
Activiteiten  
en producten 



WMOdules  
 
De WMOdules zijn 2-daagse trainingen die zowel als open aanbod worden 
aangeboden als incompany. Het open aanbod wordt gegeven op locatie in 
Amersfoort of bij R92 in Bilthoven. De kosten zijn € 695.- per persoon inclusief 
catering en lesmateriaal. Zie voor meer informatie per aanbod onze website:  
www.R92.nl

 
WMOdule Financiële zelfredzaamheid versterken
In deze training worden tools en handvatten aangereikt aan werkers in de 
financiële dienstverlening en in de hulpverlening, waarmee zij kwetsbare mensen 
kunnen ondersteunen die financieel zelfredzamer willen worden. De training is 
geaccrediteerd door het BPBI, beroepsvereniging voor bewindvoerders. 
 
Training 1:   6 november en 27 november
Training 2:  19 december en 9 januari
   
 
WMOdule Eenzaamheid verminderen
In deze training worden tools en handvatten aangereikt aan hulpverleners, 
waarmee zij kwetsbare mensen kunnen ondersteunen in het nemen van  
stappen om eenzaamheid te verkleinen. 

Training 1:   6 februari en 20 februari 2019



Studiedagen
 
Studiedagen zijn 1-daagse trainingen die zowel als open aanbod worden 
aangeboden als incompany. Het open aanbod wordt gegeven bij R92 in Bilthoven 
of op een locatie in Utrecht. De kosten zijn € 295.- per persoon inclusief catering  
en materiaal.

 
Werkgevers Werven
Betaald werk is een wens van veel mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Wat kun je als begeleider doen om werkgevers te motiveren en cliënten een kans 
te bieden op betaald werk? In de studiedag ‘Werkgevers Werven’ leer je 9 handige 
acquisitie strategieën. 

Studiedag 1:  21 november
Studiedag 2:  in planning 2019
Studiedag 3:  in planning 2019

 
Realiseren van Leer- en zorgprogramma’s
Binnen instellingen (locaties/afdelingen/ambulante teams) zie je vaak dat 
meerdere cliënten overeenkomstige participatiewensen hebben en/of doelen 
formuleren. Tegelijkertijd stellen financiers, zoals gemeentes, eisen aan de 
zorgorganisatie; de zorg moet leiden tot bepaalde participatie uitkomsten van 
cliënten. Met behulp van zorg/leer programma’s of door client-cursussen is het 
mogelijk gericht participatie ondersteuning aan te bieden én zo de gewenste 
participatie uitkomsten te realiseren. Op deze studiedag leer je hoe een 
basisformat van een programmatische aanpak er uit ziet en maak je kennis  
met inspirerende concrete voorbeelden uit verschillende praktijken.

Studiedag 1:  Donderdag 17 januari 2019

In planning: Studiedag Herstel en Verslaving
       Studiedag Herstel ondermijnend gedrag van hulpverleners

Interesse? Laat het ons weten!
Opgeven kan via info@rehabilitatie92.nl



E-Learning

R92 heeft de basis e-learning module in een nieuw jasje gestoken! Leer de 
basisprincipes van Herstel, herstelondersteunende zorg en de plaats van de 
Individuele Rehabilitatie Benadering daarbinnen thuis of op het werk achter 
de pc.  In ongeveer 9 uur  leer je de betekenis en onderlinge verbanden van 
herstel, herstelondersteunende zorg, behandeling en rehabilitatie maar ook de 
uitgangspunten en de techniek van de Individuele Rehabilitatie Benadering 
(IRB).  De introductiecursus bestaat uit zes modules die zijn opgebouwd uit korte 
inleidingen, vragen en filmfragmenten. Aan het einde van elke module maak je  
een toets. 

De kosten zijn € 70.- per inlog. (1 jaar geldig)  

 

Basis IRB

R92 heeft dit jaar hard gewerkt om de IRB in een toegankelijke vorm te gieten. 
Hieruit is de 2-daagse Basis IRB ontstaan. Deze training biedt de hulpverlener 
handvatten om een rehabilitatietraject te starten met de cliënt. De handreiking 
is opgebouwd uit vier onderdelen, namelijk: 1) de participatieroute, 2) de 
werkbladen, 3) de hulpmiddelen en 4) IRB in Beeld: een vernieuwde manier om een 
rehabilitatiegesprek te voeren. Met behulp van blokken bouwt de cliënt zijn eigen 
‘opstelling’.  
De participatieroute is een hulpmiddel voor hulpverlener en cliënt om samen te 
kunnen bepalen waar de cliënt zich bevindt in het rehabilitatieproces. Het bevat 
tevens een overzichtelijke samenvatting van de fasen van de IRB. 
De werkbladen staan in de handreiking centraal en dienen als basis van de 
rehabilitatiegesprekken. De hulpmiddelen kunnen ingezet worden wanneer het 
rehabilitatietraject om verdieping vraagt.
 
De kosten zijn € 795.- per deelnemer inclusief een blokkentas à € 225.-.  
De training kan ook incompany gegeven worden. 

Training 1:   donderdag 10 en 24 januari 2019

Meer informatie?
www.R92.nl
info@rehabilitatie92.nl
030-2145002


