
Arnhem



Wil je jouw ervaring inzetten om anderen te 

helpen? Wil je toewerken naar een betaalde 

baan? Heb je zin om een opleiding te volgen? 

Meld je dan aan voor de informatiebijeen-

komsten op woensdag 24 juni of 2 september 

van 14.30 uur tot 16.30 uur in Arnhem. 

Je ontvangt natuurlijk veel informatie over 

de opleiding en je ontmoet er mensen die de 

opleiding al hebben gevolgd! Meer informatie 

over de locatie van de bijeenkomsten 

ontvangen alle aangemelde deelnemers 

te zijner tijd. Deze informatiebijeenkomsten 

zijn een onderdeel van de aanmeld- en 

toelatingsprocedure. 

De opleiding

Duur van de opleiding is in totaal een jaar:

–  Het eerste half jaar staat in het teken van 

herstel en opleiding.

– Het tweede half jaar doe je met begeleiding 

van je coach werkervaring op in het veld.

– Als ervaringsdeskundige kun je aan de slag  

in het werkveld van zorg en welzijn.

–  Op maandag 9 november 2015 gaat de 

opleiding van start in In de Weerd, Arnhem.

Wat vraagt het van jou? 

– Motivatie en inzet. 

– Doorzettingsvermogen: de opleiding duurt 

een jaar.

–  Je bent bereid aan jezelf en aan je herstel-

proces te werken.

–  Er is sprake van enige stabiliteit in je leven.

Organisatie

De opleiding wordt in Arnhem aangeboden 

door RIBW AVV (www.ribwavv.nl). De 

studentenadministratie van Howie the 

Harp™ wordt uitgevoerd door Pameijer uit 

Rotterdam, licentiehouder van Howie the 

Harp™ in de Benelux. Aan de opleiding zijn 

kosten verbonden.

Aanmelden en informatie 

Wil je je aanmelden voor de informatie-

bijeenkomsten of wil je meer weten over 

de opleiding? Kijk dan op 

www.howietheharp.nl of bel met Nynke 

Mulder van RIBW AVV via 026 442 42 36 

of Cécile Malingré via 06 12 90 28 54. 

Professioneel ervaringsdeskundige worden? 
Heb jij ervaring als cliënt in de psychiatrie? En wil je jouw ervaring  
benutten om anderen te ondersteunen? Dan is dit een leuke kans voor jou:  
Op maandag 9 november 2015 start in Arnhem de opleiding tot professioneel 
ervaringsdeskundige. De naam van de opleiding is Howie the Harp™.


