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Atelier Kwiek
Laat u inspireren! 

Patricia van den Brink (Bureau Kwiek) en Jacolien de Jong 
(Het Schildersbedrijf) hebben hun creatieve krachten 

gebundeld in Atelier Kwiek.  

out
of the box

hoe? resultaat!

Atelier Kwiek: voor plezier, contact 
en inspiratie in zorg en welzijn

Voor meer informatie:
Bent u geïnteresseerd, wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Wij komen graag bij u langs of ontvangen u op ons atelier. 

Patricia van den Brink: tel: 06-13021796 of mailto: info@bureaukwiek.nl
Jacolien de Jong:  tel: 06-10150106: of mailto:info@hetschildersbedrijf.nl

 

Bezoek ook onze website 
www.bureaukwiek.nl en  www.hetschildersbedrijf.nl

Kom langs en laat u inspireren, 
wij zien uit naar uw komst ! 

Into
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Atelier Kwiek voor plezier, contact 
en inspiratie in zorg en welzijn
Atelier Kwiek werkt aan creatieve en interactieve programma’s met als doel 
het contact tussen mensen te versterken. In buurten, in woonzorgcentra, 
op congressen, op scholen, in een kerk of op een fort. In al onze werkvormen 
staan het talent, de verbeeldingskracht en de inspiratiebronnen van de  
deelnemers centraal 
 

Nieuwsgierig naar Atelier Kwiek? 
Voorbeelden van onze programma’s 
•  Mijn huis, mijn thuis: een interactieve aanpak om samen te werken aan  

gastvrijheid, saamhorigheid en ambiance in woonzorgcentra. Voor bewoners,  
vrijwilligers en medewerkers. 

•  De kunst van het ouder worden: een scholingstraject waarin de  
levenservaringen van medewerkers en bewoners in de schijnwerpers staan.  
Een hulpmiddel voor vraaggericht werken en ‘echt’ contact tussen  
medewerkers en bewoners

•  Filmverhalen: i.s.m. Studio Plus 5: een programma waarin buurtbewoners  
‘typische buurtzaken’ filmen en elkaar zo beter leren kennen

•  Inspiratieworkshops: kennismaken met creatieve werkvormen om in  
contact te komen met inspiratiebronnen in je werk. 

•  Het Stamboomproject: waarin generaties en culturen elkaar ontmoeten  
en levensbomen van jong en oud samen één groot multicultureel bos vormen.

 

Congressen
Atelier Kwiek is inmiddels een graag geziene gast op congressen en studiedagen.  
Wij verzorgen met veel plezier entr’actes en workshops gericht op interactie en communicatie. 
Wij laten deelnemers op inspirerende en speelse wijze kennis maken met creatieve  
werkvormen. Uiteraard ontwikkelen wij het programma in overleg met u en stemmen  
wij ons aanbod af op uw specifieke doelstelling.  
 

Creatieve brainstormsessies en inspiratiedagen
Geeft u de voorkeur aan een 1-daagse activiteit boven een uitgebreid traject?  
Atelier Kwiek ontwikkelt en verzorgt inspiratiedagen rondom een bepaald thema.  
Ook organiseren wij creatieve brainstormsessies waarin u samen met uw collegae  
de alledaagse praktijk eens door een geheel andere bril bekijkt. 

Producten om te bestellen en direct in te zetten 
in uw organisatie
•  Het kwiekbekje: een kleurrijk instrument voor alle leeftijden. Hét hulpmiddel voor  

een goed gesprek.
•  De wenstegel: een Oudhollands tegeltje om wensen met anderen te delen
•  ‘Groeten uit’ kaarten: voor het uitwisselen van meer complimenten en ideeën!

 

‘

‘Het wiel hoeft 
niet steeds op-
nieuw te worden 
uitgevonden. 
Dit zorgt voor 
een ‘opslagplaats’ 
van goede ideëen 
en inspirerende 
projecten uit de 
zorg’

‘wauw, een halve 
minuut knutselen, 
en dan volop in 
gesprek met een 
totaal onbekende….’ 

‘De kwiekbekjes’ vliegen 
door de instelling; Van de 
receptie tot de manager..
we doen het allemaal..’ 

‘Een soort oproepbord 
van Albert Heijn maar 
dan met wensen van 
bewoners: simpel, 
doeltreffend en het ziet 
er nog mooi uit ook’ 

‘Dankzij deze 
kaart geven wij 
elkaar weer 
meer compli-
mentjes, wat 
een feest!’ 

‘levens-
verhalen in 
een kistje, 
wat een 
mooi effect!  
En wat leer 
je elkaar zo 
goed kennen!

 ‘Ik ben blij met 
mijn film en 
mijn buurt’ 

‘Ongelofelijk hoe zo een 
eenvoudig middel tot zoveel 
gespreksstof kan leiden’

Mijn huis, mijn 
thuis: een aanpak 
die staat als een 
huis 


