
Programma - Dinsdag 18 juni 2019

Internationale	
Gentle	Teaching	Dag

“Verbinding 
    door inspiratie”



Tijd Programma

8.30 - 9.00 Ontvangst / inloop

9.00 - 10:00 Plenaire lezing Karel de Corte
Emancipatorisch Methodisch Kader

10.00 - 10.15 Pauze

10.15 - 11.15 Plenaire lezing Mike Vincent
The central purpose

11.15 - 11.30 Pauze

11.30 - 12.30 Workshop 1

12.30 - 13.30 Lunchpauze

13.30 -1 4.30 Workshop 2

14.30 - 14.45 Pauze

14.45 - 15.45 Plenaire lezing Kristinn Már Torfason
Gentle teaching

15.45 - 16.45 Verrassingsafsluiting

16.45 - Borrel 
Gelegenheid tot napraten en netwerken tijdens een borrel

Internationale Gentle Teaching dag

Programma	18	juni,	sprekers	en	workshops

Locatie:	
LeekerweideGroep, toneelzaal ‘Gortlaad’
Verlengde kerkweg 1, 1687 CC Wognum

Aanvang:	08:30 uur

Deelname:	0 109,00 
Vroegboektarief tot 1 mei 2019: 0 99,00

Dagvoorzitter:	Mark Veen

Gastsprekers:		
Kristinn Már Torfason (IJsland)
Dream on!

Karel de Corte (België)
Downsyndroom

Mike Vincent (USA)
30 years of Gentle Teaching

Zideris eigenzinnige zorg (Nederland)
Agressie

Karien Stam (Nederland)
Mindfulness

Patricia Grijpstra (Nederland)
Triple C

Vragen:	
Heb je vragen over dit symposium?  
Mail naar matchbureau@leekerweide.nl
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Kristinn Már Torfason

“	Dream	on!”	(Engels gesproken)

Kristinn Már Torfason has been working with people with  
challenging behavior since 1988. He has been using  
Gentle Teaching as main theory in his work since 1993 and  
worked as a manager for 28 years. He is the vice chairman  
of Gentle Teaching International since 2015 

He was mentored along with  
European colleagues by Dan Hobbs 
a colleague of John McGee.  
Dan was a co-founder of the  
Gentle Teaching movement and 
has taught in many countries along 
Iceland. Kristinn came to his first 
Gentle Teaching conference in 2012 
in Denmark and got connected  
with the GTI community. He has 
been training and mentoring across 
Iceland since 1996. 

Dream on!
In this presentation I will talk about how we use dreams 
to improve people’s lives, why is it important to help and 
sometimes teach people how to dream. I will tell you how big 
a factor it became in our service after we implemented Gentle 
Teaching and how import it has become in our daily work. 

Companionship why is that so important?
In this presentation I will talk about the importance of  
making commitment and focus on companionship and  
communication. Through time it has become more and  
more important to me and I will use slides and video to  
explain why I find it so important.

Mike Vincent

“	Gentle	Teaching”	(Engels gesproken)

Reflections on 30 years of Gentle Teaching
After a career in the U.S. Army Michael Vincent entered  
the field of human services just at the time that Gentle  
Teaching was taking root in the agency where he served  
as a senior trainer. He will give a history of Gentle Teaching 
from his firsthand experiences over three decades.  
He will offer his personal deepening understanding of  
how we all make a difference in each other’s lives and the 
lives of those we serve.

Karel de Corte

“	Downsyndroom”	
DOWN:
Meer dan een kwart eeuw leven tussen en werken met 
mensen met downsyndroom heeft orthopedagoog Karel De 
Corte geleerd dat ze – naast hun eigen unieke en individuele 
persoonlijkheid – over een bepaalde gemeenschappelijke 
eigenheid beschikken.

Tijdens zijn lezing geeft Karel een rijk geïllustreerde beschrij-
ving van opvallend terugkerende denk- en gedragspatronen. 
Dit zodat ondersteuners en netwerkleden de eigenheid van 
mensen met downsyndroom beter leren (h)erkennen, met 
de nadruk op het leren zien en begrijpen van hun specifieke 
kwetsbaarheden. Ouders en ondersteuners weten hoe moei-
lijk hun kind en zijzelf het soms kunnen hebben, terwijl de 
buitenwereld hun kind kent als uitgelaten en grappig. 

De momenten waarbij zoon of 
dochter niet meer voor- of achteruit 
wil, niet meer wil eten of plots de 
trap niet meer op durft, zijn voor de 
nabije omgeving beter bekend dan 
voor de buitenwereld. Ouders en on-
dersteuners worstelen dan ook met 
allerlei vragen, zoals ‘Hoe ga ik om 
met mijn kind als het zich terugtrekt 
in de eigen fantasierijke leefwe-
reld?’ Waarom sluit de jongere zich 
plots zo af van de buitenwereld? Is 
het koppigheid of is er meer aan de hand en is mijn dochter 
depressief? Is er altijd sprake van dementie bij iemand met 
downsyndroom van 40 jaar en ouder?

In Karels verhaal, met eigen praktijkervaringen en wars  
van theoretische beschouwingen, zullen netwerkleden  
en professionals uit de nabije omgeving hopelijk enige  
(h)erkenning vinden en handvatten ontdekken in de  
omgang met jongeren en jongvolwassenen met Down.
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Patricia Grijpstra
Workshop: 

“	Triple	C”
In deze workshop maak je kennis 
met de Triple C methodiek.  
Een methodiek ontwikkeld door  
Dick van der Weert en Hans van 
Wouwe. Gebaseerd op het boek  
van W. ter Horst: “Het herstel  
van het gewone leven”. 

Dat is de kern: hoe kun je bij mensen met een beperking 
waarbij we jarenlang beheersmatig hebben gewerkt de dag 
betekenisvol maken, de menselijke behoeften gestalte geven 
en vastgelopen situaties weer vlottrekken. Erachter komen 
wie is de cliënt, wat zien we wel, wat zien we niet? Focus af 
van probleemgedrag en samen op weg naar het herstel van 
het gewone leven. Samen 100%.

Zideris
Workshop:	

“	Agressie”	
Fysieke en Mentale Weerbaarheid 
Binnen Zideris geven we de begeleiders handvatten om  
met moeilijk verstaanbaar gedrag om te gaan. Dit doen 
wij middels onze training Fysieke en Mentale Weerbaar-
heid. Onze training sluit naadloos aan bij onze visie Gentle 
Teaching. Dit betekent dat we in contact blijven met de cliënt, 
waardoor de relatie met de cliënt wordt versterkt en niet 
beschadigd. Bovendien werken we in onze trainingen met 
pijnvrije weringen. In deze workshop ervaar je in praktische 
oefeningen de kracht van onze training.

Voor deze workshop hoef je niet je stoute schoenen aan  
te trekken, maar wel je mooie sokken!

Karien Stam 
Workshop: 
	“	Mindfulness”	
Bij Gentle Teaching is het wenselijk 
om ‘in het moment te zijn’ tijdens 
het contact met de ander.
Deze opmerkzaamheid wordt ook 
wel ‘Mindfulness’ genoemd; een 
steeds meer toegepaste training  
bij stressgerelateerde klachten.

Maar hoe doe je dat nu: ‘in het moment zijn’ en vooral  
wat is de meerwaarde van Mindfulness in de zorg?  
In deze workshop krijg je antwoord op deze vragen. 
Tevens wordt een uniek project gepresenteerd waarbij  
LVB-cliënten en hun begeleiders een Mindfulnesstraining 
hebben gevolgd. 

Voor beide groepen biedt de training handvatten om  
vriendelijker om te gaan met jezelf en dit heeft zijn positieve 
effect in de relatie met anderen.

De workshop wordt gegeven door Karien Stam,  
fysiotherapeut/trainer Gentle Teaching & Mindfulness 
bij LeekerweideGroep.
 

Postbus 1
1687 ZG  Wognum

Verlengde Kerkweg 1
1687 CC  Wognum

T: 0229 - 57 68 68
matchbureau@leekerweidegroep.nl

www.leekerweidegroep.nl


