
      

 

Invitation til ÅRSMØDE fredag den 6.marts 2020 kl. 9.30 – 15.45  

Snoezel Netværket i Danmark har den store fornøjelse at invitere til en spændende ÅSRMØDE omkring 
sansestimulation og Snoezel/multi sensory environment. 
 

Tema:  A cross-section of the Snoezelen – Multisensory 

Environment/Enrichment concept why and how? 

(Et tværsnit af Snoezel/MSE-konceptet – hvorfor og hvordan?) 

Ilse Achterberg bosat i Holland har mere end 30 års erfaring som specialist indenfor 

Snoezelen og sansestimulation. Igennem årene har Ilse Achterberg specialiseret sig 

særlig i implementering af Snoezelen og multisensorisk stimulation i 24 timers 

plejen for ældre borgere.  

Hun udvider stadig sit arbejde i forhold til andre målgrupper, f.eks. borgere med 

multifunktions skader, autisme, ADHD, indlæringsvanskeligheder og fysiske og 

psykiske lidelser. Oplægget vil være på engelsk. 

Ilse Achterberg er grundlægger af organisationen Worldwidesnoezelen. I 2006 stiftede Ilse Achterberg sit 

Worldwidesnoezelen Academy i Holland, som udbyder en bred vifte af undervisningstilbud indenfor 

forskellige områder. Få mere inspiration på: www.worldwidesnoezelen.com 

Derforuden vil Ilse være underviser på ét af modulerne på den kommende Snoezel Konsulent Uddannelse, 

som starter det første uddannelsesforløb i 2020. Læs mere: www.snoezelnet.dk 

Så glæd jer – en unik chance for at få inspiration i sansestimulation fra den store Snoezel Verden.  

Sted:  Kursus- og mødeafdeling (tv. op på 1.sal, Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1,7100 Vejle 

(15 min. gåtur fra Vejle Station) 

Program:  
9.30-10.00       Kaffe, indskrivning og tid til at se udstillere 
10.00-11.00     Generalforsamling 
11.00-11.15     Pause 
11.15-12.30     Oplæg ved Ilse Achterberg  
12.30-13.30     Frokost og tid til at se udstillere 
13.30-15.30     Forsat oplæg ved Ilse Achterberg, inkl. kaffepause 
15.30-15.45     Afrunding 
 
Pris:  500,- kr. for medlemmer af Snoezel Netværket og 800,- kr. for ikke medlemmer 
Tilmelding:  www.snoezelnet.dk  Tilmeldingsfrist senest 8. februar 2020 - max 80 deltagere – først til 

mølle-princippet. Tilmelding bindende efter den 8. februar 2020 
 
Arrangør: Snoezel Netværket. Ved spørgsmål kontakt: elisch@brondby.dk / marian@fyrkilde.dk 
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