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Dinsdag 19 juni van 11:00 tot 15:00 uur
Locatie Scouting terrein: Berg en Bos Soerenseweg, 210 Apeldoorn (bushalte Arends-
burght lijn 16). De locatie bevind zich aan de rand van het bos. De workshops zullen buiten 
worden gehouden, echter bij slecht weer hebben we de mogelijkheid naar binnen uit te 
 wijken. Lunch is geregeld.

Heb je interesse, heb je vragen of wil je op voorhand al laten weten dat je er bij bent? Mail 
carien@wiezorgt.nl of bel 06-59 04 88 71 of kijk op onze website www.wiezorgt.nl

Ken je meer mensen voor wie deze middag geschikt is? Je bent van harte uitgenodigd om ze 
mee te nemen en/of ze op deze dag te wijzen!

PROEFTUIN
VOOR TALENT & INSPIRATIE

Laat je inspireren en o
ntdek jouw talent, 

kansen en/of mogelijkheden!

Zorg voor mensenwerk



De workshops starten om 11:30, 13:00 
en 14:00 en duren een half uur. Na de 
workshop is er tijd om na te praten en 
 ervaringen te delen of nader kennis te 
maken met de workshop gevers.

Frans de Lange vertelt zijn persoonlijke ver-
haal. Na bijna 12 jaar te hebben gewerkt als 
ICT consultant is hij nu gestart als individueel 
begeleider bij o.a. Saar aan huis. Zijn missie 
is het actief bijdragen om die kwetsbaarheid 
bij vooral ouderen terug te dringen door 
de inzet van zijn talenten. Hij vertelt hoe hij 
tot deze keuze gekomen is en wat het hem 
heeft gebracht. Tijdens zijn workshop krijg 
je verschillende ingrediënten aangereikt dit 
toepasbaar zijn op jouw talent.

 

Sindy Reuvers heeft als specialiteit dat ze 
verhalen en beeldmateriaal bij elkaar voegt 
om zo tot een kunstwerk te komen. Ze stelt 
zich zoekend en proefondervindelijk op. 
Vanuit het horen wat mensen te vertellen 
hebben en wat hen beweegt in hun leven, 
gaat ze gezamenlijk op weg. Tijdens de work-
shop zal jouw verhaal vertaald worden in een 
persoonlijke landkaart.

Carien Otten heeft veel werkervaring in 
de zorg. Haar motto ‘Het is mogelijk om iets 
moois te realiseren als je gaat voor je dromen 
en/of doelen”. Tijdens haar workshop leer je 
aan de hand van het maken van een mind-
map hoe je de moed, het (zelf)vertrouwen en 
de wilskracht kunt vinden om je dromen en/
of doelen te realiseren.

Wie Zorgt!  I  E info@wiezorgt.nl  I  www.wiezorgt.nl

��•� �Werk�je�nu�al�in�de�zorg�en�wil�je�je�werk�of�loopbaan�een�
nieuwe�impuls�geven?

��•� �Of�werk�je�niet�in�de�zorg�maar�wil�je�weten�in�hoeverre�
werken�in�de�Zorg�wat�voor�je�is?�

���•� �Wil�je�meer�zicht�krijgen�op�je�talenten�en�een�zetje�in�de�
rug�krijgen?

Je hebt o.a. de mogelijkheid drie verschillende workshops te volgen rond het thema: 

Talent en Inspiratie



  I  Algemeen telefoonnummer 0522 - 243 238  I  www.wiezorgt.nl

Dinsdag 19 juni van 11:00 tot 15:00 uur
Locatie Scouting terrein: Berg en Bos Soerenseweg, 210 Apeldoorn (bushalte Arends-
burght lijn 16). De locatie bevind zich aan de rand van het bos. De workshops zullen buiten 
worden gehouden, echter bij slecht weer hebben we de mogelijkheid naar binnen uit te 
 wijken. Lunch is geregeld.

Heb je interesse, heb je vragen of wil je op voorhand al laten weten dat je er bij bent? Mail 
carien@wiezorgt.nl of bel 06-59 04 88 71 of kijk op onze website www.wiezorgt.nl

Ken je meer mensen voor wie deze middag geschikt is? Je bent van harte uitgenodigd om ze 
mee te nemen en/of ze op deze dag te wijzen!

PROEFTUIN
VOOR TALENT & INSPIRATIE

Laat je inspireren en o
ntdek jouw talent, 

kansen en/of mogelijkheden!

Zorg voor mensenwerk


