
saxion.nl/gwt

Deze fototentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van 
de Week van de Psychiatrie 2013, door GGZmooianders en Saxion 
Lectoraat GGZ Herstelgerichte Zorg en Empowerment.

Aanmelden & Informatie

Aanmelden Refereeravond en Werkconferentie

via www.saxion.nl/gwt

 

Contactpersoon: Heleen de Ruiter

lectoraatggz.agz@saxion.nl of 0570 - 60 30 23

 

Meer informatie en aanmelden TedxSaxionUniversity 

via www.tedxsaxion.com

 

Fototentoonstelling: Kijk Mij Nou!
11 maart t/m 21 maart 2013

Saxion Deventer

Locatie
Saxion Deventer

Handelskade 75

7417 DH Deventer



De methodiek Kijk Mij Nou! betreft de inzet van herstelactiviteiten in 

individuele trajecten op maat.

Door middel van fotoportretten worden deelnemers zich bewust van wat 

ze belangrijk vinden in hun leven. Ook gaat het om verbetering van het 

zelfbeeld (eigenwaarde) en hoe je jezelf met je fotoverhaal aan anderen laat 

zien. We vertalen dit zo veel mogelijk naar een blijvende activiteit die de 

kwaliteit van leven van de deelnemer vergroot. 

De methodiek wordt mede vormgegeven door een inspirerende, enthousias-

merende tentoonstelling van de fotoverhalen van geportretteerde cliënten. De 

tentoonstelling blijft 10 dagen op locatie te bezichtigen. Tijdens de werkcon-

ferentie is deze tentoonstelling onderdeel van de training in de methodiek. 

Het fotoboek Kijk Mij Nou! is te koop voor een speciale actieprijs van € 19,95. 

Meer informatie: www.herstel4u.nl

Refereeravond: maandag 11 maart 19.00 - 21.00 uur
Thema: Kijk Mij Nou! Herstel in Beeld. De methodiek betreft de inzet van herstel-

activiteiten in individuele trajecten op maat.

Sprekers: Ingrid Bogert, Jan Sitvast, Guido Bogert (auteurs Kijk Mij Nou!)

Kosten: 29 euro voor externen. Gratis voor Saxion medewerkers en studenten

Locatie: Saxion Deventer

Accreditatie verpleegkundigen V&VN (3punten)

TEDxSaxionUniversity: donderdag 14 maart 15.00 – 17.30 uur
TEDxSaxionUniversity is gevuld met vier inspirerende sprekers uit de wereld 

van de geestelijke gezondheidszorg; ervaringsdeskundigen die hun persoon-

lijke verhaal vertellen en professionals & onderzoekers uit het werkveld met 

spraakmakende ideeën en visies, dit alles in teken van het onderwerp Stigma.

Van 17.30 - 19.00 uur: Rondleiding fototentoonstelling

www.tedxsaxion.com

Kijk Mij Nou! Fototentoonstelling: dinsdag 19 maart 14.00 - 17.00 uur
Medewerkers van Herstel4u geven rondleiding.

Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.

Werkconferentie hulpverleners: donderdag 21 maart 10.00 - 16.30 uur 
Voor: Verpleegkundigen, psychologen en andere hulpverleners binnen de ggz.

Tijdens deze werkconferentie is deze tentoonstelling onderdeel van de training 

in de methodiek.

Programma:
• Ontstaan Herstel4u, door Ingrid Bogert

• Strenghts Rehabilitatiemethodiek, Jan Sitvast

• Fotografie en presentiebenadering, Guido Bogert

• Herstel door ervaringsdeskundige, Lideke van Oosterom

• Twee workshoprondes: Methodiek Kijk Mij Nou! en Fotografie

Locatie: Saxion Deventer

Kosten: 150 euro

Accreditatie verpleegkundig specialisten is aangevraagd.

Fototentoonstelling: Kijk Mij Nou! 11 maart t/m 21 maart 2013


