
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief juni 2015 WAARRR 
Werkgroep Activiteitentherapie/Activiteitenbegeleiding 
Revalidatie, Reïntegratie en Resocialisatie 

Waar staat de WAARRR? 

Volgende vergaderingen: 18 september en 27 november 

Bij Movisie te Utrecht, 3 minuten vanaf Utrecht CS. 

 

 

 

 

In de vorige Nieuwsbrief gaven we al aan als 
WAARRR even een pas op de plaats te willen 
maken. Voor de zomervakantie echt begint willen 
we jullie informeren over de stand van zaken. Er is 
goed en minder goed nieuws. Om met het goede 
nieuws te beginnen. Ilse Zwijnenberg van de 
Vogellanden heeft na een periode van afwezigheid 
de draad weer opgepakt . We waren blij dat ze er 
weer bij was tijdens onze aprilvergadering. Van 
Verpleeghuis St Antonia uit Terborg waren 
Annemarie Kuiper en Riet Arts aanwezig. Zij volgen 
de WAARRR al geruime tijd en Riet gaat voortaan 
de werkgroep versterken. 
Ook goed nieuws is dat er alweer vooruit gekeken 
wordt en de datum voor het Symposium van 2016 
is vastgesteld. 
Minder goed nieuws komt er uit de revalidatiehoek. 
Na de Hoogstraat vielen er ook rake klappen bij de 
Trappenberg (MEREM) en RMC Groot 
Klimmendaal. Bij beide instellingen is er vanwege 
financiële ontwikkelingen en inhoudelijke keuzes 
besloten de activiteitentherapie/het cultureel werk 
en muziektherapie nagenoeg geheel op te heffen. 
Omdat beide instellingen tot nu toe betrokken zijn 
bij de WAARRR zijn deze negatieve maatregelen 
ook zeker voelbaar in de werkgroep. 
Maar “Waar staat de WAARRR?” Om hier meer 
helderheid in te krijgen hadden we Gérard Hendriks 
(dagvoorzitter Symposia 2012/2014) gevraagd ons 
te ondersteunen bij het zoeken naar een antwoord 
op die vraag. Naast het gevoel dat het zinvol is via 
de WAARRR contact met elkaar te hebben om zo 
ervaringen uit te wisselen over inhoud, 
ontwikkelingen en positie van ons vak blijft er een 
soort onvrede over het stagneren van verdere groei 
en organisatie van de WAARRR. Is het een gebrek 
aan tijd of energie of ligt de oorzaak ergens 
anders? Het is goed dat we met elkaar stilstaan bij 
wat er tot nu toe is gedaan, welke keuzes er zijn 
gemaakt en vooral ook welke keuzes er nog liggen. 
Fijn dat Gérard dit proces met ons aan wil gaan. 
Een goede start is nu gemaakt en in september 
gaan we hier mee verder. Daarna hopen we een 
helder antwoord te kunnen geven op de vraag waar 
de WAARRR nu staat. 
Voor nu wensen we jullie allemaal een mooie 
zomer en een fijne vakantieperiode. Daarna horen 
jullie weer van ons. 
 

Activiteitentherapie en Muziektherapie stopt in 
de Trappenberg, locatie Huizen! 

 
Revalidatiecentrum de Trappenberg (MEREM) is 
genoodzaakt om maatregelen te nemen op het 
gebied van formatiereductie. Dit komt o.a. door 
verandering naar de DBC structuur, de toekomst 
met modulair werken en door een begrotingstekort 
in de afgelopen jaren. Het lokatiemanagement van 
de Trappenberg heeft een keuze gemaakt om o.a. 
de functies van AT en MT op te heffen. 
Per 18 febr. 15 zijn alle medewerkers van deze 
afdelingen boventallig verklaard. 4 AT-ers 
volwassenen, 
1 AT-er jeugdafd. En 1 Muziektherapeut. We zijn nu 
in een stadium van afronden van behandelingen 
beland. 
De werkzaamheden van deze afdelingen worden 
grotendeels niet overgenomen door andere 
disciplines. 
Wij zijn nieuwsgierig naar hoe de situatie bij jullie is. 
Maak jij e.a. ook mee en/of wil je reageren schroom 
niet ons te mailen naar atv4trappenberg@hotmail.nl  

Werkgroepleden: 

Ilse Zwijnenberg      RC Vogellanden 
Wim van Cappelle      RMC Groot Klimmendaal 
Judith Knollenburg      Rev. Heliomare 
Louise Maas       St. Maartenskliniek 
José Woesthuis      Sophia Revalidatie 
Marjan Lenten Zantingh  Zorgcomb. Noorderboog,  
        Diaconessenhuis, Meppel 
Karin Hamminga      Myosotis, Kampen 
Joyce van Soestbergen  PAAZ Den Bosch 
Mary Ann Jörissen      PAAZ ZGT Almelo 
Riet Arts       Verpl.h St Antonia,Terborg 
Brigitta de Jongh      RC Trappenberg, MEREM 
e-mailadres: Waarevalidatie@gmail.com 
secretariaat: k.hamminga@ijsselheem.nl  
Postadres: Waarevalidatie, Karin Hamminga AB, 
WZC IJsselheem Loc.Myosotis, Postbus 89,  
8260 AB Kampen 

Maak gebruik van onze facebookpagina!! 
- Ga naar je eigen facebookpagina 

- Klik op: “zoek naar personen, plaatsen of dingen” 

- Typ nu hier “Waarrr”in 

- Je komt nu op de facebookpagina van de Werk- 

   groep activiteitentherapie/begeleiding RRR 

- “Like” deze pagina, je ontvangt nu de berichten die 

  Geplaatst worden op deze pagina 

- Je kunt nu zelf ook berichten hierop plaatsen 

 

Noteer alvast in je agenda en opleidingsplan 
2016: 

WAARRR-symposium 
vrijdag 4 november 2016 


