Uitnodiging

Netwerk Hersenletsel West-Brabant
Werkconferentie

het ‘NET’ werkt
een open en creatief proces waarbij
de dialoog centraal staat en alle
deelnemers invloed uitoefenen op
het eindresultaat



Donderdag
28 juni 2018



12:30 – 17:30 uur



Het Turfschip
Schippersstraat 2
4871 KK ETTEN-LEUR

met vermelding van uw naam en eventueel organisatie en functie

 Voor iedereen!

Betrokken, geïnteresseerd of actief
rondom de thema’s hersenletsel en
netwerken
jongeren en (jong-)volwassenen met
hersenletsel; hun ouders, partners,
familie en vrienden; professionals,
vrijwilligers, managers en beleidsmakers in de zorg, hulp- en dienstverlening voor mensen met hersenletsel
huisartsenzorg, ziekenhuizen, revalidatiecentra,
verpleeghuizen, woonvoorzieningen, paramedische zorg, (speciaal-)onderwijs, CJG’s, jeugdprofessionals, instanties voor arbeid en dagbesteding, verenigingen en scholen voor sport
en bewegen, gemeenten in West-Brabant,
sociale teams, informele- en mantelzorgsteunpunten, regionale netwerken, patiënten- en
belangenverenigingen

Programma


12:30 uur

Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

13:00 uur

Welkomstwoord

13:05 uur

Bestuurlijk openingswoord

13:20 uur

Dagvoorzitter Piet de Kroon
Onderzoeker, Gespreksleider, Publicist
Albert-Jan Mante
Voorzitter Raad van Bestuur Revant,
Medisch Specialistische Revalidatie West-Brabant en Zeeland

Lancering ‘BreinLijn’ – alle Ins en Outs

Wat is het? Waar komt het vandaan? Hoe was de weg ernaartoe? Wat is het
vervolg?
Ben van Huijgevoort
Programmamanager Hersenletsel en Coördinator Meldpunt NAH West-Brabant
Pauwer - Amarant Groep
Nicolle van Hoof
Ergotherapeut polikliniek neurologie en Knowledge broker Parkinson Breda
Revant Revalidatiecentrum
Waldemar Hogerwaard
Creative innovator, Founder en Managing director
Bureau Zorginnovatie, De Zorginnovatiewinkel, Academic Software Consulting BV

14:15 uur

Het Netwerk Swingt!

15:00 uur

Pauze

15:30 uur

Workshops – Netwerk in Uitvoering!

16:45 uur

Netwerksessie met een drankje en een hapje

17:30 uur

Einde

Gastspreker Richard de Hoop
Internationale spreker, Ondernemer, Entertainer en Zanger

15:30 – 16:00 uur 1e workshop
16:15 – 16:45 uur 2e workshop
Per regio in West-Brabant

Workshops


Netwerk in Uitvoering!
Doel workshops
Versterken van het Netwerk Hersenletsel
“mazen in het netwerk verkleinen en komen tot een groter en beter sluitend geheel”
Workshop keuze
Tijdens de werkconferentie zullen twee workshopsessies plaatsvinden. De keuze
hiervoor kan door elke deelnemer bij binnenkomst worden gemaakt door middel
van een kaartjessysteem.
Deelnemers pakken voor aanvang van de werkconferentie twee verschillende
workshopkaartjes met elk een ander tijdstip. Dit in verband met de eerste en
tweede ronde. Zijn de kaartjes op, dan is de workshop vol.
15:30 – 16:00 uur | eerste workshop
16:15 – 16:45 uur | tweede workshop
Elke workshopsessie zal plaatsvinden in een aparte ruimte binnen ‘Het Turfschip’.
Deelnemers ontvangen een plattegrond van ‘Het Turfschip’ waarop ruimtes en
workshops duidelijk zijn weergegeven.
Workshop thema’s
 Ervaringen en ervaringsdeskundigheid
 Kinderen en ouders met hersenletsel
 Technologie in de zorg
 Werken met hersenletsel
 Sociale netwerken rondom mensen met hersenletsel en mantelzorgers
 Revalidatie en herstel na hersenletsel
 Vrije tijd en deelname aan de samenleving
 Wonen met zorg

Sprekers


Piet de Kroon - Dagvoorzitter
Onderzoeker, gespreksleider, publicist
Piet de Kroon heeft een zeer brede ervaring als onafhankelijk
onderzoeker in het publieke domein. Is een getraind
gespreksleider met allround mediation opleiding en tevens een
ervaren voorzitter in de wereld van politiek en bestuur. Hij
verzorgt inleidingen en spreekbeurten en is een veelzijdig
publicist met journalistieke ervaring.
Piet de Kroon is een voorzitter met kennis van zaken, humor
en het vermogen om het gesprek zo in te richten dat recht
wordt gedaan aan alle deelnemers, hoe divers ook.

Richard de Hoop – Gastspreker
Internationale spreker, ondernemer, entertainer en zanger
Richard de Hoop is een betrokken, levendige, energieke,
realistische optimist die muziek als metafoor en inspiratiebron gebruikt om het samenspel tussen verschillende mensen
en partijen nog beter te laten verlopen.
Als partner van een ervaringsdeskundige, op het gebied van
hersenletsel, wil Richard niets liever dan samen met u gaan
bekijken hoe wij ‘ons netwerk’ kunnen laten swingen.
Richard neemt u daarom graag mee in de geheimen van
swingende composities, waarbij naar elkaar luisteren, op
elkaar afstemmen en samenspelen voor de juiste toon zorgen.
Welke instrumenten kunt u inzetten om de juiste toon te
vinden? Want als wij samen die toon kunnen vinden, is heel
het leven muziek!
Er zijn weinig sprekers die zingen en er zijn weinig zangers
die spreken. Richard de Hoop doet beide, met passie!

Tip!


Verstevig het netwerk;
neem uw visitekaartje mee!

Het netwerk gaat actief op LinkedIn;
is uw ‘online visitekaartje’ er ook klaar voor?
Tijdens de werkconferentie is er een ondersteuningsteam aanwezig
die u kan helpen bij het aanmaken van uw LinkedIn profiel en een
fotostudio voor het maken van uw profielfoto

Even minder prikkels in Het Turfschip;
de Raadskamer is als rustruimte ingericht

