Uitnodiging: Groene Kansen voor Welzijn op Maat

Naar een breder perspectief voor inclusieve dagbesteding op de zorgboerderij.

Donderdag 10 november 2016 van 9.30 tot 14 uur
Jaarlijks vinden zowat 2250 mensen uit kwetsbare
groepen een regelmatige en zinvolle dagbesteding in
een natuurlijke omgeving met planten en dieren. Maar
liefst 840 zorgboerderijen dragen zo, buiten de context
van de klassieke hulpverlening, hun steentje bij aan
meer welzijn.
Welke troeven maken van de zorgboerderij een uniek concept? Hoe kunnen we dit concept dieper en breder
inbedden? En hoe verhoudt de zorgboerderij zich ten opzichte van andere aanbieders van welzijn en zorg?
Cera en Steunpunt Groene Zorg legden een traject af als voorbereiding op deze studiedag. Ze brengen
de inzichten en indrukken van veel verscheiden partners samen. Deze studiedag moet uitmonden in een
gedragen visie over de toekomstige uitbouw van het zorgboerderijaanbod in Vlaanderen.
U bent van harte welkom: zorgboer(in), directielid of bestuurder van een welzijns- of zorgvoorziening,
vertegenwoordiger van de overheid, geïnteresseerde in een meer inclusieve samenleving, zorggebruiker of
mantelzorger, …

Programma:
9.30 uur
10 uur
10.10 uur
10.30 uur
11.00 uur
11.20 uur
11.30 uur
12 uur

13 uur
13.15 uur

Onthaal
Verwelkoming
Inleidend woord - Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
‘De zorgboerderij als zingever. Een filosofische benadering.’ - Prof. Johan Braeckman, UGent
Zorgboerin, zorggast en hulpverlener: de hoofdactoren van Groene Zorg samen op de sofa
Groene Zorg vandaag - Joris Van Olmen, voorzitter Steunpunt Groene Zorg
Pauze
Panel ‘De zorgboerderij als welzijnspartner’
Het panel reageert op de indrukken, vragen en verwachtingen van betrokken
personen en instanties.
Moderator: Frank Cuyt
Panelleden: Ludewei Pauwelyn (Zorgnet-Icuro), Joris Van Puyenbroeck
(Odisee), Willem Rombaut (Steunpunt Groene Zorg)
Slotbeschouwing - Min Berghmans (Steunpunt Jeugdhulp)
Broodjeslunch

Plaats: KBC Auditorium Brussel (Havenlaan)
Prijs: 10 euro/pers
Inschrijven: www.cera.be
Een samenwerking van

WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSMAGAZINE VOOR VLAANDEREN

