Vlaamse Ergotherapie &
Geestelijke Gezondheid

10 om te zien
Netwerkoverleg over de dimensies uit het
beroepsprofiel.
Samen met collega’s uit het werkveld:
- verkennen en bespreken we de 10 dimensies,
- delen we voorbeelden uit de dagdagelijkse ergo-praktijk,
- taxeren en prioriteren we de dimensies voor eigen werkcontext,

Netwerkdag Kortrijk
Woe 24 april 2019
Locatie
Howest
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk

- staan we stil bij ons ergo dimensie DNA profiel,

Prijs

- brainstormen we over hoe het beroepsprofiel ons in eigen
organisatie kan versterken .

5,00 €
Te betalen bij inschrijving op de
website van EV (online betalen)

Kom mee nadenken om de waarde van ergotherapie verder vorm
te geven op de werkvloer.
Trots om ergotherapeut te zijn. Jij toch ook!

Inschrijven

Lees de beide beroepsprofielen vooraf. Download ze van onze
website: www.ergotherapie.be

Via website EV: vormingen.
Deadline: 15 april 2019

We zien jou graag op onze netwerkdag!

Programma
8u30 ................... Warm onthaal met verse koffie
8u50 ................... Plenaire verwelkoming
9u00 ................... De 10 dimensies toegelicht
9u30 ................... Netwerkmoment: hoe zit het bij ons nu?
10u30 ................. Pauze
11u00 ................. Netwerkmoment: wat kan dit beroepsprofiel betekenen?
11u45 ................. Plenaire voorstelling van de verschillende groepen
12u30 ................. Einde en veilig terug naar werk of huis.

Inschrijven
Schrijf je voor 15 april 2019 in via het webformulier op de website van
Ergotherapie Vlaanderen (www.ergotherapie.be).
Nog geen lid? De ergotherapeuten, ook die binnen GGZ, hebben momenteel de
beroepsvereniging broodnodig. Steun Ergotherapie Vlaanderen en word lid.
Gewoon doen!
Met de stuurgroep kijken we al uit om je te verwelkomen. Kom netwerken!
Met vriendelijke groeten van VLEGG stuurgroep West: Pierre Seeuws, Wilfried Van Handenhoven, Patricia
Colman, Herlinde Dael, Elien Adriaen, Katrien Luca, Nele Castelein, Ilse De Puydt, Lieven Van Lierde, Joke
Standaert, Petra Speleers, Marieke De Temmerman, Siska Vandemaele, Frank Dejonghe, Johan Neyt en Kurt
Kerkaert.
www.vlegg.be – FB @vlegg.ergotherapie – Twitter @vleggtweet
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De 10 dimensies
De beide beroepsprofielen vind je op de website van Ergotherapie Vlaanderen op deze pagina:

https://www.ergotherapie.be/NL/web-2626/Beroepsprofiel
We hebben graag dat iedereen goed voorbereid naar de netwerkdag komt. Daarom vragen wij aan jullie om beide
beroepsprofielen te lezen. Alvast bedankt.

Lees het algemeen beroepsprofiel
Download de PDF hier:
https://wms.flexious.be/editor/plugins/imagemanager/content
/2064/Beroepsprofiel/Ergotherapie-Beroepsprofiel-2018.pdf

Lees het beroepsprofiel toegepast op geestelijke gezondheid
Download de PDF hier:
https://wms.flexious.be/editor/plugins/imagemanager/content/
2064/Beroepsprofiel/ergotherapie-beroepsprofiel_GGZ2018.pdf
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Howest Kortrijk
Adres
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk

Auto
Je kan vlot parkeren in de omgeving van de campus.

Trein
Vanaf het station van Kortrijk is het slechts een kwartiertje stappen.
Wees sportief!
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