Basistraining
Grijs, Groen &Gelukkig
IVN en Grijs, Groen & Gelukkig

Een programma voor zorgprofessionals

IVN wil natuur terug brengen in de harten van mensen. Met Grijs, Groen
& Gelukkig draagt IVN bij aan meer groen in het dagelijks leven van
duizenden ouderen. Daartoe werkt IVN samen met vele zorglocaties. Met
behulp van betrokken zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en de
buurt zet IVN in op meer beleefbaar groen en groene dagbesteding.

Meld je aan!

www.ivn.nl/basistraining2019

Vragen? 		

Neem contact op met Ruben Mulder
			E-mail: r.mulder@ivn.nl
			Telefoon: 06-11954572

Grijs,
Groen &
Gelukkig

Natuur voor kwaliteit
Groen is goed. Groen draagt bij aan
de gezondheid en het welzijn van
cliënten. Maar ook mantelzorgers
en professionals hebben baat bij
meer groen in de ouderenzorg. Een
groene omgeving vermindert stress,
verbetert de concentratie en nodigt
uit tot bewegen.

Tweedaagse training Grijs, Groen
& Gelukkg
Tijdens de training “Grijs, Groen
& Gelukkig” verkennen we de mogelijkheden van natuurbeleving in
de ouderenzorg. We staan stil bij
dilemma’s, gaan na hoe we de regie
bij cliënten kunnen leggen en doen
uiteraard diverse eenvoudige natuurbelevingsactiviteiten. We besteden
aandacht aan de rol van vrijwilligers
en werken toe naar meer groene
activiteiten op locatie!

Na afloop van de training
•
•

•

•

•

Ken je het belang van groen
voor ouderen
Weet je welke groene
interventies in de ouderenzorg mogelijk zijn
Kun je bijzondere groene
dagbestedingsactiviteiten
opzetten
Heb je een aantal groene
dagbestedingsactiviteiten
uitgevoerd
Weet je hoe je de regie voor
groene dagbestedings
activiteiten deels bij cliënten,
familie en mantelzorg kan
leggen

Voor wie?
Verpleegkundigen, verzorgenden,
activiteitenbegeleiders en evv’rs
van Zorggroep Ter Weel

Wanneer?
18 maart & 24 april 2019
21 maart & 25 april 2019
8 april & 6 mei 2019
11 april & 10 mei 2019
24 mei & 27 juni 2019
27 mei & 24 juni 2019
De eerste trainingsdag is van
10.30 - 16.30 uur (inloop 10.00)
De tweede trainingsdag is van
13.00 - 17.00 uur (inloop 12.30)

Waar?
Ter Weel Goes
Joannaplantsoen 1, Goes

Werkvormen
Het programma bestaat o.a.
uit werkvormen, waarbij
het leren met en van elkaar
centraal staat. Een deel van het
programma vindt buiten plaats.
Na de eerste trainingsdag krijg
je een opdracht mee waarmee
je in de vier weken tot de tweede trainingsdag het geleerde in
de praktijk brengt.

