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La nde ke Medewerkers Dag

Dinsdag 27 maart 2007

De Landelijke Medewerkers Dag is de iaarliikse dag
voor ontmoeting en deskundigheidsbevordering van

alle beroepskrachten werkend bij Exodus.
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Programma

10.00 - 10.30 uur OnEangst
met koffie/thee en wat lekkers

10.30 - 11.00 uur Opening en organisatieontwikkelingen
door Rien Timmer, directeur van Stichting
Exodus Nederland

11.00 - 13.00 uur 'Integrale ontwikkeling van mens en
maatscha ii"
en hoe die ontwikkeling een biidrage kan
zijn aan onze hulp- en dienstverlening.
Een presen oor Auke van Nimwegen
en Wendela Schenk, traine
The Art of Leaderchip

VISeurs bij

13.00 - 14.00 uur Lunch

14.00 - 16.00 uur 'Voor de vuist w€9',
een relativerende en bli kverru i mende
werkvorm om om te gaan met het
onverwachte

16.00 - 16.30 uur De Lahahamaa's
Theateruoorstelling

16.30 - 17.00 uur Aanmoediging
door lan Eerbeek, voorzitter van Stichting
Exodus Nederland

Geef je op vóór 23 maart door middel van het aanmeldingsformulier op de achterzijde!



Routebesch rijving
Congrescentrum De Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk
Tel: 033-2460804

Met de trein:
Vanuit Amersfoort vertrekt de stoptrein naar Zwolle om 09'42 uur. Deze komt
om 09.56 uur aan in Nijkerk. Vanuit zwolle vertrekt de stoptrein naar
Amersfooí:/Utrecht om 09.17 uur. Deze komt om 09.59 uur aan in Nijkerk. Loop
naar de vooringang van het station. Ga op de Stationsweg rechts en neem de
eerste straat links. Dit is de Oranjelaan.
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J.D.W. Eerbeek

Van:
Aan:
Verzonden:
Eiilage:
OndeÍueÍp:

Maíolein Kleine
plaatsingsconsulent
werkdagen: di-wo-do

"Ivf ariolein Kleine" <M.Kleine@stichlingexodus.nl>
ïan EeÍbeek (E-ínaiD" <j.eerbeek@planet.nl>
donderdag 15 maaÍ.2OOT 9:24
Uihodiging landel medew. dag 2007.doc
LMD

Beste Jan,

Bijgaand trefje het programma aan van de Landelijke MedeweÍkersdag. Het spijt mij zeer dat
je-àe presentàtie in de óchtend niet kunt meeiísE hehmaal zeker of ik die op

papiei ga krijgen van tevoren, maar als dat zo is, dan stuur ik hem jou ook nog toe'
ir"ï miàaagpógramma is bewust een beetje vaag omschreven. 'voor de vuist weg' houdt in dat

we met elkaar in drie groepen onder professionele begeleiding aan improvisatietheat€r gaan

doen. Dit eindigt in een voorstelling dmr en voor elkaar onder de titel De Lahahama's- omdat
jouw budrage àgenluk altud een aànmoediging is, heb ik dat nu ook zo genoemd. Dat klinkt
iocn velt mooiei dan afsluiting. Alle vrijheid aan jou om daar een invulling aan te geven.

Met vriendelij ke groet,

Stichting Exodus Nederland
Morssing€l 5

2312 AZ Leiden
T:071-5161950
F: 071-5161965

www.stichtingexodLis.nl

Stichtins Exodus is u,innaar van de prijs Maatschappelijk Ondernemer 1006

t5-3-2007



Aan de medewerkers van de SEN L o '7

Beste mensen,

Op de landelijke medewerkersdag heb ik de medewerkers toegesproken en een symbool
uitgereikt die de relatie begeleider/wijwilliger - bewoner uitbeeldde. Het waren twee tinnen
duifes die je op verschillende manieren tegenover elkaar kon plaatsen. Daarmee zijn allerlei
facetten van de begeleiding verbonden,
Ik sloot mijn verhaal af met een beeld uit de bijbel over de relatie van God met de mensen.
Het is een beeld uit de vogelwereld: de wijze waarop de adelaar zijn jongen leert vliegen. Dat
beeld kan ook heel goed worden toeÍIepast op de relatie die wij hebben met onze bewoners en
degenen die wij als wijwilligers begeleiden. Het beeld geeft ook aan wat wij bij de bewoners
willen bereiken: ze leren vliegen op eigen kracht.

Zoals Huub Oosterhuis dichtte:
"Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid,
totdar ik vliegen kon op eigen kracht."

Jullie hadden al een duifie onwangen in de grachten van 's-HeÉogenbosch. Dit had ik mij niet
zo direct gerealisecrd. Daarom heb ik voorjullie deze tinnen adelaartjes uitgezocht als beeld
van onze relalie met de mensen die aan onze zoÍgen zijn toevertrouwd.

Hartelijke groeteÍ\

Jan Eerbeek
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