Uitnodiging
Symposium Familie- en betrokkenenraad Reinier van Arkel

Programma
12.30 uur Ontvangst
13.00 uur Opening
Introductie Ine Stegenga en Els van der Sanden
Interview met Frans van Mierlo en Mieke van der Heijden
13.20 uur Lezing Jolanda van Boven Informatie delen over je cliënt kan zeker,
de nieuwe privacywet geeft middelen om informatie te delen.
14.20 uur Ervaringsverhaal Marie Voorbij
14.30 uur Pauze
15.00 uur Rollenspel Ine Stegenga, Peter Hochstenbach en een behandelaar,
begeleid door Harold Drost ‘Herstellen’ en ‘Stress bij familie’
16.00 uur Lezing Elske van der Velde Ervaringen delen kan helen
16.45 uur Terugblik op de middag en blik op de toekomst Tom van Mierlo
17.00 uur Afsluiting
17.00 uur Borrel

Informatie over de sprekers treft u op de achterzijde.
U kunt de lezing van Jolanda van Boven ook digitaal volgen.
U ontvangt hiervoor een link na inschrijving.

Familie- en betrokkenenraad

FBR

Uitnodiging voor het symposium ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de Familie- en betrokkenenraad (FBR)
van Reinier van Arkel.

Woensdag 24 november
12.30 – 17.30 uur
Kapel Reinier van Arkel
locatie ’s-Hertogenbosch
Bethaniestraat 2
5211 LJ ’s-Hertogenbosch

Ervaringen delen
kan helen
Dat de FBR niet heeft stilgezeten, de afgelopen 10 jaar, zie je
aan talloze ontwikkelingen. De FBR heeft zich vooral toegelegd
op het bevorderen van triadisch werken. Triadisch werken
met cliënt, zorgprofessional en familie is alleen mogelijk als er
sprake is van daadwerkelijke verbinding.
Verbinding heeft alles te maken met communicatie. Het
Latijnse woord communicare slaat terug op ‘iets gemeenschappelijk maken’. In dit symposium wordt op verschillende
manieren duidelijk op welke wijze doelgerichte, betekenisvolle
communicatie en het uitwisselen van informatie kunnen bijdragen aan het herstel van de cliënt.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
fbr@reiniervanarkel.nl. Vermeld uw naam, e-mailadres,
telefoonnummer en de organisatie waar u werkt.
U ontvangt een bevestiging. De uiterste inschrijfdatum
is 15 november 2021.

Frans van Mierlo
is sociaal pedagoog
en andragoog. Hij
stond tien jaar geleden, als directeur
volwassenenzorg bij
RvA, aan de wieg
van de oprichting
van de FBR. Hij
onderstreepte het
belang van het
voortbestaan van de
psycho-educatiegroep voor familie
en naasten. Later
ontstond hieruit de
FBR.

Mieke van der
Heijden werkte 10
jaar geleden als
sociaal psychiatrisch
verpleegkundige bij
RvA en was, als ondersteuner, betrokken bij de beginjaren
van de FBR. Zij
heeft zich met veel
energie en inspiratie
toegelegd op de
ontwikkeling van de
raad. Hierbij stond
het belang van
samen optrekken op
de voorgrond.

Jolanda van
Boven is juriste,
heeft een juridisch
adviesbureau en is
gespecialiseerd in de
privacywet (AVG). Zij
heeft één belangrijke boodschap aan
professionals: Informatie delen over je
cliënt kan zeker, als
dat echt nodig is.
“De verordening
maakt de mogelijkheden voor professionals om informatie
over cliënten te delen groter. Immers,
de AVG zegt letterlijk
dat verwerken
van gegevens ten
dienste van de mens
moet staan”, aldus
Van Boven. Welke
stappen daarin
genomen moeten
worden om tot een
juiste afweging te
komen, licht zij toe
in haar lezing.

Marie Voorbij
werkt bij Ypse als
ervaringsdeskundige. Zij is van huis
uit maatschappelijk werkende en
beschikt over het
talent om vanuit
het oogpunt van
familie ervaringen te
belichten.

Elske van der
Velde is senior
medewerker Herstel bij FAMEUS,
Centrum voor
Herstel, Ontwikkeling en Ontplooiing,
GGz-Breburg. FAMEUS werkt volgens
de overtuiging dat
mensen binnen hun
eigen mogelijkheden
kunnen werken aan
herstel, ontwikkeling
en ontplooiing.

Tom van Mierlo
is psychiater en
voorzitter Raad van
Bestuur Reinier van
Arkel groep. Hij is
medegrondlegger
van het gedachtegoed van herstelondersteunende
netwerkpsychiatrie
en voorzitter van
het CCAF. Het
CCAF bevordert de
kwaliteit van zorg
aan mensen met
ernstige psychische
aandoeningen en
hun naasten met
een focus op autonomie, inclusie en
participatie.
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