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Howie the Harp™ Arnhem
Start 3e klas Howie the Harp™ in Arnhem
6 maart jl. is een derde klas in Arnhem gestart. Opmerkelijk is
dat deze groep enthousiaste studenten uit de hele regio en
soms verder komen. Zo reizen onze studenten dagelijks
vanuit o.a. Harderwijk, Venlo en Venray! Tevens hebben we
weer een aantal professionals uit het ervaringsdeskundig
werkveld als gasttrainer aan ons curriculum mogen
toevoegen. Mooie inspirerende voorbeelden voor de
studenten!

Howie the Harp™ Tilburg
Werving Howie the Harp™ klas 3 gestart!
Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten is
vrijblijvend via: Aanmelden
Regionaal Werkatelier
Nando van Gemert, Howie the Harp™ ervaringsdeskundig
coach in Tilburg en Annika van de Werken, oud student
van Howie the Harp™ hebben deelgenomen aan het
Regionaal Werkatelier dat eind maart plaatsvond in
Tilburg. Het thema was: hoe kunnen er meer mensen met
psychische kwetsbaarheid aan het werk komen. Lees hier
meer over.
De basis van Guillermina
Guillermina van Berkel, een Howie the Harp student in
Tilburg was gasthoofdredacteur bij van de Basis (blad van
RIBW Tilburg). Lees hier meer over haar herstelverhaal en
persoonlijke interesses.

Howie the Harp™ Rotterdam
De verwarde man is onze collega!
Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundig coach bij Howie the Harp™
in Arnhem was de laatste weken veelvuldig in het nieuws.
Het begon met een tweet en het eindigde in een heuse virtual
reality experience, gebaseerd op Jeroens ervaring met
psychose. In het eerste virtual reality verhaal van KRO-NCRV
stap je in het leven van Jeroen Zwaal, die in een
krantenartikel ‘verwarde man’ werd genoemd. Op basis van
zijn waargebeurde verhaal over zijn vijf psychoses stelden de
NCRV deze meeslepende experience samen.
Je hoort wat hij denkt en ziet wat hij doet en waar hij
uiteindelijk terechtkomt. De hele ervaring duurt ongeveer 10
minuten. Met deze productie wil KRO-NCRV meer inzicht en
begrip creëren voor mensen die in een psychische onbalans
terechtkomen. Het verhaal maakt deel uit van het dossier
Verwarde mensen van onderzoeksjournalistiek programma
De Monitor. De Verwarde Man is een samenwerking van
KRO-NCRV afdeling Digitaal & Innovatie en VR-Base. In eerste
instantie werd de VR experience alleen gebouwd als
prototype voor intern gebruik bij De Monitor, maar vanwege
het succes is besloten deze door te ontwikkelen tot een gratis
app. Inmiddels is de app beschikbaar in de Google Play Store
en de App Store.
Angsten overwinnen is simpelweg beginnen
Lin Janssen is een van de studenten die 6 maart jl. gestart is in
de derde klas van Howie the Harp™ in Arnhem. Zij neemt ons
mee in haar eerste week bij Howie the Harp™. Voor meer
informatie zie deze link

Start stage voor Howie the Harp™ klas 8
De studenten van de 8ste Howie the Harp™ klas in
Rotterdam gaan medio mei met hun praktijkervaring
beginnen bij verschillende organisaties. Zo vond
bijvoorbeeld student Huib zijn plek bij Factteam GGZ
Delfland, Said bij de afdeling basisberaad van Zorgbelang
Zuid Holland en Judith gaat stage lopen bij Team activering
van de IJsselgemeenten. We wensen onze Howies veel
succes!
de

7 eindceremonie
9 maart 2017 was er weer een eindceremonie. Lees hoe
Joyce haar opleiding heeft ervaren.

Start Howie the Harp™ klas 9!
Op 19 mei 2017 start er de 9de klas in Rotterdam. Er is
voor deze klas nog een zeer beperkt aantal plaatsen
beschikbaar meld je aan.
Howie the Harp™ netwerkdag ‘Van netwerk naar echt
werk’
Donderdag 5 april 2017 vond de Netwerkdag van Howie
the Harp™ Rotterdam ‘Van netwerk naar echt werk’ plaats
in Dordrecht. De bijeenkomst was een succes!
Voor meer informatie klik hier.
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Samenwerking met partners

Niet te missen nieuws!

Aanbieding voor Howie-studenten
Studenten aan de Howie the Harp™-opleiding kunnen zich
tegen sterk gereduceerd tarief inschrijven bij de
vakvereniging voor ervaringservaringsdeskundigen (VvEd).
Voor meer informatie klik hier

Howie the Harp™ congres- Ervaring werkt
Op 29 juni 2017 vieren we het 5-jarig bestaan van Howie
the Harp™ in Nederland. Dit congres staat in het teken van
“Ervaring werkt” en is bijzonder interessant voor
professionals die op zoek zijn naar mogelijkheden voor
mensen met een psychiatrische en/of
verslavingsachtergrond.
In een afwisselend programma, waarin leren van en met
elkaar voorop staat, wordt op een inspirerende wijze het
thema “Ervaring werkt” belicht. In diverse workshops
kunnen congresdeelnemers beleven welke nieuwe
ontwikkelingen er zijn en wat de kracht en meerwaarde
van ervaringsdeskundigheid is.
Op deze dag hebben we speciale gasten zoals Jeroen
Kloet.
Kijk hier voor het gehele programma waar o.a. Jeroen
Kloet een bijdrage aanlevert en meld je hier aan:

VvEd richt beroepsregister ervaringsdeskundigen op
De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) start een
beroepsregister voor ervaringsdeskundigen. Dit project is
ontstaan i.s.m. met alle aanbieders* van oorspronkelijke
leertrajecten.
* Markieza, Pameijer, RIBW Brabant, RIBW A&VV, IGPB,
RCO De Hoofdzaak, Hogeschool Saxion, De Hoop GGZ,
Zelfregiecentra, Ixta Noa, LEV, Bureau STERK.
Voor meer informatie, zie deze link
Werkbezoek vanuit Singapore
12 april hebben 8 mensen werkzaam binnen een
psychiatrisch ziekenhuis in Singapore een mooi
werkbezoek gebracht aan Howie the Harp™ Rotterdam. Ze
waren ook te gast bij RIBW Brabant, Enik Recovery en
RIBW Arnhem AVV, Pameijer en Antes. Hun werkbezoek
stond in het teken van inspiratie opdoen, informatie
inwinnen en vooral ideeën generen over de inzet van
ervaringsdeskundigen.

Werkbezoek aan Cosis
Cosis is een partnerschap tussen Promens Care en NOVO
en werkt aan de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen
de GZ en de GGZ. Cosis wil graag onderzoeken of het
mogelijk is om een Howie the Harp™ vestiging op te zetten
in het noorden van Nederland. In dit kader heeft Howie
the Harp™ op 10 april 2017 op verzoek van Cosis een
interactieve bijeenkomst verzorgd voor circa 100 van Cosis
met als doel: het informeren en inspireren van deze
medewerkers over zowel de inzet van
ervaringsdeskundigheid binnen de VG en GGZ als Howie
the Harp™.

Maatschappelijke Business Case
Maatschappelijke Business Case: de opbrengsten van
Howie the Harp™ blijken 6 keer hoger dan de investering!
XpertiseZorg deed onderzoek naar o.a. kwaliteit van het
leven, uitstroom naar werk en zorgafname. Hier tref je de
resultaten van het onderzoek aan.

