
Verslag Meet & Greet dag 

Op 2 november 2019 was het weer zo ver: De 'Meet & Greet-dag' van de NSSI. We kijken 
terug op een dag vol kennis vergaren, bijkletsen, netwerken en gezelligheid. 

De dag begon met een lezing van drs. Adriaan Kieviet over executieve functies in de 
hulpverlening aan kinderen en jongeren. De term executieve functies horen we steeds vaker 
terug in de praktijk. Drs. Kieviet heeft enthousiast uitgelegd wat deze functies inhouden en 
hoe we hier binnen behandeling rekening mee moeten houden. Zijn termen bleven 
gedurende de dag terug komen, ook bij andere workshops. Zo blijkt maar weer hoe relevant 
het is.  

Na een kop koffie heeft Prof. Bert Steenbergen ons tijdens zijn lezing meegenomen in zijn 
onderzoek naar de motorische controle bij kinderen met Developmental Coordination 
Disorder. Prof. Steenbergen heeft een inkijkje gegeven in zijn onderzoekswereld en legde de 
connectie naar het werkveld. We weten nu ook dat de aanloop naar de beweging net zo 
belangrijk kan zijn als de beweging zelf.  

Het middagprogramma was vormgegeven door middel van 4 verschillende workshops. De 
deelnemers konden een workshop volgen over Griefelen, Floorplay, Muzikaal Bad en SI bij 
ouderen en dementerenden. We maakten kennis met de methode Griefelen waarbij 
kinderen leren herkennen wat ze voelen en hoe ze hiermee om kunnen gaan door middel 
van leuke verhalen in het Griefelbos. Ook leerden we hoe de behandelmethode Floorplay op 
is gebouwd en uit welke onderdelen het bestaat. Er was de mogelijkheid te ervaren wat een 
muzikaal bad precies is en bij de workshop SI bij ouderen en dementerenden kregen we een 
kijkje in de sensorische informatieverwerking bij deze doelgroep.  

Tussen de workshops en de lunch door was er tijd om bij de leveranciers te gaan kijken die 
op de leveranciersmarkt stonden. Er was veel nieuw materiaal te ontdekken en er werd ook 
veel aangeschaft.  Tijdens de borrel aan het einde van de dag vond de prijsuitreiking van de 
loterij plaats. Nogmaals heel erg bedankt voor iedereen die wat gedoneerd heeft voor de 
loterij. Er waren hele leuke en waardevolle prijzen! 

Al met al kijken we terug op een hele geslaagde dag! We bedanken iedereen die heeft 
meegeholpen om deze dag tot een groot succes te brengen. Wij hopen iedereen weer te 
zien op de volgende Meet & Greet dag! 
 


