S AV E T H E D A T E 1 2 D E C E M B E R N E T W E R K C O N F E R E N T I E

Beeldvorming over/door/
binnen/buiten GGZ en OGGZ
Beelden over onszelf en de ander, we hebben ze
allemaal. Ook cliënten, naasten, medewerkers, beleidsmakers, de media en de samenleving hebben
beelden over zichzelf en over de ander. Als beelden
verworden tot stigma en zelfstigma raken we elkaar
kwijt; dan gaan we over elkaar in plaats van met
elkaar praten. Terwijl als we mét elkaar gaan praten we onze beelden over onszelf en elkaar kunnen
bijstellen. Dat gaan we doen tijdens deze werkconferentie: Nieuwe beelden vormen én oude beelden
bijstellen, een uitdaging voor ons allemaal!
Sprekers o.a.:
• Toon Walravens:
Ervaringsdeskundige/Ambassadeur GGzE, lid
Schakelteam ‘Personen met verward gedrag, auteur van het boek “Toon W. is hersteld”.
• Sanneke van Hassel:
Auteur van het boek “Stille grond”.

Toon Walravens

Dagvoorzitter: Ramon Testroote

Sanneke van Hassel
Midden in de stad werkt Johannes al jaren met daklozen en verslaafden. Op het terrein van de opvang is hij een tuin begonnen,
heimelijk verlangend naar de weilanden van zijn jeugd. Vanuit
haar appartement aan de overkant kijkt Landa met haar baby op
de arm naar het rommelige complex. Ze droomt van een parkje
met schommels en wil dat de opvang verdwijnt. Als ze geen
gehoor vindt bij haar omgeving, smeedt ze een gewaagd plan.
In Stille grond tekent Sanneke van Hassel personages uit verschillende sociale groepen in de stad. Op lichte en heldere toon onderzoekt ze de drijfveren en angsten van Johannes en Landa. Een
roman over de wil goed te doen en de angst voor het onbekende.

Het Platform Noord en Midden Limburg GGZ
& OGGZ organiseert op 12 december een netwerkconferentie rondom het thema Beeldvorming:
stigma en zelfstigma.
We nodigen u hierbij alvast van harte uit deze bijeenkomst in uw agenda te noteren.
Dinsdag 12 december.
12.00-13.00 uur inloop met broodje/soep
13.00-17.00 uur werkconferentie
Locatie:
’t Raodhoes
Antoniusplein 2
5921 GV Venlo-Blerick.

aanmelden kan via: info@platformnmlggzenoggz.nl

