
Onze passie kent geen beperkingen

uitnodiging
Meer weten over onze 
manier van werken?

Rondkijken in een locatie?
Interesse om te werken bij PSW? 

Kom naar de PSW inspiratiemarkt!

Creatief Centrum in Weert 
Maandag 11 maart 

van 15.00 tot 18.30 uur

WBC Reuver 
Donderdag 14 maart 

van 15.00 tot 18.30 uur



Programma
In de week van Zorg en Welzijn kun je terecht bij 
onderstaande locaties. Je kunt op elk willekeurig tijdstip
binnenlopen of je aanmelden voor een interessante
workshop. De koffie, thee en eigengemaakt lekkers
staan klaar. Het wordt niet alleen een gezellige middag,
je loopt met nieuwe inzichten weer naar buiten! 20
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Maandag 11 maart 
15.00 - 18.30 uur
Creatief Centrum in Weert
Graafschap Hornelaan 88
6004 HS Weert 

16.00 - 17.00
Interactiewijzer 
door Eline Wolters 
Een effectieve aanpak van kin-
deren met moeilijk gedrag of
omgangsproblemen. De inter-
actionele 'klik' tussen de profes-
sionele opvoeder en het kind als
uitgangspunt.  

17.30 – 18.30
ABC AutismeBelevingsCircuit
door Peggy van de Ven 
Wil je je inzicht in autisme 
vergroten? Beleef zelf wat een
intense prikkeling van je zintui-
gen met je doet, en hoe jij rea-
geert als de omgeving niet
aansluit bij jouw manier van
denken. 

Donderdag 14 maart 
15.00 - 18.30 uur
WBC Reuver
Den Roover 8
5953 BJ Reuver 

16.00 - 17.00
Tekenen in je werk 
door Bregje Verdam 
Ontdek de kracht van tekenen.
Leer hoe je eenvoudig zelf te-
keningen kunt maken. En ge-
bruik ze om ideeën en plannen
duidelijk over te brengen.

17.30 – 18.30
De-escalerend Werken 
door Matthijs Dagelet
Wat is agressie? En wat doet
het met je? Wat accepteer je
wel en wat niet? In deze korte
workshop krijg je een inkijk wat
er allemaal komt kijken bij het
de-escaleren van gedrag.

U bent van harte welkom! 

Meer informatie en aanmelden voor
de workshops via psw.nl/nieuws 

Op beide locaties van 15.00 tot 18.30 
Inspiratiemarkt, rondleidingen en leuke activiteiten met cliënten
en medewerkers. Ook is er een vacaturecafé. Wie weet, match jij
wel met PSW! 


