
 
 
 
 
 
Kleine zorginstellingen die wonen, zorg, begeleiding en behandeling bieden aan cliënten met 

een pg-achtergrond, staan steeds meer voor de vraag hoe om te gaan met BOPZ-erkenning en 

vrijheidsbeperking. Het ‘wel of niet op slot doen van de deur’ is een onderwerp dat bij familie, 

mantelzorgers en medewerkers veel losmaakt. 

Het specifieke kleinschalige karakter én de mogelijkheden van de locatie verhouden zich slecht 

tot vrijheidsbeperking, de nieuwe wet ‘Zorg en dwang’ is in aantocht en de inspectie volgt op 

de voet hoe kleine zorgorganisatie met de thema’s vrijheidsbeperking en kwaliteit van leven 

omgaan. 

BRUG biedt u graag de gelegenheid kennis op te doen rond ‘Zorg en dwang’ bij kleine 

zorginstellingen, ervaringen uit te wisselen en in gesprek te gaan met deskundigen op het 

thema. Inleidingen, muziek en monoloog vormen de input voor het gesprek aan drie 

thematafels, waarlangs u na de pauze rouleert. 

Deze werkconferentie wordt ondersteund door de Coöperatie Boer & Zorg. 

 

 
Deelnemers: Bestuur, directie, leidinggevenden en medewerkers van Zorgboerderijen, 

Herbergiers en andere kleinschalige zorginitiatieven, waar cliënten met een pg- achtergrond 

verblijven en/of wonen. 

Datum en tijd: Donderdag 4 december 2014 - 13.30 uur tot 17.15 uur 

Locatie: Werk aan het Spoel - Goilberdingerdijk 40 - 4106LC Culemborg 

Kosten:  € 85,- per persoon ( BTW niet van toepassing ) 

 

 
Ervaringen met vrijheidsbeperking in de eigen praktijk 

Inleiding door Carlie Geerts, directeur Stichting landelijk wonen Klein Houtdijk 

 

BOPZ, Wet ‘Zorg en dwang’ en impact op kleine zorginstellingen 

Inleiding door Marjolein van Vliet, expert vrijheidsbeperking bij Vilans 

 

De beleving van onvrij 

Muziek en monoloog, door Arie Berkhof , BRUG seniortrainer/acteur dementie 

Musici : Pim en Daan van Griethuysen 

 

 
Programma:  

13.15:  Ontvangst 

13.30:  Intro Plenair door Annette Schipper, directeur BRUG 

13.35:  Ervaringen met Vrijheidsbeperking in eigen praktijk 

14.00: De beleving van onvrij 

14.25:  BOPZ - Wet Zorg en Dwang - impact op kleine zorginstellingen 

14.50:  Pauze 

15.15:  Thematafels Ronde 1 

15.45:  Thematafels Ronde 2 

16.15:  Thematafels Ronde 3 

16.45:  Gezamenlijke afronding: de oogst van de middag.  

17.15:  Einde 

 

Inschrijven: 

Via het inschrijfformulier op onze site. 

Meer informatie:  0344 572002 of info@brugindezorg.nl. 

Opzet en kleinschaligheid 

van ‘Nieuwe Verbindingen’ 

(max. 30 deelnemers) staan 

garant voor uitwisseling en 

inbreng van eigen casuïstiek.  

‘Nieuwe Verbindingen’ staat 

voor: nieuwe contacten 

leggen. Tegelijk ontstaan 

nieuwe verbindingen tussen 

eigen ervaringen, die van 

anderen en aanvullende 

kennis. 

VRIJHEIDSBEPERKING  
BIJ  

KLEINE ZORGINSTELLINGEN 
 

 

KORTE WERKCONFERENTIE IN DE REEKS ‘NIEUWE VERBINDINGEN’ 
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