TRAINING INCLUSIEVE SAMENLEVING & PREVENTIE

Type training:
Doelgroep:
Tijd:
Werkveld:

Open inschrijving | In-Company
Beleid, Uitvoering, Wijkteams
12 uur | 3 dagdelen
GGZ, Jeugd, WMO, Werk en Inkomen

Kosten per persoon:
Kosten In-Company:
Inschrijven:
Groepsgrootte:
Contactpersoon:

€ 990, = [ex BTW]
Op basis van offerte
Via deze link: INCLUSIEVE SAMENLEVING & PREVENTIE
Maximaal 12 personen
Marco den Outer | marco@jblorenz.nl | 06-57299659

Handvatten voor verbondenheid en meedoen in de wijk
Het is niet altijd makkelijk voor mensen met een beperking om volwaardig mee te doen. En dat kan ernstige
gevolgen hebben voor de eigenwaarde, het zelfvertrouwen en de ontwikkeling. Mensen kunnen daardoor aan
de rand van de maatschappij komen te staan. Ze doen niet mee en zijn eenzaam. Gelukkig kun je hier als
gemeente en/of als zorg -en welzijnsorganisatie een heleboel in betekenen.
In de training ‘de inclusieve samenleving’ leer je hoe jij vanuit jouw rol bij de gemeente,
een wijkteam of zorgaanbieder kwetsbare mensen laat meedoen. Je ervaart de
impact van uitsluiting aan de hand van praktijkvoorbeelden en je krijgt een aantal
praktische tools mee die je direct in jouw werk kunt toepassen. Op een interactieve manier gaan we met elkaar
aan de slag.
Concreet leert deze training jou:
⁃ Wat inclusie betekent en welke impact uitsluiting heeft
⁃ Bewezen effectieve methoden toepassen die mensen laten meedoen
⁃ Domeinen in het dagelijks werk verbinden die herstel bevorderen
We organiseren deze training in samenwerking met +Vijf

TRAINING PREVENTIE | VOORZORG IN PLAATS VAN ZORGEN VOOR

Aan de slag met preventie in je eigen wijk.
Preventie is een steeds belangrijker speerpunt binnen de zorg. Of het nu gaat om eenzaamheid onder ouderen,
psychische problemen of andere gebeurtenissen die leiden tot een ontwrichting van het dagelijks leven. Tijdig
ingrijpen, focussen op wat iemand wel kan, openheid, herkenning en erkenning kunnen dit voorkomen en
daarmee nieuw perspectief bieden.
In deze training leren wijkteams hoe zij de escalatie van problemen kunnen voorkomen. Je wordt meegenomen
in de theorieën van Machteld Huber en Joris Slaets en je maakt hun principes praktisch toepasbaar aan de
hand van verschillende methodieken. Ook ga je aan de slag met een bewezen methodiek als IPS (individuele
plaatsing en steun) en je leert hoe je vanuit jouw eigen praktijk kunt samenwerken met lokale partijen.
Gezamenlijk wordt er een plan op maat gemaakt dat jou in staat stelt om een start te maken met het integraal
kijken naar behoeften van mensen met psychische problematiek.
Concreet leert deze training jou:
- welke mogelijkheden er allemaal zijn op het gebied van preventie
- wat er voor nodig is om de basis op orde te krijgen
- hoe je zorgt voor een goede verbinding tussen beleid en toegang
We oraginseren deze training in samenwerking met onze partner
+Vijf.

Accreditatie: 8 punten

