Gent, mei 2017

Beste Collega (‘s) uit het werkveld met en voor personen met een ( visuele ) beperking,
Betreft : uitnodiging tot deelname aan het ICEVI Congres in 2017 ( 2 – 7 juli) te Brugge

“empowered by

dialogue”
ICEVI (International council for Education and Re / habilitation of People with Visual Impairement) is een
internationale organisatie die onderwijs, begeleiding, agogisch werken en revalidatie met van mensen met een
visuele beperking stimuleert. De Europese afdeling van ICEVI organiseert om de vier jaar een Europees congres met
als doel expertise uit te wisselen en samenwerking te stimuleren.
Dit jaar gaat het congres door in Brugge gedurende de eerste week van juli 2017 en zijn Spermalie / De Kade VZW ,Ganspoel
VZW en Blindenzorg Licht en Liefde VZW het gastcomité van het congres in België.

Het centrale thema van het congres focust op dialoog als middel tot empowerment toegepast op de verschillende
domeinen van kwaliteit van leven. We laten ons inspireren door het denkkader van Dr. R. Schalock en hebben
gedurende een ganse week toepassingen vanuit het werkveld, in dialoog geconcretiseerd. We geven deelnemers ,
betrokkene en professionelen de kans om ervaringen en expertise uit te wisselen. Er is ruimte voor goede
praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek.

De inhoudelijke aanzet van het centrale congresthema gebeurt door Claudia CLAES ( UGent) en Bea MAES (KU
Leuven) met in de volgende dagen telkens in de voormiddag eerst een uitdieping van een centraal thema gevolgd
door lezingen ,workshops, interessegroepen, posterpresentaties die de ruimte bieden om verder in discussie te
gaan/ideeën op te doen, ervaring uit te wisselen .Hierbij werd steeds rekening gehouden met de leeftijd in
combinatie met een deeldomein van kwaliteit van leven en dit gespreid over alle dagen van de week. Het gegeven
van de Europese uitwisseling van kennis/expertise maakt van dit congres een interessante ontmoetingsplaats voor
alle aanwezigen.
Op de website www.icevi-bruges2017.be vindt u het volledige programma .U kunt alsnog inschrijven voor de
ganse duur van het congres
Bijkomend bieden we de collega’s uit het brede werkveld in België de mogelijkheid aan tot inschrijven per dag teneinde
elke geïnteresseerde actief in het werkveld de kans te geven deel te nemen op het moment dat het best aansluit bij de
eigen werkervaring en interesse.
Let op : Inschrijving per dag kan niet via de website, enkel via mail naar icevi@semico.be a rato van 250€ per dag met
vermelding Naam , Organisatie en de afzonderlijke dag (en)

We nodigen jullie van harte uit om mee te bouwen aan een kwaliteitsvol congres en hopen op jullie aanwezigheid .
Collegiale groeten,
Tine Van de Wouwer

Sarah Tobback

Chris Roeygens

