
SymposiumWAARRR

Verandering biedt
mogelijkheden
Op 7 novembervindt in het Flevoziekenhuis in Almere
h et twe ej a a r I ij ks sy m posi u m vo n d e we r kg ro e p WAAR RR

plaats. Deze werkgroep wil een platform bieden aan
activiteite nth e ra pe ute n e n a ctiviteite n beg e I ei d e rs di e

werkzaam zijn in de revalidatie, re-integratie en resociatisatie.
Het motto van het symposium luidt:'WAARRRnaartoe.,
verondering biedt ook mogelijkheden.' Werkgroeplid Wim von
Cappelle licht alvast een tipje van de sluier op.

AARRR biedt een

platform voor acti-
viteitentherapeuten
en activiteitenbege-
Ieiders uit de sec-

toren Revalid atíe, PA.LZ / psychiatrie en
Verpleeghuizen/revalidatie. En dat blijkt
hard nodig! Hoe kan het ook anders in
deze roerige tijden binnen de zorgsector.
We horen uiteenlopende geluiden uit het
werkveld. Er vallen ontslagen en er ont-
staan mooie nieuwe initiatieven. Hier wil-
len we graag met elkaar over in gesprek.
Vandaar ons thema'WAARRRnaartoe'. We
willen hiermee aansluiten op de ontwikke-
lingen om ons heen. Wat verandert er voor
jou op de werkvloer? Hoe zit het met de

veranderingen in de Wmo? Wat zijn mooie
nÍeuwe initiatieven en ideeën en wat kun
je meenemen om jezelf te ontwikkelen in
je beroepsuitoefening?
We hopen een programma te bieden dat
voor ieder weer nieuwe inzichten, ideeën
en informatie opievert. Hiervoor hebben
we enkele sprekers uitgenodigd die nauw
bij de diverse werkvelden en ontwikkelin-
gen betrokken zijn. Daarnaast is er tijdens
het symposium een rondleiding bij de

activiteitenbegeleiding van ziekenhui.s
Ilevoburen en de activiteitentherapie van
Trappenberg. Ook zal er een informatie-
markt zijn. Tijdens de pauzes is er voiop
ruimte om met vakgenoten uit te wisselen
wat er gebeurt op je werkplek, wat er

Wat kun je meenemen ín je
beroepsuitortning? Tijdens het symposium gaan de deelnemers r

veranderingen in de Wmo?

28 oKTOBER 2014 as

om jezelf te ontwíkkelen



:. r. gesprel( ovei'vrager als: wai verandert er voo;. joLr cp.le wÈrkv aer? lloe zit híri llreL de

DaEVoorzitter Cerard Hcndriks br'€ngt siíucluu' aen

iilCens ret synrpcsirn:.

verandeft binnen jouw functie en of er toch
nog ruÍmte is voor goede ideeën 1n deze

periode van bezuini8ingen.

Veranderende eisen
De onderwerpen die door de sprekers naar

voren zullen worden gebracht zijn divers. Zo

werpt de eerste spreker de vraag op welke

ontwlkkeling van (nleuwe) professionele

vaardigheden/kennis nodig is om bij te kun-
nen dragen aan de nieuwe eisen vanuit de

Wmo/Welzijn nieuwe stÍjl. Deze vraag is zeer

relevant, want wie heeft er nu niet te maken

met veranderende eisen ten aanzien van zijn
werk? Of het nu wordt ingegeven door de

Wmo, zorgveÍzekeraars of andere flnanciers,

het 1s een onomkeerbare ontwikkeling die

veel invloed heeft op ons werkveld. Het

betekent dat we steeds meer het belang van

ons werk moeten kunnen aantonen.
De volgende spreker siuit hier mooi op aan

met het onderwerp: activiteitentherapte
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biedt een duidelijke meerwaarde.
Maar wat is dan die meerwaarde, hoe

benoem je dat, waar maak je dat uit
op? Hij za1 ingaan op de vraag hoe acti-
viteitentherapie binnen de psychiatrie

bijdraagt aan een goede behandellng
en dus van betekenis is voor de cliënt.

Het zal voor iedereen interessant zijn.
Ook al werk je niet binnen de psychi-

atrie, dan zal er toch herkenning zijn
vanuit je eigen werkveld.
Mensen weten zelf prima hoe hun
herstel vorm moet krijgen. Het is een

stelllng waarbij je je afvraagt wat je

als professional dan nog te bieden
hebt. Wat is je ro1, hoe pak je het aan?

Dit onderwerp wordt belicht vanuit de

gedachte dat de ervaringsdeskundig-
heid van de cliënt het uitgangs- en

startpunt van elke behandeling dient
te zijn. Het draait erom de cliënten

Laura Hulsbosch is activiteitenbegeleidster
bij Zorggroep Almere. Zij werkt op de locatie
Flevoburen (geriatrische revalidatie). Deze

revalidatieafdeling bevindt zich in een vleugel
van het Flevoziekenhuis, heeft vijftig bedden

en biedt revalidatie aan de doelgroepen neu-

rologie, orthopedie en kwetsbare ouderen.

Flevoburen biedt ook plek aan een aantal

crisis- en transferbedden en aan palliatieve

cliënten.
'Na het symposium van 2Ol2 heb ik besloten

me aan te sluiten bij WAARRR', vertelt Laura.

'lk ben inmiddels een kleine tien jaar werk-
zaam als activiteitenbegeleidster in de oude-

renzotg. Binnen Flevoburen werk ik aan de

professiona I iseri n g va n de activiteiten bege-

leid i ng. Het pop u la i re "veren i gi n gsleven" was

voorheen leuk, maar na de verhuizing naar

het ziekenhuis werd aan de activiteitenbege-
leiders een andere begeleidings- en hulp-
vraag gesteld. Ook de revalidanten willen
meer, ze willen oefenen en werken aan hun

revalidatiedoelen. Wij werken nu met de

methodiek'Alles is revaIidatie". Dit gebeurt

interdisciplinair en de AB heeft daar verschil-
lende modules voor ontwikkeld.'
Laura hoopt in januari haar studie Sociaal

Pedagogische Hulpverlening aan de

Hogeschool Windesheim in Zwolle af te ron-
den. Omdat zij een bredere kijk op het werk
wilde ontwikkelen vindt ze het belangrijk om

in contact te komen met collega's in andere

instellingen en op onderzoek uit te gaan naar

nieuwe werkwijzen passend bij de huidige
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Laura :'lk vind

het geweldig om als commissie- en werkgroeplid van WAARRR

samen met collega's uit heel Nederland een platform te
bieden om mee te kunnen denken over de ontwikkelingen en

hoe daar op in te spelen. Van collega's om mij heen hoor ik veel
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Revalidanten wilien werken aan jun revalidatiedoeien.'

over bezuinigingen. Soms dreigen de functies van activiteiten-
therapeuten en activiteitenbegeleiders zelfs helemaal opgehe-

ven te worden. Daarom vind ik het zo belangrijk om mij samen

met vakgenoten sterk te maken voor ons beroep. We moeten

ons blijven profileren en vooral ook blijven ontwikkelen.'

Laura l'Julsbosch



nuttige wagen te stellen zodat we hen
Ieren kennen. Wat zijn hun krachten,
talenten en mogelijkheden? Dit vraagt
om de juiste gesprekstechniek. Bij deze

presentatie gaan we minstens drie nutti-
ge wagen aanleren die in je benadering
van cliënten van belang zijn.

Mooie initiatieven
Er worden binnen ons vakgebied veel
nieuwe initiatieven genomen. Een voor-
beeld hiervan is Rehab-4-life. Het is een

project dat door het UMCG ontwikkeld
is naar aanleiding van een onderzoek
naar het gat tussen het eind van de

revalidatie en het vinden van een weg
Ín de veranderde thuissituatie. Het is
bedoeld om mensen met niet aange-

boren hersenletsel verder te begeleiden
nadat zij uit het revalidatiecentrum zijn

ontslagen. Het project onderzoekt hoe

een centrale coach de patiënt en diens
naasten kan helpen thuis het leven weer
op te pakken en mee te blijven doen aan

het maatschappelijke leven. Eerst wordt
daarbij de patiënt aan huis gecoacht. In
een later stadium gebeurt dit op afstand
met behulp van een iPad.

Als werkgroep zijn we blij met de mede-
werking van de sprekers die komen, en
dat Gérard Hendriks ook dit keer weer
bereid is om de rol van dagvoorzitter op

zich te nemen. We rekenen erop dat zijn
structurerende en enthousiasmerende

rol opnieuw zal bijdragen aan een

interessant en enerverend WAARRR-

Symposium. I

ls na het lezen van dit ortikel je interesse gewekt?

Aanmelden voor het symposium kon via

WAAR R R2 0 J"4@ g m a i l.com o n d e r ve r m e I d i n g

van je naam en de organisatie waar je werkt.

Het aantal deelnemers is beperkt, de toeloting

vindt plaats op volgorde van inschrijving. Meer

i nfo r m ati e : www.wa a rrr. n l.

TekstWim van Cappelle

Er worden binnen ons vakgebied veel mooie nieuwe
initiatieven genomen
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