
PROGRAMMA

09.30 uur  Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur  Opening en korte inleiding door dagvoorzitter Gérard Hendriks 
 (andragoog). Gérard is docent aan hogeschool Arnhem-Nijmegen 
 en begeleidt als trainer/coach professionals in de zorg bij het   
 aangaan van en omgaan met veranderingen.

                 Introductie  werkgroep de WAARRR

 Welkom en presentatie door directie van verpleeg- en    
 revalidatiecentrum Antonia. Dhr. Hans Metzemaekers bestuurder  
 Azora en Mw. Wilma Ratering locatiemanager

Werkgroep activiteitentherapie / activiteitenbegeleiding 
Revalidatie, Re-integratie en Resocialisatie
Voor meer informatie: www.waarrr.nl

Uitnodiging symposium 
De “WAARRR”de van ons vak
Vrijdag 4 november 2016



13.15 uur  Workshops:- Toepassing van de “zigzag” gesprekstechniek 
 Eric Albers
 - “het brein in beweging”: De Ronnie Gardiner Methode (RGM)  
 Mirjam Bloemhof RGM practitioner Azora           
 - Kijkje in de “keuken” van Antonia
 - Speeddaten en informatiemarkt

15.45 uur  Afsluiting

16.00 uur  Informele borrel

10.30 uur  Presentatie: Aan de hand van kunst
                 Ineke ter Woerds-Spork
 Activiteitentherapeut Roessingh, beeldend kunstenaar

11.00 uur  Pauze

11.15 uur  Presentatie: “zigzag” gesprekstechniek
                 Eric Albers docent herstelgericht werken en narratief therapeut

12.15 uur  Lunch



PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor wie
Dit symposium is bedoeld voor activiteitentherapeuten en activiteitenbegeleiders, 
werkzaam binnen revalidatie, re-integratie, resocialisatie.

Waar
Het symposium vindt plaats in:
Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia, Industrieweg 115 7061AP Terborg

Auto: Je kunt parkeren in de nabije omgeving van het verpleeg- en revalidatiecentrum
Openbaar vervoer: met de trein stap je uit op station Terborg.
Volg bord centrum, de stationsweg uitlopen tot kruispunt, oversteken en dan zie je na 
50 meter aan je rechterhand het verpleeghuis- en revalidatiecentrum

Kosten
De kosten bedragen Euro 80,- per persoon.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door het toegevoegde aanmeldingsformulier ingevuld te 
retourneren per e-mail naar; secretariaatPenO@Azora.nl 
Na aanmelding ontvang je een bevestiging. Het maximum aantal deelnemers is 100.
De toelating is op volgorde van inschrijving.

Annuleren
Bij annulering vóór 12 oktober 2016 worden de inschrijfgelden minus Euro 25,00 
administratiekosten gerestitueerd. 
Bij annulering na 12 oktober 2016 vindt geen restitutie plaats. 
Wel kan iemand anders in jouw plaats deelnemen.

Contactpersonen
Activiteitenbegeleiders Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia
Riet Arts  r.arts@azora.nl
Annemarie Kuiper a.kuiper@azora.nl  

Symposium De “WAARRR”de van ons vak



Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia 
Industrieweg 115, 7061 AP Terborg
Tel.: 0315 - 33 81 11, www.azora.nl


