Van koudwatervrees naar acceptatie
Donderdag 26 april 2012

Ochtend: 09.30 - 12.45 uur
Hele dag: 09.30 - 16.00 uur (inclusief workshop in de middag)
Spoorwegmuseum, Utrecht

9.30 - 12.45 uur 		

e 245.-
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BIG nr. (i.v.m. accreditatie)
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________________________________________________
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functie
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________________________________________________
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________________________________________________
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functie

Workshop: O A

________________________________________________

Volg Medilex op:

1 op 5 korting: Schrijft u zich gelijktijdig in met vijf personen
uit één organisatie dan komt de vijfde persoon gratis.

BIG nr. (i.v.m. accreditatie)

O Ochtend O Hele dag

email

dhr/mw ________________________________________________

BIG nr. (i.v.m. accreditatie)

O Ochtend O Hele dag

email

dhr/mw ________________________________________________

Workshop: O A

functie

9.30 - 16.00 uur

Post/Bevestigingsadres
Naam organisatie 		
_____________________________________________
Huispost/Afdeling		
_____________________________________________
Adres/Postbus 		
_____________________________________________
			_____________________________________________
Postcode			_____________________________________________
Plaats			_____________________________________________
Telefoon			_____________________________________________
Fax			_____________________________________________
Factuuradres indien anders dan post/bevestigingsadres
Huispost/Afdeling		
_____________________________________________
T.a.v. 			_____________________________________________
Adres/Postbus		
_____________________________________________
Postcode 		
_____________________________________________

_____________________________________________

Plaats			_____________________________________________
Datum			_____________________________________________

Handtekening		

U kunt zich inschrijven via www.medilex.nl, of stuur deze kaart naar
Antwoordnummer 7033, 3700 TA Zeist. Fax 030-6933287
Inschrijving in volgorde van aanmelding. Bij verhindering is plaatsvervanging altijd toegestaan. Schriftelijke annulering
tot 1 maand voor de bijeenkomst, annulerings/administratiekosten € 75,- excl. BTW. 1 op 5 korting alleen bij gelijktijdig
inschrijven van vijf personen uit één instelling. Alle genoemde bedragen excl. BTW. Uw emailadres kan gebruikt
worden voor andere Medilex bijeenkomsten. Programma onder voorbehoud. Accreditatie aangevraagd februari 2012.
Voor een actuele stand van zaken, zie www.medilex.nl

O Ochtend O Hele dag

O Hele dag (incl. 1 workshop)

Voor meer informatie:
Linda Hoek, congresmanager i.o.
l.hoek@medilex.nl
030-6933887
www.medilex.nl

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de factuur

Korting:
1 op 5 korting

________________________________________________

Accreditatie (aangevraagd):
Psychiaters - NVvP/ABAN
Maatschappelijk werkers en sociaal agogen - BAMw
(Klinisch) psychologen - NIP/FGzP
email

O Ochtend			

Donderdag 26 april 2012, Spoorwegmuseum, Utrecht

De ervaringsdeskundige als professional in uw organisatie

De ervaringsdeskundige als
professional in uw organisatie

Werken met zorgpaden in de GGZ

De ervaringsdeskundige als professional
in uw organisatieDonderdag 19 mei, Congrescentrum Antropia, Driebergen

Workshoprondes

Van koudwatervrees naar acceptatie

14.00 - 16.00 uur

		

In de middag worden er tussen 14.00 en 16.00 uur drie workshops aangeboden. Tijdens deze workshops
wordt dieper ingegaan op de onderwerpen die in het plenaire ochtendprogramma zijn besproken.
9.00

Ontvangst met koffie en thee / uitreiking congresmap

Als u zich voor de plenaire ochtend inschrijft, kunt u tegen een geringe bijbetaling voor één van de
onderstaande workshops kiezen.

9.30

Opening door dagvoorzitter Roxanne Vernimmen, bestuursvoorzitter Altrecht, psychiater en bestuurslid GGZ
Nederland

Onderzoek naar ervaringsdeskundigheid benutten in de GGZ-praktijk
10.00

Triple E: Ervaringen, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid
Wilma Boevink, senior wetenschappelijk medewerker Trimbos, grondlegger en lector HEE HanzeHogeschool
• Persoonlijke ervaringen met psychische kwetsbaarheid en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie

10.30

Wilma Boevink, senior wetenschappelijk medewerker Trimbos, grondlegger en lector HEE HanzeHogeschool

A

• Internationale studies naar ervaringsdeskundigheid en de resultaten
• Welke onderdelen van ervaringsdeskundigheid zijn effectief en welke minder?

• Individuele ervaringen ontwikkelen tot collectieve kennis

• Van onderzoeksresultaten naar de praktijk van GGZ-organisaties

• Het benutten van ervaringskennis om de GGZ-praktijk te beïnvloeden

• Hoe benutten we de onderzoeksresultaten bij de ontwikkeling van innovaties?

Ervaringsdeskundigheid in de praktijk
Marja Griffioen, bestuursadviseur cliëntperspectief Rivierduinen

De transitie naar herstelondersteuning in de verslavingszorgsector door ervaringskennis:

Miriam de Vries, coördinator herstel en ervaringsdeskundigheid GGZ Rijnstreek

de spiegelgladde ijsvloer

Carla Wensveen, ervaringsdeskundige GGZ Rijnstreek

Jos Oude Bos, voorzitter Kennisnetwerk het Zwarte Gat beleidsmedewerker VNN

• Een structuur om de herstelvisie en inzet van ervaringsdeskundigheid organisatiebreed te
implementeren en door te ontwikkelen
• Ervaringsdeskundigheid inzetten - welke randvoorwaarden zijn nodig?

Gert de Haan, facilitator/moderator het Zwarte Gat adviseur zorgparticipatievraagstukken

B

• Implementatie van ervaringsdeskundigheid in de praktijk

• Van medezeggenschap tot het nemen van de lead in eigen herstel
• Zelfsturing en ervaringskennis als kompas op weg naar zorg voor verslaafden
• Kennis delen, leren in proeftuinen, co-creatie van nieuwe kennis en kennis verspreiden

• Hoe wordt de inzet van ervaringsdeskundigheid ervaren door cliënt en professional?

• Veerkracht, weerbaarheid en zelfsturing

• Grenzen bepalen voor ervaringsdeskundigen en de organisatie

• Verbinding en responsiviteit

• Ervaringen van een ervaringsdeskundige binnen GGZ Rijnstreek
11.15

Koffie- en theepauze

11.30

Afstemmen op ervaringsdeskundigen - een kritische reflectie

Toon Walravens, forensisch/justitieel ervaringsdeskundige en zorgconsulent De Woenselse Poort

Dirk Corstens, sociaal psychiater en psychotherapeut RIAGG groep RIBW, voorzitter Intervoice

Matty Timmermans, kwaliteitscoördinator De Woenselse Poort

Herstelkansen in de forensische zorg

• Werken voor ervaringsdeskundigen
• Werken met ervaringsdeskundigen

C

• Grotere rol ervaringsdeskundige bij duidelijk krijgen zorg- of hulpvraag
• Ervaringsdeskundige voor een goede balans in de forensische hulpverlening - is het
resultaat te meten?

• Werken tegen ervaringsdeskundigen

• Cliëntenservicepunt: Empowerment door begeleiding van en voor ervaringsdeskundigen
12.00

• Beeldvorming - stigma en zelfstigma - hoe voor te bereiden op de terugkeer in de maatschappij?

Forum
Onder leiding van de dagvoorzitter en met medewerking van de sprekers
• U heeft hier de gelegenheid om vragen te stellen en actief deel te nemen aan de discussie

12.45

Afsluiting van de ochtend door de dagvoorzitter, gevolgd door lunch

16.00

Koffie of thee ter afsluiting

