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Wie ben jij? 
Wat beteken jij voor de bewoner/cliënt?

Carintreggeland, Carinova en Sensire delen de 
visie dat de relatie tussen bewoner/cliënt en 
zorgprofessional de kern van de zorgorganisatie 
is. Tijdens het Symposium op maandag 23 
september willen wij laagdrempelig informatie 
en kennis uitwisselen met elkaar. Hiermee 
willen wij het wonen en leven van de bewoner/
cliënt en het werkplezier verhogen.

Wij willen vandaag stilstaan bij: Wie ben jij? 
Welke normen en waarden heb jij, welke 
persoonlijke eigenschappen passen bij jou, wat 
neem jij mee aan kwaliteiten en valkuilen?  En 
welke invloed heeft dat op de zorg die jij levert 
aan bewoners /cliënten?



Programma

Bij bijna alle opleidingen worden we getraind in het gebruik van onze linker 
hersenhelft. Ook in het dagelijks leven doen we beroep op de processen in de 
linkerhersenhelft. Die kant van je brein is bezig met taal, structuur, organiseren en 
cijfers. De praktische zaken. Heel erg belangrijk maar we vergeten op deze manier 
onze rechterhersenhelft te ontwikkelen. Die kant is grotendeels verantwoordelijk 
voor verbeelding, kleur, creativiteit, intuïtie, zelfkennis en spiritualiteit. In ons werk 
ondernemen we nog nauwelijks activiteiten die de rechterhersenhelft stimuleren. 
Laat staan dat we durven te luisteren naar wat de intuïtie zegt.  Miriam wil ons met 
een glimlach laten realiseren dat geluk gewoonweg heel simpel is en dat jij daar 
zelf  invloed op hebt.

12.30 Inloop
13.00-13.05 Opening door Renée Wilke
13.05-14.00 Miriam Spiltholt Gelukskundige
14.00-14.15 Pauze
14.15-15.15 Workshop ronde 1
15.15-16.15 Workshop ronde 2
16.30 Plenaire afsluiting

Miriam Spiltholt - Gelukskundige



Er zijn twee workshoprondes in de middag. Alle zes de workshops worden in beide 
rondes aangeboden. Bij je aanmelding vragen wij je, je eerste, tweede en derde keuze 
aan ons door te geven. Uiteindelijk neem je deel aan twee van de zes workshops.
Dit eerste syposium zijn de workshops wat meer gericht op wonen met zorg. Mensen 
uit de wijk zijn zeker ook welkom.

We zijn tijdens ons werk vaak bezig met 
gedachten als ‘wat moet ik allemaal nog doen’ of  
‘heb ik alles gedaan wat ik moet doen’?

In de workshop Mindfulness binnen de 
Ouderenzorg oefenen we om in het hier en nu 
te blijven. Als we meer in het hier en nu blijven, 
werken we meer vanuit rust. 
Daardoor geven we makkelijker oprechte 
aandacht aan onze cliënten. 

Tijdens deze workshop krijgen deelnemers 
concrete handvatten en gaan we met elkaar 
oefenen.

Mindfulness binnen de 
ouderenzorg
Carintreggeland

Voeding & Dementie
Carintreggeland

In deze workshop krijg je informatie over een heel 
aantal onderwerpen m.b.t. voeding en dementie, 
maar gaan we ook praktisch aan de slag met 
stellingen en casuistiek. Natuurlijk is er ruimte om 
ervaringen uit te wisselen. Erg belangrijk, omdat 
er vaak meer mogelijkheden zijn dan je op het 
eerste moment denkt.

Onderwerpen als ‘samen koken en samen eten’, 
‘voedingsproblemen bij dementie’, ‘kwaliteit van 
leven’, ‘communicatie rondom de cliënt´ passeren 
o.a. de revue. Maar ook de vraag hoe je zelf  
t.o.v. dit onderwerp staat, wat erg belangrijk is 
in de zorg aan de cliënt. Tot slot staan we stil bij 
de vraag hoeveel wetenschappelijk bewijs er op 
dit moment is en hoe we dit kunnen toepassen. 
Kortom, veel afwisseling én praktische informatie, 
waar je na de workshop zo mee aan de slag kunt!
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WORKSHOPS

Hieronder een beschrijving van de zes aangeboden workshops



Zeggenschap bij bewon-
ers en familie & PUUR 
Sensire

Omgaan met probleemgedrag 
bij dementie
Sensire
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Het huis van de bewoner! Leven zoals u wilt, het 
gewone leven, daar waar mogelijke, voorzetten. 
Dat is een mooie visie. Maar heeft de bewoner 
en zijn naaste dan ook echt zeggenschap over het 
dagelijks wonen en leven? Hoe zorgen wij dat wij 
bij verhuizing niet de regie overnemen? Wat leg 
je bij bewoners en de familie neer? Wie neemt 
beslissingen? Hoe geef  je dat vorm? Wat vraagt 
dat van jou als professional? Graag delen wij onze 
kennis en ervaring hoe wij daar op verschillende 
woningen op een verschillende manier vorm 
aan hebben gegeven. Graag willen wij jullie ook 
vertellen hoe ons nieuwe bewonersdossier PUUR 
aansluit bij deze visie.

Rust, structuur en toch een huiselijke sfeer. Hoe 
wordt er omgegaan met mensen met dementie en 
probleemgedrag? Welke invloed heeft ons eigen 
gedrag op het gedrag van onze bewoners? 

Tijdens de workshop ‘omgaan met 
probleemgedrag bij dementie’ zal er gesproken 
worden over deze specifieke doelgroep en op 
welke manier er gewerkt wordt op een woning 
zoals de Boomgaard. Hierbij gaan we interactief  
bezig met het onderwerp ‘signaleringsplannen’ en 
zullen we meer vertellen over de rol die wij hierin 
hebben als verzorgenden.
Een workshop waarbij ervaringen gedeeld zullen 
worden en er een inkijkje gegeven wordt in het 
werken op een specialistische woning.

WORKSHOPS



In deze workshop  ga jij als medewerker aan 
de slag met cultuur sensitieve zorg. We gaan 
interactief  bezig met de thema’s : “Cultuur is zeg 
maar echt mijn ding” , “Waar heb jij het over ?” 
en “ik pas, bestaat niet’’ Cultuur sensitieve zorg 
staat centraal, daarbij verken je samen gerelateerde 
dilemma’s, en wordt je cultuur “getriggerd” in je 
rol als  medewerker. Laten we samen de uitdaging 
aangaan en schrijf  je in ! 

“Cultuur is zeg maar echt 
mijn ding” 
Carinova
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Alwéér een innovatie?!
Carinova

Zie jij door alle pratende bloempotten, zorgrobots 
en knuffeldieren ook de zorg niet meer? Heel 
begrijpelijk. Wat doen dit soort innovaties nou 
eigenlijk en wat dragen ze echt bij aan de zorg 
voor de cliënt? Veel! In deze workshop nemen we 
je mee in de werkwijze rondom innovaties, maar 
ook hoe jij die op een zinvolle manier kan starten!
We gaan in deze workshop dieper in op 
de pijnpunten waar jij tegenaan loopt in je 
werkzaamheden en hoe je deze vervolgens kunt 
ombuigen naar meer aandacht voor de cliënt én 
betere werkwijze voor jou en je collega’s. We leren 
je hoe je zelf  een goede analyse kunt doen, hoe je 
dit kunt onderbouwen met onderzoeken & hoe 
dit effectief  in te zetten in de praktijk.

Kortom: als innovatieve zorgverlener wil je dit 
niet missen!
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Klik hier om je aan te melden!

Let op! Er is slechts plek voor 100 deelnemers 
(maximaal 35 per organisatie).

Deelname is kosteloos en je mag je uren schrijven 
en reiskosten declareren.

Voor deelname aan het symposium ontvang je 
4 accreditatie punten voor het kwaliteitsregister. 
Bij aanmelding dien je je registratienummer te 
vermelden.

Locatie Symposium
Carintreggeland
Boortorenweg 20
7554 RS Hengelo
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Kom je ook?

https://mtevents.nl/symposium-wie-ben-jij-maandag-23-september-2019/
https://mtevents.nl/symposium-wie-ben-jij-maandag-23-september-2019/
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