
Inspiratiemarkt

Chillruimte

Eten & drinken

Een fijne dag 
gewenst!

Overal staan kraampjes. Daar kun je van  

alles bekijken. Ook kun je daar vragen stellen.  

Dit noemen we onze inspiratiemarkt.

De hele dag kun je je even terugtrekken als  

je rust zoekt. Je kunt dan naar de chillruimte  

op de derde verdieping.

Doorlopend staat er in elke zaal koffie, thee,  

andere drankjes en iets lekkers voor je klaar.

www.detwentsezorgcentra.nl

Programmaboekje

Themadag TROTS van De Twentse Zorgcentra 
Waar: De Grolsch Veste in Enschede
Wanneer: maandag 24 oktober 2016
Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur



Programma 
Themadag TROTS Workshops

 Koffie en thee, iedereen komt binnen.

Spreekster Danielle Braun. In de grote zaal. Je kunt kiezen of je in de grote  

zaal blijft of naar een andere ruimte gaat. In deze ruimte kun je andere 

mensen ontmoeten, kletsen, een film kijken, een spel doen of even apart zitten.

In verschillende ruimtes zijn workshops. Zie de uitleg in dit boekje. 

Er staan overal kraampjes met informatie. 

We gaan genieten van muziek met een drankje en een hapje.

Opening door Dylan en Chantal. Filmpje over mensen met ernstig 

meervoudige beperkingen. Welkom door Harry Finkenflügel.

Lunch.

Iedereen komt weer terug in de grote zaal. Er wordt op deze dag een 

kunstwerk gemaakt en dat laten we nu zien. We praten na over wat je 

hebt gedaan, gezien of gehoord. 

Sluiting.

Tien uur

Vijf uur

Half elf

Elf uur

Half één

Half twee

Vier uur

Half vijf

1. Wanneer ben ik TROTS en wat heb ik daarvoor nodig?
Laat je verrassen! Een kijkje in het leven van bewoners van De Twentse Zorgcentra.

> Lounge 65 eerste verdieping

2. Wat doet muziek met ons?
Voelen wat muziek kan betekenen voor jou door samen muziek te maken.

> Warming up ruimte begane grond

3. Wat betekent vrijheid en veiligheid?
Met elkaar praten over vrijheid en veiligheid. Wanneer voel je je veilig?  

Wanneer voel je je vrij?

> Persontvangstruimte begane grond

4. Kijken door de ogen van een ander
Bewoners en begeleiders en familie zijn belangrijk voor elkaar. Beleef zelf hoe het  

is om te kijken door de ogen van een ander.

> Hoofdzaal eerste verdieping

6. Trots op mijn werk!
Werken, ontwikkelen en groeien waarbij de cliënt in zijn of haar kracht komt is hier  

het onderwerp.

> Sander Boschkerruimte

7. 18- = Kind & Gezin
Hier wordt verteld over wat belangrijk is bij de ondersteuning aan jonge kinderen  

door De Twentse Zorgcentra.

> Transplaza 4 eerste verdieping

8. ‘Mijn Leven’
Hoe we de cliënten gaan helpen om zelf de regie te voeren over hun leven?  

Bezoek deze workshop, dan vertellen we je er alles over.

> Spelerstunnel

5. Van wortel naar boom!
Bewoners, begeleiders en familie van woongroep Eikenlaan 4 vertellen over STERK  

(Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht). Wat betekent dit voor de bewoners, 

begeleiders en familie? 

> Persconferentieruimte begane grond


