UITNODIGING
INFOSESSIE werking zorgboerderijen + eloket
voor (nieuwe) medewerkers welzijn en onderwijs
Beste,
Op dinsdag 23 oktober 2018 organiseert het Steunpunt Groene Zorg West-Vlaanderen een infosessie over de werking
van zorgboerderijen.
Wat?
Gedurende deze voormiddag wordt de inhoudelijke werking van zorgboerderijen toegelicht.
 Zowel de doelgroepen die terecht kunnen op een zorgboerderij, de voorwaarden waaraan de cliënt/patiënt moet
voldoen, de verwachtingen t.a.v. de begeleiding,...
 Maar ook de digitale vragenlijst voor aanmelding, het stappenplan met aanmelding, de afsprakennota, het
kennismakingsgesprek, afspraken die best goed voorbereid worden,...
 En natuurlijk de ondersteuning die het Steunpunt Groene Zorg biedt in dit proces en het protocol.
 Na een korte pauze, kunnen medewerkers die behoefte hebben aan uitleg rond het eloket ook aansluiten.
 Dan volgt een praktisch luik met de administratieve stappen die de voorziening moet doen, om te kunnen
overeenkomsten afsluiten, hoe zo’n overeenkomst afgesloten wordt via het e-loket en hoe de aanwezigheden
geregistreerd moeten worden.
Voor wie?
Deze sessie is bedoeld voor medewerkers van welzijnsvoorzieningen, of CLB’s, die de werking van zorgboerderijen nog
niet kennen, maar met zorgboerderijen willen samenwerken. Of die de uitleg nog eens opgefrist willen krijgen.
Vanaf 10.45u kunnen de medewerkers die de werking eloket (overeenkomst en aanwezigheden) willen horen en zien,
nog aansluiten.
PRAKTISCH:
Dinsdag 23 oktober 2018, van 9u. tot 12.30u
in ROESELARE, Diksmuidsesteenweg 406, hoek grote ring naast de hallen, kelderzaal SBB gebouw,
PROGRAMMA:
9.00 u. Welkom met koffie
9.15 u. De werking van de zorgboerderijen,
10.30 u. Vraagstelling
10.45u korte pauze
10.45u welkom aan welzijnswerkers die aansluiten voor het eloket
11u
uitleg administratief luik zorgboerderijen op het eloket
INSCHRIJVEN:
via e-mail vóór 18 oktober op onderstaand e-mailadres met vermelding van volledige voormiddag of enkel
eloket
Voor de ingeschrevenen is een infomap met uitprint van de PowerPoint en documenten voorzien.
Kan jij deze uitnodiging bezorgen aan medewerkers in jouw voorziening die geïnteresseerd kunnen zijn?
Met vriendelijke groeten,
--Els Roelof
medewerker Steunpunt Groene Zorg West-Vlaanderen
T 050/40 70 31 GSM 0473/63 08 91 E els.roelof@groenezorg.be

