Zin in Zelfredzaamheid –
wat beweegt de burger?
Themabijeenkomst voor Wmo professionals
Doel van de Wmo is om de participatie en zelfredzaamheid
van mensen met een ziekte, beperking of aandoening te
vergroten. Aandacht voor zingeving tijdens het
keukentafelgesprek of in de dagelijkse ondersteuning van
cliënten helpt bij een betekenisvolle invulling aan deze Wmodoelen. Cliënten krijgen beter zicht op de ‘bronnen’ (relaties,
hobby’s, vrijwilligerswerk etc.), die bijdragen aan hun geluk
of welbevinden. Aandacht voor zingeving versterkt hiermee
de eigen regie en participatie: burgers kiezen voor
oplossingen die daadwerkelijk bij hen passen.
Hoe doe je dat als Wmo professional?
Themabijeenkomst
In de bijeenkomst leren Wmo professionals op praktische
wijze wat ‘zin in zelfredzaamheid’ inhoudt. En hoe ze dit in
kunnen zetten in hun contact met cliënten. Deelnemers
werken interactief en met behulp van casuïstiek. Na afloop
hebben de deelnemers handvatten hoe ze de kwaliteit van
hun werk kunnen vergroten door aandacht te hebben voor
zingeving van de burger.
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Voor wie
De bijeenkomst is voor professionals Wmo: Wmo-adviseurs,
maatschappelijk werkers, professionals van
woningcorporaties, ouderenadviseurs etc. Ook leden van
Wmo-raden zijn van harte welkom.
Aan de bijeenkomst kunnen maximaal 25 professionals
deelnemen.

Aanbieder
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt deze
themabijeenkomst via haar Trainingswinkel aan. Een ervaren
trainer vanuit het trainersteam leidt deze bijeenkomst.
Informatie over de trainers vindt u op: www.relief.nl
(-> Trainingswinkel Netwerklevensvragen-> Trainersteam).

Tijd en locatie
De themabijeenkomst duurt 1 ½ uur op een locatie binnen
de eigen gemeente.

Meer weten?
Hebt u vragen of andere wensen op trainingsgebied,
bijvoorbeeld rond eenzaamheid of dementie?
Raadpleeg de webpagina van de Trainingswinkel:
www.relief.nl (-> Trainingswinkel Netwerklevensvragen).
Of neem contact op met Alie Meyvogel, coördinator van de
Trainingswinkel: E: training@netwerklevensvragen.nl
T: 06-33924320

Kosten
De themabijeenkomst kost € 425,- exclusief reiskosten voor
de trainer. Dit bedrag is ongeacht het aantal deelnemers tot
een maximum van 25.
Inschrijving
Wilt u deze themabijeenkomst binnen uw gemeente laten
uitvoeren? Mail naar: training@netwerklevensvragen.nl of
neem telefonisch contact op met: Alie Meyvogel, coördinator
van de Trainingswinkel: 06-33924320.
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