Vooraankondiging MOVIT-scholingen 2013-2014
‘Integrale zorg en ondersteuning voor alle ouderen, in het verzorgingshuis en in de wijk’
Hier gaat het over in de scholingen die MOVIT organiseert. Voor 2013 zijn de thema’s en data:
- Pro-activiteit:

Wat is nodig en gewenst in de wijk? Welke mogelijkheden zijn
er? Wie heeft welke zorg en/of ondersteuning nodig? Ligt de
vraag op het medische, welzijns of maatschappelijke terrein?
Dinsdag 19 november 2013, 16.00 - 18.00 uur, LUMC Leiden

- Participatie en eigen regie: Hoe kunnen ouderen meedoen aan het organiseren van de zorg
en ondersteuning voor zichzelf als groep en als individu? Wat is
er voor nodig en hoe regel je dit?
Donderdag 19 december 2013, 16.00 - 18.00 uur, LUMC Leiden
De thema’s voor 2014 zijn: ‘welzijn voorop!’ en ‘Samenwerking en communicatie’. De data volgen.
Eerdere deelnemers van de MOVIT-scholingen kennen het concept:
- Relevante thema’s uit de praktijk
- Multidisciplinair
- Kennis en praktische handvatten
- Regionale en landelijke best practices
- Uitwisselen van ervaringen en oplossingen
Doelgroep
Door de verbreding naar integrale zorg en ondersteuning in de wijk zijn deze scholingen gericht op:
- Alle MOVIT-betrokkenen uit de verzorgingshuizen (Lokale Werkgroepleden)
- De zorg- en welzijnswerkers uit de wijk
- De betrokkenen vanuit de gemeenten
- Het Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord
De scholingen zijn praktisch van aard, en daarom met name interessant voor de daadwerkelijke
uitvoerders van de zorg, welzijn en ondersteuning in de regio Zuid-Holland Noord.
Aan de scholingen zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
In september sturen we u nadere informatie en het aanmeldformulier. Noteert u de data alvast?
We proberen de doelgroep zoveel mogelijk te bereiken met deze mailing. Deze e-mail is daarom gestuurd
aan alle MOVIT-betrokkenen en zoveel mogelijk zorg-en welzijnsaanbieders in de regio. Stuur ons even
een e-mail indien er iemand ontbreekt aan onze verzendlijst of als u geen verdere e-mails over deze
MOVIT-scholingen wilt ontvangen

Contact: Claudia de Waard, projectmanager MOVIT, 071 – 526 8444 of c.s.de_waard@lumc.nl

