
FESTIVAL
Inspiratie

Locatie: in de tuin van Topaz Overduin 
Nachtegaallaan 5, 2225 SX Katwijk aan Zee.

17 APRIL 
2019

Het zaadje is geplant: 
Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs®
Vastberaden onderweg naar onderwijs dat er toe doet.

Laat je raken door mooie verhalen!
Laat je inspireren door mooie persoonlijke verhalen van 
Lia de Jongh, Sieska Bervoets, Marcel Knop, 
Marja van den Berg & Andrea van der Sleet 
en wat die betekenen voor hoe zij in hun werk staan!

De vloer op …..
Sta je wel eens met een mond vol tanden. 
Laat je verrassen door onverwachtse ontmoetingen!

Kijkje in de toekomst
Ervaar hoe het is om dement, slechtziend, afhankelijk te 
zijn….. En stap ‘letterlijk’ in de huid van de mensen die 
afhankelijk zijn van onze zorg.

Ria’s Escape Room
Ontdek in onze pop-up Escape Room wie Ria is, en hoe 
jij haar persoonsgerichte zorg kan geven!  

Muziek als boventoon in de zorg
Aan de hand van praktische oefeningen leer je hoe je met 
muziek op dezelfde gol�engte komt met bewoners én 
jezelf.

Het zijn de kleine dingen die het doen
Kom inspiratie opdoen om mooie momenten te creëeren 
voor bewoners.

Wat als je brein hapert…
Kom ervaren hoe het is als je brein hapert én hoe je 
rekening kunt houden met iemand van wie het brein 
hapert.

HuidHonger
Kom ervaren wat echt contact met je doet en ervaar 
liefdevolle zorg. Zodat je die nog meer kunt geven.

Hoe krijg je letterlijk een goed beeld?
Kom een bekende Topazenaar doodlen!

Shake, shake en snack
Kom cocktails en smoothies shaken en heerlijke 
�ngerfoods maken.

KAPEL
Gert geeft je vleugels! Leer hoe je om kunt gaan met 
vragen die je zo’n gevoel geven van ‘enerzijds en anderzijds’. 
Hoe kom je er achter wat het goede is om te doen?

vanaf
10.30 uur Welkom! 
 Het festivalterrein is open

11.00 uur  Start Ronde 1; 
 Bezoek één van de tenten

11.50 uur  Start Ronde 2; 
 Bezoek één van de tenten

12.30 uur  Voorstelling in de grote tent 

13.00 uur  Lunch met Foodtrucks, 
 �e Wallpapers en meer...

14.00 uur  Start Ronde 3; 
 Bezoek één van de tenten

15.00 uur  Start Ronde 4; 
 Bezoek één van de tenten

15.45 uur  Hapje en drankje

Elke tent heeft in alle vier de rondes in principe hetzelfde 
programma, behalve de tent met verhalen, de tent met 
inspiratie opdoen om mooie momenten te creëren voor 
bewoners en de tent met het doodlen van een bekende 
Topazenaar. Deze drie hebben elke ronde een ander 
verhaal.
 
Ben je de hele dag aanwezig. Dan kan je 4 van de 12 
aangeboden workshops bijwonen (4 rondes). Kom je alleen 
in de ochtend of de middag. Dan kan je deelnemen aan 2 
van de 12 aangeboden workshops (2 rondes).
 
Wat er per workshopronde te beleven is, lees je hiernaast.

PS. Laat je leidinggevende weten als je je aanmeldt, zodat 
je uren vergoed worden. Ook als je op je vrije dag komt

Aanmelden?
klik hier

Programma

Voor medewerkers 
Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg 

en Waarde-vol Onderwijs®

Medewerkers van Topaz organiseren het

http://mtevents.nl/17april/
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