Hersenletselnetwerk Utrecht* houdt op donderdag 17 januari 2019 in Utrecht haar jaarlijks symposium
voor professionals, zorgvrijwilligers, beleidsmakers, ambtenaren en andere belangstellenden. Dit jaar
staat het symposium geheel in het teken van scholing over de Presentiebenadering.
Tijdens het symposium is er ook gelegenheid om de leden van het Hersenletselnetwerk Utrecht* beter te
leren kennen en om kennis met elkaar te delen.

De sprekers
De volgende sprekers zullen hun kennis met u delen:


Monique Lindhout, directeur Hersenletsel.nl
Het belang van Presentie voor NAH.



Paul Krewinkel, trainer, coach en adviseur op het gebied van Presentie en Mindlessness
en ervaringsdeskundige:
Introductie op de presentiebenadering vanuit eigen ervaring.



Prof. Dr. Andries Baart, andragoloog en filosoof, grondlegger van de Presentiebenadering
Andries geeft zijn visie op zorg en welzijn vanuit de Presentiebenadering. Specifiek op
deze dag betekent dat: wat is presentie en waar ligt de verbinding met de kwaliteit van
zorg en welzijn voor mensen met NAH?



Drs. Ellen Witteveen, Docentonderzoeker Participatie, Zorg en Ondersteuning aan de HU
Ellen verbindt in lesvorm de presentiebenadering specifiek met de complexe
problematiek van NAH, waarbij zij ook positie en belang van de mantelzorger aan de orde
stelt.



Drs. Jan den Bakker, bedrijfskundige en als staflid verbonden aan de stichting Presentie
Presentie in de organisatie (interactief programma)
Wat betekent het om met elkaar een herbergzame organisatie te zijn voor
zorgontvangers en medewerkers? Wat vraagt Presentie van werkers, van onderlinge
samenwerking en van leidinggeven?

Drs. Jan den Bakker in gesprek met Drs. Diet van Dorsser, Geestelijk begeleider bij De
Hoogstraat Revalidatie. Zij gebruikt Presentie dagelijks in haar werk.
Hoe zet je Presentie in in het werken met mensen met NAH? Waar loop je daarbij tegenaan?
De thema’s van de dag komen samen in dit gesprek.

Wanneer en waar
Het symposium vindt plaats op donderdag 17 januari 2019 van 10.00 tot 16.00 uur bij Het Oude Tolhuys,
Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD UTRECHT

Kosten
De kosten voor het symposium bedragen € 95,00 inclusief lunch, voor medewerkers uit het
Hersenletselnetwerk Utrecht en € 125,00 voor andere geïnteresseerden.

Aanmelden
U kunt zich, voor 31 december 2018, opgeven via hersenletselteam@mee-ugv.nl.
Bij het aanmelden kunt u gelijk eventuele dieetwensen doorgeven.
Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk om de verschuldigde bijdrage binnen 14 dagen na aanmelding, over
te maken naar rekening NL83ABNA 0601 1124 31 t.n.v. MEE Utrecht, Gooi & Vecht onder vermelding van
“Samen-Scholing “Presentie en NAH” + naam deelnemer”.
Betaling via factuur is ook mogelijk. Dan hebben wij bij aanmelding minimaal de volgende gegevens van u
nodig: naam organisatie, contactpersoon waar factuur naar toe moet, naam deelnemer, adres en
e-mailadres.
Annuleringsvoorwaarden
Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering na donderdag 10 januari 2019 is het volledige bedrag verschuldigd.

*Het symposium wordt georganiseerd door de 14 instellingen aangesloten bij het Hersenletselnetwerk
Utrecht, bestaande uit: Accoladezorggroep, Altrecht/ Vesalius, AxionContinu, Careyn, De Hoogstraat,
Hersenletsel.nl, Hersenletselteam Utrecht, InteraktContour, MEE Utrecht, Gooi & Vecht / MEE Amstel en
Zaan, Reinaerde, Sherpa, St. Antonius Ziekenhuis, Stichting Boogh, UMC Utrecht

