Inhoudelijk jaarverslag Academie Antroposofische Gezondheidszorg
Studiejaar 1 september 2017 tot 1 september 2018
Dit was het zesde studiejaar van de Academie.
In totaal werden in dit studiejaar 50 hele scholingsdagen vorm gegeven en 12 dagdelen
scholing en meditatiewerkplaats.
De administratie werd verzorgd door de NVAZ, door Mirjam van Groenenstein en
Annemieke Hald met aansturing van onze coördinator Emma Vink.

Overzicht scholingen studiejaar 2017-2018
 Interdisciplinaire basismodule. De onderwijscommissie basismodule heeft de
Interdisciplinaire basismodule georganiseerd met de moduleleiders: Guus van
der Bie, Hannie Bakker en Thomas Kelling. Er waren twee groepen met in totaal
40 deelnemers. De basismodule is positief geëvalueerd met een 9.5!
 Nascholingen
Vanuit de programmacommissie zijn 8 interdisciplinaire scholingsdagen
georganiseerd met de volgende thema’s:
Oerprincipe van de wondgenezing
Vier hoofdorganen van de psychosomatiek 2 dagen
Karma en biografie / ziektetendensen
De ‘Hartschool’
Stress gerelateerde klachten
Burn-out
Angst en depressieve stoornissen
Slaapstoornissen
Sommige dagen werden niet zo goed bezocht. Ze zijn allen wel positief
geëvalueerd. Enkele scholingsdagen maken deel uit van de opleidingen tot
gecertificeerd antroposofisch beroepsbeoefenaar.
De programmacommissie kwam in dit studiejaar 5 keer bijeen onder leiding van
Emma Vink.
 In samenwerking met de Medische sectieraad heeft een meditatiewerkplaats
plaats gevonden onder leiding van Madeleen Winkler en Hilda Boersma.
 Verder heeft de Academie mee vorm gegeven aan de landelijke conferentie
‘Samen scholen´ in februari. Daar is ook het 5-jarig lustrum gevierd en is het
nieuwe logo van de Academie gepresenteerd.

 In company scholing


In Christophorus ( onderdeel Amerpoort) zijn voor het derde opeenvolgende
jaar vier scholingsochtenden verzorgd voor het behandelteam van artsen,
verpleegkundigen, orthopedagogen en therapeuten. Ook waren teamleiders
aanwezig. Voor velen is antroposofische menskunde betrekkelijk nieuw.
Thema’s: levensfasen met accent op puberteit en adolescentie en jong
volwassenheid, constitutiebeelden en ritme. Komend studiejaar gaan we
verder met opnieuw vier scholingsochtenden.

 PR en portaalfunctie
Emma Vink heeft het afgelopen jaar verder vorm gegeven aan een vernieuwde
PR en website. De website is nog niet helemaal klaar. Dat zal oktober 2018
worden.
17 maart: Open voorlichting over de interdisciplinaire basismodule. Een
geslaagde ochtend waaruit veel aanmeldingen zijn voorgekomen
In het kader van de PR werden dit studiejaar 7 nieuwsbrieven verzonden naar
1270 abonnees. Gemiddeld opent 40% van de abonnees de nieuwsbrief en klikt
10 % door naar de website, dus ongeveer 50 mensen bezoeken dan onze
website.
 Visie en Methodiekontwikkeling.
Hiervoor werd op basis van fondswerving een aanvullende opdracht verstrekt
aan Emma Vink. Zij organiseerde samen met enkele docenten een docentendag waarop gewerkt is aan visie en methodiekontwikkeling van de didactiek.
Een visiestuk is op basis van deze methodiekontwikkeling geschreven.
 Het netwerk van de Academie
Dit studiejaar is intensief samengewerkt met Scillz en de Academie voor
Verbindingskunst. Er hebben diverse gesprekken plaats gevonden met
leidinggevenden van instellingen. Vorig jaar is een notitie verschenen over
karakteristieken van menswaardige zorg vanuit de antroposofie geïnspireerd.
Het doel is in co-creatie met de instellingen tot een samenhangend

scholingsbeleid te komen voor iedere discipline. We hebben in dit kader een
aanvraag gedaan bij het fonds Edith Maryon College om een budget ter
beschikking te stellen voor de volgende projecten:



Nieuwsbrief scholing en opleidingen
Ontwikkeling catalogus voor een overzicht van alle opleidings- en
scholingsmogelijkheden
 Ontwikkelen scholingsframe voor medewerkers in het AG veld
 ICT voor digitale introductie voor alle medewerkers, gezamenlijke
website scholingspartners, informatie en overzicht scholingen
Het fonds heeft deze aanvraag voor het eerste jaar gehonoreerd. Daarna volgt
een evaluatie.
We gaan als samenwerkende scholing partners aan de slag met elkaar om
bovenstaande projecten neer te zetten.
Verder bouwen we aan een digitale introductie en een introductiecursus voor
nieuwe medewerkers van instellingen zowel met open inschrijving als incompany. Deze introductiecursus wordt voor de eerste keer in januari 2019
aangeboden en daarna iedere 3 tot 5 maanden.
Deelname aan
o profileringswerkgroep antroposofische zorg. Dit heeft geleid tot een
gezamenlijke profilering www.aandachtvoorjoualsgeheel.nl
o platform AG (PAG); centraal thema dit jaar was de profilering en
opvolgingsproblematiek vooral van artsen
o onderzoek platform Lectoraat AG; Twee keer per jaar komt dit platform
bijeen waarin het Lectoraat het veld informeert over de ontwikkelingen.
Vanuit de Academie is aangedragen het belang van verdere ontwikkeling
en implementatie van de zorgprogramma’s en de scholing van het doen
van casestudies.
o methodiekwerkplaats NVAZ. Onder leiding van Albert de Vries kwamen
mensen uit verschillende instellingen 2 keer bijeen om de ontwikkelde
methodieken te bespreken. Er is o.a. aandacht besteed aan de
methodische inzet van de weekspreuken op een zorgboerderij en de
relatie van antroposofie met Triple-C.
o project beeldvormende bespreking. Vanuit de Academie heeft Derk
Kleinbramel dit project verder geleid. Er is een mooi onderzoeksvoorstel

tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Lectoraat AG en het
onderzoekscentrum van Pim Blomaard. Fondswerving om het onderzoek
te kunnen uitvoeren wordt nu gedaan.
 Financiën
Bij een omzet van ruim €140.000 is er een klein positief saldo van ruim €
700.
Er is geïnvesteerd in methodiekontwikkeling en in een nieuw logo en een
goede website die de scholingen nog beter toegankelijk maken.
 Vooruitblik op het nieuwe studiejaar
o In september zijn opnieuw twee groepen interdisciplinaire basismodule
gestart. Thomas Kelling is gestopt als coördinator en Casper Post
Uiterweer, net met pensioen als huisarts, leidt samen met Hannie Bakker
de tweede groep.
o In-company scholingen worden weer aangeboden aan Christophorus.
Ook aan andere instellingen worden scholingen aangeboden. Met
verschillende instellingen vindt overleg plaats om in co-creatie tot een
goed aanbod te komen samen met de scholingspartners.
o Naast de scholingen zal dit studiejaar verder gebouwd worden aan de
vernieuwing van de PR en de website. Samen met Scillz en Academie
Verbindingskunst wordt de portaalfunctie verrijkt met een
introductiecursus.
o De docenten zullen verder werken aan de methodiekontwikkeling van de
Academie AG en elkaar daarbij ook ondersteunen als docent.
o De Academie vervult opnieuw voor de Master euritmietherapie een
onderdak en een administratieve functie.
Fondswerving
Voor het nieuwe studiejaar worden de fondsen benaderd voor een bijdrage
voor de verdere ontwikkeling van de Academie. In de eerste drie jaren van de
Academie hebben fondsen geschonken voor de structurele opbouw van de
Academie. In het vierde jaar hebben we de fondsen gevraagd om de
portaalfunctie en de methodiekontwikkeling van de Academie AG te
bevorderen. Nu willen we in het 7e jaar hun bijdrage vragen voor de voortgang

van deze projecten. Met de Iona-stichting zal verder in gesprek worden gegaan
om een fonds in te richten waaraan particuliere donateurs kunnen schenken.
Met heel veel dank aan allen die zich dit studiejaar hebben ingezet voor de
verdere ontwikkeling van de Academie. We zijn ons ervan bewust dat er nog
steeds heel veel werkzaamheden verricht worden voor de Academie die Pro Deo
gedaan worden.
We wensen ieder veel inspiratie toe voor het nieuwe studiejaar!
Namens het bestuur van de Academie AG
Truida de Raaf, voorzitter

