Welkom bij de tweede Nieuwsbrief van

Mind the gap, dementie en de kunst van het ont-regelen
In deze nieuwsbrief brengen we u met plezier op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen. Hieronder vindt u meer informatie
over de ‘expertise uit het werkveld’, de locatie en de catering.

De aanmeldingen blijven gestaag binnenkomen.
Er is nog plaats en we hebben nog 9 dagen!
We kunnen, nog steeds, iedere hulp vanuit uw kant gebruiken om mensen op de
hoogte te brengen én te interesseren voor deze conferentie.
Daarvoor opnieuw onze dank!
We leggen op het ogenblik de laatste hand aan de alle voorbereidingen voor de
conferentie en de Theaterreis van Dementia Travels.
De nieuwe uitgave van De Stichting Koffer ligt bij de drukker en in Europa en in
Nederland bereiden wij ons voor!

Wie kunt u ontmoeten bij ‘expertise uit het werkveld’ in Mind the
gap?
Er zal gespreksmogelijkheid zijn met een aantal mensen vanuit hun ervaring in
het werken met hoe je the gap kan overbruggen in het werkveld.
‘Expertise uit het werkveld’ is als volgt opgebouwd.
1. Expertise vanuit teamleiding
Connie Klijn en Babs van Laarhoven, teamleidsters/leidinggevenden op
Centrum 9b en Schoorstraat 4a, ASVZ, Vincentius te Udenhout.
Hoe doe je het? Wat betekent dit voor het team? Hoe stuur je aan vanuit je rol als
teamleider? Hoe stimuleer je medewerkers? Wat zien we nu nog op de werkvloer na de
afsluiting van het trainingtraject Van Kunst naar Kunde midden vorig jaar?
2. expertise vanuit management
Johan Remmers, manager ASVZ, Vincentius te Udenhout
Gesprek rondom organisatie, financiën, beleid en faciliteren van het trainingtraject Van
Kunst naar Kunde.
3. expertise vanuit familie
Anne van Otterloo, partner en ervaringsdeskundige
Gesprek rondom veranderingen in je leven wanneer je partner aan dementie leidt en hoe
kunst je een ingang kan bieden in de dagelijkse omgang.
4. expertise vanuit vrijwilligers en personeel
Lies van der Gragt en Sylvia Koridon, vrijwilligster en verzorgende, Lauwershof
te Oudorp
Gesprek rondom veranderingen in je (vrijwilligers)werk en hoe kunst je een ingang kan
bieden in de dagelijkse omgang met mensen met dementie op de werkvloer na het
volgen van het trainingtraject Van Kunst naar Kunde?

5. expertise vanuit trainsters/kunstenaars
Marjolein Baars, Carla Frayman en Pauline Gerner, trainers én kunstenaars die
binnen De Stichting Koffer trainingen op maat, zoals Van Kunst naar Kunde en
Van je Kunst een Kunde maken, ontwikkelen en geven.
Gesprek rondom training van familie, personeel en management én kunstenaars die een
op de kunsten gebaseerde aanpak willen integreren met hun eigen vakgebied, de
consequenties voor de opzet van de training en het beleid van de (zorg- of educatieve)
instelling.
6. expertise vanuit directie
Peter Paul Gerbrands, facilitator van directie en leidinggevenden in het
aanspreken van het creatieve potentieel van de mensen in hun organisatie.
Gesprek rondom faciliteren van directie in het maken van beleid en aanspreken van
creatief potentieel van de mensen in de organisatie.
7. expertise vanuit intersectorale samenwerking
Dr. Sandra Trienekens
doet al meer dan 10 jaar onderzoek naar de relatie tussen kunst en samenleving. Als
wetenschappelijk medewerker en docent was zij achtereenvolgens verbonden aan de
Universiteit van Tilburg, Goldsmiths College London, Erasmus Universiteit Rotterdam en
Universiteit van Amsterdam. Van 2007 tot 2011 was zij Lector Burgerschap en Culturele
Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel verricht zij onderzoek in
opdracht van culturele en maatschappelijke organisaties en fondsen vanuit haar
onderzoeksbureau Urban Paradoxes (www.urbanparadoxes.nl).
Op de conferentie zal zij haar expertise op het vlak van intersectorale samenwerking
inzetten: hoe zet je breed samengestelde teams op die de uitvoering en inbedding van
culturele interventies in de maatschappij of de zorg effectief begeleiden?

Wie verzorgt de catering bij Mind the gap?
Met plezier stellen we Peter Pan Kookstudio en Catering aan u voor.

Peter Pan kookt met aandacht en passie.
Met biologische ingrediënten verzorgt Peter Pan onze catering. Peter Pan staat voor
professionaliteit, werkt duurzaam en staat bekend om zijn klantvriendelijkheid. Naast het
verzorgen van cateringen in de wijde omtrek van Amsterdam, organiseert in hun
moderne kookstudio in Amsterdam gemoedelijke kookworkshops onder enthousiaste
begeleiding.
Voor meer informatie kunt u een kijkje op de website kijken en vast een voorproefje
nemen! www.peterpan.nl

Waar vindt Mind the gap plaats?

Wij zijn ontzettend blij met de passende locatie die we hebben weten te vinden:
de Bagagehal van Loods 6.
Niet alleen is het een prachtige, lege ruimte die vele mogelijkheden biedt, ook
de naam en de geschiedenis passen onze conferentie.
De Bagagehal is sinds april 1997 een tentoonstellings- en presentatieruimte in het
gebouw Loods 6 voor bedrijfspresentaties en culturele manifestaties.
Dankzij haar monumentale afmetingen en haar rauwe, industriële karakter, wordt de
Bagagehal ook wel een 'bunker met noblesse' genoemd. De Bagagehal was vroeger
letterlijk in gebruik als bagageruimte van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij (KNSM).
In Mind the Gap zal niet alleen onze bagage gebruikt worden om die dag op reis te gaan,
de lege, kale ruimte biedt ook de mogelijkheid om nieuwe ‘mogelijkheden, ‘vormen’,
‘structuren’ te laten ontstaan vanuit de activiteit die door de aanwezige mensen worden
gecreëerd. Wij zien uit naar wat er die dag vanuit de ontmoeting zal ontstaan!

Loods 6 gebouw bevindt zich op KNSM laan 143, Amsterdam en is goed bereikbaar met
openbaar en eigen vervoer.
Indien u meedoet en zich aanmeldt, krijgt u de routebeschrijving toegestuurd.

Dit is onze laatste nieuwsbrief voor de conferentie Mind the gap. Na de conferentie
brengen we u nog 1 keer op de hoogte van hoe het gegaan is.
Voor meer informatie kunt u ons ook volgen op
of kijk op www.destichtingkoffer.nl of www.quoflife.eu
Graag tot 7 maart!
mede namens, Marianne Aerts, MAERzorg en Johan Remmers, ASVZ, Vincentius,

hartelijke groet van

Marjolein Baars, De Stichting Koffer

Mind the gap, dementie en de kunst van het ont-regelen
wordt mogelijk gemaakt door

