Verslag deskundigheidbevorderingstraining 2019
‘Creëer een Juweeltje’

Op zaterdag 6 april was het weer zo ver; de jaarlijkse deskundigheidbevorderingstraining van Tendens
Vakanties. Dit jaar gehouden in de fraaie Concertzaal in Oosterbeek. Voor ons bijna een 2e thuis, want
elk jaar vieren we hier ook ons spetterende Jaarfeest.
En hoewel de Concertzaal royale, grote ruimtes heeft, werd het toch als
mooi en knus ervaren. En de volgende keer zullen we de kachel nog iets eerder aanzetten.
Vanaf 9 uur druppelden de eerste reisbegeleiders binnen. Na ontvangst met koffie en thee begon de
Introductietraining voor nieuwe reisbegeleiders. Het was mooi te zien dat de zaal gevuld was met een
grote groep enthousiaste mensen die het belangrijk vindt om goed voorbereid te zijn en beslagen ten
ijs te komen om er zo samen met onze vakantiegangers een prachtige vakantie van te kunnen maken.
Net voor het middaguur schoven de
ervaren reisbegeleiders aan.
En na een welkomstwoord van
Joost, een kennismakingsspel en
een vrolijke groepsfoto was het tijd
voor een heerlijke lunch.

De Reizenmarkt was het eerste onderdeel van de middag. Reisbegeleiders zochten elkaar op om een
reis voor te bereiden of een reismaatje te zoeken voor een van de openstaande reizen. Wat was
iedereen ijverig bezig en wat werden er al leuke activiteiten bedacht!
Bij de 2 workshoprondes die daarop volgden, werd er actief mee gedaan en aandachtig geluisterd.
Veel informatie werd vergaard, er werden ‘nieuwe Juweeltjes’ gecreëerd, er werd een inkijkje
genomen in de wereld van autisme, er werden inzichten gedeeld over omgaan met mensen met een
verschillende stoornissen, er werd o.a. gereanimeerd tijdens de EHBO workshop en er werd geoefend
met het rijden in een minibus.

En na deze intensieve, leerzame en zeker ook gezellige dag was het tijd om de dag af te sluiten en even
met elkaar na te praten tijdens een borrel.

We kijken terug op een geslaagde dag en willen jullie, onze reisbegeleiders, bedanken voor
jullie komst. Wij zijn klaar voor de start en gaan er met jullie weer een fantastisch nieuw
reisseizoen van maken !!

