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Vlaamse Ergotherapie & 
Geestelijke Gezondheid 

 

Ervaringsdeskundigen 
Inspiratie voor een boeiende samenwerking 

Als ergotherapeut zijn we echte teamspelers. De laatste jaren is dit 

team hier en daar uitgebreid met ervaringsdeskundigen of staat dit op 

de planning. Wat is de meerwaarde? Hoe kunnen we nog beter met 

hen samenwerken? Vragen om op te lossen. 

Op deze netwerkdag leggen we ons oor te luisteren bij de Dienst 

Herstelgericht Werken van PZ Heilig Hart in Ieper. Geert en 

Leonie vertellen ons hun samenwerkingsverhaal. Na de pauze 

steken we de koppen bij elkaar om te brainstormen hoe dit in de 

eigen werking kan groeien. Kwartiermakers, dit is onze dag. 

We zien jou graag op onze netwerkdag! 

Programma 

Kom naar het onthaal en volg de bewijzering naar het lokaal. 

8u30 ................... Warme ontvangst met verse koffie 

8u50 ................... Plenaire verwelkoming 

9u00 ................... Geert en Leonie inspireren ons 

 ........................... + Praktijkervaring van een ervaringswerker 

10u30 ................. Pauze 

11u00 ................. Tafelronde brainstorm implementatie 

12u00 ................. Plenaire samenvatting 

12u25 ................. Take home message 

12u30 ................. Einde en veilig terug naar werk of huis 

 ........................... OF middagmaalbroodje van Stuurkracht 2 

 

Inschrijven 

Schrijf je in via de website van Ergotherapie Vlaanderen: 

https://www.ergotherapie.be/NL/studiedag/lijst 

Opgelet: Schrijf je zelf in, niet via een dienst van je werk. 

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: Patricia Colman, Katrien Luca, Siska Vandemaele, 

Nele Castelein, Kyana Van de Pitte, Ilse De Puydt, Lieven Van Lierde, Joke Standaert, Frank Dejonghe, Janne 

D’Hu, Elien Adriaen, Kevin Naudts, Debora Van Eenaeme en Kurt Kerkaert. 

www.vlegg.be – FB @vlegg.ergotherapie – Twitter @vleggtweet 

Netwerkdag Ieper 
Woe 8 maart 2023 
 

Locatie 
PZ Heilig Hart 

Poperingseweg 16 

8900 Ieper 

Beperkte parking. Wel ruime 

parking aan achterkant station 

op 600m wandelen. 

Prijs 
Gratis 

Inschrijven 
Via website EV: vormingen. 

Broodje? 
Bestel bijkomend een broodje 

Formaat is medium, soort wit. 

Keuze: broodje ham, broodje 

kaas, broodje mozzarella of 

broodje Chicken Run. 

Ter plaatse cash te betalen. 

Deadline: vrijdag 3 maart 2023 

mailto:info@vlegg.be
http://www.vlegg.be/
https://www.stuurkracht2.be/
https://www.ergotherapie.be/NL/studiedag/lijst
https://www.ergotherapie.be/NL/web-2419/Lidmaatschap
http://www.vlegg.be/
https://www.pzheilighart.be/

