
 

 

 

 

SAVE THE DATE !!  

 

Datum:  dinsdag 21 november 2017 

Tijdstip: 12.00 – 17.00 uur 

Locatie:  Theaterhotel Almelo 

 

 

Wij willen jullie van harte uitnodigen voor de van Koetsveldlezing 2017 met als onderwerp: 

 

Waardigheid: 
Hoe versterkend werk jij als professional? 

 
Als  professional neem je de zorg en ondersteuning voor iemand met een beperking op je. Hoe je als 
professional en mens de ander ziet, bepaalt hoe je je opstelt en ondersteuning of zorg geeft. Wil je 
iemand zien als mens of als cliënt? Vind jij het als professional bijvoorbeeld belangrijk dat de cliënt 
zich ontwikkelt? Of streef je naar een waardiger bestaan gezien vanuit het perspectief van de ander?  
Luister je echt naar het verhaal van de client? Hoe ga jij samen met de cliënt op ontdekkingstocht 
naar inspirerende ervaringen?  
 
Nadat een inspirerende spreker, het is nog even geheim wie we hebben kunnen strikken, bieden elf 
zorgaanbieders een werkplaats aan.   
 
Hieronder vast een klein inkijkje in de onderwerpen: 
 

 Herwaardering van je leven na het oplopen hersenletsel: in dialoog met getroffene, naaste 

en professional. InteraktContour 

 Ethiek als beschermengel van de waardigheid van de cliënt. Baalderborg Groep 

 Cliënt en medezeggenschap: Mag ik ook wat zeggen? Stichting Sprank 

 Gelijkwaardig deelnemen aan de maatschappen, samen aan het werk. ’s Heeren Loo 

 Waardigheid en ethiek vanuit het perspectief van de cliënt en de professional.  

CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) 

 Mediawijs! Zelf wijs in (social) media worden, om cliënten wegwijs te maken. Ambiq 

 Op zoek naar de waarde van waardigheid. Hoe zie, voel en doe  jij dat? De Twentse 

Zorgcentra 

 Nothing about us without us; reflectie op zeggenschap van de cliënt. Aveleijn  

 Mij Zien: versterken van sociaal gewaardeerde rollen en netwerk van mensen.   

JP van den Bent stichting 

 Hoe staat het met onze waardigheid in 2017 na de transities? MEE samen 

 Waardeer jij wat er (wel) is? Bij jezelf? Bij de ander? Dwars door je eigen normen heen? 

En hoe doe je dat dan? Frion 

 

 
Verdere informatie volgt!  Ben je nu al geïnteresseerd? Mail je opgave dan naar 
Diana.koeleman@dtzc.nl   Er zijn 29 gratis kaarten beschikbaar. Medewerkers uit het primaire proces 
krijgen voorrang op deelname!   Vol= vol    
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