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SYMPOSIUM
LEREN VAN ERVARING
Multiloog meets Enik
plaats: ENIK Recovery College,
Vaartscherijnstraat 51, 3523 TB Utrecht
datum: vrijdag 13 oktober 2017
vanaf 12.30 tot 20.30 uur

vanaf
12.30 uur
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inloop (koffie, thee, broodjes)

13.00 uur

Introductie en begroeting - 20 jaar Multiloog
Joop Kools, Stichting IPC/Lister: dagvoorzitter
Ton Verspoor, Enik: Wat is ENIK?
Heinz Mölders, Stichting IPC/INCA-PA: 20 jaar Multiloog
Jan Theunissen, Stichting IPC/GGZ inGeest

13.30 uur

Ervaringen met en betekenis van Multiloog
Multiloog-gesprek met Heinz Mölders
Een Multilooggesprek over ervaringen met en betekenis van Multiloog. Voor
de ‘binnenkring’ zijn mensen met diverse betrokkenheid bij Multiloog vanaf
het eerste uur tot vandaag uitgenodigd.
Deelnemers uit de ‘buitenkring’ kunnen hierop reageren. Hierbij worden ook
medewerkers van Enik betrokken.

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

3 Workshops
Werken aan alternatieven voor het medisch, psychologiserende denken
en handelen

Workshop 1

Niets over ons, zonder ons – Kritische Psychologie en Multiloog
voorzitter: Heinz Mölders, Stichting IPC/INCA-PA
Wat is de betekenis van de Kritische Psychologie voor Multiloog?
Een aantal in de Kritische Psychologie ingevoerden doet een voorzet. Hiervoor
is o.a. hoogleraar Ariane Brenssell, Berlijn en Ostfalia Hochschule für
angewandte Wissenschaften (Duitsland) uitgenodigd.
Michi Almer, tijdschrift Deviant, verzorgt een bijdrage en vertaling.
In deze workshop wordt Duits gesproken met tussentijdse vertalingen.

Workshop 2

Peer support en open dialogue
voorzitter: Martijn Kole, Enik
Na een korte introductie volgt een gesprek met de deelnemers over peer support en open dialogue. Wat is hun betekenis voor Multiloog?
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Workshop 3

Gekkenwerk – HEE in de psychiatrie
voorzitter: Jan Theunissen, Stichting IPC/GGZ inGeest
Na vertoning van de film ‘Gekkenwerk’ volgt een gesprek met geïnterviewden
Madeleine Prinsen en John Jongejan en deelnemers aan deze workshop. Wat
zijn de raakvlakken van de HEE-beweging met Multiloog?

16.45 uur

Pauze

17.00 uur

Werken aan alternatieven voor het medisch, psychologiserende denken
en handelen – bondgenoten in theorie en praktijk
Multiloog-gesprek onder begeleiding van Heinz Mölders en Joop Kools
Waar ben jij mee bezig? Waar zie jij verbindingen?
Voor dit deel van het symposium zijn diverse actoren uit het brede
gebied van herstel in Nederland uitgenodigd. De genodigden hebben
allen ervaring met het werken aan alternatieven voor het medische denken en
handelen. Na een gesprek met de ‘binnenkring’ wordt de ‘buitenkring’ erbij
betrokken. Wat zijn raakvlakken met Multiloog, zowel betreft de theoretische
vertrekpunten als ervaringen in de praktijk?
Waar komen aanknopingspunten voor verbintenissen in beeld?

18.00uur

Afsluiting inhoudelijk programma en borrel
(met muziek: Paul Hoogenboom en vrienden)
epiloog
o.a. Jan Berndsen, Lister

18.45 uur

Buffet, drank, eten en doorpraten
(met muziek: Paul Hoogenboom en vrienden)

tot
20.30 uur

Afsluiting en einde feest

organisatie:			

STICHTING IPC
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met steun van:

INCA Projectbureau Amsterdam

in samenwerking met:

