuwe groep van 7
professionals door Jeu Haenen en Henk
Fox getraind.
Presentaties 2013
 Eindhoven gesloten
verblijfsafdeling themamiddag
samenwerken met familie

We zijn in gesprek met enkele nieuwe
cliëntervaringsdeskundigen en
waarschijnlijk sluiten ook
cliëntervaringsdeskundigen uit de regio
Delft zich bij ons aan.
Zoals we tijdens de bijeenkomst afgelopen
september hebben verteld hebben wij van
FAB familieleden en professionals
opgeleid om ons gedachtegoed daar uit te
dragen. Nu kunnen wij, als
cliëntervaringsdeskundigen, onze kennis
delen en overdragen aan de mensen daar.
De kernwoorden van die dag:
ontmoeten, informeren en
ontwikkelen.
Hoe deze dag eruit gaat zien is nog niet
precies bekend maar daar gaan wij (Bram
Berkvens en ondergetekende, beiden
cliëntervaringsdeskundige en lid van de
projectleiding) ons nog over buigen.
Het doel: Als cliënt ervaringsdeskundige
ervaringen op papier te zetten. Met dit
ervaringsverhaal geven we les aan
hulpverleners samen met familieleden en
professionals.

Het wordt in ieder geval een gezellige en
informatieve dag waarop we ervaringen
kunnen uitwisselen.
De datum waarop we deze samenkomst
houden is
vrijdag 10 mei 2013.
Dus, noteer deze dag alvast in jullie
agenda want we kunnen niet zonder jullie
aanwezigheid
Zodra er meer bekend is over de locatie, de
tijd en de invulling van deze dag krijgt
iedere cliëntervaringsdeskundige
persoonlijk een uitnodiging.
Ook het vervoer wordt zoveel mogelijk
geregeld dus daar hoeft men zich geen
zorgen over te maken.
.Graag tot ziens.
Jacqueline Melman-de Rijcke

FAB WEST
In het Westen worden nu reeds de vorig
jaar geïmplementeerde lesmodules 1 en 2
gegeven en met bijzonder positieve
resultaten. Zowel professionals als
familieleden zijn onder de bezielende
leiding van Doreen Visser in het najaar van
2012 van start gegaan. Op korte termijn

wordt hier ook met module 3 begonnen.
Drie juristen van Parnassia en GGZ
Delfland hebben hun medewerking
toegezegd.
Met hartelijke groet en succes met de
komende lessen.
Jos Pieters
www.familiealsbondgenoot.nl

