
 

 

 

  

Nieuwsbrief januari 2014 WAARRR 
Werkgroep Activiteitentherapie/Activiteitenbegeleiding 
Revalidatie, Reïntegratie en Resocialisatie 

WAARRR-site de lucht in Verschuivingen in de werkgroep 
 

Goed nieuws, het is zover. Al lang wilden we een 
eigen site en nu is het dan een feit. Ga snel naar 
www.waarrr.nl  en bekijk het resultaat. 
Op het Symposium van 2012 wilden we deze al 
presenteren maar er kwam toen een kink in de 
kabel. Uiteindelijk zijn we met de websitebouwer 
Movioo in zee gegaan en dat heeft  een prima 
resultaat opgeleverd. 
Graag willen we Jeanne Verdijk bedanken voor de 
vele energie die ze er in gestoken heeft en die 
uiteindelijk dit project over de streep getrokken 
heeft. 
 
In eerste instantie waren onze plannen veel 
uitgebreider maar ook te kostbaar. De site zoals die 
nu verschijnt lijkt ons een goede basis en kunnen 
we uitbreiden wanneer daar behoefte aan is. In 
ieder geval zijn we blij dat we zo makkelijker te 
vinden zijn voor geïnteresseerden en we zo onze 
doelen, ideeën en activiteiten beter onder de 
aandacht kunnen brengen. 
 
Natuurlijk horen we graag wat jullie er van vinden. 
Heb je zelf informatie of ideeën die je kwijt wilt op 
de WAARRR-site laat het ons dan weten via 
waarevalidatie@gmail.com of Facebook 
 

Volgende vergadering WAARRR in 2014 
31 januari  Utrecht, Movisie 
11 april (met commissies) locatie volgt 
12 september Utrecht, Movisie 
   

In 2010 werd tijdens ons Symposium in Nijmegen 
besloten ons te gaan verbreden. Dat resulteerde erin 
dat ook vakgenoten vanuit de Psychiatrie/PAAZ en 
Verpleeghuis afd reactivering./revalidatie zich bij de 
WAARRR aansloten.  
We zijn blij te kunnen melden dat Marjan en Christa 
nu vanuit hun werkveld versterking in de werkgroep 
krijgen. Laura Pahladsingh van Zorggroep Almere 
voor het werkveld Verpleeghuizen, Joyce van 
Soestbergen en Mary-Ann Jörissen voor het werkveld 
psychiatrie /PAAZ zijn bij de werkgroep gekomen. 
Louise Maas van de Sint Maartenskliniek neemt in de 
werkgroep de plaats van Jeanne Verdijk over. Jeanne 
blijft wel deelnemen in de commissie Projecten en 
Ontwikkeling en zet een aantal secretariële taken 
voort. Fijn dat de nieuwe werkgroepleden zich in 
willen zetten voor de WAARRR, we wensen hun veel 
succes. 
 

 
WAARRR-symposium 

 
Noteer alvast : vrijdag 7 november 2014 

 
In de volgende Nieuwsbrief volgt meer info. 

 

Positie van WAARRR verstevigen 
We willen als WAARRR groeien maar kunnen we 
dat aan vragen we ons af. Het betekent ook meer 
werk. Allemaal zijn we gemotiveerd maar ook 
druk met werk, privézaken en nog veel meer. 
Hebben we met elkaar genoeg kracht om de 
WAARRR te ontwikkelen tot een beroepsvereni-
ging voor het vakgebied van Activiteitentherapie/ 
Activiteitenbegeleiding RRR? De stap lijkt logisch 
en eenvoudig maar het schept ook meer 
verantwoordelijkheid voor hen die nu in de 
werkgroep zitten. Of lijkt dat zo?  
Opnieuw is er contact met de NVMW (Ned. 
Vereniging voor Maatschappelijk Werkenden) om 
te kijken of samenwerking mogelijk is. Zij willen 
zich uitbreiden en ook agogisch werkenden 
kunnen zich aansluiten. Kortom we oriënteren 
ons en hopen op een goede uitkomst. 
Ons voornemen als werkgroep is om voor het 
Symposium van november dit jaar de knoop door 
te hakken op dit punt. Wil je reageren? Graag via 
waarevalidatie@gmail.com  

Werkgroepleden: 

Ilse Zwijnenberg      RC Vogellanden 

Wim van Cappelle      RMC Groot Klimmendaal 

Judith Knollenburg      Rev. Heliomare 

Louise Maas       St. Maartenskliniek 

Marieke Hoving          CVR-UMCG,  Haren 

José Woesthuis            Sophia Revalidatie 

Marjan Lenten Zantingh     Zorgcomb. Noorderboog,  

        Diaconessenhuis, Meppel 

Christa Koek       Myosotis, Kampen 

Laura Pahladsingh               Zorggroep Almere 

Joyce van Soestbergen       PAAZ  Den Bosch  

Mary Ann Jörissen      PAAZ ZGT Almelo 

e-mailadres: Waarevalidatie@gmail.com 

secretariaat: j.verdijk@maartenskliniek.nl  

Postadres: Waarevalidatie, Jeanne Verdijk, Act. Therapie 

St Maartenskliniek, Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen. 
 


