
 

Voor  onze mei-vergadering kwamen we dit keer bijeen bij de 

Hooghstraat-revalidatie in Utrecht.  Joke Klein ( cie. 

Klinimetrie) was daar onze gastvrouw die ons hartelijk 

verwelkomde. Er was ruimte voldoende  om te  vergaderen en 

om in groepjes uit elkaar te gaan. Want naast de 

werkgroepleden waren er ook leden van de verschillende 

commissies en zagen we ook enkele nieuwe gezichten van 

mensen die n.a.v. ons Symposium zich willen aansluiten bij een 

commissie of dat overwegen. We zijn hier  blij mee  want 

willen we ontwikkelingen in gang zetten dan kan dat alleen 

met vereende krachten. In ieder geval lijkt de inbreng v.w.b. 

de werkvelden PAAZ/Psychiatrie en Verpleeghuizen zich te 

versterken en lijkt wat dat betreft één van onze wensen in 

vervulling te gaan. Ondertussen hebben de commissies 

Scholing&Registratie en Klinimetrie ook niet stil gezeten, lees 

o.a. bericht in deze Nieuwsbrief. Na de lunch leidde Joke ons 

rond op de afdeling Activiteitentherapie en werd er heel wat 

informatie uitgewisseld over hun werkwijze, activiteiten en 

nog veel  meer. `s Middags vergaderde de werkgroep verder 

en kwamen de nodige agendapunten aan bod.  Er was veel te 

bespreken en we hopen hierover in de volgende Nieuwsbrief 

meer te kunnen melden. 

Nieuwsbrief  juli  2013 WAARRR 

Werkgroep Activiteitenbegeleiding/Activiteitentherapie 

Revalidatie, Reïntegratie en Resocialisatie 

 

Wil je nieuwtjes over de WAARRR of over ons vakgebied 

volgen of heb je zelf iets te melden “like” de WAARRR op 

Facebook. Een mooie manier om elkaar te informeren en 

te attenderen op wat er zoal gaande is binnen je instelling, 

de regio of je vakgebied. 

 

Cursus oplossingsgerichte 

gespreksvoering 

Na overleg tussen de WAARRR en het opleidingsinstituut 

Rino, Utrecht is er voor 2014 een scholing samengesteld: 

Oplossingsgerichte gespreksvoering. 

Hierbij een korte  beschrijving van de cursus: 

De deelnemers nemen kennis van de achtergronden van 

oplossingsgerichte gespreksvoering, maken zich de 

methode eigen en oefenen met het uitvoeren van 

oplossingsgerichte methodieken bij patiënten met 

uiteenlopende hulpvragen. 

Aan de  orde komen: 

- Basistechnieken en protocol van de 

oplossingsgerichte gespreksvoering 

- Meten en vergroten van de samenwerkingsrelatie 

- Formuleren van (zinvolle) doelen: projecties in de 

toekomst en de wondervraag. 

- Oplossingsgericht werken met systemen rondom de 

revalidant. 

Omvang  cursus: 2 lesdagen van 6 uur 

Kosten                : staat nog niet vast, indicatie: € 600  

Plaats  : Utrecht, nabij station (bij Rinogroep) 

Wanneer : voorjaar 2014, data nog onbekend. 

Voor meer informatie: j.knollenburg@heliomare.nl  

Interesse? Vraag het vast aan voor het opleidingsplan 

2014 binnen je instelling! 

Van: cie. Scholing en Registratie. 

 

TE GAST BIJ DE HOOGHSTRAAT WAARRR en Facebook  

In het tijdschrift AS van mei 2013 is een artikel met als 

titel  “kom op voor je beroep”  verschenen. Hierin 

wordt o.a. melding gemaakt van een oriënterend 

overlegtussen de vakgroep AB van Kempenhage, het 

GOAZ en de WAARRR. Hierin wordt gevraagd om te 

mailen naar activiteitensector@gmail.com voor als je 

meer informatie wilt of mee wilt doen. Er is echter 

(nog) geen sprake van verdergaande samenwerking 

dus we vragen je ons te blijven benaderen door te 

mailen naar: Waarevalidatie@gmail.com 

Werkgroepleden: 
 

Ilse Zwijnenberg                   RC Vogellanden 

Wim van Cappelle   RMC Groot Klimmendaal 

Judith Knollenburg   Rev. Heliomare 

Jeanne Verdijk    Rev. St. Maartenskliniek 

Marieke Hoving    CVR-UMC Haren 

José Woesthuis    Sophia Revalidatie 

Marjan Lenten Zantingh      Zorgcomb.Noorderboog, 

                         Loc. Diaconessehuis, Meppel 

Christa Koek    Myosotis, Kampen 

Marjan Potkamp                   Myosotis, Kampen 

 

e-mailadres: Waarevalidatie@gmail.com 

secretariaat: j.verdijk@maartenskliniek.nl  

Postadres: Waarevalidatie, Jeanne Verdijk AT, 

St. Maartenskliniek, Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen 

 

Vergaderdata  WAARRR 2013 

 27 september bij Movisie in Utrecht. 

 29 november (`s ochtends met commissies) 


