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Thema:
Rode kaart voor Buitenspel!
Er zijn veel manieren om buitenspel te raken. Je lette niet op, je gaat te

Scheidsrechter (dagvoorzitter) Tom van Wel –

vroeg, je loopt te hard, je komt snelheid tekort, anderen deden een stap

met klok, fluit en een gele en rode kaart – heeft tot taak om de

terug. Maar in alle gevallen geldt: je doelpunt telt niet. Je kunt geen

sprekers en bezoekers binnen de lijnen te houden waarbij hij ook

goal maken als je buitenspel staat. Loop je te vaak in de val dan word

tegen buitenspel zal optreden.

je gewisseld. Van het veld naar de bank. Het echt mee kunnen doen aan
alles wat een leven de moeite waard maakt gebeurt op het veld, IN de

Tom van Wel (socioloog en psycholoog) is vanaf de jaren negentig

maatschappij, niet daarbuiten!

verbonden aan R92 en runt sinds 2019 zijn eigen BureauVanWel.

Maar nu de participatiesamenleving een aantal jaren onderweg is,
nemen de bedreigingen voor succesvolle integratie toe. Recente
berichtgeving over toename van dak- en thuislozen, problemen met
politie inzet voor verwarde mensen, klachten over de hoeveelheid
en kwaliteit van ambulante zorg: het participatie ideaal zou zo maar
(weer) kunnen leiden tot buitenspel staan. Wat gemakkelijk wordt
vergeten is dat veel problemen ontstaan omdat mensen wel willen
participeren maar het ze niet vanzelf lukt. Kwetsbare burgers hebben
dezelfde wensen als iedereen. School, werk, sociale contacten, vrije
tijd invulling, huisvesting en voldoende financiële middelen: allemaal
thema’s die van grote invloed zijn op het welbevinden. Met dit congres
laten we zien wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen en geven we
inspirerende voorbeelden van succesvolle programma’s. We denken dat
het trainen van alle spelers op het voorkomen van Buitenspel zinvol
en nuttig is.

In het plenaire gedeelte komen vier sprekers aan bod die alle een eigen
invalshoek hebben op dit thema. In twee workshoprondes is er ruime
keus tussen “ opstelling, techniek, passie en inzet”!

Wedstrijdprogramma

Rust

IRB-congres ‘Rode kaart voor Buitenspel”

12.45 – 13.40

Datum: dinsdag 6 oktober 2020
Locatie: Stadion Galgenwaard
09.45 – 10.15

Lunchpauze

2de Helft
13.45 – 14.55

Workshopronde 2

14:55– 15:10

Pauze

15:10 – 15:35

“Maak een community zeiden ze…”

Ontvangst met koffie

1e Helft
10.15 – 10.20

Opening door de dagvoorzitter Tom van Wel

10.20 – 10.30

Ontwikkelingen R92 door Ronald Sietsma,

		HerstelTalent deed het, maar wat betekent dat
eigenlijk…? En voorkomt het buitenspel of geeft het

		directeur R92

mensen opnieuw de kans om in het spel te komen?
Irene van de Giessen, directeur Stichting Hersteltalent

10.30 – 10.55

Het sausje over de IRB

		

Een uiteenzetting over de inzet van ervarings-

15:35-16:00

		

deskundigheid in de Individuele Rehabilitatiebenadering

		In deze lezing komen knelpunten en nieuwe

		

en de toepassing in de toeleiding naar werk. Is de 		

perspectieven aan de orde voor groepen in de

		

ervaringsdeskundigheid het sausje over de IRB of is het

samenleving voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is.

		

eigenlijk net andersom?

Erik Dannenberg, voorzitter Divosa

Buitenspel of binnenspel?

		Monique van Biezen, belangenbehartiger en 			
		

beleidsadviseur bij St. Lumen Holland Rijnland

16.00 – 16.05

10.55 – 11.20

Eenzaamheid: Van ‘oplossen van’ naar ‘omgaan met’

3de Helft

		

Een pleidooi voor een perspectiefverandering van 		

16.05 – 16.45

		

‘oplossen van’ naar ‘omgaan met’ eenzaamheid.

		Dr. Eric Schoenmakers, onderzoeker en docent
		Fontys Hogeschool
11.20 – 11.35

Koffiepauze

11.35 – 12.45

Workshopronde 1

Slotwoord

Afsluitend hapje en drankje

In de workshoprondes zullen naast een paar parallelsessies van

Hoe kunnen medewerkers zelf hun eigen hoop stimuleren?

onder andere Prof. Dr. Marianne Farkas van het Center of Psychiatric

De workshop bevat theoretische onderbouwing van het onderwerp

Rehabilitation van Boston University, Charlotte Wunderink, lector

en praktische tips.

Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen
aan de Hanzehogeschool en Alie Weerman, lector GGZ en samenleving

HOUD JE T-BEK, K-MONGOOL

aan de hogeschool Windesheim, een ruime keus zijn aan workshops.

door Jan Willem Stolk, hoofddocent R92 & docent bij Youz

Hieronder een tipje van de sluier. In de uitgebreide brochure (verwacht

De kracht van omgevingseisen en de effectiviteit van Functionele- en

eind april) zullen alle workshops en parallelsessies beschreven staan.

Hulpbronnen Diagnostiek.
Wat helpt om jongeren die patiënt zijn in een kliniek voor ortho- en

Wat werkt bij het verminderen van eenzaamheid?

forensische jeugdpsychiatrie vooral hun rol van leerling te laten
vervullen en pas in tweede instantie patiënt te zijn?

door Drs. Jan Willem van de Maat, onderzoeker bij Movisie

Wat werkt om jongeren vanuit overleven te verleiden tot het beoefenen

Movisie heeft met hulp van experts in kaart gebracht wat goed werkt

van levenskunst? Wat is nodig om als professional staande te blijven

bij het verminderen van gevoelens van eenzaamheid. In deze workshop

in deze situatie? In deze workshop willen we jullie meenemen naar

presenteren we de belangrijkste inzichten over wat werkt en gaan we

de praktijk, lees hectiek, van alle dag op onze school (mbo1) en gaan

daarover in gesprek. Herkent u dit in uw praktijk?

we hoopvolle, doch realistische, verhalen vertellen die jou
inspireren om nog beter ontwikkelingsgericht aan te sluiten bij wat je

Een stap op weg naar rehabilitatie: De Bluf-cv

nu al doet. Van harte welkom!

door stichting Lumen Holland Rijnland
Na een lange periode van psychische klachten ben je dikwijls het

Kijk op de Wijk

zicht kwijt op de eigen kwaliteiten en vaardigheden. Het geloof in

door Hans Gorissen, herstelcoach bij Reakt

eigen kunnen kan verminderd zijn of was misschien al niet groot.

Met de Kijk op de Wijk strippenkaart leer je activiteiten en organisaties

Een betaalde baan lijkt niet binnen bereik. In deze workshop krijg je

in je eigen woonwijk kennen. Met een speciaal voor deze bijeenkomst

een inkijkje in de ‘Bluf-cv’, een werkwijze gericht op geloof in de eigen

gemaakte strippenkaart gaan de deelnemers van deze workshop zelf

mogelijkheden en het vergroten van zelfvertrouwen.

aan de slag. Een drietal partijen op het congres vragen we om op
deze kaart te komen. Zo kunnen we nabootsen wat normaliter in de

Hoopverlening
door Julia Driessen, docent R92 & klantmanager VGZ
Hoop is een essentieel onderdeel van herstel. Uit onderzoek is gebleken
dat de hoop van medewerkers sterk de hoop van cliënten beïnvloedt.

praktijk gebeurt.

Implementatie van de IRB – Poehee

Informatie

door Venu Nieuwenhuizen, docent R92 & Programmamanager

Datum en locatie

herstelgerichte zorg bij Antes

Het congres wordt gehouden op dinsdag 6 oktober van 10.15 uur

Het implementeren van bewezen-effectieve methoden blijkt
telkens weer een uitdaging, zo ook bij de IRB. We weten inmiddels
dat enkel trainen weinig effect heeft. Maar wat is dan wel de juiste
manier? Hierover gaan we graag met jullie in gesprek. Het IRBimplementatietraject bij Antes dient hierbij als inspiratiebron.

Vergroten van de Sense of Self als sleutel tot participatie
door Ton Verspoor, docent R92 & Algemeen manager Enik Recovery
College bij Enik RC / Lister
Levens ontwrichtende situaties leiden tot het verlies van de Sense of
Self. Voel ik me nog onderdeel van de samenleving? In deze workshop
gaan we in op hoe de sense of self in een peer support, recovery college
hervonden kan worden.

tot 16:45 uur. Locatie is Stadion Galgenwaard te Utrecht.
Ontvangst met koffie en thee is vanaf 09.45 uur.
Kosten
Schrijf je in voor 1 mei 2020 en betaal het Early Bird tarief van
€ 225,- (incl. consumpties en lunch).
Vanaf 1 mei zijn de deelnamekosten € 299,- per persoon.
R92 kent een speciaal tarief voor: Studenten en cliënten zonder
werkgever. Voor organisaties met meer dan 20 deelnemers is er een
speciaal tarief na 1 mei. Vraag naar de voorwaarden.
Aanmelding
Je kunt je direct online aanmelden via onze website: www.R92.nl
Je ontvangt per mail de definitieve bevestiging van jouw deelname.
Uiterlijk een week voor het congres ontvang je een mail met daarin de
laatste informatie.
Workshopindeling
De workshops zijn 1 mei bekend. Heb je je al eerder opgegeven dan
zullen wij je per mail vragen naar jouw keuzes. Toewijzing gaat op
binnenkomst van aanmelding.
Vanaf mei kun je op het inschrijfformulier jouw 4 workshopkeuzes
aangeven. Het streven is om je in te delen in de eerste twee workshops
van jouw keuze. De indeling wordt bij binnenkomst bekend gemaakt.

Betaling deelnamekosten
Na de bevestiging zal de factuur worden verzonden. Bij afmelding
na 6 september 2020 vervalt het recht op teruggave van de
deelnamekosten. Je kunt wel een plaatsvervanger opgeven.
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister voor
Verpleegkundigen & Verzorgenden, verpleegkundig specialisten
en het Registerplein (Maatschappelijk werkers). Eventueel andere
beroepsverenigingen bij voldoende verzoeken.
R92
Bilderdijklaan 118
3723 DG Bilthoven
030-2145002
06-42213564 (app)
Mail: info@rehabilitatie92.nl
www.R92.nl
R92 is CRKBO geaccrediteerd en derhalve niet BTW-plichtig.

