
Symposium Veiligheid & Vrijheid

Uitnodiging
dinsdag

27 november
2018

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor 
het ‘Symposium Veiligheid & Vrijheid’ 
op dinsdag 27 november 2018 
van 12.30 – 17.30 uur 
bij De Ondernemers Centrale, 
Oostwal 2 te Tuitjenhorn.
 
Als actief deelnemer van de beweging 
Radicale vernieuwing organiseert 
Woonzorggroep Samen dit mooie 
symposium. Samen ervaart namelijk dat 
om cliëntgerichter te kunnen werken het 
noodzakelijk is om de cliënt meer veilige 
vrijheid te geven. Deze middag gaan we 
graag met elkaar in gesprek om te kijken 
hoe we met elkaar handvatten kunnen 
geven aan het thema veiligheid & vrijheid 
in de zorg.
 
Vragen die tijdens het Symposium aan bod 
zullen komen zijn de volgende:
Hoe kun je in je dagelijkse werk uitvoering 
geven aan veiligheid & vrijheid bij zowel 
PG als Somatische cliënten?
Hoe verhoudt de veiligheid & vrijheid zich 
tot de BOPZ en tot de wet zorg & dwang?

Het programma is als volgt:

12:30 - 13:00  Inloop

13:00 - 13:45  Unieke opening

13:45 - 14:00  Vrijheidsruimte

14:00 - 14:45  Workshop ronde 1

14:45 - 15:00  Vrijheidsruimte

15:00 - 15:45  Workshop ronde 2

15:45 - 16:00  Vrijheidsruimte

16:00 - 16:15  Pakkende afsluiting

16:15 - 16:30  Nawoord

16:30 - 17:00  Afsluitende borrel

De middag bestaat onder andere uit twee 
workshops. Een workshop is voor iedere 
deelnemer hetzelfde. Voor de andere 
workshop kun je een keuze maken. We 
vragen je echter twee workshops aan te 
geven. Mocht de workshop van eerste keuze 
vol zitten dan delen we je in bij je tweede 
keuze. Aan het einde van de dag gaan we 
met zijn allen met nieuwe inspiratie, ideeën 
en enthousiasme naar huis.  

 Meld je snel aan! Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar!
Aanmelden kan tot uiterlijk 13 november via deze link.

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via bureau@mtevents.nl.
Fijne dag gewenst en hopelijk tot dinsdag 27 november!

Graag ontmoeten we je op 27 november. Kom je ook?

https://www.radicalevernieuwing.nl
https://www.woonzorggroepsamen.nl
http://mtevents.nl/symposium-veiligheid-vrijheid-27-november-2018/

