
NIEUWE TOOL!: Door TEO is op veler verzoek een nieuwe tool 
ontwikkeld; de Bejegeningswijzer. Een geautomatiseerd schema dat conn
creet handreikingen doet voor de bejegening van van de client. Buitengewoon 
handig als aanvulling op de profielschets óf juist in sitauaties waarin een 
profielschets niet gebruikt wordt. De bijhorende APP (jawel) is nog in ontwikk
keling maar hopen we ook tijdens de TIK of kort daarna te presenteren.  

Voor deze eerste TIK-dag zijn er slechts 75 
plaatsen beschikbaar, die te
reserveren zijn door een mail te sturen naar 
timmers@ervaringsordening.nl.

Maar wij zijn niet de enige die aan de slag zijn met de ontwikkeling en implementatie van 
Ervaringsordening in het dagelijks werk van zorg, onderwijs en welzijn. 
Ervaringsordening wordt toegepast door mensen in de gehandicaptenzorg, (speciaal) 
onderwijs, management, ouderenzorg, opvoeding en ga zo maar door. 
Het wordt gebruikt in methodieken zoals Meer Mens, Methode Daadkracht, 
de Vijfwijzer en nog veel meer. Kortom, er is ook veel van elkaar te leren!
OmOm dit te doen organiseren wij in 2016  eerste TIK-dag. Een inspirerende ontmoeting 
met het Team van TEO en met elkaar om kennis op te halen, aan te scherpen uit te 
breiden, maar vooral ook te delen!

De kosten bedragen €75,00 per deelnee
mer, dit is inclusief: 
•	Deelname aan de TIK-dag met inforr
matie, workshops en ruimte voor 
kennisuitwisseling met deskundigen uit 
verschillende werkvelden en natuurlijk 
Merlijn, Levien en Dorothea Timmerss
Huigens
•	Het boek Ervaringsordening – zorg, 
welzijn, onderwijs vers van de pers;
•	De digitale Bejegeningswijzer van 
TEO op usb-stick met meer tools;
•	Accreditatie voor logopedisten wordt 
aangevraagd bij ADAP. 
Zorg dat je je snel opgeeft voor 
deze historische ontmoeting!

De eerste ONTMOETINGSDAG voor het TEO-netwerk: partnerr
organisaties en allen die de afgelopen 5 jaar zijn getraind door TEO. 
En dat zijn er héél wat!

TIK-dag: Vrijdag 1 juli, Theater De Schuur Zevenbergen. Kijk voor programma op www.ervaringsordening.nl

NIEUW BOEK: Deze bijeenkomst hebben we tevens georganiseerd omdat er 
een nieuw boek uitgegeven is waar de brede toepassing van ervaringsordening 
en nieuwe kennis en inzichten staan beschreven. 
Ervaringsordening – zorg, welzijn, onderwijs wordt uitgegeven door 
uitgeverij Van Tricht en ligt sinds mei 2016 in de winkel. Het boek is gericht 
op MBO- en HBO-opleidingen in de breedte, zodat de kennis en attitude van 
Ervaringsordening nog beter in de opleidingen kan worden ingebed. 


